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Πίνακες ς"—Η' : Άττικόν λαϊκόν ήμερολόγιον. 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της "Αρμονίας" είναι ή διάδοσις της 
αλήθειας διά πρωτοτύπων έπιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 

φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστοριαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικήν άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθιστά προσιτά εις τους "Ελληνας 
δί' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφομενα ξένη φωνη συνάδουσι 
προς τον άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας των ξένων γλωσσών η 
και οι' άλλους λόγους δέν περιέρχονται ώς επί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Προς όσον ενεστι τελειοτέραν έπιτευξιν τούτων η "'Αρμονία" μετ 
ιδιας προσοχής θά παρακολουθεί τήν φίλολογικήν κίνησιν της τε Έλλά-
δον και της άλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
εγγράμματα οσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, άλλα και άνα-

πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
Όθεν και παρακαλοΰμ.εν πάντα έκδίδοντα νέον σύγγραμμα όπως πέμπη 
ήμίν έν άντιτυπον αΰτοϋ, η οταν πρόκειται περί δαπανηροΰ πως δημο-
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμίν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Η "'Αρμονία" θέλει φιλοξενεί έν ταίς στηλαις αύτης πάσαν έπι-
στημονικην διατρβην εγκρινομένην προηγουμένως ύπό της πρός τον 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
ειτε άμεσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αλήθειας και τά διδά-
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή (('Αρμονία" εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8ον μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τήματι η και έντός τοΰ κείμενου. 

"Εκαστον τεΰχος τιμάται δραχμης (έν τω έξωτερικώ φράγκου χρυ
σού), ή δ' έξάμηνος 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 μέχρί 
της 1 Φεβρουαρίου 1900 παρέχομεν τό 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 
άποτελούμενον εξ 6 μεγάλων τόμων ήτοι 5760 σελ. μετά 180 πινάκων έν παραρτήματί, 
όπερ έτιμάτο άρχικώς δραχ. 162, 

έν μεν τη Ελλάδι άντί δραχμών 78, 
έν δε τω Έξωτερικω άντί φρ. χρ. 60. 

Προς μείζονα δέ εΰκολίαν τών συνδρομητών μας τό ποσόν τοϋτο δύνα
ται νά διαιρεθη εις 6 δόσεις έκ δραχ. 13 (διά τό έξωτερικόν έκ φρ. χρ. 
10) έκάστην. Επι τη ληψει έκαστης δόσεως πέμπεται εις τόμος τοϋ 
Λεξικοΰ, ή δέ αποστολή άρχεται άπό τοϋ ς" τόμου. Πάντως όμως ή 
άποπληρωμη τοϋ όλου άντιτιμου πρέπει νά τελείωση έντός τοΰ ετους 
1900, μετά την λήξιν τοΰ όποιου οι έκτακτοι ούτοι όροι άκυροϋνται 
και δεν ΰποχρεούμεθα πλέον νά παρέχωμεν τοϋς τόμους άντί της είρη-
μενης τιμης. 

Διά της προσθήκης δρ. 4 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 3) εις την τιμην 
εκάστου τόμου δύναται ο συνδρομητης νά λαμβάνη αΰτοϋς δεδεμένους. 

Παν τό άφορων εις τήν σύνταξιν τής «'Αρμονίας" άπευθυντέον πρός 
την Σΰνταξιν της αρμονίας, όδός Όμηρου 9, 

πάν δέ τό άφορων εις τήν διαχειρίσιν πρός τον κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ 
ΜΠΑΡΤ, έκδότην, όδός Πανεπιστημίου 53. 



ΑΓΓΕΛΙΑ 
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'Από μακρού χρόνου ασχολούμενος περί την μελέτην τής νεω
τέρας Ελληνικής γλώσσης έξέδωκα κατά καιρούς συλλογάς τινας 
γλωσσικής ύλης και πραγματείας. Και πρώτον έν Αθήναις τω 1857, 
φοιτητής ων της φιλολογίας έν τώ Πανεπιστημίω, συλλογήν λέξεων 
της πατρίδος μου Πάρου έν τμ 'Εφημεριδι τών Φιλομαθών τόμ. 5, 
αριθ. 275, σελ. 357 και έξης- έπειτα τώ 1860 τήν περι τής παρ' ήμϊν 
ταφής πραγματείαν τώ δέ 1862 αλλην συλλογήν έν τώ Φίλίστορι 
τόμ. 4, τεύχ. 3, σελ. 222 και έξ.' τω δε 1860 έν Σμύρνη, καθηγη
τής ών έν τω έκεϊ γυμνασίω, Τά ιδιωτικά τής νεωτέρας 'Ελλην. 
γλώσσης έκ σελ. 96- και τέλος τω 1880 έν- τώ περιοδικω 'Αθηναιω 
τόμ. Η', τεϋχ. Δ', σελ. 273 και έξης Αλλην γλωσσικήν συλλογήν. 
'Από δέ τοΰ 1880 μέχρι σήμερον ουδόλως διέκοψα τήν προσφιλή 
μοι διά τοϋ χρόνου γενομένην έργασίαν ταύτην συλλέξας τοσαύτην 
υλην, ήτις έκτυπουμένη θά άποτελέση βιβλιον εκ 50 τυπογρα-
φικών φύλλων άνευ τοΰ προλόγου και τών έν τέλει πινάκων. 
Τοΰ βιβλιου τούτου την εκδοσιν Αναγγέλλω διά της άγγελιας 
ταύτης. 

Και η μεν καταγραφή της ύλης πρός εύκολίαν είναι άλφαβη-
τική, ή δέ έρευνα ιστορική, γραμματική, ετυμολογική και Σημα
σιολογική ήτοι λεξικογραφική. Πλήν τούτων όσα τής φυσικής ιστο
ρίας αναγράφονται οίον πτηνά, όφεις. μύκητες, φυτά, ίχθύες, μαλάκια, 
οστρακόδερμα κτλ. ταύτα πάντα περιγράφονται άκριβώς καί έξ 
αυτοψίας, και σπανίως έκ πληροφοριών άλλων και τούτων μετά 
άκριβή βάσανον. ΕΙς τό κεφάλαιον τούτο επέστησα τήν προσοχήν 
μου, διότι είναι σφόδρα παρημελημένον. Πανταχοϋ τής έρεύνης 
γίνεται πάντοτε, παραβολή τών νέων πρός τά παλαιά μετά τών 
προσηκόντων μαρτυρίων. Τό ποικίλον τής έρεύνης απαιτεί, ίνα έχη 
τό βιβλίον και άνάλογον τίτλον διά τούτο έπέγραψα αυτό 

ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ 
Τ Η Σ Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ 
'Έκαστον άντίτυπον θα τιμάται δρ. 10 

Εν Αθήναις κατα Ιανουάριον 1900. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ 
καθηγητής 

'Εκ του Τυπογραφείου της 'Εστίας Κ. Μάισνερ καί Ν. Καργαδούρη —2431. 
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Η ΖΩΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ* ' 

Έν των περιεργοτέρων και σπουδαιότερων αρχαίων μνημείων των 
Αθηνών είναι βεβαίως ή έν τω βυζαντιακώ μητροπολιτικώ ναισκω Θεο
τόκου τής Γοργοεπηκόου (νΰν 'Αγ. Ελευθερίου) έντετειχισμενη και μονα
δική μέχρι τοϋδε εις τό είδος της αρχαία ελληνική ζωοφόρος, ή αποτε
λούμενη έκ περιεργοτάτης σειράς πολυαρίθμων παραστάσεων. Άν και 
τό μνημειον τοϋτο ουδέποτε έκάλυψεν ή γη, μάλιστα δ' ή σώτειρα 
τυχη άνεστήλωσεν αυτό άπό μιας ήδη χιλιετηρίδος διά τής χειρός αυτών 
τών τόσον υπό τών αρχαιολόγων καχολογουμενων χριστιανών εις τό 
κεντρικώτερον, γνωστοτερον χαί καταφανεστερον μέρος τών Αθηνών, 
έν τούτοις αϊ πάντως μοναδικαί τοιούτου είδους παραστάσεις δέν έτυ-
χον εισέτι ερμηνείας οριστικώς αποδεκτής, άν και, ώς ήτο έπόμενον, 
πλείστοι περί αϋτάς ήσχολήθησαν. 

Άγνωστον τυγχάνει, τίνα τών αρχαίων ναών τής πόλεως έκόσμει ή 
ζωοφόρος αΰτη, ώς επίσης άμφίβολος είναι καί ό χρόνος καθ' ο έκτίσθη 
ό περικαλλεστατος βυζαντιακός ναίσκος έφ' οΰ άνεστηλώθη ή περι ης ό 
λόγος ελληνική ζωοφόρος. Κατά τήν γνώμην του άριστου γνωστού τής 
ιστορίας τών έν Αθήναις χριστιανικών έκκλησιών κ. Κεροϋτσου ούτος 
είναι κτίσμα οίκεϊον τή Αύγοΰστα Ειρήνη τή Αθηναία (775—802) και 
δή ευκτηρίον τής Παναγίας Γοργοεπηκόου. ανήκον «εξ αρχιτεκτονικών 
και ιστορικών λόγων" εις τον μετά τήν άναστήλωσιν τών εικόνων χρο-
νον (787), κτισθέν δέ πιθανώς υπέρ τών έν Αθήναις οίκουντων καί εις 
πρωτοσπαθαρίους τιμηθέντων παρά Ειρήνης τής Αθηναίας συγγενών 

1 Βλ. τους συνημμένους πίνακας ς' —Η . ώς και τον προηγοΰμενον Ε' . 
' 5 
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της, των Σαρανταπήχων καλουμένων. 'Ρυθμός αΰτοΰ είναι ό βυζαν-
τιακός τής μετά τον Ίουστινιανόν εποχής*. 

Οπως ποτ' αν ή, ό ναίσκος ούτος έκτισθη σχεδόν εξ ολοκλήρου έκ 
λειψάνων αρχαιοτέρων ελληνικών ναών και δή, ώς άριστα σημειοϊ ό 
Boetticher, οϋχι μόνον κατεσκευάσθησαν οι τοίχοι αΰτοϋ έκ μαρμά
ρων άπερ ανήκον άλλοτε εις άλλα οικοδομήματα, άλλα καλύπτονται 
και πρός τά έξω ύπό πολυαρίθμων λειψάνων αρχαίων έργων τής γλυ
πτικής, άπερ κατά τήν ιδρυσιν τοΰ ναοΰ συνελέγησαν άπανταχόθεν και 
προς κόσμον αΰτοΰ συνηρμολογήθησαν κατά σειράς ολόκληρους πλησίον 
γλυπτικών έργων τής χριστιανικής τέχνης τών τότε χρόνων. Πασών 
τών περιόδων τής Αθηναϊκής γλυπτικής, άπά τοΰ αύστηροΰ άρχαικοΰ 
ρυθμού μέχρι τής παρακμής μετά τον Άδριανόν, ύπάρχουσιν ενταύθα 
παραδείγματα. Τό δέ σπουδαιότατον και περιεργότατον τούτων είναι 
ή περί ης ό λόγος ζωοφόρος, έντετειχισμένη έπί τής προσόψεως τοΰ ναοΰ". 

Είνε φυσικόν ότι τό μνημείον τοΰτο, περί οΰ ά Boetticher έγραφεν 
έν έτει 1860 μετά προφανοΰς ένθουσιασμοΰ, ότι ή άξια αΰτοΰ ισοφα
ρίζει πρός τήν περιεκτικωτάτης επιγραφής και ότι τό έργον τοΰτο 
υπερτερεί πασών τών έν Αθήναις αρχαιοτήτων, έξήγειρε τήν περιέρ-
γειαν και έρευναν τών αρχαιολόγων, ών πάντες οι τάς Αθήνας έπι-
σκεφθέντες πολλάκις έστησαν πρό αΰτοΰ έν απορία, αν και ολίγοι είναι 
σχετικώς οι τήν γνώμην αυτών δημοσιεΰσαντες. Πρώτος δέ ό περίφη-
μος Carrey έσχεδιαγράφησε τό μνημεΐον, ώς μανθάνομεν παρά τοΰ 
Laborde 3. Έδημοσίευσεν όμως πρώτος εικόνα τοΰ μνημείου μόλις 
ό Lebas4 έν έτει 1848, αν και άνευ περιγραφής τίνος ή έρμηνείας 
τών παραστάσεων, άς απλώς έπεγραψε "Zodiaque". Έρμηνείας 
συστηματικής τοΰ μνημειου πρώτος άπεπειράθη έν έτει 1865 ό C. 
Boetticher. δημοσιεϋσας έν τώ Philologus μακράν μελετών, ύπό 
τόν τίτλον "Der antike Festcalender an der Panagia Gorgo-
pico zu Athen", δι'ης έφρόνει ότι αί παραστάσεις σΰμπασαι άναφε-

1 Χριστιαν. Αθήναι, έν Δελτ. 'Ιστ. και 'Εθνολ. 'Εταιρ. τ. Γ' (1889) σ. 
30 κέ. και 77 κέ. Πρβλ. Δ. Καμπουρογλου Ίστ. τών 'Αθην. τ. Β' σ. 275 
κέ. Gailhabaud Denkm. d. Baukunst IV, καί Bursian Geogr. von 
Griechenl. I σ. 295 κέ. 

2 Philologus τ. XXII σ. 386 κέ. 
3 AthEnes I σ. 166. 
'4 Voy. archeol Monuments figures πίν. 21. 
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ρονται εις τάς έορτάς τών Αθηναίων και δή ότι άποτελοΰσιν ((απόσπα
σμα τοΰ Αθηναϊκού ημερολογίου)) παραλείφθεισών πλείστων εορτών και 
δή εκείνων τριών ολοκλήρων μηνών. Εΰθΰς όμως τότε ετέθησαν έν άμφι-
βόλω τά συμπεράσματα αΰτοΰ, τουλάχιστον όσον άφορα εις τάς λεπτο
μέρειας, υπό τοΰ C. Bursian1, όστις αναγνωρίζει μεν ότι ό συγγραφεύς 
πάνυ δικαίως αναγνωρίζει εις τά ζώδια τους αντιπροσώπους εκάστου 
μηνός τοΰ 'Αθηναϊκοΰ έτους και εις τάς παραστάσεις τάς μεταξύ εκείνων 
τάς εικόνας τών έν τοις σχετικοις μησίν τελουμένων εορτών, διό και τό 
σύνολον καλεί ((άθηναϊκόν καλενδάριον τών εορτών))' άλλ' έν τή έρμ.η-
νεία τών διαφόρων εορτών ώς καί έν τή κατατάξει τοΰ όλου δέν συμ.-
φωνεί ό Bursian τώ Boetticher, αντιπροτείνει δέ ιδίαν έρμ.ηνείαν 
τείνουσαν ν' απόδειξη ότι ουδείς τών μηνών ελλείπει χαί ότι τά δυο 
τεμάχια τής ζωοφόρου εσφαλμένως ετέθησαν ύπό τοΰ Boetticher 
πρωθυστέρως. Κατά τά επόμενα έτη ήσχολήθησαν περί τινας τών 
λεπτομερειών τοΰ μνημείου οι Γερμανοί H. Dettmer (1869)2, A. 
Mommsen (1883)3 καί Nissen (1885)4. Νέαν περιγραφήν και 
έρμηνείαν τών μνημείων έδημοσίευσεν έν έτει 1885 ό κ. P. Wolters 5, 
ένώ οι Ruelle (1887)6 και Strzygowski (1888) 7 περιγράφοντες τό 
μνημείων αντέγραψαν απλώς καί κατά λέξιν άπασαν τήν έρμηνείαν τοΰ 
Boetticher. Ο δέ S. Reinach (1888)8 περιγράφων τό μ.νημεΐον 
σημ.ειοϊ έν γένει ότι l'ensemble est moins un zodiaque qu'un 
calendrier liturgique, ou les differents mois sont indiques 
par les signes du zodiaque, et les fetes ou autres cvene-
ments periodiques par des figures et des scenes appro-
priees, χαί ότι malheureusement, cet important monument 
n'a pu encore etre explique qu'en partie, ακολούθως ονομάζει 
τινάς μεν τών μορφών διά νέων ονομάτων, τάς δέ πλείστας ώς οι πρό 

1 Litt. Centralbl. 1886 σ. 1144 κέ. 
2 De Hercule attico σ. 27 κέ. 
3 Chronologie σ. 222 κέ. 
4 Ueber Tempelorientirung έν Rhein. Mus. LX. σ. 331. 

5 Friederichs-Wolters Gipsabgusse σ. 755 κέ. αρ. '909, 1910. 
6 Μετά νέας άπεικονίσεως έν Daremberg et Saglio Dict, des antiqui-

tes έν λ. Calendarium σ. 822 κέ. 
7 Kalenderbilder des Chronographen v. 354, σ. 48 κέ. 
8 Έν Le Bas Voy archeol. σ. 58. πίν. 21—22. 
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αύτοΰ, πρωθυστέρως όμως και άπροσέκτως. προσθέτων εν τέλει ότι il 
reste encore un bon nombre des figures a determiner 1. 

Ακολούθως ήσχολήθησαν έτεροι αρχαιολόγοι ώς οι L. Heuzey 2 
και F. Hauser 3 περί τινας μόνον τών μορφών και τέλος κατά το 
παρόν έτος συστηματικώτερον περι το όλον μνημεΐον οι Α. Mommsen 4 
και Thiele 5, όστις έδημοσίευσε καί καλην φωτοτυπικήν εικόνα τοΰ 
μνημείου. 

Έν τώ οικείω τόπω θέλομεν πραγματευθή περί τθ'<ν λεπτομερειών 
έκαστης τών ερμηνειών τών ανωτέρω σοφών. Έκ δέ της μεγίστης δια
φοράς τών γνωμών οΰ μόνον ώς προς τό όνομα έκαστης τών μορφών 
άλλά και ώς πρός την διαιοεσιν τών εις έχαστον μήνα ανηκουσών θέλει 
κατίδει ό αναγνώστης την ανάγκην νά έξετασθή έκ νέου τό έξοχον 
τοΰτο μνημεΐον. 

Ή ζωοφόρος, μετά τοΰ επίσης διασωθέντος υπεράνω αυτής θριγκοΰ, 
συνίσταται, ώς νΰν εΰρηται έντετειχισμένη, έκ δύο τεμαχίων πεντελη-
σιου μαρμάρου 6. Ευθύς δ' ές αρχής ήγέρθη τό ζήτημα αν τό πάλαι 
άπετελεϊτο έξ ενός μονόλιθου η έκ δύο τεμαχίων και, έν τη δευτέρα 
περιπτώσει, άν ορθώς τά τεμάχια ταΰτα ένετειχίσθησαν έπί τοΰ Βυζαν-
τιακοΰ ναίσκου καθ ην σειράν όρώνται νΰν, η πρωθύστερον. Ό Boet-
ticher έφρόνει ότι τό μνημεΐον ανέκαθεν άπετελεϊτο έξ ενός μονόλιθου 
και ότι τά τεμάχια ένετειχίσθησαν πρωθύστερον. Της αντιθέτου γνώ
μης ήτο μόνος ό Bursian. λέγων ότι ((τοιουτοτρόπως θά έλαμβάνομεν 
έτος άρχόμενον διά τοΰ Πυανεψιώνος μηνός και ζωδιακόν άρχόμενον διά 
τοΰ σκορπιώνος)). Πάντες οι λοιποί, Α. Mommsen, Wolters και 
Thiele, συνεφώνησαν τώ Boetticher, δικαίως δέ, διότι ό Wolters 

1 Δυστυχώς δεν ειχον πρόχειρον Riegl Die mittelalt Kalenderillustr. 
(έν Mitt. d. Inst f. ost Geschichtsforsch. Χ ()889). Κατά τον Thiele 
(σ. 57) ό Riegl χυρίως αναφέρει τάς γνώμας τών άλλων, φρονεί Ομως ότι ΰπό-
κειται ταϊς παραστάσεσι νόημα βαθύτεοον. 

2 La danseuse voilee d'Auguste Titeux έν Bull Corr. Hell. 1892 
(XVI) σ. 84. 

3 Philologus 1895 σ. 390. 
4 Feste σ. 5t, 54, t60, !62, 28t, 5)3, 53t. 
5 Antike Himmelsbilder (1898), σ. 57—64 : Tierkreis im Attischen 

Bilderkalender. 
6 Μήκος τοϋ μεν 2,74, τοΰ δε 3 μ., υψος 0,53 Ύψος τών ανάγλυφων 0.23. 
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παρατηρεί πάνυ ορθώς ότι εις τό δεξιόν τέρμα τοΰ πρώτου τεμαχίου 
υπάρχει μέρος τι άποδεικνΰον ότι ένταΰθα προσηρμόζετο άλλος λίθος 
καθέτως πρός τό έπίπεδον, ότι δέ κατ' ακολουθίαν τό δεξιόν τέρμα τοΰ 
πρώτου τεμαχίου άπετελει γωνίαν όθεν έάν παραδεχθώμεν ότι αί 
παραστάσεις τοΰ δευτέρου τεμαχίου έπονται μετά τάς τοΰ πρώτου, 
τότε έξ άνάγκης έχείναι εύρίσκοντο έπί τοΰ όρθογωνίως προσκείμενου 
τοίχου η ίσως έπί τοΰ απέναντι κείμενου. Εις άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις ταύτας ή έν σύνολον αποτελούσα ζωοφορος διακόπτεται κατά 
δυσάρεστον τρόπον. "Οθεν τό πάλαι τό νΰν πρώτον τεμάχιον πιθανώς 
άπετελει τό τέρμα τοΰ όλου. Τέλος ό Thiele παρετήρησε τά εξής : 
1) Ή ζωοφόρος συνδέεται μετά τοΰ υπεράνω αυτής θριγκοΰ τοΰ έκ δια
φόρων μερών (κυματιου κλ.) συνιστάμενου και χάτω φέροντος έξε'χουσαν 
γραμμην, ούτως ώστε άναμφιβόλως έχρησίμευε τό άνάγλυφον ώς ζωο
φόρος πρός κόσμον οίκοδομήματος. 2) πρός τούτοις τήν τό πάλαι συνέ-
χειαν τών τεμαχίων αποδεικνύει ή συνέχεια τών δι' αμφοτέρων διερχο
μένων ρηγμάτων. Η συνέχεια αύτη υπάρχει άναμφιβόλως, ουχί όμως 
ώς ό Thiele (σ. 60) περιγράφει αύτην, άλλ' ώς ίχνογράφησεν αύτην ό 
κ. Gillieron εις τόν συνημμένον πίνακα. 

Κίς ταϋτα προσθέτομεν ότι και ή έρμηνεία τοΰ μνημειου θέλει απο
δείξει ότι πράγματι ελλείπει τεμάχιον ίσον σχεδόν πρός τά 2/12 τοΰ 
όλου. άπολεσθέν είτε διότι επίτηδες άπεκόπη κατά την νέαν χρήσιμο
ποιησιν της ζωοφορου, ινα το μηκος των δυο τεμαχίων συμφωνηση προς 
τό μήκος τής προσόψεως τοΰ νέου ναοΰ, ειτε διότι έθραύσθη ότε τυχαίως 
κατέπεσεν η σκοπίμως άφηρέθη άπό τής πρώτης αυτής θέσεως, Εύτυ-
χώς δέ ή φύσις τών παραστάσεων τοΰ μνημείου είναι τοιαύτη ώστε, 
ώς θά ίδωμεν, δυνάμεθα μετά μαθηματικής σχεδόν ακριβείας νά ύπο-
λογίσωμεν το μήκος τοΰ απολεσθέντος και νά συμπληρώσωμεν τάς 
ελλείπουσας μορφάς, ως αν επρόκειτο περί τεμαχίου επιγραφής τών 
στοιχηδόν γεγραμμένων και στερεοτύπους φράσεις περιεχουσών ! 

Έπιχειροΰντες νΰν και ημείς νά έρμηνεύσωμεν τά μνημείον έν τε 
τώ συνόλω αύτοΰ καί έν ταίς λεπτομερείαις τών πολυαρίθμων αυτοΰ 
μορφών άρχομεθα άπό τών χαρακτηριστικωτέρων καί εύνοητοτέρων 
πασών τών μορφών, ήτοι άπό τών σημείων τοΰ ζωδιακού, ές ών 
καί τό Ολον μνημείον εχαρακτηρίσθη παρά τίνων ώς ζωδιακός καί 
περί τών ονομάτων καί θέσεως τών όποιων όλιγαι μόνον αμφισβη
τήσεις ύπάρχουσι. 
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Α'. Τά 12 ζώδια. 

'Από τής αρχής της ζωοφόρου όρμώμενοι και πρός τά δεξιά βαίνον
τες εύρίσκομεν πρώτον τόν Σκορπιόν (άρ. 5), δεύτερον τον Τοξότην ή 
Κένταυρον (αρ. 10) και τρίτον τον Αιγόκερων (άρ. 14), τεθειμενους εις 
ίσας σχεδόν άπ' αλλήλων αποστάσεις, απεικονιζόμενους δε υπό τόν πασί-
γνωστον αυτών τύπον. Τό κατά τήν άστρονομικήν σειράν άναγκαίως 
επομενον ζώδιον, ήτοι ό Υδροχόος, κατά μεν τόν Boetticher εντελώς 
παρελείφθη, κατά δε τους Bursian, Wolters και Reinach είχονί-
ζει ή ύπ άρ. 16 μορφή παριστώσα τόν Υδροχόον ώς τόν επί τοΰ 
κριού οχούμενον Φρίξον μετά φιάλης έν τή αριστερά. Τούτο όμως είναι 
έσφαλμένον, διότι όχι μόνον ουδέποτε παρίσταται υπό τοιούτον τύπον 
τό ζώδιον τοΰ υδροχοου, άλλά και μυθολογικώς ουδέποτε έταυτίσθη 
ύπό των αρχαίων μ,υθογράφων ό Υδροχόος πρός τόν Φρίξον, αν και 
πολυτρόπως εκλήθη, ώς π. χ. Γανυμήδης, Δευκαλίων, Αρισταίος ή 
Κάνωβος. Τοΰ Ύδροχόου άλλως κύριον χαρακτηριστικόν είναι ή υδρία 
έξ ής και κάλπη ύπό τίνων των αρχαίων εκλήθη, ενώ ό ύπ' άρ. 16 
παις κρατεί στέφανον και (όπερ ουδείς μεχρι τούδε παρετήρησε) λαμ-
πάδα, και άλλως δύναται νά έρμηνευθή ενταύθα (ίδε κατωτέρω). Ή 
εντελώς άμαρτύρητος έκ τών αρχαίων πηγών ταύτισις τοΰ Φρίξου προς 
τόν Ύδροχόον έγεννήθη, ώς ένόησα, ές απλής απροσεξίας τοΰ Hur-
Stan. Ό Boetticher δηλαδή, όστις έφρόνει ότι ό μήν Γαμηλιών, ού 
ζωδιον ο υδροχόος, παρελείφθη ύπό τού ποιήσαντος τό μνημεΐον τεχνί-
του, ένόμιζε δέ πρός τούτοις ότι ό έπί τοΰ κριοΰ παις άνήκεν εις 
τάς παραστάσεις τοΰ 'Ανθεστηριώνος μηνός, έταύτισε τόν έπί τοΰ κριού 
παϊδα πρός τόν κρίόν ήτοι τό ζώδιον τοΰ 'Ανθεστηριώνος, έξηγήσας 
τόν παϊδα ως τόν Φρίξον, και τοΰτο διότι πράγματι έλέγετο ύπό 
τών αρχαίων μυθογράφων ότι ό έν τοις ζωδίοις κριός ήτο «ό Φρίξον 
διακομίσας καί 'Έλλην", έξ ου και Phrixea 0ViS ή Pecus Atha-
mantides Helles ύπό τών Λατίνων έκαλεϊτο.'Αλλ' ό',τι έμυθολογείτο 
περί τοΰ κριού δέν εφαρμόζεται και έπι τοΰ υδροχόου, ώς έχ προφανούς 
παραδρομής ένόμισεν ό Bursian καί οι άκολουθήσαντες αύτώ. 

Τι πράγματι εικονίζει ό έπί τοΰ κριοΰ παις, θά ίδωμεν κατωτέρω. 
Επειδή δέ ή επομένη μορφή, ή τελευταία τοΰ πρώτου τεμαχίου, είναι 
βεβαίως γυναιχεία (ίδε κατωτέρω), έπεται άναγκαιως ότι ό Υδροχόος, 
ώς και τό άστρονομιχώς έπόμενον ζώδιον, οι ιχθυς οΐτινες έπίσης 
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έλλείπουσιν, εύρίσκοντο έπί τοΰ άποκοπέντος καί απολεσθέντος τεμα
χίου τής ζωοφόρου, δι' ο καί άπεικονισαμεν αυτά έπί ίδιου πίνακος 
(πίν. Η'), έφ' οΰ θά προσπαθήσωμεν νά άναπαραστήσωμεν τό άπολεσθέν 
μέρος τοΰ μνημείου. 

Περί τών άμέσως κατά σειράν επομένων πέντε ζωδίων ήτοι τοΰ 
Κριού (αρ. 28), Ταύρου (τό πλείστον καταστραφεντος ύπό τοΰ μετα
γενεστέρου βυζαντιακού σταυροΰ) (31), Διδύμων (34), Καρκίνου (37) και 
Λέοντος (41) ούδεμία άμφισβήτησις δύναται νά ύπαρξη ουδέ υπήρξε 
ποτέ, άφ' ού καί ύπό τόν πασίγνωστον αυτών τύπον παρουσιάζονται και 
έν τή σταθερά αυτών αστρονομική ακολουθία εύρίσκονται 1. 

Τό μετά τόν Λέοντα (41) έπόμενον άστρονομικώς ζώδιον τής Παρ-
θένου, σύμβολον τοΰ μηνός Μεταγειτνιώνος, ό μέν Boetticher νομίζει 
ότι δέν υπάρχει έπί τοΰ μνημείου ήμών, επειδή κατ αυτόν ό μήν ούτος 
ανέκαθεν δέν περιελήφθη έν τή ζωοφόρω, πάντες δέ οι λοιποί σοφοί 
φρονοΰσιν ότι παρίσταται ύπό τής άμέσως μετά τόν Λέοντα εικονιζόμε
νης πτερωτής γυναικείας μορφής (άρ. 43) καί τοΰτο επειδή ή ούρανία 
παρθένος παρίσταται συνήθως πτερωτή. Κατά τής έξηγήσεως όμως 
ταύτης άντιτάσσομεν πρώτον μεν ότι ή Παρθενος ουδεποτε παρίστα
ται ή λέγεται φέρουσα κάνιστρον όπωρών (επομένως καί ή παρά τοΰ 
Thiele συνταύτισις αυτής προς τήν ώραν Οπώραν είναι εντελώς αυθαί
ρετος), δεύτερον δέ ότι ουδεποτε έπί τής ζωοφόρου ήμών παρίσταν
ται δύο σημεία τοΰ ζωδιακοΰ τό έν παραπλεύρως τού άλλου, άλλ' 
εϋρηνται πάντα εις ί'σας σχεδόν αποστάσεις άπ' αλλήλων, παρεντιθεμέ-
νων τών λοιπών μορφών, τών χαρακτηριζουσών τόν μήνα όν έκαστον 
τών ζωδίων αντιπροσωπεύει. Ενώ έν τή περιπτώσει ταύτη, άν δηλαδή, 
ή πτερωτή μορφή ήτο ή Παρθένος, θά είχομεν δύο ζώδια πλησίον 
αλλήλων, μάλίστα δέ άν λογίσωμεν και τόν έκτός τοΰ ζωδιακού άλλά 
πάντως αστέρα Οντα Σείριον (όν παριστά ό ύπ'άρ. 42 κύων), θά είχομεν 
τρία άστρονομιχά σημεία έπί τό αυτό συνηγμ.ένα, τοΰθ' όπερ θά άντέ-
βαινεν εντελώς πρός τήν έν άπάση τή λοιπή ζωοφόρω παρατηρουμένην 
σταθεράν διάθεσιν. 

'Ημείς ώς Παρθένον άναγνωρίζομεν τήν ύπ' άρ. 46 γυναικείαν 

' Μόνον ό Boetticher παρεγνώρισεν, ώς ανωτέρω ειπομεν, τόν κριόν, εκλα-
βων ως τοιούτον τον έπί τοϋ κριοϋ παιδα (άρ. 16), ενώ τον αληθή κριόν έξέλα-
βεν ώς ζώον προς θυσιαν άγόμενον έν τή εορτή τών μεγάλων Διονυσίων. 
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μορφην, ην ό μεν Boetticher καλεί Ήβην και σύζυγον τοΰ παρα
κείμενου Ηρακλέους, ο Thiele απλώς θεάν, πάντες δέ οι λοιποί 
θεωροΰσιν ώς άνεπιδεκτον άνεξηγήσεως, ώς μη μετά βεβαιότητος δυνά
μενου νά άναγνωρισθή τοΰ συμβόλου όπερ κρατεί εν τή δεξιά. Άλλά 
περί ταύτης θά ειπωμεν τά δεοντα κατωτέρω. Έπί τοΰ παρόντος 
σημ.ειοΰμ.εν ότι ή μορφή αύτη ευρίσκεται, κατ άπόστασιν τουλάχιστον, 
έν θέσει εντελώς άναλόγω προς την των λοιπών ζωδίων τής ζωοφόρου 
ήτοι άκρβώς έν η θέσει έπρεπεν — έκ τών λοιπών κρίνοντες — νά 
άναμενωμεν την Παρθένον. 

Τη Παρθένω έπεται άστρονομικώς έν τώ ζωδιακώ κύκλω το ζώδιον 
χηλαι, όπερ άπό τοΰ δευτέρου αιώνος π. Χ. μετεμορφώθη εις τόν ζυγόν. 
Έν τη θέσει ενός τούτων πάντες οι πρό ήμών έθεσαν παραδόξως τόν 
άστερισμον orâ ctvoy, ον έταύτισαν πρός την ύπ' άρ. 49 μορφην, τήν 
και τελευταίαν τής όλης παραστάσεως. Λέγω δέ παραδόξως όχι μόνον 
διότι ό στέφανος ουδεποτε απετέλεσε μέρος τοΰ ζωδιακού κύκλου, όχι 
μόνον διότι η πρός έξήγησιν τής ενταύθα παρουσίας τοΰ στεφάνου 
ΰπόθεσις τοΰ Thiele (σ. 61) ότι ελήφθη έκ παλαιοτέρων εικόνων τοΰ 
ημερολογίου έν χρήσει ούσών πρό τής εισαγωγής τών ζωδίων είναι όλως 
αστήρικτος, άλλά και διότι τό ύπ' άρ. 49 σημείον δέν παριστά στέφα
νον ούτε «κυκλοτερές διάδημα)), άλλ' εικονίζει σαφέστατα — ώς πάς 
εξετάζων αυτό τό μνημεΐον δύναται νά πεισθή—δύο χηλάς σκορπιού ! 
Έχομεν επομένως πρό ήμών ό,τι και έπρεπε νά άναμενωμεν, ήτοι τό 
ζωδιον χηλαί σκορπιού, δηλαδή τό πρόσθιον ήμισυ τοΰ δύο αστερισμούς 
περιλαμβάνοντος σκορπιού (πρβ.Υγίνου περί άστ. Γ', 4). Ούτω δ'εξη
γείται και τό περίεργον, όσον και άπαρατήρητον παραμείναν γεγονός 
Οτι ό επόμενος έπί τής ζωοφόρου σκορπιός (άρ. 4) παρίσταται άνευ 
χηλών, τοΰθ' όπερ δέν συμβαίνει έπί πάντων τών λοιπών μνημειων, 
έφ' ών ή ζυγός φαίνεται ότι έσχηματίσθη έκ τής ζυγού τής Παρθένου 
και ουχί έκ τών χηλών τοΰ σκορπιού, όστις όντως διεφύλαξεν αύτάς. 

Β . Διαίρεσις της ζωοφόρου είς 12 μήνας. 

Ή έπί τοΰ μ.νημείου παρουσία τών ζωδιακών τούτων σημείων, ό 
τόπος τής ευρέσεως αύτοΰ και έπί πάσιν ή τριήρης τής εορτής τών 
Παναθηναίων (άρ. 40) και ή σαφέστατη παράστασις τών αττικών Βου-
φονίων (άρ. 36) έπεισαν πάντας ευθύς έξ αρχής ότι πρόκειται περί 
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Αττικού ημερολογίου, επομένως ότι πάσαι αί παραστάσεις τής ζωοφό
ρου δέον νά έξηγηθώσιν έπί τή βάσει αυτού. Άλλ' ή έξήγησις αύτη 
κατά πολλών προσέκρουσε δυσχερειών. 

Αληθώς γνωστού οντος ότι έκαστον τών ζωδίων είναι τό άστρονομι-
κόν σύμβολον ενός τών δώδεκα μηνών τοΰ έτους, τίθεται τό ζήτημα. 
τίνες τών πλησίον έκαστου ζωδίου μορφών τής ζωοφόρου άνήκουσιν εις 
τόν μήνα όν τό ζώδιον τούτο αντιπροσωπεύει. 

Ώς πρός τό ζήτημα τούτο μεγίστη άμφιβολία και διχογνωμία επι
κρατεί παρά τοις διαφόροις έρμηνευταίς, άλλων άλλα φρονούντων. 
Αλλ' άν ημείς έξετάσωμεν τήν έν τή ζωοφόρω θέσιν ενός έκαστου τών 
ζωδίων, χωρίς νά έπηρεασθώμεν ύπό τών διαφόρων γνωμών, παρατη-
ροΰμεν α) ότι αί χηλαί, τό τελευταίον τών ζωδίων (άρ. 49), ευρίσκεται 
εις τό τελος* τοΰ τελευταίου μηνός τής ζωοφόρου' β') ότι τουναντίον 
δέ έν τή αρχη τής ζωοφόρου, επομένως έν τή αρχή τοΰ πρώτου μηνός, 
δεν υπάρχει ζώδιον, άλλ ότι πρέπει νά παρέλθωμεν αριθμόν μορφών 
κατεχουσών χώρον Ίσον σχεδόν πρός τό 1/12, ήτοι πρός ένα μήνα τής 
ζωοφόρου, Ίνα εύρωμεν τό πρώτον ζωδιον τοΰ σκορπιοΰ γ') εις τούς 
μήνας, ών ώς πρός τήν έκτασιν τοΰ χώρου, όν καταλαμβάνουσιν έπί τής 
ζωοφόρου, συμφωνούσι πάντες οι έρμηνευταί, δηλαδή τόν Πυανεψιώνα. 
Μαιμακτηριώνα, Ποσειδεώνα και Εκατομβαιώνα, παρατηρούμεν ότι 
τό ζωδιον κατέχει πάντοτε τήν τελευταίαν θέσιν. 

Αι τρεις αύται παρατηρήσεις άγουσιν ήμας άναγκαίως εις τό συμπέ
ρασμα ότι τά ζώδια ετέθησαν εις τό τελος τοΰ μηνός όν άντιπροσω-
πευουσιν, ούτω δέ λαμβάνομεν βέβαιον έδαφος έφ ού νά στηρίξωμεν τήν 
έρμηνείαν τών διαφόρων μορφών τής παραστάσεως '. 

'Έχοντες τοΰτο ύπ' οψιν, ώς και τά ήδη ύπό τής έπιστήμης κεκτη-
μένα περί τών μηνών και ήμερων τοΰ Άττικοΰ, τοΰ Ιουλιανού και τοϋ 
Γρηγοριανού ημερολογίου εις άς αναλογεί έκαστον τών ζωδίων τοϋ 
ζωδιακού, κτώμεθα τόν έξης πίνακα, έφ' ού δέον νά στηριχθή πάσα 
ερμηνεία τών καθ'έκαστον μορφών τής ζωοφόρου, αποκλειόμενης έκ 
τών προτέρων ώς εσφαλμένης πάσης έκτος αΰτοΰ λαμβανομένης—και 
τοιαύται είναι δυστυχώς αί πλείσται τών προταθεισών. 

1 Ο κ. Thiele είναι ό μόνος όστις κατέληξεν. ώς ευχαρίστως παρετήρησα, 
εις το αυτό ως ήμεις συμπέρασμα, αν και δι άλλων συλλογισμών, απατηθείς 
μόνον ώς προς τους δυο τελευταίους μήνας ένεκα τής παραγνωρίσεως τοΰ ζωδίου 
τής Παρθένου. 
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ου Ζώδιον Αττικός μην Ιουλ. και Γρηγ. ημερολόγιον 

Ν" 1 — 
5 

Σκορπιός Πυανοψιών 2 
14 

Οχτωβ. — 31 
12 

Οκτωβρ. 
Νοεμβρ. 

6 — 
10 

Τοξότης Μαιμακτηριών 1 
13 

Νοεμβρ — 29 
11 

Νοεμβρ. 
Δεκεμβρ. 

" Μ 
14 

Αιγόκερως Ποσειδεών 30 
12 

Νοεμβρ. 
Δεκεμβ. — 29 

10 
Δεκεμβρ. 
Ιανουαρ. 

Η 15 — 
)8 

Υδροχόος Γαμήλιων 9 
21 Ιανουαρ — 7 

19 
Φεβρουαρ. 

π 19 — 
24 

Ίχθϋς Ανθεστηρίων 8 
20 

Φεβρ. — 8 
20 

Μαρτίου 

« 25 — 
28 

Κριός Έλαφηβολιών 9 
21 Μαρτίου — 7 

19 
Απριλίου 

" 29 -
31 

Ταύρος Μουνιχιών 8 
20 

'Απριλ. — 6 
18 Μαίου 

- 32 — 
34 

Δίδυμοι Θαργηλίων 7 
19 

Μαίου — 5 
17 Ιουνίου 

35 — 
37 

Καρκινος Σκιροφοριών 6 
18 Ιουνίου — 4 

16 
Ιουλίου 

π 38 — 
42 

Λέων 'Εκατομβαιων 5 
17 Ιουλίου - 3 

15 
Αύγουστου 

43 — 
46 

Παρθένος Μεταγειτνιων 4 
16 

Αΰγουσ. 2 
14 Σεπτεμβρ. 

- 47 — 
49 

Χηλαι Βοηδρομίών 3 
15 

Σεπτεμ. — 1 
13 

Οκτωβρ. 

Γ . Αι ωραι του ετους. 

α) Oι εξάμηνοι καιροί. — -Χειμών καί θέρος. 

Ένώ πάντες οι πρό ήμών παρεδέχθησαν ότι ή ζωοφόρος αύτη έχρη-
σίμευσεν ίνα δεικνύη εις τόν Άττικόν λαόν διά μέν τών αστρονομικών 
ζωδίων τούς μήνας, δια δέ τών λοιπών μορφών τάς έορτάς και αύτάς 
τάς πρός τάς διαφόρους ασχολίας του καθ' ήμε'ραν βίου καταλλήλους 
ήμε'ρας τού έτους, ώς πάντα τά μεταγενέστερα καλενδάρια, είναι περί-
εργον αληθώς ότι ουδείς έσχέφθη ότι ήτο έκ προοιμίων πιθανώτατον, 
Οτι ή ζωοφόρος θά έδήλου πρό παντός διά σαφέστατων προσωποποιή-
σεων τας διαφορους ώρας του ετους, ήτοι τον χειμώνα το εαρ, το 
θέρος, την οπώραν και το μετόπωρον. "Οτι δέ πιθανόν νά έσφάλησαν 
οι σοφοί τό καιριώτατον τούτο παραλιπόντες, καθιστά πιθανόν τό ότι 
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μ.έχρι τούδε πλείσται τών έπ' αυτής μορφών παραμένουσιν άνευ ευπρόσ
δεκτου τινός έξηγήσεως. 

Πράγματι δέ αν ζητήσωμεν έπί τής ζωοφόρου ήμ.ών δήλωσίν τινα 
τοϋ χειμώνος, εύρίσκομεν άκρβώς έν τή άρχή τού άπό τής 1/13 Νοεμ-
βρίου αρχομένου 1 Μαιμακτηριώνος μηνός, ότε άκρβώς (3/15 Νοεμβρ.) 
ήρχετο κατά τούς αρχαίους (Ήσίοδον κλπ.) ό χειμών, τήν ύπ' άριθ. 6 
μορφην, ήτις καθ ήμάς είναι αυτός ό .Χειμών. 

Ο Βoetticher (σ. 394) άν και θεωρή τήν μορφην ταύτην ώς 
θνητόν τινα παοιστάμενον εις τήν ιεροτελεστίαν τής άροτριάσεως καί 
σποράς κατά τόν Μαιμακτηριώνα μήνα, όμως φαίνεται ότι ύπώπτευσεν 
τήν αληθή σημασίαν τής μορφής, περιγράψας ώς άριστα τόν χαρακτήρα 
αυτής: " Ό Μαιμακτηριών, λέγει, καλείται ούτω, υποθέτω, από τού 
Διός Μαιμάκτου, τού έν σφοδρώ άνέμω όρμώντος. Συμφώνως πρός 
τήν αρχήν αυτού χατά τά μεσα τού Νοεμβρίου οι πρώτοι ψυχροί 
άνεμοι ένσκήπτουσιν ήδη εις τήν Άττικήν οι άνθρωποι χειμερινάς 
έμβάδας υποδύονται καί καλύπτουσι πρόσωπον καί σώμα δι' έριούχου 
ιματίου χαί άντερείδονται κατά τού διαπεραστιχού άνέμ,ου, όστις τά 
ενδύματα άναπετα καί απειλεί νά κατάρριψη, τούς διαβάτας. Ταύτα 
επιτυχέστατα άπειχονίζονται έν τή κατακεκαλυμμενη μορφή ύπ άρ. 6 
τής ζωοφόρου, ήτις προσβαλλομένη ύπό τού άνέμου μόλις κατορθοϊ νά 
ισταται ορθία)). 

Πού έστηρίχθη όμως ό S8. Reinach έρμηνεύων τήν μορφην ταύτην 
ώς "danseuse Voilee" άγνοώ' βεβαίως οχι έπί τού καταφανέστατου 
μύστακος καί τοΰ άγριου άν μή γεροντικοΰ ήδη προσώπου τής μορφής! 
Αυτός ό L. Heuzey, όστις θεωρεί τόν S. Reinach ώς τόν μόνον 
όστις έπλησίασεν εις τήν άλήθειαν ', προσθέτει : " En realite cette 
danseuse est un danseur. . . C'est bien un homme travesti 
en femme. qui contrefait a sa maniere les poses de la dan-
SeuSe Voilee(!). Πλησιάζει όμως, λέγει, μεγάλως εις τήν άλήθεαν 
φρονών ότι πρόκειται περί "une danse voilee qui representait 
Surtout l'Heure hivernale". Άλλ' ώς βλέπει ό αναγνώστης, ή 
μορφή δέν χορεύει, άλλ απλώς παρίσταται μετώ μεγάλης δυσκολίας 
βαδίζουσα εναντίον του ισχυρώς πνέοντος χειμερινού ανεμου. 

1 Mommsen, Chronologie σ.16. 
2 Bull, de Corr. Hell. 1892 (XVI) σ. 84. 
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Τέλος ο κ. Thiele κάλλιστα μεν περιγράφει (σ. 63) την μ.ορφην 

ταύτην, ((ήτις παρίσταται φέρουσα ένδυμασίαν κατάλληλον διά τήν 
ώραν τοϋ έτους και ρίγωσα. Ο άνήρ βαδίζει η πηδα εν ύπερβο-
λικώς(;) σφοδρά κινήσει πρός τά πρόσω (ίνα θερμάνη τους πόδας ή 
ίνα νικήση τήν όρμήν τοϋ άνέμου;). Φέρει ένδρομιδας μετά μεγάλων 
πτερυγίων και τυλίσσεται εις ιμάτιον στενώς προσκολλών μετά «κουκ-
κούλας)), ού τά άκρα κυμαίνονται έν τω άνέμω. Ο ύπό τοϋ ιματίου 
καλυπτόμενος βραχίων τοσοΰτον ύψοϋται ώστε νά προφυλάσσηται το 
κατακεκλεισμένον στόμα, τό δέ πρόσωπον, έρρυτιδωμένον, λιπόσαρκον, 
σκυθρωπόν, είναι τό ηλικιωμένου ανδρός, όστις πολεμεϊ πρός αίσθημα 
άλγους. Διά τήν μορφην ταύτην, επιλέγει ό Thiele, πρέπει νά ζητή-
σωμεν αναλογίας εις τάς παραστάσεις τών ωρών τού έτους)). Άλλ' όμως 
τό συμπέρασμα (σ. 64) τοϋ Thiele ότι ή μορφή παριστά τήν προσω
ποποίησαν τοΰ ψυχροΰ μ.ηνός Μαιμακτηριώνος είναι έσφαλμένον. Άπό-
δειςιν δέ τούτου ώς και τής αληθείας τής γνώμης ήμών ότι πρόκειται 
περί τοΰ χειμώνος 1 παρέχει τό έν τή ζωοφόρω πάρισον αυτής, ή 
προσωποίησις τοΰ θέρους. 

Ή ώρα τοϋ θέρους ήρχετο κατά τους αρχαίους τήν αυτήν ακριβώς 
ήμεραν καθ' ην και ό μήν Θαργηλίων τών Αθηναίων (7/19 Μαίου)-. 
Ακριβώς δέ έν αυτή τή άρχή τοΰ Θαργηλιώνος μηνος εύρίσκομεν έπί 
τής ζωοφόρου ήμών τήν ύπ' άρ. 32 παράστασιν, ήτις, παρά πάντων 
(ίδε Πίνακα) εξηγείται εσφαλμένως ώς λαμπαδηφόρος και νομίζεται ώς 
δηλοϋσα τήν εορτήν τών Λαμπαδηδρομιών. 

Αληθώς όχι μόνον τό πρός τόν θεατήν έστραμμένον και ουχί πρός 
τά έμπρός τεταμένον πρόσωπον δέν συμφωνεϊ πρός τάς γνωστάς στάσεις 
τών Λαμπαδηδρόμων 3, άλλά και ή λαμπάς ήτις ετέθη εις τήν χείρα 
αύτοΰ έν τώ σχεδιαγραφήματι τοΰ Bottichcr ουδέποτε υπήρξεν. Έξε-
τάσας τό πρωτότυπον είδον ότι σαφέστατα ή μορφή κρατεί δρέπανον 
πρός τά εμπρός καμπυλούμενον. Τό περίεργον δ' είναι, ότι και ή παρά 
Lebas είκών καί ή έν τώ Dictionnaire des Antitiquites παρά τού 

* Ετέρας προσωποποιήσεις τοϋ χειμώνας ίδε έν Ovid. Metam. 2, 30, 15. 
212 καϊ 4, 436, καί 4, 436.-Cumont, Le culte de Mithras II σ. 496, 
είκ. 433. 

3 Α. Mommsen, Chronologie σ. 16. 
3 Πρβ. Journal of Hell. Stud τ XVIII (1898) σ. 300. 
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Ruelle δημοσιευθείσα είκών, σαφως έδήλωσαν τό δρέπανον τοΰτο. Μόνη 
άρα ή έπιθυμία τοΰ Boetticher τοΰ νά συσχέτιση διά παντός τρόπου 
τήν μορφην ταύτην πρός τήν έν μηνί Θαργηλιώνι έορτήν τών Λαμπα-
δηδρομίων και τό έξ αυτής πήγασαν έσφαλμένον σχεδιογράφημα τής 
παραστάσεως έγέννησαν τόν ψευδή Λαμπαδηδρομον. Παρατηροΰμεν 
άλλως τε ότι ή λαμπάς τοΰ Θαργηλιώνος, ή έπί τή εορτή τών Βενδι-
δίων αγομένη, ήτο λαμπάς αφ' ίππων 1, επομένως ότι άν επρόκειτο νά 
δηλωθή έπί τής ζωοφόρου ή εορτή αύτη, έπρεπε ό Λαμπαδηδρόμος νά 
είκονίζετο έφιππος. "Αλλως τε ή κατ εξοχήν λαμπάς ήν έπρεπε νά άνα
μενωμεν έπί τής ζωοφόρου ήμών, άν αί μορφαί αυτής συνεφώνουν πρός 
τό έρμηνευτικόν σύστημα τοΰ Boetticher, 
ήγετο κατά τόν μήνα Πυανοψιώνα καί ουχί 
τόν Θκργηλιώνα *. 

Τι δέ παριστά ο θεριστής ήμών άρκει, 
φρονώ, νά απόδειξη ή ενταύθα παρεντιθε-
μένη είχών νομίσματος τοΰ Κομμόδου 3 
παριστώντος τάς τεσσάρας ώρας τοΰ έτους 
ύπό μορφην παίδων μετά τής επιγραφής 
TEMPORUM FELICITAS. Ώς αμέσως 
βλέπει τις. ή τρίτη τών μορφών, ο το 
Θέρος είκονίζων παις, είναι πανόμοιος κατά στάσιν και σύμβολον πρός 
τόν άνδρα τής ζωοφόρου, ον ήμεϊς επίσης ώς εικόνα τού θέρους θεω-
ροΰμεν. Μόνον ώς πρός τό άντικείμενον όπερ κρατεί έν τή αριστερά ο 
άνήρ τής ζωοφόρου, περί ού ό Boetticher (σ. 405) γράφει τά αληθώς 
βεβιασμένα διά λαμπαδηφόρον : κ Τήν χλαμύδα τήν έμποδίζουσαν αυτόν 
έν τή κινήσει του, περιετύλιξε διά τοΰτο έν άμόρφω ογκω περί τον 
άριστερόν επίσης πρός τά πρόσω έκτεινόμενον βραχίονα)), παρατηρώ 
οτι έξετάσας τό πρωτότυπον έπείσθην ότι ουχί περί χλαμύδος άλλά 

1 Πλατ. Πολιτ σ. 328: Λαμπάς έσται προς έσπέραν αφ' ιππων τή θεώ 
(Βένδι) — Λαμπάδια έχοντες διαδώσουσιν αλλήλοις αμίλλώμενοι τοίς ίπποις 
Πβλ. A Mommsen Feste σ. 488. 

2 Mommsen Feste σ. 340 κέ. 
3 Κατά Froehner Les medaillons de l'Empire romain σ. 111 (είκ.)— 

Cohen Monnaics rom τ. III σ. 169 (S. Verus και Commodus), σ. 355 
ο Κόμμοδος μόνος) και σ. 381 Κόμμοδος και Μαρκία). 
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πιθανωτερον περι δεματος- σταχύων πρόκειται, όπερ θερίσας κρατεί ήδη 
εν τώ άριστερώ βραχίονι. 

Ύπό τοιαύτην ανδρός και ούχι παιδός (τμήματος του έτους) η 
γυναικός (ωρας τοΰ έτους) μορφην παριστά τό 
θέρος και νόμισμα Άλεξανδρινόν κοπέν επί Αν 
τωνίνου του Ευσεβούς*, έφ'οΰ έκόπησαν και τά 
φέροντα, ώς ή ζωοφόρος ήμών, τά 12 ζώδια 
τοΰ έτους καλενδαρικά νομίσματα. Ή μονη δια
φορά έγκειται εις τό ότι δέν είναι εντελώς γυμνός, 
ώς έπί τής ζωοφόρου. Ότι δ' ό τύπος ούτος τοΰ 
Αλεξανδρινού νομίσματος, ό βεβαίως έκ τοΰ 

Αττικού έκπηγάσας, απέβη διάσημος έν τή όψίμω άρχαιότητι, δεικνύει 
πλήν άλλων ή έξης παρά Εύσταθίω τώ Φιλοσοφώ άπαντώσα περι
γραφή τοΰ καιρού τοΰ θέρους)), ή ακριβέστατα συμφωνούσα προς τον 
Άλεξανδρινόν τύπον. "Γηπόνος περι μέσους κεκυφώς τους αστάχνας 
δρέπανον εχει τη δεξιά, τη δέ λαιά ξυλλέγει τα δράγματα. 'Επικάλυμμα 
φέρει τη κεφαλή πίλον ασκητόν καθ' Ησίοδον oυ' γαρ γυμνη ταύτη 
δοκεί την θέρμην ανεχεσθαι. Τόν πάντα χιτώνα περι την όσφύν διεζώ-
σατο και τό παν τον σώματος πλην της αιδους* εξεγύμνωσεν. Οτι δ ή 
εικών αύτη τοΰ Αλεξανδρινού νομίσματος εικονίζει το θέρος, αποδει
κνύει και τό ενταύθα άπεικονιζόμενον χαλκοΰν Άλεξανδρινόν νόμισμα 
τής έν τώ Έθνικώ ήμών Νομισματ. 
Μουσείω συλλογής Ιωάννου Δημητρίου, 
έφ' ού έφ'ενός παρίσταται όαύτός θερι
στής έφ' έτερου δέ τό ζώδιον τού Καρ
κίνου, όπερ αντιπροσωπεύει, ώς γνω
στόν, τήν θερμοτάτην ώραν τοΰ έτους 2. 
Ύπάρχουσι δέ και δακτυλιόλιθοι έξ Αλεξανδρείας, ρωμαϊκών χρόνων, 
φέροντες έφ' ενός τόν αυτόν τύπον τοΰ θεριστοΰ και έφ' έτερου τό Ονομα 
θέρος κοπτιστί 3. 

1. Καταλ. Βρετ. Μουσ. Alexandria, σ. LVII, 129 Πιν. τοϋ ΧII, 1092 
Δύο αντίτυπα έν τω Νομισμ. Μουσ. Αθηνών.—Drexler έν Wochenschr. f. 
kl. Philol. 1895 άρ. 1, στ. 29 — 30 (ό Δ. ερμηνεύει τήν μορφήν ορθώς ώς 
προσωποποιησιν τοϋ θέρους ή τοϋ θερισμοϋ. 

2 Πρβ. Σχολ. Άράτου στοιχ. 149. 
3 Drexler έ. α. Κατά τον αυτόν χριστιανικαι τοιχογραφίαι (Martigny Diet, 

des ant chret σ. 587 [?] παριστώσι τό θέρος ώς θεριζοντα άνδρα. 
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Ερωτάται νΰν, διατί έπί τής ζωοφόρου ήμών ό χειμών και τό θέρος 

έπροσωποποιήθησαν ύπό μορφάς ανδρων και ούχι γυναικών (ωρών), ώς 
έπρεπε νά αναμένη τις έπί Αττικού μνημείου (πρβλ. τάς Άττικάς 
ωρας Αύξώ, Θαλλώ, Καρπώ) ή παίδων (τμημάτων τού έτους), ώς 
έπί τών Ρωμαϊκών νομισμάτων, ή διατί δέν έπροσωποποιήθησαν συμ-
φώνως πρός τό γένος τών λέξεων έ μεν χειμών ώς άνήρ, τό δέ θέρος 
ώς παίδίον. 

Ή άπάντησις έγκειται έν αυτή τή φύσει τής ζωοφόρου. 
Ως ο αναγνώστης θέλει πεισθή έκ τής όλης έξηγήσεως ήμών, πασαι 

αι μορφαί τής ζωοφόρου παριστώσι τάς προσωποποιήσεις τών διαφόρων 
χρονικών τμημάτων τοΰ Αττικού έτους, άπό τών μεγίστων μέχρι τών 
ελαχίστων, ήτοι τάς ετησίας ώρας, τούς μήνας και τούς κατ' εξοχήν 
καιρούς τοΰ έτους ώς πρός τόν βίον τών Αθηναίων. Παρίστανται δέ αί 
προσωποποιήσεις αύται υφ'' ο γενος εκφέρεται ή λέξις ήτις εκφράζει τό 
τμήμα έκαστου χρονικού διαστήματος. 

Επειδή λοιπόν τό έτος (ό ένιαυτός) — όστις ώς γνωστόν έπροσωπο-
ποιειτο ώς άρρην δαίμων (ο Ενιαυτός)1 — έχωρίζετο άστρονομικώς και 
φυσικώς άπό παλαιότατων χρόνων εις δύο μεγάλα έξάμηνα τμήματα, 
ών έκαστον έκαλειτο ό εξάμηνος 2, διά τοΰτο άμφότεροι οι έξάμηνοι 
ούτοι έπροσωποποιήθησαν ώς άνδρες- και ετέθησαν ό μεν έπί κεφαλής 
τών έξ χειμερινών μηνών (Μαιμακτηριών— Μουνυχιών), ό δε έν τή 
αρχή τών εξ θερινών μηνών (Θαργηλίων—Πυανοψιών). 

β) 'Οπώρα, Μετόπωρον, Εαρ. 

Οι εξάμηνοι υποδιαιρούνται εις μικρότερα τμήματα, ήτοι ό μεν θερινός 
εις τό κατ' εξοχήν θέρος, τήν όπώραν και τό μετόπωρον, ό δέ χειμερι
νός εις τόν κυρίως χειμώνα και τό έαρ. Επειδή δέ αί εικόνες τών εξα
μήνων επήρκουν και πρός δήλωσιν τοΰ κυρίως χειμώνος (μήνες Μαιμα
κτηριών, Ποσειδεών και Γαμηλιών) και τοΰ κυρίως θέρους (μήνες Θαρ
γηλίων, Σκιροφοριών και Έκατομβαιών), έν άρχή τοΰ όποιου ετέθησαν, 
απολείπεται νά ζητήσωμεν έπί τής ζωοφόρου ήμών τάς προσωποποιήσεις 
τής οπώρας, τοΰ μετοπώρου και τοΰ εαρος. 

1 'Αθην. 1984.—Όρφ. Ύμν. Α', 18. 
2 Mommsen Chronologie. 18κέ..21. 
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α') Ή Όπώρα. 

Τήν Όπώραν δέον να ζητήσωμεν άμέσως πρό τής αρχής (=4/16 
Αυγούστου) τοϋ Μεταγειτνιώνος μηνος, επειδή κύτη ήρχετο τήν 1/13 
Αύγουστου*. Ενταύθα λοιπόν εύρίσκομεν τήν ύπ' άριθ. 43 παράστα-
σιν, τήν εσφαλμένως, ώς είδομεν, έρμηνευθεϊσαν ώς το ζωδιον τής Παρθέ-
νου. Τό κάνιστρον των όπωρών ας φέρει ή μορφή αύτη 2 και ή ώς σπευ-
δούσης ώρας ζωηρά στάσις αυτής, ούδεμίαν, φρονώ, άφήνουσιν άμφιβο-
λιαν περί τοϋ όρθοΰ τής γνώμης ήμών. "Οσον δ' αφορά τάς πτέρυγας, 
ας αύτη—έν αντιθέσει πρός πάσας τάς λοιπάς ώρας τής ζωοφόρου—φέρει, 
φρονώ ότι κάλλιστα εξηγούνται ύπό τοϋ γεγονότος ότι μετά τάς όπώρας 
ήρχοντο οι τόσον ευνοϊκοί πρός τούς καρπούς περίφημοι έτησίαι ανεμοι 
ών σύμβολον είναι ό παρακείμενος τή Οπώρα κύων Σείριος (άρ. 42), 
όστις δέν ετέθη, ώς φρονεί ό Thiele. ίνα καταστήση γνωστότερον τό 
ζωδιον τοϋ λέοντος, άλλά πρός δήλωσιν τον καιρόν τών ετησίων άνέμ.ων 
καί τών κυνικών καυμάτων 3. Τήν όπώραν δέν έταύτισε πρός τήν Παρ-
θένον μόνος ο Boetticher, όστις ώνομασεν αυτήν Καρπω, δηλαδή μίαν 
τών τριών Αττικών ωρών, πλησάσας ούτω μεγάλως πρός τήν άλήθειαν. 
'Αλλ' ώς θά ίδωμεν, αί άρχαίαι αύται 'Αττικαί ώραι δέν ελήφθησαν 
ύπ' όψιν έν τή κατασκευή τής ζωοφόρου ήμών, ήτις άνήχει εις μεταγε
νεστέρους χρόνους, καθ' ους έπεκράτουν άλλαι, κοινότεραι έν τή Ελλάδι, 
διακρίσεις τού έτους. Τοϋ δέ Thiele ή έξήγησις ότι είναι "παράστασις 
τής Παρθένου χρησιμεύουσα συγχρόνως προς προσωποποιησιν τής ώρας 
τής Όπώρας)) είναι κατά μείζονα λόγον απορριπτέα ως στηριζομένη 
έπί μίξεως εντελώς άμαρτυρήτου. 

β') Τό Μετόπωρον. 
Τήν μετά τήν Όπώραν (ήτις καί νέα όπώρα έλέγετο) άκολουθοϋσαν 

ώραν, ήτοι το Μετόπωρον (άλλως Φθινόπωρον ή φθινάδα ωραν καρ-
πων έτησίων, ότε συνεκομιζοντο οι ώριμοι καί ξηροί ήδη καρποί τής 

1 Mommsen Chronologie ε. ά. 
2 Ίδε και τήν έπι αγγείου ΟΠΩΡΑΝ παρά Heydemann, 5es Hall Winkel. 

Programm σ. 6. 
3 Πρβ τούς περί 'Αρισταίου και Σειρίου μύθους έν Κέω, κτλ. παρά Roscher 

Lex. Myth έν λ. Aristaios, σ. 549 κέ. 
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Όπώρας, δέον να ζητήσωμεν έν τη άρχη τοϋ εκ της καταναλώσεως των 
ξηρών καρπών έχοντος τό όνομα μηνός Πυανοψιώνος (πΰανα, οψον). 
Πράγματι δέ εΰρισκομεν εκεί τήν ύπ' άριθ. 2 μορφήν τοΰ παιδός, ην 
καλώ τό Μετόπωρον. Ο τον κατάφορτον εκ παντοειδών ξηρών και ώρι
μων καρπών κλάδον φοίνικος φέρων και ώς ασθενής (φθίνων) η ριγών 
έν ίματίω περιτετυλιγμένος παις ούτος προσαρμόζει κάλλιστα προς 
την ίδεαν του μετοπώρου, επίσης δε και ή κίνησις αύτοΰ προς δεξιά 
συμφωνεϊ προς τά συνήθη σχήματα των αενάως βαδιζουσών ωρών 
τοϋ έτους. 

Ό Boetticher, όστις ήγετο υπό της εσφαλμένης ίδέας, ότι άπασαι 
αϊ παρά τά ζώδια παραστάσεις της ζωοφόρου ήμών ήσαν εικόνες 
εορτών Αττικών, ήρμήνευσε τήν μορφήν ταΰτην ώς είκονίζουσαν παιο*α 
περιφέροντα τόν γνωστόν κλάδον της ειρεσιώνης κατά την έορτήν 
τών Πυανοψίων' πάντες δ' οι κατόπιν αύτοΰ γράψαντες άπεδεχθησαν 
ώς βεβαίαν τήν έξήγησιν ταυτην. Παρατηρώ όμως ότι α') ή περι
φορά της είρεσιώνης δέν ήτό τι ιδιάζον τω Πυανοψιώνι μηνί ϊνα τεθη 
ενταύθα της ζωοφόρου, διότι γνωρίζομεν ότι έφερετο και κατά τά Πανα
θήναια (μηνί Έκατομβαιώνι=Αύγούστω, εξ ού και τό όνομα "ειρεσιώνη 
συκα φερει ) και έν τοις Θαργηλίοις (μηνί Θαργηλιω). β') Κύριον γνώ
ρισμα της είρεσιώνης — ήτις ήτο (θαλλός ελαίας η δάφνης" ή κλάδος 
από της Μορίας ελαίας" και ουχί κλάδος φοίνικος — ήτο "στεμμα λευ-
κόν και φοινικούν, όπερ «ανηρτητο του θαλλού ή άλλως έρια και ταινίαι υφασμάτων λινών 1. Άλλ ουδέν τοιούτον στέμμα φέρει ό κλά
δος τοΰ ύπ' άρ. 2 παιδός. "Αρα δεν πρόκειται περί είρεσιώνης. 

γ) Το "Εαρ. 

Τό Έαρ ήρχετο κατά τους αρχαίους τήν 12/24 Φεβρουαρίου, ήτοι εν 
ταις άρχαΐς τοΰ Ανθεστηριώνος μηνός Δυστυχώς ό μήν ούτος εΰρίσκετο 
έπι τοϋ απολεσθέντος τεμαχίου, έφ' οΰ βεβαίως θά εΰρίσκετο και ή 
προσωποποίησις τοΰ έαρος. Διό καί έν τή, έπι τοϋ πίνακος άναπαραστάσει 
τοΰ απολεσθέντος τεμαχίου έθεσα έν ταϊς άρχαις τοΰ Άνθεστηριώνος 
(πίν. Η' άρ. 19) παράστασιν τοΰ "Εαρος, λαβών αυτήν έκ τοΰ ήδη 
μνημονευθέντος νομίσματος τοΰ Κομμόδου, ού αί μορψαί τών ωρών 

1 Mommsen Feste, S. 57; 144; 194,5; 279 κέ.; 481. 
6 
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τοϋ έτους φαίνονται μοι ειπερ τίνες και αλλαι τελούσαι ΰπο τήν επί
δραση των τύπων της ζωοφόρου ήμών. 

Οΰτω πλην της έπί τη βάσει των ζωδίων διαιρέσεως της ζωοφόρου 
εις δώδεκα μήνας λαμβάνομεν, έπί τη βάσει τών ωρών τήν εξής διαίρε-
σιν της αυτής ζωοφόρου : 

/ Μαίμακτηριών 
Χείμών < Ποσειδεών 

* Γαμήλιων 
Χειμερινός εξάμηνος 

'Ενιαυτος) ^ 

Θερινος εξάμηνος 

Εαρ 

θέρος 

Όπώρα 

Μετοπωρον 

Ανθεστηρίων 
Ελαφηβολιων 
Μουνιχιών 
Θαργηλίων 
Σκιροφοριών 
' Εκατομβαιών 
Μεταγειτνιών 
Βοηδρομιων 

Πυανοψιών 

"Επεται συνέχεια ] I Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

ΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΚΚΑΣ 

—<— 

Καθ' εκαστον έτος, εις έποχήν ήν τό μουσουλμανικόν ήμερολόγιον 
προσδιορίζει, βαθεϊα συγκίνησις διατρέχει άπαντα τον κόσμον τοΰ Ισλάμ.. 
Συνοδίαι παρασκευάζονται. Έκ Βηρυττοΰ, έκ Καίρου, έκ Δαμάσκου, 
εκ τής άνω Αιγύπτου, εκ τοϋ Σουδάν άναχωροΰσι πολυπληθείς όμάδες 
ανθρώπων, φερόντων βουρνούζια και κιδάρεις. Διότι έκαστος καλός μου-
σουλμάνος, υγιής ή ασθενής, πλούσιος ή πένης, πρέπει απαξ εν τω 
βίω νά έκτελέση, τό ιερόν προσκύνημα. "Ολα τά πλήθη ταύτα προς έν 
τείνουσι σημεϊον όλον τοϋτο τό άνθρώπινον κϋμα οδεύει προς μιαν 
πόλιν, τήν Μέκκαν τήν ίεράν, τά θρησκευτικόν κέντρον, τήν καρδιαν 
προς ήν άπας ό μουσουλμανικός κόσμος συνωθείται, Ίνα ένθερμότερος και 
άδρότερος διαχυθη έκ νέου μέχρι τών περάτων τοΰ εύρέος τούτου οργα
νισμού, πρός ήν τέλος 100,000 προσκυνηται άντιπροσωπεύοντες 100 
εκατομμύρια πιστών έρχονται ίνα προσευχηθώσι προ της Καάβας κατά 
τήν παραγγελίαν τοΰ Προφήτου. 

Έν τω βάθει τής Αραβίας, ώχυρωμένη όπισθεν έρημων σχεδόν άβα
των κρύπτεται έν κοιλάδι άγρια ή Μέκκα. Ινα έλθωσιν εις αυτήν οι 
Ινδοί προσκυνηταί, επιβιβάζονται εις τά πλοία έν Βομβάη' οι Αφρικα
νοί, οι έξ Ευρώπης και δυτικής Ασίας συγχεντροΰνται οι πλείστοι έν 
Σουέζ. Τά δύο ταΰτα μεγάλα ρεύματα τών προσκυνητών συναντώνται 
Εν Δζεδδα, έπινείω τής Μέκκας έν τη Έρυθρα θαλασσή. 

Ο μέχρι Δζέδδας πλους αποβαίνει διά τούς πλείστους ευσεβείς προσ-
χυνητάς άληθες μαρτύριον. Συμπιεζόμενοι, ακίνητοι ένεκα ελλείψεως 
χώρου, καιόμενοι καθ' όλην τήν ήμέραν ύπό αδυσώπητου ήλιου ή περιω-
ρισμενοι έν ατμόσφαιρα ασφυκτική έν τώ ύποκαταστρωματι τοΰ πλοίου 
διέρχονται την ωραν καπνίζοντες εν σιωπη, τσιμπούκια, ενω το μπουρ-
γαρί και τό τουμπελέκι έκπέμπουσι τούς όξεϊς και μονότονους αυτών 
ήχους. Μόνον όλίγιστοι, οι πλούσιοι, προμηθεύονται σκληράν τινα κλι-
νην 7 ποδών μήκους καί 2 πλάτους, εις διαχωρίσματα έν τώ κύτει 
τοΰ πλοίου, εντός ατμοσφαίρας μεμολυσμε'νης ύπό τών αναθυμιάσεων 
πισσης και αλμης εώλου. Ευτυχώς όμως έπί τίνων νέων πλοίων φρον-
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τίδες λαμβάνονται πρός άποσόβησιν των πρώτων τούτων ενοχλήσεων από 
τών επιβατών, και ό πλους αποβαίνει ηπιώτερος και σχεδόν εύάρεστος. 

"Ολοι οι έπιβάται έκπέμπουσι στεναγμόν άνακουφίσεως άμα φανεί-
σης τής Δζέδδας, ήτις εν τούτοις είναι ρυπαρά πολίχνη έκτισμένη έν 
άτελευτήτω πεδιάδι, έν τώ βάθει άξενου όρμου, πλήρους πενθίμων 
ναυαγίων πλοίων. 

Κατά Ίούνιον, ότε είναι ή εποχή τοϋ μεγάλου προσκυνήματος, ή 
Δζέδδα παρέχει τήν εικόνα νέας Βαβέλ έξ εθνών πράγματι είναι τό 
θορυβώδες κέντρον τής μουσουλμανικής ζωής, ένθα φυλαί τέως άλλή-
λαις άγνωστοι συναντώνται, ών αι κατοικίαι χωρίζονται ύπό θαλασσών, 
ύπό ηπείρων, ύπό τοΰ πλάτους τής γής.'Ο όφθαλμός θαμβοΰται έκ τοΰ 
πλήθους τών κιδάρεων, κυανών, πρασίνων, λευκών, ερυθρών, κίτρινων 
και έκ τοΰ πολυχρώμου τών ενδυμασιών. Βλέπει τις υπερήφανους μετά 
καταφρονητικής νωχελείας βαδίζοντας υψηλούς Βεδουίνους, κάτισχνους, 
μετά κατατομών άετοΰ, ών ό μακρός μανδύας σύρεται όπισθεν αυτών 
επι της άμμου εν τω μέσω δε τους σειχας ατάραχους και μεγαλοπρε
πείς, ώς τούς Μάγους τοΰ Ευαγγελίου. Άλλαχοΰ φαίνονται οι Άβησ-
σινοί υψηλοί, λευκοφόροι, οί παχύχειλοι κάτοικοι τής Νουβίας, οι Τούρ
κοι φέροντες έπενδύτας και ερυθρά φέσια, οί Φελλάχοι τής Αιγύπτου 
κυανοχίτωνες, έξυπνοι και σκώπται, οι έξ Αρμενίας έλθόντες σοβαροί 
ώς μ.οναχοί, οι Σύροι εύειδείς και ευκίνητοι, μετ' όφθαλμών μεγάλων 
και στιλβόντων . . . 

Και τήν έσπέραν βλέπει τις όμάδας λευκών σκιαγραφιών, αϊτινες, τό 
πρόσωπον έστραμμένον πρός τήν άγίαν πόλιν έχουσαι, είσί συνηθροισμε-
ναι έξω τής πόλεως και προσεύχονται εύλαβώς κατά τά παραγγέλματα 
τοΰ Κορανίου, δια τής εξασκήσεως αύστηροτέρας ευσέβειας προοιμιαζό-
μεναι διά τάς κακοπαθείας τοΰ προσκυνήματος. 

Αίφνης ή απέραντος αύτη άνάμιξις χρωμάτων και σχημάτων τών ίμα-
τισμών καθίσταται αφανής ύπό τό όμοιόσχημον χράμιον όπερ περιβάλ
λονται άπαντες οί προσκυνηταί άφοΰ ξυρισθώσι τήν κεφαλήν. Τό χρά-
μιον είναι τμήμά τι υφάσματος άνευ ραφής όπερ ρίπτουσι περί τήν όσφύν 
και φέρουσ: καθ' όλον τον χρόνον τοΰ προσκυνήματος. Διότι ό Προφή
της ήθέλησεν ίνα άπαντες, πτωχοί τε και πλούσιοι, δοΰλοί τε και ήγε-
μ.όνες προσέλθωσιν εις τήν Μέκκαν ύπό τό στοιχειώδες τοΰτο φόρεμα, 
όπερ έπί τινας ήμ.έρας συναναμιγνύει αυτούς έν ίσότητι άδελφική. 

Περιττή καθίσταται ή μνεία ότι τό προσκύνημα απαγορεύεται τοις 
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Εύρωπαίοις περιηγηταΐς. Οι επιτυχόντες νά συμμετάσχωσιν αύτοΰ ύπό 
τό ένδυμα Μωαμεθανών, συχνά έξελήφθησαν ώς κατάσκοποι πολιτικοί. 
Ό άτυχης Charles Hubert, ού ό τάφος άκριβώς εύρίσκεται έν 
Δζέδδα, άναμφιβόλως έγένετο θύμα. κατηγορίας τοιαύτης. Και οί δυνη-
θέντες νά έξέλθωσιν αβλαβείς έκ τής δύσκολου ταύτης θέσεως, ώς ό 
κ. Gervais Courtellemont, πρός όν εσμεν υπόχρεοι διά πλείστας 
ανέκδοτους λεπτομέρειας τής πραγματείας ήμών ταύτης, θέλουσι πάν
τοτε ένθυμείσθαι τήν φοβεράν έκείνην στιγμήν, καθ' ήν τό έταστ:κόν 
βλέμμα τών τούρκων υπαλλήλων διεισεδυε μεχρι τών μυχών τής καρ
δίας τοΰ ξένου. "Αμα έμφανισθείσης ενδείξεως τίνος, ώς τό φέρειν 
μηχανην φωτογραφίκην, ην οι μωαμεθανοι αποστρέφονται, επειδη απα
γορεύεται ύπό τής θρησκείας αυτών ή άπεικόνίσις τής ανθρωπινής μορ-
φής, χειρ βαρεία πίπτει έπι τοΰ ώμου τοΰ περιηγητοΰ και δύο οφθαλ
μοί βλοσυροί κατατρώγουσιν αυτόν. Δυστυχία τότε τώ άπίστω, όν οί 
φανατικοί ύποπτεύουσιν ότι θέλει νά βεβήλωση τήν άγίαν πόλιν, και 
ούτινος ή ακάθαρτος παρουσία ήθελε μιάνει αυτήν. 

87 χιλιόμετρα διαχωρίζουσί τήν Δζεδδαν από τής άγιας πόλεως. Αι 
μεγάλαι επίσημοι συνοδίαι άρχονται τής όδοιπορίας κατά Ίούνιον* 
μεταξύ δ' αυτών διαπρέπει ή τοΰ Μαχμάλ, ήτις αναχωρούσα έκ Καίρου 
καθ έκαστον έτος, φέρει εις Μέκκαν τόν ιερόν τάπητα και τά δώρα τών 
μωαμεθανών τής Αιγύπτου. Αί συνοδίαι αύται εισέρχονται κατά πρώ
τον εις φρικώδη τινά έρημον έσπαρμένην δι' ανθρωπίνων οστών, κατό
πιν δέ εις χώραν όρεινήν όψεως αποτρόπαιου. Η μετάβασις γίνεται έπι 
όνων, διά μιας εντός τεσσαράκοντα και οκτώ ωρών, ουχί άνευ επεισο
δίων και παθημάτων, ιδίως κατά τήν έπάνοδον, ένεκα τής κοπώ
σεως. Καθ ήν στιγμήν ό προσκυνητής διατελεί βεβυθισμένος έν γλυκεί 
νυσταγμώ, ύπό τήν έπήρειαν τοΰ συνεσταλμένου τριποδισμοΰ τοΰ όνου, 
ούτινος οι κωδωνισκοι ηχουσιν ήρεμα εν τη ευρεία της έρημου σιωπή, το 
ζώον οπισθοχωρεί διά μιας, ισταται, πίπτει' ό αναβάτης ϊσταται ορθιος, 
εχων τήν κεφαλήν τοΰ όνου μεταξύ τών σκελών, ακίνητος έπί τής 
βαθείας άμμου, έφ' ής αι πτώσεις ακίνδυνοι. Τό ζώον μεθ' υπομονής 
ανάμενει, ίνα ό αναβάτης, όστις ειχε ριφθή πρός τά έμπρός, άπαλλάξη, 
την κεφαλήν και τόν αυχένα αύτοΰ' κατόπιν δέ ταχέως άνορθούται. 

Ολοι ούτοι οι κόποι και οι κίνδυνοι ταχέως λησμονούνται εύθυς ώς 
ο προσκυνητής διαβή τήν πύλην της ιεράς γής, ήτις αναγγέλλει τήν 
γείτνίασιν τής Μέκκας. 
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Η Μέκκα ! ό ομφαλός τοΰ κόσμου, ό ((οίκος τοΰ Θεοΰ)), τό μυστη

ριώδες σημεϊον έν ω συνενοΰνται ό ουρανός και ή γη. Πόσα εκατομμύρια 
μουσουλμανικών ψυχών εστράφησαν άπ' αιώνων προς τόν πολον τοΰτον 
τής εαυτών πίστεως ! Πόσα διάπυρα χείλη προεφερον τήν εύχήν ταΰτην 
ή άνεφώνησαν μετά στεναγμοΰ τήν δέησιν ((ίδεϊν τήν Μέκκαν και 
έπειτα άποθανειν)) ! 

Ή εις Μέκκαν μετάβασις αποτελεί άξίωμά τι. Ό ((Χατζής)) ήτοι ό 
προσκυνητής είναι τίτλος φερόμενος μέχρι τής τελευτής και 0 μουσουλ
μάνος θεωρεί αυτόν άνώτερον τών μεγίστων έπί τής γής τιμών. Οι έκτε-
λουντες κατ ετος την μακράν ταυτην οοοιποριαν προυπαντωνται επα
νερχόμενοι έν τυμπάνοις και χορδαίς και συνοδεύονται ύφ' όλων μέχρι 
τοΰ εαυτών χωρίου. 

"Οταν φθάσωσιν εις Μέκκαν, τό πρώτον χρέος είναι νά τεθώσιν εις 
συνάφειαν μετά τοΰ εαυτών μετουάφ οΰτως ονομάζεται υπάλληλος τις 
χρησιμεύων ώς οδηγός εις όλας τάς θρησκευτικάς τελετάς, ώς διερμη-
νεϋς και εγγυητής τών συμπατριωτών αύτοΰ, όστις ξενίζει αυτούς κατά 
τήν κοινωνικήν τάξιν ήν έχουσι και κατά τό χρήμα όπερ λαμβάνει. 
Μετουάφαι ευρίσκονται έν Μεκκα έξ άπασών τών μουσουλμανικών 
χωρών. 'Υπό τήν όδηγίαν αύτοΰ και άφοΰ οι κόποι τής όδοιπορίας 
λησμονηθώσιν ολίγον, ό πιστός προσέρχεται εις τό ιερόν τζαμίον τοΰ 
Χαράμ. διά μέσου τών στενών οδών τής πόλεως, ής αϊ απειράριθμοι 
οίκίαι συνωθούνται έν τώ βάθει κοιλάδος μεταξύ δύο σειρών ορέων 
ορικτώς απότομων και ξηρών. Τό μέγα τζαμιον φαίνεται κεχωσμένον 
έν τώ χθαμαλωτέρω τής πόλεως μέρει. ώς ώόν έν καλιά. 

Ό περίβολος τοΰ Χαράμ. σχηματίζει μεγαλοπρεπή έσωτερικήν στοάν 
έκ κιόνων έστεγασμενην ύπό έβδομήκοντα και πέντε λευκότατων τρούλλων 
και περικλείει μεγίστην αύλήν, έν μέσω τής όποιας ύψοΰται κυβική τις 
οίκοδομή περιβεβλημένη δι' υφάσματος μελανος' αύτη είναι ή Κάάβα 
πρός ήν άτενίζουσι και προσκλίνουσι τήν κεφαλήν πεντάκις τής ήμέρας 
οί πιστοί όλης τής υφηλίου. Δέν είναι ό τάφος τοΰ Μωάμεθ, όστις 
κείται έν Μεδίνη* είναι ό ((οίκος Θεοΰ τοΰ ζώντος)). 

Ένωρίτατα καθ έκάστην ή αυλή αύτη πληρούται ύπό πιστών, οιτινες 
προσεύχονται όρθιοι, τάς χείρας έχοντες άνατεταμένας μέχρι τοΰ μετώ
που, τής παλάμης ούσης έστραμμένης πρός τάς παρειάς' πίπτουσι κατό
πιν χαμαί, έχοντες τό πρόσωπον κεκλιμένον πρός τήν γήν και έγειρό-
μενοι έπί τών γονάτων μένουσιν έπί μακρόν βεβυθισμένοι έν θρησκευτική 
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εκστασει και προσευχή. "Αμα τελειώσαντες τήν προσευχήν ένοΰνται πρός 
τάς χιλιάδας τών πιστών, οιτινες βαδίζουσι πέριξ τής Καάβας ολισθαί-
νοντες άκροποδητεί και ανυπόδητοι έπί τών μαρμάρινων στιλπνών 
πλακών, προσεμφερεϊς πρός φαντάσματα λευκά. 

'Αφοΰ ό μετουάφ έπτάκις ούτως περιφερή τούς εαυτού συμπατριωτας, 
οιτινες ψαλμωδούσιν αυτού ύφηγουμένου χαμηλοφώνως τάς προσευχάς 
τού δόγματος εις ο άνήκουσιν, οδηγεί αυτούς πρός γωνίαν τινά τής οίκο
δομής, ένθα είς ανάστημα άνθρωπου είναι προσηρμοσμενος έντός αργυρού 
δίσκου μεγας λίθος. Οί μουσουλμάνοι πιστεύουσιν ότι ό άγγελος Γαβριήλ 
έδωρήσατο αυτόν πρός τόν υίόν τοΰ Αβραάμ. Ισμαήλ Οί προσκυνηταί 
πρέπει κρατοΰντες τόν δίσκον ν' άσπασθώσι τόν ιερόν λίθον, όστις έν τή 
δευτέρα παρουσία θέλει έχει φωνήν, ίνα κηρύξη, τό όνομα τών άσπα-
σθέντων αυτόν διά χειλέων καθαρών. 

Ή πρώτη τελετή ή λεγομένη τοΰ Τουάφ τελευτά ούτως ίνα τελεσθή 
δε και ή τοΰ Σάί, δέον νά έξέλθωσι τοΰ τζαμιού και νά διατρεξωσιν 
οκτακις, είς βηματισμόν γυμνασίου και είς βήμα ταχύ ες ημισείας, 
τό διάστημα όπερ χωρίζει στοάν τινα καλουμένην ,Σαφα άφ' έτερας 
όμοιας Μέροβα ονομαζόμενης, ήτοι έν συνόλω 7 χιλιόμετρα και ταύτα 
ψαλμωδοΰντες κατά τόν μετουάφ προσευχάς και δεήσεις ατελεύτητους. 
Επανέρχονται κατόπιν είς τό τζαμιον, ένθα ό έκ τοΰ δρόμου κατατρυ-
χόμενος ύπό τής δίψης πιστός πίνει τό ιερόν ύδωρ τής κρήνης Ζεμ-ζέμ 
οί χριστιανοί και οι άλλοι άπιστοι δέν δύνανται νά πιωσιν ουδέ σταλαγ-
μόν χωρίς νά πνιγώσι, διότι έπί μονη τή προσεγγίσει ρυπαρών χειλέων 
μεταβάλλεται είς ύδωρ δυσώδες και ύφάλμυρον. 

Κατά τήν δεκάτην ώραν τής πρωίας ό προσκυνητής γευματίζει τό 
πρώτον γευόμενος κρεών τίνων λεπτώς κεκομμένων και τηγανιστών, Ολί
γων ιχθύων και όπωρών. Κοιμάται κατόπιν μεχρι τής προσευχής τοΰ 
δειλινού και τής άναπαύσεως ταύτης χρήζει πολύ. 

Περί τήν δύσιν τοΰ φλέγοντος ήλιου τών τροπικών ό προσκυνητής 
καθήμενος έπι τών πλακών τοΰ τζαμιού βλέπει τήν κυανόχρουν σκιάν 
τών ωραίων τής Ανατολής έσπερων έκτεινομένην και άναβαίνουσαν 
μέχρι τών κορυφών τών λόφων είναι αύται ώραι άνακουφίσεως και 
ευεξίας, άναπαύσεως και δρόσου. Θελγόμενος ακούει τήν μελαγχολικήν 
τών μουεζινων φωνήν, οιτινες έκ τών είς τάς γωνίας τοΰ ναοΰ τεσ
σάρων μιναρέδων έκπεμπουσιν είς τάς έκτάσεις τήν πρόσκλησιν διά τήν 
παγκοσμιον προσευχήν.Περιστρεφόμενοι έπί τών λίθινων εξωστών, οιτινες 
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στεφανοϋσι τους λεπτούς και υψηλούς πυργίσκους, ψάλλουσι διακοπτό
μενοι ύπό λυγμών άναλυομένων ώς παράπονον έν τή, άπείρω γαλήνη τής 
εσπέρας. Περί τόν "οίκον τού θεού)) 20000 προσκυνηται ιστανται έν 
γραμμή, ακίνητοι ώς αγάλματα, τό μέτωπον κεκυφός ύπό τήν φωνην τοΰ 
ιερέως, όστις άρχεται τής έσπερινής προσευχής."Απαντες έπαναλαμβά-
νουσιν αυτήν χαμηλοφώνως και οι ψιθυρισμοί ούτοι και οι φλοίσβοι συνε-
νοΰνται είς μεγάλην πνοήν θερμής πιστεως και λατρείας. Τό μέγα τούτο 
φώς, ύπό τό χρυσίζον λυκόφως τοΰ αραβικού ουρανού, θέλει διαμείνει έν 
τοις ομμασι των χιλιάδων τούτων των ανθρώπων διαφωτίζον τό μετω
πον αυτών άχρι θανάτου. Νά ζήση τις τήν στιγμήν ταύτην και ν'άπο-
θάνη συνεχίζων αυτήν και μετά θάνατον, ώς άξιον προοίμιον τής αιωνίου 
ζωής, είναι ή ευχή παντός μουσουλμάνου. 

Αφού γονυκλιθώσι δις χαιρετίζουσιν άλλήλους διά τοΰ σαλάμ και ό 
αδελφικός ούτος χαιρετισμός κλειεί τήν τελετήν. Άναχωροΰσι μετέπειτα 
εις τά καταλύματα αυτών, ένθα διάγουσι την νύκτα έπί τών άνδήρων, 
άτινα σκέπουσ: τάς οικίας όλης τής Μέκκας, άμυδρώς φωτιζόμενα ύπό 
τών μεγάλων αστέρων, οιτινες προβαίνουσι δύοντες πρός τούς αφρικα
νικούς ουρανούς, έν ατμόσφαιρα διαυγεί και ηδεία. 

Σκοπός τής μεταβάσεως είς Μέκκαν είναι ή δέησις' αλλά συμβαίνει 
ίνα τό προσκύνημα τούτο χρησιμεύση ώς έκ περισσού πρός συμφέροντα 
ήττον άϋλα. Έν άπάσαις ταίς μεγάλαις συναθροίσεσι τών ανθρώπων 
έμποροι και μεταπράται ώφελοΰνται. μή βλέποντες έν τοίς προσκυνη-
ταίς ή πελάτας. Κατά τούς αρχαίους ήδη χρόνους αϊ πόλεις, έν αίς 
έκειντο τά μάλλον συχναζόμενα ιερά, ήσαν τά εντευκτήρια τοΰ έμπορίου. 
Όμοίως έν Μέκκα, τή άγια πόλει, υπάρχει κατά τον καιρόν τών προσ
κυνημάτων ή μεγαλύτερα πανηγύρις τοΰ μουσουλμανικοΰ κόσμου, πρός 
ήν προσέρχονται οί έμποροι έξ άπασών τών τοΰ Ισλαμισμοΰ χωρών. 

Βλέπει τις τά εκατέρωθεν τών σκόλιων οδών κείμενα πρατήρια έκχει-
λίζοντα όλων τών θαυμάσιων και πολυτελών προϊόντων τοΰ μυθωδεστέ-
ρου ανατολικού κόσμου. Φανταστικώς είσι συνεσωρευμένα χάλκινα σκεύη 
έπιπόνως έξεργασμένα, αγγεία, ύδροχόαι, θυμιατήρια υψούμενα ώς 
μιναρέδες, λύχνοι μέγιστοι κρεμάμενοι άπό τής οροφής, ώς προεξοχαί 
τοΰ θόλου τών τζαμίων, τάπητες, μάλλινα υφάσματα είς σωρούς, μετά-
ξινα λουόμενα οιονεί ύπό φωτεινής αίγλης . . . . Εν Μέκκα, ώς έν 
άπάσαις ταίς πόλεσι τής Αραβίας, τά επαγγέλματα είναι τοποθετημένα 
κατά συνοικίας. Έδώ σφϋραι κτυποΰσι τό μεταλλον παρ' έκεΐ συγκεν-
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τροΰντα: μόνον εύωδίαι και άρώματα έξαίρετα ή έπιπλα έκ ξύλου όσμήν 
έχοντος ρόδου. Οί χρυσοχόοι ίδίως άποτελοΰσι μεγάλην συντεχνίαν 
διευθυνομένην ύφ' ένός Σείχου. 

"Ολον σχεδόν τό έμπόριον μετέβη εις τάς χείρας τών Ινδών, οιτινες 
άποτελοΰσ: πλέον τών 75 έπι τοίς εκατόν τοΰ πληθυσμ.οΰ. "Ενεκα τών 
πανηγύρεων καταπλημμυροΰσι τήν Άσίαν και τήν Άφρικήν διά πανίων 
βαμβακίνων, διά κυματοειδών (moirees) μεταξωτών κατωτέρας ποιό-
τητος, διά τροφίμων, ώς ή ζάχαρις, ό καφές, ή όρυζα, τά αρωματώδη, 
διά βιομηχανικών προϊόντων κτλ. "Ολα εύρίσκονται, έκτός τών γαλ-
λικών εμπορευμάτων, οίμοι ! Η Αγγλία όλονέν προόδευει διά τών 
Ινδών αυτής υπηκόων έν Μέκκα και έν τή Αραβία και ή κατά-
κτησις τής Αιγύπτου θέλει επιτρέψει αυτή ν' απορρόφηση έτι εύκολώ-
τερον τήν καρδίαν τοΰ Ισλάμ.. Ή Γαλλία άφήκεν αυτήν έλευθέραν έπι 
τής αφρικανικής όχθης τής Ερυθράς Θαλασσής, έστω* άλλ' άς έπι-
τηρή τόν άνταγωνιστήν έν τή ετέρα όχθη, ένθα άπό τοΰ βάθους τών 
ιερών τόπων εγείρεται πνοή 'ήχήεσσα, ύφ' ής συγκινείται άπας ό μου
σουλμανικός κόσμος. 

Ή ύπό τών Ινδών κατάκτησις τής Μέκκας έχει ένα εισέτι έπίφο-
βώτερον κίνδυνον, τόν τών επιδημιών. 

Στρέψαντες τό φαεινόν φύλλον τής πραγματείας ήμών, έρχόμεθα ήδη 
άποτόμως είς τό ζοφερόν, τό τής πανώλους και τοΰ θανάτου. 

Άφοΰ τελέσωσι πάσας τάς ύπό τοΰ Κορανίου οριζόμενας τελετάς έν 
Μέκκα, οι προσκυνηται ύπάγουσιν είς τό όρος Αραφάτ, απέχον αυτής 
πεζή επτά ή οκτώ ώρας βορειοανατολικώς. Τά πλήθη καταλύουσιν έν 
ΰπαίθρω ύπό χιλιάδας σκηνάς πυρά καθ όλην τήν νύκτα καίοντα φωτί-
ζουσιν αυτούς. Αι πρός τόν Αλλάχ έπικλήσεις, τά ευφρόσυνα άσματα 
ρυθμιζόμενα ύπό τών χειροκροτήσεων και τών τυμπάνων, αί όξείαι 
φωναί τών καφεψών, οί πένθιμοι μυκηθμοί τών καμήλων. οι χρεμετισμοί 
τών ίππων, τά ογκανίσματα τών ήμιονων, οιτινες σείουσι τά άπό τών 
τραχήλων αυτών κρεμάμενα άφθονα χρυσοειδή κροταλία, καθίστώσι τάς 
είκοσι και τέσσαρας ταύτας ώρας, καθ' άς διαμένουσιν έν Αραφάτ, τήν 
ζωηροτέραν ήμεραν τοΰ προσκυνήματος. Τήν τρίτην μ., μ., ώραν γίνεται 
ή διδαχή και διαρκεί μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλιου. Κατά διαλείμματα 
τεσσάρων ή πέντε λεπτών ό ίεροκήρυξ σείει πρασίνην σημαίαν, ίνα δώση 
τό σημείον τών κραυγών : Labbaika, Allahamma.! Labbaika ! (Δόξα 
τώ Αλλάχ, τώ παντοδυνάμω Θεώ). 
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Έκ τοΰ Αραφάτ οί προσκυνηται μεταφέρονται εις τήν άγρίαν κοι

λάδα τής Μούνας ή Σκύφον του Διαβόλου. Χάραγμά τι έπι τοΰ Βράχου, 
Ητο ρήγμα τοΰ Αβραάμ.)), λέγεται ότι έγινεν ύπό τής μαχαίρας τοΰ 
πατριάρχου, άφοΰ έσφαξεν έν ίερειον. Τοΰτο τουλάχιστον διατείνονται 
οί μουσουλμάνοι, οίτινες εις μνήμην τής θυσίας ταύτης σοάζουσι καθ 
έκαστον έτος 120,000 πρόβατα, βοΰς και καμήλους, στρέφοντες τάς 
κεφάλας τών ζώων πρός τήν Μέκκαν, και μεταμοροούσι τήν κοιλάδα 
όλην εις όστεοδοχεϊον φρικώδες. 

Έν τούτοις άπό τίνων ετών αί τουρκικαί άρχαί λαμβάνουσι προφυ
λάξεις τινάς. 'Ωκοδομήθησαν δεξαμεναι νεωστί διά τάς άπονίψεις. 
Σφαγεία άσβεστούμενα διά τιτάνου ήγέρθησαν και ή κώμη τής Μοόνας 
αυτή έκαθαρίσθη και κατεστάθη υγιεινότερα. Έκτος τούτου φροντίζουσι 
ταχέως νά θάπτωσι τά σφάγια, έφ' ών καταπίπτουσιν οι ίερακες και 
πρό τής τών προσκυνητών αναχωρήσεως, και εντός ήμερων τίνων ή άμμος 
τής έρήμου λάμπουσα και λεία σκεπάζει και τά ελάχιστα μολΰσματα. 

Έάν άλλως έν Μοΰνα συνήθως ένσκήπτωσιν αί επιδημίαι, αΐτινες 
ενίοτε έπαπειλοΟσι τήν Εύρώπην, ουδόλως όμως έν αυτή γεννώνται, 
άλλ' έν ταις Ινδίαις, ένθα ή πανώλης και ή χολέρα διαρκώς υποθάλ
πονται ώς τό πυρ υπό τήν τέφραν και απειοα πλήθη ανθρώπων κυλίον
ται έν τή έσχάτη, ρυπαρότητι. Εκ Βομβάης, έκ τοΰ Δελχύ οι έκ τών 
Ινδιών προσκυνηται κομίζουσιν εις Άραβίαν τό θανάσιμον σπέρμα, όπερ 
διαδίδεται εύκολώτερον έν ΑΙούνχ, τώ τελευται'ω σταθμώ τοΰ προσκυνή
ματος, μεταξύ χιλιάδων ανθρώπων έξησθενημενων ύπό τών στερήσεων, 
έςηντλημένων ύπό τών κόπων τής περιοδείας, άπηυδηκότων έκ τών 
επίπονων ιεροτελεστιών και ύποβεβλημένων άλλως εις άθλιους υγιεινούς 
όρους. 

Ή Ινδά λοιπόν δέον νά έπιτηρήται. 'Έπρεπεν οί έξ Ινδίας προσ
κυνηται νά υφίστανται σοβαράν κάθαρσιν άμ' άφικόμενοι εις Δζέδδαν. 
Οι "Αγγλοι όμως κωφεύουσι, διότι το έμπόριον αυτών ήθελε πάθει ! 
Προτιμώσι νά λέγωσιν ότι οί "Αραβες έν Μούνα έπιπίπτουσιν έπί τών 
πτωμάτων άτινα έξεθαψαν κας καταβροχθίζουσιν αυτά. 

Ή επιβλητική είκών ήν προεκαλέσαμεν ουδόλως μόνον τήν περιέρ-
γειαν τών ημετέρων όφθαλμών ένδιαφέρει δέον ίνα ή παρ' ήμϊν τοις 
Εύρωπαίοις άντικείμενον σοβαρωτέρων σκέψεων. Ενώ αί χριστιανικαί 
δυναμεις ευρίσκονται εις κινησιν, κυριευουσαι τμηματικως την επιφανειαν 
τής γής, ό μουσουλμανικός κόσμος ησυχάζει ακίνητος επί τών λειψάνων 
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καταρρευσάντων Βασιλείων τής Μέμφίδος. τής Βαβυλώνος. τής Παλ-
μύρας, τής Σαμαρκάνδης. . . 

Ή θρησκεία τού Μωάμεθ προίσταται άπό πολλών αιώνων πασών 
τών πράξεων τού Βίου τών μουσουλμάνων καί είδομεν όποίαν έπίδρασιν 
δέν έπαυσε νά έχη έπ αϋτάς. Θά ήτο άδικία καί συνάμα αφροσύνη 
τό νά μή ύπολογίζη τις συντόνως τήν έπίδρασιν ταύτην. Βεβαίως οί 
μουσουλμάνοι δέον νά γνωρίζωσιν ότι δέν δύνανται νά διαβώσι τά όρια 
τού ημετέρου κόσμου. Τουναντίον όμως επιτρέπεται ήμϊν νά ύποδει-
κνύωμεν αύτοις τήν άξίαν τών διδαγμάτων θρησκείας διαφόρου τής 
έαυτών, ώς καί τάς ευεργεσίας πολιτισμού όστις ώφελήθη έξ όλων τών 
προόδων τών νεωτέρων χρονών, Εμπνεύσωμεν αϋτοις έμπιστοσύνην 
πρός ήμας. Διδάξωμεν αύτοΐς Οτι τό πάν δύνανται νά έλπίζωσιν εκ 
τής ημετέρας συνδρομής και προστασίας, ουδέν δέ νά φοβώνται έκ τής 
ημετέρας γειτνιάσεως. 

Εκ του Γαλλικου Κ. Χ. Κ. 
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ 

—*— 

Έν τη τάξει τών ορεκτικών δυνάμεων πρυτανεύει κατά πάντα ή 
βούλησις. 

Ενώ τά υλικά όντα περιορίζουσι στερεοτύπως τάς κλίσεις αυτών εις 
την μοιραιαν έκτέλεσιν τών συνθηκών ας επιβάλλει αύτοις ή φύσις, ένώ 
τό κτήνος υπακούει τυφλώς εις τά θέλγητρα τούτου η εκείνου μεταξύ 
τών αισθητών αντικείμενων, μόνη ή βούλησις δεν υπακούει είμη εις έαυ-
την. Αύτη κινείται άφ' εαυτής και αντί νά φερηταί ώς έξ ένστικτου 
προς τό αποτελούν τόν σκοπόν αυτής αντικειμενον, τουναντίον αιτιολογεί 
τάς όρεξείς αυτής έκ ταύτης ή εκείνης τής ιδιότητος τοϋ αντικειμένου, 
όπερ ή διάνοια προβάλλει εις αυτήν. 

Είπομεν κατά πρώτον ότι ή βούλησις κινείται άφ'εαυτής. Τούτο 
πηγάζει έκ της* ανωτάτης* βαθμιδος ήν αύτη κατέχει μεταξύ τών ορε
κτικών δυνάμεων. Ό Θεός τυγχάνει ό υπέρτατος κινητής τών όντων 
απάντων. Ούτος διέπει τά πάντα και ποιεί ίνα τά πάντα κλίνωσι ποός 
τόν άρχήθεν ορισθέντα εκάστω σκοπόν, ένώ εκείνος διατελεί ακίνητος. 
Τά πάντα τιθησιν εις κινησιν, τουναντίον όμως ουδέν κινεί αυτόν. 

Έκ τούτου έπεται ότι, έφ' Οσον όν τι προσεγγίζει πρός τήν φύσιν τοϋ 
Θεοϋ έπί τοσούτον ανήκει είς αυτό ή ίδιότης νά διέπηται και νά κινή-
ται άφ' έκυτοΰ. Έξ εναντίας δέ έφ' όσον απομακρύνεται τής φύσεως τοΰ 
Θεοϋ τόσον όλιγώτερον τώ ανήκει ή αρχή τής εαυτού κινήσεως. 

Τοιουτοτρόπως έν τή ιεραρχική κλιμακι τών διαφόρων όντων τά άμοι-
ροΰντα αισθήσεων ένεκα τής υλικότητος αυτών είναι και τά πλέον απέ
χοντα τής φύσεως τοϋ θεού, καίτοι δε κλι'νουσι πρός τίνα σκοπόν, έν 
τούτοις ούδεμιαν έμπεριέχουσιν έσωτερικήν αρχήν διέπουσαν και άγουσαν 
αυτά. 'Υπακούουσιν απλώς εις τάς ωθήσεις εκείνου όστις κινητής ών 
άποτυποί εις αυτά ώρισμενην τινά κινησιν. 

Τό κτήνος διατελεί έν ανωτέρα βαθμίδι ή τά υλικά όντα και ήδη 
άνευρισκομεν έν αύτώ ίχνος τι εσωτερικης κινήσεως. Ούχ ήττον όμως 
τό κτήνος δέν είναι κύριον τής κινήσεως εκείνης ής τήν αρχήν άνευρίσκο-
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μεν έν αυτώ. Καθόσον έπι τή θέα τοΰ αντικείμενου, ούτινος ορέγεται, 
αδυνατεί ν'άντιστη εις τήν όρμήν τής όρέξεώς του, διότι αί όρεκτικαι 
δυνάμεις τοΰ κτήνους, χρώμεναι άποκλειστικώς τοίς σωματικοίς όργά-
νοις, προσεγγίζουσιν έπι τοσούτω πρός τήν ύλην ώστε δύναται τις νά 
είπη ότι υφίστανται μάλλον τήν κινησιν ή παράγουσιν αυτήν. 

Άλλ' ό άνθρωπος ώς λογικόν όν πλησιάζει έγγύτερον πρός τήν φύσιν 
τοΰ Θεοϋ.'Ως έκ τούτου δέ ού μόνον ενέχει έν έαυτώ τήν φυσικήν έκείνην 
κλίσιν πρός τινα σκοπόν, ήτις παρατηρείται εί; πάντα τά άλλα οντα. ού 
μόνον ώς τό κτήνος έκδηλοι έμπεριεχομενην έν έαυτώ τήν αρχήν τή; 
κινήσεως τής άγούσης αυτό πρό; τό άντικείμενον ού ορέγεται, άλλ' όπερ 
σπουδαιότατον, διατελεί πληρέστατα κύριος τής κινήσεως ταύτης, διέπει 
αυτήν κατ' άρέσκειαν και άνθίσταται κατά βούλησιν εις τήν όρμην τών 
ορέξεων αυτού. Τοιουτοτρόπως περί τοΰ ανθρώπου επαληθεύει τό ρήμα 
τής Γραφής : 'Υπ εσέ η ορεξίς σου και συ εξουσιάσης αυτης 1. Τούτο δέ 
συμβαίνει διότι έν τώ άνθρώπω καθώς ή νόησις ούτω και ή θέλησις 
ουδόλως εξαρτάται έκ τών σωματικών οργάνων. Έξ εναντίας αύτη 
αίρεται υπεράνω τών συνθηκών τής ύλης και διεισδύουσα εις έξοχώτερον 
ορίζοντα άντί νά υφίσταται τήν κινησιν παράγει αυτήν. 

Είδομεν ήδη τίνος λόγου ένεκα ή βούλησις κινείται άφ' εαυτής. Έξ 
άλλου τυγχάνει ήμίν δήλον ότι έγκειται έν τή φύσει τής βουλήσεως, ώς 
έγκειται έν τή φύσει πασών τών ορεκτικών δυνάμεων, ή τάσις πρός τινα 
σκοπόν. *Αρά γε ό σκοπός ούτος τυγχάνει επιβεβλημένος ει; αυτήν ή 
δύναται αύτη έλευθέρω; και κατ' άρέσκειαν νά προβή είς τήν έκλογήν 
τοϋ σκοπού εκείνου όστι; θά προσδιορίση τήν ένέργειαν αυτής ; 

"Ινα ακριβώς διευκρινήσωμεν τήν οίκονομίαν, ούτως ειπείν, τής ανθρω
πινής βουλήσεως και καθορίσωμεν, ό,τι έν αυτή τυγχάνει άναγκαϊον 
και ελεύθερον, δέον έν πρώτοις νά διακρίνωμεν τρία είδη ανάγκης;. 

Πρώτη ανάγκη είναι εκείνη ήν δυνάμεθα κάλλιστα ν' άποκαλέσωμεν 
ανάγκην φυσικήν και ήτις συγχέεται μετά τής φύσεως τοΰ Οντος. Ούτω 
τό νά είναι τι συντεθειμενον έκ μερών και νά διαλύηται και φθείρηται 
άποκαθίστησιν ανάγκην έκπηγάζουσαν έξ αυτής ταύτης τής φύσεως 
τής ύλης. 

Δευτέρα ανάγκη, ήν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν ανάγκην τών μέσων, 
είναι εκείνη ήτις απαιτεί εξάπαντος τήν συνδρομήν μέσου τινός πρός 

1 Γένν. Δ. 7. 
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έπίτευξιν ώρισμένου σκοπού. Ούτω πρός συντήρησιν έχει τις ανάγκην 
τροφής, ώς επίσης πρός διάβασιν τοΰ ωκεανού χρήζει σκάφους. 

Τρίτη επί τέλους ανάγκη, καλούμενη από βίας ανάγκη, είναι εκείνη 
ην έπβάλλει ήμϊν η βία, έξασκοΰσα έφ' ήμών ποιάν τινα δύναμιν ξένην, 
οϋτως ειπείν, προς ημάς. 

"Ηδη τυγχάνει προδηλον ότι τό τρίτον τοΰτο είδος της ανάγκης αντί
κειται έκ διαμέτρου πρός αυτήν ταύτην την φύσιν τής ανθρωπινής βου
λήσεως. Ή βούλησις, ώς πασα άλλη τις φύσις, υπόκειται εις τινας όρους, 
εις τινας συνθήκας αποτελούσας μέρος ουσιώδες αυτής. Πρωτίστη δέ 
μεταξύ τών συνθηκών τής βουλήσεως είναι ή φυσική τάσις πρό; τινα 
σκοπόν. Έάν λοιπόν κατά τής φυσικής ταύτης τάσεως άντεπεξήρχετο 
βιαία τις έκ τών έξω ενέργεια, αύτη θά κατήργει αυτήν τήν φύσιν τής 
βουλήσεως, ή κάλλιον ειπείν θά έξεμηδένιζε παντελώς αυτήν. 

Άλλ' όμως αυτό τοΰτο δέν συμβαίνει προκείμενου περί τής τών μέσων 
ανάγκης, κατά ήττονα δέ λόγον περί εκείνης ήν άπεκαλέσαμεν φυσικήν 
ανάγκην. Τό ότι πρός διάβασιν τοΰ ώκεανοΰ οφείλω ν' ανέλθω έπι 
σκάφους, τοΰτο οϋδόλως αποτελεί λόγον όπως μή θελήσω νά δια
πλεύσω αυτόν. 

Πρό παντός όμως τίνι τρόπω δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δεσμευομένην 
τήν βούλησιν ημών έπί μόνω τώ λόγω ότι αύτη υποτάσσεται είς ό,τι 
άκρβώς αποτελεί την πρώτην και ουσιωδέστατην συνθήκην αυτή; ταύ
της τής βουλήσεως ; Είπομεν ήδη ότι πρώτιστος νόμος απορρέων έκ τής 
φύσεως αυτής είναι ή τάσις πρός τινα σκοπόν. Υπείκουσα όθεν ή βού
λησι; εί; τόν φυσικώτατον τοΰτον νόμον ουδέν αύτη άπόλλυσιν έκ τής 
ελευθερία; αυτή;. "Ωστε περί τή; βουλήσεω; δυνάμεθα νά εί'πωμεν ότι 
έφ' όσον αΰτη αποτελεί ποιάν τινα φύσιν, θά έχη και τινα σκοπόν απο
τελούντα μέρος ούσιώδες αυτής. 

Άλλά ποίος τις άράγε ό σκοπός ούτος; 
Έκ τή; περί ανθρωπινής νοήσεως θεωρίας γνωστόν τυγχάνει ότι ή 

διάνοια ήμών άρχεται κατ' ανάγκην συναινούσα πρός τινας αλήθειας 
αιτινες έν τή φιλοσοφία αποκαλούνται πρώται άλήθειαι, άποτελούσι δέ 
τήν αρχήν τών διανοητικών αυτής ενεργειών κα; τήν βάσιν τών περαι
τέρω συλλογισμών. Έν τή τάξει όμως τών ανθρωπίνων πράξεων ό 
σκοπόα αποτελεί τήν αρχήν και την βάσιν πάσης ενεργείας, καθόσον ό 
άνθρωπο; ουδέν πράττει άνευ σκοποΰ τινος ώρισμένου. 

Καθ' όν τρόπον λοιπόν ή διάνοια έν ταίς ένεργείαις αύτης άρχεται 
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άπό τίνων αληθειών έκ τών προτέρων καταληπτών, αιτινες έξαναγκάζουσι 
τήν συναίνεσιν αυτής, τοιουτοτρόπως και ή βούλησις έν τή εξασκήσει 
τών ενεργειών αυτής ευθύς έξ άρχής τείνει κατ' ανάγκην πρός τινα σκο
πόν ύπέρτατον άναγκαίον. 

Ό τών όλων Δημιουργός, έν τή διακρινούση αυτόν άπείρω άγαθό-
τητι, ηύδόκησε νά διαρρύθμιση ούτω τά κτίσματα αύτοΰ ώστε πάντα νά 
τείνωσι πρός τό ιδιον καλόν ώς πρός τόν σκοπόν αυτών τόν τελικόν. 
Αλλ ό,τι αποτελεί τήν βάσιν πασών τών φυσικών ορέξεων ειναι τό καλόν 
τό έξόχως ποθητόν, δηλαδή ή ευδαιμονια. Η ευδαιμονία λοιπόν απο
τελεί τόν τελικόν σκοπόν πρός όν ή βούλησις ήμών τείνει ούχι έλευθέρως 
άλλά κατ ανάγκην, κατ ανάγκην όμως φυσικην, ουδόλως, ώς ανωτέρω 
ειπομεν, δεσμεύουσαν ή καί περιορίζουσαν τήν έλευθερίαν αυτής. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΣ 



ΠΙΝΔΑΡΟΥ 
Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 

* 

ΔΙΑΓΟΡΑι ΡΟΔΙΩι 
πύκτη 'Ολ. 79=464 π. Χ. 

Στροφή α'. 
Ώς. όταν λάβη πενθερός 

χρυσήν φιάλην, κορυφήν τών αλλων κειμηλίων, 
καχλάζουσαν έκ τον πυρός 
της δρόσου τών βοτρύων, 

καιμεγαθύμως είς γαμβρόν δωρήση,νεανίαν, 
ΰπέρ αύτοΰ προπίνων, 

τό σκεϋος τό εγκλεϊον πριν τόν άφροβόλον οινον, — 
ώς τότ' εκείνος ό πατήρ τίμα τήν κηδεστίαν, 
τιμα την χάριν τοϋ φαιδροϋ τοϋ γαμου συμποσίου, 
και ζηλωτήν καθίστησι τήν τύχην τοϋ νυμφιου 

και τίιν εϋδαιμονίαν 
πρό τών παρισταμένων 
και συγγενών και ξένων 

διά την έξ όμόφρονος αγάπης συζυγίαν 
Άντιστροφη α . 

ομοίως, πέμπων και έγώ σεμνόν τής Μούσης δώρον. 
νέκταρ χυτόν, γλυκύν καρπόν γονίμου διανοίας. 

είς άνδρα άθλοφόρον, 
εις νικητήν περίδοξον Δελφών και Ολυμπίας, 

παρέχω είς εκείνον 
συναισθημάτων χείμαρρον άγνών' και εΰφροσύνων. 
Ναι, αληθώς μακάριος εκείνος είνε μόνον, 
όν φήμη στέφει αγαθή. Άλλα κατ' άλλον χρόνον 
ή Χαρις άλλον ευμενώς προσβλέπει άθλητήν. 
η Χάρις ή χαρίζουσα είς πάσαν άρετην 
τήν αιγλην τήν άμάραντον, τήν θαλλουσαν ζωην, — 
και τότε άλλον εξυμνεί ή φόρμιγξ η γλυκεία 
και τών αυλών ή πάμφωνος εκείνη άρμονία. 
ένούμεναι είς σύμμαχον, είς ιμερτήν πνοήν. 

'Εξ ομοειδούς μεταφράσεως ολοκλήρου του Πινδάρου. 
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Επωδός α . 

Και νϋν έγώ μετ' αμφοτέρων 
κατέβην τούτων τών οργάνων, 

τόν Διαγόραν όδηγόν. τόν κάλλιστον έταΐρον, 
πρός τήν όδόν λαμβάνων. 

κατέβην έκ τής χώρας μου είς 'Ρόδον τήν ποντίαν. 
τής Άφροδίτης ανυψών λαμπρώς δι' εγκωμίου 

την κόρην τήν γλυκεΐαν, 
τήν νύμφην τοϋ Ηλίου, 

κατέβην ίνα εΰκλεη βραβεύσω πυγμαχίαν. — 
τόν άνδρα τόν πελώριον, τής Τόλμης τόν υΐόν. 
όν νίκη έστεφάνωσε παρα τόν 'Αλφειόν. 

παρα τήν Κασταλίαν. 
κατέβην ινα και αυτόν 

τόν' δίκαιον τοΰ νικητοϋ πατέρα, τόν σεπτόν 
Δαμάγητον, δι'άγλαών κοσμήσω εγκωμίων, 
τόν κατοικοϋντα εύκλεώς μετίι τοϋ Διαγόοου 

και μετ' Άρχείων αιχμητών 
τήν' νήσον, ήτις τρίπολις εκτείνεται πλησίον 

τής γης τής ευρύχωρου, 
της αντικρύ Ασίας, 

προσβλέπουσα τό έμβολον εκείνο τής Καριάς. 
Στροφή β . 

Οί έκ τής νήσου τήν αρχήν κατάγουσι τοϋ γένους 
τοϋ παλαιτάτου άπ' αΰτοϋ τοϋ Τληπολέμου, γόνου 
τοϋ Ηρακλέους, αΰτουργοϋ τοϋ πασίγνωστου φόνου, 
και θέλω, τήν άλήθειαν μετά πολλοϋ τοϋ σθένους 
διαλαλών. παράδοσιν νά διορθώσω νϋν 
είς τούτων τών Ηρακλείδων τήν γενεάν κοινην. 
Οί άνδρες ούτοι έλκουδιν έκ τοΰ Διός πατρόθεν 

τό γένος και μητρόθεν 
έκ τής 'Αστυδαμείας. 

τής κόρης τοϋ 'Αμύντορος' άλλα τας διανοίας 
απάντων τών ανθρώπων 
άπαύστως περιβάλλει 
κατά ποικίλον τρόπον 
πληθύς πλανών μεγάλη. 

και παντελως αδύνατον να εϋρη τις τι μέλλει 
Αντίστροφη β. 

νά εινε άριστον πραχθέν και ν' αποβή έν τέλει. 
Οΰτω και τόν Τληπόλεμον, τής νήσου τών 'Ροδίων 
τόν οίκιστήν, κατέλαβε ποτέ όξεϊα μηνις. 

καί, εΰξεστον ραβδίον 
λαβών σκληράς έλαίας. 

7 
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έφόνευσεν έν Τίρυνθι τόν νόθον της Αλκμήνης 

εκείνον άδελφόν, 
Από τοϋ οίκου τής μητρός έλθόντα, τής Μΐδέας, 
τόν δυστυχή Λΐκύμνιον. Ναι, φρήν τεταραγμένη 

και άνθρωπον σοφόν 
αποπλανά έν γένει 

ό δέ φονεύς ό έρμαιον γενόμενος παθών, 
είς τούς Δελφούς έλθών, 
έζήτησε μαντείαν 

διδάσκουσαν άπαλλαγήν και κάθαρσιν τελείαν. 

Επωδός β'. 
Κατ άπεκρίθη πρός αυτόν άπό τοϋ απροσίτου 
και εύοσμον θυμίαμα εγκλείοντας άδυτου 
ό Χρυσοκόμης. παραινών να παραλάβη πλοία 

και νά προσπλεύση μετ' αυτών 
ταχύς έν ευθυπλοία 
άπό τής Λέρνης τών ακτών 

είς χώρας θαλασσοστεφοΰς τά εϋχλοα πεδία, 
όπου τοϋ Κρόνου ό υΙός ό μέγας και πολύς 
χρυόάς νιφάδας έρριπτεν ύπό χαράς είς όλην 

την επιμήκη πόλιν 
τήν ώραν, οτ' έξώρμησεν άπό τής κεφαλής 

αυτού τής αθανάτου 
διά πληγής πελέκεως χαλκοϋ και οξυτάτου, 
αποτελέσματος χειρός και τέχνης Ηφαίστειας, 
ή 'Αθηνά μετά λαμπράς και πλήρους πανοπλίας 

και έν μακρά κραυγη 
αλαλαγμού μεγάλου, 

και έφρίξεν ό Ουρανός έκ τοΰ τοιούτου σάλου, 
και έφριξεν ή μήτηρ Γή. 

Στροφή γ'. 
Ό άναξ τότε τοΰ φωτός ό τήν ήμέραν στέλλων. 
τοΰ Ύπερίονος ό παις, προέβη άναγγέλλων 
είς τούς υίούς τούς προσφιλείς απόρρητον τι μέλλον, 

καθ' ο ή 'Αθηνά 
θά λάβη κατοτκίαν 
τά μέρη τά άγνά, 

όπου τήν πρώτην είς αυτήν θά θύσωσι θυσίαν, 
και είς τούς παϊδας έδωκεν αυτός τήν νουθεσίαν 
λαμπρόν νά κτίσωσι. βωμόν είς τήν παρθένον πρώτοι, 

κατ είπ' έν τέλει ότι, 
σεμνά τελούντες ίερά, 
θά καταστήσωσι φαιδρά 
τά στήθη τοΰ πατρός 
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και τής άλκιμωτάτης 
εκείνου θυγατρός, 

περιποιούντες τήν χαράν τιμής δικαιοτάτης. 
Και ναι μέν ζήλον αρετής και. ήδονήν έμβάλλει 
&ίς, τούς ανθρώπους ή τιμή εκείνη ή μεγάλη, 
ήν πάντοτε ή πρόνοτα τοΰ συνετού λαμβάνει' 

Αντιστροφή γ . 
άλλ' όμως, νέφος ζοφερόν, και λήθη αίφνης φθάνει, 
και τήν πορείαν τών φρενών πλανά τών ευθύτατων 
είς άλλας χώρας και μακράν τοϋ κύκλου τών πραγμάτων. 

Κατά τοιοΰτον τρόπον 
και τοΰ Ηλίου έσπευσαν οί παίδες ν' άναβώσι 
είς την άκρόπολιν χωρίς πυρεια νά κρατώσι, 
και δι' άπύρων ιερών καθηγισαν τόν τόπον. 
Και είς εκείνους ό μέν Ζευς πολύν και περισσόν 

κατέβρεξε χρυσόν 
άπό νεφών ξανθών 

ή δέ γλαυκώπις 'Αθηνά παρέσχεν ώς μισθόν 
'Επωδος γ'. 

τεχνών ποικίλων γνώσιν, 
δι' ών νά ύπερέχωσι και νά έπικρατώσιν 

απάντων τών θνητών, 
έργάται μόχθων τής χειρός λαμπρών και θαυμαστών. 
Και ούτως έργα έλαβον 'Ροδίων τεχνιτών 
αι άγυιαί τών πόλεων τής γής τής Ελληνίδος, 
και ήσαν τά αγάλματα παρεμφερή τό είδος 
πρός όντα έχοντα ζωήν, και τηλαυγές αυτών 

διέλαμπε τό κλέος. 
Ουδέν δέ ψεύδος έκρυπτον. ώς ειπον οί χυδαίως 
περί τοιούτων κρίνοντες, διότι και σοφία 

είσέτι υπέρτερα 
προάγει θαύματα είς φώς έν πάση άληθεία, 
χωρίς νά συναναμιχθη και τέχνη τις έτερα. 
'Ωςδέοί λόγοι λέγουσιν ημών οί παλαιοί, 

οτε ό Ζεύς και οι θεοί 
τήν γήν διεμοιραζοντο. ή Ρόδος φανερά 
δέν έστεφε τό πέλαγος, τοΰ πόντου τα νερά 1, 

1 Αι ρήσεις το πέλαγος και του πόντου τα νερά εις ημας τους νεωτέ-
ρους παρίστανται ταυτολογικαί. Αλλ' ο ποιητής είπε : "φανεράν εν πελάγει ΄Ρόδον 

εμμεν ποντίω .Και ηδύνατο μεν τίς να γράψη φανεράν εν πελάγει Ρόδον έμμεν 
ποντίαν, ως εν Νεμ. Η, 18 λέγεται ποντία εν ποτε Κύπρω, αλλ' ουτω θα 

παρέβλεπε το εν τω 235 [259] Αποσπάσματι φερόμενον ακύμονος εν πόντου πελάγει. 
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άλλ' ήτο κεκρυμμένη 
έν άλμυρώ πυθμένι 
ή νήσος ή φαιδρά. 

Στροφή δ . 
Απόντος δ' έκ τοϋ μοιρασμοϋ εκείνου τοϋ Ηλίου, 

ουδείς εκ των θεών 
υπέμνησε να τιμηθή. δι' ίσου μεριδίου 
και ό σκορπίζων θησαυρόν άκτίνων άγλαών. 
Καί, ότε έπανέκαμψεν έκ τής μακράς πορείας 

ό Ύπεριονίδης, 
και ειπε τί έκ προφανοϋς ύπέστη αδικίας. 

ήθέλησ'ό Κρονίδης 
να έλθη είς διανομην και κληρωσιν δευτέραν. 
'Αλλ' εκ τοϋ έργου ό θεός ό φέρων τήν ήμέραν 

Απέτρεπε τόν Δία, 
διότι, εΐπεν. έβλεπεν έν μέση τή θαλάσση 
έκ τοϋ βυθοϋ προκύπτοντα παχύχλοα πεδία, 
γήν προσφιλή και τοϊς θνητοΐς και τοις εμψύχους πάσι. 

'Αντιστροφή δ. 
Και τότε δέ την Λάχεσιν έκέλευσ' έν τω άμα 
τήν στέμμα φέρουσαν χρυσοϋν τάς χείρας ν' άνατείνη, 
καί. ώς θεός όμνύουσα, είς τής Στυγός τό νάμα 

τόν λόγον ν' άπευθύνη. 
κατ νά όμολογήση 

όττ ουδέποτε σκοπεί τόν όοκον ν' άθετήση. 
Αλλ' ότι έκ συμφώνου 

μετά τοϋ άνακτος υίοϋ τής Ρέας κατ τοϋ Κρόνου 
και θέλει και εγκρίνει 
ώς δίκαιον εκείνη 

νά ίδη μέν ή νέα γή τήν αιγλην τής ημέρας, 
νά περιέλθη δ' έπειτα είς τόν θεόν ώς γέρας. 
Οί λόγοι δ' ετελέσθησαν έν πάσα άκριβεία, 
διότι προηνέχθησαν εν πάση άληθεια. 
Ανήλθε μέν έκ τοϋ βυθοΰ ή νήσος τών υδάτων. 

"Επωδός δ . 
ώς κτήμα δ'έλαβεν αυτήν 
ό προκαλών τήν γενετήν 
άκτίνων οξυτάτων, 

ό τάς ήνίας άρματος χρυσοϋ μη καταλείπων 
κατ δι' εκείνων σθεναρώς τήν βίαν ΰποτάττων 

τών πϋρ πνεόντων ϊππων. 
'Εκεϊ. τής Ρόδου έρασθείς ό Ήλιος ποτέ. 

τής νύμφης τής γλυκείας, 
έγέννησεν έπτά υίούς, ών ήσαν θαυμασταί 
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αί πάνσοφοι διάνοιαι κατά τόν πάλαι χρόνον. 
δωρήματα διαπρεπή τής τών θεών εύνοιας-
εις δ' έξ εκείνων τών επτά ένδοξων όμαιμόνων 
εγένετο κατακτητής τής νήσου ολοκλήρου 
και ό πατήρ τριών υιων. τοϋ Λίνδου, τού Καμείρου 
και τοϋ ολίγον προ αυτών τεχθέντος 'Ιαλύσου. 

Οι παίδες δέ οι τρεις, 
μερίσαντες έξ ίσου 
τήν χώραν την πατρίαν, 
κατώκησαν χωρίς. 

κατ άπ' έκείνων έλαβον την κλήσιν και αύται 
αι έδραι, όπου έμειναν οί πρώτοι οίκισταί. 

Στροφή ε . 
Ενταύθα ή άνόρθωσις τελείται ή γλυκεία 

έκ τής Αρχαίας κατ οίκτράς 
τοϋ Τληπολέμου συμφορας 

έν όψιγόνω άλλ' άδρά τής Τύχης εύμενεία, 
ενταύθα εις τον αρχηγόν άγνώςτώνΤιρυνθίων. 
ώς είς θεόν. προσφέρεται κνισήεσσα θυσία 

προβάτων καιομένων 
κατ μετ' εκείνης έορτη αγώνων και βραβείων. 

Δις τούτων τών αγώνων 
τών έκθειαζομένων 

ό Διαγόρας έλαβε τά άθλα τά ώραια. 
τετράκτς έτι έν Ίσθμώ έστέφθη. και τόν φθόνον 

διήγειρε διηνεκή, 
τήν νίκην άλλεπάλληλον λαβών έν τή Νεμέα, 

λαβών έν τή πετρώδει Αττική. 
Αντίστροφη ε . 

Τόν άθλητήν έγνώρισαν κατ ή άσπις εκείνη 
τοΰ Αργούς ή χάλκινη 
κατ τά έν Αρκαδία 
καλλίτεχνα Αγγεία 

και οί έν Θήβαις τρίποδες και τα τών Βοιωτίων 
αγωνών άλλα νόμιμα περι τιμών όμοιων 
και ώς έξάκις νικητήν τό ύφαντόν βραβεΐον, 
ή χλαίνα, έν τη ύψηλη και τή ψυχρα Πελλήνη 
και τών Μεγαρων δέ αυτή ή στήλη ή λίθινη 
ουδέν διάφορον δηλοί. Άλλ', ώ τοΰ Ολυμπίου 
ομίλου πρώτιστε θεέ και τοϋ Άταβυρίου 
ϋψιστε άρχων. πατερ Ζευ, τοϋ ύμνου τούτου τίμα 

τόν νόμον κατ τό ρήμα. 
τοις πλήρεις ευδοξίας 
βλαστούς τής Όλυμπίας. 
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Επωδός ε'. 

κατ καταξιωσον τιμής 
τόν άνδρα τόν λαβόντα 
έν άγωνίσματι πυγμής 
τό άθλον της ευκλειας 

κιιί τι'ις ίδιας αρετής την αμοιβήν ευρόντα 
καί της φιλοτιμίας' 
ναί, ποίει τοϋτον σεβαστόν 
καί έν τω κύκλω των αστών 
καί παρ' αύτοΐς τοις ξένοις, 

διότι ούτος τήν όδόν βαδίζει την ευθείαν 
την εις την ύβριν άπεχθη καί είς την άδικίαν, 
σοφίας κάτοχος ορθής. σαφώς δεδιδαγμένης 
υπό προγόνων συνετών, ύπ' αγαθών γονέων. 
Μή, Ζεϋ, τοϋ Καλλιάνακτος τό σπέρμα τό γενναΐον, 

τοϋ έχοντος κοινόν 
γεναρχην καί κλεινόν 

τόν "Ερατον, μη άδοξον έν άφανεία τήρει 
ναί. σημερον άγάλλεται έν ευφροσύνη πλήρει 

καί μετ' εύωχιών 
τά βοήθεια τών τριών 

καλλίστων θυγατέρων σου, τών εΰκλεών Χαρίτων, 
ά πόλις τών 'Ροδίων 

αλλ άστατα τα πράγματα καί τών ευτυχιών 
τών οΰρανοδωρητων, 

καί αίφνης έν μιά στιγμή επέρχεται άλλοϊον 
άνεμου ρεϋμ'. άντίθετον τών άλλοτε πνοών. 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δ. ΒΑΛΒΗΣ 

ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Έν τη, πεμπτη τής μεταφράσεως αντιστροφή, ΰπάρχουσιν οί έξης 
στίχοι : 

και τα τών Βοιωτίων 
αγώνων άλλα νόμιμα περί τιμών Ομοιων. 

Τό κειμενον φέρει : 
αγώνες τ έννομοι 

Βοιωτίων, 
κατά δέ την παραδεδομενην ταύτην γραφήν τό μέν έπίθετον Βοιωτίων 
κείται άντί τοϋ οϋσιαστικοϋ Βοιωτών (Rumpel Lexicon Pindari-
cum έν τή, λ.), όπερ όμως άλλαχοϋ παρά τώ Πινδάρω δέν άπαντα, 
τό δε έννομοι διαφορως έρμηνεύεται. — «οί συνήθως κατά τους νόμους 
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τελούμενοι) (Σχολ.) η εγχώριοι, einbeimisch, κατά τόν Mezger 
(Pindars Siegeslieder σελ. 444), παραβάλλοντα τό έν Πυθ. ΙΑ', 
7 επίνομον. Νομίζομεν ότι ό ποιητής έγραψεν 

αγώνων τ' έννομα 
Βοιωτίων, 

ήτοι τά έννομα (=τά νόμιμα) τών Βοιωτικών αγώνων, δηλαδή τά έν 
τοις Βοιωτικοίς άγώσι νενομισμένα έπαθλα. Πρβ. 'Απόσπ. 215 [152]: 
" "Αλλα δ' άλλοισιν νόμιμα, σφετέραν δ' αινεί δίκαν εκαστος)). 

Άμέσως μετά. τούς στίχους 
αγώνες τ έννομοι 

Βοιωτίων 
ίν τω κειμένω φέρεται (κατά την μεγάλην έκδοσιν τοϋ Christ) ό 
άκόλουθος στίχος : 

Αίγινα Πελλάνα τε νίκώνθ εξάκις. 
Η παραδεδομενη δ' όμως γραφή εινε 

Πελλάνα τ' Αιγινά τε νικώνθ έξάκις, 
ήτις ομολογουμένως εινε ήμαρτημένη, ατε άντιξοοϋσα τώ μετρώ. Άλλά 
και ή ευχερής διά τής προτάξεως τοϋ Αίγινα και τής άπαλείψεως τοϋ 
τ' διόρθωσις εινε σφόδρα καθ' ήμάς δυσπαράδεκτος, ού μόνον διότι εξο
βελίζεται τό τ', άλλά καί διότι ό ποιητής γινώσχει μόνον τόν τύπον 
Πελλανα (Ολ. ΙΓ', 109) καί ουχί καί τόν τύπον Πελλανα. Νομίζομεν 
ότι ό ποιητής έγραψε 

Πελλανα τ αιπεινα πονήσανθ έξάκίς. 
Οτι τό ΑΙΓΙΝΑ και τό ΑΙΠΕΙΝΑ ουδέν σχεδόν αλλήλων παλαιογραφΐ-

κώς διαφέρουσιν, εινε πρόδηλον' ότι δέ και τό ΠΟΝΗCΑΝΘ ήδύνατο 
νά μεταβληθή είς ΤΕΝΙΚΩΝΘ' (=τε νικώνθ'), ουδείς βεβαίως περί τά 
τοιχϋτά πως έμπειρος δύναται ν' αρνηθή. Τό πονήσαντα ίσοδυναμεΐ τώ 
άγωνισάμενον (ιδε Rumpel έ. α. έν ταις λλ. πονέω καί πόνος) και 
ενταύθα τώ νικήσαντα. Οτι δέ ή αχαϊκή Πελλανα (διότι υπήρχε χαί 
Λακωνική Πελλανα. Παυσαν. III, 1, 4. 21, 2.) ητο αίπεινη, διδάσκει 
έν τοις Αχαικοις' ό Παυσανίας (VII, 27, 1) : "Πελληνεϋσι δέ ή πόλις 
εστίν έπι λόφου κατά άκραν τήν κορυφήν εΐς όξύ άνεστηκότος. τούτο 
μέν δή απότομον καί δι αυτό έστ:ν άοίκητον' τώ δέ χθαμαλωτέρω 
πεπολισται σφισιν ού συνεχής ή πόλις, ές δέ μοίρας νενεμημένη δύο 
ύπό τής άκρας μεταξύ άνεχούσης)). 
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Εν τη τελευταία της μεταφράσεως έπωδώ υπάρχουσιν οί στίχοι : 

Μή, Ζεϋ, τοϋ Καλλιάνακτος το σπέρμα το γενναίον, 
τοϋ έχοντος κοινόν 
γενάρχην και κλεινόν 

τον "Ερατον, μή αδοξον έν αφάνεια τήρει' 
ναι, σήμερον αγάλλεται έν ευφροσύνη πλήρει 

και μετ' εύωχιών 
τή βοήθεια των τριών 

καλλιστων θυγατέρων σου, των εύχλεών Χαρίτων, 
ή πόλΐς των Ροδίων. 

Ή παραδεχόμενη τοΰ κείμενου γραφή εν τοις στίχοις τούτοις κατά 
την προμνημονευθεΐσαν έκδοσιν τοΰ Christ είνε ή ακόλουθος : 

μή κρύπτε κοινον 
σπέρμ' άπο Καλλιάνακτος' Έρατιδαν τοι σΰν χαρίτεσσιν έχει 
θαλίας και πόλις. 

Άλλα παράδοξος εινε η μνεια δυο γεναρχών, τοΰ μεν εγγυτέρου, του 
Καλλιάνακτος, τοΰ δε μάλλον άπομεμακουσμενου, τοΰ Έράτου, έν δύο 
συνεχομέναις προτάσεσι, περί της αυτής ποιουμέναις λόγον οικογενείας, 
της τοΰ Διαγόρου. Νομίζομεν ότι ό ποιητής έγραψε : 

μή κρύπτε κοινον 
σπέρμ' άπο Καλλιάνακτος 'Ερατίδα τεαις συν Χαρίτεσσιν έχει 
θαλιας και πόλις. 

Τό τεαις αποτελεί κατά συνίζησιν μίαν μακράν συλλαβην ώς έν Ίσθμ.. 
Ζ' (ς') 50. (Πρβ. και Νεμ. Δ , 78, όπου ωσαύτως τό τεάν αποτελεί 
κατά συνίζησιν μίαν συλλαβην.) Το δε «τεαΐς συν Χαρίτεσσιν)) σημαίνει 
" τη βοήθεια των σών Χαρίτων (ώ Ζεΰ))). 'Αποκαλοΰνται δε ούτως 
("τεαΐς") αι Χάριτες ώς θυγατερες τοΰ Διός ('Ολ. ΙΔ , 12—13: 
« θεών κρατίστου παίδες π ). 'Ομ.οι'ως έν 'Ολ. Δ', 1—3 ό ποιητής είπε : 
τεαί γάρ Ωραι ( Ζεΰ ) 

ϋπο ποικιλοφόρμιγγος αοιδας 
έλισσόμεναί μ' έπεμψαν 

υψηλοτάτων μάρτυρ' αέθλων. 
Εις τοΰτο δέ τό χωρίον ό μέγας Boeckh (Τόμ.. Β', με'ρ. β', σελ. 

144) ποιείται τήν παρατήρησιν τήνδε: Horae deae sunt h. 1. non 
tempestates simpliciter' ; nam τεαί *Ώραι dicuntur, quippe 
Iouis et Themidis filiae, atque ελισσόμεναι, quod est de sal-
tatione: Gedikius quum horas diei intelligeret, nescivit 
hanc vocis ωρών vim ea aetate nondum cognitam fuisse, 
quae utrum Platonis temporibus primun nata sit an postea 
demum, adhuc ambiguum est. 'Αλλά περί τοΰ χωρίου τούτου θά 
διαλάβωμεν άκριβεστερον άλλαχοΰ. Σ. Δ Β. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ 
ΤΩN KOMHTΩN ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΒΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΤΟΝΤΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ρ. ΦΑΛΜΠ 

Περί τά τέλη τοΰ 1893 έδημοσιεύθη ΰπό τίνων εφημερίδων ότι ό 
γνωστός μετεωρολόγος και άστρονόμος 'Ροδ. Φάλμπ έν διαλέξει γενομένη 
έν Λιψία υπέδειξε μέγαν κίνδυνον διά τήν γραιαν μητερα ήμών γην. 
Ό τω 1866, οϋτως έλεγε τό άρθρον, ανακαλυφθείς κομητης, όστις ώς 
αληθής επαναστάτης μ.ή άναγνωρίζων τους νόμους της κινήσεως των 
άλλων κομητών διατρέχει τό σΰμπαν, θά έμφανισθή, πάλιν κατά τό έτος 
1899 και θά συγκρουσθη μετά της γης κατά τους υπολογισμούς τών 
άστρονόμων' 0 Φάλμπ μάλιστα ύπελόγισεν άκριβεστερον την 1/13 
Νοεμβρίου 1899 ώς ήμέραν της συρράξεως. ήτις αν δεν ήθελε τυχόν 
γεννήσει μεγάλην καταστροφήν, τουλάχιστον θά παράσχω, αναμφιβό
λως θέαμα πρωτοφανές διαττόντων αστέρων. Έν τούτοις ό κ. Φάλμπ 
έν επιστολή άπευθυνομένη προς το Ήμερήσιον φύλλον της Βιέννης τη 
12 Νοεμβρ. (ν. ή.) π. έ. αρνείται ρητώς ότι είπε' ποτε τοιαύτα πρά
γματα, άπερ, ώς λέγει, είναι τοσοΰτον μάλλον άλογα καθ' Οσον ή 
τροχιά αστέρος μη κινουμένου ώς οί άλλοι αστέρες δέν δύναται και νά 
υπολογισθη. 

Παραλείποντες τά άλλα, καλόν θεωροΰμεν ν' άποσπάσωμεν έκ της 
επιστολής ταύτης παρατηρήσεις τινάς δυναμενας νά διαφωτίσωσιν ήμας 
κατά τι περί της σχέσεως τών κομητών προς τους διάττοντας αστέρας 
και τάς βολίδας, παραπεμποντες συγχρόνως ώς προς τά γενικά ζητή
ματα εις τά έν τω Έγκυκλοπαιδικώ Λεξικώ δημοσιευθέντα περί τών 
τριών τούτων άρθρα τοΰ προώρως άφ ήμών άναρπασθέντος Δ. Κοκκίδου. 

«Περί της σχέσεως ταύτης οΰ μόνον παρά τοις πολλοίς άλλά και 
παρά τοις άστρονόμοις ύπάρχουσι πολλαπλώς συγκεχυμεναι ίδεαι. Εν 
δημώδει τινί έργω περί αστρονομίας, Οφειλομενω εις γνωστόν έρευνητήν 
της σελήνης και τών πλανητών έν γένει, λέγεται π. χ. ότι ο περίφημος 
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Σκιαπαρέλλης, ό άνακαλύψας την μεταξύ των σμηνών διαττόντων αστέ
ρων και των κομητών ύπάρχουσαν σχέσιν, έθεώρει τά σμήνη εκείνα ώς 
τήν ΰλην της ούρας απολεσθέντων κομητών άλλ' ό Σκιαπαρέλλης 
ακριβώς τό εναντίον άπέδειξεν, ότι δηλαδή τά σμήνη εκείνα δεν προήλθον 
έκ της ούρας τοιούτων κομητών Επίσης δε εσφαλμένως λέγεται ότι ό 
Σκιαπαρέλλης δεν παραδέχεται τήν συνήθη γνώμην ότι διάττοντες 
και βολίδες είναι κατ' οΰσιαν έν και τό αυτό, διαφέοουσι δέ μονον κατά 
τό μεγεθος' διότι έγραψε ρητώς ότι οί κατά της ταυτότητος αυτών 
προενεχθέντες λόγοι δεν έχουσιν άναγκαστικόν κΰρος. Τό δέ φαινόμενον 
ότι κατά τήν έμφάνισιν τών πυκνών σμηνών διαττόντων (κατ Αυγου-
στον και Νοέμβριον) δέν πίπτουσιν επί της γης πλείονες βολίδες ή κατά 
τόν λοιπόν χρόνον, έρμ.ηνεΰει δια της γνώμης ότι οί λίθοι έξ ών συνί
στανται αϊ βολίδες καταναλίσκονται εντελώς ένεκα της καύσεως ήν υφί
στανται διερχόμενοι τήν άτμόσφαιραν. 

κ'Λλλ' ακριβώς τό ζήτημα περί της ουσίας της ουράς τών κομ.ητών 
και της σχέσεως αυτής προς τήν τών διαττόντων και τών βολίδων έχει 
μεγιστην αξίαν δια το έτερον ζήτημα, αν συναντησις γης και κομητου 
ή σμήνους διαττόντων δύναται νά έπενέγκη ολέθρια δι' έκείνην αποτελέ
σματα. Τρίτον ζήτημα περί ενδεχομένης συναντήσεως γης και πυρήνος 
κομητου δύναται νά παραλείφθη, καθ' όσον ή μαθηματική πιθανότης 
της μη συναντήσεως είναι τοσαύτη ώστε νά πλησιάζη προς βεβαιότητα. 

κ Και περί μέν της ουράς τών κομητών άπέδειξεν ό Σκιαπαρέλλης, 
ώς άνω ελέχθη, ότι ουδέν τό κοινόν έχει μετά τών σμηνών τών διατ
τόντων αλλά και ή πείρα έδίδαξε τοΰτο, διότι επανειλημμένως διήλθεν 
ή γή διά τοιαύτης ουράς, ουδέν δέ άξιοσημείωτον έφάνη πλήν έλαφρας 
φωσφοριζούσης λάμψεως. "Αλλως όμως έχει ώς πρός τήν ταυτότητα 
βολίδων και διαττόντων, ήν παρεδέχθη ό Σκιαπαρέλλης. Εάν αΰτη 
υπάρχη τω οντι, τότε περιέχει και μέγαν κινδυνον, ώς απέδειξαν μεμο
νωμέναι τινές καταπτώσεις μειζόνων πως βολίδων επί της γης χαί ή 
έκρηξις τοιαύτης υπεράνω της Μαδρίτης τη 10 Φεβρ. 1896. Κατά τό 
συμβάν τοΰτο έσείσθησαν πάσαι αϊ οίκίαι της πόλεως, διερράγησαν οί 
τοίχοι και αναρίθμητοι ΰελοπίνακες έθραΰσθησαν. Έν τούτοις όμως πρέ
πει, και εναντίον της γνώμης τοΰ Σκιαπαρέλλη, νά έμμενωμεν εις την 
γνώμην ότι βολίδες και διάττοντες δέν έχουσι τήν αυτήν ύπόστασιν και 
ότι ακολούθως σμήνος διαττόντων οΰδένα έπαπειλεΐ κινδυνον. Διότι καίτοι 
κατά τάς έμφανίσεις τοΰ σμήνους τοΰ καλουμένου άπό τοΰ Πιέλα τη 
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15/27 Νοεμβρ. 1872 και τη 16/28 Νοεμβρ. 1885 άπειρον πλήθος 
διαττόντων είσήλθεν εις τήν άτμ.όσφχιραν της γης, πολύ όλίγαι βολίδες 
παρετηρήθησαν, όλιγώτεροι δέ λίθοι έξ αυτών πεσόντες επί της γης ευρέ
θησαν ή ώς συνήθως συμβαίνει κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτους* και 
τότε εισέτι άν παραδεχθώμ.εν μετά τοΰ Σκιαπαρέλλη ότι οί λίθοι κατα-
νηλώθησαν διερχόμενοι τήν άτμόσφαιραν, έξ ανάγκης έπρεπε νά γίνωνται 
ορατοί εν μειζονι άριθμώ. 

(( Λαμβάνων ύπ όψιν σπουδαία τινα γεγονότα, εγκρίνω τήν γνώμην 
τοΰ καθηγητού Zollner ότι οι μεν πυρήνες τών κομητών είναι ΰλαι 
ρευσταί, κυρίως έξ υδρογονανθράκων συνιστάμεναι, αί δέ ούραι αυτών 
άτμώδη προϊόντα της εξατμίσεως τών πυρήνων οφειλομένης εις τήν θερ
μότητα τοΰ ήλιου και τήν άναπτυσσομενην άπωστικήν δύναμιν αυτού, 
ότι δέ τουναντίον αί βολίδες είναι μικρά στερεά σώματα, τέλος δέ οί 
οιαττοντες μικρά σωμάτια ρευστά, απερ ως και οι πυρήνες των κομητών 
όταν άπέχωσι πολύ τοΰ ήλιου ευρίσκονται ένεκα τοΰ ψύχους έν πεπη-
γυία καταστάσει (ούτως έτροποποίησε τήν θεωρίαν τοΰ Zollner ό 
Zenker). Και τά τρία ταΰτα είδη κοσμικών σωμάτων έγεννήθησαν 
συγχρόνως και δή διά κατακερματίσεως μείζονος στέρεου σώματος 
έχοντος και ρευστά συστατικά (ώς ή γή έχει τήν θάλασσαν και τά έν 
τω έσωτερικώ αυτής έν καταστάσει τήξεως ευρισκόμενα). Διά τόν λόγον 
τοΰτον κινοΰντχι και έν τη αύτη τροχιά, ώς π. χ. ο κομήτης τοΰ 1862 
άρ. Γ' και τό σμήνος διαττόντων της 10 (ν.) Αυγούστου (όπερ άπέδειξεν ό 
Σκιαπαρέλλης), ό κομήτης τοΰ 1866 άρ. Α και τό σμήνος της 1/13 
Νοεμ.. (όπερ άπέδειξεν ό Κ. ΙΙέτερς), ό κομ.ήτης τοΰ Βιέλα και τό 
σμήνος της 15/27 Νοεμβρ. (όπερ άπέδειξεν ό Σ. Βαις). 

" Μόνον στηριζόμενος επί τής θεωρίας τοΰ Zollner δυνάμεθα νά φθά-
σωμεν τέλος εις πιθανήν λΰσιν τοΰ ύπό πρακτικήν έποψιν κυρίου ζητή
ματος, αν υπάρχωσι και σμηνη βολίδων, ώς γινώσκομεν τοΰτο περί τών 
διαττόντων, και διατι δεν υπάρχουσιν. Εν τω ζητήματι τούτω έγκειται 
και ή απαλλαγή άπό παντός φόβου περί συρράξεως της γης μετά σμή-
νους βολίδων. Τό τελευταϊον τοΰτο άπησχόλησεν εσχάτως μεγάλως τόν 
τύπον και έλέγετο μεν ότι δέν υπάρχει ουδείς κίνδυνος έκ μέρους τών 
κομητών, καθ' όσον πλησιάσαντες ήδη εγγύτατα προς πλανήτας ούδεμίαν 
διατάραξιν έγέννησαν ώς πρός τήν τροχιάν τούτων, Συγχρόνως δ' όμως 
έπιστεύετο Οτι ό πυρήν αυτών συνίσταται έκ συσσωρεύσεως στερεών 
σωματιδίων. Ευτυχώς διά της φασματοσκοπίας γινώσκομεν ότι δέν έχει 
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οϋτως, άλλ' ότι ο πυρήν αποτελείται κυρίως έκ ρευστών και άτμ.ωδών 
υδρογονανθράκων. Έν τούτοις μετά τούτου δεν έλϋθη εισέτι η άλλη 
απορία, άν ύπάρχωσι δήλα δή σμήνη βολίδων. Επειδή δε περί αυτής 
ουδείς μέχρι τούδε έγενετο λόγος, καλόν είναι νά έξετάσωμεν αυτήν 
ενταύθα. 

" Εύθΰς ώς έδημοσιεύθη ή γνώμη τοΰ Zollner περί τής κοινής προε
λεύσεως κομητών, διαττόντων και βολίδων εκ τής κατακερματίσεως 
πλανήτου, σύμβασης εις τάς απομεμακρυσμένας εκτάσεις τοΰ ουρανού 
διά συρράξεως μετ' άλλου πλανήτου, παρεδέχθην αυτήν άμέσως, διότι 
ή θεωρία αύτη, και έάν άφήσωμεν κατά μέρος τάς ύπ' αυτού τού 
Zottnet* προβαλλόμενα; αποδείξει;, δύναται νά έρμηνεΰση τήν άρχικήν 
τών σωμ.άτων εκείνων ταχύτητα, τήν ούσαν σχεδόν ισην προς τό μηδέν, 
ήν είκασε μεν έκ τής παραβολικής κινήσεως τών πλείστων κομητών και 
διαττόντων ό Σκιαπαρέλλης, δέν ήρμήνευσε δέ ίκανώς. Νΰν δέ τά πάντα 
είναι σαφή : ή σχεδόν πλήρης έκμηδένισις τής ταχύτητος αίτίαν έχει 
τήν αίφνιδίαν άνακοπήν αύτης διά τής συγκρούσεως" έάν δέ, ώς κατά 
πάσαν πιθανότητα συμβαίνει εις τάς πλείστας περιπτώσεις, ή ανακοπή 
δέν είναι πλήρη;, τότε τά ελαφρότερα συστατικά τοΰ κατακερματιζο-
μ'νου σώματος πάσχουσι τήν άνακοπήν έν μείζονι βαθμώ ή τά στερεά, 
απερ ώς έκ τοΰ μείζονος όγκου έχουσι και μείζονα κινητικήν δύναμιν, 
ήτοι άλλως : ή ανακοπή είναι έντελεστέρα παρά ταϊς έλαφροτέραι; 
ουσίαις, έξ ών έγεννήθησαν οί διάττοντε;, τουναντίον δέ μικρότερα παρά 
ταϊ; στερεαϊ; και ογκώδεσιν, ές ών προήλθον αί βολίδες. Έάν δέ νΰν 
άμέσω; μετά τήν σΰρραξιν, ήτι; ύποθέτομεν π. χ. ότι έπήλθεν ει; τά 
έσχατα μερη τοΰ πλανητικού ήμών συστήματος, ένθα δύνανται οι άπο-
τελοΰντε; τοΰτο πλανήται νά συγκρουσθώσιν πρό; τού; τοΰ γειτνιάζοντος 
τοιούτου, τό σύνολον τών θραυσμάτων έπί μίαν στιγμ.ήν σχεδόν ϊστατο 
άκίνητον, κατά τήν άμ.έσω; έπομ.ένην στιγμήν ένεργοΰσης τή; ελκτικής 
δυνάμ.εω; τοΰ ήλιου πάντα τά ελαφρότερα συστατικά πρέπει νά τρα-
πώσι τήν αυτήν όδόν και νά πέσωσι σχεδόν κατ ευθείαν πρός τόν ήλιον. 
Οά περιγράψωσι Και άληθώς ή τροχιά τών πλείστων κομη-
τών και διαττοντων είναι παραβολική. 

κ Άλλως δ' όμως έχει ώς πρός τάς βολίδας. Είναι τά μάλα άξιον 
σημειώσεως ότι αύται, καθ όσον παρετηρήθη ή ταχύτης ή ήδΰνατο νά 
υπολογιστή ή τροχιά αυτών, δέν έχουσι παραβολικήν άλλά μείζονα, 
ύπερβολικήν, ταχύτητα και συμφωνως πρό; τοΰτο όλως άλλην τροχιάν 
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διατρέχουσιν ή οί κομήται και οί διάττοντες. Διό καί ήδη ό Σκιαπαρέλ
λης είπεν ότι έκ τούτου πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι έχουσιν έκείναι 
μείζονα άρχικήν ταχύτητα ή αύται. H δέ μείζων αύτη αρχική ταχύτης 
τών βολίδων έρμηνεύεται φυσικώτατα έκ τής παρ αύταις μικρότερας 
κατά τήν σΰρραξιν ανακοπής τής ταχύτητος τοΰ έξ ού έγεννήθησαν 
σώματο;. 

«Μετά τήν σύρραξιν όμως άμεσως έξ ανάγκης μεγάλαι διάφορα! τή; 
ταχύτητο; έμφανίζονται παρά τοί; διάφοροι; λίθοι;. Μόνον σώματα 
όλω; όμοίας μαζης έπαθον όμοίαν άνακοπήν και κατ' άκολουθίαν θά 
τραπώσι τήν αυτήν όδον, θά μείνωσι παρ' άλλήλοις. Ηδη μικράι δια-
φοραί θά έπενέγκωσι χωρισμόν αυτών, επειδή δέ αδύνατον είναι νά 
ύπάρχωσι μεταξύ τών θραυσμάτων πολλά έχοντα τήν αυτήν μάζαν κα; 
τόν αυτόν όγκον, έκαστον θά τραπή άλλην όδόν κα; άλλην ταχύτητα 
θά έχη. Άρα δέν δύνανται νά ύπάρχωσι σμήνη βολίδων : νόμος απαρά
βατος απαγορεύει τοίς μεγαλύτεροις πως όγκοις είς τάς έκτάσεις τοΰ 
ούρανοΰ νά συναθροισθώσιν είς σμήνη άπελοΰντα κινδυνον είς τά άλλα 
ούράνια σώματα ». 

[Μετάφρ. εκ της Γερμανικης.] 



ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΛΟΙΜΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 
W 

Ή ιστορία τών Αθηνών κατά τους μέσους χρόνους του χριστιανισμοϋ 
είναι εισέτι κατά τό πλείστον σκοτεινή, και άγνωστος, καίτοι έγένετο 
ϋποκείμενον συγγραφών δυο διαπρεπέστατων ιστοριογράφων, τοΰ Hopf 
και τοΰ Gregorovius. Αι περισωθεϊσαι περί τοΰ βίου τής πόλεως 
κατ' εκείνους τους χρόνους ειδήσεις παρά τοις Βυζαντινοί; χρονογράφοι; 
είναι ούτως εΰάριθμοι και ασήμαντοι ώστε αδύνατος καθίσταται ή έξ 
αυτών και κατ' ελάχιστον άναπαράστασι; τοΰ σκοτεινοΰ αυτής παρελ
θόντος άπό τής Ε' μέχρι τέλους περίπου τής IB έκατονταετηρίδος. 
Έντεΰθεν καθίσταται εύνόητον, πόσον ευπρόσδεκτος ϋπήρξεν ή συμβολή 
ήν παρέσχον ποικίλα μνημεϊα, μάλιστα επιγραφικά τών χρόνων εκείνων, 
διαφωτίζοντα επαρκώς πολλά σημεία τής ιστορίας τής πόλεως, περί ών 
άλλοθεν ουδέν περιεσώθη ήμιν. 

Μεταξύ τών μνημείων τούτων αναντιρρήτως πρωτεύουσι τά πολυά
ριθμα επιγραφικά χαράγματα (graffiti) άτινα εύρηνται έπι τών στύ
λων και τών τοίχων πλείστων τής πόλεως αρχαίων οίκοδομημάτων. 
Τούτων άξιολογώτατα είναι τά τοΰ λεγομένου κοινώς Θησείου και τών 
επί τής Ακροπόλεως μνημείων, ών πάλιν ΰπερέχουσι τά τοΰ Παρθε
νώνος. Τά χαράγματα ταΰτα μείναντκ έπι μακρόν απαρατήρητα έφείλ-
κυσαν τό πρώτον τήν προσοχήν τοΰ αειμνήστου τών αρχαιοτήτων 
έφορου Κυριάκου Πιττάκη, όστις έδημοσίευσεν έν τή Αρχαιολογική 
Έφημερίδι 1 όσα κατώρθωσε ν' ανάγνωση' ταΰτα δ' άνεδημοσιεΰθησαν 
έν τω Corpus Inscriptionum Craecarum 2 μετά τίνων ασήμαντων 
μεταλλαγών. Άλλ' ατυχώς ό Πιττάκης δέν άντεγραψεν είμή τά διά 
μεγαλυτέρων γραμμάτων γεγραμμένα χαράγματα, παρέχοντα ήττονας 
δυσχέρειας περί τήν άνάγνωσιν, παρέλιπε δέ πλείστα άλλα κεχαρα-
γμένα διά μικρών γραμμάτων, άτινα όμως έχουσιν ίσην πολλάκις δέ και 

1 'Εφημ. 'Αρχαιολ. αριθ. 1574-1589. 1591-1598. 2447-2454. 2914-2993. 
3456 -3478. 

2 Έφημ. 'Αρχαιολ. άριθ. 9321- 9421. 
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μείζονα τών άλλων σπουδαιότητα. Ηλήν τούτου ή υπό τοΰ Πιτ-
τάκη γενομένη δημοσιευσις στερείται εν πολλοίς ακριβείας διά τό δυσεξί-
τητον τής Βυζαντιακής γραφής και τήν πολλήν βλάβην ήν υπέστησαν 
τά χαράγματα ύπό τοΰ χρόνου. Καιριωτάτη δέ τής εκδόσεως ταύ
της έλλειψις είναι τά περί τάς χρονολογίας αμαρτήματα, άτινα πολυ 
ΰποββάζουσι τήν έπιστημονικήν άξίαν αυτής. Πολλώ όμως όρθότερον, 
σχεδόν απταίστως, έδημοσιευσε τάς χριστιανικάς αύτας έπιγραφάς ό 
Ρώσσος αρχιμανδρίτης 'Αντωνίνος ό διατέλεσας ποτέ εφημέριος τοΰ έν 
Αθήναις ύπό τών 'Ρώσσων κατεχομένου ναοΰ τής Θεοτόκου Σωτείρας 
Λυκοδήμου, έκδοϋς ιδίαν περί αυτών μονόγραφαν*. Ή συλλογή αύτη 
τοΰ 'Αντωνίνου είναι ύπό ιστορικήν έποψιν πολύτιμος, διότι περιλαμβάνει 
πλήν τών ύπό Πιττάκη προδημοσιευθέντων πλείστα άλλα χαράγματα 
διά μικρών κεχαραγμενα γραμμάτων, άτινα άπήτουν λίαν έξησκημένους 
οφθαλμού; όπω; άναγνωσθώσι και άτινα διέσωσαν ήμιν πολυτίμους 
είδήσει;, καίτοι ό αρχιμανδρίτη; 'Αντωνίνο; δέν ΰπεμνημάτισεν εύστό-
χω; τά πλείονα τών χαραγμάτων οΰδ" ήδυνήθη νά έξαγάγη, τά ιστο
ρικά πορίσματα άτινα άφειδώ; παρέχει ή μελέτη αυτών. Πρό; τούτοι; 
ή έκδοσις τοΰ 'Αντωνίνου δέν δύναται νά νομισθή πλήρη;, διότι οΰτο;, 
καίτοι έπανώρθωσεν έν τοί; πλείστοι; τά χρονολογικά αμαρτήματα τοΰ 
Πιττάκη, παρέλιπε πολλά χαράγματα άτινα όντα έπιπολαίω; γεγραμ.
μένα παρουσιάζουσι μεγάλας δυσχέρειας περί τήν άνάγνωσιν. 

Έν τοί; τελευταίοι; τούτοι; τακτέα τά νΰν ύφ' ήμών δημοσιευόμενα 
παρά πόδα, γνωρίζοντα ήμιν τήν ΰπαρξιν λοιμοΰ έν Αθήναις κατά 
τούς μέσους χρόνους περί ού άλλοθεν οϋδεμίαν έχομεν ειδησιν, διότι, ως 
θά 'ιδωμεν κατωτέρω, ταΰτα ανάγονται είς τους πρό τής Φραγκοκρατίας 
χρόνου;, ενω πασαι αι μαρτυριαι αι μνημονευουσαι επιδημιας λοιμού εν 
Αθήναι; είναι μεταγενεστέρων χρόνων. Πρώτη δέ τοιαύτη μαρτυρία 
εϋρηται έν ταϊ; έπιστολαί; Αντωνίου Acciajoli δουκός Αθηνών περί 
τοΰ λοιμοΰ όστις ένέσκηψεν είς 'Αθήνας κατ' Αυγουστον τοΰ 1423 και 
όστις ήδη άπό τοΰ 1422 διεδραμε τήν Βοιωτίαν, έξ ής μετεδόθη εί; την 
'Αττικήν και Μεγαρίδα2. 'Από τών χρόνων δέ τούτων αι πηγαί αί 
άφορώσαι είς επιδημίας λοιμού έν Αθήναις είναι επαρκείς, δυνάμεθα δέ 

1 Χριστιανικαι έπιγραφάι Αθηνών (ρωσσιστι). Εν Πετρουπόλει 1874, είς 
4ον σελ 84, μετά 26 λιθογραφικών πινάκων. 

2 Buchon, Nouvelles recherches sur la Moree τόμ. II. 
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νά είπωμεν ότι έχομεν πλήρη κατάλογον τών επιδημιών τούτων. Σπου
δαιότερα! δ έξ αυτών υπήρξαν ή κατά τά έτη 1522—1523, ης μνεία 
γίνεται εν τω Συντόμω Χρονικώ 1, ή έν ετει 1534, ήν γνωρίζομεν έκ 
τοϋ Χρονικού Αθηνών' όπερ έδημοσίευσε τό πρώτον ο κ. Σπυρ. 
Λάμπρος 2, ή έν έτεσι 1554 —1558, ήν μνημονευει πλήν τοϋ Χρονίκοϋ 
Αθηνών και χάραγμα τι έπιγραφικόν έπι τίνος τών στόλων τοΰ θησείου, 
άναγνωσθέν και δημοσιευθέν ύπό τοϋ ειδικώς άσχοληθέντος εις τήν 
μελέτην τών χαραγμάτων τής Αττικής κ. Κωνστ. Ζησίου 3, ή έν έτεσι 
1681 — 1688 μεγάλη επιδημία, ήτις ένέσκηψεν εις τάς πλείστας τής 
Ελλάδος χώρας"*, ή έν έτεσι 115!)—1160, ής μ.νείαν εύρίσκομεν έν τώ 

πολυθρυλήτω Χρονιχώ τοΰ Πιττάκη τώ δημ.οσίευθέντι υπό τοϋ κ. Ε. 
Σταματιάδου 5, ή έν έτει 1789 6 και τέλος ή έν έτει 1792 7. 

'Αλλά πάσα! αΰταί αί έπίδημι'αί λοιμ.ών ανάγονται εις χρόνους περί 
ών διεσώθησαν πηγαί έπαρχεϊς οπωσδήποτε, περί τών σκοτεινών όμως 
μεσων χρόνων ουδεμία μαρτυρία υπάρχει γνωρίζουσα ήμίν τήν ϋπαροιν 
λοιμοΰ. Και είναι μεν αληθές ότι κατά τους δυο μεγάλους λοιμ.οΰ; οιτινες 
ήρήμωσαν τήν αϋτοκρατοριάν, 0 μεν πρώτος επί τής βασιλείας τοΰ 
Ίουστινιανοϋ, άρξάμενος έν έτει 531, ό δέ δεύτερος έπι τής βασιλείας 
Κωνσταντίνου Γ' τοΰ Εικονομάχου (747), πιθανώς αί 'Αθήναι νά 
μή διέφυγον τόν κοίνόν εκείνον όλεθρον. Περί τοΰ δευτέρου μάλιστα 
δυνάμεθα θαρρούντως νά είπωμεν τεκμαιρόμενοι τοΰτο έκ τών λόγων 
τοΰ Θεοφάνους 8, ότι μικρόν διαφέρει τής βεβαίότητος ή εικασία ότι 
χαί έν Αθήναις έπεδήμησεν ό λοιμός ούτος. Διότι περιγράφων ό Θεο-
φάνης τά κατά τήν γένεσιν και διάδοσιν αύτοΰ σημείοϊ ότι ούτος άνε-
φάνη μέν τό πρώτον έν Σικελία καί Καλαβρία, εκείθεν δέ μετεδοθη εις 
την Μονεμβασίαν ή Μονοβασίαν, ώς καλεϊ αυτήν ό Θεοφάνης, ές αυτής 

1 Πρβ. Κ. Stephanos, La Grece au point de vue naturel, ethno-
logique, anthropologique etc. σελ. 507. 

2 Αθήναιον, τόμ. ς', σελ. 441. 
3 Δελτ.Ιστορ. καί 'Εθνολ. Εταιρείας, τόμ. Β, σελ. 22.—Δ. Γρ. Καμπού-

ρογλου, Ιστορία Αθηναίων, τόμ. Α', σελ. 149. 
4 Κ. Stephanos. La Grece etc. σελ. 508. 
5 Οι Καταλανοι κτλ. σελ. 282. 
6 Χρονικόν Πιττάκη παρά Σταματιάδη έν. α. 
7 Χρονικον Πιττάκη. 
8 Θεοφάν. Χρονογρ. εκδ. Bonn τόμ. I , σελ. 651 κ. έ. 
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δέ έξηπλώθη έπι τήν άλλην Πελοπόννησον χαί τήν Στέρεαν Ελλάδα, 
καί ότι τέλος ενέσκηψε φοβερός έν αυτή τή Κωνσταντίνουπόλει.'Αλλ' ώς 
θά ιδωμεν κατωτέρω, ό ύπό τών δυο χαραγμάτων τών προπυλαίων μνη
μονευόμενος λοιμός δέν δύναται ν' άναφέρηται εις έπιδημίαν προγενεστέ-
ραν τής I' έκατονταετηρίδος. Τά χαράγματα ταΰτα είναι, καθ' όσον 
γνωρίζομεν, ή παλαιότατη μαρτυρία ή γνωρίζουσα έπιδημίαν λοίμοΰ έν 
Αθήναις. Εύρηνταί δ έπι δυο στύλων τής δυτικής προστάσεως τών 

Προπυλαίων μετά και άλλων τινών ήττονος λόγου αξίων είναι δέ κατ' 
έπιπολήν γεγραμμένα καταστάντα επί πλέον λίαν άμυδρά ύπό τοΰ χρόνου 
καί τής επήρειας τών καίρων. Και τό μέν πρώτον τούτων είναι κεχα-
ραγμένον έπι τοΰ προς άρίστεράν τώ είσιόντι διά τής μέσης εισόδου, έπι 
μιας νοτιοδυτίκώς έστραμμένης ραβδώσεως εις ύψος 1,72' ή ύπ' αύτοΰ 
κατεχόμενη επιφάνεια είχε μήκος αρχικώς 0,18, δηλαδή σχεδόν τό 
όλον πλάτος τής ραβδώσεως, άλλά νΰν σώζεται τοΰ μέν πρώτου καί 
τρίτου στίχου μικρόν πλέον ή τό ήμισυ, 0 δεύτερος σώζεται μέν όλος, 
άλλά τό τέλος αύτοΰ έκ τής βλάβης ήν υπέστη δέν είναι δυνατόν ν' άνα-
γνωσθή. Τό όλον ύψος τοΰ χαράγματος ειναι 0,5 περίπου, πλήν δέ 
τών τριών στίχων ουδείς έτερος υπήρχε κάτωθεν, ώς τοΰτο καθιστά 
βέβαιον ή αυτόθι διατήρησις τοΰ λίθου. 

'Αναγνωστέον το χάραγμα ούτω' 
Έπι τ[ο]υ θα[νατικοΰ] 
έτελιόθι ο .-
διάκος Ίσ[ίδωρος] (;) 

Τό δέ δεύτερον χάραγμα εΰρηται έπι τοϋ προς δεξίάν τω είσώντι διά 
8 
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τής μέσης εισόδου στύλου εις ύψος 0,86 έν τινι των πρός βορραν 
έστραμμένων ραβδώσεων κατέχει έπιφάνειαν μήκους 0,21, ύψους 0,9 
περίπου. 

'Αναγινώσκομεν δέ τό χάραγμα οΰτω' 
Έπι τοΰ θανατικού 
έτελιόθι ό α' ψάλτης Αθην[ών] (;) 
(ο δείνα) 

Τοϋ δευτέρου στίχου μόνον ή πρώτη λέξις άναγινώσκεται σαφώς, 
τό λοιπόν είναι ούτως έφθαρμένον, ώστε μετά πολλής δυσχέρειας καϊ 
μάλλον κατά τό ενόν δύναται νά συμπληρωθή* ή λέξις ψάλτης εύρηται 
έν μονογραφήματι άποτελουμένω έκ τών γραμμάτων ψ, Λ και Τ, έξ 
αύτοϋ δέ άπαντώντος και έν έτέροις τών Προπυλαίων χαράγμασιν ώδη-
γήθημεν εις τήν συμπλήρωσιν τοϋ όλου στίχου, καίτοι όμολογοΰμεν ότι ή 
συμ.πλήρωσις αύτη δέν είναι εντελώς βεβαία. 

Έλέγετο δέ πρωτοψάλτης Αθηνών ό πρωτοψάλτης τοϋ μεγάλου ναοΰ 
τής 'Αθηνιωτίσσης, ώς και έν έτέροις χαράγμασι τών Προπυλαίων 
έν άλλοις καλούνται ούτοι πρωτοψάλται τής Καθολικής 'Εκκλησίας-
Αθηνών. Τά πλείστα τών χαραγμάτων τά μνημονεύοντα τοιούτους λει
τουργούς τοϋ μεγάλου ναοΰ εύρηνται έν τοις Προπυλαιοις. 

Τά σωζόμενα τοΰ τρίτου στίχου γράμματα δέν είναι δυνατόν ν' άνα-
γνωσθώσιν. Έν τούτοις νομίζομεν ότι είναι εντελώς άβάσμος ή υποψία 
μη τυχόν έν τώ στίχω τούτω υπήρχε χρονολογία' διότι ό έγχαράξας 
διά τής φράσεως "έπί του θανατικού δηλοί σαφώς τον χρόνον τοϋ θανά
του τοΰ μνημονευομένου προσώπου, ώς και έν τώ πρώτω χαράγματι, 
έν ώ ασφαλώς βλέπομεν ότι δέν υπάρχει έτερος χρονικός προσδιορισμός. 
Τοΰτο είναι φυσικον, άλλως τε δέ είναι γνωστόν ότι μέχρι τοΰ νΰν έν 
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ταίς Έλληνικαίς χώραις πολλάκις επιδημίας νόσων καταστρεπτικά: 
καταλιποΰσαι δυσεξαλήπτους άναμνήσεις παρά τοις κατοίκοις. ή άλλα 
δεινά τοιαύτης φύσεως οιον πυρκαιαί, πλήμμυραι κ.τ.λ., χρησιμεύουσιν 
ώς χρονολογίαι ασφαλείς και πασίγνωστοι. Ούτω νΰν έν Αθήναις λέγουσι 
κοινώς επι της χολέρας συνέβη τοΰτο ή εκείνο, χωρίς νά προσθέτωσ: 
χρονολογίαν, διότι εις πάντας είναι έναυλον τό έτος 1854 ότε αύτη 
ένέσκηψεν έν Αθήναις. 

Ως εΐπομεν ανωτέρω τά προκείμενα χαράγματα είναι προγενέστερα 
τής Φραγκικής κατακτήσεως. Τοΰτο δέν χρήζει αποδείξεως, διότι είναι 
γνωστόν ότι μετά τής Βυζαντιακής κυριαρχίας έν Αθήναις έξέλίπεν 
ή ύφ' Ελλήνων κατοχή τής Ακροπόλεως, τά δέ ελληνικά χαράγματα 
δέν εξικνούνται πέρα τών τελευταίων χρόνων τής IB' έκατονταετηρι-
δος. Τά δέ μεταγενέστερα είναι λατινικά, χαραχθέντα κρατούντων τών 
De la Roche και τών Acciajoli, καί τίνα Τουρκικά νεωτάτων χρό
νων. 'Έχομεν λοιπόν όσον άφορα εις τά νυν δημοσιευόμενα χαράγματα 
ασφαλές έσχατον χρονικόν όριον (termittus ante qucni) τό έτος 
1205, οπότε άπό τών άρχων αύτοΰ έγκατεστάθησαν οί Φράγκοι έπι 
τής Ακροπόλεως. Όσον δ' άφορα εις τό άνώτατον χρονικόν σημείον εις 
ό δύνανται τά χαράγματα ταΰτα ν' άνέλθωσι, νομίζομ.εν ότι τοϋτο δέν 
δύναται νά τεθή πέρα τής I έκατονταετηρίδος, μάλλον δ' ότι δέον νά 
άναζητηθή κατά τάς ΙΑ' καί ΙΒ'. Έρειδόμεθα δέ πρός άπόδειξίν τής 
γνώμ.ης ταύτης εις τά εξής. Ή Ακρόπολις τών Αθηνών άπό τών 
χρόνων τοΰ Ίουστινιανοΰ συγκατελέγετο έν τοις φρουρίοις' δι' ών ό 
μεγαλουργός εκείνος αυτοκράτωρ έγνω νά ασφάλιση τάς εύρωπαϊκάς 
τοϋ κράτους χώρας κατά τών έπιδρομών τών άπό βορρά κατερχο
μένων ποικιλωνύμων βαρβάρων φύλων' άλλως τε ό έρημνός καί άβατος 
τής Ακροπόλεως βράχος ήτο άρμοδιώτατος νά χρησιμοποιηθή ώς ορού-
ριον κατά τούς μέσους χρόνους. Ώς τοιαύτη δέ φαίνεται ότι διετελεσεν 
ουχί έπι μακρόν χρόνον, διά τήν ένεκα τής περιστολής τών βαρβαρικών 
έπιδρομών έπελθοΰσαν έλάττωσιν τών ενεργών φρουρίων, άτινα άπήτουν 
καί άνδρας μαχητάς αναγκαίους κατά τάς κρίσιμους περιστάσεις τής 
μετά τόν Ήράκλειον εποχής κατά τών άπ' Ανατολών φοβερών πολε-

' Ήδη κατά τήν τρίτην μ. Χ. έκατονταετηρίδα γίνεται μνεία τής 'Ακροπό-
λεως ώς φρουρίου εν τινι επιγραφή C. I. A. 826 : κόσμον τω φρουρίω 

οικείοισ αναλώμασι κατεσκεύασε. 
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μίων, και δαπάνην όχι εύκαταφρόνητον' πλην τούτου η των Αθηνών 
θέσις ύπό στρατηγικήν έποψιν κατά τους μέσους χρόνους δεν έλογίζετο 
κεκτημένη έξαιρετικήν τίνα σπουδαιότητα. Εντεύθεν βλέπομεν ότι οι 
Βυζαντινοί έστρεψαν την προσοχην αυτών πρός τάς Θήβας, έν αις συνε-
κεντρώθη ή στρατιωτική τοΰ θέματος τής Ελλάδος διοικησις και έν αις 
ήδρευε διαρκώς ό διοικητής τοΰ θέματος στρατηγός. Εις την τοιαυτην δέ 
τής Ακροπόλεως στρατιωτικήν έγκατάλειψιν ίσως συνετέλεσε και τό ότι 
αυτη πρωμως ηρςατο προσκτωμενη ιερόν τινα χαρακτήρα οια την οση-
μέραι αύξουσαν φήμην τής Θεοτόκου Αθηνιωτίσσης, έπ' ονόματι τής 
όποιας έτιματο ό Παρθενών. Τά μόνα δ' ίχνη τοΰ στρατιωτικού τής 
Ακροπόλεως χαρακτήρος, πλήν μ.έρους τοΰ τείχους όπερ ανήκει εις τους 
χρόνους τοΰ Ίουστινιανοΰ, είναι νομίζομεν χαράγματα τινα έπι τοΰ 
πρός Δυσμάς τοίχου, έσωθεν, τής βόρειας στοάς τών Προπυλαίων, έν οις 
μνημονεύεται πλήν άλλων και τις Πετρωνας σπαθάριος ή σπαθαροκαν-
διδάτος, άτινα έμειναν μέχρι τοΰδε απαρατήρητα. Έκ τών χαραγμάτων 
δέ τούτων έξάγομεν μετά πολλής πιθανότητος ότι κατ' εκείνο τοΰ χρό
νου έν τοις Προπυλαίοις ένδιητάτο κυριως ή φρουρά τής Ακροπόλεως, 
ώς τοΰτο άλλοτε έγίνετο κατά τους χρόνους τής φραγκοκρατίας κα: 
τουρκοκρατίας. Αλλά διά τήν προ'ϊοΰσαν φήμην τοΰ ναοΰ τής 'Αθηνιω-
τισσης, όποτε ή Ακρόπολις μετά τό Άγιον "Ορος καί τόν έν θεσσαλο
νίκη ναόν τοΰ άγιου Δημητρίου, κατέστη εν τών ονομαστότερων προσ
κυνημάτων τών Ευρωπαϊκών χωρών τής αυτοκρατορίας, ηρξατο 
επεκτεινόμενη ή λατρεία, πλήν τοΰ Παρθενώνος, καί επί έτερων τής 
Ακροπόλεως μνημείων' ούτως έν τοις Προπυλαιοις γνωρίζομ.εν ότι 
υπήρχε ναός τμώμενος έπ' ονόματι τών Ταξιαρχών 1. πλήν δέ τούτου 
είναι γνωστόν ότι ένταΰθα ένδιητώντο και οί μητροπολϊται Αθηνών 
τουλάχιστον κατά τάς δυο τελευταίας εκατονταετηρίδας τής Βυζαν-
τιακής κυριαρχίας. Εις έπβεβαίωσιν δέ τής τοιαύτης τών Προπυλαίων 
χρησμοποιήσεως έρχονται τά έπι τών στύλων καί τών τοίχων αυτών 
περισωθέντα χαράγματα τά τε έκδεδομενα καί τά ανέκδοτα. Ταΰτα 
πάντα αναφέρονται εις ποικίλους εκκλησιαστικούς λειτουργούς, οίον χαρ-
τουλαρίους, πρωτοψάλτας, πρεσβυτέρους, δομεστικους, ιερείς, διακό
νους κτλ., άνήκουσι δέ, ώς έκ τοΰ χαρακτήρος τών γραμμάτων καί τών 
εχόντων ές αυτών χρονολογίας εξάγεται, εις τάς Ι, ΙΑ' καί IB' έκα-

1 Mommsen, Athenae christianae σελ. 141, αριθ. 38. 
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τονταετηρίδας. Παλαιότατον δέ πάντων φαίνεται άνέκδοτόν τι χάραγμα 
έπι τοΰ δευτέρου στύλου τής βόρειας στοάς μνημονεΰον τοΰ θανάτου 
ιερέως τινός Θεοδώρου καί έχον χρονολογίαν ,ςυλζ' (929). 

Έξ άμφοτέρων τών δημοσιευομένων χαραγμάτων μνημονευόντων 
αξιώματα εκκλησιαστικά καί τής αναλογίας τοΰ χαρακτήρος τών γραμ-
μάτων προς τά έχοντα χρονολογίας έκ τών άλλων χαραγμάτων έκδε-
δομ.ένων ή ανεκδότων έξάγομεν ότι τά δυο χαράγματα τά μνημο
νεύοντα τήν ύπαρξιν λοιμοΰ έχαράχθησαν εις χρόνους καθ' ους τά 
Προπύλαια ειχον αποβάλει τόν στρατιωτικόν αυτών χαρακτήρα, μετα-
βληθέντα εις οίκον λατρείας, ώς δ ειδομεν ανωτέρω, πάντα τά χαρά
γματα τά έχοντα έκκλησιαστικόν χαρακτήρα δέν ανέρχονται πέρα τής 
I' έκατονταετηρίδος. 

Νομίζομεν δ' ότι δυνάμεθα νά όρισωμεν άκριβεστερον τόν χρόνον τής 
ύπό τών χαραγμάτων αναφερομένης επιδημίας τοΰ λοιμού, άνατρέ-
χοντες εις τάς γνωστάς ειδήσεις περί επιδημιών λοιμού έν τή αυτοκρα
τορία κατά τούς χρόνους εκείνους. Είναι δ' εύνόητον ό'τι ή ΰπαρξις 
λοιμοΰ έν χώραις γειτονικαις τή Αττική έχει πολλά τά πείθοντα περί 
τής διαδόσεως αύτοΰ έν τή τελευταία ταύτη, κατ' εκείνους μάλιστα 
τούς χρόνους, οπότε ένεκα τής ατέλειας τών πρός καταπολέμησιν αύτοΰ 
μέσων διεδίδετο ούτος μετά καταπληκτικής ταχΰτητος. Τήν τοιαυτην 
διάδοσιν έν χώραις γειτονικαις προσεπιμαρτυροΰσιν Οσα γνωρίζομεν περί 
νεωτέρων επιδημιών καί δη έκ τών ένσκηψασών καί έν Αθήναις. Ούτω 
κατά τόν έν έτεσι 1422 —1423 λοιμόν ή νόσος διεδόθη άπό τής Βοιω
τίας εις Μεγαρίδα καί 'Αττικήν, έγένοντο δέ κατά τό Σύντομον Χρο
νικόν έν ταύτώ σποραδικά κρουσματα έν Πελοποννήσω. Ωσαύτως κατά 
τόν έν έτεσι 1522—1523 μεγαν λοιμόν, ότε μόνον σποράδην κρούσματα 
έγένοντο έν Αθήναις, έκ τών Ελληνικών χωρών προσεβλήθησαν ή 
Κοήτη, ή Ρόδος, ή Κέρκυρα, ή Ζάκυνθος καί αί πόλεις Άοτα και 
Ιωάννινα. Τοιαυτην γενικην κατά τό μάλλον καϊ ήττον διάδοσιν εύρί-
σκομεν καί κατά τάς επιδημίας τών ετών 1687—1688, 1759—1760 
κ.τ.λ. Έκ τούτων έξάγομεν ότι ή ύπαρξις λοιμοΰ έν χώραις γειτονικαϊς 
τή Αττική κατά τους χρόνους εις ους ανάγονται τά χαράγματα, δύνα
ται νά χειραγώγηση ημάς εις τόν άκριβεστερον όρισμόν τής εποχής 
καθ ήν ούτος έπεδήμησεν έν Αθήναις. 

Μετά τόν μεγαν έπι Κωνσταντίνου τοΰ Εικονομάχου (747) λοιμόν 
ούδεμίαν τοιαυτην έπιδημίαν εύρίσκομεν προγενεστέραν τής ΙΑ' έκατον-
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ταετηρίδος. Κατά δέ την εκατονταετηρίδα ταύτην καί την έπομένην 
εΰρίσκομ.εν εν ταϊς πηγαίς μνημονευομένας πέντε έν όλω επιδημίας' 
λοιμ.οΰ. Τούτων ή πρώτη είναι τοΰ έτους 1032 άναφανεισα έν τή Μικρά 
'Ασία 2. Δεύτερα είναι ή έν έτεσι 1054 —1055 έν Κωνσταντινουπόλει 
ένσκηψασα, ητις υπήρξε μάλιστα θανατηφόρος 3. Τρίτη επιδημία λοιμοΰ 
αναφέρεται έν έτει 1076, ένσκηψασα ωσαύτως μετά πολλής σφοδρότητας 
έν Κωνσταντινουπόλει 4. Τετάρτη είναι ή έν Μακεδονία άναφανείσα έν 
έτει 1084 ην γνωρίζομεν έκ τοΰ Ath. Kircherus 5. Πέμπτη τέλος 
έπιδημία είναι ή έν τη Βενετική στρατιά τη έν Χίω ένσκηψασα έν έτει 
1171 6. Έν ταϊς έπιδημίαις ταύταις λοιπόν δέον ν' άναζητήσωμεν τόν 
ύπό τών χαραγμάτων άναφερόμενον έν Αθήναις λοιμόν. Άλλ' ευθύς έξ 
αρχής ανάγκη ν' άποκλείσωμεν τήν πρώτην τών πέντε επιδημιών (τήν 
έν έτει 1032), περί ης γνωρίζομ.εν ότι ένέσκηψεν αποκλειστικώς έν Μικρά 
Ασία. Περί τών άλλων δύο, δευτέρας καί τρίτης, δέν είναι ευχερές νά 
ει'πη τις αν ένέσκηψαν έν τή Κωνσταντινουπόλει έκ τών Ασιατικών ή 
τών Ευρωπαϊκών χωρών τής αυτοκρατορίας, διότι γνωρίζομεν ότι κατά 
τους δύο μεγάλους λοιμούς, τόν έπι Ιουστινιανού καί Κωνσταντίνου τοΰ 
Είκονομάχου ή Κωνσταντινούπολις προσεβλήθη τό μέν πρώτον έκ τής 
Ανατολής, τό δέ δεύτερον έκ τής Δύσεως. Η δέ έλλειψις πάσης μνείας 
περί επιδημίας τοΰ λοιμοΰ έν άλλαις έπαρχίαις κατά τά έτη 1054 — 
1055 και 1076 πείθει ημάς ότι πιθανώτατα ο λομός κατ' άμφοτερας 
τάς έποχάς έπεδήμησεν αποκλειστικώς έν Κωνσταντινουπόλει, ης ή μεγί
στη έμπορικη επικοινωνία πρός τάς πλείστας τοΰ τότε γνωστού κόσμ.ου 
χώρας ενείχε τόν κινδυνον μεταφοράς τής νόσου έξ απωτάτων πολλάκις 
τόπων. 'Απομένουσιν ήδη αι δύο τελευταίαι έπιδημιαι τών ετών 1084 

' Πλήρης καί άκριβέστατος κατάλογος τών επιδημιών λοιμοϋ έν τκίς Ελλη-
νικαις χώραις άπό τής Γ' μ. Χ. έκατονταετηριδος ευρηται έν τω γνωστω έργω 
La Grece au point, de vue ethnologique etc. τοϋ άκαμάτου και πολυμα-
θοϋς παρ' ήμιν ίατροϋ κ. Κλώνος Στεφάνου, ου ανωτέρω πολλάκις έμνήσθημεν. 

2 Κεδρην. 499. —Ζωναρας, —Γλυκας, 983. 
3 Γλυκας IV, 249 (εκδ.'Βόννης) —Κεδρηνός. 609, 22. 
4 Γλυκας IV, 615.—Ζωναράς VIII 227.—Σκυλίτζης, έκδ. Βενετίας, 670. 
5 Scutinum physicomedicum pestis, σ. 246, παρά Κ. Stephanos, 

αυτόθι, σελ. 506. 
6 Sabellicus Historia rerum Venetarum Basiliae. 1556 VII, 

σ. 187—188, παοά Stephanos έ. ά. 
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και 1172, αΐτινες είναι άμφότεραι άξιαι προσοχής. Καί ή μεν πρώτη 
τούτων, ή έν Μακεδονία, ώς έκ τής γειτνιάσεως τής χώρας ταύτης πρός 
τήν κυρίως Ελλάδα, παρέχει πολύ τό ένδόσμον ότι ή έπιδημία ήδύ-
νατο ευκόλως νά μεταδοθή εις τήν τελευταίαν ταύτην, είναι δέ γνωστόν 
άλλως τε ότι κατά τους μέσους χρόνους, ώς και ανωτέρω εϊπομεν, διά 
την έλλειψιν παντός περιωρισμοΰ μετεδίδοντο αί επιδημίαι μετά κατα
πληκτικής ταχύτητος. Ή δέ έν έτει 1172, κατά όγδοηκοντα οκτώ έτη 
μεταγενέστερα τής προηγουμένης, άνεφάνη μέν έν τή Βενετική στρατιά 
τής Χίου, άλλ' ειναί άγνωστον αν τό μόλυσμα μετεδόθη αυτόθι ή εισή
χθη έκ τής Δύσεως ΰπ' αυτών τών Βενετών. Οπωσδήποτε δέον νά 
ληφθή ΰπ' όψιν ότι κατά τάς εις 'Ανατολήν στρατείας τών Βενετών 
πολλάκις ό λιμήν τοΰ Πειραιώς παρέσχε καταφύγιον εις τους στόλους 
αυτών. Καίτοι δ' ό λιμήν ούτος ητο έρημος κατ' εκείνο τοΰ χρόνου, ούχ 
ήττον είναι φυσικόν ότι διά τό ασφαλές αύτοΰ ήτο τό ναύλοχον τών 
μικρών αλιευτικών πλοίων τών Αθηναίων, ειχε δέ συνάφειαν μετά τής 
πόλεως εις ήν ήτο εύκολώτατον νά μεταδοθή έκ τοϋ Πειραιώς ό λομός. 
'Αλλ'ώς εϊπομεν ανωτέρω, είναι άγνωστον αν μετεδόθη τό μόλυσμα τοις 
Βενετοις έν Χίω ή μετεφέρθη ύπ' αυτών τούτων, φαίνεται δέ πιθανώ-
τερον τό πρώτον, διότι αν μετεφέρετο έξωθεν, αδύνατον νά μή έγίνετο 
κατάδηλον κατά τόν δάπλουν, ουδέν δέ περί τούτου λέγεται έν τή 
πηγή ήν ανωτέρω παρεθέσαμεν. Τούτου δ' ένεκα παραμένει έχων υπέρ 
αύτοΰ πλείονας πιθανότητας ώς μεταδοθείς εις τήν κυρίως Ελλάδα καί 
δη τήν 'Αττικήν ό έν έτει 1084 ένσκήψας έν Μακεδονία λοιμος. 

Κατά ταΰτα μέν ούτως' όσον δ άφορα εις τήν ίστορικήν άξίαν ήν 
δύναται νά έχη ή μαρτυρία τών χαραγμάτων περί τής επιδημίας τοΰ 
λοιμοΰ, νομίζομεν ότι αύτη δέν στερείται σπουδαιότητος ώς συνεπικου
ρούσα εις τά όσα γνωρίζομεν περί τής ολιγανθρωπίας καί άσημότητος 
τής πόλεως κατά τάς ΙΑ καί IB εκατονταετηρίδας. Ό βαθμιαίος τών 
Αθηνών μαρασμός και ή αφάνεια εις ήν περιέστη κατ' εκείνους τούς 
χρόνους αληθώς υπήρξαν απόρροια πολλών καί ποικίλων τής τύχης καί 
τών ανθρώπων καταδρομ.ών. Κυριωτάτη βεβαίως αίτια υπήρξε καί τής 
γής ή μεγάλη άφορία καί ή έλλειψις τής βιομηχανίας εκείνης δι' ης άνε-
δείχθησαν εις περιωπήν έπι'φθονον πόλεις γειτονικαί ταϊς Αθήναις, αί 
Θήβαι καί ή Κόρινθος. Ούχ ήττον όμως συνετέλεσαν και αί περιστάσεις 
ύφ' άς έβιουν αί πλείσται τής'Ελλάδος πόλεις κατ' εκείνους τούς χρόνους, 
έκτεθεμέναι είς τήν αύθαιρεσίαν καί τήν άρπαγην τών ποικίλων πολι-
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τικών και στρατιωτικών αρχόντων τών θεμάτων, οιτινες έπήρχοντο ώς 
λύκοι βαρείς έπι τους ατυχείς κατοίκους.Άλλά νομίζομεν οτι εις τά δεινά 
ταΰτα δέον νά προστεθώσι και άλλα διαφόρου φύσεως, άτινα οΰχ ήττον 
συνετέλεσαν εις τήν βαθμιαίαν άραίωσιν τοΰ πληθυσμού τών Αθηνών. 
Και ότι μεν έπαθε πολλάκις ή πόλις ύπό σιτοδειών είναι πιθανώτατον, 
τεκμαιρόμεθα δέ τούτο έξ όσων διεκτραγωδεί ό μακάριος τών Αθηνών 
μητροπολίτης Μιχαήλ Ακομινάτος περί μιας τούτων σύμβασης έπι 
τών χρόνων του. Νΰν δέ τό πρώτον γνωρίζεται ήμιν ότι και ό λοιμός 
έμάστισε τάς Αθήνας κατά τους χρόνους εκείνους. Έάν δ' άναλογισθώ-
μεν ότι είς τόν έπι Κωνσταντίνου τοΰ Γ' έπισυμβάντα λοιμόν τοσούτον 
ήρημώθη ή Κωνσταντινούπολις, ώστε ό αυτοκράτωρ ήναγκάσθη νά 
εποίκηση τήν πόλιν διά νέων κατοίκων έκ τών επαρχιών, δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν και περι τής μεγίστης φθοράς ήν έπέφερεν ή φοβερά έπι
δημία κατά τους μέσους χρόνους και περί τής μειώσεως ήν ήδύνατο νά 
έπενέγκη είς τόν πληθυσμόν πόλεως ταλαιπωρουμενης ύπό ποικίλων 
άλλων δεινών, οία ήτο ή πόλις τών Αθηνών κατά τάς ΙΑ' και IΒ' 
εκατονταετηρίδας. 

Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 

Eκ τών έν τώ προηγουμένω φυλλαδίω έκδοθεισών χριστιανικών επιγραφών 
αί ΰπ'αριθ. 2, 19 και 20 έδημοσιευθησαν ήδη υπό τοϋ κ. Ch. Bayet έν τή 
μονογραφία αύτοϋ : De titulis Attica? christianis antiquissimis, έν ή άνε-
δημοσίευσε τάς έν τώ Bulletin de Correspondance Hellenique έκδοθείσας 
ΰπ'αύτοϋ τούτου έπιγραφά; προσθείς ευάριθμους τινα; έν αις καί αι ανωτέρω 
τρεις. Πασών Ομως ή δημοσιευσις τυγχάνει πλημμελής. Ουτω τής μέν πρώτης 
(σελ. 101, άριθ. 79 παρά Bayet) ή ΰπ' αύτοϋ γενομένη άνάγνωσις έν τοις 
στίχοις 4 και 5 καθάπερ άνω είναι εσφαλμένη, διότι ό λίθος έχει σαφώς κατεπε-
ράνω, τής δέ τελευταίας λέξεως ή συμπλήρωσις είς παναβύσσοις είναι μέν 
ευφυής πλήν τά σωζόμενα γράμματα δέν καθιστώσι πιθανήν τήν τοιαυτην συμ-
πλήρωσιν. Τής δέ δευτέρας επιγραφής (σελ. 102, άριθ. 81) ή δημοσίευσις είναι 
πάντη εσφαλμένη, διότι ό κ. Bayet άναγινώσχει ....μνημε[ιον Ανηκητία, Οπερ 
άντιφάσκει και προς τούς δύο κατωτέρους στίχους. Έν τή τρίτη (σελ. 107 
αριθ. 95) ή ανάγνωσις έχει ορθώς πλήν ότι έν τω λιθω εύρηται κυμιτίριον άντι 
κοιμητήριον ώς έχει παρά Bayet. 

Κ. Μ. Κ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΠΑΝΟΥΤΖΟΥ ΝΟΤΑΡΑ* 
— * — 

Πρός τόν ευγενέστατον Κύριον Πέτρον Σκυλίτζην Ομηρίδην 
είς τό Τζεριγον. 

Ευγενέστατε Κυριε ! 
από των Σπετζων 18 Φευρ.1828. 

To άπό τής 4 τοϋ ένεστώτος μηνός άδελφικόν Σας έλαβον κατά τήν 8 διά 
τοϋ έξοχωτάτου κυρίου !. Κλάδου εύοδωθέντος ένταϋθα αισίως. 'Εχάρην δοξάσας 
τον Ύψιστον. διότι έπληροφορήθην και από τοϋ γράμματος Σας, καί από στό
ματος τής 'Εξοχότητός του περί τής εύκταιας μοι υγείας Σας. 'Επέγνων δέ 
χαι τά σηυειωθέντα χαί Οσον πεοί τοϋ οποίου λέγετε γράμματος, Οτι μέ έστεί-
λατε διά τοϋ κοινοϋ θειου Κυρίου Κάππαρη, Σας βεβαιώ, ότι δέν έφθασεν εις 
χείοά; μου. Ισως δοθέν εις χανένα άλλον χατεσχέθη χατά τό έπιπολάζον έθος 
τινών, οι όποιοι άναπτύσσοντες τά ξένα γράμματα κατορύσσουσι παρανομώτατα 
ώς μή ώφελε ! Περι δέ τής πληροφορίας όπου μας δίδετε, ότι έπαγιώθη ή Πολι-
τική ύπαρξις τοϋ 'Ελληνικοϋ "Εθνους, δι'ήν και συγχαίρετε προφοιβάζοντες 
άμοιβάς τών αγώνων πρός όσους ήγωνίσθησαν υπέρ αυτής. Σας λεγω, ότι αν και 
έδοκιμάσαμεν πολλάκις άπ' αυτής τής αρχής κινδυνους καί αυτής τής ζωής μας 
συνεισενεγκόντες είς πασαν έποχήν ανάγκης αδράς κατά δυναμιν συνεισφοράς. 
*Αν έθυσιάσαμεν τόν φιλτατόν μας υιόν, τόν άξιοτίμητον νέον, τήν βακτηρίαν 
τοϋ γήρω; μα;, μή γενόμενον ριψάσπιδα, αλλά πεσόντα ένδόξως έν τή κατά τάς 
πεδιάδας τών κλεινών Αθηνών τελευταία συμπλοκή υπέρ τή; Πατρίδος. Αν 
τέλο; πάντων έγυμνώθημεν όλης τής κινητής μα; υπάρξεω; έσχάτω; εί; τό 
Ναύπλιον άπό τού; κακοΰργους Μανουσάκην και Καραταΐρην (γνωστούς τοϊς 
πασι δι'ό υπέσχοντο τοίς έν τή Τροιζήνι έρμαιον) και τού; συμμάχου; των, 
μ' Ολον τοϋτο. αν χαί δεινότατα, τά ΰπεμείναμεν καί τά ϋπομένομεν γενναίω;, 
τή; δέ αλήθεια; ένεχα τών λεγομένων Σα; όμνυομεν μέ σέβα; βαθύτατον τό 
γλυχύ όνομα τής Πατρίδος, καί μόνον παρηγορουμεθα διά τήν αποκατάστασιν 
τοϋ "Εθνους, καί τήν οποίαν έλαβε καλήν τύχην νά κυβερναται ήδη από τοιοϋ-
τον έμφρονα καί αποδεδειγμένον βαθύνουν πολιτικόν μέγαν άνδρα, περί τοϋ 
όποιου ημπορεί τινά; νά άναφωνή στεντορείω;, παραβάλλων τήν έξοχότητα του 
μέ τού; Οσοι χατά χαιρού; έλαβον διοικητικούς οιακας, τό <Όΐος πέπνυται, αι δέ 
σκιαί άΐσσουσιν" έχοντες ελπίδας ότι θέλει έλθη καιρός. καθ' όν πολλοί καγαθοί 
πολιται θέλουσι γνωρίση ότι έπληρώσαμεν μέρος ελάχιστον τοϋ πρός την 
Πατρίδα απείρου χρέους μας. Ειθε δέ νά σας απολαύσωμεν όσον τάχιστα διά να 
έξηγηθώμεν προσωπικώς Οσα κάλαμος δέν ημπορεί νά έκθέση ! Ό αύτάδελφό; 
μου Σας ασπάζεται, ό δέ ταπεινός Ανδρέας Σας προσκυνεί. Εύγνωμονοϋντες 
σα; εύχαριστοϋμεν, διότι διά μέσου σας έλάβομεν τήν τιμήν νά γνωρισθώμεν 
μετά τοϋ έξοχ. Κυρίου Ι. Κλάδου καί νά ανανεώσωμεν τήν μετά τοϋ Max. 
Πατρός του αδελφικήν εϋνοίαν. 

Πρός τήν ευγενεστάτην Κυρίαν θείαν προσφέρομεν τό σέβας μας άπαντες 
καί άπασαι ώς καί πρός τά; συγγενικάς οίκογενείας Κάππαρη καί Σκυλιτζη 
Όμηριδου. 

'Υποσημειουμαι εν αγαπη ό δουλος καί φίλος σας 
ΠΑΝΟΥΤΖΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ 

Ν. Κ. 
1 Τής επιστολής ταύτης άντίγραφον εδόθη μοι πρό τίνων ετών υπό τοϋ 

μακαρίτου Ευσταθίου 'Αθανασιάδου άνεψιοϋ έξ αγχιστείας τοϋ Ομηρίδου. Ν. Κ. 
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ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΪΔΕΚ 

Ώς έκ τούτου δέν ήτο άξιοθαύμαστον, ότι οί κιλλιβαντες ώς έπι τό 
πλείστον ήσαν άχρηστοι, Οτι δέ τοιούτον πυροβολικόν έν περιπτώσει 
πολιορκίας ήδύνατο νά παράσχη υπηρεσίας, τούτο ήδύνατο νά πιστεύση 
μόνον Ανατολίτης τις, ών ίκανώς ευχαριστημένος έκ τοϋ πυροβόλου του, 
άν ήχή τοϋτο καλώς καί έκσφενδονίζη μακράν την σφαίραν. Έπι τοϋ 
νοτίου μέρους εν τη εισοοω του λιμενος ισταντο ωραίαι και στέρεαι απο-
θήκαι ήδη ύπό τών Βενετών κτισθεισαι, αϊτινες τοσοϋτον παρημελήθη-
σαν ύπό τών Τούρκων ώστε τό δάπεδον καί ή στέγη είχον καταστραφή. 
Πρό τών αποθηκών τούτων έκειτο ή πυρβολαρχία τα πέντε αδέρφια, 
καλούμενη ούτως έκ τών πέντε κολοσσιαίων μεταλλίνων τηλεβόλων τών 
48 λιτρών Βενετικής κατασκευής. 

Πρός νότον όπισθεν τής πόλεως ύψοϋταί τό φροΰριον Ιτς-καλέ ή 
Οΰτς-καλέ* τό πρώτον δήλοι μεσον φρούριον, τό δέ δεύτερον τριπλοΰν 
φρούριον.'Αμφότερα τά ονόματα είναι αληθή καί κατά τοΰτο χαρακτη
ριστικά ότι τό μέν Ιτς-καλέ κείται έν τώ μεσω μεταξύ τών όχυρωμά-
των τής πόλεως καί τοΰ Παλαμηδίου, τό δέ Ούτς-καλέ σημαίνει τό τρι-
πλοϋν τμήμα τών οχυρωματικών έργων έπ' αύτοΰ τοΰ όρους. Άνατολι-
κώτερον και πρός τό μέρος τής ξηράς ύψοϋται έπι τοΰ Ίτς-καλέ εντός 
και όπισθεν τοϋ δεξιά κείμενου προμαχώνος τοΰ άνωθεν περιγρκφέντος 
μετώπου τής ξηράς, ή Αρβανιτ συγκείμενη έκ δύο πρός αλλήλους 
συνεχόμενων πύργων, ήμικυκλικών καί ίκανώς ευρύχωρων. Τό όνομα 
δεικνύει ότι τό όχύρωμα τοϋτο ειχεν έμπιστευθή είς τούς Αλβανούς, 
άποτελοϋντας ήδη ίσως άπό τής Βενετικής κυριαρχίας μέρος τής φρουράς 

1 Συνέχεια*ιδε τεϋχος 1, σελ. 55. 
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τοΰ Ναυπλίου. Έκ τοϋ πρός τήν πόλιν μέρους τά οχυρώματα τοΰ Ιτς-
καλέ άπαρτίζονται έκ παχέων τειχών έπι τοϋ βράχου ιδρυμένων καί έν 
μερει κυκλώπειων. Ένταΰθα έκειτο ή αρχαία πόλις Ναύπλιον, ή έδρα τοΰ 
βασιλέως Ναυπλίου, όστις έστειλε τόν υίόν του Παλαμήδη εις τήν πολιορ-
κίαν τής Τροίας, τόν δέ χώρον τής σημερινής πόλεως απετέλεσαν μόνον 
μεταγενέστερα! προσχώσεις. Δύο πύλαι άγουσιν έκ τής πόλεως πρός τήν 
άκρόπολίν, πρός ας ανέρχεται τις δι ίκανώς άνωφερών άναβαθμών καί 
κλιμάκων καί αιτ;νες προασπίζονται ύπό πύργων. Ή ανατολική πύλη 
άγε! είς τό δεύτερον τμήμα τών όχυρωμάτων έπι τοΰ Ιτς-καλέ, τό χωρι-
ζόμενον άπό τής κατωτέρω κείμενης Αρβανιτιάς διά παχέος τείχους. 
Τό τρίτον τμήμα πρότερον έσχηματίζετο ωσαύτως ύπό τείχους, όπερ 
όμως σήμερον κατά μεγα μερος κατέρρευσε καί ού όπισθεν ευρίσκεται 
ύψηλόν πρόχωμα ύπό τοΰ Μοροζίνη κατασκευασθέν καί δυνάμενον νά 
προασπίζη τό ύψηλόν τοΰτο μέρος έτι και εναντίον τοΰ ύψηλότερον 
κείμενου Παλαμηδίου καί ίσως κατεσκευάσθη έπι σκοπώ ίνα έν ή περι
πτώσει τό Παλαμήδί ύπό τοΰ έχθροΰ κατελαμβάνετο προφυλάττη, τήν 
έπι τοΰ Ιτς-καλέ πυρίτιδαποθήκην και τήν ύποχώρησιν προς τό μέρος 
τής θαλάσσης, πρός ό άγει μία πύλη. Ή πύλη αύτη είναι σήμερον 
πεφραγμένη καί έν μέρει διά χώματος κεκαλυμμένη' έπι δέ τής δυτικής 
κορυφής τοΰ Ιτς-καλέ κείται ή πυρβολαρχία ήτις δεσπόζει τοΰ κόλπου 
τοΰ Ναυπλίου και ήτις μ.οί παρέσχε τήν ώραίοτάτην θέαν ήν είδον ποτέ. 
Αριστερά νοτίοδυτικώς βλέπει τις τήν έξοδον τοΰ κόλπου πρός τό πέλα
γος, τά περιβάλλοντα τοΰτον όρη τής Λακωνικής, πρός δυσμάς τά όρη 
τής Αρκαδίας, πρός βορράν τήν πόλιν καί τήν πεδιάδα τοΰ Άργους, 
τάς Μυκήνας, τήν Τίρυνθα, τά όρη πρός τό μέρος τής Κορίνθου καί τό 
Αραχναίον όρος, τό έκτεινόμενον πρός τήν ανατολικώς κεμένην Έπί-
δαυρον. Κατά ταύτην τήν διεύθυνσίν πλησίον ύψοΰταί ό κραταιός βρά
χος ό φέρων τό ίσχυρόν φρούριον Παλαμήδί καί άπωτέρω πάλιν πρός 
τό μέρος τής θαλάσσης εκτείνονται τά όρη τοΰ Καστριού, τής αρχαίας 
Ερμιόνης. 

Έκ δυσμών ή θάλασσα βρέχει τήν βάσιν τοϋ Ιτς-Καλέ, ούτινος οί 
βράχοι καθέτως έπικρέμαντα: καθ Ολον τό μήκος. Εντός τών ρωγμών 
αυτών δάσος κάκτων ύλομανεΐ, διά τόν λόγον δέ τοΰτον ισως δέν εκρίθη 
άναγκαίον νά ύπάρχη συνεχές οχυρωματίκόν τείχος πρός ύπεράσπισιν τής 
εκτάσεως ταύτης* καί όντως δέν είναι άναγκαίον όταν τακτικόν στρά
τευμα έκτελή πιστώς τήν ύπηρεσίαν του. Διότι τό Οτι ολίγον πρό τής 
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άφίξεως μου ναΰταί τίνες Υδραίοι η Σπετσιώται ήδυνήθησαν νά άναρ-
ριχηθώσιν εις τόν βράχον τοΰτον όπως άπελευθερώσωσι τόν γέροντα 
Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, μένοντα τότε εντός τοΰ Ιτς-Καλέ ώς πολι-
τικόν κατάδικον, εξηγείται έκ της απίστευτου άμελοΰς επιτηρήσεως, 
ίσως δέ και τής συνεννοήσεως των ελευθερωτών μετά των φυλάκων. 
Ό δέ ιατρός τοΰ επιτελείου Φρειδερίκος Ζουκκαρίνης ο θελήσας έν έτει 
1833 νά δειξη τοις φίλοις του πως ήτο δυνατή ή κατάβασις έκ τούτου 
τοΰ βράχου, ειχε το δυστύχημα νά έξολισθήση ή χειρ του ή φέρουσα χει-
ρόκτιον πριν ή αύτος πατήση ασφαλώς έπι τοΰ βράχου, και ούτως ό 
ιατρός έκρημνισθη κατασυντριβείς εντός τής αβύσσου. 

Μεταξύ τής Αρβανιτιάς κα; τής δευτέρας Οχυρωτικής γραμμής έπι 
τοΰ Ιτς-Καλέ γίνονται οί βράχοι ταπεινότεροι, τείχη δέ ύψοΰνται έκεϊ 
όπως καταστήσωσιν αδύνατον τήν άνάβασιν. Ενταύθα ύπαρχει πυλίς 
διεξόδου έκ τής Αρβανιτιάς, έχουσα άναβαθμόν άγοντα είς τήν τάφρον 
τήν έκτεινομένην πρό τοΰ μετώπου τής ξηράς και ής τό άκρον πρός 
τήν θάλασσαν καλύπτεται διά τετειχισμένου βέλους. Πλαγία πυρβο
λαρχία έκ 3 τηλεβόλων άπτεται εντεύθεν τοΰ μήκους τής βραχώδους 
ταύτης νοτίου πλευράς, έτερα δέ έξ 8 —10 τοιούτων, στεγαζομένων ύπό 
ισχυρού μεσοτοίχου χρησιμεύοντος ώς διάχωμα εναντίον πλευροκοπη-
ματος άπο τής ξηράς, ωσαύτως άπτεται τής θαλάσσης κατά μήκος τής 
βάσεως τοΰ Παλαμηδίου* ή πυρβολαρχία αύτη συνέχεται πρός τήν 
'Αρβανιτιάν. Αεξαμεναί ευρύχωροι καί καλάς έξασφαλίζουσιν έπι έτη 
τήν προμήθειαν τοΰ ύδατος τής φρουράς. Έπι δέ τών χρόνων τών Βενε
τών ένυπήρχον έν τω φρουρίω μεγάλας άποθήκαι μετά στερεών τοίχων. 
Αί έπ; τοΰ Ίτς-Καλέ τουρκικαί οικίαι έκειντο έν οικτρά καταστάσε: 
στενοΰσαι τούς δρόμ.ους κυρίως μεταξύ τής Αρβανιτιάς καί τοΰ μεσαίου 
όχυρώματος, κόπρος δέ καί άκαθαρσίαι πανταχού. Ή μικρά φρουρά 
είχεν εύρει άθλιον κατάλυμα εντός τών έρειπίων καί κάτωθεν τών θόλων 
τών πυλών. 

Εκείθεν τής τάφρου προς τήν ξηράν ύψοΰται εύθυτενής μεχρις 700 
ποδών άνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης ό έξ ασβεστόλιθου βράχος ό 
φέρων τό φρούριον τοΰ Παλαμηδίου τό κτσθέν ύπό τών Βενετών καί 
όνομασθέν άπό τοΰ υιοΰ τοΰ Ναυπλίου Παλαμήδους. Τοΰτο σύγκειται 
έξ έπτά χωριστών φρουρίων καί πυρβολαρχιών περιβαλλόμενων ύπό τεί
χους μετ' επάλξεων καί ένουμενων είς εν όλον. Κάτωθεν τούτων εύρί-
σκονται 3 μείζονα πρωτεύοντα φρούρια, άτινα κεΐνται λίαν έπιδεξιως 
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τό έν κατόπιν τοΰ άλλου, ούτως ώστε ουδέν τούτων δέσποζει τοΰ άλλου 
παρ όλην τήν σπουδαιαν ανισότητα τής επιφανείας, άλλ' έκαστον δύνα
ται νά προασπίζηται καί νά άνθίσταται επιτυχώς κατά τοΰ άλλου. Ιδία 
οχυρόν είναι τό άμέσω; παρά τήν πόλιν καί ταπεινότερον κείμενον, ένθα 
συνήθως ήδρευεν ο φρούραρχος. 

Πάντα ταύτα έχουσι γοργύρας αντέχουσας κατά τών οβίδων καί 
δεξαμενάς, ώς τό Ιτς-Καλέ, έξασφαλιζούσας άποχρώντως τήν άναγ-
καίαν προμήθειαν τοΰ ύδατος. Τό φρούριον τοΰτο συνδέεται μετά τής 
τάφρου έμπροσθεν τοΰ δεξιού προμαχώνος και μετά τής Αρβανιτιάς διά 
κλιμακος κατερχόμενης δι' έλίγμών τόν κατάκρημνον βράχον, ήτις έξωθεν 
προφυλάττεται ύπό τειχών μετ επάλξεων στερεών καί υψηλών κατά τήν 
εκάστοτε χρειαν, κάτωθεν δέ, ένθα δύναντα; άπό τής ξηρά; νά ένεργή-
σωσι τά πυροβόλα, διά θολωτού κευθμ-οΰ. Ειτα δέ άπ αυτή; τή; τάφρου 
φέρει προφυλαττομενη όδός πρός τήν πύλην τής πόλεως, ώστε ή συγ
κοινωνία ταύτης μετά τοΰ Παλαμηδίου είναι καλώς έξησφαλισμενη. Ό 
κευθμός εκείνος προσέτι προασπίζεται ύπό τάφρων και πρανοΰς προκεί
μενου καί έχει τυφεκήθρας. 

Πρό τοΰ λιμενος, περί τά 300 — 400 βήματα άπέχον τών τειχών τής 
πόλεως κειται έπι σκοπέλου τό μικρόν καί στενόν έπίθαλάσσιον φρούριον 
τό καλούμενον Μπούρτζι, έγκλεϊον εντός τοΰ καταφυγίου του εύρύχωρον 
δεξαμενήν. Τό κρηπίδωμα τοΰ πύργου περιστέφει λίθινη έπαλξις μ.ετά 
όπλοθυρίδων, ών όπισθεν ιστανται παλαιά μακρά τηλεβόλα μεγάλη; 
ολκής. Τό φρούριον είναι κατάφορτον τειχών καί διαχωμάτων, δι' ών 
καθίσταται γωνιώδες. τά βλήματα έκεϊ θά έπέφερον κακά αποτελέσματα. 

Έκ τοΰ χωρίου 'Αρείας κειμένου έπ; λόφου περί τά 3/4 τής ώρας άπό 
τοΰ Ναυπλίου, διοχετεύεται δι' υδραγωγείου είς τήν πόλιν ύγιεινόν καί 
άφθονον ύδωρ ρέον μέχρι τής βάσεως τοΰ Παλαμηδίου έπι τοΰ αύτοΰ 
επιπέδου ώς τό έδαφος, άλλά κάτωθεν τής βάσεως τοΰ όρους τούτου 
φέρεται δι' αψίδων καί άντηρίδων, ύστερον δέ διέρχεται ύπό τό 
πρανές διασταυροΰν τόν έν τω βράχω έσκαμμένον πυθμένα τής τάφρου, 
ύπό δέ τόν δεξιόν προμαχώνα τήν πρόσοψιν τής ξηράς, και διανέμεται 
έν τή πόλει τοσούτον δεξιώς, ώστε ού μόνον υδρεύει πολλάς κρήνας κατά 
μήκος τού τείχους τής πόλεως, άλλά καί τάς κυριωτάτας δεξαμενάς τής 
πόλεως καί είτα δύναται τό περισσεΰον έτι νά χρησιμεύη, πρός καθαρισμόν 
τών Οδών χαι τών Οχετών. 

Ταΰτα ειχον νά ειπώ περί τής θέσεως τής πόλεως και τοΰ φρουρίου 
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όπου βραδύτερον έμελλον νά είμαι διοικητής καί πολυτρόπως νά δράσω. 
Άπαντα τά εξαίρετα καί δαπανηρά έργα καί τά μ.ε'σα δι' ών τό Ναύ-
πλιον κατέστη τό Οχυρώτατον προπύργιον τής Ελλάδος, κατάγονται έκ 
τών Βενετών, άλλ' ύπό τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν παρημελήθησαν και 
πολλαχοΰ κατεστράφησαν. 

Κατά τήν άφίξιν ήμών έμαίνοντο έν τή πόλει τά πολιτικά κόμματα. 
Τό ύψηλόν καί δύσβατον Παλαμήδι κατείχε μετά τών τριων αδελφών 
του και 200 — 300 παλληκαρίων περίπου ό καπετάν Γρίβας, Στερεοελ-
λαδίτης, όστις πρότερον έν τή αυλή τοΰ Άλή Πασσά τών Ιωαννίνων 
έτέλει χρέη ύπασπιστού, έν αυτή δέ τή πόλει οί Οπαδοί του είχον τήν 
πυρβολαρχίαν τής Στεριάς καί τάς παρ' αυτήν οικίας, όπερ ήτο δυνατόν 
μόνον διότι πάσαι αί μεμονωμέναι πυρβολαρχίαι έν Ναυπλίω κλείονται 
καί Οπισθεν δι' απλών τειχών μετ' επάλξεων, ίνα ώσιν είς θέσίν νά άμύ-
νωνταικατ αυτής τής πόλεως' τοΰτο δε ήτο ισως μέτρον προφυλακτικόν 
τών Βενετών κατά τοΰ πληθυσμοΰ τής πόλεως ή κατ εχθρικής επιδρο
μής. Τοΰ δέ λοιποΰ μέρους τών τής πόλεως πυρβολαρχιών καί τών οχυ-
ρωμάτων έκράτει 0 γηραιός Σουλιώτης Φωτομάρας προς ον συνετάσσοντο 
πλείστοι οπλαρχηγοί Σουλίώταί καί Πελοποννήσιοι. Ό αριθμός τής 
φρουράς έποίκιλλε κατά τάς περιστάσεις καθ' όσον πλείονες ή ήττονες 
Οπλαρχηγοί είχον έκστρατεύσει μετά τών παλληκαρίων των ή έπανηρ-
χοντο είς Ναΰπλιον, τήν τότε πρωτεύουσαν τής Ελλάδος. Η μήνις τοΰ 
γέροντος Φωτομάρα κατά τοΰ νέου αυθάδους καί παράτολμου μαθητοΰ 
τοΰ Άλή Πασσά προήρχετο έκ τοΰ γεγονότος, ότι εκείνος διά πανουρ
γίας απέσπασε τό Παλαμήδι άπό τοΰ πρότερον κατέχοντος αυτό Φωτο
μάρα καί έγκαθιδρύθη αυτός έν τούτω, τοιουτοτρόπως δ' ήδΰνατο νά 
προξενήση είς τήν πόλιν καί τό Ιτς-Καλέ σημαντικά; ζημίας και κατ 
άκολουθίαν νά θεωρή εαυτόν κύριον τής τύχης τής πόλεως. Κατέχοντος 
δέ τούτου ωσαύτως έν τή πόλει τήν πυρβολαρχίαν τής ξηράς, τήν καλου-
μένην Τα//7ππγ της Στεριάς, δι' οΰ καθίστατο κύριος τής πύλης τής 
ςηράς, περιήλθον οί άνθρωποι του πρός τους τών αντιπάλων είς πολυ-
ειδεϊς ταραχάς και διαπληκτισμούς. Άλλ' επειδή κατά τόν τουρκικόν 
τρόπον 0 αρχηγός ήτο καί ώφειλε νά ή ό προστάτης καί εκδικητής τών 
παλληκαρίων του διά τά προσγινόμ.ενα αύτοϊ; αδικήματα, έάν έπεθϋμει 
νά διατηρήσγ τους δορυφόρους του, συχνάκις συνέβαινον αίματηραί σκη-
ναι μεταζύ τοΰ συρφετοΰ άμ.φοτέρων τών διαμαχομενων. Ολίγας ήμερας 
μετά τήν άφιξιν ημών ειχεν ή έξαγρίωσις τοσοΰτον ανέλθει, ώστε ο Γρί-
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βας έβομβάρδισε τήν πόλιν καί τό Ιτς-Καλέ άπό τοΰ Παλαμηδίου 
διά τηλεβόλων καί όλμων. Τοΰ Φωτομ.άρα άπαντήσαντος άπό τό Ιτς-
Καλέ, τό έκ τών τηλεβόλων πΰρ διήρκεσεν έπι ήμίσειαν ήμέραν, εντός 
δέ τής πόλεως συνεκρούσθησαν διά τυφεκίων καί πιστολίων πρός τό μέρος 
τής πυρβολαρχία; τής Στεριάς. Τά παράθυρα τών οικιών τών καταλη-
φθεισών ύπό τών Οπαδών τών δυο κομμάτων έτειχίσθησαν, ήνεώχθησαν 
δ' έν μέσω τών τοίχων τυφεκήθραι. 

Αιτία τής εκρήξεως τοΰ εμφυλίου τούτου πολέμου ήτο προσβολή έκ 
μέρους τών Σουλιωτών πρός τά παλληκάρια τοΰ Γρίβα' ούτος πρός ίκα-
νοποίησιν έαυτοΰ συνέλαβεν έκ τής πόλεως διά τών στρατιωτών αύτοΰ 
πολίτην τινά, όστις άχθείς έπι τοΰ Παλαμηδίου έβασανίσθη έκεϊ, ώς έλέ-
γετο, καί έθανατώθη. Αιά τοΰτο ήθελον οι άνθρωποι τοΰ Φωτομάρα νά 
καταλάβωσι πάλιν τήν πυρβολαρχίαν τής Στεριάς καί ν' άποδιώξωσι 
τούς Οπαδούς τοΰ Γρίβα έκ τής πόλεως. Τό πΰρ τών μικρών πυροβόλων 
ήρχισεν ήδη τήν έσπέραν πάσν, δυνάμει έν έκείνω τώ μέρει τής πόλεως, 
ό δέ Γριβας φοβούμενος ισως ήδη τήν άπώλειαν τής θέσεως του εντός 
τής πόλεως, έβρόντησε διά τών βαρέων αύτοΰ τηλεβόλων έν καιρώ νυκτός 
τήν άπειλήν του κατά τής πόλεως, ώς ποτε ό Ποσειδών παρά τώ Βιργι-
λίω τό quos ego. 

Διαρκούσης τής ταραχής ταύτης καί τοΰ πυροβολισμ.οΰ έκλείσθη-
σαν αί θύραι πρός τό μέρος τοΰ προαστείου Οπου κατωκοΰμεν, ούτω 
δέ άπεκλείσθημεν τοΰ ύδατος καί τών τροφίμων τής αγοράς. Εμή
νυσα τώ Φωτομάρα καί τώ καπετάν Δούκα άπειλήσας ότι αμέσως 
θ' άνεχώρουν, έξ ού έμελλον νά προκύψωσι δυσάρεστα επακόλουθα διά 
την φήμην τών Ελλήνων, αν μή έδίδετο ώς τάχιστα τέλος εις τόν άπο-
τρόπαιον τοΰτον έμφύλιον πόλεμον. Τό αυτό έγραψα καί πρός τόν 
Γρίβαν, αμφότεροι δέ έδικαιολογοΰντο και ύπέσχοντο νά ήσυχάσωσιν 
αν έκάτερο; τών αντιπάλων ήθελε δώσει ίκανοποίησιν, μ.ετά τινας δέ 
διαπραγματεύσεις ή ησυχία άποκατέστη έπι τοΰ παρόντος. Έν τή περι-
στάσει ταύτη εις τών στασιαρχών, ό Γρίβας, νομίζω, προύτεινε μετά 
200 ανθρώπων του νά συμπλακή προς Ί'σην δύναμιν τού ετέρου μέρους 
και κατά λόγον τοΰ αποτελέσματος τής μάχης ταύτης ό νικητής νά 
μείνη κύριος Ολοκλήρου τοΰ Ναυπλίου ο δέ ηττηθείς νά αποχώρηση τή; 
πόλεως καί τών όχυρωμάτων αυτής. Ή πρότασις βεβαιώς δέν έξελήφθη 
ώς σοβαρά καί ή παλληκαρική κομπορρημοσύνη δέν έσχε περαιτέρω 
αποτελέσματα. 



128 ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Έν ώ χρόνω οι κύριοι ούτοι έλυον διά των όπλων τάς προσωπικάς 

αυτών διαφοράς πρός ζημίαν των έμπιστευθεντων αύτοις φρουρίων και 
κατεσπατάλουν ού μόνον τά πολεμεφόδια άπερ έξ οίκτου έδωρήθησαν 
κύτοϊς ύπό τής Ευρώπης πρός άποκρουσιν τών Τούρκων, άλλά καί τά 
ίδια αυτών κατ' άδικαιολόγητον τρόπον καί έξησθένουν οιύτάς τάς δυνά
μεις άς ώφειλον νά χρησιμοποιήσωσι κατά τοϋ γενικού εχθρού, ό Ιβραήμ. 
Πασσάς μετά τών Αράβων αυτού είχε σχεδόν πάσαν τήν Πελοπόννησον 
καθυποτάξει ύπό τόν ζυγόν αύτοΰ. Αί Πάτραι, τά φρούρια τής Ναυπά
κτου, ή Κορώνη, ή Μεθώνη, τό Ναβαρρινον ώς καί ή Τρίπολις ήσαν 
ύπό τήν έξουσίαν αύτοΰ, μόνον δέ έν τώ έσωτερικώ τής Μάνης, έν 
άκάρπω καί άνύδρω γωνία τού Ταύγετου, πρός δέ έπι τού βράχου 
τής Μονεμβασίας καί έν Ναυπλίω έκυμάτιζον είσέτι αί σημαϊαι τής 
Ελλάδος. 

Μεχρι τής πεδιάδος τού "Αργούς περιεφέροντο Αιγύπτιοι ιππείς, καί 
αν ό Υψηλάντης μετά τίνων εκατοντάδων Ελλήνων άπέκρουον έφοδον 
τών Αράβων έν τώ μοναστηρίω τώ κειμένω κατά τήν 'Ανατολικήν 
κλιτύν τοΰ όρους όστις βαστάζει τήν άρχαίαν άκρόπολίν Λάρισαν ή 
"Αργός, ή καί κατά τούς Μύλους ένθα ύπάρχουσι τά έλη τής Λέρνης, 
ή μικρά αύτη επιτυχία ολίγον έσήμαινε καί έδήλου μόνον ότι ό Ηασσάς 
δέν έσκόπει άκόμη σπουδαίως νά κυρίευση καί ταύτην τήν θέσιν. 

Έν τή Στερεά Ελλάδι τό Μεσολόγγιον καί ή Ναύπακτος εύρίσκοντο 
ύπό τούς Τούρκους, εν ταΐς δυτικαις δέ ταύταις χώραις οί οπλαρχηγοί 
κατά τό μάλλον ή ήττον ή είχον ύποταχθή ή διετέλουν διαπραγματευό
μενοι μετά τοΰ εχθρού. Ή ακρόπολις τών Αθηνών έφυλάσσετο ύπό 
1500 παλληκαρίων, ό δέ πυρήν τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ, οί ύπό τόν 
Γάλλον φιλέλληνα Φαβιέρον τακτικοί οί κομίσαντες εύτόλμως έπι τής 
ράχεως αυτών πυρίτιδα έπ: τής ακροπόλεως, ένεκλείσθησαν έκεϊ όμοΰ 
μετά τών παλληκαρίων ύπό τοΰ Κιουταχή Πασσά 1. 

' Ό τρόπο; δι' ου έφερον τόν συνταγματάρχην Φαβιέρον έπι τής άχρο-
πόλεω;, Οπω; συγκρατήσωσιν έκει αυτόν καί τά τάγματα του, διότι έφοβοϋντο 
τήν ίσχύν αύτοϋ έν τή έθνοσυνελεύσει τή μελλούση νά συγχληθή οσονούπω, 
είναι άξιο; διηγήσεως ώ; παρέχων αντίληψιν τινα τή; διαγωγή; τών Ελλή
νων. Έπεδείχθη δήλον Οτι επιστολή δι' ής ή φρουρά τής άχροπόλεως έγνωστο-
ποίει τή Κυβερνήσει ότι επζσχεν έξ ελλείψεως πυρίτιδος και Οτι ώφειλε νά 
παραδοθή αν μή έχομίζετο έχει προμήθεια πολεμεφοδιων. Άπηυθόνθησαν τότε 
πρό; τόν Φαβιέρον, όστις και ανέλαβε νά προμηθεύση ποσόν τι πυρίτιδο; τοις έχε: 

ΤΑ ΤΏΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 129 
Έν τή ανατολική Στερεά Ελλάδι είχε συναθροίσει ό Καραϊσκάκης 

δύο ή τρεις χιλιάδας παλληκάρια καί προξένησει πολεμών εναντίον μεμο
νωμένων σωμάτων τοΰ τουρκικού στρατού ούχι ασήμαντους ήττας. Νϋν 
δέ μεγαλύτερον σώμα άποσπασθέν έστράτευσε κατ' αύτοΰ, όστις δι' επι
τηδείων κινήσεων παρεσυρεν αυτό μέχρι τών άξενων φαράγγων τοϋ Παρ-
νασσοΰ, ένθα έξαντληθέν έκ τής πείνης καί τοϋ ψύχους έν μέσω εχθρικών 
και έρήμων ορέων υπέστη τέλος παρά τήν 'Αράχοβαν ολοσχερή ήτταν 
καί κατά μέγα μέρος κατεκόπη. 

Τής νίκης ταύτης τά τρόπαια συνιστάμενα είς σάκκους άποκοπέντων 
ώτων και τίνων κεφαλών ανηκουσών είς τούς αρχηγούς, άπέστειλεν ό 
Καραϊσκάκης είς Ναύπλιον, ώς και τινας αιχμαλώτους οφείλοντας νά 
φέρωσι ταύτα. Ό Κωλέττης ειχεν έκ Σκιάθου όδηγήσει είς Ταλάντι 
πλήθος Στερεοελλαδιτών, άλλά μετ' ού πολύ αποκρουσθείς ήναγκάσθη 
πάλιν νά άποπλεύση, ούτως ώστε τά τοϋ επισιτισμού ήδύναντο έκ Θεσ
σαλίας νά φθάνωσιν απρόσβλητα πρός τόν σερασκέρην εις Αθήνας διά 
Λαμίας καί Ταλαντιου. Ή αποκοπή τών συγκοινωνιών τούτων ήτο ό 

πολιορκουμένοις. Έπι τώ σκοπώ δέ τούτω ώφειλεν έκαστο; τών 800 τακτικών 
και φιλελλήνων οϋς ωδήγει πρός τό επιχείρημα τοϋτο νά άρη έπι τών νώτων 
αύτοϋ δεμάτιον περιέχον 8 —10 λίτρας πυρίτιδος. Τό σώμα απεβιβάσθη παρά τήν 
Κωλιάδα άκραν 1 1/2 ώραν άπέχουσαν τών Αθηνών, διέρρηξε τήν κακώς φρου-
ρουμένην γραμμήν τών χαρακωμάτων και έφθασε, καταλείπουσα αριστερά τό 
τείχος τής ύπό τών Τούρκων κατειλημμένης πόλεως κατά τό μέρος τοϋ Ωδείου 
τοϋ Ήρωδου έπι τής ακροπόλεως, απολέσαν καθ' όδόν πολλούς στρατιώτας έν 
οις και τόν ανδρεϊον ταγματάρχην Ρομπέρ έν τω ανίσω νυκτερινω αγώνι' διότι 
οι τακτικοί ώς φέροντες έπι τής ράχεως τά σακκίδία τής πυρίτιδος δέν ηδΰναντο 
νά πυροβολήσωσιν, αλλά μόνον Οπου ευρισχον αντίστασιν ήνοιγον τήν όδόν διά 
τής λόγχης. Φθάσαντες δέ έπι τής ακροπόλεως τής διοίκουμένης υπό τοϋ Γούρα, 
έμαθον ότι δέν ύπήρχεν έλλειψις πυρίτιδος, όταν δέ ό Φαβιέρος έσκόπευε ν' ανα
χώρηση (διότι δέν ήτο ποσώς ή πρόθεσίς του νά κλεισθή έντός ακροπόλεως), 
τά παλληκάρια διεκήρυξαν Οτι άν αυτός δέν έμενεν έκει μετά των τακτικών του 
και αυτοί ήθελον αποχωρήσει καί παραδώσει τήν άπόρθητον ακρόπολιν είς τούς 
Τούρκους. Ειτε, ώς μέ έβεβαίωσαν, εδόθη τω Φαβιέρω δολία επιστολή ώς τώ 
Ούρια (έν τή Παλαια Διαθήκη). μέλλουσα νά κρατήση αυτόν έπι τής άχροπό
λεως, ειτε ό Γούρας καί οι σύν αύτώ ϋπελόγιζον ότι έν ενδεχομένη παραδόσει 
έμελλον διά γαλλικής μεσολαβήσεως νά τύχωσι καλυτέρων όρων καί ασφαλοϋς 
εξόδου, συμμεριζόμενου τοϋ Φαβιέρου και τών άλλων φιλελλήνων τήν τυχην 
των, τό αποτέλεσμα έμεινε το αυτό καί ό Φαβιέρος μετά τοϋ μεγαλυτέρου και 
καλλίστου μέρους τών τακτικών στρατευμάτων παρέμεινεν εντός κεκλεισμένος. 

9 
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σκοπός των εκστρατειών τοϋ Κωλέττη ώς και τοΰ Καραϊσκάκη, ένώ 
στολίσκος έμελλε να άποκλείση τόν πορθμόν τοΰ Εύριπου καί νά έμπο-
δίση πάσαν κατά θάλασσαν συγκοινωνίαν. Ή έπιχείρησις αύτη καλώς 
έκτελουμενη ήδύνατο νά εχη ώς έπακολούθημα τήν λύσιν τή; πολιορ-
κίας τής ακροπόλεως, διότι τά πέριξ είχον έρημωθή καί έξαντληθή' 
άλλ' όμως οί Έλληνες δεν έπραττον εν ομοφωνία, διό καί ή επιτυχία 
πάντοτε υπήρξε μονομερής μόνον καί ό σκοπός δεν ήδυνήθη νά έπι-
τευχθή— ό δε Κιουταχής ιστατο άκλόνητος πρό τών Αθηνών. Έκ 
τών νήσων, ών τά πλοία χαί οί ναϋται έσχημάτιζον τό έλληνικόν πολε-
μικόν ναυτικον, μόνον ή 'Υδρα καί αί Σπέτσαι ήσαν έτι έλεύθεραι. Τά 
Ψαρά έδηώθησαν φρικωδώς διά πυρός και σιδήρου, έκ δέ τών πρότερον 
πλουσίων κατοίκων αυτών οί δυνηθεντε; νά σωθώσιν επί τών πλοίων 
των κατέφυγον κατά μέγα μ.έρο; είς Αίγιναν. Αί νήσοι Σύρος, Τήνος 
καί Νάξος εύρίσκοντο πρό πολλοϋ ύπό τήν γαλλικήν προστασιαν, επειδή 
δέ μεγα μέρος τών κατοίκων ανήκει εί; τήν καθολικήν Έκκλησίαν καί 
ύπάρχουσιν έπ' αυτών Δυτική αρχιεπισκοπή καί έπισκοπαί, άπήλαυον 
ειδους τινός ούδετερότητος. καίτοι παρεϊχον πολυειδεϊς υπηρεσίας είς 
τήν έλευθέραν Έλληνικήν πολιτειαν, ναυπηγούμενων τών πλείστων 
ελληνικών πλοίων έν Σύρω. 

Ή Χίος ώσαύτως βαρβάρως έτιμωρήθη διά τήν άπόπειράν της όπως 
έλευθερωθή καί φρικωδώς έδηώθη, ό δυνάμενο; δέ νά σωθή κατέφυγεν 
είς Σϋρον. Ή δέ Σάμος μεν διετηρήθη διά τής ανδρείας τών πολυαρί-
θμων κατοίκων αυτής ελευθέρα, άλλά δέν ήδυνήθη, ώς κείμενη λίαν έγγύς 
τή; Ασιατικής ηπείρου καί ώ; όφείλουσα νά σκεφθή περί τής ίδιας 
ασφάλειας, νά στερηθή πολεμιστών είτε άλλης τινός επικουρίας όπω;ς 
χρησιμοποιήση ταΰτα πρός επιχειρήματα έξωθεν αυτή;. Έπίση; ή 
μεγάλη νήσος Κρήτη ειχεν επαναστατήσει, οί δέ Τοΰρκοι περιωρίσθησαν 
έντός τών φρουρίων των* ίνα καταλάβωσιν όμως ταΰτα οί Κρήτες, ούτε 
τά μέσα, ούτε τήν έπιτηδειότητα έκέκτηντο, μόνον δέ ή ώς φωλεά επί 
βράχου Γραμβοϋσα, ή ύστερον διαβόητος καταστάσα ώς καταφύγιον 
τών πειρατών, ειχε χαταληφθή αίφνιδίω; ύπό τοϋ αρχηγού Καλλέργη. 
Ολίγαι δέ έκατοντάδες Κρήτες ονομαστοί ώς καλοί σκοπευταί (φήμη 
κληρονομηθεϊσα άπό τών αρχαίων κατοίκων) υπηρετούν έν τώ έλλη-
νικώ στρατώ. Ή Εύβοια ευρίσκετο ύπό τήν τουρκικήν δεσποτείαν, κατά 
ταύτη; δέ ό συνταγματάρχης Φαβιέρος, καθ' ον χρόνον ή Ελληνική 
Κυβέρνησις ήτο έτι έν Αθήναις, ειχεν επιχειρήσει νά έκστρατεύση μετά 
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τών τακτικών στρατευμάτων καί τίνων εκατοντάδων παλληκαρίων άλλ' 
ή έπιχείρησις ού μόνον απέτυχε δι' αίτιας έν αις ό Φαβιέρος ολίγον 
έπταιε και ών ό κυριώτερος λόγος ύπήρχεν ό φθόνος καί ή δυσμένεια 
εναντίον τή; αυξανομένη; περιωπής τοΰ συνταγματάρχου καί ή απο
στροφή τών αρχηγών τών παλληκαρίων πρό; τόν τακτικόν διοργανισμόν, 
άλλά καί έσχεν ώ; έπακολούθημα μετά τήν έπάνοδον μεγάλην λιποτα-
ξίαν έκ τοΰ τακτικου στρατοΰ. Διότι πρό μεν τής εκστρατείας τό 
ταχτικόν σώμα ανήρχετο εις 3 χιλιάδας ανδρών, ύστερον δέ σχεδόν τά 
δύο τρίτα τούτων διεσκορπίσθησαν. 

Έκ ταύτη; τή; εικόνος καταφαίνεται, πόσον απελπιστική ήτο ή 
θέσις τοΰ Έλληνικοΰ κράτους, ού ή επικράτεια περιωρίζετο μόνον έπι 
τοϋ Ναυπλίου, τή; Μονεμβασία; και μερους τής Μάνης μετά τών νήσων 
Ύδρας, Σπετσών και Αίγίνης καί ού τά μικρά στρατεύματα έν μέρει 
μεν έντός τής άκροπόλεως ήσαν κατάκλειστα, έν μ.έρει δέ άνευ άσφα-
λοϋς βάσεως άνά τήν 'Ανατολικήν Ελλάδα έπλανώντο. Άλλ' όμως τό 
θάρρος δέν είχε διαρραγή καί ή έλπις διετηρεϊτο έτι ακμαιότατα. 

Έπιτυχιάι όμοιαι πρός θαύματα, αί συμβαίνουσαι συχνάκίς μετά 
δεινόν ατύχημα, ή συναισθησι; ότι ουδεμία διαπραγμάτευσις ήτο δυνατή 
μ.ετά τών προτέρων δεσποτών και ή πασιφανής άδεξιότης τών Τούρ
κων έν τώ πολέμω, ή ακατανόητος νωθρότης τών Ίβραήμη όστις μετά 
πλείονός τινος λογικότητος και δραστηριότητος έφαίνετο ότι θά ήδύ-
νατο νά άγάγη είς πέρας μετ' ού πολύ τόν πόλεμον τοΰτον. άτε υπο
στηριζόμενος ύπό τοΰ δεινοΰ αύτοΰ στόλου καί ύπό πολυαρίθμου και 
ουχί όλως άγυμνάστου τακτικοϋ στρατοΰ, τέλος τό συναίσθημα και ή σχε
δόν μέχρι πεποιθήσεω; έξικομένη έλπις, ότι ή πεπολιτισμένη Ευρώπη 
δέν ήθελεν αφήσει νά έξαφανισθώσιν οί γόνοι τής χώρας εκείνης τής 
παραγαγούσης τόν σπόρον, έξ ού άνεβλάστησεν ή υψηλή παίδευσι; καί 
τά αγαθά τοϋ πολιτισμοΰ αυτής, ταΰτα πάντα ύποθαλπόμενα ύπό 
τής άφροντισίας τής δωρουμενης ύπό τοΰ ωραίου ούρανοΰ τής Έλλάδος, 
δέν αφήκαν την λυχνίδα τής ελευθερίας νά σβεσθή ποτε, τουναντίον δέ 
έκαστη μικρά επιτυχία κατά τών Τούρκων άνύψου αυτήν εις λαμ-
πράν φλόγα. ("Επεται συνέχεια.) 
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Kralik R., Sokrates Wien, Konegen. XXIV, 617 σ. 12ον. Μ. 7,50. 
Ό συγγραφεύς μετ' ενθουσιασμού υπέρ τοΰ αντίκείμένου πραγματευόμενος 

δέν λησμονεί διά τοϋτο τήν έπιστημονικήν έρευναν, κατώρθωσε δέ νά παρα-
γάγη κάλλίστον έργον, όπεο ούχ άσκοπον θά ήτο νά μετενεχθή εις τήν 
Έλληνίκήν, καθ' Οσον περί Σωκράτους έχομεν έν ταύτη μόνον τό ύπό τοϋ 
κ. Καρακάρη μεταφρασθέν τοϋ Λασώ, όπερ καίπερ καλόν ον, δέν άρκει εις 
έμβριθεστέραν μελέτην τοΰ μοναδικοϋ τούτου φιλοσόφου και ανθρώπου 

Sieglin W , Schulatlas zur Geschichte des Altertums. Gotha 1899. 
64 γεωγραφικοί καί τοπογραφικοί χάρται έπι 28 σελίδων. 8ον. Μ. 0,80. 

'0 μικρός ούτος άτλας είναι απάνθισμα έκ τοϋ μεγάλου ίστορικοΰ άτλαντος 
τοϋ Σποοϋνερ ον έκδίδει έκ νέου ό Γουλ. Σιγλίν, διάδοχος τοΰ περίφημου 
Κιπερτ έν Βερολίνω. Έν αύτω συνελέγησαν μόνον έκεινοι οι πίνακες όσοι πρό 
πάντων είναι προωρισμένοι πρός χρήσιν τών μαθητών τών γυμνασίων. η δέ 
έκτέλεσις αυτών είναι καλλίστη 

Mispoulet J. B., La vie parlementaire a Rome sous la republique. 
Μετά 16 εικόνων, ών 11 έν παραρτήματι. Paris 1899. IV, 418 σελ. 

Ού μόνον οι ιστορικοί καί αρχαιολόγοι, άλλά καί οί πολιτικοί άνδρες θά 
ευρωσιν έν τω βίβλίω τούτω ανάγνωσμα τερπνόν καί δίδακτικώτατον, καθ'οσον 
ό συγγραφεύς κατά πάντα κατέχων το θέμα αύτοΰ, εξετάζει τόν βουλευτιχόν 
βίον τών 'Ρωμαίων καί παραβάλλων αυτόν πρό; τά νεώτερα βουλευτικά έθιμα 
καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι τά μέγιστα όμοιάζουσί ταϋτα πρό; έκεινον. 

Sophokles, erktart von F. Η. Schneidewin und A. Nauck. 8. 
Bandchen, Anhang von Ewald Bruhn. Berlin 1899. VI, 170 σ. 8ον. 
Μ. 2,25. 

Τό συμπλήρωμα τοϋτο περιέχει τάς γραμματικάς καί φρασίολογικάς παρα
τηρήσεις περί τής γλώσσης τοΰ Σοφοκλέους, είναι δέ χρησιμώτατον διά πάντα 
περί ταύτην έογαζόμενον. 

Κοch W. Kaiser Julian der Abtrunnige. Seine Jugend und Kriegs-
thaten bis zum Tode des Kaisers Constantins (331 -361). Leipzig 
1899. M. 5. 

Τό σύγγραμμα τοϋτο στρεφόμενον περί τάς ίστορικάς πηγάς τής ιστορίας 
Ίουλιανοϋ τοΰ 'Αποστάτου είναι σπουδαιότατον, αποδεικνύει δ' έκ νέου ότι υπό 
τε τών υπερασπιστών χαί τών έχθρων τοϋ Ιουλιανοϋ κατά πολύ έξωγκώθη ή 
σημασία αύτοϋ' εις τάς λεπτομέρειας δέ ό συγγραφεύς πολλά νέα πορίσματα 
ήγαγεν είς φώς, δίό καί συνίσταται θερμότατα. 

Sanetis Gaelano de, Άτθί;. Storia della reppublica ateniese dalle 
origini alle riforme di Clistene. Roma 1899. VIII, 364 σελ. 8"". 

Καίτοι ό συγγραφεύς είναι νεώτατος άκόμη, διά τοϋ έργου αναδείχνυτζί 
εμβριθέστατος ιστοριοδίφης. Άλλ' οΰ μόνον τοϋτο' αντί νά διασπάται είς λεπτο
μέρειας, έστω καί πολυτίμους και σπουδαιότατας, συλλαμβάνει διά τής εύρείας 
έπισκοπήσεως αύτοϋ τό σύνολον τών διαφόρων περιόδων τής αρχαιότατη; ιστορία; 
τών'Αθηνών, και παρέχει ούτω πληρεστάτην αμα καί αληθεστάτην αυτής είκόνα. 

1 Κυρίως ένταϋθα γίνεται λόγος μόνον περί βιβλίων άτινα δύναται ή Σύν-
ταξις τής Αρμονίας νά συστήση τοίς άναγνώσταις ταύτης. 
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Wagner E. und G. . Kobilinski, Leitfaden der griechischen und 

romischen Altertumer. 2α έκδ. Berlin 1899. XIV, 188 σ. 8ον μετά 26 
πινάκων. Μ. 3. 

Έν σμικρώ ογκω μεγα βιβλίον, περιέχον έν περίλήψει τάς έλληνικάς και 
ρωμαικάς αρχαιότητας, προωρισμένον μέν διά τούς μαθητάς τών γερμανικών 
γυμνασίων, άλλ' 'ίσως μάλλον κατάλληλον διά τελειοφοίτους προαλειφομένους 
δι' εξετάσεις. 

Boreas Theoph, Das weltbildende Prinzip in der platonischen 
Philosophie Διατριβή έπι διδακτορία. Leipzig 1899. 71 σ. 8ον. 

Ή μετά μεγάλης εμβρίθειας, άγχινοίας καί αυστηράς έπιστημονίκής μεθόδου 
γραφείσα διατριβή "Ελληνος σπουδάσαντος έν Αθήναις και Λιψια είναι πολύ
τιμος συμβολή εις τάς περί τήν πλατωνικήν μεταφυσικήν σπουδάς. 

Ruge W. und E' Friedrich. Archaelogische Karte von Kleina-
sien. Μετά 2 συμπληρωτικών χαρτών καί λεπτομεροΰς καταλόγου τών Ονομά
των. Halle 1899. VIII σ. μέγα 4ον. Μ. 3. 

Δίά πάντας τους ασχολουμένους περί την αρχαίαν γεωγραφίαν τής Μικρας 
Ασίας ό χάρτης ουτος θα είναι χρησίμώτατος. 'Εξετελέσθη έπι τή βάσει τών 
τελευταίων ερευνών και έξετυπώθη μετά μεγάλης φιλοκαλίας καί ακριβείας. 

Ribbeck Ό , Reden und Vortrage. Leipzig 1899. VI, 308 σ. μέγα 
8ον. Μ. 6. 

Πάντες οι γνωριζοντες τήν αξίαν τοϋ αποθανόντος συγγραφέως, ου ή ιστορία 
τής ρωμαικης ποιήσεως έκδίδεται νΰν και έν έλληνική μεταφράσεί, μετά μεγί
στου ένδιαφέροντος θ αναγνώση τά έν τώ παρόντί τόμω περισυλλεγέντα έλάσ-
σονα έργα αύτοϋ, κυρίως δέ τάς περί Εύριπίδου και Θεοκρίτου πραγματεας. 

.Arvanitopullo Ap. S. Questioni di diritto attico Dei debitori 
verso lo stato ateniese. Roma 1899 53 σ. 8ον. Lire 1,50. 

Είναι λίαν εύάρεστον ότι άπό τινος χρόνου οι "Ελληνες αρχαιολόγοι και 
νομομαθεις έρευνώσιν έπιτυχώς τά περί τοΰ αττικοϋ δικαίου. Και ή παροΰσα 
δέ διατριβή, στρεφόμενη πρό πάντων περί τας γραφάς αγραφίου, βουλεύσεως, 
ψευδεγγραφής και περί τήν ένδειξιν, αποτελεί πολύτιμον συμβολήν εις τά 
ζητήματα ταϋτα. 

Bauer Ad, Die Forschungen zur griechischen Geschichte 
1888-1898 verzeichnet und besprochen. Munchen 1899. IV, 573 σ. 
8ον. Μ. 15. 

Έργον έπίπονον, ού μόνον απαριθμοΰν τά κατά τήν δεκαετίαν 1888 μέχρι 
1898 έκδοθέντα βιβλία και τάς διατριβάς περί έλληνικής ίστορίας, αλλά και 
άναλϋον τά περιεχόμενα και κρίνον την άξιαν ή τουλάχιστον χαρακτηρίζον τάς 
γνώμας τών διαφόρων συγγραφέων, αποτελούν δ ούτω πολύτιμον βοήθημα εις 
τούς περί τήν Ίστορίαν τής πατρίδος ημών έργαζομένους. 

Philippson A., Thessalien und Epirus. Berlin. XII, 422 σ. μετά 8 
πινάκων. Μ. 12. 

Ώς έκ τών σκοπών οϋς έπιδιώκει ό συγγραφεύς τό σπουδαιότερον μέρος τοΰ 
έργου τούτου κατέχει ή γεωλογική έρευνα τοϋ έδάφους τής Θεσσαλιας και τής 
Ηπείρου. Ούχ ήττον δέν παραμελοϋνται δίά τοϋτο οι αλλοί κλάδοι τής γεω-
γραφίας, πολύτιμοι δέ πληροφορίαι δίδονταί και τοίς αρχαιολόγοις. 

Lycurgi oratio in Leocratem post C. Scheibe adiectis fragmentis 
edidit F. Blass. Ed. maior. Lipsiae 1899. XLIV, 86 σελ. 8"". Μ. 0.90. 

Τό ότι ό έξοχος τών αττίΚών ρητόρων έκδότης Ε. Blass άνζφέρεί έπι τοΰ 
τίτλου τό ονομα τοϋ πρό 50 σχεδόν ετών έκδόντος τόν αΰτόν λόγον C. Scheibe, 
Οφείλεται καθ ήμας μόνον είς αισθημα σεβασμοΰ. Διότι εννοείται μέν Οτι 
κατά τήν έχδοσιν ταυτην έλαβεν ΰπ' όψιν τήν τοϋ Scheibe ώς και πάσας τας 
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των άλλων φιλολόγων περί τόν Λυχοϋργον εργασίας, αλλ'έν τούτοις ή σημε
ρινή έκδοσις διαφέρει ριζηδόν της παλαιάς, ουδέν δε σχεδόν εδάφιον έμεινεν 
αμετάβλητον. Και πρέπει μεν ν'άναγνωρίσωμεν οτι πολλά εις τήν διόοθωσιν 
τοϋ χειμένου συνεβάλοντο χαι άλλοι' άλλ' ότι έν πολλοίς και ούχι άσημάν-
τοις τήν άποκατάστασιν τοϋ λόγου όφείλομεν εις αυτόν τον κ. BIass, δεν 
θ' άρνηθή και ό μή παραδεχόμενος πάσας τάς ΰπ' αύτοϋ εις το κείμενον εισα-
χθείσας γραφάς. Τελειαν άποχατάστασιν τούτου δεν δυνάμεθα ν'αναμένωμεν 
επί τή βάσει των σήμερον ύπαρχοντων βοηθημάτων, χαΐ πάντοτε θά μένωσιν, 
αν δεν εΰρεθώσι νέα απόγραφα, πολλά χωρία αμφίβολα. Και έν τή προχειμενη 
έχδόσει άλλα μεν διώρθωσεν ή συνεπλήρωσεν ο κ. Β. δι' εικασιας, άλλα δε αφή-
χεν ανέπαφα, προσθέτων σταυρόν. "Εν τούτων (67 : "και ού τοϋτο λογιείσθε, 
ει εις εστί μόνος άνθρωπος, αλλ' -)- εις το πράγμα") έν τούτοις φρονοϋμεν Οτι 
θεραπεύεται έάν μεταβάλωμεν το "άλλ' εις" εις κάλλά τί". [Γ. Μπάρτ] 
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Εκει οπου δεν ακμαζει η βιομηχανια νοσει ο πολιτειακος βίος. 
ΤΟ σοφόν τοϋτο ρητόν γνωστού Γερμανού κοινωνιολόγου παρέχει, νομιζομεν, 

τήν έξήγησιν τής παρ' ήμϊν κακοδαίμονιας. 
'Επεδόθημεν άνέκαθεν εις τάς θεωρητικάς σπουδάς, εις τα; γνώσεις τής 

πολυτελείας, εις τα επιδόρπια ούτως ειπείν, καί παρημελήσαμεν τάς πρακτικάς 
γνώσεις, τα καίρια, τα ουσιώδη, τον άρτον. Ή ζωτικότης και ή ευημερία των 
λαών μετρείται σήμεοον διά τοΰ αριθμού των βιομηχανιχών εργοστασίων, ή 
ίδρυσις δε και ή ύπαρξις αυτών εξαρτάται έκ τής μορφώσεως και προετοιμασία; 
τοΰ λαοΰ άπό τή; πρώτη; αΰτοΰ ήλικίας εις τους πρακτικούς κλάδους.'Η Γερ
μανία κατέχει σήμερον τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών κρατών τοϋ κόσμου ουχί 
χάρις εις τόν στρατόν αύτης, όστις είναι απόρροια τής υλικής ή ήθικής ακμής 
τοΰ κράτους τούτου, άλλά χάρις εις τά εξαίρετα αυτής πρακτικά σχολεία καί 
πολυτεχνεία, χάρις εις τήν στρατιάν τών χημιχών, βιομηχάνων καί έπιστημο-
νικώς μεμορφωμένων έμπορων, οιτινες καί εις τήν έν τω τόπω προαγωγην 
και άνάπτυξιν τών παραγωγικών κλάδων συντελοΰσι και διασπειρόμενοι ανά τήν 
ΰφήλιον γίνονται ζωντανοί κήρυκες τοΰ παγγερμανισμοΰ και τή; έπικρατήσεως 
τών γερμανικών προϊόντων και ιδεών. 

Δυστυχώς παρ' ήμιν μετά τον Καποδίστριαν ούδείς τών ισχυόντων έσκέφθη 
σοβαρώς περί τής πρακτικής έκπαιδεύσεως, περί τή; ένωτισεως τοΰ λαοΰ διά 
τών θετικών επιστημών καί γνώσεων, περί τής μορφώσεως τών τεχνιτών, περί 
τής παραγωγής βιομηχάνων καί έμπορων. 

Μόνον ή ίδιωτική πρωτοβουλία ενήργησε και έν τή περιστάσει ταύτη. Ούτω 
δέ άφ' ενός μεν ή Βιοτεχνιχή εταιρεία, ελάχιστα έχουσα δυστυχώς εις την δια-
θεσιν αυτής μέσα και ελαχίστης τυγχάνουσα ενισχύσεως προσπαθεί διά τής 
εσπερινής αυτής σχολής νά καταρτίση τεχνίτας τελειότερους, αφ' έτερου δέ ή 
Βιομηχανιχή και Έμποριχή Άκαδημια ούδεμιαν ούτε ύλικώς ουτε ηθικώ; 
έχουσα έκ μέρους τοΰ κράτους ύποστήριξιν εργάζεται έν ταϊ; σχολαις αυτή; 
υπέρ τής πρακτικής προπαιδεύσεως και υπέρ τής μορφώσεω; επιστημόνων 
γεωργών, βιομηχάνων χαί έμπορων προσερχόμενων εις αυτήν έξ Ολων τών 
μερών τοΰ τε έσω και τοΰ έξω 'Ελληνισμοΰ. 

Ο. Α. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 


