
ΤΕΥΧΟΣ 1. 

ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΣ: ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 9 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ: ΟΔ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 53 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1900 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 1ου ΤΕΥΧΟΥΣ 
a 

Πίστις και επιστήμη, ΰπό Ιω. Μάμου Σελ. 1 
Αρχαιολογικά ζητήματα. 1. Τό ταύρειον αίμα, ΰπό 

Γουλ. Μπάρτ " 6 
Ανέκδοτοι έπιγραφαι έπιτύμβιοι χριστιανικών χρό

νων, ΰπό Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου " 19 
'Ρωμαϊκή και Βυζαντινή σύγκλητος έν τω Άγίω 

Όρει, ΰπό Π. Καρολίδου " 38 
Αΐ πρόοδοι τών έπιστημών λήγοντος τοΰ ΙΘ' αιώ

νος. Γενική έπισκόπησις. (Μετάφρασις έκ των 
Etudes Franc. Τ. Α' τ. 4) " 42 

Αι τελευταίοι άνασκαφαΐ και ευρήματα αρχαιολο
γικά έν Ελλάδι. (Μετάφρασις έκ των Mitth. d. Κ. 
D. Arch. Instituts Τ. XXIV, 3) " 51 

Τά τών Βαυαρών φιλελλήνων έν Ελλάδι κατά τά 
έτη 1826—1829. (Μετάφρ. έκ των Απομνημονευ
μάτων του Κ. βαρώνου "Αιδεκ) " 55 

Έλληνικαι σελίδες " 61 
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Πιναξ Α' : Πιστις. 
" Β', Γ', Δ': Ανέκδοτοι χριστιανικαί έπιγραφαί. 
" Ε : Ό έν Αθήναις ναός τοΰ 'Αγ. Ελευθερίου. 
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θελουσι δημοσιευθή μεταξύ άλλων : 

Άττικόν λαϊκόν ήμερολόγιον, ΰπό Ιω. Σβορώνου (μετά πινά
κων).—Περί τής σχέσεως μεταξύ κομητών, βολίδων και διατ
τόντων, επιστολή τοΰ 'Ρ. Φάλμπ.—"Αγνωστος έν Αθήναις λοι
μός κατά τους μέσους χρόνους, ΰπό Μ. Κ. Κωνσταντοπούλου.— 
Ανέκδοτοι έπιστολαι 'Αδ. Κοραή, ΰπό Ν. Κωστή. —Ωδή 
Πινδάρου, μετάφρ. ΰπό Στ. Βάλβη. — Περί πρακτικής εκπαι
δεύσεως έν Ελλάδι, ΰπό "Ο. 'Ρουσοποΰλου. — Αρχαιολογικά 
ζητήματα: 2. Ή επικήδειος σπονδη, υπό Γ. Μπάρτ. — Διά
φοροι διατριβαϊ των κ.κ. Ν. Γ. Πολίτου, Α. Κουρτίδου, Γ. Στρέιτ, 
Κλ. Στεφάνου, Γ. Θοιβιδοποΰλου, Ιω. Πρωτοδίκου κλπ. κλπ. 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της ((Αρμονίας)) είναι ή διάδοσις της 
αλήθειας δία πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ίδια εις 
την φίλοσοφιαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικήν άρχαιολογιαν, τά ελληνικά γράμματα έν γενεί, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατα δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθιστα προσιτά εις τους "Ελληνας 
δι' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνη συνάδουσι 

προς τόν άνω ' λ ένεκα τής άγνοιας των ξένων γλωσσών η 
και δι' άλλους / ν περιέρχονται ώς επί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός όσον ενεοτι τελειοτέραν έπίτευξιν τούτων ή "Άρμονία)) μετ' 
δίας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικήν κίνησιν τής τε Έλλά-
δον και τής αλλοδαπής, ου μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε έκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάβονται εις τό πρόγραμμα αυτής, άλλά και άνα-
πτ σα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
"Οθεν και π ΰμεν πάντα έκδίδοντα νέον σύγγραμμα όπως πέμπη 
ήμϊν εν άντίτ οΰ, η όταν πρόκειται περί δαπανηροΰ πως δημο
σιεύματος, ν' γγειλη ήμιν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή ((Άρμονία" θελει φιλοξενεί έν ταίς στήλαις αυτής πάσαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρίνομενην προηγουμένως ΰπό τής πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
είτε αμέσως είτε εμμέσως προς τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα του Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία " εκδίδεται κατά μήνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8ον μ.ετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τηματι η και εντός του κείμενου. 

'Έκαστον τεύχος τιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικώ φράγκου χρυ
σού), ή δ' εξάμηνος συνδρομη δραχ. 5 (έν τω έξωτερικώ φρ. χρ. 5) 
και ή ετησία δραχ. 10 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Εις τους καταβάλλοντας την ετησίαν συνδρομήν αυτών μέχρι 
της 1 Φεβρουαρίου 1900 παρέχομεν τό 
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άποτελούμενον εξ 6 μεγάλων τόμων ήτοι 5760 σελ μετά 180 πινάκων έν παραρτήματι, 
όπερ έτ .ο αρχικώς δραχ. 162, 

εν μεν τη Έλλάδι αντί δραχμών 78, 
εν δε τω 'Εξωτερικώ αντί φρ. χρ. 60. 

Πρός μείζ*' δε εϋκολίαν τών συνδρομητών μας τό ποσόν τοϋτο δύνα
ται να ̂  ίθή εις 6 δόσεις έκ δραχ. 13 (διά τό έξωτερικόν έκ φρ. χρ. 
10) ν. Έπι τη ληψει εκάστης δόσεως πέμπεται εις τόμος τοΰ 
Λε ι δέ αποστολή άρχεται άπό τοΰ ς' τόμου. Πάντως όμως ή 

.οπληρωμη τοΰ όλου αντιτίμου πρέπει νά τελείωση εντός τοΰ έτους 
μετά την λήξιν τοΰ όποιου οι έκτακτοι οΰτοι όροι άκυροϋνται 
ΰποχρεούμεθα πλέον νά παρέχωμεν τους τόμους άντι τής είρη-

μενη, τιμής. 
Διά τής προσθήκης δρ. 4 (έν τω έξωτερικώ φρ. χρ. 3) εις την τιμην 

εκάστου τόμου δύναται ό συνδρομητης νά λαμβάνη αυτούς δεδεμενους. 

Παν τό άφορων εις τήν σύνταξιν τής "Άρμονίας)) άπευθυντέον πρός 
την Σύνταξιν της Αρμονίας, οδός Όμηρου 9, 

παν δέ τό άφορων εις τήν διαχείρισιν πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ 
ΜΠΑΡΤ, έκδότην, οδός Πανεπιστημίου 53. 



ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΚΔΟΤΗ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΩ ΜΠΑΡΤ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 53 
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ΕΚ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΑΡΑΣΛΗ 

Κουρτίου Ελληνική ιστορία, μετάφρ. Σπ. Λάμπρου. Τόμ. Α', Β' 
και Γ' (τεύχη 9). 

Μακώλεϋ Ιστορία της Αγγλίας, μετάφρ. Ε. 'Ροίδου. Τόμ. Α', Β' 
και Γ' (τεύχη 9). 

*Ρίββεκ ιστορία της Ρωμαίκης ποιήσεως, μετάφρ. Σ. Κ Σακελ-
λαροπούλου. Τόμ. Α' και Β' (τεύχη 6). 

Δρόϋσεν Ιστορία τών Διαδόχων, μετάφρ. 'Ιω. Πανταζίδου. Τόμ. Α' 
(τεύχη 4). 

Δρόϋσεν Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετάφρ. Ιω. Παντα
ζίδου. Τόμ. Α' (τεύχη 4). 

Γ'ίλβερτ 'Εγχειρίδιον αρχαιολογίας του δημοσίου βίου των Ελ
λήνων, μετάφρ. Ν. Γ. Πολίτου. Τόμ. Α' (τεύχη 3). 

Κρουμβάχερ Ιστορία της Βυζαντηνης λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σω-
τηριάδου. Τόμ. Α' (τεύχη 5). 

Σαμμάρκου Γιραρδίνου Μαθήματα δραματολογίας, μετάφρ. Α. Βλά
χου. Τόμοι 4 (τεύχη 12). 

Whitney και Jolly Αναγνώσματα περί τών γενικών άρχων της 
συγκριτικής γλωσσικής, μετάφρ. Γ. Ν. Χατζιδάκι. 1 Τόμος 
(τεύχη 4). 

"Εκαστον τεΰχος τιμάται δρ. 1.50, ταχυδρομικώς δέ άποστελλό-
μενον δρ. 1.80. 
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Head ιστορία τών Νομισμάτων, ήτοι 'Εγχειρίδιον Ελληνικής 
Νομισματικής, μετάφρ. Ίω. Ν. Σβορώνου. Τόμοι 2, μετα τεύ
χους 35 πινάκων. Τιμάται δρ. 25, έν ταΐς έπαρχίαις δρ. 26, 
έν δέ τώ έξωτερικώ δρ. 28. 

Ν. Γ. Πολίτου Μελέται περί του βίου καί τής γλώσσης τοΰ ελ
ληνικού λαου. Παροιμίαι. Τόμος Α'. Τιμάται δρ. 8, έν ταις 
έπαρχίαις δρ. 9, έν δέ τω έξωτερικώ φρ. χρ. 8. 

Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη — 2391. 
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Ολόκληρος αιών διέρρευσεν ηδη άφ' ης η ανθρωπινή διάνοια μετά 
σατανικής θρασΰτητος έπαρθεΐσα υπέρ έαυτην και έκτοξευσασα βλεμμα 
βέβηλον κατά τοΰ Θεοΰ έξημεσε την πάλαιαν ύβριν : ΕΙς τόν Ουρανόν 
άναβησομαι, έπανω τών αστέρων θησω τόν θρόνον μου, εσομαί όμοια 
τω Θεώ (Ησαΐας ΙΔ' 14). 

Εις έπικουρίαν αυτής έκάλεσε τό πΰρ και τόν σιδηρον και πρό τών 
άναπηδωσών κεφαλών καί τών άχνιζόντων ετι πτωμάτων ή φαΰλος 
θεά προεκήρυξε τό μέγα διαζύγιον μεταξύ τής Πίστεως και τής 
Επιστήμης. 

Άς έπιστραφώσιν, ειπεν, εις τά σκότη, άφ' ών έξήλθον, πάσαι αι 
μεσαιωνικαι προλήψεις, αί άπαρτίζουσαι τό κοινώς λεγόμενον Σύμβολον 
των 'Αποστόλων, αι χαλιναγωγοΰσαι πασάν μου ένεργειαν και δεσμεύ-
ουσαι τάς πτήσεις μου πρός τό άπειρον. Ή θρησκεία μου ουδέν περιέχει 
μυστηριον, εις τό Εΰαγγελιόν μου δεν εισχωρεί ή απαίσια λεξις Πιστευω 
και έπι τής μετώπης τοΰ ίεροΰ μου τεμένους διαλάμπουσιν αι λέξεις : 
Γενηθητω φώς! Τοις οπαδοις μου επαγγέλλομαι την εϋδαιμονίαν. 

Περιττόν νά προσθέσωμεν ότι ΰπό τοιούτων δελεαστικών υποσχέσεων 
σαγηνευθεισα ή ανθρωπινή υπεροψία έδραμεν ακάθεκτος όπισθεν τοΰ 
άρματος τής γοησσης θεάς με την πρόθεσιν ν άνεύρη μόνη την αλη-
θειαν καί νά έπιχύση έπι παντός μυστηρίου άπλετον φώς καί λάμψιν 
άνέσπερον. 

Την ένδοξον ταυτην έποχην οι νέοι Τιτάνες έβάπτισαν, κατ' εύφη-
μισμον ίσως, έποχην άναγεννησεως, ένώ φεΰ! ώς έκ τών υστέρων απε
δείχθη, υπήρξε πράγματι εποχή γενικής καταπτώσεως, καθόσον έπι 
μέν τών διανοιών έκυριάρχησαν διά κυριαρχίας δεσποτικής καί απολύτου 
το ψεϋδος καί η πλάνη, έπι δέ τής καρδίας έπεκάθισε ζοφερά ώς νεφέλη 
ή άπογοητευσίς και μετά ταυτην ώς μόλυβδος βαρεία ή άπόγνωσις. 

Που αί χρυσαι επαγγελίαι τών σκαπανέων τής νέας ταύτης μεταρ-
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ρυθμίσεως : Που αί περιφανείς κατακτήσεις καί τά διασαλπισθέντα τρό
παια τής διανοίας, άποτιναξάσης τόν κατ' αυτούς έπαισχυντον ζυγόν 
τής θείας άποκαλύψεως ; Πάντα ταϋτα πομφόλυγες ήσαν καί διερράγη-
σαν, καπνός ήν και διελύθη καί μετά τόν διαλυθέντα καπνόν έπεφάνη 
επι τοΰ προσώπου τής γης ή κακοδαιμονία, ΰπό τήν άπαισιωτέραν 
αυτής μορφήν, μαστίζουσα τήν ανθρωπότητα. 

Οι νέοι λυτρωταί τοΰ ανθρωπίνου γένους, διαρρήξαντες μετ ανήκου
στου τόλμης τους δεσμούς καί τάς σχέσεις αιτινες συνδέουσι τό κτίσμα 
πρός τόν έαυτοΰ κτιστην και άποτρέψαντες τό βλέμμα αυτών άπό τοΰ 
Ουρανού, προσήλωσαν φυσικά αυτό έξ ολοκλήρου προς τήν γήν. Έκαλ-
λιέργησαν μετά περισσής επιτυχίας τήν ΰλην και ήραντο περιφανείς θρι
άμβους έπ' αυτής. πλήν ομως άπό ψυχής άφοσιωθέντες εις τήν μελέτην 
τής ύλης, έγκατέλιπον στείρον τό πνεΰμα. 

Και είθε νά ϊσταντο μέχρι τοΰ σημείου τούτου οι περίδοξοι άναμορ-
φωται. Εξ εναντίας έν τή κουφότητι αυτών έπειράθησαν νά διεισδύσωσι 
και εις αυτήν τήν σφαίραν τών διανοητικών αληθειών, άς ηθέλησαν νά 
διευκρινήσωσιν έρειδόμενοι έπι μόνου τοΰ ορθοΰ λόγου. Έδοκίμασαν προς 
τούτοις νά διαφωτισωσιν, εστω και άμυδρώς, τήν πληθύν τών μυστηρίων 
τών αναγομένων εις αυτήν τήν ϋπαρξιν τοΰ ανθρώπου, ίδια δ' εις τήν 
προέλευσιν και τόν προορισμόν αύτοΰ. Πλήν τι συνέβη ; Στερούμενοι τοΰ 
φωτός τής άποκαλύψεως, τυφλοί αυτοί, έγένοντο συγχρόνως τυφλών 
οδηγοί. Έάν ό ορθολογισμός υπήρξε τό πρωτότοκον τής αθεΐας τέκνον, 
ό σκεπτικισμός είναι επίσης τέκνον του ορθολογισμού γνήσιον. Εξ ου 
έπεται ότι ή νεωτέρα φιλοσοφία άπεκδυθείσα τής θειας άποκαλύψεως 
αναγκάζεται σήμερον ν' αγωνιά και τύπτηται μεταξύ τής αθειας, ήτις 
αποτελεί τήν βάσιν, καί τοΰ σκεπτικισμού, άποτελοΰντος τήν τελευ-
ταίαν λέξιν και τό έπιστέγασμ.α τοϋ σαθρού τών όρθολογιστών οικο
δομήματος. 

Παραλείπομεν τάς ύπερφυσικάς αληθείας, έφ' ων πάσα μελέτη και 
έρμηνεία άνευ τής θείας άποκαλύψεως ού μόνον καθίσταται εντελώς 
άγονος, άλλα και καταλήγει εις λαβύρινθον άδιεξοδον, και περιοριζόμεθα 
εις τόν κύκλον τών αληθειών εκείνων αϊτινες δεν εξέρχονται τών ορίων 
τής διανοητικής ήμών αντιλήψεως. Και τούτων άκόμη ή κατάκτησις 
αποβαίνει ανέφικτος άνευ τής προϋποθέσεως καί παραδοχής μιας πρώτης 
ουσιαστικής αληθείας, άφ' ής πηγάζουσι πάσαι αι λοιπαί άλήθειαι, 
καθ' ον τρόπον αποβαίνει ανέφικτος πάσα περί φωτός μελέτη ασχέτως 
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πρός τόν μέγαν αστέρα, άφ' οΰ εκπορεύονται πάσαι αί καταυγάζουσαι 
τήν γήν ακτίνες. 

Τήν αλήθειαν ταύτην ήναγκάσθησαν νά όμολογήσωσι καί αύτοι οί 
αντίπαλοι ήμών. Ό πολύς Descartes, οπαδός θερμότατος τών Ιδεί-
στών, τίθησιν ώς βάσιν τοΰ συστήματος αύτοΰ τήν γνώσιν τοΰ Θεοΰ. 
Αναγνωριζω, λέγει, φαεινότατα οτι η βεβαιότης καί η αλήθεια πάσης 
επιστήμης εξαρτάται εκ τής επιγνώσεως τοϋ αληθούς Θεού, εΙς τρο-
πον ώστε πριν ή γνωρίσω Αϋτόν οΰδεν δυναμαι νά γνωρίσω. Καί 
Οντως. Έν τή κατακτησει τής αληθείας, πρός ήν τεινουσιν αί έπιστήμαι 
απασαι, όφείλομεν νά σημειώσωμεν, ότι δέν πρόκειται απλώς περί έπι-
γνώσεως αβεβαιας, αορίστου, συγκεχυμένης, επιπολαιας καί εφήμερου, 
καθόσον τοιαύτη τις έπίγνωσις έπ' ολίγον διαφέρει τής παντελούς άγνοιας. 
Τουναντίον έν τή μεγάλη επιχειρήσει περί έπιγνώσεως τής αληθείας, λέγει 
ο όσιος Θωμάς, ό άνθρωπος Οφείλει νά συλλαβή και νά γνωριση πάν ό,τι 
εγγύτατα ενδιαφέρει αυτόν δι' έπιγνώσεως φαεινής, ώρισμενης, πάσης 
πλάνης αμιγούς, βεβαίας και αδιάσειστου, ευχερώς δυνάμενης νά προσ
έλκυση τής διανοίας τήν πλήρη προσκόλλησιν καί παραδοχήν. Τοΰτου 
τεθέντος, ίσχυριζόμεθα ότι τό άνθρώπινον πνεΰμα έφ' όσον είναι ίκανόν, 
δυνάμει τής υπέροχου εκείνης ιδιότητος ήν κατέχει και ην οί φιλό
σοφοι άποκαλοΰσι νουν ενεργόν, νά μόρφωση άφ' έαυτοΰ γενικάς τινας 
ιδέας περί τής οΰσιας καί τοΰ κατά συμβεβηκός, περί τής αΐτιας και τοΰ 
αιτιατου, τοΰ άτομου και τοΰ είδους, έξ εναντίας τυγχάνει άνεπαρ-
κέστατον ίνα προσκτήσηται άφ' έαυτοΰ άκριβή καί τελείαν γνώσιν περί 
τοΰ Θεοΰ καί τών ιδιοτήτων αύτοΰ, περί τής ψυχής και τοΰ άύλου 
αυτής, ώς καί περί τών τόσων άλλων μυστηρίων άτινα άπαρτίζουσι τά 
αινίγματα τοΰ παρελθόντος και άποτελοΰσι τά ούχ ήττον γρίφώδη τοΰ 
μέλλοντος προβλήματα. Ώστε έν τή έρεύνη τής αληθείας φιλοσοφία 
και άποκάλυψις αδύνατον ν' άποχωρισθώσιν άλλήλλων. 

Υπό τών αγιογράφων ή θεία άποκάλυψις παραβάλλεται συνήθως πρός 
τό φώς τό καταυγάζον τά υλικά αντικείμενα. Εξ οΰ προκύπτει έναρ-
γώς ότι αύτη ενεργεί εις τους οφθαλμούς τοΰ πνεύματος όπως έπι τής 
οράσεως ενεργεί τό φώς τό αίσθητόν. Ίνα ό άνθρωπος διακρίνη τά υλικά 
άντικείμενα. εχει ανάγκην τόσον τοΰ φωτός όσον και τοΰ Οργάνου τής 
Οράσεως. Παρομοίως ίνα ο άνθρωπος γνωριση τάς αληθείας τάς άναγο-
μένας εις τήν σφαϊραν τήν διανοητικήν, χρήζει τής θείας άποκαλύψεως 
ούχ ήττον ή τής διανοίας καί τοΰ ορθοΰ λόγου. 
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Ό αυτός θεός όστις έποίησεν ίνα ό άνθρωπος άπτηται και γεύηται 

αμέσως, άνευ άλλου τινός μεσάζοντος, των αισθητών αντικειμένων, εξ έναν 
τιας έπλασε τόν έξωτερικόν άνθρωπον ούτως ώστε μηδέν νά καθορα άνευ 
τοΰ φωτός, ίνα διδάξη, ημάς ότι ό εσωτερικός άνθρωπος ουδέν ουδέποτε 
θά δυνηθή νά γνωριση άκρβώς και τελείως άνευ τής έκ τών άνω αρω
γής τής παρεχομένης διά τής θείας άποκαλύψεως. Ώστε οι πειρώμενοι νά 
φθάσωσιν εις την έπίγνωσιν τής αληθείας ασχέτως πρός οιανδήποτε άπο-
κάλυψιν πράττουσιν όμοίως πρός εκείνους οϊτινες προσπαθούσι νά συλ-
λάβωσι τά φυσικά αντικείμενα άνευ τής συνδρομής τοΰ φωτός. 

Έξ άλλου η έπιγνωσις τής αληθείας είναι τό τιμαλφέστατον και άθά-
νατον εκείνο γέρας όπερ κατά θείαν οίκονομίαν διδοται μόνον εις την 
διάνοιαν ήτις δυσπιστεί προς έαυτήν, ταπεινοΰται και υποτάσσεται. 

Τήν θεωρίαν ήμών ταύτην έπιβεβαιοι αϋθεντικώτατα και αύτη ή 
πείρα όλων τών χρόνων και πασών τών χωρών. Αντί λοιπόν νά έλέγ-
χωσιν ήμάς ώς έπιζητοΰντας τοΰ ορθού λόγου την έκμηδένισιν, ευχής 
έργον ήθελον πράξει οι τά αντίθετα φρονοΰντες, άν ηδύναντο ν' άποδεί-
ξωσιν ήμϊν διά γεγονότων ότι ή ανθρωπινή διάνοια όδεύουσα μόνη και 
όλως ξένη πρός τάς επικρατούσας παραδόσεις και τάς γενικάς πεποιθή
σεις κατώρθωσεν ούχ ήττον νά φθάση εις επιγνωσιν τής αληθείας άγνήν, 
άκριβή και βεβαίαν. Εφ όσον και άν προσπαθήσωσιν ούδεμίαν δύναν
ται ν' άναφέρωσιν άλήθειαν. ην εντελώς άγνωστον εις τον κοσμον 
ούσαν άνεκάλυψε πρώτη ή φιλοσοφία. Εάν έκ τών συγγραμμάτων τών 
παλαιών φιλοσόφων έξαιρέσωμεν παν ό,τι ήρύσθησαν ουτοι έκ του 
μεταλλείου τών καθολικών παραδόσεων, κατά την επιτυχή έκφρασιν τοΰ 
μεγάλου Αυγουστίνου, ώς επίσης, έάν άφαιρέσωμεν τάς αληθείας έκείνας 
άς ούτοι ύπέκλεψαν έκ τών γενομένων οΰρανόθεν τοις Έβραίοις αποκα
λύψεων, τά λοιπά πάντα ώς έπι τό πλείστον είσι μΰθοι ευφυείς και απο
κυήματα νοσούντων εγκεφάλων. 

Αλλά και πρός αϋτάς άκόμη τάς φυσικάς έπιστήμας ή πίστις προσήλθε 
πάντοτε αρωγός πολυτιμότατη. Ώς άλλοτε τό πνεΰμα τοΰ θεοΰ, φερό-
μενον έπι τών υδάτων, κατηύγαζε τό χάος γονιμοποιοΰν, πλάττον και 
παράγον τήν τάξιν καί την άρμονίαν τών κτισμάτων, τοιουτοτρόπως καί 
νΰν εξακολουθεί φερόμενον έφ' όλης τής κτίσεως καί περιβάλλον τήν ύλην 
διά τών ακτίνων αύτοΰ, ύποβοηθεί τους περί αυτήν εργαζομένους καί απο
καθιστά ομαλήν τήν όδόν εις τούς μετά πίστεως διερευνώντας τάς δυνά
μεις τής ύλης καί τά μυστήρια όσα κυοφορούνται έν τοις κόλποις αυτής. 
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Οι αύτοκαλούμενοι σοφοί τών ήμερων ήμών εκτοξεύουσι τάς πλέον 
βάναυσους ύβρεις κατά τοΰ Θεοΰ, επιλήσμονες τοΰ αληθώς σοφοΰ ρήμα
τος: 'Αρχη σοφίας φόβος Κυρίου (Ψαλ. 110, 10).Ό Νεύτων έξ εναν
τίας, αληθής έπιστήμων, άπεκαλύπτετο οσάκις ήκουε προφερόμενον τό 
όνομα τοΰ Θεοΰ. Ό 'Αμπέρος, αληθής σοφός, άνέκραζε συχνάκις: Ω Θεε! 
πόσον είσαι μέγας καί πόσον ωραία ειναι ή θρησκεια Σου ! Και σήμε
ρον έτι ό πολύς Έδισσων πριν ή έπιδοθή εις τάς έρευνας αύτοΰ γονυ-
κλινής έπικαλεΐται τήν θείαν άντίληψιν καί ό Ιταλός εφευρέτης τοΰ νέου 
τηλεγραφικού συστήματος μετά τήν θαύμασίαν αύτοΰ άνακάλυψιν ύψοί 
τό βλέμμα του πρός τόν Ούρανόν καί μετά κατανύξεως ευχαριστεί τόν 
Θεόν τόν καθοδηγήσαντα τήν διάνοιαν αύτοΰ εις τόσον επιτυχή πορίσματα-

Πρός τι λοιπόν ή απαίσια διάζευξις μεταξύ τής πίστεως και τής επι
στήμες ; Μήπως δέν άποτελοΰσιν άμφότεραι δύο ρύακας απορρέοντας έκ 
τής αυτής πηγής, δύο ακτίνας έκπορευομενας έκ τοΰ αύτοΰ ήλιου ; Η 
μήπως ό Θεός δέν καλεΐται κατ'εξοχήν Θεός επιστημών; (Α' Βασ.2,3). 

Άς έφησυχάση λοιπόν πάσα διαπάλη μεταξύ τής πίστεως καί τής 
εΠίστημης. Άς κοπάσωσι τά σχίσματα τά καταισχύνοντα τόν άνθρωπον 
και παριστώντα αύτον άγνώμονα ενώπιον τοΰ δοτήρος Θεοΰ, περί οΰ 
λέγει ό Απόστολος Ιάκωβος : Πασα δόσις αγαθή και πάν δώρημα 
τελειον άνωθεν εστί, καταβαινον άπό τοΰ πατρός τών φώτων (Έπ.Α' 
1 , 17). Καιρός πλέον ίνα ή έπαρθείσα διάνοια έπανέλθη εις τήν προσή-
κουσαν αύτη θέσιν, καί τότε πίστις καί επιστήμη συνδεδυασμεναι έν 
φιλήματι άδελφότητος άς ένεργήσωσιν άπό κοινού υπέρ τοΰ θριάμβου 
τής αληθείας και πρός εύημερίαν τής άνθρωπότητος. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΣ 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1.TO ΤΑΥΡΕΙΟΝ ΑΙΜΑ 

Έν των περιεργοτάτων αινιγμάτων άτινα παρεδόθησαν ήμίν έκ τής 
αρχαιότητος είναι και το ζήτημα τής δηλητηράσεως διά ταυρείου αί
ματος. Γνωστόν τοις πασι τυγχάνει ότι εις των μεγίστων ανδρών τής 
αρχαίας Ελλάδος, ό Θεμιστοκλής, λέγεται ότι διά ταυρειου αίματος 
έθηκε τέρμα εις τόν πλήρη δόξης άλλά και περιπετειών βίον αύτοΰ. Τοΰτο 
δέ δίδει τώ ζητήματι, όπερ ήδη καθ έαυτο θά ήτο άξιον έρεύνης, έκτα-
κτον όλως σπουδαιότητα. Ουδείς, νομίζομεν, άνέγνωσέ ποτέ τήν ίστορίαν 
τοΰ Θεμιστοκλεους χωρίς νά ερώτηση εαυτόν : άρα τό ταύρειον αίμα 
είναι δηλητηριώδες ; άν δέ δέν είναι, τότε τι συμβαίνει ; "Ιδωμεν λοιπόν 
άν έπι τή βάσει τών ειδήσεων άς κατέχομεν παρά τών αρχαίων διά συμ
περασμάτων δυνάμεθα, ει μή νά φθάσωμεν εις τήν λύσιν τοΰ αινίγματος, 
άλλά τουλάχιστον νά πλησιάσωμεν πρός αυτήν. 

Πρώτος ό Ηρόδοτος (Γ' 15) αναφέρει θάνατον άποδιδόμενον εις τήν 
πόσιν ταυρειου αίματος. Έν τοις περί Αιγύπτου δήλα δη διηγείται ότι 
Ψαμμήνιτος, ό τώ 525 π. Χ. ύπό τοΰ Καμβύσου στερηθείς τόν θρόνον 
βασιλεύς τής Αιγύπτου, παρεσκεύασεν έπανάστασιν τών Αιγυπτίων κατά 
τού κατακτητοΰ, άμα δ' ώς έγένετο τοΰτο γνωστόν τώ Καμβύση, καιμα 
ταύρου πιών απέθανε παραχρήμα.)). 'Αλλ' ήδη πρό τών χρόνων καθ' ους 
έγραψεν ό Ηρόδοτος τό μ.έρος τοΰτο τής ιστορίας του, όπερ ασφαλώς 
μόλις μετά τό 445 π. Χ. συνετάχθη, είχε διαδοθή έν Ελλάδι και έπι-
στεύετο ύπό τών πλείστων, τουλάχιστον έν Αθήναις, ότι ό Θεμιστοκλής 
έν Μαγνησία ηύτοκτόνησε διά ταυρείου αίματος. Τοΰτο γινώσκομεν έκ 
τίνος χωρίου τών Ιππέων τοΰ Αριστοφάνους (στ. 83-84), έν ω ό 
έτερος τών δούλων, φοβούμενος τήν ύπό τοΰ Κλέωνος τμωρίαν, λέγει : 

βελτιστον ήμίν αίμα ταύρειον πιειν' 
ό Θεμιστοκλέους γαρ θάνατος αιρετώτερος. 

Και είναι μέν αληθές ότι οι Ιππής έδιδάχθησαν μόλις τώ 424 π. Χ., 
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ενώ ο θάνατος τού Θεμιστοκλέους συνέβη τώ 459. Ως γνωρίζομεν όμως 
πάντες έξ ιδίας πείρας, τοιαΰται διαδόσεις γεννώνται μάλλον άμέσως 
μετά τόν θάνατον τίνος. Όπως και άν έχη τό πράγμα, πολλοί έπί-
στευσαν τό διαδιδόμενον περί τοΰ Θεμιστοκλέους. Φαίνεται δέ ότι και 
οί έκ τής Ελένης τοΰ Σοφοκλέους σωζόμενοι στίχοι : 

έμοι δέ λωστον αίμα ταύρειον πιειν 
και μή τι πλείους τώνδ' εχειν δυσφημιάς. 

αναφέρονται εις τήν αύτοκτονίαν τοΰ ανδρός, έκτος έάν θελωμεν νά 
παραδεχθώμεν ότι έν αύτοίς δηλοΰται απλώς ή γενική γνώμη έτι τό 
ταύρειον αίμα είναι δηλητηριώδες και δύναται νά χρησιμεύση πρός 
αύτοκτονίαν. 

"Αλλως έκρινε περί τοΰ θανάτου τοΰ Θεμιστοκλέους ό Θουκυδίδης. 
«Νοσήσας, λέγει (έν Α'. 138), τελευτά τόν βίον". Άλλά και αυτός 
προσθέτει' "λέγουσί δέ τίνες και έκούσιον φαρμάκω άποθανείν αυτόν, 
αδύνατον νομίσαντα είναι έπιτελέσαι βασιλεΐ ά ύπέσχετο)). Οι "τινές" 
ούτοι έπεκράτησαν έν τοις ύστερον, πολλοί δέ συγγραφείς προσπαθοΰσι 
νά περιγράψωσι και τάς λεπτομέρειας τής αυτοκτονίας. Ούτως ό σχο
λιαστής του Αριστοφάνους διηγείται ότι ό Θεμιστοκλής προφασιζόμενος 
οτι θά τελέση θυσίαν εις τήν 'Άρτεμιν, έσφαξε ταΰρον καί δεξάμενος τό 
αίμα τούτου έν κύλικι έξέπιεν αυτό ταχέως και άμέσως εξέπνευσε. Τά 
αυτά δέ κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Κικέρωνος έγραψαν ήδη οί σύγχρονοι 
Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου Στρατοκλής και Κλείταρχος. είτα δέ Διόδω
ρος ό Σικελιώτης και άλλοι. 

Τρίτον παράδειγμα τοιούτου θανάτου διηγείται ό Κτησίας έν τοις 
Περσικοίς, ων κατέχομεν περίληψιν ύπό τοΰ Φωτίου. Ό Κτησίας, όστις 
περί τό 415 έγένετο αιχμάλωτος τών Περσών και είτα επί 17 έτη έζη-
σεν έν τή αυλή τών βασιλέων τής Περσίας ώς ιατρός, λέγει περί τοΰ 
Σμερδιος ή Τανυοξάρκου, τοΰ αδελφού τοΰ Καμβύσου, ότι "αιματι . . . 
ταύρου, ο έξέπιεν, αναιρείται)). Έν τοίς ύστερον τοιοΰτος θάνατος 
άπεδίδετο εις μυθικούς άνδρας. Ούτως ό Στράβων και μετ' αυτόν 
πολλοί άλλοι λέγουσιν ότι ό βασιλεύς τής Φρυγίας Μίδας ύπ' ενυπνίων 
τοσοΰτον έβασανίζετο ώστε "αιμα ταύρου πιών)) ηύτοκτόνησεν Απολ
λώνιος δέ ό σοφιστής έν τώ Όμηρικώ λεξικώ μνημονεύει τοΰ Ίάσωνος 
ώς αποθανόντος ούτως, ένώ ό Απολλόδωρος έν τή Βιβλίοθήκη, άντί τοΰ 
Ιάσωνος αναφέρει τόν πατέρα τούτον Αισονα. Τέλος, ώς μανθάνομεν 



ΤΟ ΤΑΥΡΕΙΟΝ ΑΙΜΑ 
εκ τοΰ Πλουταρχείου βίου τοΰ Φλαμινίνου, τινές ένόμιζον ότι και ο 
Αννίβας διά ταυρειου αίματος ηύτοκτόνησεν. 

Έάν νΰν συγκρινωμεν τάς παραδόσεις ταύτας προς άλλήλας, 
παρατηροΰμεν αμέσως ότι εχουσι τοΰτο τό κοινόν ότι εν άπάσαις γίνεται 
λόγος περί αυτοκτονίας, εξαιρουμένης τής περί τοΰ Σμέρδιος, όστις, ώς 
λέγει ό Κτησίας η μάλλον ό συντεμών αυτόν Φώτιος, «αναιρείται)) διά 
ταυρειου αίματος, τ. έ. φονεύεται. Άλλά και τούτον τόν φόνον, έάν ή 
διήγησις τοΰ Κτησίου ήτο έν γένει αξιόπιστος, θά έδυνάμεθα νά έκλά-
βωμεν ώς αύτοκτονίαν, καθ' όσον ομοιάζει πρός τόν κυρίως παρά δεσπό-
ταις τής Ανατολής (άλλά και παρά τοις άρχαίοις Άθηναίοις) συνηθέ-
στατον τρόπον νά άναγκάζηται ό εις θάνατον καταδικασθείς νά είναι 
ό Ίδιος καί εκτελεστής τής ποινής, ειτε διά μαχαίρας ειτε μεταξίνης 
μηρίνθου είτε και δηλητηρίου. Ανάλογα είναι και τά περί τοΰ Αισονος 
ύπό τοΰ Απολλοδώρου λεγόμενα : "Πελίας δέ άπογνούς τήν ύποστρο-
φήν τών Αργοναυτών τόν Αίσονα κτείνειν ήθελεν ό δέ αίτησάμενος 
εαυτόν άνελεϊν θυσιαν επιτελών άδεώς τό τοΰ ταύρου αίμα σπασάμενος 
άπεθανεν". Ότι δέ τοιαύτην γνώμην ειχον καί οί αρχαίοι περί τοΰ 
πράγματος, δηλοΰται διά τών λέξεων τοΰ σχολιαστοΰ τοΰ Νικάνδρου 
(εις στίχον 312): "τινές άποκαρτεροΰντες πίνουσιν αυτό καί τελευτώσι)). 

Πολύ μείζονος όμως σπουδαιότητος είναι τό ζήτημα, κατά πόσον αί 
διάφοροι παραδόσεις είναι βάσιμοι. Και τάς μεν περί μυθικών προσώ
πων και περί τοΰ Αννίβα δυνάμεθα ευθύς έξ αρχής ν' άποκλείσωμεν 
τής επιστημονικής έρεύνης, καθ' όσον είναι όλως αστήρικτοι. Δικαιού-
μεθα δέ και ώς πρός τήν διήγησιν τοΰ Κτησίου περί τοΰ Σμέρδιος νά 
άμφιβάλλωμεν, διότι ό άνήρ καίπερ ζήσας τοσαΰτα έτη έν Περσία κιν
δυνεύει νά είναι όλως ανάξιος πίστεως. Άρκει ν άναφέρωμεν ενταύθα 
τήν περί αύτοΰ γνώμην εις ήν κατέληξεν ό μετά μεγίστης εμβρίθειας 
εσχάτως έξετάσας τά Άσσυριακά τοΰ Κτησίου Krumbholz (έν Rhein. 
Museum τόμ.. 52, 1897): " Ό Κτησίας ψεύδεται περί τών πηγών 
αύτοΰ και τοΰ περιεχομένου τούτων, συμμιγνύει τά μάλιστα ετερογενή 
πράγματα, ίνα κηλίση τούς άναγνώστας, έλληνικάς δέ παραδόσεις συγ
χωνεύει άνευ έτερου μετ' ασσυριακής ιστορίας και πλάττει και νέα 
πράγματα πρός στολισμόν τής δήθεν ιστορίας του)). Τά μάλα ύποπτον 
είναι και τό ότι ό Ηρόδοτος, Οστις κατά τά άλλα λεπτομερώς διηγεί
ται τά τοΰ Σμέρδιος, σιωπά ώς πρός τόν τρόπον τής θανατώσεως 
αύτοΰ' αυτός τε και αί σφηνοειδείς έπιγραφαί βεβαιοΰσιν Οτι ό θάνατος 
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του Σμέρδιος διετάχθη ύπό τοΰ Καμβύσου, τήν δέ είδησιν ότι συνέβη 
διά πόσεως ταυρειου αίματος έχει μόνος ο Κτησίας Και προσπαθεί μέν 
ούτος πανταχού τοΰ έργου αύτοΰ νά χαρακτηρίση τον'Ηρόδοτον ώς ψεύ-
στην, άλλ' αί νεώτεραι έρευναι απέδειξαν εις πολλάς περιπτώσεις ότι 
αυτός μέν έψεύδετο, ο δ Ηρόδοτος ήτο ειλικρινής. Άρα και ή περί 
Σμερδιος διήγησις άποδείκνυται λίαν άμφίβολος, άτε στηριζομένη μόνον 
έπι τής ύποπτου μαρτυρίας τοΰ Κτησίου, όστις κατά πάσαν πιθανότητα 
και ενταύθα ηθέλησε νά κόσμηση τήν διήγησιν δά περιέργου είδήσεως 
και νά επίδειξη πολυμαθίαν. Τοΰτο δέν δυνάμεθα μέν νά είπωμεν περί 
τοΰ θανάτου τοΰ Ψαμμηνίτου. Άλλ' ό Ηρόδοτος ώς πρός τούτον 
ίσως μόνην πηγήν ειχε τάς διηγήσεις τών έν Αίγύπτω Ελλήνων, οΐτι-
νες περί πράγματος συμβάντος προ 80 ετών δέν ήσαν πολύ αξιόπιστοι 
μάρτυρες. Άν δέ καθ ύπόθεσιν τά τοΰ θανάτου έμαθε παρά τών 
Αιγυπτίων ιερέων, πάλιν δέν δυνάμεθα νά έχωμεν πεποίθησιν ότι ούτοι 
αληθή ειπον καί ότι ό διερμηνεύς μετέφρασε ταύτα πιστώς. Μάλλον δέ 
κλίνομεν νά παραδεχθώμεν ότι αί παρά τοις "Ελλησιν απανταχού δια
δεδομένα! ιδέαι, περί τής τοιαύτης αυτοκτονίας τοΰ Θεμιστοκλέους επέ
δρασαν καί έπι τάς περί τοΰ θανάτου τοΰ Ψαμμηνίτου, μετηνέχθησαν 
δήλαδή οι περί τοΰ ενός μυστηριώδους θανάτου θρύλοι εις τόν ετΕρον. 

Τέλος ώς πρός τόν Θεμιστοκλέα πρέπει πρό παντός νά εξετάσωμεν 
άν έν γένει είναι πιθανόν ότι ηύτοκτόνησεν. Έάν παρέχωμεν πίστιν εις 
τήν παράδοσιν ήν και ό Θουκυδίδης αναγράφει : κλέγουσι δέ τίνες και 
έκούσιον φαρμάκω άποθανείν αυτόν, αδύνατον νομίσαντα είναι έπιτελέ-
σαι βασιλεΐ ά ύπέσχετο)), και εις τάς λεπτομερεστέρας πληροφορίας 
άλλων ότι αί υποσχέσεις αύται έστρέφοντο περί τήν ύποδούλωσιν τής 
Ελλάδος, ευρισκόμεθα πρό τοΰ ζητήματος, άν αί υποσχέσεις αύται 
ήσαν ειλικρινείς ή ουχί. Ηθέλησε τώ όντι ό Θεμιστοκλής νά προδώση τήν 
πατρίδα ή μόνον προσεποιείτο τοΰτο, ίνα τύχη τής προστασίας τοΰ πέρ-
σου ; Εν τή πρώτη, περιπτώσει έζήτει έκδίκησιν διά τούς διωγμούς 
ους υπέστη έκ μέρους τών Ελλήνων, πεισθείς δ ότι δι' οίους δήποτε 
λόγους ή έκδίκησις κατέστη αδύνατος, ηύτοκτόνησεν. Άλλά τοΰτο δέν 
είναι λογικόν. Ό έπιδιώκων τοιούτους σκοπούς, ό πνέων μίσος κατά 
τών άδικησάντων και ζητών νά έκδικηθή, συνήθως δέν αυτοκτονεί όταν 
βλέπη δυσκολίας, άλλά τουναντίον θέλει νά ζήση, ίνα έπιτύχη καθ 
οίον δήποτε τρόπον τής έκδικήσεως, έν ανάγκη δέ αναμένει πολύν χρονον 
καιροσκοπών. Ό δέ Θεμιστοκλής έζησεν έν Μαγνησία τό πολύ εξ έτη 
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(464—459), ίσως δέ και πολύ ολιγώτερον χρονον. έάν αί παρ' Αρι-
στοτέλει ειδήσεις (έν Πολιτ. Άθην. 25) είναι βάσιμοι. Τί σημαίνουσιν 
ες έτη διά τηλικοϋτον σχεδιον οίον τό της ύποδουλώσεως τής Ελλά-
δος ; Άλλά και ουδέν άκούομεν περί παρασκευών η ενεργειών τού Θεμι-
στοκλέους τεινουσών πρός ταύτην. Τουναντίον όσα άναφερουσιν οί συγ
γραφείς έμφαίνουσιν ότι αυτός ούδόλως ένήργει εναντίον της Ελλάδος. 
"Οθεν η ύπόθεσις αύτη ούδεμίαν έχει βάσιν. Υπολείπεται ή άλλη, καθ' 
ην ό Θεμιστοκλής προσεποιείτο μόνον ότι είχεν έν τω νώ νά καταστηση 
τόν Περσην κύριον τής Έλλάδο;. Τότε ανάγκη είναι νά πιστεύσωμεν 
ό'τι ό βασιλεύς έπίεζεν αυτόν νά εκτέλεση τάς ύποσχέσεις, τοϋθ' όπερ 
και λέγει ρητώς ό Πλούταρχος (Θεμιστ. 31, 3), ότι δέ ό Θεμιστοκλής 
μή δυνάμενος άφ' ενός μέν νά διαφυγή, τάς πιέσεις τού δεσπότου, μή 
θέλων δέ άφ' έτερου νά πολεμήση πρός την πατρίδα αυτού, άπήλθεν 
εκών τοΰ βίου. Αλλ' εις την ύπόθεσιν ταύτην άντιφάσκουσι κυρίως δύο 
τινά, τούτο μεν ή μαρτυρία τοΰ Θουκυδίδου, τοΰτο δέ ό χαρακτήρ 
τοΰ Θεμιστοκλέους και όλος ό πρότερος βίος αυτού. Ό Θουκυδίδης δέν 
γινώσκει ουδέν περί τοιούτων πιέσεων έκ μέρους τοΰ Πέρσου, έάν δέ οι 
μεταγενέστεροι γράφωσι περί αυτών, τοΰτο κατά πάσαν πιθανότητα 
δέν βασίζεται έπι ακριβέστερων ερευνών, άλλ' είναι άπλή εικασία, δι' ής 
προσεπάθουν νά καταστήσωσι πιστευτήν την περί τοΰ Θεμιστοκλέους 
φήμην.Ό δέ Θεμιστοκλής ουδόλως ήτο άνθρωπος ώστε νά φοβήται τάς 
άπειλάς τοΰ Πέρσου* αυτός, όστις καταδιωκόμενος ύπό τών έχθρων ώς 
άγριον θηρίον δέν άπεκαρτέρησεν, άλλά διά τοΰ έξοχου πνεύματος του 
πάσας τάς δυσκολίας έξενίκησε και έκ τών μεγίστων κινδύνων διέφυγεν, 
αυτός ούτος ούδεμίαν θά έποιείτο άπόπειραν ν' αποτίναξη τόν όχληρόν 
δεσπότην, πρό πάντων δ' έν εκείνοι; τοις χρόνοις έν οις ό Κίμων νικη-
φόρως κατετρόπου τούς Πέρσας και έξησφάλιζε μάλιστα επί τινα έτη 

τήν αύτονομίαν τών έν Μικρά Ασία 
Ελληνίδων πόλεων ; Τό τοιούτον είναι 
εντελώς άπίθανον. 

Έν τούτοις ήδύνατό τις νά ειπη ότι 
ίσως άλλοι λόγοι υπήρξαν αίτιοι τής 
αυτοκτονίας. Τίνες όμως ήσαν ούτοι ί 

Βεβαίως ουχί οί συνήθεις. Διότι ό Θεμιστοκλής ήτο αληθής τύραννος 
ή δεσπότης τής Μαγνησίας, ώς άποδείκνυται ύπό τών νομισμάτων άτινα 
έκοπτε και ών παραθέτομεν είκόνα' τά εισοδήματα τής πόλεως, άπερ 
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ύπελογίζοντο εις 50 τάλαντα κατ' έτος, ανήκον αύτώ' περιεστοιχίζετο 
ύπό τής οικογενείας αύτοΰ' έτιμάτο μεγάλως ύπό τών Μαγνητών, ώς 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τοΰ λαμπροΰ μνημείου όπερ αύτώ 
ίδρυσαν. Ποΰ είναι λοιπόν οί λόγοι αυτοκτονίας ; Ημείς τουλάχιστον 
ούδένα βλέπομεν. 

Άλλ' έστω' παραδεχθώμεν πρός στιγμήν ότι ηύτοκτόνησε. Λέγουσι, 
διά ταυρείου αίματος. Άλλ' είναι τοΰτο δηλητηριώδες, ώστε νά δυνηθή 
τις ν' αύτοκτονήση πίνων αυτό ; Ιδού τό ζήτημα εις ο άναγκαίως 
καταλήγομεν. "Οτ: οί αρχαίοι Ειχον όντως τήν γνώμην ταύτην, διδά-
σκουσιν ημάς ήδη αί παραδόσεις άς άπηριθμήσαμεν ανωτέρω. Προσέρ-
χονται δε εις ταύτας και αι μαρτυριαι των αρχαίων ιατρών, αιτινες ανά
γονται μέχρι τών μέσων τής Δ' π.Χ. έκατονταετηρίδος. Ό πρώτος περι-
γράψας τά συμπτώματα τής τοιαύτης δηλητηριάσεως είναι κατά τόν 
σχολιαστήν τοΰ Νικάνδρου (εις Άλεξιφαρμ. στ. 312) ό Πραξαγόρας, ό 
διάσημος Κώος ιατρός : «τό ταύρειον αίμα φησι Πραξαγόρας πινόμενον 
πήγνυσθαι εν τώ στήθει καί θρομβούσθαι, έπειτα συνεχομενον τών πνοών 
(ίσως διορθωτέον «συνεχόμενων" τών πνοών τ. έ. έμφρασσομένων τών 
αναπνευστικών Οδών) θνήσκειν ποιεϊ)). Οί μεταγενέστεροι ουδέν κύριον 
-σύμπτωμα προσέθηκαν εις την περιγραφήν ταύτην τής δράσεως τοΰ 
αίματος, πάντες δέ νομίζουσιν ότι ή δηλητηρίασις όφείλεται εις τήν 
ταχειαν πήξιν καί άπόφραξιν τών άναπνευστικών οδών, εις πνιγμόν 
δηλονότι. Φαίνεται δ' ότι χαί ό Αριστοτέλης άπέβλεπεν εις τήν το:αύτην 
δηλητηρίασιν γράφων (Περί τά ζώα ίστ. Γ , 19) : «τάχιστα δέ πήγνυ-
ται τό τοΰ ταύρου αίμα πάντων)). Μόνον παρά Πλινιω (28, 9, 41) 
λέγεται ρητώς ότι τό «πρόσφατον)) (recens) ταύρειον αίμα είναι δηλη
τηριώδες, άλλά τήν γνώμην ταύτην είχον κατά πάσαν πιθανότητα και 
οί προγενέστεροι ιατροί και φυσιοδίφαι, διότι λέγουσιν ότι ή πήξις γίνεται 
εντός τοΰ σώματος, επειδή δ' επέρχεται αύτη τάχιστα, και ή πόσις 
πρέπει νά ύποτεθή γινομένη αμέσως μετά τήν σφαγήν τοΰ ζώου. 

"Οσα όμως και άν έγραψαν οί αρχαίοι ιατροί περί τοΰ ταυρείου 
αίματος και της ενέργειας αυτού, δεν ειναι ικανα να πεισωσιν ημας, του
ναντίον δέ πρέπει νά θεωρώμεν αυτά άποκυήματα τής φαντασίας. Ό κ. 
Roscher, όστις έδημοσίευσεν έν τοις Jahrb. f. klass. Phil. τ. 29 
(1883) άξιόλογον δίατρβήν περί τοΰ προκείμενου ζητήματος, έζήτησεν 
ώς πρός τοΰτο τήν γνώμην τοΰ διασήμου φυσιολόγου Ludwig, ήν 
παραθέτομεν ενταύθα έν περιλήψει : «Δυνάμεθα μετά πλήρους βεβαιό-
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τητος νά είπωμεν ότι αίμα ταύρου πεπηγός είναι τροφή όλως άβλαβής' 
ίνα δέ κρίνωμεν περί μ.ή πεπηγότος, έπρεπε μέν νά πειραματίσθώμεν έν 
σφαγείω, αλλά μετά πιθανότητος σχεδόν ίσης πρός βεβαιότητα δυνά
μεθα νά είπωμεν ότι τό πρόσφατον ταύρειον αίμα πινόμενον μάλλον θά 
ώφέλει τόν άνθρωπον η θά έβλαπτεν)). Εις ταύτα επιτρέπεται ήμϊν νά 
προσθέσωμεν ότι μετά τού αυτού κύρους μεθ' ού ή δρασις άλλων 
ούσ:ών έπι τούς κύνας λαμβάνεται ώς βάσ:ς ίνα κριθή ή έπι τούς ανθρώ
πους δράσις αυτών, ή απληστία μεθ'ής οί κύνες λείχουσι τό αίμα νεο-
σφαγών ταύρων άνευ βλάβης, δύναται νά χρησιμεύση ώς κριτήριον διά 
τό άβλαβες τού αίματος τούτου και παρ άνθρώποις.Έάν δέ έξετάσωμεν 
μετά προσοχής τά συμπτώματα τής δήθεν δηλητηριάσεως, οία είναι 
κατά τούς αρχαίους ιατρούς, παρατηρούμεν ότι περιέχουσιν άντίφασιν έν 
έαυτοϊς, άποδεικνύουσαν ότι ουδέποτε έμελετήθησαν ΰπ'αυτών έπ'αύτού 
τοΰ σώματος δηλητηριασθέντος τινός : τό αίμα καταποθέν εισέρχεται 
εις τόν φάρυγγα και τόν στόμαχον, πώς λοιπόν δύναται ν' απόφραξη 
τάς άναπνευστικάς οδούς τάς χωριζομένας άπ'έκείνων ; Αί δήθεν δηλη
τηριάσεις αναφέρονται εις αυτοκτονίας, εις άς συνήθως, ώς λέγει ό κ. 
Roscher μετά λεπτής ειρωνείας, δέν προσκαλούνται ιατροί. Ούτοι άρα 
ουδέν δεδομένον ειχον έφ' οΰ θά ηδύναντο νά στηριχθώσι, διά τοΰτο δέ 
μη άγνοοΰντες τό εις πάντα τά είδη αίματος κοινόν τής ταχείας πήξεως 
ένόμιζον, ουχί δέ έγινωσκον, ότι ό ΰπό τοΰ λαοΰ αποδιδόμενος εις τήν 
πόσιν τοΰ ταυρείου αίματος θάνατος οφείλεται εις τήν πήξιν ταύτην, 
διότι δέν ήδύναντο κατ' άλλον τρόπον νά έρμηνεύσωσι τήν και ΰπ'αύτών 
τών ίδιων πιστευομένην θανατηφόρον ένέργειαν τοΰ αίματος. 

Ομοιας όλως αυθαιρέτους προλήψεις τών αρχαίων κατέχομεν πολ-
λάς, άναφέρομ.εν δ' ένταΰθα μόνον δύο. Ή σαλαμάνδρα κατά τόν 
Διοσκορίδην και τόν Νίχανδρον έχει δύναμιν σηπτικήν, έλκωτικήν, 
θερμαντικήν κά., ληφθείσα δ' έσω φέρει φλεγμονήν γλώσσης, διανοίας 
βλάβην, τρόμον μελών μετά τίνος φρίκης ή νάρκης και έκλύσεως' κατά 
δέ τό σώμα γεννώνται κυκλοτερεϊς πελιδνάι κηλίδες και οί λαβόντες 
((έρπουσι τετράποδες ώς τά βρέφη)). Ή πρόληψις αύτη περί σαύρας σώζε-
τα: και νΰν έτι παρά τώ έλληνικώ λαώ, ώς δηλοΰται διά τής παροιμίας: 

"Αν σε φάη τακονάκι, 
το τσαπί και τό φτυαράκι, 

ήν εΰρίσκομεν έν τή νεωστί έκδοθείση καλλίστη συλλογή τοΰ κ. Ν. Γ. 
Πολίτου (τόμ. Α'σ. 389). Ούτος ερμηνεύει αυτήν ώς έξης: ((Τά δήγματα 
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τής σαύρας, ήτις κοινώς λέγεται άκονάκι (Gongylus ocelalus Fors-
kel) θεωροϋνται θανατηφόρα κακώς, διότι ή σαύρα αύτη δέν είναι ίοβό-
λος' όθεν ο δηχθείς οΰδεμίαν ελπίδα σωτηρίας έχει, κατά τήν παροιμίαν, 
καί χρειάζεται άξινην και πτυάριον διά νά ταφή)). Τι δέ λέγει θ 
Νίκανδρος περί τοΰ φρύνου καί τοΰ άφωνου έλείον βατράχου ; Ούτοι 
ληφθέντες έπιφέρουσιν οιδήματα τοΰ σώματος μετ' ώχροτητος έπιτετα-
μένης, δύσπνοιαν καί δυσωδίαν απο του στόματος, οίς παρέπεται λυγμός, 
νάρκη, ενίοτε δέ καί άλλα τερατώδη, άπερ άς άναζητήση, ο τά τοιαύτα 
αγαπών έν τοις 'Αλεξιφαρμάκοις αύτοΰ, τέλος δ' έπιφέρουσι και στει-
ρωσιν παρ' άνδράσι τε και γυναιξί. Νομίζομεν ότι ταΰτα άρκοΰσιν 
ίνα πάς τις έννοήση, όπόσην πίστιν πρέπει νά παρέχωμεν εις τά περί 
δηλητηρίων ύπό τών αρχαίων παραδοθέντα. 

Άλλ' έάν τό πρόσφατον αιμα τοΰ ταύρου δέν ειναι δηλητηριώδες, 
πώς ήδύνατο νά γεννηθή τοιαύτη παράδοσις : Εις τήν έρώτησιν ταύτην 
δάφοροι ήδη απαντήσεις εδόθησαν. Και τήν μεν πρώτην έξήνεγχεν ό 
ανωτέρω μνημονευθείς Roscher, λέγων ((ότο αιτία τής παραδόσεως 
ήσαν σποραδικαί δητητηριάσεις δι' αίματος ταύρων πασχόντων άνθρακα. 
Ή τοιαύτη ΰπόθεσις έχει τοΰτο τό κακόν ότι είναι αυτό τοΰτο απλή ύπό-
θεσις έπι ούδενός διδομένου, έπι ουδεμιάς βάσεως στηριζομένη. Λογικω-
τέρα πως καί έκ πρώτης όψεως μάλλον άρέσκουσα είναι ή τοΰ Γερμανού 
ιατρού κ. von Oefele, ήν ούτος έδημοσίευσε τώ 1898 έν τώ περιοδικώ 
Pharmaceut;. Post τής Βιέννης. Έν αίγυπτιακώ παπύρω υπάρχει 
κατάλογος μυστικών ονομάτων διαφόρων ούσιών φαρμακευτικών, έν ώ 
άπέναντι τών ονομάτων τούτων σημειοΰνται τά αληθή καί τοις πάσι 
γνωστά ονόματα. Μεταξύ τούτων λοιπόν τίθεται τό μυστικόν όνομα 
((γόνος ταύρου)) ίσον πρός τό κοινόν όνομα ((ώόν κανθάρου)). Άρα, 
συμπεραίνει ό κ. von Oefele, γόνος (ήτοι αιμα) ταύρου σημαίνει 
((εκχύλισμα κανθαρίδος)). Οι διά ταυρείου αίματος δηλητηριασθέντες άπέ-
θανον κατ αυτόν τή άληθεά διά κατασκευάσματος έκ κανθαρίδων' και 
έφευρέται μέν τοΰ μυστικού ονόματος υπήρξαν οι Αιγύπτιοι, οί δέ "Ελ
ληνες παρέλαβον αυτό παρά τούτων, άλλ' έν τοίς ύστερον δέν έγίνω-
σκον πλέον τήν αληθή σημασίαν αύτοΰ. Κατά τής υποθέσεως ταύτης 
άντεπεξήλθεν ό ήμέτερος κ. Α. Δαμβέργης έν τώ αύτώ περιοδικώ (1899). 
Τό κοινόν και τοις πάσιν έν Αίγύπτω καταληπτόν όνομα ((ώόν κανθά-
ρου)) δέν δύναται νά σημαίνη κατασκεύασμα έκ κανθαρίδων, διότι άλλο 
κάνθαρος και άλλο κανθαρίς. Και κάνθαρος μ.έν ειναι ό περίφημος σκάρα-
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βαίος των Αιγυπτίων, όστις κατ' εξοχήν "κάνθαρος" καλείται. Ούτος 
θέτει τό ώόν αύτοΰ εις κόπρον και κυλίει το πάν κατά τρόπον ώστε νά 
σ/ημ.ατισθή αρκούντως μεγάλη σφαίρα, έξης είτα εκκολάπτεται τό νεο-
γνόν και παρ'ήμιν υπάρχει ειδός τι τού κανθάρου τούτου κατά τόν αυτόν 
τρόπον περιποιούμενος και κυλιων την σφαϊραν, τό "ώόν" αύτοΰ. Καν-
θαρίς δέ είναι τό γνωστόν έντομον, ή ισπανική μυία, εξής κατασκευάζε
ται μεταξύ άλλων τό άλειμμα των έκδορίων. Άρα τά ονόματα κάνθαρος 
και κανθαρίς δέν δύνανται νά τεθώσιν εναλλάξ κατά βούλησιν οι δέ Αιγύ
πτιοι ύπό τό όνομα "ώόν κανθάρου" έξ ανάγκης ουδέν άλλο ένόουν η την 
μεγάλην σφαίραν ην κυλίει ό κάνθαρος, την λεγομενην ούτως άπό τοΰ 
σχήματος, διότι τό πάλαι έπιστεύετο ότι οι κάνθαροι έτικτον ούχι ώά, 
άλλ' ευθύς κάμπας (σκώληκας). Εάν δέ άφ' έτερου λάβωμεν ύπ' όψιν 
ότι ήδη αι πρώται παρ' Έλλησι γνωστάς είδήσεις περί τής προκείμενης 
δηλητηριάσεως καί πρό πάντων αί μαρτυρίαι των ιατρών άπό του Α 
π. Χ. αιώνος άποδεικνΰουσιν ότι τά υποτιθέμενα συμπτώματα αυτής 
ειναι όλως διάφορα τών τής διά κανθαρίδων δηλητηριάσεως, πρέπει 
νά απορρίψωμεν άδιστάκτως ώς άστήρικτον καί τό δεύτερον μέρος τής 
υποθέσεως τοΰ von Oefele ότι οι Ελληνες παρέλαβόν ποτέ παρά τών 
Αί'γυπτίων το μυστικόν όνομα ύφ' ο έκρΰπτετο εκχύλισμα κανθαρίδων, 
έλησμόνησαν δ' έν τοις ύστερον την αληθή αύτοΰ σημασίαν. 

Έκ τών τελευταίων τούτων παρατηρήσεων εξάγεται καί τό γενικώ-
τερον συμπέρασμα ότ: ουδεμία έν γενει ουσία δηλητηριώδης είναι δυνατόν 
νά έκρύπτετο ύπό τό όνομα τοΰ ταυρείου αίματος. Πρέπει λοιπόν νά 
ζητηθή ή λύσις δι' άλλης όδοΰ. Ό Παυσανίας (Ζ', 25, 30) διηγεί
ται ότι έν ταίς άχαιχαίς Αίγαίς ή ίέρεια τής Γής έδοκίμάζετο δ:ά ταυ
ρείου αίματος' όρκίζομένη ότι ήτο παρθένος ή μόνον εν: άνδρ: συνέζησεν 
έπ:νε τό αίμα, και άν μ.έν ήλήθευε, τοΰτο δέν έβλαπτεν αυτήν, ει δ' άλλως 
άμ.έσως άπέθνγσκεν. Ή δοκιμασία αύτη είναι είδος «θεοδικίας))* έπικα-
λείται δήλαδή ο δοκιμαζόμενος τήν κρίσιν τών θεών (όπως έν τώ χριστια-
νικώ μεσαίων: τοΰ μόνου Θεοΰ), ίνα δηλωθή διά θειας ενεργείας ή άλήθεια 
και τό δίχαιον. Στηριζόμενος έπι τής είδήσεως ταύτης τοΰ Παυσανιου περί 
χρήσεως τοΰ ταυρείου αίματος κατά πασαν πιθανότητα παλαιότατης, 
είχομεν άλλοτε ύποπτευθή ότι και εις τάς παραδεδομενας δηλητηριάσεις 
διά τοΰ αίματος τούτου πρόκειται περί "θεοδικίας". Βλεπομεν δέ νΰν ότι 
και ό προώρως διά τήν έπιστήμην αποθανών F. Dummler έν προγράμ-
ματι τοΰ έν Βασίλεια πανεπιστημίου έπιγραφομένω "Delphica" (1894) 
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εξετάσας τό προκείμενον ζήτημα εις τό αυτό συμπέρασμα κατέληξεν. 
Ο αρχαιολόγος ούτος ορθότατα τόν όρκον έν τή αρχική σημασία αύτοΰ 

εκλαμβάνε: ώς θεοδιχίαν, τά δέ δ:άφορα ύγρά ών έν ταίς όρκωμοσι'αις 
έγίνετο χρήσις, ώς σύμβολα τής καταστροφής, ήτις έπίκειται τή έπιορ-
κία. Ή έκχυσις (σπονδή) τοΰ οίνου (Ίλ. Γ', 103 κέ.)ή τοΰ αίματος 
σημαίνει διά τόν ομνύοντα ότι θέλει νά έκχυθή ούτω καί τό αιμα αύτοΰ 
άν επίορκη. Τοιαύτην σημασίαν έχει κατά τόν Dummlet' και ή σφαγή 
ταύρου έν τή ιστορία τοΰ βασιλέως τής Σπάρτης Δημάρατου, ήν διηγεί
ται ό Ηρόδοτος (S, 67). Ό Δημάρατος θελων νά μάθη ασφαλώς άν 
είναι γνήσιος υιός τοΰ πατρός αύτοΰ, θύει τώ Διι Έρκείω ταΰρον, βαλών 
δέ τά σπλάγχνα τούτου εις τάς χείρας τής μητρός αύτοΰ απαιτεί παρά 
ταύτης νά βεβαίωση ενόρκως τήν άλήθειαν. Ενταύθα ή απλή έπίψαυσις 
τοΰ θύματος αντικατέστησε τήν πρότερον συνήθη πόσιν τοΰ αίματος. 
Επειδή δ' εις τοιαύτας όρκωμοσίας, συμπέραινει ό Dummler, συνήθως 
έθύοντο ταύροι, άνεπτύχθη είτα ή ιδέα ότι αυτό τό κατ' αρχάς συμβο-
λικήν μόνον σημασίαν έχον αιμα τοΰ ταύρου είναι δηλητηριώδες. Οι θεοί 
έτιμώρουν τούς επίορκους, τούς έπι σκοπώ άπατης πίνοντας ή έκχέοντας 
τό αίμα καί καταρωμένους ούτως εαυτών εκείνο δέ Οπερ έχρησίμευε 
μόνον ώς σύμβολον ίνα υπόδειξη τήν έπικειμένην καταστροφήν, ολίγον 
κατ' ολίγον εθεωρείτο ώς έχον έν έαυτώ τήν καταστρεπτικήν δύναμιν. 

Όσον πειστική καί άν φαίνηται έκ πρώτης όψεως ή ερμηνεία αύτη, 
εξεταζόμενη μετά προσοχής άπολλυσι πολλά τής πειστικότητος. Διότι 
μία προύπόθεσις σπουδαία, έφ'ής κυρίως στηρίζεται, είναι εσφαλμένη: 
εις τάς ορκωμοσίας δέν έθύοντο συνήθως ταύροι, άλλά και κάπροι και 
κριοί κά. (πρβ. Stengel, Gr. Kultusaltert.'-- σ. 121 κέ.). Διατι λοι
πόν ακριβώς τό αιμα τοΰ ταύρου και μόνον τούτο, ουχί δέ τό τοΰ κάπρου 
ή άλλων θυομένων ζώων, προσέλαβεν έν ταίς παραστάσεσι τοΰ λαοΰ τήν 
ιδιότητα τοΰ δηλητηρίου ; Οθεν νομίζομεν πιθανώτερον ότι πρώτη άρχή 
τής προλήψεως ε:να: γεν:κώτερα: πχραστάσε:ς, αϊτινες και έν άλλα:ς 
έκδηλώσεσι τοΰ θρησκευτικοΰ τών Ελλήνων βίου ύποφώσκουσι. Δέν 
άρνούμεθα όμως παντάπασιν ότι εις τήν γέννησιν τής προλήψεως συνε
τέλεσαν και τά τών όρκων ή θεοδικιών. Ιδού πώς ήδύνατο νά ύπάρχη 
σχεσις μεταξύ αυτών. 

Ό ομνύων έπεκαλείτο καθ' έαυτοΰ τήν φοβερωτάτην καταστροφήν άν 
ήθελεν έπίορκήσει. Τήν καταστροφήν ταύτην, ώς τιμωρίαν τής ψευδορ
κίας, ένόμιζον οι Ελληνες ότι έξετέλουν οι θεοί τοΰ "Αδου και κατ' έξο-
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χήν αί Ερινύες, ((αι θ' ύπό γαίαν ανθρώπους τινονται, ότις κ' έπιορχον 
όμόσση)) (Ιλ. Τ', 259-260). Ή τοιαύτη ιδέα υπόκειται και τώ όρκω 
τών θεών, διότι ή Στύξ εις ην όμνύουσι παρ' Όμήρω, είναι ποταμός τού 
"Αδου Έν γένει δε δυνάμεθα νά εί'πωμεν ότι ουδέν έμποιει τώ "Ελληνι 
μείζονα φόβον η ό "Αδης. Έάν νύν ζητήσωμεν, όποιον τών έν ταίς 
έλληνικαϊς χώραις διαιτωμένων ζώων ήδύνατο κάλλιστα ένεκα τού 
φόβου δν έμπνέει νά χρησιμεύση ώς προσωποποίησις τού "Αδου, ουδέν 
άλλο κατά την ήμετέραν γνώμην θά εύρωμεν πρός τούτο καταλ-
ληλότερον τού ταύρου, τ. έ. τού ζώντος έν ελευθερία, ώς και σήμε
ρον έτι εί'ς τινα μέρη της Θεσσαλίας και Ακαρνανίας. Τό φοβερόν 
τού ζώου τούτου, όταν έξωργισμ.ένον ετοιμάζεται νά όρμήση κατά 
τοΰ έχθροΰ, φλόγας ούτως ειπείν έκπέμ.πον έκ τών μεγάλων αιμα
τηρών όφθαλμών, κλινον πρός τά κάτω τήν τεραστίαν κεφαλήν μ.ετά 
τών τρομερών κεράτων, κροϋον τό έδαφος διά τών ποδών και μαστιγοΰν 
διά της ουράς τά πλευρά, ουδείς δύναται ν' άρνηθη όστις ποτέ ευρέθη 
ενώπιον αύτοΰ. Και πράγματι ό ταύρος αντιπροσωπεύει τόν "Αδην παρά 
τοις Όρφικοις' ό Διόνυσος-Άδης τούτων, ό άναξ τών ψυχών και τοΰ 
κάτω κόσμ.ου, έν τοις μ.υστηρίοις αυτών παριστάνετο ύπό μορφήν ταύρου. 
Τό τοιούτον δέν δύναται νά είναι άπλή σύμ.πτωσις, άλλ' οφείλεται κατά 
πάσαν πιθανότητα εις τόν φόβον ον έμποιοΰσιν άμφότεροι, ό' τε "Αδης και 
ό ταύρος. Φαίνεται δέ ότι και ή δοκιμασία τής ιέρειας τής Γής παρά 
Παυσανία έπιρρωνύει τήν γνώμ.ην ταύτην, διότι ή Γή είναι επίσης θεά 
τοΰ κάτω κόσμ.ου. Άν έγινώσκομεν ασφαλώς ότι τά διδάγματα τών 
Ορφικών είναι πανάρχαια ελληνικά, ώς θέλουσι νεώτεροι τίνες αρχαιο
λόγοι, δέν θά ήτο Ί'σως πολύ τολμ.ηρόν νά εί'πωμεν απλώς ότι αί παρα
στάσεις αύται τοΰ "Αδου ώς ταύρου παρά τοις Όρφικοϊς έγέννησαν τήν 
περί τοΰ ταυρείου αίματος πρόληψιν : " ό τό αίμα πίνων παραδίδει 
εαυτόν τώ'Αδη)). Δυστυχώς όμως τά τών Ορφικών δέν είναι ακόμη 
ίκανώς έξηκριβωμενα, διό και μόνον ώς άπλήν εϊκασίαν λέγομεν ότι ίσως 
υπάρχει σχέσις τις. 

Άλλά και έάν τυχόν δέν άληθεύη, τοΰτο, έκ μ.όνου τού γεγονότος ότι 
ό ταύρος είναι τό μάλλον έπικίνδυνον ζώον τών ελληνικών χωρών, ήδύ-
νατο νά πηγάση ή περί τοΰ αίματος αύτοΰ πρόληψις. Ό λαός μη εξε
τάζων ακριβώς τά πράγματα οδηγείται εις τάς προλήψεις αύτοΰ ύπό 
τών συναισθημάτων άπερ δημιουργεί αύτώ τό διά τών αισθήσεων κατα-
λαμβανόμενον. Ε'ιδομ.εν ανωτέρω τάς περί σαλαμάνδρας και φρύνου 
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προλήψεις. "Οσα οί αρχαίοι φυσιοδίφαι περί τής δήθεν δηλητηριάσεως 
δι' αυτών άναγράφουσι, πείθουσιν ημάς ότι κατά τήν γέννησιν τών προ
λήψεων τό μάλλον δρών στοιχείον είναι ό φόβος. Χαρακτηριστικόν ώς πρός 
τούτο είναι και το οτι ιδιοτητες του ζωου μεταφέρονται εις τόν δι αυτού 
δηλητηριασθέντα, ώς π. χ. αι κηλίδες τής σαλαμάνδρας, ή ώχρότης 
και ή δυσωδία τοΰ φρύνου, και άλλαι, άς δέν δυνάμεθα ένταΰθα νά δεξ-
έλθωμεν. Ότι δε τό αίμα τοΰ ταύρου, τοΰ φοβερού τούτου ζώου, ήδύνατο 
ευκόλως νά θεωρηθή ώς θανατηφόρον έξ ί'σου ώς τό ζώον αυτό, τοΰτο 
διδάσκει ημάς ή περί τοΰ αίματος τής φρύνης πρόληψις ήν αναγράφει ό 
Αιλιανός (Περί ζώων ΙΖ', 12): ((Γένος τι φρύνης ακούω καί πιείν δεινόν 
και πιχρόν ίδείν πιείν μεν, ει τις αυτήν συντρίψας είτα μέντοι τό αιμα 
δοίη τω πιείν, κατ' έπιβουλήν έμβαλών είτε ές οίνον είτε ές άλλα 
πώματα)) κτλ. Εν γένει δέ παρατηροΰμ.εν ότι άνθρωπος όπως δήποτε 
πεπολιτισμ.ένος αποστρέφεται τό αίμα, καί δή πρό πάντων τό έκ τοΰ 
τραχήλου σφαγέντος ζώου έκρέον. Τις έγεύσατό ποτε τοιούτου αίμα
τος: Άν δέν ειχεν ούτως, θά ύπήρχεν άνάγκη νά έπανέλθωμ.εν σήμε
ρον, μ.ετά παρέλευσιν χιλιάδων ετών, εις το ζήτημα; Παρά δέ τοις 
άρχαίοις "Ελλησιν έτι εύλογωτέρα ήτο ή κατά τοΰ αίματος αποστροφή, 
διότι έθεωρουν αυτό ψυχήν τοΰ ζώου καί προσέφεραν αυτό κυρίως εις 
τούς άποθανόντας καί τούς χθόνιους θεούς. 

Είναι δέ άξιον παρατηρήσεως ότι και τήν σήμερον έτι ύπάρχουσι παρ' 
ήμ.ίν προλήψεις περί τοΰ ταύρου, αιτινες κατά πάσαν πιθανότητα ανάγον
ται εις τήν αρχαιότητα. Έν μεν ταις έπαρχίαις έν γένει δέν συνειθίζουσι 
νά τρωγωσι βόειον κρέας, δ;ότι θεωρείται ώς "ξεινόν)) ή άλλως βλα-
βερόν.Έν Θεσσαλία δέ, ώς έβεβαίωσεν ημάς φίλος γινώσκων τά τοιαύτα 
ακριβώς, ότε κατελήφθη ή χώρα ύπό τοΰ έλληνιχοΰ στρατού, έσταυ-
ροκοποΰντο οί άνθρωποι βλέποντες τούς στρατιώτας νά τρώγωσιν άφό-
βως τό χρέας τοΰτο. Παραπλήσια έμάθομεν καί περί Αιτωλίας. Ότι δέ 
πρόκειται ένταΰθα περί αληθούς δεισιδαιμονίας, πρέπει νά συμ,περά-
νωμεν έκ τοΰ ότι εί'ς τινα μέρη άπομακρύνουσιν αμέσως τοΰ οίκου νεο-
γέννητον ταΰρον, ίνα μ.ή φέρη βλάβην εις τούς κατοίκους. Υπάρχει όμ.ως 
παρά τώ λαώ και ιδία τοις νησιώταις τοΰ Αιγαίου καί έτερα γνώμη, 
ότι δηλαδή δέν τρώγεται τό κρέας έξ ευγνώμονος άναμνήσεως τοΰ ότι ό 
βοΰς ήτο έξ αρχής ό πιστός σύντροφος τοΰ γεωργού '. 

Ισως εις διαφώτισιν τών ζητημάτων τούτων δύναται νά συντέλεση ή 
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Συμπεραινοντες λέγομεν ότι ό φόβος, ον έμποιεΐ ό ταύρος, έγέννησε 

διαφόρους παραστάσεις άς βλέπομεν έκδηλουμένας και εν τη περί τον 
αίματος προληψει και έν θρησκευτικαϊς τελεταϊς' αν αί τελευταιαι αύται 
υπήρξαν άμεσοι πηγαί της προλήψεως, δεν δυνάμεθα επί των μέχρι 
τοΰδε γνωστών βασιζόμενοι νά είπωμεν. Ποτε έγεννήθη ή πρόληψις, 
και τοΰτο άδυνατοΰμεν να όρισωμεν, βεβαίως όμως ύπήρξε πρό τοΰ 
θανάτου του Θεμιστοκλέους. "Οτι ούτος ηϋτοκτονησεν, είναι όλως άπί-
θανον, άλλ' ή φήμη αύτη, διαδοθεϊσα ίσως υπό των έχθρων αύτοΰ, διά τό 
διάσημον τοΰ ανδρός έγένετο άφορμή του ν' άποδοθώσιν εν τοις ύστερον 
και άλλαι αύτοκτονιαι, περί ών ούδεμία ασφαλής ειδησις ύπήρχεν, επίσης 
εις τήν πόσιν ταυρείου αίματος. II φράσις Ηεπιε ταύρειον αιμ.α)) απέβη 
ισοδύναμος πρός την "έδηλητηριάσθη)) η ((ηύτοκτόνησε)). Τούτο δίδά-
σκουσιν ημάς οι στίχοι της Ελένης τοΰ Σοφοκλέους (σ. 7)' διότι αν δεν 
είχεν ούτως, θά ήτο αυτόχρημα γελοιον ή Ελένη νά ειπη ((τό κάλλιστον 
δι' έμέ είναι νά πιω ταύρειον αιμα)), όπως και σήμερον ή ήρωις δράμα
τος θά έκίνει άκατάσχετον γέλωτα λέγουσα "τό κάλλιστον δί' έμέ είναι 
νά πιω σουλιμά)). Τήν σημασίαν ταύτην εύρίσκομεν και εις τΟ χωρίον των 
Ιππέων τοΰ Αριστοφάνους (σ. 6), ένθα άρα δεν πρέπει νά μ.εταβληθη τό 
((αίρετώτερος)) εις ((αίρετώτατοςΒ, ως ηθέλησαν τινες' διότι ό οίκέτης 
δεν εκλέγει εκ πολλών ειδών θανάτου τό έλαφρότατον, άλλ' έκ δύο: 
ευρισκόμενος πρό διλήμματος η νά ύποστη τόν μετά βασάνων θάνατον 
όν θά έπβάλη, αύτώ ό Κλέων, η νά θέση ό ίδιος τέρμα εις τόν βι'ον 
αύτοΰ, προτιμά τήν αύτοκτονίαν. Άλλα — δεν επιτρέπεται ήμΐν νά 
εικάσωμεν, οτι ό πανούργος Αριστοφάνης, ό έν έκάστω στι'χω φανερών 
τό 'έξοχον πνεύμα, αύτοΰ, εγίνωσκε κάλλιστα την άληθη δύναμιν τοΰ 
ταυρείου αίματος και έσατύριζε έν τοις στίχοις τούτοις τόν τε Σοφο-
κλέα και τούς εύπίστους άκροατάς, οιτινες ώς παίδες παρεδέχοντο άβα-
σανίστως τά παραμύθια της αρχαίας Χαλιμάς 

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΜΠΑΡΤ 

έξέτασις των έν Αίτωλοακαρνανία έπικρατουσών προλήψεων περι τοϋ "'ιταύρου)' 
οθεν και παρακαλουμεν όσοι των ημετέρων αναγνωστών γινώσκουσί τι περί 
αυτών ν'ανακοινώσωσιν ήμΐν τοΰτο. 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

Aι έπιγραφαί των πρώτων χριστιανικών εκατονταετηρίδων αι έκ της 
Ελλάδος προερχόμεναι δεν έμελετήθησαν μέχρι τοΰδε συστηματικώς, 

ως έγένετυ δι' έπιγραφάς χριστιανικάς άλλων χωρών, μάλιστα της 
Δύσεως. Αίτιον τούτου κυριώτατον υπάρχει τό σχετικώς εύάριθμ,ον τών 
τοιούτων επιγραφών και τό πενιχρόν τών ύπ' αυτών παρεχομένων ειδή
σεων. Αληθώς δε συγκρινόμενα! κι έκ της Ελλάδος χριστιανικάι έπι-
γραφαι τών πρώτων χρόνων πρός τάς έκ τών Μικρασιατικών χωρών 
και τών της Λύσεως προερχομένας ελέγχονται πολλώ υποδεέστερα:, 
στερούμεναι ώς έπι τό πολύ τοϋ σπουδαιότατου εκείνων πλεονεκτήματος, 
τών χρονολογικών σημειώσεων. Αι πλείσται τών έπιγραρών τούτων είναι 
ολίγόστιχοι, άπειροκάλως και σκαιώς κεχαραγμεναι έπί θραυσμάτων 
πλακών προγενεστέρας χρήσεως διαφόρου, έχουσαι δε ποικίλα και παχυλά 
περί τήν όρθογραφίαν αμαρτήματα μ.αρτυροϋντα έναργώς τήν κατά
σταση της δημοσίας έν Ελλάδι παιδείας κατά τούς χρόνους εκείνους. 

"Οσον άφορα εις τήν χρονολόγησίν αυτών, πολλαί άνήκουσιν εις τήν 
Δ' εκατονταετηρίδα, πολυπληθέστεραι δ' είναι αί άναγόμεναι εις τήν 
Ε', ς' και Ζ , άπό δε της Η' άρχονται αι τοΰ Βυζαντιακοΰ τύπου. 
Τών επιγραφών τούτων αι πλείους έδημοσίεύθησαν έν τώ Corp. Inscr. 
Graec. (τόμ.. iV, 2), αί δ' υπόλοιπο! βραδύτερον σποράδην εις ποικίλα 
αρχαιολογικά περιοδικά και βιβλία, έξ ών άναφέρομεν μόνον τήν άξιό-
λογον έπιγραφικήν συλλογήν τοΰ εμπειρότατα έχοντος περί τάς χριστία-
νικάς έπίγραφάς διακεκριμένου ίστοριοδίφου κ. Κωνστ. Ζησίου (Σύμμι-
κτα, σελ. 13, 88, 101). 

τό μόνον τμήμα τής κυρίως Ελλάδος ούτινος αί έπιγραφαί τών 
πρώτων χριστιανικών χρόνων έτυχον έπαρκοΰς οπωσδήποτε έρεύνης 
είναι ή Αττική. "Οφείλεται δε τοΰτο κυρίως είς τε τόν άοιδίμον Στέ
φανον Κουμανούδην συναγαγόντα έπί τό αυτό πάσας σχεδόν τάς γνω-
στάς επιτύμβιους χριστανίκάς έπιγραφάς (ών έλάχίσται εΐχον προδημο-
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σιευθη έν τη Αρχ. Έφημερίδι. τω Corp. Inscr. Graec. και ύπό τοΰ 
'Ρώσσου άρχίμανδρίτου'Αντωνίνου), έν τη άξιολογωτάτη αύτοΰ συλλογή 
('Αττικης έπιγραοαί επιτύμβιοι, 'Αθήνησι 1871, άριθ. 3542-3623) 
και εις τόν Γάλλον βυζαντινολόγον κ. Ch. Bayet, όστις ύπεμνημά-
τισί και ήρμήνευσε διεξοδικώς τάς ύπό τοΰ Κουμανούδη εκδοθείσας 
έπιγρκφάς, προσθείς και τινας άλλας προελθούσας εις οώς έκ νεωτέρων 
ανασκαφών, ιδία έν Μεγαρίδι. Συνώδευσε δ' ό Bayet την δημ.οσίευσιν 
των επιγραφών διά πανομ.οιοτύπων εικόνων, ών ή έλλειψις έμείου πολύ 
την κατά τά άλλα άξιόλογον έκδοσιν τοΰ Κουμανούδη' (Inscriptions 
chretiennes de l'Attiqne, Bull de Cor. Hell. τόμ.. I, σελ. 
391-408, PI. XIV, XV, XVI. τόμ.. II, σελ. 31-35 και 162-170, 
ΡI. I, II, III. Πάσαι αι έπιγραφαί αύται άνεδημοσιεύθησαν ήδη έν 
τώ Corpus Inscriptionum Atticarum III, 1. 1383-1388 καί 
3435-3547 μετά τίνων άλλων άντιγραφεισών ύπό τοΰ προώρως θανόν
τος εφόρου τοΰ έπιγραφικοΰ έν Αθήναις μουσείου H. Lolling 1. 

Αί νΰν ύφ' ήμών δημοσιευόμεναι άπόκεινται έν τώ έπιγραφικώ τμή-
ματί τοΰ Κεντρικοΰ Αρχαιολογικού Μουσείου τών Αθηνών, περίσυλ-
λεγεισαι έπ' έσχατων έπί τό αυτό έκ τών διαφόρων τόπων εις ους τέως 
εΰρισκοντο, ές ών αι πλείστα! εξ αυτών τών Αθηνών και δή του 
Ασκληπιείου, της παρά τό Λίπυλον νεχροπολεως, τοΰ τετραγώνου τοΰ 
'Αδριανοΰ, τοΰ Ωρολογίου τοΰ Κυρριστου κ.τ.λ. Άνήκουσι δ' αί πλεί
στα! εις τήν Άττικήν, ώς μαρτυρεί πλήν τών τόπων της ευρέσεως και ό 
τύπος αυτών ό ιδιάζων έν 'Αττικη. περί οΰ διέλαβεν επαρκώς ό Bayet 
(εν. άν. I, σελ. 392, πρόλογος). 

Τάς έπιγραφάς ταύτας μετά τών δημοσιευθείσών ήδη και τίνων 
άλλων άς προσεχώς θά δημοσιεύσωμεν, άντεγράψαμεν και έμελετήσαμεν 
πρό διετίας, σκοπούντες τήν δημ.οσίευσιν συλλογής πλήρους όσον ένεστι 
τών επιτύμβιων Αττικών επιγραφών άλλ' επειδή πιθανώς ή δημοσί-
ευσις αύτη θά βραδύνη. έγνωμεν άναγκαίαν τήν εκδοσιν τών σπου
δαιότερων έκ τών ανεκδότων τούτων επιγραφών, παρέχοντες ούτω 
μικράν συμβολήν εις τήν χριστιανικήν ίστορίαν της πόλεως τών πρώτων 
εκατονταετηρίδων. 

Εν τώ C. I. Α. παρελείφθησκν αί ϋπο τοΰ Παναρ. Κωνσταντινίδου δημο-
σιευθεισαι έν τω ς' τομω τοΰ Παρνασσού (1882) δέκα άξιολογώταται επιτύμ
βιοι χριστιανικαι έπιγραφαί. 
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1. — Πλάξ λευκοΰ μαρμάρου (Πεντελησίου;), τεθραυσμένη εις δύο 
τεμάχια συναρμόζοντα άκρβώς' ύψος 0.20, πλάτ. 0,40, πάχ. 0,045. 
Γράμματα άνίσομεγέθη, επιμελώς όμως κεχαραγμένα. Της λέξεως 
βιθουρος τά γράμματα ειναι ίκανώς τών άλλων μείζω. Τό όνομα 
τοΰτο είναι κεχωρισμένον ούτω' Βίθ ουρος, χωρίς νά ύπάρχη έν τώ 
μέσω έτερον γράμμα, ώς τοΰτο καθίστα άναμφίσβήτητον ή αυτοψία 
τοΰ λίθου. 

Κυμητήριον Βίθουρος 
ο Θεος ο κατάκρινας τον 'Ιούδαν μεχρι 
της συντελίας του αιώνος, αυτός το κα
τάκριμα δώη τοις μελλόντοις άνύγιν 
το μνήμα τοΰτο κ(αι) έτερον κατατίθιν 
εις αύτο' αμήν γ. 

(πίναξ Β', Αρ.1 ) 

'Η γραφή κυμητηριον άντι κοίμητήρίον είναι συνήθης έν χρίστιανί-
καϊς έπίγραφαϊς, έν ταίς έξ Αττικής εΰρηται συχνότατα. Τό Βίθουρος 
έγένετο βεβαίως έξ ονομαστικής Βίθουρ, ειναί δέ τό όνομα τοΰτο ξενί-
κόν, άγνωστον ποίας προελεύσεως* πιθανώτατον φαίνεται ήμϊν ότι 
είναι σημιτίκόν. Έν Έλληνικαις χρίστιανίκαϊς έπίγραφαίς ουχί σπανίως 
εύρηνται τοιαΰτα ξενικά ονόματα. 

Ανάγεται δ ή επιγραφή εις γνωριμωτάτην κατηγοριαν χριστιανικών 
επιγραφών έν αίς εύρηνται ποικίλα αναθέματα κατά τών οπωσδήποτε 
έπιχειρούντων τυμβωρυχίαν ή βεβήλωσίν τών τάφων. Ό έν τη παρούση 
επιγραφή τύπος τοΰ αναθέματος είναι ανάλογος πρός τον άπαντώντα έν 
άλλαις έξ Αττικής έπιγραφαΐς (τό κατακριμα του 'ίούδα εχετω ό άνΰ-
ξας εκτός τών εμών : Κουμαν. Άττ. έπίγ. έπιτύμ.. 3623. Bayet. Bull, 
de Cor. Hell. 1877, σελ. 401 εχεί την μερίδα τον ίουδα: Κωνστ. 
Ζησίου Σύμμικτα σελ. 13 ύποσημ. έπιγραφή έκ Λαυρεωτικής). Ωσαύ
τως άνάλογον ανάθεμα εύρηται και έν χριστιανική επιγραφή, έξ Άργους 
(εις υις θελησεί άνύξίν το μνημα τοΰτο . . εχετω την μερίδα τοϋ 
'ίουδα του προδοτου: I. Martha, Bull de Cor. Hell. 1878 
σελ. 319). 

2.— Πλάς λευκού μαρμάρου, έλλιπής άνωθεν, κάτωθεν και πρός 
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δεξιάν ΰψ. 0,23, πλ. 0,145, πάχ. 0,04 περίπου. Γράμματα άνισο-
μεγέθη επιμελώς και βαθέως κεχαραγμ.ένα. 

Μαρτυρίου 
κ(αι) Μαρτυρίας 
ει τις δε τολ
μήσει κατε-
περανω κατά
ρα κ(αι) παν άρ-
. . . σοστοι (;) 

(πίναξ Β', άρ. 2) 
Ή έν τη προκειμενη επιγραφή παράλειψις έν αρχή της λέξεως κοίμη-

τήριον μαρτυρεί υπέρ της αρχαιότητος της επιγραφής. Ανάλογα παρα
δείγματα γνωρίζομεν πολλά, έξ Αττικής είναι γνωστά ικανά (Κουμαν. 
έν. άν. 3548,' Bayet, Β. C. Η. I, σελ. 393, 399- II, σελ. 169). 
Ή έν τω τριτω και τετάρτω στίχω γραφή κατεπερανω ετέθη αντί τοΰ 
καθυπεράνω, είναι δέ γλωσσικώς άξιοσημειωτος ό τύπος ούτος. Τά ονό
ματα Μαρτύριος και Μαρτυρία είναι ιδιάζοντα τοις πρώτοις χριστιανοις' 
τό πρώτον τούτων εύρηται άπαξ έν Άττική χριστιανική επιγραφή 
(Κουμαν. αυτόθι 3604). 

3.— Στήλη ύποφαίου μαρμάρου (Υμηττιου) ελλιπής κάτωθεν, κατά 
τήν άνω άριστεράν γωνιαν και πρός δεξιάν' ύψος 0,15, πλ. 0,14, 
παχ. 0,13. Ευρέθη παρά τόν ναόν τών άγιων Αναργύρων έν Αθήναις. 

Κυμητήριον 
Ιωα(ν)νου κα[ι] 
(Γ)ενεχλίας. 

(Πίναξ Β', αρ. 3) 
Η προκείμενη επιγραφή, ώς και ή προηγουμένη, ανήκον εις κοινούς 

τάφους συζύγων, ή τοιαύτη δέ κατηγορία τών χριστιανικών επιγραφών 
εν αις γίνεται μ.νεία ανδρός και γυναικός είναι ή πολυπληθέστατη πασών. 
Αξιοσημείωτος είναι ή έν τω τριτω στίχω γραφή Γενεχλιας άντι Γενέ
θλιας- ή ανταλλαγή τοϋ θ διά χ εύρηται έν σημεριναις διαλέκτοις της 
Ελληνικής γλώσσης επομένου λ, ώς χλιβερός, χλίβομαί άντι θλιβε

ρός, θλίβομαι (ίδε Foy, Lautsystem, σελ. 27 και έξ.).Έκ της προ
κείμενης επιγραφής διδασκόμεθα ότι ισως ή τοιαύτη ανταλλαγή ήρξατο 
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άπό παλαιότατων χρόνων, διότι ή επιγραφή είναι της τετάρτης ή πέμ-
πτης μ.. Χ. έκατονταετηριδος. Τό όνομα Γενέθλια εύρηται σπανίως έν 
χριστιανικαϊς έπιγραφαις' τό άρσενικόν τούτου είναι γνωστόν έξ Ελλη
νικών επιγραφών ήδη τών π. Χ. εκατονταετηρίδων. Συνηθέστατον 
όμ.ως είναι έν ταϊς πρώταις χρπτιανικαΐς έπιγραφαΐς το Ονομα Ιωάννης. 

4. — Πλάξ λίθου ύποφαίου ελλιπής πρός δεξιάν, άκατέργαστον έχουσα 
τήν όπισθεν έπιφάνειαν.'Ύψος 0,28, μεγιστον πλάτος 0,23, πάχος μέχρι 
0,06, γράμματα συμμετρικά* εις τήν άνω άριστεράν γωνίαν έχει άναγε-
γλυμμένον σταυρόν. 

< Οικητ [ηριον] 
της μα[καρίας 
και αείμνηστου] 
καΙ άλησ[του] 
Γενεθλία[ς] 

(Πίναξ Β', αρ. 4) 
Ό έν τώ πρώτω στίχω απαντών τύπος οικητηρίον άντι κοιμητήριον 

εύρηται συχνάκις έν χριστιανικαις έπιγραφαϊς τής Αττικής (Bayet, 
Β. C H. 1877. σελ. 401. 405 Κουμανούδη, έν. άν. 3574, 3619). 
Ανάλογος είναι ό τύπος οίκος, απαντών ωσαύτως έν έπιτυμβιω επι
γραφή έξ Αττικής (οίκος αΙώνίος). Έν τη δευτέρα πρός Κορινθίους επι
στολή (Κεφ. Ε', 2) τοΰ αποστόλου Παύλου τό όνομα οίχητήριον εύρη
ται έν τη σημασία τής επουρανίου κατοικίας (το οικητήριον ήμων τό 
ούρανοϋ επενδυσασαί επιποθουντες). Πρβλ. Bayet, αυτόθι σελ. 405. 

5. — Τμήμα στήλης τριγωνικής λευκοΰ μαρμάρου (Πεντελησιου), ού 
τό μέγιστον ύψος είναι περίπου 0,21, πλάτ. τής έγγεγραμμενης πλευράς 
0,24, τών άλλων δύο. τής μέν πρός δεξιάν 0,24, τής δέ πρός άριστε
ράν 0,23. Γράμματα κανονικά, επιμελέστατα εϊργασμένα, μέσον ύψος 
αυτών 0,023. 

[τα] ς δε 
άί λλας και την 

σορον τοις έ-
μοϊς ει δέ [τις τολ-
μηση] (Πίναξ Β', άρ. 5) 

Ή επιγραφή αύτη ευρέθη έν Αθήναις πρό διετίας περίπου κατά τήν 
διασταύρωσιν τών οδών Έρμ.οΰ και Νορμάννου, άνήκεΐ δέ εις τάς 
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άρχαιοτάτας των χριστιανικών επιγραφών, ώς μαρτυρεί τρανώς ο χαρα-
κτηρ τών γραμμάτων. Τοιαύτης επιμελούς και κανονικής εργασίας έπι
γραφάς χριστιανικών χρόνων γνωρίζομεν πάνυ ολίγας. 

6. — Πλάς λευκού μαρμάρου, ελλιπής πρός δεξιάν και κάτωθεν μεγι
στον υψος 0,37, πλάτος μέχρι 0,23, παχ. 0,035. Γράμματα άνισο-
μεγέθη, επιμελούς εργασίας, μείζω τά τών δύο πρώτων στίχων. 

Ένταυ[θα κατά] 
κείται Φ[λάβιος] (;) 
Μαιωρινο[ς 
Νούμερου λ. . . . 
ων τούτου οσ[τις] 
άν βουληθ(ε)ίη 
κεινησαι τ[οΰτο] 
ή έτερο [ν κατα 
θέσ[θαι]. . . . 

(Πίναξ Γ', Αρ. 11) 
Ή επιγραφή, ώς γίνεται δήλον έκ τών τελευταίων στίχων, έτελευτα 

εις ανάθεμα κατά τών τυμβωρύχων, συνηθέστερος δέ τύπος αναθέματος 
είναι ό απαντών έν τη ανωτέρω ΰπ' άριθμ.όν 1 επιγραφή. Δυνάμεθα 
λοιπόν νά είκάσωμεν άνάλογόν τι ενταύθα, οίον εχετω την μερίδα (η τό 
κατακριμα) του 'Ιούδα κ τλ . 

Έν τώ δευτερω στίχω συνεπληρώσαμεν τό κυριον όνομα κατά την 
πιθανωτάτην έκδοχην. Μετά τό όνομα Μαιωρινος έν τώ τριτω στίχω 
ίσως συμπληρωτέον τό έλλειπον διά τοΰ υιος. 

7. — Πλάξ λευκοΰ μαρμάρου, έλλιπής κάτωθεν, πρός άριστεράν και 
κατά την άνω δεξιάν γωνιαν ϋψος μέχρι 0,20^ πλ. μέχρι 0,30, πάχ. 
0,045. Γράμματα συμμετρικά, βαθέως κεχαραγμένα. 

Κοιμητήρι 
ον Θεοδο
σίου και Ζω 
σιμής 

(Πίναξ Β', άρ. 6) 
Ανωθεν τής επιγραφής είναι κεχαραγμ.ένος μονογραμματίκός σταυ

ρός. Πλην τοΰ ονόματος Θεοδόσιος, όπερ είναι συνηθέστατον έν χριστιανι-
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καις έπιγραφαις, ουχί σπανίως εΰρηνται και τά ονόματα Ζώσιμος και 
Ζωσίμη. 

8. — Κιονίσκος λευκοΰ μαρμάρου (Πεντελησίου)' ΰψος 0,25 περίπου, 
διάμετρος άνω μέν 0,12 κάτω δέ 0,08. Έπί τής ,άνω επιπέδου επιφα
νείας έχει κεχαραγμενον σταυρόν φέροντα πέριξ την έπιγραφην ενθαδε 
κίτε άνωμάλως κεχαραγμένην, έπί δέ τής κυρτής επιφανείας ταΰτα' 

Μαρκελλινος 
υιός Ελευθερίου 

I πίναξ Β', Αρ. 7) 
Είναι δέ και η έπιγραφη αύτη ωσαύτως άνωμάλως και σκαιώς κεχα-

ραγμ.ένη. Κατωτέρω εύρηνται τά γράμματα εν έπιπολαίως και ύπό 
άλλης χειρός κεχαραγμένα. 

9. — Τμ.ήμα πλακός λίθου ΰποοαίου, ελλιπές κάτωθεν και πρός 
δεξιάν ϋψ. μέχρι 0,26, πλ. μέχρι 0,15, πάχ. 0,06' έχει άνωθεν τής 
επιγραφής άναγεγλυμμένον σταυρόν και κάτωθεν φύλλον. 

[γ] Κοιμ[ητηριον] 
Ίωα[ννου και] 
Μέλαινης.] (;) 

(Πίναξ Β', αρ. 8) 
Εν τώ τριτω στίχω συνεπληρώσαμ.εν τό όνομα κατά την πιθανωτά

την έκδοχην. Είναι δέ τό Ονομα τοΰτο σύνηθες έν χριστιανικαις έπι-
γραφαϊς. 

10. — Τμήμα πλακός, λευκοΰ μαρμάρου (Πεντελησίου), ελλιπές κά
τωθεν και πρός δεξιάν υψ. μέχρι 0,13, πλ. 0,18 περίπου, πάχ. 0,03. 
Έκ τών άνασκαφών τοΰ τετραγώνου τοΰ Αδριανού. 

γ Κοιμητηρ[ιον] 
Ανδρέου 
και Τύχης 

(Πίναξ Β', Αρ. 9) 
Τό όνομαΥΑνδρέας είναι σύνηθες έν ταις έξ Αττικής χριστιανικαις 

έπιγραφαις. σπανίως όμως άπαντα τό Ονομα Τύχη. Άνηκει δέ ή επι
γραφή βεβαίως εις κοινόν τάφον συζύγων. 
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11. — Στήλη γλαυκόχρου μαρμάρου, έχουσα άκατέργαστον την 

όπισθεν έπίφάνειαν, ελλιπής κάτωθεν και κατά την πρός δεξιάν έμπροσθ. 
γωνίαν, ύψ. μέχρι 0,42, πλ. κατά μέν την έμπροσθεν έπίφάνειαν μέχρι 
0,21, κατά δέ την όπισθεν 0,23. Γράμματα συμμετρικά και βαθέως 
κεχαραγμένα μετά πολλής έπιμελεάς. 

Εύγενί[α] 
ένθάδε 
κιτε. 

(πίναξ Β', άρ. 10) 

Ή επιγραφή, φέρει άνωθεν άναγεγλυμένον σταυρόν έν κύκλω, έν τέλει 
δέ πρός δεξιάν φύλλον. Και αύτη προέρχεται έκ τού τετραγώνου τοϋ 
Αδριανού. 

12. — Τ.ήμα πλακός λευκοΰ μαρμάρου, ελλιπές πάντοθεν πλην 
τής πρός άριστεράν πλευράς ητις είναι τοξοειδής* ύψος μέχρι 0,18, πλ. 
μέχρι 0,10, πάχ. 0,03. Έχει έπιγραφάς εκατέρωθεν, ών ή ετέρα 
γέγραπται εντός σταυρού περιγεγραμμένου* είναι δέ αύτη* 

Η μακάρια Παύλα. 
(Πίναξ Γ'. άρ. 13) 

Η έπί τής ετέρας Οψεως επιγραφή, είναι ούτω κεκολωβωμενη ώστε 
δυσχερέστατη ει μη αδύνατος καθίσταται ή συμπληρωσις αύτης, διασώ
ζει δέ πρός άριστεράν μίαν κεραίαν σταυροΰ περιγεγραμμένου. Τά σωζό
μενα γράμματα είναι ταύτα* 

σωσ 
σουα 
η δε 
τα 
ων πο 
ις τον εν 

Τοΰ τρίτου και τετάρτου στίχου συμπληρουμένων, ή έννοια ίσως 
έχει ούτω : ει δε'τις τολμησεί τα οστά. . . . 
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13. — Πλάξ λίθου λευκοΰ ύπώχρου, ελλιπής άνωθεν* ύψ. μέχρι 0,18. 

πλ. 0,17 1/2, πάχ. 0,03 περίπου. Γράμματα μικρά άνισομεγέθη. 

Ανεπαύσατο] ' 
[ό της μακάριας] 
[μνήμης] 
Άγαθόπ̂ ους] μη] 
νι Ιουλίω κγ 
Ίνδ[ικτιώνος) γ' 

I πίναξ Γ', άρ. 12) 
14. — Πλάξ λευκοΰ μαρμάρου πάντοθεν ελλιπής, έχουσα πρός την 

κάτω άριστεράν γωνίαν λείψανα κοσμηματος ανάγλυφου, πιθανώτατα 
σταυροΰ έν κύκλω, ού σώζεται τό άκρον μιας κεραίας έχούσης πέριξ τόξον 
κύκλου: πλ. 0,51, ύψ. μ.έχρι 0,28, πάχ. 0,07. Ή Οπισθεν επιφάνεια 
ακατέργαστος. 

[ει τις] κατάλυση τό μνημ(α) τοΰτ(ο) ίνα ύπάρ[χη] 
[τΟ κατάκριμα) άλυτον (;) τοΰ Θεου. 

(Πίναξ Γ', άρ. 19) 
Ή επιγραφή, είναι τοξοειδώς κεχαραγμενη κατά πλάτος τής πλακός* 

τών έν τώ δευτέρω στίχω λέξεων (Ίδε πίνακα) τό νόημα είναι άσαφές' 
συνεπληρώσαμεν αύτάς κατά την πιθανωτάτην έκδοχην. 

15. —Τμήμα πλακός σχιστολιθου'Ύμηττίου, ελλιπές μέν άνωθεν, μη 
περατούμενον δέ κανονικώς κατά τάς άλλας πλευράς* μεγιστον ύψος 
0,20 περίπου, πλ. μέχρι 0,18, πάχ. 0,025. Γράμματα όπωσοΰν συμ
μετρικά. 

[Οΰτος ;] άφιλος 
[λ]ίθος 
Διογένης 
ένθάδε κιτε 
σύν όμόφρο-
νι γυνεκι 
Σαμβατιδι. 

I πίναξ Γ'. άρ. 20) 
' ή έκ.ιμήθη. 
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Οι δύο πρώτοι στίχοι είναι λίαν κεκολοβωμ.ένοι, έν τούτοις νομ.ίζομεν 

ότι η συμπλήρωσις ήμών είναι πιθανωτάτη. Άποτελοΰσι δέ οι δυο ούτοι 
στίχοι, κεχωρισμενοι της άλλης επιγραφής, έπίφώνησίν τινα συνήθη έν 
έπιτυμβιοις έπιγραφαις. Τοιαύτα: έπιφωνήσεις η εύχαι εύρηνταί συχνό
τατα έν ταις χριστιανικαϊς έπιγραφαις των πρώτων χρόνων (πρβλ. 
κατωτέρω έπιγρ. άριθ. 25). Τό όνομα Διογένης εύρηται σπανιώτατα έν 
έπιγραφαις χριστιανικών χρόνων, ωσαύτως δέν είναι σύνηθες τό Ονομα 
-Σαμβατις. Έν Άττικη εύρηται άπαξ (Κουμαν. Αττίκ. έπ:γρ. έπι-
τομ.. 3600)' έν έπιγραφη έκ Ρώμης εύρηται και έτερος τύπος τοϋ 
ονόματος μικρόν διάφορος Σαββατίς (Corp. Inscr. Graec. 9723) 

Ή προκείμενη επιγραφή είναι άξιολογωτάτη κατά τοΰτο ότι εύρηται 
έν αύτη οιονεί άπήχησις τών οιχογεν:ακών νομίμων τών πρώτων χρι
στιανών. Διότι ούχι βεβαίως άνευ λόγου έχαράχθη έν τη επιγραφή συν 
όμόφρονί γυναικί, όπερ ύποδηλοι προφανώς θρησκευτικην όμοφροσύνην. 
Εξηγείται δέ τοΰτο, άν έχωμεν ΰπ' όψιν ότι κατά τούς πρώτους τοΰ χρι
στιανισμού χρόνους οχ: ασυνήθης ήτο ή σύζευξις εθνικών ανδρών μετά 
χριστιανών γυναικών και τανάπαλιν. Καθ' όσον δέ γνωρίζομεν ή προκεί
μενη επιγραφή είναι ή πρώτη έν ή γίνεται μνεία θρησκευτικής μεταξύ 
συζύγων όμοφροσύνης. 

16. — Πλάς γλαυκόχρου μαρμάρου (Ύμηττίου ;), ελλιπής άνωθεν 
ύψ. μέχρι 0,19, πλ. 0,195, πάχ. 0,04 περίπου. Γράμματα επιμε
λώς είργασμενα και συμμετρικά. 

[ανω] 
θεν(;)άπό α[ρ] 
τέμωνος 
μύλιν (;) άρχ(ήν) (;) ένθ[άδε] 
κιτε Φωτινη 
μ(ηνΙ) Μαιω κθ' ήμ(έρα) 
ε' (Ίνδικτώνος ; η έπινεμησεως) ζ'. 

(Πίναξ Γ', αρ. 22) 
Οι τρεις πρώτοι στίχοι και ή άρχή τοΰ τετάρτου ουδέν σαφές νόημα 

περιέχουσι, συνεπληρώσαμεν δέ αυτούς κατά τό ενόν, καίτοι ή συμ-
πλήρωσις δέν είναι κατά πάντα ικανοποιητική. Εν τή είκόνι κατά 
παραδρομήν παρελείφθη τό έν τω τετάρτω στίχω γράμμα I τής πρώ
της λέξεως. 

1 
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17. — Τμήμα πλακός λίθου ύποφαίου. έλλιπές προς άριστεράν και 

κάτωθεν- ύψ. μέχρι 0,16, πλ. μέχρι 0,12 περίπου, πάχ. 0,02. 

[f ένθάδ]ε κατάκ[ειται 
ό τη ν μακα ρίαν 
μνημ[ην] . . . . 
. . ιακει . . 

( Π ί ν α ξ ' . Γ . α ρ . 14) 
Ο τύπος ούτος τής επιγραφής, ώς τής ύπ' αριθ. 13, και των κατω

τέρω ΰπ' άριθ. 18 και 19 δέν άπαντα έν Αττική, μόνον έν τή Μεγαρίδι 
εύρηται ανάλογος τύπος' έκ των άλλων ελληνικων χωρών ό τύπος ούτος 
άπαντα ίδιαίτατα έν Κρήτη (Halbherr, Christian inscription έν 
Amer. Journ. of Arch. XI, σελ. 640 κέ.). 

18. — Τμήμα πλακός λίθου λευκοΰ ελλιπές πρός δεξιάν και άριστε
ράν. ύψ. 0,18. 

ί ενθάδε κατάκειται ο] 
την μακάρια ν μνήμην 

ο δείνα) 'μ(ηνί) Ίνδικτιώνος ε ήμερα Δ(ευτέ)ρα. : 
(πίναξ γ. αρ. 15) 

19. — Στήλη τετραγωνική λευκοΰ μαρμάρου (Πεντελησίου:) ελλιπής 
άνω πρός δεξιάν και κάτωθεν, έχουσα άκατέργαστον τήν Οπισθεν έπιφά-
νειαν, ύψος 0,52, πλάτ. 0,16 πάχ. 0,095, γράμματα βαθέως κεχα
ραγμένα. Ή επιγραφή κατέχει μόνον 0,18 τοΰ ύψους της στήλης αρχο
μένη άνωθεν, έχει δέ έν τέλει κεχαραγμενον φύλλον έκ των συνήθως 
άπαντωντων εις επιτύμβιους έπιγραφάς. 

Η τήν [μα] 
καρί[αν 
μνήμη [ν] 
Ανικητα 

ένθαδε 
κατοικι. (Πίναξ Γ'. αρ. 17) 

Εκ τών δύο τελευταίων στίχων έξηγΕίται σαφώς ή έν χριστιανικαϊς 
επιγραφαις χρήσις τοΰ τύπου οικητήριον και κατοικητήριον-. Τό Ονομα 
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Ανικήτα τό πρώτον ήδη καθ όσον γνωρίζομεν εύρηται έν έπιτυμβίω 
χριστιανική) επιγραφή. 

20. — Πλάξ γλαυκόχρου μαρμάρου (Υμηττίου;), έχουσα άκατέρ
γαστον τήν Οπισθεν έπιφάνειαν, ελλιπής δέ προς δεςάν. Γράμματα 
βαθέως κεχαραγμένα και όπωσοΰν συμμετρικά* ή επιγραφή κατέχει 0,11 
περίπου τοϋ ύψους. 

', Κυμιτίριον 
Ισιδώρου 
αναγνώστο υ 
Μαχέρα γ 

(πίναξ Γ', αρ. 25) 
Ή έν τή προκείμενη επιγραφή μνεία τοϋ έπωνΰμου τοϋ θανόντος 

είναι όλως ασυνήθης έν έπιτυμβίοις έπιγραφαις των πρώτων χρόνων. 
Νομίζομεν δέ ότι τό έπωνυμον τοϋτο δέον ν' άναγνωσθή Μαχέρα και 
όχι Μαχερα, διότι τό τελευταϊον τοϋτο είναι μέν γνωριμώτατον έν τή 
Βυζαντιακή ιστορία, άπαντα όμως πολλώ βραδΰτερον, κατά τήν 1' κα: 
ΙΑ' εκατονταετηρίδα, ένώ ή επιγραφή είναι τής Ε' ή ς', ό δέ πρώτος 
τονισμός φαίνεται ήμϊν ορθότερος και συνάδων μάλλον πρός τήν χρο-
νολόγησιν τής επιγραφής. 

Τό έκκλησιαστικόν αξίωμα τοΰ άναγνώστου είναι γνωστόν άπό τών 
πρώτων χρόνων τοΰ χριστιανισμοΰ, μνημονεύεται δέ συχνότατα έν έπι-
τυμβίοις έπιγραφαϊς. 

21. — Τμήμα στήλης τετραγωγικής, κατά τήν ένεπίγραφον μόνον 
έπιφάνειαν άμελώς ειργασμένης. κατά δέ τάς άλλας όλως ακατέργαστου* 
ΰψ. 0,23, πλ. 0,14, πάχ. 0,05. Γράμματα όπωσοΰν συμμετρικά. 
"Ανωθεν τής επιγραφής είναι μέγας σταυρός περιγεγραμμένος. 

Θεοδώρου 
(Πίναξ Γ'. άρ. 16) 

22. — Πλάς λευκοΰ μαρμάρου ελλιπής πρός δεξιάν ΰψος 0.16 πλ. 
μέχρι 0,18, πάχ. 0,045. Γράμματα επιμελώς είργασμενα και συμ
μετρικά. "Ανωθεν τής επιγραφής εϋρηται σταυρός ανάγλυφος έν διπλώ 
κύκλω ωσαύτως αναγλύφω, έχει δέ ό σταυρός εκατέρωθεν τά γράμματα 
Ω—Α, άτινα ώς γνωστόν είναι τά κατά τήν'Αποκάλυψιν συμβολίζοντα 
τόν Χριστόν (άρχη και τελος), έχαράχθησαν δ' αντιστρόφως έξ αβλε
ψίας τοΰ χαράκτου' είναι δέ ό κύκλος μετά τοΰ σταυροΰ επιμελέστατα 
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είργασμενος, έχων πρός άριστεράν έγκεχαραγμενην εικόνα πτηνοϋ (περι
στεράς :) βλέποντος πρός δεξιάν. 

Κοιμητ ήριο 
*ν Έπα γάθου] 1 

(Πίναξ Γ'. άρ. 18) 
Τά ονόματα Έπάγαθος και Έπαγάθη σπανίως άπαντώσιν έν χρι-

στιανικαις έπιγραφαϊς. 
23. —Πλάξ λευκοΰ μαρμάρου, ελλιπής κάτωθεν και πρός δεξιάν* μέγι-

στον υψος 0,46, πλ. μέχρι 0,30, πάχ. μέχρι 0,04 περίπου. Γράμματα 
μεγάλα, άνισομεγέθη (0,07 — 0,04), σκαιώς κεχαραγμένα, φέροντα 
κατά τά άκρα μικράς εγκάρσιας κεραίας. Μεταξύ πρώτου και δευτέρου 
στίχου δύο σταυροί, έν δέ τώ πρώτω στίχω εκατέρωθεν τοΰ Τ δυο 
μικροι κύκλοι* ωσαύτως σταυρός ειναι κεχαραγμενος κάτωθεν τής επι
γραφής, έχει δέ ή πλάξ άκατέργαστον τήν όπισθεν έπιφάνειαν. 

i Κυμιτί-
ριον Στε

φάνου 
(πίναξ Δ. άρ. 30) 

Ό έν άρχή τής επιγραφής σταυρός είναι μονογραμματικός, έχεί 
δηλαδή ή άνω κεραία σχήμα Ρ, αποτελούντος ούτω τοΰ σταυροΰ τό 
άπλούστερον και αρχαιότερον μονογράφημα τοΰ ονόματος Ιησοϋς 
Χριστός. 

24. — Στήλη γλαυκοφαίου μαρμάρου, έ/λιπής κάτωθεν, κατά τήν 
έγγεγραμμένην και τήν άντίθετον πλευράν μονον είργασμένη, έχουσα 
όπισθεν ευμεγέθη τετράγωνον όπήν έν είδει τόρμου, υψ. 0,75, πλ. 0,21, 
πάχ. 0,24. Ή επιγραφή κατέχει 0,14 τοΰ ϋψους άνωθεν άρχομένη. 
Εΰρίσκεται ή στήλη έν τώ Ασκληπιειω. 

Εύκαρπος 
Ά . . . ροικίου ; 
ετών τεσσά 
ρων ήμισυ 
ένθάδε κίμε. 

(Πίναξ Γ', άρ. 27) 
' ή Επαγάθης. 
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"Ανωθεν τής επιγραφής, εν τω μέσω. εύρηται κεχαραγμένον τό γνω 

στον μονογράφημα τοΰ ονόματος Ιησους Χριστός, άποτελούμενον έκ 
των γραμμάτων Χ και Ρ, φέρον δ' εκατέρωθεν τά γράμματα [Α] και 
Ω, ών τό δεύτερον μόνον διακρίνεται έναργώς' εν τή εϊκόνι παρελείφθη 
κατά παραδρομήν. 

25. — Πλάξ λίθου υαλώδους κοκκωτοϋ, ακατέργαστος την όπισθεν 
έπιφάνειαν, πάντοθεν πλην τής άνω πλευράς ελλιπής* ΰψος 0,24. 
πλάτ. μέχρι 0.26, πάχ. 0,05. 

'Εύ]λογητος ό Θ εος 
Κ οιμητηριο[ν] 

Ι ωαννηα 
! πίναξ Γ'. αρ.21) 

Ό χαρακτηρ τών γραμμάτων είναι αρκούντως συμμετρικός, έλεγχων 
χρόνους αρχαίους. Ό πρώτος στίχος περιέχει εύχήν συνηθεστάτην παρά 
τοις χριστιανοίς τών πρώτων χρόνων, ειλημμένην έκ τών *Ψαλμών τοΰ 
Δαβίδ, ένθα άπαντα πολλάκις ανάλογοι τοιαΰται εΰχαί η δεήσεις εΰρην-
ται πολυπληθείς έν επιτύμβιοις έπιγραφαίς (πρβλ. έν C. I. G. 9178: 
Δοξασεί ό Θεός ονόματος αύτου χάρίν. Παρνασ. 1882, σελ. 84 : 
ενεγκατε τώ ΚυρΙω δόξαν και τίμην. 

26.— Τμήμα πλακός λευκού μαρμάρου, ελλιπές πρός άριστεράν και 
κάτωθεν* ΰψ. μέχρι 0,19, πλ. μ.έχρι 0.17. πάχος άνισον ένεκα κοιλώ
ματος όπερ έχει ή πλάς έπί τής εγγεγραμμένης επιφανείας, άπολεπτυνο-
μένη προς τά κάτω* άνωθεν μέν τό πάχος είναι περίπου 0.025 κάτωθεν 
δέ εναλλάσσει μεταξύ 0,01 και 0.02. Γράμματα άνισομεγέθη. 

Κοιμητήριο ν Διονυσίου 
α]ς και τών 

φίλτατων ;! τέκνων αΰ-
[των] (του δείνα) κέ Διονοι σίου ; 
(του δείνα) και Ιωαν[νου] 

απ 
τ (Πίναξ Γ. αρ. 23) 

27. — Πλάξ σχιστολίθου Υμηττίου πάντοθεν ελλιπής* ϋψος μέχρι 
0,46, πλάτος μέχρι 0,24, πάχος 0,05 περίπου. Γράμματα άνίσομεγέθη, 
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βαθέως και άνωμάλως κεχαραγμένα' ή επιγραφή κατέχει ύψος 0,13 
περίπου, άνωθεν αρχομένη. 

Κοιμη[τη] 
ριον Καλο-
ποδίου. 

( Πίναξ Γ', αρ. 24) 

28.— Τμήμα πλακός, λίθου Ύμηττίου, πάντοθεν ελλιπές. 
[f] Κοι[μητηριον] 

Τρο[φίμου]. ' 
(Πναξ Γ'. άρ. 28) 

29. — Πλάξ λευκοΰ μαρμάρου μικρών διαστάσεων. 

Σώφρων 
Ρηγείνη συν-
βίω τη έαυτου 
κυρία έν ιρη-
νη Θεου. 

(Πίναξ Δ', άρ. 31) 
Εν τέλει τοΰ πρώτου στίχου είναι κεχαραγμενον φύλλον έκ τών 

συνήθων. 
30. — Πλάξ λευκοΰ μαρμάρου, ελλιπής κάτωθεν ύψ. 0,15, πλ. 0,18, 

πάχ. μέχρι 0,05. Η επιγραφή κείται εις τό άνω μέρος τής πλακός, έχει 
δέ άνωθεν τρεις σταυρούς. 

Ηρώδης 
(πίναξ Γ', αρ. 26) 

31. —Τμήμα πλακός λευκοΰ μαρμάρου (πεντελησίου) πάντοθεν ελλι
πές. υψ. 0,08, πλ. 0,095, πάχ. 0.15. 

[f] Κυμη[τηριον τοΰ 
γενομένου μακάριας μνήμης! 
Ήρα[κλειανου; ί;) 

(πίναξ Γ'. αρ. 29)! 
' ή; Τροφιμης. 

3 



34 ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ 
Πιθανώς ό τάφος ν' άνήκεν εις γυναίκα, τότε δε συμπληρωτέχ ή 

επιγραφή εις* γενομένης μακαριας μνήμες Ηρακλειανης. Τά ονόματα 
Ήρακλειανός καί Ήρακλειανή ήταν κατά τους πρώτους χριστιανικούς 
χρόνους συνηθέστερα τών Ηράκλειος και Ηράκλεια. 

32. — Μικρόν τμήμα πλακός λευκοΰ μαρμάρου, διασώζον πρός άρι
στεράν κάτω γωνίαν πλαισίου, σχηματιζόμενου έκ διπλής χαράκτης 
γραμμής. 

Μνημ[όριον] 
Πτολεμ[αίου]. 

(Πίναξ Δ', άρ. 33) 

33. — Τμήμα πλακός λίθου λευκοΰ εκ τεσσάρων συγκεκολλημένων 
τεμαχίων άπαρτιζομενον, ελλιπές άνωθεν, κάτωθεν και πρός δεξιάν* 
ύψος έχει 0,18. 

[γ Πρός Κύριον(;) άπεδ]ημησε μν[ημης] 
[μακάριας (ο δείνα) χριστιανός ορθ)όδοξος μ(η)νΙ 

(Πίναξ Δ', άρ. 34) 

Ή προκείμενη επιγραφή έχει τοΰτο τό έξαιρετικόν ότι έν αυτή εύρη
ται οιονεί άπήχησις δογματικών διαιρέσεων και ερίδων. Διότι πολλάκις 
κατά τάς θρησκευτικάς ταραχάς της εκκλησίας καθίστατο έπάναγκες 
και έπί τών τάφων νά γράφωνται αί θρησκευτικαι πεποιθήσεις τών 
πιστών. Άνάλογον παράδειγμα εύρίσκομεν έν επιγραφή έκ Κων
σταντινουπόλεως ήν έδημοσίευσεν ό κ. Μ. Γεδεών (Λίθοι και κέρα-
μοι σελ. 67). 

34. — Τμήμα πλακός λευκοΰ μαρμάρου (Πεντελησιου)' ύψ. 0,08, 
πλ. 0,12, πάχ. 0,03. 

[f Έκοι]μηθ[η 
[έν Κυρίω] ο πο[θεινοτατος] 
[ (ό δείνα) μηνι . . . . ] 

(πίναξ Δ', άρ. 32) 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 35 
35.—Τμήμα στήλης λευκοΰ μαρμάρου, πάντοθεν ελλιπές, έχον άκα 

τέργαστον τήν όπισθεν έπιφάνειαν ύψ. μέχρι 0,51, ϋψ. τής έμπρ. έπι 
πέδου επιφανείας 0,41, πλ. μέχρι 0,20, πάχ. 0,14. 

[Κύ]ριε (;) 
. . που έταιλ-
ιόθι ό δούλο
ς τοΟ θ(εο)ΰ Βασ-
β[α]κούρις μίν
ι Σετεμβ[ρ]ίο λ' 
'ίνδικτιόνος 
ια'' Οπος Κ(ύριο)ς ό θ(εό)ς 
άνύξι αϋτο πύ 
λας διχαιοσύνις f 

(Πίναξ Δ', άρ. 35) 
Ή προκείμενη επιγραφή είναι έκ τών μεταγενεστέρων επιτύμβιων, ώς 

μαρτυρεί σαφώς ό τόπος* εταιλιώθη ό δοΰλος τοΰ Θεοΰ, άντι έκοίμηθη 
ή ανεπαύσατο.Ό τύπος ούτος εύρηται καί έπί των επιγραφικών χαρα
γμάτων τών έπί τών αρχαίων μνημείων τών Αθηνών έγκεχαραγμένων, 
ών τά αρχαιότατα, τά τοΰ Παρθενώνος, είνα: τών ετών 694, 704 
και 714. Δέν φαίνεται δ' ή επιγραφή αρχαιότερα τής όγδοης έκατον-
ταετηρίδος. "Αξίον σημειώσεως είναι τό όνομα Βασβακούρις, ούτινος 
έτερον όμοιον ή άνάλογον δέν άπαντα έν ταις έπιγραφαις. Οποίας έτυμο-
λογίας καί προελεύσεως είναι, δυσχερές νά είπη τις μετά βεβάιότητος. 

36. — Πλάξ μαρμάρου ύπογλαύκου τεθραυσμενη εις τέσσαρα τεμά
χια συναρμόζοντα* γράμματα ακανόνιστα άμελώς κεχαραγμενα. 

f Έκοιμηθη 
έν ιρηνη Ιωάννης γ 
ό μ(οναχ)ό(ς) και άδελφ(ός) ή μών * 
γενομ[εν](ος μακαρί ας 
μνημ(ης) μη(νΙ) Ίουνίω λ', (;) β' 
Ίνδ(ικτιώνος) 
Κατά Χρύσιππον. 

(πίναξ Δ', άρ. 36) 



36 ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ 
Κάτωθεν τής επιγραφής πρός άριστεράν είναι έγκεχαραγμένος κύκλος 

μετ' ακτινών, έχων πέριξ τρεις τοξοειδείς αποφύσεις, προσομοιάζων δέ 
πρός πτερωτόν τροχόν* τι ακριβώς σημαίνει τό σχήμα τοΰτο άγνοοΰμεν' 
ότι είναι καββαλιστικόν σημεϊον δέν φαίνεται ήμίν πιθανόν, διότι δέν 
δικαιολογείται ή ύπαρξις τοιούτου σημείου έν χριστιανική έπιτυμβίω 
επιγραφή. Ωσαύτως δέ ανεξήγητος φαίνεται ήμιν και ό τελευταίος στί
χος της επιγραφή;ς, καίτοι δ έβασανίσαμεν άρκούντως τό πράγμα, δέν 
εύρομ.εν ίκανοποιητικήν τινα λύσιν. Ή επιγραφή είναι τής Ζ' η Η' 
έκατονταετηρίδος. 

37.— Πλάξ μαρμάρου λευκού άμαυρωθέντος κατά την έγγεγραμμέ-
νην έπιφάνειαν, τεθραυσμενη εις δυο τεμάχια συναρμόζοντα, ελλιπής 
πρός άριστεράν άνω' ύψ. 0,30, πλ. 0,24, πάχ. 0,025. Φέρει έν 
πλαισιω, σχηματιζομένω έκ γραμμών χαρακτών, με'γαν σταυρόν έγγλυ-
πτον επιμελώς είργασμένον Βυζαντιακου τύπου, έχοντα εις τά κενά τών 
ύπό τών κεραιών σχηματιζόμενων Ορθών γωνιών άνω μέν την συνήθη 
έπιγραφην' 'Ι(ησου)ς—Χ(ριστό)ς—νι — κα, κάτω δέ άνά μιαν κυπάρισ-
σον. Εν τώ πλαισιω εισι κεχαραγμένα διά λαμπράς Βυζαντιακής γρα
φής, άνω μέν και κάτω οριζοντίως εκατέρωθεν δέ πλινθηδον, ταύτα' 

[Το] υ "Αδου τα τρόπαια διέλυσας, 
του θανάτου τον θάνατον έπάτησας, 
[τρίμερος άξεστης Χ(ριστ)έ, 
δωρούμενος άνάπαυσιν Σεργίω] 
πρεσβ(υτέρω) και αρχιμανδρίτη (;) 

(Πίναξ Δ'. άρ. 37) 

Ό τελευταίος στίχος εύρηται έν τώ πλαισίω κάτωθεν τών κυπα
ρίσσων* τό δεύτερον αξίωμα τοΰ Σεργίου είναι κεχαραγμένον έν μονο-
γραφήματι, άνελύσαμεν δ' αυτό κατά την μάλλον ευλογον έκδοχην. 
Ή επιγραφή προέρχεται έκ τής ακροπόλεως Αθηνών, ανάγεται δ' όσον 
δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τοΰ χαρακτήρος τών γραμμάτων εις τήν 
I' η την ΙΑ' εκατονταετηρίδα* τό περιεχόμενον αυτής είναι ειλημμέ-
νον έκ γνωστού τροπαρίου ανήκοντος εις τά λεγόμενα αναστάσιμα (ίδε 
τά έν τέλει τής Όκτωηχου δύο αναστάσιμα τροπάρια έκδ. Βενετίας, 
1810 σελ. 192 η Ωρολόγιον τό Μέγα έκδ. Βενετίας 1892 σελ. 73, 
Ακολουθία τοΰ Όρθρου, τροπάρ. ήχος πλ. δ'). 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 37 
38.—Τμήμα πλακός λίθου λευκοΰ ελλιπές κάτωθεν και πρός δεξιάν, 

ύψ. 0,25, πλ. 0,11, πάχ. 0,03, έχον έν πλαισίω, ού σώζεται μόνον 
η ανω προς άριστεράν γωνία, κοσμημα διατηρουμενον κατα το τριτον 
περίπου. Τό κόσμημα τοΰτο αποτελείται έκ τόξου έγγλύπτου έπί στύλων 
ωσαύτως έγγλύπτων, ών σώζεται ό πρός άριστεράν, οιονεί πύλην είκο-
νιζόντων μετά τοΰ τόξου, έν ή, εύρηται άκτινοειδές τι κατασκεύασμα 
περίεργον τήν σύνθεσιν (ίδε πίνακα). Έν τω πλαισιω είναι κεχαραγμενη 
άνω οριζοντίως και πρός άριστεράν πλινθηδον ή έξης επιγραφή, ανά
λογος ούσα, ώς τό περιεχόμενον μαρτυρεί, πρός τήν προηγουμενην 
ύπ' άριθ. 37-

t Σέβων [τον Κύριον] (;) 
Έρότις (;) δοϋλος. 
Τόν σταυ[ρον σου προσκυνοΰμεν] 
[και τήν άνάστασίν σου ϋμνοΰμεν] 

(πίναξ Δ', άρ. 38) 

Ή επιγραφή, ώς γίνεται δήλον έκ τοΰ χαρακτήρος τών γραμμάτων, 
είναι σύγχρονος περίπου πρός τήν προηγουμενην. *ητο δέ τό πλείστον 
αυτής είλημμένον. ώς ό σωζόμενος έν μέρει τρίτος στίχος μαρτυρεί, έκ 
τοΰ στιχηροΰ αναστάσιμου τοΰ φερομένου έπ' Ονόματι Ιωάννου τοΰ 
Δαμασκηνού ((Τόν Σταυρόν σου τόν τίμιον προσκυνοΰμεν και τήν Ανά
στασίν σου ύμνοΰμεν και δοξάζομεν" (ίδε Όκτώηχον σελ. 51). 

Τό έν τώ δευτέρω στίχω Ονομα Έρότίς ή'Έροτίς φαίνεται ήμιν άξιον 
πολλής προσοχής. Ώς κύριον Ονομα κατά τούς Βυζαντιακούς χρόνους 
είναι, καθ' όσον γνωρίζομεν. πρωτοφανές. Γνωστόν έν τή ιστορία τών 
μέσων χρόνων είναι τό έπωνύμιον Ερωτικός Οτι δέ τό Ονομα. Έρότίς 
(Έρώτης) είναι κύριον,νομίζομεν Οτι κατ ανάγκην όφείλομεν νά δεχθώ-
μεν, άν και ούτω δέν εύοδοΰται ή έννοια εντελώς. Ισως τό τέλος τής 
φράσεως ήτο κεχαραγμένον έπί τής αντιστοίχου στήλης, τής έλλειπού-
σης, τότε δέ πιθανώς συμπληρωτέα ή φράσις ούτω* Έρότις δοϋλος 
Χρίστου. Οπωσδήποτε τό πράγμα δέν είναι έπιδεκτικόν πιστικής έξη-
γήσεως ένεκα της κολοβώσεως τής επιγραφής. 

Κ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
1 η έκ τοϋ μνήματος. 



ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΕΝ ΤΩι ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ 

—# 

Έν τοις πολλοίς ιστορικοϊς μνημειοις, άτινα συνδέουσι τό "Αγιον Όρος 
πρός τήν Βυζαντινήν ίστορίαν και δι' αυτής έν τισιν εμμέσως προς 
την 'Ρωμαϊκήν, ί'σως τό άξιολογώτατον είναι ό τρόπος τής συγκροτήσεως 
τής έν Καρυαις Ιεράς Συνάξεως ήτοι τοϋ Ιεροΰ Συνεδρίου, όπερ συγ-
κείμενον έκ τών αντιπροσώπων τών 20 αυτοτελών και ανεξαρτήτων 
άπ' αλλήλων μονών βουλεύεται περί τών κοινών πραγμάτων τής όλης 
αγιορείτικης μ.ονκχικής πολιτείας. Ό τρόπος, καθ' όν συγκροτούμενον 
τό ιερόν τοϋτο Συνέδριον βουλεύεται περί τών κοινών τοϋ Άγιου Όρους, 
ήτοι ό κανονισμός τοϋ Συνεδρίου, άναμιμνήσκει έν πλείστοις τήν άρχαίαν 
'Ρωμαϊκήν Σΰγκλητον, ής μετερρυθμισμένος έν τισι τόπος ήτο και ή 
Βυζαντινή Σύγκλητος, καθ' ήν βεβαίως ώργανώθη τό Ιερόν Συνέδριον 
τών Καρυών και τά διοικητικά Συμβούλια τών κατ'ιδίαν μονών, ιδίως 
τών ιδιορρύθμων λεγομένων. 

Τό Ιερόν Συνέδριον σύγκειται έκ δύο τμημάτων, τοϋ Εκτελεστικού 
και τοΰ Βουλεύοντος. Τό Έκτελεστικόν σύγκειται έκ τεσσάρων Επιστα
τών, εκλεγομένων κατ' έτος ύπό τεσσάρων έκ τών είκοσι μ.ονών ούτως, 
ώστε εντός περιόδου πενταετίας έκαστη τών 20 μονών μετέχει τοΰ 
Εκτελεστικού δι ενός έπιστάτου. Τό ολον Συνέδριον μετά τών τεσσάρων 
επιστατών σύγκειται έξ είκοσι και τεσσάρων μελών, άλλ' ό άριθμ-ός 
ούτος δέν είναι πάντοτε αμετάβλητος, διότι δύναται μία μ,ονή πέμπουσα 
έπιστάτην νά άναθέση αύτώ και τήν έν τω Συνεδρίω ίδιαιτέραν άντι-
προσωπειαν, δύναται δέ, καθ ο έτος δέν είναι ή σειρά αυτής νά μετά-
σχη, τής επιστασίας, τήν έν τω Συνεδρίω άντιπροσωπείαν αυτής ήτοι 
τήν ψήφον αυτής νά άναθέση εις άντιπρόσωπον άλλης μονής. 

Εις τών επιστατών, ό αρχηγός ούτως ειπείν τοϋ Έκτελεστικοΰ, καλεί
ται Πρωτεπίστάτης. Ούτος πρέπει νά είναι πάντοτε έκ τής πεντάδος τών 
προνομιούχων μονών (Λαύρας, Βατοπαιδίου,Ιβήρων, Διονυσίου, Χιλιαν-
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δαρίου). Πρός τοΰτο δέ ή έν τή Επιστασία συμμετοχή τών 20 μονών 
έν πενταετία ούτω κανονίζεται, ώστε έκαστη τών μνημονευθεισών μονών 
άνά έν έτος νά άντιπροσωπεύηται δι' ενός έπιστάτου έν τή Επιστασία. 
Ό Πρωτεπιστάτης είναι, ώς εί'πομεν, αρχηγός τής εκτελεστικής εξου
σίας, άλλ' ουχί τής κυβερνήσεως, ήτις δέν είναι έργον τής Επιστασίας, 
άλλά τής Συγκλήτου άπάσης, άνευ τής αποφάσεως τής όποιας ουδέν 
δύναται νά εκτέλεση πλήν τής υπαγόμενης εις τήν δικαιοδοσίαν αυτής 
και ανέκαθεν κεκανονισμένης συνήθους καθημερινής υπηρεσίας. 

"Οπως έν τή Ρωμαϊκή Συγκλήτω, ούτω και έν τώ Ιερώ Συνεδρίω 
έκαστος σύνεδρος έχει τήν ιδίαν αύτοΰ θέσιν. ήν δέν δύναται νά καταλάβη 
άλλος σύνεδρος κατά τόν έν τή Ρωμαϊκή Συγκλήτω κρατοΰντα κανόνα "suo quisque loCO«, και ή θέσις αύτη είναι προσδιωρισμενη εις έκα-
στον σύνεδρον κατά τήν τάξιν τών πρεσβειών τήν τεταγμενην εις τήν 
μ,ονήν ήν αντιπροσωπεύει. Αι πρώται 5 θέσεις άνήκουσιν εις τήν πεν
τάδα τών 5 μ.νημονευθεισών προνομιούχων μονών. Εν ταύταις δέ τήν 
πρωτίστην κατά τάξιν θέσιν κατέχει ή Μεγίστη Λαύρα, ής ό αντιπρό
σωπος καλείται Πρώτος την τάξίν (princeps) ή Πρόεδρος. Αλλά 
τό πρωτεϊον ή ή προεδρία αύτη ούδαμώς είναι όμοία πρός τήν ιδιότητα 
και τό έργον τών νΰν προέδρων βουλών ή οιωνδήποτε συνόδων ή συλ
λόγων, άλλά συνίσταται απλώς, ώς ή τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου, εις τό 
νά ερωτάται πρώτος ύπό τοΰ Πρωτεπιστάτου και νά ψηφίζη πρώτος, 
όπως ό princeps έν τή 'Ρωμ,αϊκή Συγκλήτω (primus sententiam 
rogari habitus dein dicere).O δέ είσηγούμενος τά ζητήματα και 
τάς προτάσεις και διευθύνων τάς συζητήσεις και ερωτών τήν γνώμην ενός 
έκαστου ήτοι πρόεδρος κατά τήν σημερινήν ιδιότητα τοϋ προεδρείου είναι 
ό Πρωτεπιστάτης, όπως έν τή 'Ρωμαϊκή βουλή ό ύπατος (ή όπως έν τή 
Βυζαντινή Συγκλήτω, μετά τήν κατάργησιν τής ύπατειας, ό αυτοκρά
τωρ), διά τοΰτο καλούμενος καί Πρώτος, έξ ού καί τό Ιερόν Συνέδριον 
τών Καρυών καλεϊται καί Πρωτάτον : ' Ό Πρωτεπιστάτης έχει τόν 

' Κατά τήν παράδοσιν το όνομα Πρωτατον έχει τήν αρχήν έκ τοϋ " Πρώ
του τοϋ Ορους". Ούτω δέ έκαλειτο κατα τήν παράδοσιν, έν άρχαιοτέροις χρό-
νοις (μεταξύ 1000 και 1400 μ. Χ.) ό έν Καρυαις διαμένων ανώτατος ηγούμενος 
πάντων τών έν τω Αγίω "Ορει διεσκεδασμένων μοναχών. Ο Πρώτος τοϋ 
Ορους είχε παρ έαυτω και συμβούλιον τών αντιπροσώπων πασών τών μονών, 

οιτινες έκαλοϋντο Γέροντες,και το συμβούλιον δ' αυτών έκαλειτο Γερουσία. 
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θρονον αύτοΰ παρά τήν εισοδον τοΰ βουλευτηρίου, ένθα παρ' αυτόν ώς 
σύμβολον τής αρχής κρέμαται επί τοΰ τοίχου και τό σκήπτρον αύτοΰ 
ή τό μπαστούνι, ώς καλείται συνήθως, έπί τής αργυράς λαβής τοΰ 
όποιου είναι κεχαραγμένα τά ονόματα τών 20 μονών τοΰ Όρους. Ο 
Πρωτεπιστάτης, όπως ό Ρωμαΐος ύπατος, καλεί το Συνέδριον έπισή-
μως (διά προσκλητηρίων έγγραφων), και άφοΰ έκαστον μέλος λάβη τήν 
ώρισμένην αύτω θέσιν, άρχεται ή συνεδρία δι' επικλήσεως τής ευλογίας 
του Χριστού (επικλήσεως αναλόγου πρός τήν 'Ρωμαικήν ρήσιν ((Quod 
bonum, felix faustumque sit "). Ό Πρωτεπιστάτης. όπως ό 
Ρωμαϊος ύπατος έν τή Ρωμαϊκή γερουσία, ποιείται είσήγησιν περί των 
διασκεπτέων ζητημάτων ( referre ad senatum ) και είτα έρωτα 
αυστηρώς κατά τήν μνημονευθεϊσαν σειράν τής τάξεως τών ερωτώμενων 
συνέδρων (πρβλ. τό τής 'Ρωμ.. γερουσίας ((Ordo in sententiis rogan-
disi)) τήν γνώμ.ην ενός έκαστου αυτών (sententiam rogare, inter-
rogare, senatum consulere). Μετά τήν έρώτησιν ταύτην και τήν 
έκδήλωσιν τών γνωμών συγκεφαλαιών ό Επιστάτης τάς γνώμας τίθη-
σιν αύτάς εις τήν ψήφον τοΰ Συνεδρίου και ή ψηφηφορία γίνεται, ώς ή 
έρώτησις, έν αυστηρώς τηρούμενη σειρά τάξεων (latis per ordinem 
sententiis). 

Οι άλλοι τρεις έπιστάται, έάν δέν τυγχάνωσι, κατά τήν άνω μνη-
μονευθεϊσαν έξαιρετικήν περίπτωσιν, και άντιπρόσωποι μονών, κάθηνται 
εις ιδιαιτέραν θέσιν και ουδέποτε λαλοΰσιν ή ιδίας γνώμας έκφέρουσιν, 
αν μή ύπό των συνέδρων έρωτηθώσιν. 

Ώς δέ ό τρόπος τοΰ βουλεύειν και ό κανονισμός καθόλου τοΰ Συνε
δρίου, ούτω και ή αξιοπρεπέστατη και έπβλητική στάσις αυτών έν τή 
πορεία τής συζητήσεως, και αυτό δή τό έπίσημσν και μεγαλοπρεπές τής 
στολής, τής άναμιμνησκούσης τήν Ρωμαϊκήν τήβεννον, παρέχουσιν έν 
σμικρώ εικόνα τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου. 

Κατά τόν αυτόν όλως τρόπον, ώς έν τώ Ιερω Συνεδρίω, γίνονται 
αί συνεδρίαι έν τοις συμβουλίοις τών ιδιαιτέρων μονών. Και ένταΰθα αί 

(Και ένταΰθα τά Ονόματα Γέροντες και Γερουσία, και το πρώτος—princeps. 
έχουσι σχέσιν πιθανώς ουχί πρός τούς Γέροντας καί τήν Γεροντίαν ή Γερουσίαν 
τής Σπάρτης, άλλά προς τό Senatores και Senatus τής 'Ρώμης).Ό Πρώτος 
του Όρους ώς και ό ηγούμενος τής Λαύρας ειχον τό προνόμιον έν αύτη τή 
Κωνσταντινουπόλει νά χειροτονηθώσιν. 
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θέσεις και τό δικαίωμα τοΰ έρωτάσθαι και έκδηλοΰν γνώμην και ψηφί-
ζειν καθορίζονται κατ' αύστηράν σειράν τάξεως, ρυθμιζομένην ένταΰθα 
κατ' αρχαιότητα. Τό τοιούτο όμως γίνεται μόνον έν ταις ίδιορρύθμοις 
καλουμέναις μοναις, έν αις ή έκτελεστική εξουσία, τό δικαίωμα τοΰ συγ-
καλείν τό συμβούλιον, τοΰ έρωτάν καί διεξάγειν τάς συζητήσεις ανατίθε
ται εις δύο Επιτρόπους ενθυμίζοντας τούς δύο υπάτους έν τή 'Ρωμαϊκή 
Συγκλήτω. Άλλ' εις τά κοινόβια, ένθα εις μόνον ηγούμενος ύπό τής 
συνελεύσεως απάντων τών αδελφών έκλεγόμενος, είναι κύριος τών πάν
των, άντι Γερουσίας υπάρχει μία συνέλευσις περιλαμβάνουσα πάντας τούς 
αδελφούς έν ίσω δικαιώματι και εκλέγουσα τόν ήγούμενον και μόνον έν 
σπανιωτάτοις και σπουδαιοτάτοις ζητήμασιν ύπό τούτου συγκαλουμενη. 

Π. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ 



ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙΩΝΟΣ 

* 

Ουδείς πλέον αντιλέγει σοβαρώς εις την άποτυχίαν της έπιστήμης 
καθ όσον έκαυχήθη, διά του στόματος των αρχηγών της, νά έδραιώση 
την βασιλείαν τής αρετής επί τής γης. Άλλ' ή αποτυχία αύτη είναι μόνον 
μερική, κατά τήν γνώμην και τήν έκφρασιν τοϋ Βρουνετιέρου, διότι 
εντός τών ορίων τής κυριαρχίας της ουδόλως απέμεινε στείρα, άλλ' άπέ-
δωκε συγκομιδήν ύπερτέραν πάσης ελπίδος. Έάν τριάκοντα έτη άπαι-
τώνται πρός διαδοχήν τών ανθρωπίνων γενεών, δέκα ή δώδεκα μόνον 
άρκοΰσι πρός άνακαινισιν τών δημιουργημάτων τής έπιστήμης. Λάβετε 
νεανίαν τινά, δώδεκα μόλις έτη άπό τής έκ τοΰ γυμνασίου εξόδου του' 
έάν δέν έφρόντισε νά παρακολούθηση τό ρεΰμα τής προόδου, θά τόν 
εϋρητε άνάξιον νά εννοήση τόν μηχανισμόν πλήθους νέων οργάνων, ήδη 
κοινότατων γενομένων. 

Διά νά καταστώ εύληπτος, φαντάζομαι άνθρωπόν τινα ώς π.χ. ίερα-
πόστολον έπανερχόμενον εις Γάλλίαν κατά τό 1900 μετά δώδεκα ετών 
διατριβήν εις τά βάθη τής Κίνας. Τι θά ιδη νέον δι' αυτόν, είτε έν τή 
παγκοσμίω εκθέσει είτε έκτος έν τή κοινή χρήσει τοΰ βίου ; 

Θά τόν έκπληξη πρώτον ή θέα τών οδών και τών λεωφόρων. Τά μέσα 
τής μετακομίσεως θά φανώσιν αύτω μεταβεβλημενα. Πανταχού τόν 
ζώντα ιππον συνοδεύει ο σιδηρούς και ό χαλύβδινος, κινούμενος είτε 
δι' ήλεκτρισμοΰ είτε διά πετρελαίου. Άλλά βασιλεύς τών οδών μας είναι 
τό ποδήλατον. Κέλης ιδανικός, εύπειθής ώς ή σκέψις και ώς ή αστραπή 
ταχύς, ακαταπόνητος, διατρέχει τάς έρήμ.ους αποστάσεις τών πεδίων, 
διαπερα, εισχωρεί, σώφρων και σιωπηλός, διά μέσου τοΰ πολυτάραχου 
πλήθους τών μεγαλοπόλεών μας, φίλος πάντων κκί πάντων υπηρέτης, 
εταίρος απαραίτητος διά τήν τέρψιν και τήν έργασίαν. Ούδ' οι Άρα-
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βικοί μΰθοι μνημονεύουσι τοιούτου κέλητος, όστις νά συνενώνη τόσα και 
τηλικαΰτα προτερήματα. 

Τά νέα ταΰτα δημιουργήματα τής επιστήμης θά παρουσιασθώσι 
προ τών έκπληκτων οφθαλμών τοΰ ιεραποστόλου μας, άμα ώς θέση 
τόν πόδα έπί τής Γαλλικής γής, και κατά τήν όδόν μάλιστα ήτις 
θά τόν όδηγήση εις τήν πατρικήν έστίαν άλλ' έκεϊ νέαι εισέτι εκπλή
ξεις τον περιμενουσιν. Έάν φθάση διά νυκτός, αί δίοδοι, αί αύλαί, τά 
παραρτήματα τής οικίας, τά τόσον σκοτεινά άλλοτε, καταπλημμυρίζον-
ται τώρα άπό φώς γλυκύ, άπλετον, δαψιλές, ώς τό φώς τοΰ ήλιου' τά 
διαμερίσματα, αί άποθήκαι, οι θάλαμοι, αί αίθουσαι διαλάμπουσιν έκ 
τής αυτής λάμψεως. ειχεν ήδη έκπλαγή διερχόμενος διά μέσου τών 
πόλεων, διά τήν ασυνήθη λαμπηδόνα τήν οποίαν διαχέει σχεδόν παν-
ταχόσε τό άπεστειρωμενον φωταέριον διά μέσου τών πλεγμάτων τοΰ 
Auer, προσήλωσε πολλάκις τά βλέμματά του έκθαμβα έπι τών λαμ.-
πτήρων τοΰ Βολταικοΰ τόξου, οΐτινες άπαυγάζουσιν εις τούς μεγάλους 
σταθμούς μ.ας έν μέσω τών άλλων φώτων, ώς ή σελήνη μεταξύ τών 
αστέρων. Άλλά τό φώς τοΰτο τής άσετυλίνης, τό οποίον τώρα κατά 
πρώτον έβλεπε, τώ έφαίνετο ώς έκδίκησις τής έξοχης κατά τών πόλεων. 
Κατά τό δεϊπνον θά έκπλαγή διά τό μέγεθος, τήν ποιότητα κα; τήν 
πρωιμότητα των καρπών κα: τών λαχαν.κών, τά όποια θά παρατεθώσιν 
έπ: τής τραπέζης, και θά έρωτήση διά τήν προελευσίν των* ό δέ πατήρ 
του θά δώσγ, αύτω τήν έξήγησιν και οδηγών αυτόν εις τά ηλεκτρικά αγρο
κήπια του θά τώ διασαφηνίση,, πώς αί έπιμήκεις αύται σιδηραϊ ράβδοι, 
αι έμπεπηγμέναι κατά διαστήματα έν τω κήπω του, έπισύρουσιν έπί τών 
φυτών, ώς νέαν τινα δρόσον, τόν ούράνιον ήλεκτρισμόν, και πώς ό ήλεκ-
τρισμός ούτος άντικαθιστά τήν θερμότητα τών μεσημβρινών χωρών και 
ανάπτυσσει έντος τών καρπών και τών λαχανικών εύχυμ.ον σάρκα 
και πρώιμον. 

Άλλά πάντα ταύτα εινα; τό προοίμιον* κατείδε τήν πρόοδον εις κοινά 
τινα πράγματα, άλλά τώ μένει νά παρατήρηση τάς θαυμασιωτέρας 
προόδους εξ ών ώφελήθησαν αί τέχναι και ή βιομηχανία. Έρχεται λοι
πόν νά έπανιδη, τό γυμvάσιov, τόν μάρτυρα τής λύπης και χαράς τής 
νεότητός του, και εισδύει εις τό διαμέρισμα τών φυσικών έπιστημων' 
ουρανέ ! όποια μεταμόρφωσις ! ενώπιον του ευρίσκονται άγνωστα όργανα 
αποδείξεις αναμφισβήτητοι προόδων τόσον νέων Οσον και απροσδόκητων. 
Τώ δεικνύουσι τήν φωτογραφίαν αοράτων μερών τοΰ ανθρωπίνου σώμα-

ΓΕΝIΚH ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ 
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τος διά των ακτινών τοΰ Ρέντγκεν τω άποκαλΰπτουσι τήν κατασκευήν 
του και τότε κατανοεί, πως εις την λάμψιν των περιωνύμων τούτων 
ακτινών είδεν ο άνθρωπος άνοιγόμ.ενον πρό αύτοΰ κόσμσν νέον, πώς 
κατώρθωσε νά διάγνωση και την ένδοτάτην κατασκευήν του σώματος.'Ο 
κινηματογράφος τον προσελκύει περισσότερον, άφ'οτου μάλιστα έφρόν-
τισαν νά συνδυάσωσι τα αποτελέσματα του προς τά του φωνογράφου' 
ό πρώτος επαναφέρει υπό τους οφθαλμοΰς του την αιγλην παρελθούσης 
εορτής, την παρελασιν της λιτανείας της θειας Μεταλήψεως η περι
πάτου εορτής, εν ω ό δεύτερος τέρπει την έκθαμβον άκοην του διά 
τών ασμάτων και της συναυλίας της ορχήστρας. Θά αναγνώριση τάς 
μορφάς, θά διακρίνη τάς φωνάς, θά παρακολούθηση τάς κινήσεις, θά 
εχη τέλος τό φάσμα της πραγματικότητος. Είτα θά τω δείξωσι την 
μηχανήν του Linde : θαΰμα άπλότητος εις το ειδός της' δι' άπλης 
κυκλοφορίας συμπεπιεσμενου αέρος διά μέσου σωλήνων τεχνικώς διατε
θειμένων υγροποιεί τον αέρα και τά λοιπά αέρια, ή δε κινητοποίησίς 
της είναι τόσον εύκολος και τόσον οικονομική, ώστε είναι σήμερον κοινό
τατη έν τη βιομηχανία. Θά έγγιση, θά λάβη διά τών χειρών του τοιούτον 
ΰγροποιηθέντα άέρα, φυλαττόμενον εν άνοικτώ άγγείω, και θά εκπλαγώ 
όταν 'ιδη ότι δύναται νά τον χειρισθη τόσον ευκόλως και άνευ κίνδυνου 
ώς άν επρόκειτο περί κοινού ύδατος. 

Ωσαύτως εις την έορτήν, τήν οποίαν θά δώσωσι προς τιμην του, θά 
γίνη μάρτυς νέου είδους φωτισμοΰ τοΰ παρεκκλησίου. Θά ίδη τάς άψιδας 
και τά τόξα τοΰ αψιδωτού θόλου νά περβάλλωνται άπό άτμ.όν λάμψεως, 
γλυκύν, φευγαλέον, μυστηριώδη, όστις παρακολουθεί χρωματίζων όλας 
τάς περιφερείας και διαχέει καθ ολον τό ιερόν αίγλην τινά οΰρανίαν. Νέα 
αϋτη έκπληξις τοΰ γόητος ηλεκτρισμού, αλλ' ουχί και τελευταία! "Οταν 
δέ την επαύριον θά ζήτηση την αίτίαν τήν παραγωγόν, θά τώ άπαντή-
σωσιν ό'τι είναι πολύ μακράν εις τό όρος' ή έπινόησις πράγματι τών ες 
επαγωγής ρευμάτων επέτρεψε ν'άναζητήσωσιν εκεί τήν δυναμιν ητις 
άπώλλυτο άνωφελώς, πραγματοποιούσα τοιουτοτρόπως τό πρόβλημα της 
μεταφοράς της ενεργείας εις μεγάλην άπόστασιν. 

"Οταν ίδη ο ιεραπόστολος μας, ότι αϊ γνώσεις του είναι ανίσχυροι νά 
παρακολούθηση τόσα νέα προβλήματα, θά ζήτηση νά συμβουλευθη τό 
πατροπαράδοτον έργον του Langlebert, νέαν έκδοσιν έπιθεωρηθεϊσαν 
και έπηυξημένην. Θά τώ δώσωσι τότε έγχειρίδιον ύπό την έπωνυμίαν 
τοϋ Bratlly. διατί τό είδος τοΰτο της μεταπολιτευσεως εις συνήθειαν 
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ήμίσεος και πλέον αιώνος ; Θά τώ είπωσι τότε ότι ό Bratlly είνε ή δόξα 
τοΰ καθολικού πανεπιστημίου τών Παρισίων και πώς επενόησε τόν 
ηλεκτρικόν συμπυκνωτήν δια του όποιου έθεσε την αρχήν τοΰ άνευ σύρ
ματος τηλεγράφου. 

Τό τελευταιον τοΰτο είδος της ηλεκτρικής προόδου έπραγματοποιήθη 
κατά τους τελευταίους χρόνους ύπό της έπιστήμης και δεν γινώσκομεν 
άκόμη όσα μας επιφυλάσσει τό μέλλον. Οί άνθρωποι πλέον δύνανται νά 
συγκοινωνώσιν ές αποστάσεως 40, 50 και 60 χιλιομέτρων άνευ έτερου 
διάμεσου η τοΰ ήλεκτρικοΰ κύματος, τό όποιον διαχέεται κατά διά
στημα ώς ό ήχος και τό φώς. Ό πυκνωτής δέχεται τό κΰμα και τό 
αναγράφει μετά της αυτής ακριβείας μεθ'ής ο όφθαλμός δέχεται τά 
χρώματα και τό ούς τους ήχους. 

"Οταν δε βραδυτερον προχώρηση εις τάς διαφόρους επαρχίας της 
Γαλλίας, θ' απάντηση άνά εκαστον βήμα νέα δείγματα θαυμαστής προό
δου της επιστήμης κατά τά τέλη τοΰ ΙΘ' αιώνος μας. Εάν διαβή διά 
της παραλίας της Βρετάνης, θά παρατήρηση μετά πόσης οξυδέρκειας 
έχρησμοποίησαν εις τήν χώραν ταΰτην τήν δυναμιν τών παλιρροιών και 
μετέτρεψαν τά άπειρα ψαλιδίσματα, τά όποια σχηματίζουσι τόν αίγιαλόν 
της, εις δεξαμενάς, όπου συσσωρεύεται ή πλημμυρά τών υδάτων, διά νά 
χρησιμοποιηθη μετά ταΰτα εις τήν βιομηχανίαν. "Ισως δέ τοΰτο είναι 
άρχή νέας εποχής πλούτου και εύδαιμονίας διά τήν πολυάνθρωπον Ιίρε-
τάνην. Κατά δέ τόν έπερχόμενον αιώνα δεν θά έχη πλέον ανάγκην ν'άπο-
στέλλη μακράν τά τέκνα της 'ίνα ζητήσωσιν έργασίαν τουναντίον παν
ταχόθεν θά ελθωσιν έκεϊ ζητοΰντες άρτον και έργασίαν. Αι όρειναί χώραι 
επίσης αναλόγως μετεμορφώθησαν.'η Σαβοΐα και αι Άλπεις είναι κεκα
λυμμέναι ύπό εργοστασίων τά όποια κατεργάζονται τάς δυο νέας κατα
κτήσεις της μεταλλουργίας, τήν άνθρακοΰχον άσβεστον, ήτις δίδει τό όξυ-
λένιον, και τό άργιλλιον μέ τάς διαφόρους του ενώσεις, ύποσχόμενον νά 
προμηθεύση εις τήν βιομηχανιαν τό ίδανικόν μέταλλον το συνδυάζον ταυ
τοχρόνως τήν άντοχήν και τήν ελαφρότητα. Εις τήν Φλανδρίαν πάλιν θά 
ίδη πραγματοποιουμένην διά πρώτην φοράν τήν εύφυά έκείνην ίδεαν τήν 
τοσούτον γόνιμον εις υποσχέσεις, ήτις άφορα είς τήν ήλεκτρικήν έλξιν τών 
πλοίων εντός τών διωρύχων και τών ποταμών : έργοστάσιον δι' άτμοΰ ή 
κάλλιον ή δΰναμις τοΰ ρεύματος παρέχει τήν ήλεκτρικήν ένέργειαν ήτις 
ρυμουλκεί τά βραδυκίνητα πλοία τά κατάφορτα από γαιάνθρακας, σίδη-
ρον και άλλας ΰλας. 
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Διά νά δυνηθη νά παρακολούθηση τάς νέας κατακτήσεις αιτινες έγέ-

νοντο επί τοΰ πεδίου των εφευρέσεων, θά θέληση νά διατρέξη τήν συλλογήν 
των δώδεκα τελευταίων ετών της μιας ή της άλλης τών πολυαρίθμων 
επιθεωρήσεων, αίτινες είναι τά ταμεία οϋτως ειπείν της επιστήμης. Θά 
προτμήση κατ' αρχάς τήν μελέτην της τελειοποιήσεως της άτμομηχα-
νης. Οι διάφοροι τύποι τών κυλίνδρων, τών άτμογόνων λεβήτων και προ 
πάντων τοϋ τροχοϋ τοϋ Λαβάλ θά τώ φανώσι περιεργότατα' ό άτμ.ογό-
νος λέ6ης εξασφαλίζει τήν παραγωγήν άτμ.οΰ στιγμιαίως κα; ύπό διά-
φορον τάσιν, συνθήκην άπαραίτητον διά τήν χρησιν εις τήν έλξιν τών 
αμαξών ό δε θερμογόνος λέβης τοϋ Διεζέλ δίδει τόν οίκονομικώτερον 
τρόπον της μετατροπής της θερμότητος εις άτμόν.'Ο τροχός τοΰ Λαβάλ, 
εάν ή κατασκευή του βελτιωθη, θά σημείωση νεαν έποχήν εν τη χρήσει 
τοΰ άτμου' θά έγκαταστήση πράγματι τήν κυκλοτερη κίνησιν τοϋ τρογοϋ 
άντι της παλινδρομικής τοιαύτης τοΰ εμβόλου, τόσον δυσάρεστου εις 
τους έπβάτας τών σιδηροδρόμ.ων και τόσον κουραστικής δι αυτήν τήν 
μηχανήν. Επίσης ενδιαφέρουσαι είναι αί εργασίαι τοΰ Heilmann, 
όστις έν τη ήλεκτρομηχανη του προσεπάθησεν έμμέσως νά λύση τό 
πρόβλημα τοΰτο. 

Έν τω ήλεκτρισμω θά σημειώση άκόμη τάς έρευνας τοΰ Τesla και 
τοΰ Arsonval έπί ρευμάτων ύψιστης ταχύτητος, θά αναγνώσω, πλήρη 
τήν θεωρίαν τών υποσχέσεων τάς οποίας ό κ. Dussaud έδωκε διά τό 
τηλεσκόπιόν του, θά παρακολούθηση τά πρώτα πειράματα τά όποια θά 
τώ άνακοινώσωσιν ότι έλύθη έπί τέλους τό πρόβλημα τοϋ βλέπειν εξ 
αποστάσεως. 

'Ο πατριωτισμός του θά ενισχυθη και θ' αναθάρρηση όταν ίδη πώς 
ή Γαλλία ήδυνήθη νά τεθη έπί κεφαλής τών πεπολιτισμενων εθνών διά 
τών τελειοποιήσεων τάς οποίας έπεφερεν εις τόν έξοπλισμ.όν της. 'Επροι'-
κισε πράγματι τον στρατόν της διά τοΰ πυροβόλου Lebei και διά της 
άκάπνου πυρίτιδος. Ό Turpin τη έδωκε τήν μελίνίτιδα και άγγέλλει 
τήν άνακάλυψιν νέου πολεμίκοΰ μηχανήματος φοβερωτέρου. Βεβαίως 
τ' αγαθά της ταϋτα διαμοιράζεται άκόμη μετ' άλλων εθνών, άλλ' 
ό στόλος ειναι ό μόνος όστις κέκτηται υποβρύχια, παρ' ό'λας δέ τάς 
έρευνας, τάς όποιας επεδίωξαν αί άλλαι χώραι, ουδείς εισέτι ήδυνήθη νά 
έπαναλάβη τά αξιοσημείωτα πειράματα τοΰ πλοιάρχου Renard έπί 
της διευθύνσεως τών αεροστάτων. 

Εις έτερον κλάδον της επιστήμης θά ί'δη τήν χειρουργίκήν έξακολου-
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θοΰσαν νά πολλαπλασιάζω, τάς τολμηράς εγχειρήσεις της, θά θαυμάση 
προ πάντων τήν μεθοδον τοΰ ίατροϋ Callot. έν τώ έλευθέρω νοσοκομείω 
τών Φραγκισκανών τοΰ Berck. Οστις κατορθώνει νά ευθύνη τους υβους 
και τάς δυσμορφίας της σπονδυλικής στήλης. Θά καταπλαγη βλέπων 
μεθ' όπόσης ευκολίας δίατίτραίνουσί τά διάφορα μέρη τοΰ πεπτικοΰ 
συστήματος, άποκόπτουσι μ.έρος τοϋ έντερου, ή τό κώλον, τό τόσον 
ύποχείμενον εις τρομεράς φλογώσεις, ή και τόν στόμαχον αυτόν, μέσον 
ριζικόν και άλάνθαστον της θεραπείας τών καρκίνων, οιτινες τόσον θανα-
τηφόρως προσβάλλουσι τά όργανα ταϋτα. 

Ή θεραπευτική άπ' εναντίας ολίγας προόδους παρουσιάζει* άγγέλλει 
άκαταπαύστως νέας μεθόδους, νέα ειδικά φάρμακα, μέθοδον τοϋ Kneipp, 
σανατώρια, προφυλάξεις ΰγιεινάς, άλλά δεν θά δυνηθη τις νά είπη ότι 
έδωκεν επιτυχίας αληθώς νέας. Τοΰτο όμως δεν αληθεύει καί διά τήν 
όρροθεραπείαν, τόν άντίπαλόν της. Αύτη καθ' έκαστον έτος έξακο-
λουθεϊ νά έπεκτείνη τό πεδίον τών ερευνών και κατακτήσεων της και 
καθ' ήμεραν προοδεύει έπί εδάφους τό όποιον ή θεραπευτική ένόμιζεν 
ιδικόν της καθ' ολοκληρίαν. Ή Γερμανική σχολή μετά της χαρκχτη-
ριζούσης αυτήν ύπομονης έπεδόθη είδικώς εις τήν έρευναν τών διαφό
ρων παθογόνων μικροβίων και ανεκάλυψε πλείστα* ανεγνώρισε τόν 
βάκιλλον της δίφθερίτιδος, της φθίσεως, της πανώλους, της χολέρας, 
της πνευμονίας κ. τ. λ. 'Αλλ' εις τήν Γαλλικήν σχολήν, τήν σχολήν 
τοΰ Παστέρ έπεφυλάχθη ή δόξα νά θεμελίωση άποτελεσμ.ατικώς τήν 
έπιστήμ.ην ταύτην και ν' άνευρη νέους όρροϋς τελεσφόρους. 'Απέδειξεν 
ότι την άτροφίαν, τήν παραγομενην έξ ένοφθαλμίσεως μικροκόκκου, δέν 
έπρεπε νά άποδώσωμεν εις ένέργειαν αύτοΰ τοΰ μικροβίου, όπως έπίστευ-
σαν κατ' αρχάς, άλλά μάλλον εις ένέργειαν χημικής τίνος ουσίας έκκρι-
νμένης ΰπό τοΰ μικροβίου. 'Ο Κύριος Ghamberland ήδυνήθη μάλιστα 
νά εξαγάγω τήν ούσιαν ταύτην έκ φυσικών άπεκκριμάτων. Όρμώμενοι 
άπό της άρχης ταύτης οι ιατροί Roux και ό Yersin κατώρθωσαν νά 
παρασκευάσωσι τόν άντιδιφθεριτικόν ορρόν, όστις θεραπεύει τήν κυνάγ-
χην και τήν διφθερίτιδα* ό Danys καί ό Bordet άνεκάλυψαν τελε-
σφόρον όρρόν κατά της έπιζωοτίας' υπεδείχθη δέ άκομη και ορρός 
προληπτικός τοΰ τετάνου. Αί ερευναι έξακολουθοΰσι σκοποϋντες ν' άνα-
καλύψωσι νέους είδικούς ορρούς, κατά παντός είδους μικροβιου, και 
δέν δύναται τις ν' άμφιβάλλη περί της επιτυχίας κατά τό μαλλον η 
ήττον προσεχοϋς. 
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Ή όρροθεραπεία είναι θυγάτηρ της χημείας και δύναται αύτη νά 

διεκδίκηση μέρος της δόξης της' άλλά δύναται νά μείνη ευχαριστημένη 
άπο τάς ίδικάς της επιτυχίας "Ηρκει νά μνημονεύσωμεν τάς εργασίας 
του Berthelot έν Γαλλία, αΐτινες απετέλεσαν διά της θερμοχημείας 
πλήρη έπιστήμην, η τάς εργασίας τοϋ Rayleigh και τοϋ Ramsay έν 
Αγγλία, αϊτινες έπλούτισαν τόν χημικόν κατάλογον διά πέντε νέων 
στοιχείων ευρεθέντων έν τή ατμόσφαιρα, τοΰ ηλίου, τοϋ αργού, τοΰ 
κρυπτου, τοϋ νεου, τοΰ μεταργοΰ και τοΰ ξένου Ταυτοχρόνως ό 
Moissan παρέδιδεν εις την βιομηχανίαν πρακτικόν μέσον νά κατεργά-
ζωνται τά διάφορα άνθραχοΰχα μέταλλα, τελειοποιων τόν ήλεκτρικόν 
κλίβανον. Ή άνθρακοΰχος άσβεστος άπέδωκε τό όξυλένιον, έκ δέ τοΰ 
όξυλενίου δύναται τις οίκονομικώτατα νά έξαγάγη, τό οινόπνευμα, την 
βενζίνην και πλήθος άλλων ειδών τοΰ έμπορίου. Διά τοΰ ήλεκτρικοϋ του 
κλιβάνου ό Moissan κατώρθωσε τεχνηέντως νά έπεξεργασθη τόν γρα-
φίτην, τόν μαΰρον αδάμαντα και τόν διαφανή. 

Τοιαΰται είναι αί κυριώτεραι ανακαλύψεις, πραγματοποιηθεϊσαι έν τη 
κυριαρχία των επιστήμων, και αίτινες θά έπισπάσωσιν ίδ;αίτατα την προ-
σοχην τοΰ ιεραποστόλου μας, μετά δέ την έξέτασιν ταύτην ολίγα θά τω 
μείνωσι νά Ίδη κατά την έκθέσιν τοΰ 1900. Θά θελήση έν τούτοις νά 
θεώρηση τό γιγαντιαιον τηλεσκόπιον τό έχον μήκος 40 μέτρων, όπερ θά 
φέρη εις άπόστασιν 60 χιλιομέτρων την σεληνην και επιτρέπει εις τους 
αστρονόμους ν' άνακαλύψωσιν εις τά βάθη τοϋ οΰρανοϋ νέους κόσμους. 
Θά σταθη ωσαύτως πρό τοϋ ουρανίου φωτογραφικοΰ χάρτου και θά 
ίδη έκτεθειμένα εις τά όμματα πάντων πάν ο,τι μόνον τό μικροσκό-
πιον επέτρεψε μεχρι τοΰδε νά ίδωσιν. Αλλά θά προτμήση άναμφιβόλως 
την γιγαντιαίαν έκείνην σφαϊραν ήτις θά αναπαριστά τό σχήμα, τήν 
άποψιν και τό αποτύπωμα της γης μας. Θά άναγνώση έπ' αυτής 
ύπό μορφήν γραμμών μακρών και άμαυρών, διαιρουμένων έπ άπειρον 
έφ' όλης της επιφανείας, τήν κυριωτέραν άσχολίαν τών πεπολιτισμενων 
εθνών κατά τά τελευταία δώδεκα έτη, θέλω νά είπω τήν είσβολήν διά 
τοΰ έμπορίου εις τά βάρβαρα έθνη. Αί άμαυραί αύται γράμμαι άνα-
παριστώσι τό διάγραμμα τών σιδηροδρόμων, οϊτινες προωρίσθησαν νά 
χρησμεύσωσιν ώς μέσον πρός συναλλαγήν μεταξύ τοΰ παλαιοϋ κόσμου 
και τών νέων λαών. Ή Ευρώπη θά δώση τό πνεΰμά της, τάς έπιστή-
μας της, τάς τέχνας, τόν πολιτισμόν της, τόν πλοΰτόν της. Ή 'Ασία 
και ή'Αφρική θά δώσωσι τήν έργασίαν και τήν γην.'Ο αριθμός τών οδών 
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τούτων της συγκοινωνίας κατά τά τελευταία μάλιστα έτη είναι τεράστιος. 
Ή'Αφρική άπό δύο σημείων θά τμηθη άπ' Άρκτου πρός Μεσημβρίαν, έπί 
της ανατολικής πλευράς δ;ά τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ Ακρωτηρίου πρός τό 
Κάϊρον, έπί δέ της δυτικής διά τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ Αλγερίου πρός 
τήν Δαχομέην.Ή Αγγλία άπεπεράτωσε σχεδόν τό μέρος όπερ άφορα εις 
αυτήν, ή Γαλλία εξακολουθεί βραδέως τό ίδικόν της χωρίς ποτε ν' άπο-
θαρρύνηται. Άλλαι όδοι άπό τοΰ Άτλαντ;κοϋ ή τοΰ Ινδικοΰ Ωκεανού 
προσπαθοΰσι νά ένωθώσι κατά τό κέντρον. Άλλά προ πάντων εις τήν 
Ασίαν τό έργον της στρώσεως οδών σιδηροδρομικών έπιταχύνεται. Ή 
'Ρωσσία άπό Βορρά εκτείνει ώς πελώριους πλοκάμους έπί τούς λαούς της 
Κεντρικής Ασίας, Τούρκους, Πέρσας, Σίνας, τάς τροχάς τοΰ ύπερκα-
σπίου και τοΰ ΰπερσβηρίου σιδηροδρόμου, διά νά έλκυση πρός έαυτήν 
τήν δύναμιν και τά πλούτη τ ανεξάντλητα τών ήμιβαρβάρων τούτων 
χωρών άπό της Μεσημβρίας και της Ανατολής ή Γαλλία και ή Αγγλία 
συνεχίζουσ; τήν αυτήν έργασίαν της εισβολής, και άκολουθοΰντες τήν 
φοράν τών μεγάλων ποταμιών οι σιδηρόδρομοί των θά καταλάβωσι μετ' 
ολίγον τά τελευταία όρια τοΰ Ουρανίου Κράτους. 

Ωσαύτως διά τήν έπάνοδόν του εις τό μέσον τών αγαπητών του νεο
φώτιστων ό ιεραπόστολος μας δέν θά είναι πλέον υποχρεωμένος νά έπανα-
λάβη τήν μακράν πολυδάπανον και κινδυνώδη όδόν της θαλάσσης. Ό 
σιδηρόδρομος θά τόν λάβη έκ Παρισίων και μετ' ολίγας μ.όνον ήμέρας 
θά τόν άποθέση εις τό Ηόρτ-Άρθούρ εις τά πρόθυρα τοΰ Πεκίνου, 
οπόθεν μετ ολίγων ωρών δρόμ.ον θά όδηγηθή εις λιμένα τινά της ανα
τολικής παραλίας όπου θά εΰργ, τον σιδηροδρομον προσοορον διά τήν 
ιεράν άποστολήν του. Τότε δέ άναμιμνησκομενος όσα είδε και έσπούδασε 
θά συμπεράνη ότι ή υλική πρόοδος καταλήγει εις τό νά έξυπηρετή τήν 
διάδοσιν της βασιλείας τοϋ Θεοϋ μεταξύ τών ανθρώπων. Πρό 'έξ αιώνων 
εις 'ένδοξον συγγραφήν, τό "Opus Majus", τήν οποίαν παρουσίασεν 
εις τον Πάπαν Κλήμεντα τόν Δ'ό Ρογήρος Βάκων, έξελιπάρει τόν ΰπέρ-
τατον Ποντίφικα, τούς ίεράρχας και τούς χριστιανούς πρίγκιπας υπέρ 
της σπουδής τών έμπορικών έπιστημών, και μεταξύ άλλων λόγων έπέ-
μενεν έπί τούτου ότι ή πρόοδος τών έπιστημών θά έπιτρέψη τήν διά
δοση και τον θρίαμβον τοϋ Χριστιανισμοΰ εις τά άπιστα έθνη. Ή πρό-
γνωσις τοΰ φραγκισκανοϋ σοφοΰ έπηλήθευσε και πραγματοποιειται σήμε
ρον. Ή υλικη πρόοδος φαΐνεταί ως προετοιμάζουσα την ηθικήν καί 
χριστιανικην πρόοδον. Έπί πλέον δέ δέν είναι ό αυτός Θεός όστις υπέ-
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βαλεν εις τόν άνθρωπον, συναρμόζων, τους νόμους και της μιας και της 
άλλης προόδου: Τι είναι λοιπόν υλική, πρόοδος: Έδωκαν πολλούς ορισμούς. 
Δεν είναι ή έκτελεσις τοΰ νόμου απλώς όστις εδόθη εις τόν άνθρωπον την 
έπομενην της δημιουργίας : Αϋξάνεσθε και πληθΰνεσθε και κατακυριεύ
σατε της γης : H πρόοδος είναι έπίθεσις τών χειρών τοΰ άνθρωπου επί 
τών δυνάμεων της φύσεως, όπως τάς ύποτάξη εις την ΰπηρεσίαν του' 
όλαι αί διαδοχικάι εφευρέσεις είχον ώς τέρμα την ύποδούλωσιν τών μεν 
μετά τάς δέ, τών διαφόρων δυνάμεων της έμψύχου η της άψυχου φύσεως, 
τοΰ πυρός κατ' αρχάς, είτα τών ζώων, τών φυτών και τέλος τοΰ άτμοΰ, 
τοΰ ηλεκτρισμοΰ, και της βαρύτητος, τοΰ ήχου και τοΰ φωτός. Ή υλική, 
πρόοδος οφείλει νά καθυποτάξη την φύσιν όλόκληρον εις τόν άνθρωπον. 
Ή ηθική, πρόοδος, η πρόοδος ή χριστιανική, οφείλει νά ύπαγάγη αυτόν 
τόν άνθρωπον εις τόν Χριστόν, όστις είναι ή άλήθεια και ή αγάπη κατά 
τό λόγιον τοΰ Αποστόλου πρός Κορινθίους : Πάντα γάρ υμέτερα, ύμείς 
δέ Χρίστου, Χριστός δέ Θεοΰ. 

Τό νά έργάζηται λοιπόν ό άνθρωπος και νά ένδιαφέρηται διά την 
έπιστημονικήν πρόοδον είναι χριστιανικόν έργον ί'σης άξιας, άν και εμμέ
σως, πρός τό έργον τοΰ εργαζομένου και μ.εριμ.νώντος διά τήν πρόοδον 
τών ηθικών και θρησκευτικών πραγμάτων. 

Μετάφρ.εκ τών Etudes Franc. I αρ. 4/ 

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

< 
Έν 'Αθηναίς ο κ. Κ. Κουρουνιώτης έκτελών άνασκαφάς δαπάναις 

της Αρχαιολογικής Εταιρείας άνέσκαψε μέρος της πλησίον τοΰ Κολω-
νοΰ κείμενης νεκροπόλεως, εύρε δέ μεταξύ διαφόρων κτερισμάτων και 
μελανόμοφον "έπίνητρον ή όνον)), τ. έ. είδος πήλινου σκεύους, όπερ 
αί γυναίκες έφαρμόζουσαι έπί τοΰ γόνατος έχρησιμοποίουν διά την κατα
σκευήν νημάτων. Μεγίστης άξιας είναι άνακάλυψις ήτις έγένετο έν Σου-
νΙω. ηδη κατά τό θέρος τοΰ 1898 ό κ. Στάης κατά τάς έκεΐ άνασκα
φάς αύτοΰ άνευρε μεταξύ άλλων τά θεμέλια μεγάλου οίκοδομήματος, 
ού τό σχέδιον διαφέρει σπουδαίως τοΰ συνήθους τών ναών τοΰτο και 
μόνον επέτρεπε ν' άμφιβάλλη τις, αν ό γνωστός έν Σουνίω ναός ό φερό
μενος ύπό τό όνομα της Αθηνάς Σουνιάδος άνηκε πράγματι τη θεα 
ταύτη. διότι ό Βιτρούβιος λέγει ρητώς ότι ό ναός της Σουνάδος είχεν 
ασυνήθη διάταξιν. Νΰν δέ άνευρέθη έν τώ ναώ τούτω ψήφισμα, ού αί 
τελευταιαι λέξεις περιέχουσι την έντολήν νά στήθη τό ψήφισμα έν τώ 
ναώ τοΰ Ποσειδώνος. Οθεν κατά πάσαν πιθανότητα ό ναός έν ω ευρέθη 
και όστις τοσούτον χρόνον εθεωρείτο ώς ιερός της Αθηνάς, είναι ό τοΰ 
Ποσειδώνος* άν δέ ό έτερος νεωστί ανακαλυφθείς άνηκε τη 'Αθηνα, 
τοΰτο θά άποδείξωσιν ίσως νεώτεραι έρευναι. Ό κ. Legrand έξηκο-
λούθησε μετ έπιτυχίας τάς ήδη πρό ετών έπιχειρηθείσας έρευνας του 
έν Τροιζηνι, προσδιώρισε δέ τό άρχαΐον τείχος και άνέσκαψε τό ιερόν 
τοΰ Μανός ώς και τινας ρωμαϊκούς τάφους, έν οις ευρέθησαν διάφορα 
χρυσά κοσμήματα. 

Αι έν Θερμω της Αιτωλίας άνασκαφαι αί έκτελούμεναι ύπό τοΰ κ. 
Σωτηράδου έστέφθησαν ύπό νέων επιτυχιών. Αί τελευταιαι έρευναι 
απέδειξαν ότι ό ναός τοΰ Απόλλωνος ϊσταται έπί στρώματος αποτελου
μένου έκ της σποδοΰ μεγίστου βωμοΰ, έν ή ευρέθη πλήθος κεχαυμ.ε'νων 
οστών μεγάλων τε και μικρών ζώων, ώς έπί τό πλείστον ήμερων, και 
μέγας άριθμ,ός πίθων.Ήδη κατά τάς προγενεστέρας έρευνας πέριξ οίκο-
δομηματός τίνος κείμενου πλησίον τοΰ ναοΰ εκείνου άνευρέθησαν πολλά 
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τεμάχια κοσμημάτων εξ οπτής γης, δι ών έξωραίζετο πάλαι τό κτί-
ριον* εις ταΰτα προσετέθησαν νΰν και τίνες μετόπαι πήλιναι, ών μία 
φέρει παράστασιν της Λερναϊκής Ύδρας ζωηρώς κεχρωματισμένην, 
άλλη τρεις γυναικείας μορφάς. δύο δέ τεμάχια προς τοις μικροις λει-
ψάνοις τών παραστάσεων και τάς έπιγραφάς ((Χάριτες)) και ((Είρις)). 
Αί πολυάριθμοι έπιγραφαί άνηκουσιν εις τον Γ' και Β' αιώνα π. Χ., 
είναι δέ σχεδόν άπασαι ψηφίσματα προξενείας' τινές περιέχουσιν ονό
ματα γνωστών έκ τής ιστορίας στρατηγών της Αίτωλικής συμπολι-
τείας, ώς προ πάντων τοΰ Σκόπα και τοΰ Δοριμάχου. Δύο έπιγραφαι 
ευρεθείσαι έν τώ στυλοβάτη τοΰ ναοΰ τοΰ Απόλλωνος άποδεικνύουσιν 
ότι τουλάχιστον τό άνατολικόν μετωπον αύτοΰ μετά τήν καταστροφην 
ανεκαινίσθη υπό Φιλίππου τοΰ Ε . 'Ανευρέθη δέ και ή πηγή τοΰ 
ιεροΰ περιέχουσα και νΰν έτι άφθονον ύδωρ. Ό ίδιος κ. Σωτηριάδης 
κατώρθωσεν επί τη βάσει επιγραφής έντετειχισμένης έν τινι παρεκκλησίω 
έπί τοΰ Βλοχοΰ καλουμένου όρους νά όρίσν, έπί τοΰ ορούς τούτου την 
θέσιν της πόλεως τών Θεστιέων. 

Έν Κεφαλληνία ένήργησεν ό γενικός έφορος τών αρχαιοτήτων κ. 
Καββαδίας ανασκαφάς περί τήν Κράνην (τήν σημερινήν Κραναίχν), 
άνεκ,άλυψε δε έν τοις εκεί τάφοις πολλα μυκηναϊκών αγγείων τεμάχια, 
δι ών λοιπόν οριστικώς απεδείχθη έκ τίνος εποχής είναι. Έπί τής 
ακροπόλεως τής Σάμης άνεσκάφη νΰν και δευτέρα πύλη πρός τή, τώ 
1883 ευρεθείση). 

Αι άπό τοΰ 1898 έπιχειρηθείσαι έν Παρω άνασκαφαι τοΰ Γερμανικού 
Ινστιτούτου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Rubensohn έπερατώθησαν. Τό 
'Ασκληπιείον άνεσκάφη όλον. έμελετήθησαν δέ και τά τοΰ έν τή άκρο-
πόλει ναοΰ και απεδείχθη ότι τά θεμέλια αύτοΰ μετά τίνων μερών τών 
μαρμάρινων τοίχων σώζονται έπί τόπου, οι δέ κολοσσιαίοι λίθοι τοΰ 
υπεράνω τής γης οίκοδομήματος έχρησιμοποιήθησαν πρός άνέγερσιν τοΰ 
έπί της αυτής θέσεως κτισθέντος Φράγκικου πύργου. Παραπλεύρως τών 
θεμελίων, άλλ' έν μείζονι βάθει, ευρέθησαν λείψανα οίκου, άπερ θεωρούν
ται κατά τά πολυάριθμα τεμάχια αγγείων μονοχρόων και ποικιλοχρόων 
ώς προϊστορικά* τοιχΰτα άνεκαλύφθησχν και έξωθεν τοΰ Φράγκικου πύρ
γου. Ήδη πρό ετών ευρέθησαν πρό της αρχαίας πόλεως, πλησίον τοΰ 
νχοΰ τής Καταπολιανής σαρκοφάγοι τινές, υποδεικνύουσαι ότι ένταΰθα 
ΰπήρξεν ή αρχαία νεκρόπολις' ταύτης δέ άνεσκάφη τώρα και άλλο μέρος. 
Νεώτεροι τίνες τάφοι περιείχον πολλά κτερίσματα, ώς χρυσούς στεφά-
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νους, ένώτια, δακτυλίους, έκαστον δέ και άνά εν μικρόν νόμισμα* δυστυ
χώς όμως απεδείχθη ότι οι ενταφιασμοί ούτοι, μεταγενεστέρας εποχής 
οντες, έγένοντο εις τάς σαρκοφάγους και τούς τάφους παλαιοτέρας επο
χής ούτως ώστε έπήνεγκον τήν καταστροφην τών μνημείων ταύτης. 
Έν τούτοις ευρέθη τό ύλικόν πρός άναπαράστασίν τινων επιτύμβιων τής 
καλής ελληνιστικής εποχής, ών έν μάλιστα ήδυνήθη έν μέρει να άνοικο-
δομηθη. Ταΰτα δείκνύουσι τύπον άγνωστον μέχρι τούδε έν Ελλάδι. Ή 
στέγη τής σαρκοφάγου μιμείται άκριβώς τήν στέγην ναοΰ, φέρει δ' έν τώ 
μέσω επίθημα έφ'ού τό πάλαι ίσως ϊστατο τό απείκασμα τοΰ αποθανόν
τος. Τήν αυτήν έρμηνείαν εξήνεγκεν ήδη ό Ρώς προκείμενου περί σκε
πασμάτων σαρκοφάγων ευρεθέντων έν Ρηνεία άδηλον όμως είναι αν τά 
μνημεΐα ταΰτα ώμοίαζον και κατά τά άλλα πρός τά έν Πάρω. Αί τής 
Πάρου σαρκοφάγοι ισταντο πάντως έπί βάθρου έχοντος ύψος μέτρων 
τινών. Τά ανάγλυφα και αί έπιγραφαί αιτινες κοσμοΰσι νΰν αύτάς, προ
φανώς προσετέθησαν κατά τήν μεταγενεστέοαν χρήσίν αυτών. Τέλος 
άνεκαλύφθη και άνεσκάφη έπί τίνος λόφου, απέναντι τής σημερινής 
πόλεως κειμένου, ιερόν έν ώ κατά τάς έπί τόπου ευρεθείσας άναθηματι-
κάς έπιγραφάς έλατρεύοντο ή Άρτεμις Δηλίη καί ή 'Αθηνα Κυνθίη, 
ώστε πιθανώς πάσαι αι της Δήλου θεότητες. Είναι δέ τετράγωνον τέμε
νος μετά ναοΰ. βωμών τινων και άλλων κτιρίων, δυστυχώς έν οίκτρα 
καταστάσεί. Τών αναθημάτων άνευρέθησαν πολλά λείψανα, χαλκά ψέλ-
λια καί άλλα, άντίκείμενα έξ όπτής γης, τεμάχια αγγείων διαφορω-
τάτων ρυθμών, ώς και τινα αγαλμάτια έξ αίγυπτιακής φαγεντιανής. 

Εν Θηρα έξηκολούθησεν ο βαρώνος Hiller άνασκάπτων τήν άρχαίαν 
έπί τοΰ Μέσα-βουνοΰ πόλιν,ήγαγε δ'είς φώς πλησίον τής Στοας Βασι-
λικής έπί τής αγοράς λείψανα διαφόρων κτιρίων και ολίγον κατωτέρω τό 
θέατρον* τοΰτο ειναι τετράγωνον, έχει δέ σκηνήν ϋψηλήν έν μεταγενε-
στέροίς χρόνοις κατασκευασθείσαν, και έκοσμείτο βραδύτερον δί' ανδρι
άντων τών γονέων τοΰ Καλιγούλα και αύτοΰ τοΰ ίδιου, ώς καί τοΰ 
Βεσπασιανοΰ' μία κεφαλή εύρεθείσα εκεί φαίνεται ότι ανήκει εις τήν 
Άγριππίναν ύπό τήν μορφήν τής Εστίας Βουλαίας. Εις εκείνο τό μέρος 
ένθα και άλλοτε άνεκαλύφθησαν έν τώ βράχω αί θέσεις αναθημάτων εις 
τούς Διοσχούρους, τήν Έκάτην, τόν Πρίαπον, οφειλομένων εις Άρτεμί-
δωρον τόν Περγαΐον, υίόν τοΰ Απολλώνιου, άνευρέθησαν κατά τάς τελευ
ταίας άνασκαφάς καί αλλαι πολλαι τοΰ αύτοΰ Αρτεμιδώρου, τινές μετά 
στίχων ή καί δι' ανάγλυφων κεκοσμημέναί. Μεταξύ αυτών αναφέρονται 
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βωμός τής Ομονοίας, των θεοτήτων της Σαμοθράκης, Τύχη, κατακεί-
μενος λέων ανατεθείς (('Απόλλωνι Στεφανηφόρω)), βωμός τοΰ Ολυμπίου 
Διός μετ' άετοΰ και τοΰ Ποσειδώνος μετά δελφίνος* τέλος δε άνεκα-
λύφθη και τό άγαλμα αύτοΰ τοΰ Αρτεμιδώρου εξ αύτοΰ τοΰ βράχου 
λελαξευμένον, πάντα όμως ταΰτα ουχί πολύ λεπτής εργασίας. Πλησίον 
τοΰ Ακρωτηρίου παρά τόν ναόν της Παναγίας Ποταμιωτίσσης άνηρεύ-
νησεν ό κ. Zahn προϊστορικούς οίκους και εύρεν ώραίά τινα αγγεία, 
εξοχα δείγματα τής Θηραϊκής κεραμεικής. 

Ιδιαιτέρας μνείας άξια είναι και τά ευρήματα άπερ οφείλονται εις 
τάς εν Θεσσαλία πλησίον της Αγυιάς (παρά την Μαρμάργιαννην) ανα-
σκαφάς τοΰ κ. Τσούντα. Έπί τοΰ λόφου, ένθα άλλοτε ό κ. Λεονάρδος 
ειχεν ανακαλύψει δύο θολωτούς τάφους, ευρέθησαν νΰν έτεροι δύο περιέ
χοντες πολλά πήλινα αγγεία γεωμετρικοΰ ρυθμοΰ και διάφορα κοσμή
ματα, έν δέ τώ έτέρω υπήρχε και σκελετός και πλήθος ψήφων έξ υαλώ
δους μάζης. Οι τάφοι ούτοι εχουσι μεν τό σχήμα τών μωσαϊκών θολω
τών τάφων, άλλ' είναι μικροί και κακόκτιστοι. Ό λόφος έφ' ού κείνται 
αποτελείται σχεδόν όλος έξ ερειπίων συνοικίσμοΰ αρχαιοτέρου ή αύτοι οι 
τάφοι, ευρέθησαν δ εις τά ερείπια πολλά τεμάχια πήλινων αγγείων άνευ 
χρώματος και κοσμημάτων, όλιγιστα δί γραπτά, και πρΟς τούτοις όστί 
ζωων, μεταξύ τών όποιων και τίνα κατειργασμένα ϊνα χρησιμεύωσίν, ώς 
Φαίνεται, ώς εργαλεία, τέλος λίθινα εργαλεία και σίτος άπηνθρακωμένος. 
Επειδή δέ ουδέν μετάλλινον άνεκαλύφθη άντίκείμενον, εικάζεται ότι ό 
συνοικισμός ούτος ανάγεται εις αρχαιότατους χρόνους. Ή έπίχωσίς ήν 
άποτελοΰσι τά ερείπια, είναι άρκετοΰ ύψους, διότι ό κ. Τσούντας σκάψας 
μέχρι βάθους 6 μέτρων δέν εύρεν άκόμη τον φυσικόν βράχον. 

H ιστορία τής Έρετριακής κεραμεικής διαφωτίζεται σπουδαίως διά 
τής ανευρέσεως πολλών αρχαϊκών άμφορέων, γενομένης κατά τάς ύπό 
τοϋ κ Κουρουνιώτου εκτελεσθείσας έν' Ερετρία άνασκαφάς. Πλησίον τής 
πόλεως ταύτης ευρέθη έν άγρώ και μαρμάρινον άνάγλυφον καλής τέχνης, 
παριστάν Απόλλωνα, Λητώ καί Άρτεμιν. 

Εκ των Mitth d. Κ D Arch. Instituts Τ. XX1V, τ. 3 

ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826—1829 

ΕΚ ΤΗΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ* ΑΙΔΕΚ' 

Τή 5 Δεκεμβρίου 1826 (έ. ν.) περί λύχνων άφάς είσεπλεύσαμεν εις 
τον λιμένα τοΰ Ναυπλίου και τό πλοΐον ((Πήγασος)) ήγκυροβόλησε παρά 
φρεγάτταν μόλις έκει άφικομένην, τήν ύστερον όνομασθείσαν Ελλάδα. 

Ώς δέ ήτο ή παραμονή της 38ης επετείου τών γενεθλίων μου, έθεώ-
ρησα ώς καλόν οίωνόν ότι έφθασα κατά ταύτην τήν ήμέραν χχί συγ
χρόνως μετά ωραίας φρεγάττας έπί τοσούτον χρόνον προσδοκωμένης. 
Μετά τά πολλά δυσάρεστα τοΰ πλου και τάς πολλάς ταραχάς έκοιμή-
Οημεν ήσύχως κατά τό τέρμα τοϋ ταξείδίου ημών. Τήν επαύριον ενω
ρίς ήλθεν ό λιμενάρχης, όπως επιθεώρηση τό ήμέτερον πλοίον, οι δέ 

t Ό Κάρολος Γουλιέλμος βαρώνοςΑιδεκ (v. Heideck ή Heidegger) γεν
νηθείς τή 6 Δεκεμβρίου 1787 έν Saaralben της Λοθαρίγγίας, έπεσκέφθη άπό 
του 1801 έως τοϋ 1805 τήν Στρατιωτικήν Άκαδημίαν τοϋ Μονάχου, τήν 
σημερινήν Βαυαρικήν Σχολήν των Ευελπίδων. Τή 6 Σεπτεμ τοϋ αϋτοϋ έτους 
γενόμενος ανθυπολοχαγός, μετ' ού πολύ δε τή 31 Δεκεμβρ. 1806 υπολοχαγός 
έν τω πρώτω συντάγματι τοϋ πυροβολίκοϋ και τή 10 Ιουνίου 1810 λοχαγός 
τών γενικών επιτελών, μετέσχεν έν τώ μεταξύ τών έκστρατειών τοϋ 1805, 1807 
καί 1809 κατά τής Αύστρίας καί Πρωσσίας, καί μετέβη εις Ίσπανίαν και 
Πορτογαλίαν ώς εθελοντής τώ 1810 προσκολληθεις τώ Ι'άλλω στρατηγώ κό-
μητι Drouet d'Erlon μετά τοϋ Γαλλικοϋ στρατοϋ, μετά δέ τήν έπάνοδόν του 
παρευρέθη έν τοις πολέμοις υπέρ τής Γερμανικής απελευθερώσεως τοϋ 1813 
μέχρι τοϋ 1815 ώς ταγματάρχης τών γενικών επιτελών και άπό τής 1 Απρι
λίου 1815 ώς δεύτερος υπασπιστής τοϋ στρατάρχου Πρίγκηπος Wrede. Συνώ-
δευσε δέ τόν διάδοχον τής Βαυαρίας Λουδοβικον τώ 1814 εις Λονδινον, οπόθεν 
μετέβη εις τήν Σύνοοον τής Βιέννης χαί ύστερον πρός έχτέλεσιν τών Ορων τής 
δευτέρας συνθήκης τών Παρισίων τοϋ 1815 ώς επίτροπος τής όροθετικής γραμ
μής εις Σαλτσβοϋργον. πολύ δέ ϋστεοον τή 27 Μαίου 1824 προαχθείς εις 
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Υδραίοι ναυται, οΐτινες εφερον αύτόν διά λέμβου μέχρι τοΰ πλοίου ήμών, 
άνερριχήθησαν άνευ σχοινιού και κλίμακος ώς γαλαί επί των πλευρών 
τοΰ πλοίου, εκάθισαν έπί τοΰ δρυφάκτου έχοντες τόν ένα πόδα έπί τοΰ 
άλλου και τότε ηρχισεν η έρωταπόκρισις και η φλυαρία, διότι έκαστος 
δίηγείτο εις τους νεωστί άφικομένους συντρόφους ό,τι έγίνωσκε και 
ηκούσε, καί έζητουν νά μάθωσί τι έσήμαινεν ή έμφάνισις ήμών φαίνε
ται δέ ότι πολλάι άντηλλάγησαν ψευδολογίαι, διότι ύστερον έπληροφο-
ρήθημεν, οτι ή φήμη περί αναμενόμενων 30 χιλ. Βαυαρών ών ημείς 
έλεγετο Οτι είμεθα οί πρόδρομοι, διεδόθη απ' αύτοΰ τοϋ καταστρώμα-

αντισυνταγματάρχην έν τώ Έπιτελείω τής Γενικής 'Επιμελητείας, μετέβη εις 
Ελλάδα τή εντολή τοϋ βασιλέως Λουδοβίκου τοϋ Α' τή 26 Σεμτ. 1826 ώς 

φιλέλλην έπ' άδεια. Ηκολουθείτο δέ ό "Λιδεκ υπό τοϋ λοχαγοϋ Θεοδώρου 
Hugler. τών υπολοχαγών Φιλίππου Schonhammer, Καρόλου Krazeisen. 
Αντωνίου Schilcher, Ιωσήφ βαρώνου V. Asch, έτι δέ ύπό τοϋ λοχαγοϋ 

Φρειδερίκου Schnizlein και τοϋ στρατιωτιχοϋ ιατροϋ Σεβαστίανοϋ Schrei-
ner, εχόντων έν τή υπηρεσία αυτών τους λοχίας Σίμωνα Munzing. Στέφανον 
Gort, Σίμωνα Wild χαί Ιαιάννην Madler, πρό; δέ τόν δεχανέα Ιωάννην 
Gurtelein,τόν πυροβολητήν Γουσταϋον Ruepprecht και τόν λοχίαν Meyer. 
Eκ τούτων ό βαρώνος v. Asch, ασθενήσας χαθ όδόν, έμεινε διά τοϋτο έν Κερ-
κύρα καί επανήλθε κατά μήνα Νοέμβριον τοϋ αύτοϋ έτους εις Μόναχον. 

Ο "Λιδεκ έλαβε κατά Φεβρουάριον τοΰ 1827 μέρος έν τή έκστρατεία πρός 
άπελευθέρωσιν τής πολιορκουμένης Άκροπόλεως τών Αθηνών και κατέστρεψεν 
ώς αρχηγός μετά τοϋ στολίσκου αΰτοϋ τάς αποθήκας τών Τούρκων έν τώ πορθμώ 
τοϋ Εύριπου. 'Εγένετο δέ τώ 1828 φρούραρχος τοϋ Ναυπλίου και ευθύς κατόπιν 
στρατίωτικός διοίκητής τοϋ "Αργούς. 'Εν τούτοις κατά τό προσεχές έτος κατέ-
λιπε τήν Ελλάδα ένεχα λόγων υγείας μετά τών υπολοίπων συντρόφων αΰτοϋ 
(έκτός τοϋ Schilcher, όστις άπέθανεν έν γή αλλοτρία τής γενέτειρας) τή 23 
Αύγουστου, τών άλλων άξιωματικών μετά τών υπ αυτούς ΰπαξιωματικών καί 
τοϋ στρατ. ίατροϋ ηδη αναχωρησάντων έξ Ελλάδος μετά την παροδον τής 
αδείας αυτών. 

Ό "Λιδεκ ώνομάσθη τή 21 Μάιου 1829 συνταγματάρχης έν τώ Γενικώ 'Επι-
τελείω, μετά δέ έν έτος συνταγματάρχης έν ενεργεία και απηλλάγη τής υπη
ρεσίας του παρά τώ πρίγκηπι Wrede ώς υπασπιστής. Πάλιν όμως ή εκλογή 
τοϋ βασιλόπαιδος "Οθωνος τής Βαυαρίας ώς βασιλέως τής Ελλάδος έμελλε νά 
όδηγήση εις Ελλάδα τόν "Αιδεκ διορισθέντα ήδη τή 23 Ιουλίου 1832 κα 
προαχθέντα συγχρόνως εις ΰποστράτηγον ώς μέλος τής Αντιβασιλείας κατά την-
άνηλικίότητα τοϋ Όθωνος. Εν ταύτη- τή θέσει παρέμεινε μέχρι της 20/1 
Ιουνίου 1835, ημέρας τής ένηλικιώσεως τοϋ Όθωνος, έπανελθων δ' εις Βαυαρίαν 
ένθα ο βασιλεύς Λουδοβικος άνύψωσεν αυτόν ύστερον τή 19 Φεβρ. 1844 εις τον 
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τος τοϋ Πηγασου. Μετ ού πολύ δέ ή φρεγαττα άνεπέτασε τήν 'Αμε-
ρικανικήν αύτης σημαίαν καί έχαιρέτησε τήν πόλιν, ής τά φρούρια καί 
οι προμαχώνες ανταπέδωκαν βροντοφώνως τόν χαιρετισμόν, ύστερον δέ 
και ό ημέτερος Πήγασος δια τών ευτελών αύτοΰ πυροβόλων ερριψε τάς 
21 βολάς. "Οτε δέ άνεχώρησεν 0 λιμενάρχης καί έλαβομεν τήν αδειαν 
τής έλευθέρας συγκοινωνίας, δέν ήμελήσαμεν νά ένδυθώμεν έπίσημον 
στολήν καί να έξελθωμεν εις τήν άκτήν, όπου συνηντήθημεν μετά πυ-
κνοΰ ρυπαροϋ όχλου, δι' ού όμως μετ' ολίγον ό καπετάν Δούκας μετά 
τής πλούσιας αλβανικής ενδυμασίας του και ακολουθούμενος ύπό 8 —10 
παλληκαρίων ήνοιξε δι'ήμάς τόπον καί προσαγορεύσας έν καλή Γαλ-
λική ώδήγησεν ήμας εις τό κατάστημα τής Δημογεροντίας, όπου οι 
Δημογέροντες συνηθροισμένοι ύποδέχθησαν ήμας μετά πολλής φιλοφρο-
σύνης. Έχει δ έμαθομεν ότι ή Κυβέρνησις διέτρβεν εν Αίγίνη, δια τόν 
φόβον τών έν Ναυπλίω κομμάτων. 

Έν τοσούτω έξευρέθη δι ημάς καταλυμα έν τη οικία τοϋ απόντος 
πρώην Όλλανδοΰ προξένου κυρίου Όριγώνη, οπου παρευθύς έγκατέστη-
μεν και έτοποθετήθησαν τά αχύρινα στρώματα καί τινα κακα επιπλα, 

βαθμόν τοϋ βαρωνου. διετελεσεν εισηγητής έν τώ 'Υπουργείω τών Στρατιωτι-
κών, ακριβως μετά εν έτος γενόμενος αντιστράτηγος, άπεστρατεύ$η τή 22 
Φεβρ. 1855. Επανελθων δέ εις τήν ένεργόν ύπηρεσίαν ώς πρόεδρος τοϋ 
γενικοϋ στρατοδικείου, απέθανε τή 9/21 Φεβρ. 1861 έν Μονάχω. 

Ό "Αιδεκ διεκρίθη και ώς καλλιτέχνης, επιδοθείς άπό τοϋ 1816 εις τήν 
μελέτην τής ζωγραφικής και γράψας κυριως πίνακας πολεμικών υποθέσεων, 
ρωπογραφίας και τοπειογραφίας εΰρισκομένας έν ταις μουσείοις και ταις συλλογαϊς 
τοϋ Βερολίνου, Μονάχου, Λίψίας, Καρλσρούης καί Πετρουπόλεως. Τέλος δέ 
διέπρεψε καί πολυειδώς ώς στρατιωτικός συγγραφεύς, αι δέ διατριβαί αϋτοϋ έτυ-
πώθησαν τό πλείστον έν τή Βαυαρίκή στρατιωτική έφημεριδί τή έκδιδομενη 
άπό τοϋ 1840—1847 ΰπό τόν τίτλον «Αρχεΐον διά τούς 'Λξιωματικούς παντός 
όπλου". Εις δέ τήν δημοσίευσιν τών παρουσών σημειώσεων (ας ήρχισεν άπό τοϋ 
1826, ύστερον δέ συνεπλήρωσε) δέν ήδυνήθη νά συγκατατεθή έκ σεβασμοϋ ως φαί 
νεται πρός τους συγχρόνους αϋτώ. Σήμερον δ' ομως (τώ 1897) και ιδώς κατά 
τάς παρούσας περιπλοκάς έν "Ανατολή ίσως τά τοσούτον διδακτικά άμα και στρα
τιωτικά απομνημονεύματα θέλουσιν αναγνωσθή μετ' ιδίάζοντος ένδιαφέροντος. 
Ή πιστότης τοϋ πρωτοτύπου έτηρήθη μετά μεγίστηςπροσοχής, μόνον δε όπου 
έπεβάλλετο τοϋτο, έμετριάσθη ή τραχύτης τοϋ φραστικοϋ ΰφους. Σ.'Ε. 

Ταϋτα δέ τά απομνημονεύματα μεταφράζοντες όσον οιόν τε πιστώς δημοσιεύο-
μεν ένταυθοί άνευ σχολίων. ΙΙρβ. περί τοϋ άνδρος λαί Λεξικόν Έγκυκλοπαίδί-
κόν, έν λ. Άιδεκ. Σ. Μ. 
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περιοριζόμενα εις τράπεζας ΚΑΙ θρανία. Οι Δημογέροντες έπεμψαν ήμΐν 
όλως πατριαρχικούς ώς ξένια 12 λευκούς άρτους και 6 άρνία. 

Ή έντύπωσις ην προυξένησαν ήμϊν ή τε πόλις και οι κάτοικοι δέν 
ήτο βεβαίως εύάρεστος' μεταξύ τών τειχών της πόλεως και τοΰ λιμενος. 
ένθα σήμερον άνεπτύχθη ωραία και ευρύχωρος παράλιος πόλις, ουδέν άλλο 
τότε ύπήρχεν έκτος τοϋ έπί πασσάλων άνωθεν της θαλάσσης έκτισμέ-
νου τελωνείου, εκκλησίας τινός άρτι κτιζομένης, της οικίας έν ή έμελ-
λομεν νά κατοικήσωμεν και τίνων άλλων κατηρειπωμενων οίκοδομημά-
των έν οις και χανίου, ειμή πλήθος καλυβιών κείμενων έν ρύπω και 
βορβόρω, άχυροστεγών και εχόντων σχήμα κεφαλών σακχάρεως, όπου 
φυγάδες οικογένειας εύρισκον νοσηράν. αηδή και στενόχωρον σκέπην. 
Εχει έβλεπε τις γυναίκας περιβεβλημένας διά τουρκικών σάλιων και μετ 
άλλων στολισμάτων νά κάθηνται έπί τεμαχίων ταπήτων έξηπλωμ.ένων 
έπί του ρυπαροΰ λιθόστρωτου, περιστοιχιζόμεναι ύπό παιδιών, αιγών, 
όρνιθίων και οικιακών σκευών, ένώ έν τώ όπισθίω μέρει της καλύβης 
γραία Αίθιοπις έμαγείρευεν έπί τής καπνιζούσης εστίας ευτελές φαγητόν. 
Οι δέ άνδρες εύρίσχοντο έν μέρει έν τώ στρατώ, έν μέρει δ' ήσαν διε-
σκορπισμένοι άνά τά καφεϊα ή τάς πλατείας της πόλεως. 

Φθάσαντες διά της στενής θαλάσσιας πύλης εις τήν πόλιν, εύρομεν 
βόρβορον μέχρι σφυρών άνυψούμενον κατά τάς οδούς, καταρρεούσας 
οικίας καί πλήθος σωρών κοπρίας και βορβόρου έπί τών όποιων χοίροι, 
ρυπαροι Αιθίοπες καί ρακένδυτα παιδία διητώντο. 

Αι ετι σωζόμεναι τουρκικάι οικίαι ήσαν έν κακή καταστάσεί και 
έφαίνοντο δί' ημάς τούς Ευρωπαίους τοσούτον άπειλητίκώτεραι, καθ' 
όσον τά ανώτερα πατώματα έξετείνοντο πρός τήν όδον περίσσότερον τών 
κατωτέρων, στηριζόμενα μόνον έπί ξύλινων πασσάλων λοξώς άνεχόντων 
άπό τοϋ κάτω μέρους τοϋ τοίχου, ή δέ οδός είχε πλάτος 30 ποδών, ενώ 
το δεύτερον ή τό τρίτον πάτωμα οικίας τινός άπεϊχεν άπό τοϋ αντικρύ 
αύτοΰ ευρισκομένου πατώματος της απέναντι οικίας μόνον 6 — 8 πόδας' 
τά φύλλα τών έν μέρει όλως κενών, έν μέρει δέ διά τεμαχίων χάρτου 
κεκολλημενων ύελωμάτων τών παραθύρων ήσαν πολλαχοΰ τεθραυσμενα 
ή έκρέμαντο έπί ενός μόνον στροφέως' τό κονίαμα έπί τοΰ σκελετού 
της οικίας τοΰ κακώς διά πλίνθων πεφραγμένου ειχεν έν μ.έρει κατα
πέσει, αί στέγαι αί διά τεθραυσμένων κεράμων ή παλαιών σανίδων 
γλίσχρως διωρθωμεναι μόνον εις ολίγα μέρη άπέτρεπον τήν δίοδον 
τής βροχής και πασαι αί οίκίαι αύται ήσαν άσφυκτικώς πεπληρωμέναι 
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ανθρώπων, οιτινες ώς έκ τοΰ πολέμου ή διά παντοειδείς σκοπούς συνέρ-
ρευσαν εντός τοΰ τέως μόνον ύπό Τούρκων κατοικουμένου Ναυπλίου. 
Τότε δέ ίσως 20—25000 ανθρώπων έν ταύτη τη πόλει συνεσωρεύ-
θησαν. Εν δέ καιρώ πείνης και ένδειας, εν μεσω άκρας ακαθαρσίας 
και τοσούτον μεγάλου πληθυσμού, ή θνησιμότης ήτο μεγάλη, και ήμερα 
δέν παρήρχετο καθ ήν νά μήν έκφέρωνται 15 — 20 νεκροί έν άνοικτώ 
φερέτρω και άκαλύπτω κεφαλή κατά τό Έλληνικόν έθιμον διά τών οδών. 

Ή οχυρά πόλις Ναύπλιον σύγκειται 1) έκ της κάτω πόλεως, 2) τής 
οχυρωμένης νησϊδος Μπούρτζι, 3) τοΰ φρουρίου Ιτς Καλέ μετά τών 
τριών αύτοΰ εξαρτημάτων και 4) έκ τοΰ φρουρίου Παλαμηδίου μετά 
τών μεμονωμένων ωραίων Βενετικών οχυρωμάτων. 

Τά όχυρώματα της πόλεως πρός τήν θάλασσαν συνίστανται έκ τεί
χους λογάδων λίθων, όπερ άκανονίστως κατά τά μήκος της ακτής εκτεί
νεται καί προφυλάσσεται ύπό τίνων πύργων, παρά δέ τό τελωνειον κεί
ται χθαμαλή πυρβολαρχία διά 4—-5 τηλεβόλα, όπισθεν λίθινων επίσης 
προπετασμάτων. Γοργυρωτόν δέ πρόχωμα, ούτινος ό θόλος νΰν χρησι
μεύει ώς ευρύχωρος δεξαμενή, κείται σχεδόν έν τώ μέσω της γραμμής 
τοΰ τείχους έπί τούτου τοΰ μέρους. Δέν φέρει όμως πυροβόλον τι ουδέ 
έχει προπέτασμα. Τό ύδωρ της δεξαμενής ταύτης δύναται και πρός 
τό μέρος τής θαλάσσης νά έκρεύση διά στροφίγγων, διά τοΰτο δέ πολλά 
πλοία έλάμβανον εκείθεν τήν προμήθειαν ύδατος. Ή δεξαμενή αύτη 
υδρεύεται ήττον έκ της βροχής ή έκ τοΰ εις αυτήν καταλήγοντος υδρα
γωγείου, όπερ έκ τοΰ χωρίου 'Αρείας φέρει καλόν και ύγιεινόν ύδωρ 
άπό 3/4 της ώρας άπόστασιν, και ούτω λίαν ταχέως άναπληροϋται τό 
έκρέον. Κατά τό βορειοανατολικόν μέρος τής ξηράς προφυλάττει τάφρος 
ίκανώς βαθεΐα και πλατεία τό κατά τόν ίταλικόν τρόπον κατεσκευα-
σμενον και μετά προμαχώνων μέτωπον τοΰ έρύματος, όπερ έχει μετα-
πύργιον πρός τά έξω τετμημένον. Εκεί όπου ή τάφρος λήγει πρός τήν 
'άλασσαν συρρέει ύδωρ, όπερ όμως κατά τήν θέσιν της γέφυρας μετα
βάλλεται εις τέλμα. Κάτωθεν τοΰ πρανοΰς πρό της τάφρου κείται στοά 
υπονόμου. Άνωθεν τής γέφυρας ό πυθμην τής τάφρου είναι ξηρός, ό δέ 
κρημνός ώς και ό άντίκρημνος είναι εντός βράχων λελατομημένοι, ών 
άνωθεν ύψοΰται προασπίζων ό δεξιός προμαχών μετά τριπλής πλαγίας 
πυρβολαρχίας. Όλόκληοον τό μέτωπον τοϋτο είναι ωσαύτως έν τώ 
βράχω λελατομημενον και σύγκειται έξ ισχυροΰ τειχίσματος λογάδων 
λίθων, τά δέ πλαίσια τών κροσσών είναι έκ πλίνθων, μετά χώματος 
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πεπληρωμένα και κεκαλυμμένοι και έξωθεν έστρογγυλευμενα. Τό πάχος 
τοΰ προπετάσματος καθ' όσον είναι έκτεθειμένον εις έχθρικάς πυρβολαρ
χίας ανέρχεται εις 18—20 πόδας, τό δέ πλάτος τής έπιτειχιου όδοΰ 
εις 24 πόδας. 

Ό αριστερός προμαχών κείται πολύ βαθύτερον ή ό άνω δεξιός, πρός 
τήν διεύθυνσιν δέ ταύτην κλίνουσιν επίσης και τό τειχισμα και ή οδός 
αύτοΰ. Καίτοι δέ ονομάζεται προμαχών της ξηράς, διότι έχει έστραμ.-
μ.ένον τό πρόσωπον πρός ταύτην, οϋχ ήττον περβρέχεται εντελώς Οπό 
τής θαλάσσης* περιέχει καλά τινα οικοδομήματα άτινα χρησμεύουσιν 
ώς άποθηκαι πυριτίδος και συνέχεται μετά τοΰ τείχους τής πόλεως πρός 
τό μέρος τής θαλάσσης. Κάτωθεν τοΰ προμ.αχώνος τούτου κα; εντελώς 
ύπό τής θαλάσσης περιβαλλόμενος κείται ό λεγόμένος προμαχών τής 
θαλάσσης, ούτινος ή μεγίστη πρόσοψις έπικρατεΐ τής ξηράς και προα
σπίζει τήν πρός τήν θάλασσαν εστραμμένην πλευράν τοΰ προμαχώνος 
της ξηράς. Ή πρόσοψις αύτη ειναι κατεσκευασμενη γοργυροέίδώς και 
έφωδιασμένη διά τυφεκηθρών, έχουσών τήν μνησθείσαν διεύθυνσιν. Έν 
τώ έσωτερικώ τοΰ προμαχώνος τούτου υπήρχε χορτοβολών χρησιμεύων 
ώς όπλοστάσιον, όπου έν άπιστεύτω ακαταστασία παρερριμμένα συνε-
σωρέύοντο παντοειδείς συσκευαί και πυροβολικά αντικείμενα, τό δέ έδα
φος τοΰ προμαχώνος και τοΰ οπλοστασίου ήτο τοσούτον βαθύ, ώστε, 
όταν ισχυρός νότος άνύψου εντός τοΰ κολπου τήν θάλασσαν πρός τήν 
ξηράν, τα ύδατα διά μέσου τοΰ εδάφους άνέβλυζον και επλημμύρει 
τοΰτο μέχρι ύψους ενός ποδός. Τό μέτωπον τοΰτο πρός τό μέρος της 
ξηράς ήτο ώπλισμένον διά βαρέων κατά μέγα μέρος μεταλλίνων Βενε-
τικης κατασκευής τηλεβόλων τών 36 λιτρών, οι δέ κίλλίβαντες αυτών 
ήλεγχον άτεχνον τουρκίκήν κατασκευήν, αποτελούμενος έκ χονδρώς κατειρ-
γασμιένων σίδηρων αξόνων μετά τροχών έξ ενός τεμαχίου ξύλου δίσκοει-
δώς κεκομμένου και διά σιδήρου περικεκαλυμμένου. Αί βάσεις τών υπο
στατών ήσαν λιθόστρωτοι, κατά πάσαν δε τήν έπιτείχιον όδον έφύοντο 
όνάκανθαι ύψους άνθρωπου και παράσιτα χόρτα, τά δέ μεταξύ τών κιλ-
λιβάντων είχον ίσως ήδη οι Τοΰρκοι, άλλά πάντως οι Έλληνες χρησιμο
ποιήσει ώς αποχωρητήρια, τοσούτον ώστε άν δέν έβλεπε τις τά τηλεβόλα 
ένεκα τών θάμνων, άνεγνώριζε τήν γειτνίασιν ταύτην έκ τής όσμ.ής. 

Έπεται συνέχεια]. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ 

—,— 
Είς έτι αιών εξέλιπε. Γηραλέος. κεκμηκώς, κύπτων ύπό το βάρος μιας εκα-

τοστύος ένιαυτών, ο παλαίμαχος γίγας έκάμφθη τέλος. Πολυτάραχοι όμως καί 
εις άκρον συγκινητικαι, δι' ήμας ιδία τους κλεινούς πολιτας τοϋ Αστεως, ήσαν 
αί τελευταίαι ήμέραι τοϋ μακαρίτου, και πλείστα φλέγοντα ζητήματα ανεκινή-
θησαν έν σπουδή και συμφυρμώ. 

Και πρώτον μέν τά όμματα πάντων εστράφησαν προς τά χρυσά εκατομμύρια 
τοϋ Συγγροϋ. άφ' ου κατά τόν πρόγονόν μας Πίνδαρον «ό χρυσός" είναι «δεξίωμα 
κάλλιστον βροτοις, άνάγκην δέ σπουδαίαν καί έπίβάλλουσαν έθεωρησαν τήν διο-
χέτευσιν τών υδάτων τής Στυμφαλίας, άφ' ού έχει μεν άχρηστα έχάνοντο έξαε-
ρούμενα, εδώ δέ εις πολλά ήσαν άναγκαία και επείγοντα, ώς π. χ. εις τήν κατά-
βρεξιν τών οδών καί τών λαρύγγων μας. Ό τύπος, ώς σύνηθες, έμερίσθη εις δύο 
αντίπαλα στρατόπεδα, τώρα όμως άνισα, διότι πλην ένος ή δύο μεγαλόσχημων, 
πάντα τά λοιπά φύλλα ήσαν υπέρ τής διοχετεύσεως, φαίνεται δέ, ότι καί ή 
κυβέρνησις απεφάσισε νά προσχώρηση εις τήν έτέραν τών γνωμών. Διό και μετά 
πολύωρα πάντοτε συμβούλια προσκαλείται Γάλλος ύδραυλικός,ό κ. Μπεκμαν,όπως 

μελετήση εκ του πλησίον το ζήτημα τοσαύτην όμως ακαταστασίαν εύρεν εις τας 
προπαρασκευαστικάς εργασίας τών ημετέρων,—άν και κακόγλωσσοί τίνες διατεί-
νωνται Οτι τοιαϋταί δέν ύπήρχον—ώστε μετά δεκαήμερον σχεδόν περίοδείαν ανά τά 
ύδρεύσιμα πεδία άνεχώρησεν άνευ σαφοϋς αποτελέσματος, καταλίπων οπισθεν του 
αμφίβολον ελπίδα, εις δέ τά άπεξηραμένα χείλη μας τό αγωνιώδες έρωτηματικόν. 

Άλλά τό ζήτημα τοϋτο ώφείλεν έπί τέλους νά λυθή καί έξ οικτου ποός τους 
διψώντας αστούς και έξ αισθήματος αμύνης κατά φοβερών πολεμίων απειλούντων 
την ύγείαν τών πολιτών δέν λέγω τήν φθίσιν. ή οποία πλέον θεωρείται ώς προσ-
φίλές κατοικίδιον σχεδόν πάσης Αθηναικής οίκίας, αλλά τόν άλλον τρομερώτερον 
έχθρόν. τήν πανώλη, ήτις παρ ολίγον νά μας καταλάβη έξαπίνης. άν μή περιέ-
σκεπε την πόλιν μας ή αγαθή Τύχη. Βεβαίως καί έν Τεργέστη καί έν Φίούμη έση-
μειώθη κροϋσμα τής επαράτου επιδημίας, αλλ' έχει άφθονα διατίθενται τά μέσα 
πρός έντοπισμόν τής νόσου και παρακώλυσιν τής διαδόσεως, έν ω, αν εδώ ελάμ
βανε τον κόπον νά μας έπισκεφθή ή χαριτόβρυτος δέσποινα τών Ινδιών, θά εϋρι-
σκεν ολας τάς θύρας άνοικτάς και τάς αγκάλας πρόθυμους νά τήν ΰποδεχθώσιν. 

Αλλ ευτυχείς πρέπει νά λογιζώμεθα διά τήν πρόνοιαν τοϋ καλού ούρανοϋ 
μας, όστις έπί τέλους ήνοιξε δωρεάν τους καταρράκτας του τούς αιωνίως κλει-
στούς. ως τα χείλη σοβαρών πολιτευτών μας, καί κατέπεμψεν έφ' ήμας πλούσια 
τα νάματα του. ει και ώς λέγουσιν οι μεμψίμοιροι, έπραξε τοϋτο πρός είρωνείαν 
μας. αφ ου μετέβαλε τήν έρημον εις τενάγη, μετέρριψε δέ ήμας άπό τής Σκύλλης 
εις την Χάρυβδιν διά τής αμίμητου μεταμορφώσεως τοϋ κονιορτοϋ εις βόρβορον. 

'Υδρευσις της πολεως.- Κατακλυσμός.- Μετάφρασις του Ευαγγελίου. 
Χρονικά των γραμμάτων. 
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Όπωσδήποτε ό μικροβιοκτόνος βορράς έπιπνεύσας δριμύτατος απεξήρανε τάς 

βορβορολούστους αγυιάς τοΰ Άστεως και έφιλοδώρησε με βήχα και κυνάγχην τοϋς 
φθινοπωρινούς όδιτας' ήτο δε απαράμιλλος εις χρώματα, με τά όποια ίδιαιτέρως 
εύηρεστειτο νά χρωννύη τάς ρίνας τών αστών, πράγμα το όποιον έδωκεν αφορ-
μήν εις πολλούς νά τάς όνομάσωσι θερμόμετρα* καί δέν είναι, μά τόν Δια, πολυ 
παράδοξος ή παρομοίωσις αύτη, άφ' ου τά πάντα σήμερον έν τω πρότυπω βασι-
λείω μας κρίνονται άπό τής ιδιαιτέρας θερμοκρασίας, ήν παράγει εχαστον έπι τά 
Οσφρητικά μας νεύρα, ώς παράδειγμα δέ σας αναφέρω τό πολύκροτον ζήτημα τής 
μεταφράσεως τοϋ Ευαγγελίου. 

Διότι μετά τήν έξόντωσιν τής κόνεως οι αγαθοί ριζοσπάσται ήπλωσαν τοϋς 
πλοκάμους των και έπι τήν 'Εκκλησιαν, ψηλαφούντες νά εύρωσι τό χρήζον 
μεταρρυθμίσεως, άλλο δέ άξιον μεταβολής καί άνορθώσεως μή εΰρόντες, περιω-
ρίσθησαν ει; τό άκανθώδες ζήτημα τής μεταφράσεως τοϋ Ευαγγελίου. Ή συζή-
τησις ώξυνε τοϋς καλάμους τών δημοσιογράφων καί τήν γλώσσαν τών ρητόρων, 
εις δέ τόν αγώνα κατήλθον βουλευτάι καλλίπρωροι, ποιηται ευφάνταστοι, λόγιοι 
καθ' Ολους τοϋς τύπους ανεξάρτητοι. Αί γνώμαι έπι τοϋ ζητήματος ήσαν κυρίως 
δύο, ηδύνατο δέ τις νά τάς άποκαλέση αδιαλλάκτους. Κατά τοϋς μεν ή μετάφρα-
σις ήτο αναγκαία, επείγουσα μάλιστα προς πρόληψιν τής όλοσχεροϋς καταπτώ-
σεως τοϋ ηθικού φρονήματος τοϋ λαοϋ, κατά τούς άλλους ομως τοϋτο ήτο φανερά 
Οπισθοβουλία έκ μέρους ισχυράς και ομόδοξου Δυνάμεως σκοπούσης τήν άπεμπό-
λησιν από τών Ελληνικών 'Εκκλησιών τοϋ αρχαίου κειμένου, και διάρρηξιν 
τοϋ ένωτικού τούτου κρίκου όστις συνδέει τάς απανταχού τής Ανατολής 
Ελληνικάς Εκκλησίας. 

Η αμάθεια, λέγουσιν οι πρώτοι, και ή απαιδευσία τοσαύτην έρριψαν άχλύν 
έπι τόν νούν τοϋ λαού, ωστε αδυνατεί ουτος νά έννοήση τήν θοησκείαν του και 
ταύτης τό κορυφαϊον κεφάλαιον, τόν βίον και τοϋς λόγους τοϋ Χριστού* εισερ
χόμενο; ει; τήν 'Εχχλησιαν δέν βλέπει τι σπουδαιότερον νά έκπληρώση άπό 
τόν τύπον τοϋ Σταυρού, από τόν ασπασμόν τών ειχόνων, από τήν γονυχλισίαν' 
ενίοτε άν έχη μουσικόν ούς, τέρπεται από τοϋς ψαλλομένους ύμνου;, πολλοί δέ 
μόνον διά τούτο, ισως και δι' άλλο τι, πορεύονται εις τάς ακολουθίας* δέν 
εννοεί τήν γλώσσαν τών ύμνων, ούτε συναισθάνεται τά ρήματα τού Ευαγγελίου* 
ύπό τοιούτους δέ Ορους είναι βεβαιώς αδύνατος ή ήθική καί θρησκευτική διαπαι-
δαγώγησι; τού λαοϋ, χαί ό λαό; άνευ ισχυρών ήθιχών βάσεων σύοεται ύπό τοΰ 
πρώτου ρυπαρογράφου, χωρις δέ τυψιν συνειδότος καταβροχθίζει τά φαύλα 
βιβλία και τάς φαυλοτέρας των ιδέας, ασεβεί δέ και πρός τοϋς νόμους τής 
πολιτείας και περιυβρίζει παν Ο,τι ιερόν έκληρονόμησεν από τών πατέρων του. 
Και ούτοι μέν είναι οι λόγοι διά τούς όποιους ζητούσι τήν μετάφρασιν. 

'Αλλά και οι έτεροι άντέταξαν λόγους σπουδαιότατους έπι τής εθνικής ημών 
ύποστάσεως στηριζόμενους. Άποβλέποντες εις τήν προιούσαν έπικράτησιν τών 
Ρωσσικών βλέψεων έν τή Ανατολή και τη χερσονήσω τού Αιμου, υπέδειξαν 

ότι διά τής μεταφράσεως ή Ελληνική 'Εκκλησία χάνει τό γόητοον αύτης, πρός 
δέ έξ άπαντος θά ήπειλειτο διαφωνία πρός τό Πατριαρχειον, όπου βεβαιώς δέν θά 
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έγίνοντο δεκτοί οι νεωτερισμοί τού ελευθέρου βασιλείου. Έν τη όρμή δε τού 
πατριωτισμού αυτών δέν έδίστασαν νά έπιφέρωσι και τήν σκέψιν, ότι ισως έν τώ 
ζητήματι υπάρχει 'Ρωσσικός δάκτυλος, όστις έν παραβύστω τεχταινεται τήν 
έξόντωσιν τοϋ Ελληνισμού διά τής όμαλωτέρας και ταχύτερας οδού. 

Παρ'όλην δέ τήν διαφημιζομένην ενταύθα φιλόχριστον τών Ρώσσων πολιτι-
κήν, σκληρά δυστυχώς παραδείγματα μάς άναγκάζουσι νά πιστεύωμεν ότι ακόμη 
έμμένουσι μέ πείσμα ύπερβόρειον εις τάς πανσλαυί'στικάς ιδέας των. Ό παν-
σλαυίσμός βαίνων μετ' ισης πρός τήν ταχύτητα βιαιότητος άπεγύμνωσε σμι-
κρόν κατά σμικρον τών προνομίων της τήν 'Ελληνικήν 'Εκκλησιαν και καθ' 
ήμέραν περιβάλλει δι' αυτών τούς Σλαύους τής χερσονήσου* έστω δέ μίχρόν 
τούτου παράδειγμα ή χειροτονία τού Σέρβου Φιρμιλιανού, ήτις έπί πολύ συνε-
τάραξε και συνταράσσει έτι τούς "Ελληνας τής Μακεδονίας* έστω καί μέγα 
παράδειγμα ή αρπαγή τών προνομίων τής 'Ελληνικής 'Εκκλησίας έν Ιερουσα
λήμ και ό άκατονόμαστος σφετερισμός τών μεγάλων προσόδων της έκ τών επαρ
χιών τής Νοτίου καί Δυτικής Ρωσσίας 

Ταύτα καί τούτων πλείονα άντέτασσον οι άποκηρύττοντες τήν μετάφρασιν. ό 
δέ πολύς κόσμος ηναγκάσθη να ύποκύψη πρό τών πειστικών έπιχειρημάτων των 
καί κατενόησεν, Οτι άνέν τή υποθέσει δέν ύπήρχεν ό Ρωσσικος δάκτυλος, συνέφε-
ρεν όμως τούτο εις εκείνους έπιζήμιον δέ και όλέθριον ήτο διά τό Έλληνικόν 
έθνος, ει καί δέν ηθέλησε νά πιστευτή ότι οι τολμήσαντες τήν μετάφρασιν 
ήλαύνοντο ύπό ταπεινών ελατηρίων, άλλά μάλλον ύπό εύγενούς σκοπού, αφορών-
τες εις τήν προϊουσαν κατάπτωσιν τού θρησκευτικού φρονήματος και τής ήθικής 
υποστάσεως έν Ελλάδι και έπιθυμούντες ριζικώτερα νά έπιθέσωσι φάρμακα 
πρός πρόληψιν τελείας έκμηδενίσεως. 

Άλλ' ένώ εις άλλους κλάδους τού βίου ημών κατά τά τέλη τού αίώνος παρε-
τηρήθησαν μάλλον όπισθοδρομικά φαινόμενα, τουλάχιστον έν τή παραγωγή 
έκδόσεων πολυτίμων συγγραμμάτων δυνάμεθα νά σημειώσωμεν αληθή πρόοδον. 
Ενταύθα πρό πάντων διαπρέπουσιν αί δαπάναις τού γενναίου έν Όδησσώ όμογε-
νούς κ. Μαρασλή γενόμεναι. Ούτως ειχομεν τήν ιστοριαν τού Μακώλευ κατά 
γλαφυράν μετάφρασιν τοϋ κ. Ροιδου, έργον τού όποιου όμοια Ολίγιστα έχει νά 
επίδειξη ή παγκόσμιος φιλολογία* ούδ' υστερεί λόγω μεταφράσεως καί καλλι-
τεχνικής άξιας ή λαμπρά τοϋ Σαιμμάρκου Γιραρδίνου συγγραφή "Μαθήματα 
Δραματολογίας" μεταφρασθεισα υπό τού κ. Α. Βλάχου* ώς άπαράμιλλον εις τό 
ειδός του είναι και το περί 'Ελλάδος έργον τού φιλέλληνος Γερμανού Κουρτίου, 
τού οποίου τήν μεταγλώττισιν άνέλαβεν ό χαθηγητή; χ. Σ. Λάμποο;. "Ισης 
δυνάμεως και αναμφισβήτητου άξιας είναι ή κατά μετάφρασιν τού κ. Σ. Κ. 
Σακελλαροπούλου συγγραφή τής «Ιστορίας τής Ρωμαικής ποιήσεως τού Όθ. 
Ρίββεκ, ώς καί τά δύο τού Δρόυσεν έργα " Ιστορία τών διαδόχων" και « Ιστορία 

τού Μεγάλου Άλεξάνορουη μεταγλωττισθέντα ύπό τού κ. Ι. Πανταζίδου. Ουδέν 
δέ δυνάμεθα νά προσθέσωμεν περί τής συγγραφής τοϋ Κρουμβάχερ " Ιστορία 
τής Βυζαντινής λογοτεχνίας" κατά μετάφρασιν Γ. Σωτηριάδου, γνωστού οντος 
τού συγγραφέως παρά τω φιλολογικώ κόσμω, άπλώς δέ εύφημον μνείαν ποιου-
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μεθα τοϋ σπουδαίου συγγράμματος τών Whitney καί Jolly : « Αναγνώσματα 
περί τών γενικών αρχών τής συγκριτικής γλωσσικής " μετενεχθέντος εις την 
γλώσσάν μας ύπό τού κ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, ώς και τού περί « 'Ελληνικής Νομι-
σματικής" έργου τού Head κατά λαμπράν μετάφρασιν τοϋ κ. I. Ν. Σβορώνου. 

"Αξιον λόγου πρωτότυπον έργον έδημοσίευσεν ό κ. Λαμπάκης έκ δευτέρου 
περί τής "Μονής τού Δαφνίου μετά τάς έπισκευάς" μετά πολλών εικόνων καί 
άρχιτεκτονικής τού ναού κατόψεως' εϋφημον εποίησαν μνείαν τού έργου τούτου 
πλείστα Εύρωπαϊκά θεολογικά φύλλα. Κατά τάς τελευταίας εβδομάδας τού 
έτους καί αιώνος έξεδόθησαν ύπό τής έν Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 
δύο ύπό πασαν έποψιν σπουδαία έργα, ό κατάλογος τών έν τώ έπίγραφικώ μου-
σείω άρχαικών αναθεματικών επιγραφών, όν ειχεν έκπονήσει ό μακαρίτης 
Lolling, χαί ή περί τοϋ έν 'Επιδαύρω ιερού τού Άσκληπιού υπό τού γενικού 
εφόρου τών αρχαιοτήτων κ. Καββαδία. Περί τού τελευταίου τούτου προσεχώς 
θά γράψωμεν έν έκτάσει. 

Μετάφρασιν σπουδαιότατου έργου, τής κ Αρχαιολογίας τού δημοσίου βίου τών 
αρχαίων Ελλήνων έξεπόνησεν ό κ. Ν. Γ. Πολίτης, όστις όμως καί πρωτότυπον 
συγγραφήν πολλού λόγου αξίαν έφιλοτέχνησε, τάς «Μελετάς περί τού βίου καί 
τής γλώσσης τού Ελληνικού λαού", ής τόν πρώτον τόμον τών παροιμιών έχομεν 
ύπ' όψει. Έκαστος Έλλην, Οσον εγωιστής και άν ύποτεθή, ομολογεί, Οτι διά 
πασαν μελέτην περί τού νεωτέρου καί τού μεσαιωνικού ιδία βίου τής Ελλάδος 
απαιτείται, όχι μόνον μεγάλη πολυμάθεια χαί ευρεία τής ιστορίας γνώσις, αλλά 
καί προσοχή καί επιμέλεια σύντονος, έσκεμμένη, μέχρις ενθουσιασμού καί μέχρι 
θυσίας' ό κ. Πολιτης διά ν' αναλάβη τοιούτον πολύμοχθον έργον φαίνεται Οτι 
συνδυάζει πάντα ταϋτα. Δέν προτιθέμεθα ενταύθα νά κρίνωμεν τό σύγγραμμα 
του, ουδέ νομιζομεν τάς δυνάμεις μας Ί'σας πρός τό μέγεθος τοϋ εγχειρήματος* 
άλλά ούδ' επαίνους θέλομεν ν' απονείμωμεν εις έργον αξίας ώμολογημένης, 
άλλ' απλώς νά ύπομνήσωμεν εις τόν φλόμουσον "Ελληνα, τόν μεριμνώντα διά 
τήν γνώσιν τής ιστορίας τών προγόνων του, τήν έμφάνισιν τού πολυτίμου τού
του έργου. Μόνον ή άνάγνωσις τού α' τόμου με τους παραλληλισμούς τών ημε
τέρων παροιμιών προς τάς ξένας, μέ τά σοφά καί κριτικώτατα υπομνήματα του 
θά δώση σμικράν τινα ιδέαν τής αξίας τού βιβλίου. 

Και ταύτα μέν, όσον αφορά εις τήν πρόοδον έν τοις γράμμασι καί ταίς έπιστή-
μαις' έν τή καλλιτεχνία ομως τού λόγου άγονοι σχεδόν έξ ολοκλήρου ήσαν αί 
τελευταιαι ήμεραι τοϋ αίώνος' ούτε ποίημα, ούτε διήγημα, ούτε κωμωδία. —δέν 
τολμώμεν νά εί'πωμεν δράμα — έξεκολάφθη έκ τών γονίμων κεφαλών τών ποιη
τών καί τών λογογράφων μας. 'Έκλεισε δέ ό αιών τού Βύρωνος, τού Λαμαρτίνου, 
του Σολωμού καί τού Ούγγώ χωρίς νά έλθη καί ώς έπισφράγισμα τής Ολης καλ-
λιτεχνικής δράσεως του έν έργον άξιον τής τέχνης, έν κύκνειον άσμα παλαιού 
τών ήμερων ή νεοφύτου ποιητού. Αλλ ας μή παραπονεθώμεν ημείς οι Έλλη
νες διά τήν τοιαύτην στείρωσιν τής ποιητικής παραγωγής, αφού καί αλλαχού 
τού κόσμου τό αυτό φαινόμενον παρατηρείται. 
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