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Ό πολιτισμός και ή γλώσσα των Καταλάνων έν 
Ελλάδι κατά την ΙΔ' εκατονταετηρίδα, ΰπό 
Αντωνίου 'Ρούβιο Λιούκ (μεταφρ. Γ. Ν. Μαυράκη). Σελ. 273 

Ή διατήρησις της δυνάμεως έν τή φυοει (έχ τών 
Χημικών Επιστολών τοϋ Liebig) Η 289 

Δημώδες όητόν, υπό Αντωνίου Α. Ροντήρη και Ν. Γ. 
Πολίτου ο 299 

Ή τριγωνική αγορά και ό ελληνικός ναός της 
Πομπηίας (μετ' εικόνων) ΰπό Φιλαρχαίου )) 302 

Αρχαιολογικά ζητήματα. 2. Ή επικήδειος σπονδή, 
υπό Γουλ. Μπάρτ )) 306 

Αί έπιγραφαί τοϋ Μυστρά, ΰπό Κ. Μ. Κωνσταντοποϋλου. )) 316 
Τά τών Βαυαρών φιλελλήνων έν Ελλάδι κατά τά 

έτη 1826 — 1829. (Μετάφρ. έχ τών Απομνημονευ
μάτων τοΰ Κ. βαρώνου "Αιδεκ) )) 330 

ΠΙΝΑΞ ΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΙ 
Πίναξ ΙΓ' : Τό νότιον τμήμα της Πομπηίας. 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της ((Αρμονίας)) είναι ή διάδοσις της 
αληθείας διά πρωτοτύπων έπιστημονικών μελετών, αναγομένων ίδια εις 
την φίλοσοφίαν και θεολογιαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικήν άρχαιολογιαν, τά ελληνικά γράμματα εν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστημας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθιστά προσιτά εις τους "Ελληνας 
δι' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη, φωνή συνάδουσι 
πρός τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας τών ξένων γλωσσών η 
και δι' άλλους λόγους δέν περιέρχονται ώς έπι τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ήμών. 

Πρός όσον ένεστι τελειοτέραν έπιτευξιν τούτων ή ((Αρμονία)) μετ' 
ίδιας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικην κινησιν της τε Έλλά-
δον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, αλλά καί άνα-
πτύσσουσα η καί κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
Όθεν καί παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα, όπως πέμπη 
ημίν έν άντίτυπον αϋτοΰ, η όταν πρόχειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμίν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Ή ((Αρμονία)) θέλει φιλοξενεί εν ταίς στηλαις αύτης πάσαν έπι-
στημονικην διατριβην εγκρινομένην προηγουμένως ΰπό της πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής καί μη προσκρούουσαν 
είτε αμέσως είτε εμμέσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοϋ Ευαγγελίου. 

Ή (('Αρμονία" έκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα εκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8ον μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τηματι η και εντός τοϋ κειμένου. 

"Εκαστον τεϋχος τιμάται δραχμής (έν τώ έξωτερικώ φράγκου χρυ-
σοΰ), ή δ' εξάμηνος συνδρομη δραχ. 5 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 5) 
και ή ετησία δραχ. 10 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

"Οσοι τών κ. κ. συνδρομητών δέν κατέβαλον ακόμη την συνδρομην 
αυτών παρακαλούνται νά πεμψωσιν αύτην 

οι μεν εν Ελλάδι και τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν Αθηναις, όδ. 
Πανεπιστήμιου 53, 

οι δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν Herrn CARL FR. FLEISCHER, Buchhandler, Leipzig, 
8alomonstrasse 16, μετά της έξης σημειώσίως : pour compte 
de MM. Barth & von Hirst a Athenes. 
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2) . Τό Άτττκόν ήμερολόγιον Άΰωπίου (τόμοι 24). 
3) . Τό 'Εθνικον ήμερολόγιον Βρετοΰ (Παρίσιοι 1861—1871). 
4) . Ή έφημερις «Κλειώ" τής Τεργέστης (τά πρώτα 12 έτη). 
ΣΗΜ. Περιέχει έν τη. έπιφυλλιδι και έν ταϊς στήλαις πλείστας 

σπουδαίας πραγματείας. 
5) . Ό Γαλλικός χάρτης της πρώην Ελλάδος (έν φύλλοις). 
Πάντα έν άρίστη καταστάσει. 

Άπευθυντέον πρός τήν Διαχείρισιν της «Αρμονίας". ΕΞΕΔΟΘΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ 
ΥΠΟ Β. ΨΙΛΑΚΗ 

πρώην γυμνασιάρχου Σύρου και Χανίων 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ—ΤΕΥΧΟΣ Α' 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΙΣ 
256 σελ. εισ 8ον 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΦΡ. 3 
Ή Σύνταξις της Αρμονίας συνιστά τοις άναγνώσταις τήν 

RIVISTA 
DI 

STORIA ANTICA 
E 

SCIENZE AFFINI 
DIRETTORE GIACOMO TROPEA 

Professore di storia antica nella R. Universita di Messina 
Τό περιοδικόν τοϋτο δημοσιεύεται είς 4 ογκώδη τεύχη κατ' έτος, 

η δέ συνδρομή αύτοϋ τιμάται. 
ΜΟΝΟΝ ΦΡ. ΧΡ. 14 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
( 1204— 1261 ) 

ΥΠΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 
Σελ. 676 εις 8ον 
ΤΙΜΑΤΑΙ ΦΡ. 12 

Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη - 2526. 
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ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ 1 
ΥΠΟ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΟΥΒΙΟ ΛΙΟΥΚ 

( Μ. Menendez y Pelayo. —Discurso 
de gracias de ]os Jochs florals de 
Barcelona de [888). 

Κατά τον μέσον αιώνα ή Ανατολή έγένετο το στάδιον διαφόρων 
πολιτικών, θρησκευτικών και έμπορικών επιχειρήσεων της Ευρώπης και 
τό θέατρον τών μάλλον μυθωδών κατορθωμάτων αυτής. Πάντες οι 
τυχοδιώκται και πλείστοι τών επιφανών αρχηγών αύτης έν τη Ανατολή 

1 Προς πανηγυρισμον τής εικοσαετηρίδος τοϋ σοφοϋ καθηγητού τοϋ Πανε
πιστημίου της Μαδρίτης, κ. Μαρκελίνου Menendez y Pelayo μέλους τής 
Βασιλικής Ισπανικής ΆκαδημΊας τής Ιστορίας, γερουσιαστοϋ και διευθυντού 
τής Έθνικής Βιβλιοθήκης, έπιφανοϋς δέ κριτικού και γονιμωτάτου συγγραφέως, 
έδημοσιευθησαν έν Μαδρίτη ΰπό τον τίτλον Homenaje a Menendez y Pe-
layo, en ei ano vigesimo de su profesorado, δύο αγχώδεις τόμοι, 
περιέχοντες πεντήχοντα χα! επτά ανέκδοτα φροντίσματα πολλών Ισπανών χαι 
ίλλων Ευρωπαίων σοφών, μετά προλόγου έγκωμιαστικοϋ τοϋ περίφημου Ισπα-
νοϋ μυθιστοριογράφου Juan Valera "Εν τούτων, στενότατα σχετιζόμενον 
πρός τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν τής Ελλάδος, είναι τό παρόν γρκφέν ΰπό τοϋ 
είλικρινοϋς χαι θερμοϋ φιλέλληνος κ. Αντωνίου Rubio y Lluch, καθηγητοϋ 
τής ιστορίας τοϋ έν Βαρκελώνι Πανεπιστημίου, γνωστότατου δέ τοις ιστορικοϊς 
και λογίοις εν τε τή Ευρώπη και τή Ελλάδι, ώς ακαμάτου μεσαιωνοδίφου 
και συγγραφέως αρίστων πρωτοτύπων ιστορικών έργων, βαθέος δέ γνωστού τής 
νέας 'Ελληνιχής. Γ. Ν. Μαυράκης 

19 

Η αυτή υπερήφανος γλώσσα, ήτις αντήχησεν 
ημέραν τινα ανα τας ακτάς της Μεσογείου... 
έκαμεν επίσης να φρικιώσει τα ερείπια της ιεράς 
των 'Αθηνών 'Ακροπόλεως. 
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έδοκίμασαν την ίσχϋν των βραχιόνων των, επί τοΰ εδάφους δ" αύτη; 
άνεφάνησαν κι πρός άπόκτησιν αποικιακών κτήσεων τάσεις τής Ευρώ
πης, αίτινες εύρον βραδύτερον τήν πλήρη αυτών άνάπτυξιν έν τή κατα
κτήσει τοϋ Νέου Κόσμου. Ή Μεσόγειος και τά κατά τόν μέσον αιώνα 
σχηματισθέντα κρατίδια εθεωρούντο τότε μικρά διά λαούς πλήρεις ζωής 
και άπληστους ελπίδων, στενή δ' επίσης αυτή ή Ανατολή, μη δυνα
μένη νά ικανοποίηση ττλικαύτην φλοδοξίαν και άπληστίαν. "Ενεκα 
τούτου συνεκρούσθησαν έν αυτή συγχρόνως λαοί σύμμικτοι, και δέν 
υπήρξε σημαίνουσα πόλις τής Βυζαντιακής αυτοκρατορίας άνευ αποικίας 
τής Πίζης, τής Γενούης η τής Ένετιας, ουδέ νήσος η βράχος τοΰ 
Αιγαίου η τής Αδριατικής, ούδε σπιθαμή γής έν τώ Μωρέα και τη 
κυρίως λεγομένη Ελλάδι, άνευ άρχοντος τιμαριώτου Γαλλικής, Ισπα
νικής η Ιταλικής καταγωγής. 

Τπό τοϋ πυρετού τούτου τών ιπποτικών και κατακτητικών επιχει
ρήσεων, τοϋ καταλαβόντος την Εύρώπην κατά την ΙΓ' και ΙΔ εκα
τονταετηρίδα, κατελήφθη επίσης κα: ή Ισπανία, και έν μεγαλυτέρω 
μάλιστα βαθμώ παρ' όσον κοινώς νομίζεται. Η ΛατινοΊσπανική ιστορία 
τής Ανατολής ουδόλως υστερεί τής Γαλλικής και Ιταλικής, χάρις εις 
τά κατορθώματα τών δύο περιφημότερων στρατιωτικών εταιρειών, 
αιτινες διέτρεξαν τά Ελληνικά πεδία, και χάρις εις τά δύο πρωτότυπα 
ιστορικά πρόσωπα, τά τόσον συμπαθητικά, τό μεν έκ Μαϊόρκας, τό 
δ έξ Άραγωνίας, άτινα διά τών ιδίων σχεδόν δυνάμεων άπέβλεψαν 
κατα διαφορους χρόνους προς τον αυτόν σκοπον, την κατακτησιν του 
Μωρέως, τόν Ινφάντην δηλ. Δόν Φερδινάνδον έκ Μαιόρκας και τόν 
Μέγαν Άρχοντα τής Ρόδου Δόν Ιωάννην de Heredia. 

Η συμμέτοχη τών εθνών τής Ισπανικής γενεάς έν ταΐς τύχαις 
τής Ανατολής μνημονεύεται σχεδόν συνεχής, άλλ' ασύνδετος και άνευ 
ώρισμένου πολιτικού η εμπορικού σχεδίου, οία ειχον οι Γάλλοι και οι 
Ενετοί, άπό τοϋ 'Ρογηρου de Lauria μέχρι τοΰ Δόν Ιωάννου τοΰ 

Αυστριακού και άπό τών πολιτικών σχεδίων τής Σταυροφορίας τοΰ 
Ιακώοου Α' μέχρι τών πρός σωτηρίαν τής Βυζαντιακής αυτοκρατορίας 

προσπαθειών τοΰ 'Αλφόνσου Ε'. 
Άλλ' ουδεμία τών έν ταίς άνατολικαις χώραις, ταίς άπομεμακρυσμέ-

ναις τής ίσπανίας, έκτελεσθεισών στρατιωτικών επιχειρήσεων έσχε 
φήμην λαμπράν και αποτελέσματα οία ή άπό τών Δαρδανελίων μέχρι 
τοΰ όρους Ταύρου και άπό τών όχθων τοΰ Μαιάνδρου μέχρι τών τοΰ 
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Κηφισού στρατιωτική Όδύσσεια, ή έπιχειρηθεϊσα ύπο τής λεγομένης 
Καταλανικής Εταιρείας. Ο έξ ηρώων εκείνος και δαιμόνων στρατός, 
ώσεί οδηγούμενος ύπό τοΰ πνεύματος τής καταστροφής και της έκδικη-
σεως, όστις μικρόν εδέησε νά καταπνίξη έν τή κοιτίδι της την άρτιγέν-
νητον 'Οθωμανικήν αύτοκρατορίαν, κατέστησε ράκος την ήδη κατακε-
κερματισμένην πορφύραν τών καισάρων τοΰ Βυζαντίου και κατέστρεψεν 
εγγύς τών ιστορικών πεδίων τοϋ Ορχομενού και τής Χαιρώνειας τούς 
Φράγκους ίππότας, και 'ιδρυσεν έπι τέλους έν 'Αττική και Βοιωτία από 
τοΰ Κορινθιακού ίσθμοΰ μέχρι τών ορίων τής Θεσσαλίας και άπό τής 
Εύβοιας μέχρι πέρα τών ορέων τής Φωκίδος στρατιωτικόν κράτος γνή
σιας τιμαριωτικής και ϊσοπολιτικής υποστάσεως, φέρον την σφραγίδα τοϋ 
πνεύματος και τοϋ κοινωνικού όργανισμοϋ και τοϋ χαρακτήρος τής 
Καταλανικης εθνικότητος, έξ ης έπήγασε. Φαίνεται δ' ότι τό πλανώμε-
νον εκείνο στρατόπεδον, έγκαθιστάμενον έν τή κλασική Ελλάδι και 
διαρρηξαν εντελώς τόν μετά τής μητρός πατρίδος δεσμ.όν, ώς οί στρατοί 
τοΰ Βιλλαρδουίνου και τοϋ Champlitte η ώς οι Ναβαρραιοι τοΰ 
Coquerel και San Superano, κατέβαλε περισσοτέραν έπιμονήν 
πάντων τούτων όπως διατήρηση τον έθνικόν αύτοΰ χαρακτήρα. Τούτο 
δέ καταφαίνεται διότι ρίζούμενον έν χώρα αγνώστω έθεώρησεν ώς άγχυ-
ραν σωτηρίας τής υπάρξεως του την γλώσσαν και τούς νόμους της 
Καταλωνίας, λαμβάνον τά 'Έθιμα της- Βαρκελωνος 1 ώς βάσιν τοϋ 
δημοσίου και ίδιωτικοΰ δικαίου τοϋ νέου κράτους, έκ τής γλώσσης δέ 
τόν έξωτερικόν τύπον τής εθνικής αύτοΰ άτομικότητος. 

Χάρις εις τήν έπιμονην ταύτην ή εκφραστική διάλεκτος, ένή ό Mun-
taner έγραφε κατ' εκείνους τούς χρόνους τά αθάνατα αύτοΰ Χρονικά, 
δι' ων ήξιώθη τοΰ τίτλου τοΰ Gamoens της ιστορίας, έμελλε νά έξευ-
γενισθη, υψούμενη εις την περιωπήν τής επικρατούσης γλώσσης. Τούτο 
δ' έγένετο καθ' ην έποχήν ό Καταλανικός πολιτισμ,ός έξετείνετο έπι τών 
τριών χερσονήσων της Μεσογείου, και ό ημέτερος αφελής χρονογράφος 
ήδύνατο νά εκφώνηση έν όρμή εύγενοΰς ενθουσιασμού: Μιας και της αυτής 
γλώσσης δεν υπαρχουσι πλειότεροι άνθρωποι των Καταλάνων 2. 

1 Costumbres de Barcelona. Ούτως έκαλοϋντο οι είδικοι νόμοι τής Βαρ-
κελώνος, οίτινες ίσχυσαν ώ; νόμοι και έν Αθήναις κατά τήν διάρκειαν τή; 
κυριαρχίας τών Καταλάνων. Οι νόμοι ούτοι ήσαν ούτως ειπείν ό πολιτικός κωδιξ 
τής Καταλωνίας κατά τόν μέσον αιώνα 

2 Χρονικά τοϋ Ramon Muntaner, έκδοσις Bofarull, κεφάλαιον ΧΧIΧ. 'Εν 
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Εάν όμως τό γεγονός όπερ πραγματευόμεθα δέν έβεβαιοϋτο ΰπό τής 

ιστορίας και τής παραδόσεως, θά έφαίνετο άπίθανον, διότι δέν κατα
νοείται πώς στρατιωτική αποικία μετά τριών πενταετίων άποχωρισμόν 
και εντελή έγκατάλειψιν ΰπό τής μητροπόλεώς της, φέρουσα έν τοις 
κόλποις αυτής στοιχεία ετερογενή και διαφόρων προελεύσεων, εξαρτώ
μενη δ' έπι έξήκοντα και πλέον έτη έκ των βασιλέων της Σικελίας, θά 
διετηρεϊτο τόσον Καταλανική έν τω μέσω τής στενής και συνεχούς επα
φής δύο ηττημένων λαών, τοΰ Γαλλικοΰ και τοΰ Ελληνικού, και τοΰ 
διαρκοΰς Σικελικοΰ αποικισμού, όν ύπέθαλπεν άπαύστως μετά πολιτι
κών σκοπών προσαρτήσεως τό κυριαρχον πολιτικόν κράτος μέχρι τοιού
του βαθμοΰ, ώστε νά διεγείρη την δυσπιστίαν τών Καταλάνων. Και έν 
τούτοις ουδέν βεβαιότερον τούτου. Αναγκασθείσα ή Εταιρεία νά δια-
τηρήση, έν τοις νέοις κράτεσιν, άτινα κατέλαβε διά τών ίδιων όπλων, 
την εαυτής ενότητα και συνοχην, όπως μή διαλυθη έν τώ μέσω τών 
περικυκλούντων αύτήν πολεμιων, ένεκα τής μειονότητος αυτής, ώς έλεγε 
Πέτρος ό Δ' πρός τούς τών Αθηνών υπηκόους του τώ 1380, ώθησε 
μέχρις άκρου τόν χωρισμόν της και την μεταξύ νικητών και ηττημένων 
διαφοράν, διατηρούσα έπμόνως τόν χαρακτηριστικόν τύπον τοΰ ίδιου 
αυτής βίου. Ένεκα δέ τούτου παρεδεχθη εις έλαχίστας μόνον περιστά
σεις το Έλληνικόν στοιχεϊον (πάντοτε όμως έν ηττονι βαθμώ τών προ
κατόχων και διαδόχων της έν τή τών χωρών εκείνων κυριαρχία Φράγ
κων και Φλωρεντινών), όπως συμμετάσχω τοΰ ιδιωτικού αυτής βίου και 
τών πολιτικών και στρατιωτικών προνομιών της. 

τούτοις δέν άντήχει το πρώτον ή Καταλανική γλώσσα έπι τοϋ εδάφους τή; κλασ-
σικής 'Ελλάδος, διότι και τώ 1292 ό Ρογήρος de Lauria έπεχείρησεν επι
τυχή έπιδρομήν εις τάς νήσους τοϋ Αιγαίου πελάγου; καί τόν Μωρέαν, όπω; 
καταστήση σεβαστά τά δικαιώματα τοϋ Ίνφάντου Φρειδερίκου τή; 'Αραγωνία;, 
όστι; έκληρονόμησε τά τοϋ ατυχοϋς Μανφρέδου, καταλαμβάνων τήν Μονεμβα-
σίαν και κατατροπών έν Ναυαρίνω του; βαρώνους τοϋ πριγχιπάτου. Ο Mun-
taner άναφέρει τό έπεισόδιον τοϋτο ει; τό κεφ. CXVII τών Χρονικών του. 
Ετη δέ τινα βραδύτερον, από τοϋ 1315 μέχρι τοϋ 1316, ό ατυχής ινφάντης 

Δόν Φερδινάνδος εκ Μαϊόρκας,όν κατεδίωκεν ατυχής ειμαρμένη όμοία προς τήν 
τοϋ βασιλικοϋ οικου του, έγκατέστησεν έν Γλαρέντζα, πρωτευούση τοϋ έν Μωρέα 
πριγκιπάτου αύτοϋ, αληθή, καιτοι εφήμερον, Καταλανικήν αϋλήν. Διηγείται 
δ' ώσαϋτως ό Muntaner οτι ό Γάλλος δούξ τών Αθηνών Oualtero de 
Brienne έγενετο αγαπητός εί; τού; Καταλάνου; καί ώμίλει τήν Καταλανικήν, 
ατε ανατραφείς έν Σικελία (κεφ. CCXL). 
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Καταλαμβάνοντες οι Καταλάνοι τά λεγόμενα δουκάτα τών Αθηνών 

και τών Νέων Πατρών, διεπραγματεύθησαν ώς κράτος πρός κράτος 
μετά τοΰ Βασιλέως τής Σικελίας πρό της αναγνωρίσεως αύτοΰ ώς 
κυρίου και δουκός, ό δέ πρώτος όρος τής αναγνωρίσεως του ήτο ό σεβα-
σμός πρός πάν ό,τι άπετέλει την έθνικην έκείνην ατομικότητα, την 
έγκεχαραγμενην ισχυρώς έν τή γλώσση, τοις νόμοις και τοις ηθεσιν 
αυτής. Εις λεπτομερή δέ κεφάλαια διετύπωσαν τάς επιθυμίας και απαι
τήσεις των και έξησφάλισαν διά τού διπλού κύρους, τοΰ δικαιώματος 
τής κατακτήσεως και τής βασιλικής επικυρώσεως, τήν ύλικήν κατοχήν 
τής χώρας και τήν ύπαρξιν αυτής ώς πολιτείας αυτονόμου, κυβερνω-
μένης κατά τούς ιδίους αυτής θεσμούς. Το σπουδαΐον αυτό έγγραφον 
ελλείπει δυστυχώς έκ τοϋ αρχείου τής Πανόρμου, όπερ περιέχει μόνον 
λείψανα διεσπαρμένα πράξεων σχετικών πρός τό δουκάτον τών Αθη
νών, τών κατά τήν τελευταίαν δεκαετιαν Άραγωνικής καταγωγής 
Σικελών κυρίων βεβαιοϋσιν όμως τήν ύπαρξιν του άλλα μεταγενέστερα, 
και κατάδηλον γίνεται δι' αυτών, ότι ειχε συνταχθή έν τή κοινή Κατα
λανικη διαλέκτω. 

Κατά τάς έν τοις άρχείοις τής Βαρκελώνος και τής πρωτευούσης 
τής Σικελίας ενδελεχείς έρευνας μου έσχον τήν εύτυχίαν νά εύρω ολίγας 
μεν, αλλά περιέργους ειδήσεις περί της ύπό τών κατακτητών τών Αθη
νών και τών Νέων Πατρών χρήσεως της είρημένης γλώσσης ώς επισή
μου έν τή διοικήσει τών πολιτειών αυτών. Πάσαι δέ αύται σχετίζον
ται μόνον πρός τά τελευταία εικοσιν έτη τής Καταλανικής κυριαρχίας. 
"Οπως λοιπόν έξηγήσωμεν τό μέγα κύτό ιστορικόν χάσμα., πρέπει νά 
λάβωμ.εν ύπ' όψιν ό'τι έ'νεκα τής καταστροφής πολλών επισήμων έγγρα
φων δέν ευρίσκονται πράξεις κατά σειράν μέχρι τού 1355 έν τη καγκελ-
λαρία τής Πανόρμου, σχετικάι προς τήν ίστορίαν τοΰ δουκάτου τών 
Αθηνών, και ότι ή περίοδος αύτη αρχομένη άπό τοϋ 1311, έτους τής 
έν τη είρημενη χώρα πρώτης εγκαταστάσεως τών Καταλάνων, και 
φθάνουσα μέχρι τοΰ 1355, δέον νά άναπληρωθή δυσχερώς κατά τό 
πλείστον αυτής μέρος δι' εγγράφων μεμονωμένων τής Ένετίας, Νεαπό-
λεως, 'Ρώμης κ.τ.λ., ή και έξ άλλων ιστορικών πηγών, άς ού τοΰ 
παρόντος νά μνημονεύσωμεν. 

Ή πρώτη γνωστή μαρτυρία περί τής έν τοις Έλληνικοίς δουκάτοις 
έπισήμου χρήσεως τής Καταλανικής είναι ό διορισμός ώς εφέτου (juez 
de apelaciones) τοϋ Βαρθολομεου Βαλέριου, έν ώ διακηρύσσεται ώρι-
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σμενως ότι γίνεται συμφώνως πρός τά ΰπό τών προηγουμένων δουκών 
δημοσιευθέντα κεφάλαια, συνταχθέντα ομοίως έν τη αύτη γλώσση 1. 

Έτερα περίεργος άπόδειςίς παρέχεται ήμίν βραδύτερον, τώ 1372, έν 
τινι προνομίω χάριτος και ασυδοσίας απονεμηθέντι εις τόν Νικόλαον 
Embay (sic), βάιλον τών Αθηνών, ΰπό τής Novella, συζύγου τοΰ 
Ιακώβου Sanchez do Leyda, εις ην ΰπό την ιδιότητα τοΰ διαχει-
ριστοΰ τής περιουσίας της ήτο ύπόχρεως νά παρεχη υπηρεσίας τινάς. 
Έν τώ προνομιω λέγεται Οτι έγράφη έν τη Καταλανική, κατά τό έν 
Αθήναις καθιερωθέν έθιμον 2. 

Τά δ' έν τη αύτη πόλει βραδύτερον συνομολογηθέντα κεφάλαια, τήν 
20 Μαίου τοΰ 1380 3, κρατύνουσιν επίσης τήν γνώμην, άτε σχετιζό
μενα πρός τούς άρχικούς νόμους τής Εταιρείας, ότι ειχε χρησιμοποιηθή 
πρός σύνταξιν αυτών ή Καταλανική γλώσσα 4 καί ότι έν αύτη ωσαύτως 

1 Archivio di Stato de Palermo. Regia Cancelleria, Reg. ΧI, φυλλ. 
110, β' "prout in quodam capitulo per dictos precessores nostros in 
vulgari Catalano ydiomate constituto haec inter alia continentur. 
6 Abril 1368. 

2 Παρέτεινε τό προνόμιον τοϋτο ό Ιωάννης Seraio, συμβολαιογράφος τών 
Αθηνων, η δε επικύρωσίς του φέρει ημερομηνίαν 7 Ιανουαρίου του 1372: 

« quia per tenorem dicti publici instrumenti scripti manu Johanni 
Seraio notari actorum civitatis eiusdem et aliorum testium subscrip-
cionibus roborati in carta videlicet de pappiro et vulgari catalano-
rum eloquio secundum usum et mores civitatis eiusdem. . . . « 
αυτόθι Reg. Canc. XIII. 210. 

3 Τότε κατεστάλη έπ' ολίγον δια τή: προκηρύξεω; τοϋ Δόν Πέτρου Δ' τή; 
Αραγωνίας ή έν τοϊς δουκάτοις έπι τώ θανάτω τοϋ Φρειδερίκου Γ εκραγεισα 
αναρχία. 

4 Εν τώ προνομιω τοϋ "Ελληνος συμβολαιογράφου Δημητρίου 'Ρέντη, ένός 
τών κατά τά τέλη τής ΙΔ' εκατονταετηρίδος σπουδαιοτέοων έν Αθήναι; ποοσώ-
πων, τώ περίεχομένω έν τώ εγγράφω ει; ό αναφέρομαι, παρατηρείται ότι ή 
ρηθείσα παραχώρησις γινεται no obstants ne contrastant. . . neguns capi-
tols de la companya. δηλ. τή; Καταλανιχή; Εταιρεία;. Περαιτέρω δ ' ανα
φέρεται αύτολεξει έν τών είρημένων κεφαλαίων : "Item que nenguna per
sona qualsque qual sia no puga lexar per sa anima ni per nengun 
enginy ne manera nenguns bens a lasgleia χτλ., τοϋ όποιου ζητείται 
ή τροπολογία. Ίδε τήν μονογραφίαν μου Los navarros en Grecia y el 
ducado catalan de Atenas en la epoca de su invasion, δημοσιευθεϊσαν 
έν τώ Δ' τόμω τών Memorias de la R. Academia de Buenas Letras 
de Barcelona. 1887, σελ. 466 καί 67. 
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εγράφησαν οι ιδιαίτεροι νόμοι, ούς αι κύριαι πόλεις συνέταξαν διά τήν 
έσωτερικήν αυτών διοίκησιν έπι τώ προνομιω τής δημοτικής αυτών 
αυτονομίας 1. 

Λίαν εκτεταμένη θά υπήρξε λοιπόν ή χρήσις τής Καταλανικής εις τά 
επίσημα τών Ελληνικών δουκάτων έγγραφα, άφοΰ βλέπομεν ότι όχι μόνον 
οι Καταλάνοι συμβολαιογράφοι, άλλά καί αυτοί οί ιθαγενείς μετεχειρί-
ζοντο τήν διάλεκτον ταύτην πρός έπικύρωσιν τών εγγράφων αυτών, άτινα 
όμως εις ένίας τών περιστάσεων συνετάσσοντο Λατινιστί, ένώ ή έπικύρω-
σις εγίγνετο έν τή κοινη τών κατακτητών γλώσση. Ή παρατήρησις αύτη 
κέκτηται πολύ μεγαλυτέραν σπουδαιότητα, εάν ληφθη ύπ' όψιν ότι τό 
έργον τοΰ συμβολαιογράφου σπανίως έξετέλεσαν οί Καταλάνοι — ίσως 
διότι ήσαν τραχείς, ή όπως άπολαύωσι τοΰ βίου άνετώτερον και άνε-
νοχλήτως, ή διότι δεν έγίνωσκον καλώς τήν γλώσσαν καί τά έπιχώρια 
έθιμα, — άλλά πάντοτε σχεδόν ή ευφυής Ελληνική φυλή ή οί ξένοι έν 
τοις δουκάτοις μέτοικοι. Τό αξίωμα προσέτι τοΰ συμβολαιογράφου ύπήρ-
ξεν, ώς φαίνεται, ή μόνη δημοσία θεσις εις ήν ήδύναντο νά άποβλέψω-
σιν οι Έλληνες κατά τό διάστημα τής Φραγκικής κυριαρχίας 2. Κατά 
τήν διάρκειαν δέ τής διοικήσεως τών Καταλάνων διάφοροι υπήρξαν οί 
έν αύτη διακριθέντες, ώς ό Νικόλαος καί Κωνσταντίνος Μαυρονικόλας 
(Mauro Nichola), ό Βάρης, ό Cosme de Durazzo, ό Δημήτριος 
Ρέντης και ό Νικόλαος Μακρής. Εις τόν δεύτερον έλαχε νά έπιχυρώστ), 

τή συμπράξει τοϋ Καταλάνου Periulli de Ripoll. τήν 22 Απριλίου 
τοΰ 1380, έν Σαλώνοις, δύο αντίγραφα τής δωρεάς τής άφορωσης τήν 
κομητίαν της Μελίτης, ήν ό βασιλεύς Φρειδερίκος Μ τής Σικελίας έδω-
ρήσατο τώ 1330 εις τον νόθον αύτοΰ υίόν και άρχηγόν τής Εταιρείας 
Δόν Άλφόνσον Φρειδερίκον. Τήν δωρεάν δέ ταύτην έπεκύρωσε βραδύτε-

' Τό ένταϋθα ΰποδεικνύμενον καταφαίνεται έκ μιας αιτήσεως απευθυνόμενη; 
πρός τόν Πέτρον Δ' ΰπό τοϋ συμβουλίου τών Αθηνών τώ )380, όπως ακυρώση 
"lo capitol qui fo fet en la dita ciutat de Cetines que diu : item si 
alcun lexara aicuns vilans ne posessions en lasgleia que dejen tor-
nar en lο Castell de CetineS", ήτοι τήν 'Ακρόπολιν (έ. α. σελ. 467). 

2 Ούτω; ϋποδεικνυει μία διάταξι; τή; 'Ενετία; τής 19ης Αύγουστου 1420, 
αναφερομένη εις τήν νήσον Εϋβοιαν: non permittente aliquem graecum 
accedere. .. neque in officiis vel regiminibus. . exceptis scribanis. 
etc 18. Sathas. Documents inedits relatifs a l histoire de la Grece 
au moyen age (Paris 1882. τόμ. Γ', σελ. 215). 
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ρον, την 1ην Σεπτεμβρίου τοϋ ειρημένου έτους 1380, πρός χάριν τοϋ 
εγγονού του Δον Λουδοβίκου Φρειδερίκου, κόμητος των Σαλώνων, ό 
Πέτρος Δ' τής Άραγωνιας. Ό άναφορικώς πρός τόν "Ελληνα συμβο-
λαιογράφον τύπος τής επικυρώσεως είναι γεγραμμένος ώς έξης : Και εγώ 
Κωνσταντίνος Μαυρονικόλας τη αδεία του κυρίου Bari δημόσιος συμβο-
λαιογράφος εν τοις Δουκάτοις τών Αθηνων κ.τ.λ. 1. 

Πρόκειται ήδη νά όμιλήσωμεν περί τής μέχρις ημών περισωθείσης 
μάλλον εύγλωττου και έκτεταμένης μαρτυρίας της έπικρατήσεως, έν τή 
πόλει τοϋ Περικλέους, τής γλώσσης τοΰ Ramon Lull y Muntaner. 
Έξήκοντα η έβδομήκοντα έτη μετά την κατάκτησιν, ότε ή Ελλη
νική γή ήτο ή πατρίς και ή Ελληνική γλώσσα ή μόνη σχεδόν ήτις 
έπληττε τά ώτά των, κατά την μετά τοΰ ιερωτάτου στεμματος-
τής Άραγωνιας, ώς ούτοι ώνόμαζον αυτό, προσάρτησιν τών Κατα
λάνων, συνέταξαν κεφάλαια τινα, τά όποια ύπεβαλον εις τόν βασι
λέα Πέτρον Δ' πρός έπικΰρωσιν και άτινα, καίτοι ήσαν ιδιοτελείς 
καί ευτελείς αιτήσεις χαρίτων και παροχών, πρέπει νά θεωρώνται και 
θά θεωρώνται πάντοτε ώς θαυμαστή άπόδειξις τής ζωτικότητος, ην 
έσχεν έν Ελλάδι ή διάλεκτος τών τραχέων έχείνων επιδρομέων, καί 
τής άγνότητος και σταθερότητος, μεθ ης διετήρησαν αυτήν, παρά τόν 
χρόνον και την άπόστασιν, ήτις άπεχώριζεν αύτοϋς τής μητρός πατρίδος. 
"Ενεκα δέ τούτου και ένεκα τοΰ πλούτου τών λεπτομερειών ας περιέ-
χουσι, τά λεγόμενα Κεφάλαια των Αθηνών είσιν έκτάκτου φιλολογικής, 
πολιτικής καί ίστορικής άξιας, δικαίως δέ προσείλκυσαν την προσοχήν 
πάντων τών ίστορικών τής Λατινικής Ανατολής. 'Ως ελάχιστον δείγμα 
της έν τή πόλει έκείνη κατά τά τέλη τής ΙΔ' έκατ. γραφομένης Κατα-
λανικής, ίδοϋ αι ώραίαι και πατριωτικαί φράσεις δι' ών περατοΰνται: 

« Άς εύδοκηση ωσαύτως η είρημένη ιερά Βασιλική και Δουκικη Μεγα-
λειότης, όπως ή ρηθείσα κοινότης τών Αθηνών και οι κάτοικοι αυτής 
δύνωνται και δικαιώνται νά καρπώνται, έμμένωσι και άπολαύωσι συμ
φώνως πρός τους νόμους, κανονισμούς, ήθη και έθιμα τής Βαρχελώ-
νος. Άς εύδοκηση ή Α. Μεγαλειότης. Ωσαύτως άς εΰδοκηση η είρημένη 
ίερά Βασιλική Μεγαλειότης, όπως μηδέποτε έγκαταλίπη, ημάς και παραι-
τηθή τών έφ' ήμών δικαιωμάτων Αυτής, Αύτη τε καί οι διάδοχοι αυτής. 

1 Archivo de la Corona de Aragon : Barcelona Registro 1366, 
φύλλ. 68, β'. 
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Kαi προσέτι όπως ή είρημένη Βασιλική και Δουκική Μεγαλειότης μηδέ-
ποτε δύνηται ν'άνταλλάξη, απαλλοτριώση,, παραχώρηση μηδέ έγκατα-
λίπη ημάς έπ' ούδενι τίτλω, τύπω ή λόγω, εις ούδεμίκν άλλην κυριαρχίαν, 
πλην τοϋ ίερωτάτου στέμματος τής Άραγωνιας και τών διαδόχων 
αυτού. Άς εύδοκηση ή Α. Μεγαλειότης.—Ό Romeu de Bellar-
bre, Βασιλική και Δουκική Διαταγή, Φρούραρχος και Αρχηγός τής 
κοινότητος τών Αθηνών, οί πληρεξούσιοι και προύχοντες και τό συμβού
λων τής είρημενης κοινότητος συνιστώσιν εαυτούς εις την χάριν τής Υ. 
Βασιλικής και Δουκικής Μεγαλειότητος. — Έν τή πόλει τών Αθη
νών ", κ.τλ. 1. 

Τό δεύτερον και τελευταϊον διατηρούμενον Καταλανικόν έγγραφον, έξ 
Ελλάδος οέ προερχόμενον, είναι εκείνο όπερ, παρομοιάζοντες πρός τό 
προηγούμενον, θά ήδυνάμεθα νά όνομάσωμεν Κεφάλαια τών Σαλώνων. 
Διότι εκεί, έν τή μικρά εκείνη μεσαιωνική πόλει, ήτις ητο χατά τήν 
αρχαιότητα ή Άμφισσα τών Λοκρών, έν τώ έπι τών τειχών τής Ελλη
νικής ακροπόλεως κτισθέντι Φραγκικώ φρουρίω, τοϋ οποίου τά ερείπια 
σκιάζουσι τά επιβλητικά ύψη τοΰ Παρνασσού και τής Γκιόνας, συνήλθον 
περί τά τέλη Μαίου και τάς αρχάς Ιουνίου τοΰ 1380 οί πληρεξούσιοι τών 
Θηβών και τής Λεβαδίας μετά τών πληρεξουσίων τών Σαλωνων, όπως 
συντάξωσιν αιτήσεις τινάς πρός τόν Πέτρον Δ', κατ' οΰσιαν και κατά 
τύπους παρεμφερείς πρός τάς τών Αθηνών. Έκ δέ τής έν αύταίς παρα
λείψεως τών αξιώσεων τών τριών έν συνελεύσει πόλεων πρέπει νά συμ-
περάνη τις, ώς ύποπτεύει ό Γρηγορόβιος, ότι μ,όνον σύνοψιν περιέχουσι 
τών κεφαλαίων, τουτέστι τό σχετικόν πρός τόν Δόν Λουδοβίκον Φρειδε-
ρίκον τής Άραγωνίας μέρος '. Ύπό γλωσσικήν δέ έποψιν τό έγγραφον 
τούτο είναι έν έτι τεχμ,ήριον άποδεικνύον ότι και εις αύτάς τάς κλιτϋς 
τοϋ Παρνασσοΰ έπέζησεν ή γλώσσα' ύπό έποψιν όμως ίστοριχήν ουδόλως 
έχει τήν άξιαν τοΰ προηγουμένου 3. 

Λίαν διαδεδομένη λοιπόν θά ήτο ή γνώσις τής Καταλανικής γλώσσης 

1 Los navarros en Grecia κ.τ.λ. έν Memorias de la R. Academia 
de Barcelona, τόμ. IV, σελ. 461 έως 471. "Ιδ. Arch. Cor. Aragon. Beg. 
1366, φύλλ. 49 κέ. 

2 F. Gregorovius. Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter 
(Stuttgart 1889) τόμ. Β'. σελ. 190. 

3 Los navarros en Grecia, κ.τλ. έν Memorias de la R Academia. 
τόμ. Δ'. σελ. 476-479."ιδ. Arch. Cor. Arag. Registro 1366, γύλ. 79, β' 
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έν ταϊς απομεμακρυσμέναις έκείναις κτήσεσι τοΰ Άραγωνικοΰ στέμμα
τος, άφοΰ έν αυτή απηυθύνετο ό νέος δούξ Πέτρος Δ\ οχι πλέον πρός 
τούς ίδιους έαυτοΰ υπηκόους, άλλά και πρός αυτούς έτι τούς "Ελληνας, 
Φράγκους και Αλβανούς, τούς κατοικοϋντας έν τοις δουκάτοις. Έν τη 
Καταλανικη δέ έξεδήλου την θλϊψιν αυτού πρός τήν Έλένην Καντακου-
ζηνήν έπι τω θανάτω τού συζύγου της Λουδοβίκου Φρειδερίκου, έν αύτη 
παρεχώρει προνόμια ελευθέρας πολιτογραφήσεως εις τόν συμβολαιογρά-
φον Δημήτριον 'Ρέντην, και ηύχαρίστει τούς Αλβανούς καί τούς "Ελλη
νας φρουράρχους των Σαλώνων διά τόν πρός ύπεράσπισιν τής δου-
κικής χώρας ζήλόν των. Έν τη Καταλανικη επίσης συνέχαιρε τω 
πανούργω Φλωρεντίνω, όστις θα τόν άπεστέρει τής χώρας του, Νερίω 
Άτζαγιώλη, διότι διετήρησε τήν μετά τού ύποκόμητος de Rocaberti 
είρήνην, καί έν αύτη τέλος έγραφε πρός τούς εις Εύβοιαν φυγάδας 
Φράγκους και "Ελληνας τής Λεβαδίας και πρός τό συμβούλιον τών 
Νέων Πατρών και τούς Κυρίους τού "Αργούς, Πατρών καί Ναυπάκτου 1. 

Παρά τάς πολύτιμους όμως ταύτας μαρτυρίας, οιας δυσκόλως θά ήδύ-
ναντο νά προσαγάγωσιν αι καγκελλαρίαι τής Γαλλικής καί Ιταλικής 
γλώσσης, τάς όποίας έκόμισαν εις Άττικήν οι ευγενείς άρχοντες de la 
Roche και de Brienne και οι Φλωρεντινοί 'Ατζαγιώλαι, ας μή 
νομίση τις ότι ή Καταλανικη θά έρριζοΰτο έν Ελλάδι, διότι ουδέποτε οι 
"Ελληνες έξέμαθον τήν διάλεκτον τών κατακτητών των, είτε ησαν ούτοι οι 
'Ρωμαίοι τού Σύλλα και τοϋ Μετέλλου, ειτε οι Φράγκοι τοϋ Βιλλαρδουί-
νου και τοϋ de la Roche, είτε οί Καταλάνοι τοΰ 'Αλφόνσου Φρειδερίκου, 
είτε οι Τοϋρκοι τοΰ Βαγιαζίτου ή οί Ενετοί. Τόσον δ' ειναι βέβαιον 
τοΰτο, ώστε παρά τήν μακροχρόνιον κυριαρχίαν τών τελευταίων τού
των, ήτις εις μέρη τινά διήρκεσε μέχρι τοϋ τέλους τοΰ παρελθόντος 
αιώνος, ούτε έν Κρήτη, ούτε έν Κερκύρα, ούτε έν Εύβοια, ούτε έν ταΐς 
άποικίαις τής Πελοποννήσου έσχηματίσθη μικτή διάλεκτος Έλληνοϊτα-
λική. Ή δέ Καταλανικη γενεά δέν άφήκεν έτέραν άνάμνησιν έν τη 
εθνική, γλωσση τοϋ ύποτεταγμένου λαοϋ ή τό έπώνυμον Κατιλάνος ή 
Καταλάνος, όπερ φέρουσιν οικογένειαι τίνες, αιτινες δέν πρέπει νά θεωρη-
θώσιν ενεκα τούτου ώς έλκουσαι τήν καταγωγήν έκειθεν, διότι τό όνομα 

1 Arch. Cor. Arag. Ίδ. Reg 1281, φύλλ. 13. Reg 1366. φύλλ. 60. 
Reg. 987, φύλλ 177. Reg. 1268, φύλλ. 131. Reg. 1287, φύλλ. 87. Reg 
987, φύλλ. 176. Reg 1372, φύλλ. 163. 
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Καταλάνος κατέληξεν εις τό να γίνη έπώνυμον οικογενειακόν, ώς είναι 
τά τοϋ Φραγκου καί Βενετσάνου. "Οσον δέ αφορα εις τήν παραγωγήν 
λέξεων τίνων Ελληνικών, έχουσών ομοιότητα τινα πρός Καταλανικάς, 
θά ητο παράτολμος ή βεβαίωσις ότι προέρχονται έκ τής Καταλανικής. 
Υπερμαχώ τής γνώμης ότι αι σήμερον έν τή κοινή Ελληνική εύρισκό-
μεναι νεολατινικής παραγωγης λέξεις είσήχθησαν εις αύτήν διά τής 
Γαλλικής και Ίταλικής, αιτινες έξήσκησαν έν τή Ανατολή έπίδρασιν 
διαρκή καί ύποδουλωτικήν. 

Καίτοι όμως ή κυριαρχία τών Καταλάνων υπήρξε πολύ βραχυτέρα 
και περισσότερον από τής μητροπόλεως ανεξάρτητος τής τών Γάλλων 
και Ιταλών, άντέταξεν, ώς υπεδείχθη ήδη, μεγαλυτέραν αντίστασιν 
τούτων εις τήν έπικράτησιν τής γλώσσης καί τοΰ πολιτισμού τών ηττη
μένων. Οί Φράγκοι δοΰκες τών Αθηνών πλέον ή άπαξ μετεχειρισθησχν 
τήν κοινήν Έλληνικήν. "Ηδη ύπό τήν πατρικήν διοικησιν τών τελευ
ταίων de la Roche, ίσως ένεκα τής μετά τοϋ οίκου τών Αγγέλων 
Κομνηνών αγχιστείας αυτών 1, ό Ελληνισμός είχεν ίκανώς καταλάβει 
τό πνεΰμα τών κατακτητών, αι δέ Φραγκικαι αύλαι τών Θηβών και 
τών Αθηνών ήσαν αναμφιβόλως δίγλωσσοι, καίτοι ή επίσημος και τοϋ 
πολιτισμού γλώσσα θά ήτο ή Γαλλική, μέχρι μάλιστα τοιούτου σημείου, 
ώστε να όμιλήται αύτη τόσον καλώς, ώς έν Παρισίοις, ό δέ Πάπας 
Όνώριος Γ' νά ονομάζη τήν Ελλάδα νέαν Γαλλίαν. Δυνάμεθα δέ 
ν άποδείξωμεν ότι ή καγκελλαρια τών Φράγκων δουκών εύρισκετο ήδη 
έν παρακμή κατά τάς αρχάς της ΙΔ' εκατ. καί έτι πρότερον, παρά 
τήν έπικράτησιν και τήν γοητείαν, ήν έπι τοϋ Ελληνικού λαού έξήσκη
σαν οι νόμοι, οί οργανισμοί και τά ύπό τοϋ μάλλον εκλεκτού ιπποτισμοϋ 
τής Δύσεως εισαχθέντα έθιμα, διότι γνωρίζομεν ότι τότε έδημοσιεύοντο 
έν τώ δουκάτω διατάγματα γεγραμμένα έν τή Έλληνική. Κατά συγ
κατάβαση δέ, ή και κατ' ανάγκην, οί Φράγκοι βαρώνοι παρεδέχοντο και 
εις αυτά έτι τά οίκοδομήματα αυτών Βυζαντιακάς έπιγραφάς. Δι' αυτών 
δέ, καίτοι 'έφερον τά ίχνη τής Γαλλικής ορθογραφίας, έκόσμησεν ό 
Αντώνιος le Flamenc τήν εις τόν "Αγιον Γεώργιον άφιερωθεϊσαν έκκλη-

1 Ή Ισαβέλλα Αγγέλου Κομνημοϋ συνεζεύχθη μετά τοϋ Γουλιέλμου Α' 
de la Roche (1280 —1287) και μετα τοϋ Ούγου de Brienne (1291), πατρός 
τοϋ τελευταίου Γάλλου δουκός τών 'Αθηνών. Ch. Hopf, Chroniques gre-
coromanes inedites ou peu connues (Berlin, 1873) σελ. 473. 
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σιαν εν τω έν Καρδίτση τιμαρίω του, τω 1311, σχεδόν κατά τήν αυτήν 
έποχήν τής Καταλανίκής επιδρομής 1. Καίτοι δέ τά κατορθώματα των 
Γάλλων κατακτητών εγράφησαν έν τή κομψή γλώσση τής Νήσου τοΰ 
Άγιου Διονυσίου τών Παρισίων και αί αναμνήσεις αυτών σώζονται 
σήμερον εις τά λαϊκά άσματα τών συγχρόνων Ελλήνων, δέν είναι έν 
τούτοις βέβαιον ότι τά Ελληνικά Χρονικά του Μωρεως, στιχουργη-
θεντα κατά τό έθος τών παλαιών δημωδών επικών ασμάτων, οφείλονται 
εις τόν κάλαμον Φράγκου τινές μωραίτου 2. Ώς δέ παρατηρεί ό Παπαρ-
ρηγόπουλος, ομιλών περί τής όλιγον βασίμου θεωρίας τοΰ έκσλαβι-
σμοΰ ή τής ολικής έξαφανισεως τής αρχαίας Ελληνικής γενεάς, όταν οι 
Φράγκοι διά τοΰ ποιήματος εκείνου προσεπάθησαν νά διαδώσωσι μεταξύ 
τών ηττημένων λαών την στρατίωτικήν δόξαν των, δέν μετεχειρίσθησαν 
τήν Σλαβίκήν, Άλβανίκήν ή Γαλλικήν γλώσσαν, άλλά τήν κοινήν 
Έλληνίξήν, ξατά τό μάλλον καί ήττον νοθευθείσαν ΰπό τής επιδράσεως 
τής Δύσεως 3. 

"Ετι δέ εύκολώτερον είναι να άποδειχθή η έπικράτησις του 'Ελληνί-
σμου κατά την διάρκειαν τής έν τή Άττίκή κυριαρχίας τών Άτζαγίω-
λών. Έγώ δέν δύναμαί νά ερμηνεύσω τήν ύπό τίνων μισθοφόρων Τούρ
κων, Αλβανών και Ελλήνων, μισθοδοτουμενων ύπό τοΰ πανούργου 
Φλωρεντινού, γενομένην ταχείαν καταστροφήν τοΰ Καταλανικοΰ κράτους 
τών Αθηνών, άνευ τής αποφασιστικής συμμετοχή; καί υποστηρίξεως 
τοΰ Ελληνικού στοιχείου, όπερ ένόμισεν ότι θά βελτίωση τήν τύχην του, 
άλλάσσον κυρίους. Άναμφισβήτητον είναι οτί ό Νέρίος Άτζαγίώλης 
έκολάκευσεν όσον ήδυνήθη τό έθνίκόν πνεΰμα τής Ελληνικής φυλής, και 
πρό τής καταλήψεως δ' έτι τής πρωτευούσης τοΰ μέλλοντος Άττίκοΰ 
δουκάτου αύτοΰ, την 15 Ιανουαρίου τοΰ 1387, έποίεϊτο χρήσιν τής 
γλώσσης των, παραχωρών εις τούς συγγενείς του τάς έν Ιταλία κτή-
σεις του 4. Άμα δ' ώς είσηλθεν εις τήν νέάν αύτου πρωτεύουσκν, μια 
τών πρώτων πράξεων του ύπήρξεν ή εκ νέου έγκαθίδρυσις τοϋ ορθοδόξου' 

1 Γρηγορόβιος έ. ά., τομ. Β', σελ. 38 καί 39. 
2 Ό Ιωάννης Schmitt αποδίδει αυτά πολύ ολίγον βασίμως ει; 'Ενετόν 

τίνα: Die Chronik von Morea (Munchen 1889, σελ. 123 κε. 
3 Ιστορία τοϋ Έλληνικοΰ "Εθνους (έν Αθήναις 1886 καί 1887J τόμ. Ε', 

σελ. 389. 
4 Buchon, Nouvelles Recherches, τομ. Α' σελ. 131, καί τό 'Ελλη-

νικόν κείμενον έν τόμ. Β' σελ. 320. 
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μητροπολίτου, ού ή έδρα έμενε χηρεύουσα άπό τών πρώτων ήμερών τής 
Φραγκικής κατακτήσεως κατά τάς αρχάς τής ΙΓ' έκατονταετηριδος' 
ό τελευταίος δέ άνελθών εις κύτήν ύπήρξεν ό γνωστός "Ελλην συγγρκ-
φεύς Μιχαήλ Ακομινάτος. Οι δέ Ιταλοί έξηλληνίζοντο έπ! τοσούτον, 
ώστε εις εξ αυτών, ανήκων εις τήν οικογένειαν τών Φλωρεντινών 
Medici, εγκατασταθείς έν Αθήναις κατά τήν έποχήν τών Καταλάνων, 
έξηλλήνίσε τό όνομα του εις Ιατρός1. Ό δέ Νέριος, ώς λέγει ό Χαλ-
κοκονδύλης 2, συνέζευξε τήν θυγατέρα του Βαρθολομέαν, ήτις ήτο ή 
ωραιότατη τών συγχρόνων της γυναικών, μετά τοΰ δεσπότου τής Πελο
ποννήσου Θεοδώρου Παλαιολόγου και έλαβεν ώς έρωμενην τήν θυγα
τέρα τοΰ περίφημου "Ελληνος συμβολαιογράφου Δημητρίου 'Ρέντη. 
Ό Αντώνιος Α' Άτζαγιώλης, ό ευτυχέστατος πρίγκηψ τής γενείς του, 
συνεζεύχθη πρώτον μετά μιας Θηβαίας και κατόπιν μετά τής θυγατρός 
τοΰ σεβαστοκράτορος Λέοντος, απογόνου τών Μελισσηνών τόσον δ' ειχε 
έξελληνισθή, ώστε συνέτασσεν ελληνιστί πάντοτε τά επίσημα έγγραφα 
του 3. Αυτός ό Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 0 μόνος Αθηναίος συγγρα
φεύς γινώσκων τήν Βυζαντινήν φλολογίαν 4, (διότι ό Μιχαήλ Ακομι
νάτος δέν έγεννήθη έν τή πόλει τής Παλλάδος), κατέστη γνωστός ύπό 
τήν μακράν καί εύδαίμονα διοίκησιν τοΰ περιφανούς εκείνου Φλωρεντινού 
δουχός, περί ού ώμίλεί μετά μεγίστης υπερβολής, ή δ' έν τή μιμήσει τοΰ 
Ηροδότου καί Θουκυδίδου έπιμονή του δεικνύει ότι είχεν έκ νέου άνα-

λάμψει έν τοίς Έλληνικοίς σχολει'οις τό ιερόν πΰρ τής αρχαίας σοφίας. 
Φαίνεται δ' ότί οί Άτζαγίώλαί έσκόπουν νά άποδείξωσιν ότι ή Φλω
ρεντία, αι Αθήναι τοΰ μέσου αιώνος, ήτο αξία πρό πάσης άλλης πόλεως 
νά δίδη κυριάρχους εις την πατρίδα τών ηρώων καί τών Μουσών. 

Μή ύπερτιμήσωμεν έν τούτοις τάς ακολουθίας τών γεγονότων τούτων 
σχετίχώς πρός τόν έν γένει πολιτισμόν, διότι Γάλλοι, Κκτκλάνοι χαι 
Ιταλοί έβλεπον τήν Ελλάδα διά τών αυτών οφθαλμών, ΰπό τό μονκ-

διχόν τουτέστι πρίσμα τοΰ πολιτισμού τής Δύσεως, πάντες δ' έκυρίάρ-

1 Γρηγορόβιος. έ. α. τόμ. Β' σελ. 227. Medico ελληνιστί σημαίνει ίατρός. 
Τώ 1357 ό είρημένο; Ιατρός έξέδωκεν έν Ναυπλίω έγγραφον, συντεταγμένον 
ελληνιστί, χάριν εμπόρου τινός Μεσσηνίου. 

2 Χαλκοκονδΰλης, βιβλ. Δ', σελ. 208. 
3 Γρηγορόβιος, ε. ά. τόμ. Β', σελ. 290 καί 296. 
4 Κ. Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur (1897) 

σελ. 302. 
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χησαν αυτής χωρίς να έννοήσωσι και αίσθανθώσι πραγματικώς την 
έντασιν τής έπ' αυτών τούτων επιδράσεως αυτής. Ό σπόρος τής Ανα
γεννήσεως δέν έσπάρη υπό των Βιλλαρδουίνων, Μουντανέρ, Φρειδερίκων 
της Άραγωνίας, Σανούτων, οϋδ' ΰπ' αυτών των Άτζαγίωλών, άλλά 
ΰπό των αποστόλων εκείνων τοΰ Έλληνισμοΰ, οϊτινες φέρουσι τά ονό
ματα Βησαρίων, Γαζής, Λάσκαρης, Χαλκοκονδύλης, Πληθών κ.τ.λ. 
Αυτοί δ' οί πεπαιδευμένοι και συγγραφείς τής Δύσεως ουδόλως ήσθά-
νοντο τότε τό κάλλος τής Ελληνικής τέχνης και ιστορίας. Ό Chau
cer, ό Βοκκάκκιος και αυτός ό Δάντης ΰποδεικνύουσι τόν Θησέα διά 
τοΰ μεσαιωνικού τίτλου τοΰ Δουκός των Αθηνών, άπαραλλάκτως ώς ό 
Muntaner. Ουδέν δέ αποδεικνύει τόσον τήν ίστορικήν ταύτην και 
καλλιτεχνικήν άμάθειαν, όσον τό περίεργον γεγονός, ότι τινές τών πρω-
τοτυπωτέρων χρονογράφων τοΰ μέσου αιώνος, ό Βιλλαρδουινος, ό Mun-
taner, ό Σανοΰτος, έγραψαν τάς αφελείς αυτών διηγήσεις άφοΰ 
περιήλθον σπιθαμήν πρός σπιθαμην τήν χωράν τών κλασσικών αναμνή
σεων και άνεπαύθησαν ΰπό την σκιάν τοΰ Παρθενώνος και τής Αγίας 
Σοφίας. Από τής αρχής δέ μέχρι τοΰ τέλους τών χρονικών τοΰ Κατα
λάνου Ξενοφώντος ουδεμία άλλη άντανάκλασις άπαντα τής αρχαιό
τητος ή ή ιστορία τοϋ Πάριδος και τής Ελένης, μικρογραφία γοτθικο-
κλασσική, ήτις άναμιμνήσκει ημάς έτέραν παρομοίαν τοϋ Eroissart, 
όταν διηγήται τους έρωτας τοΰ Άκταίωνος και τής Αρτέμιδος. 

Άλλ' αν κατά τους χρόνους εκείνους ύπήρξε πάντοτε δύσκολος ή σύν
ταξις τοΰ Ελληνικού πνεύματος μετά τοΰ 'ίταλικοΰ ένεκα τής τριπλής 
αβύσσου τής διαφοράς τής θρησκείας, τής γλώσσης και τοΰ πολιτισμοΰ, 
έτι δυσχολωτέρα υπήρξε κατά τήν διάρκειαν τής διοικήσεως τής τρα
χείας έκείνης δημοκρατίας, ήτις ήμισυν αιώνα μετά τήν παρά τάς 
όχθας τοϋ Σπερχειού και τοϋ Κηφίσσοΰ έγκαθίδρυσίν της άπεδιδεν έτι 
εαυτή τόν πολεμικόν τιτλον τής ευδαίμονος στρατιάς των εν 'Ρωμανία 
βασιλευόντων Φράγκων. Οί άποτελοΰντες αυτήν Καταλάνοι δέν ήσαν 
ό κατάλληλος λαός, όπως πραγματοποιήσω, τούς μεταξύ τοϋ μεσαιωνι
κού Φάουστ και τής κλασσικής Ελένης γάμους, ους ώνειροπόλησεν ό 
Γκαίτε, και ούς έν μέρει μόνον ειδον πραγματοποιούμενους περισσότερον 
τών Φράγκων κατακτητών τού Μωρέως οί κυρίαρχοι τής Ρόδου και 
τής Κύπρου 1. Οί στρατιωτικοί άντιβασιλείς της δέν άπήγγελλον φρά-

1 Εις τάς δύο ταύτας νήσους έρριζώθη ίσχυρότερον ό Φραγκικός ρωμαντισμός, 
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σεις τοϋ Ηροδότου, ώς Guido ό Β' de la Roche, ουδέ τά έθιμα 
τής Βαρκελώνος μετεφράζοντο εις τήν Έλληνικήν, ώς οι Assises, 
πολύ δέ ολιγώτερον ή πτωχή μας λογοτεχνία έπέδρασεν έπϊ της τών 
ηττημένων, ώς τό ύποδουλωτικόν Γαλλικον πνεύμα, δημιουργοΰν τά 
ένδιαφέροντα εκείνα Γάλλοελληνικά μυθιστορήματα, τά φέροντα τά όνο-
ματα τοϋ Βελθράντου και τής Χρυσάνθης, τού Λυβίστρου και τής 
'Ροδάμνης, τοΰ Φλωρίου καί τής Πλατσιαφλώρας, τοΰ Ίμπερίου και 
τής Μαργαρόνας, γέμοντα ονείρων, μαγισσών και ιπποτικών άθλων. 
Έν αύτοίς πάντοτε θριαμβεύει το πνεύμα τοϋ πολιτισμοΰ τής Δύσεως, 
όπερ έπεδεικνύετο έν τή πραγματικότητι εις τούς λαμπρούς ιπποτι
κούς αγώνας τών αυλών τής Γλαρέντζας καί Ανδραβίδας, ή έστεφε 
διά τών ισχυρών αυτού προμαχώνων τάς κορυφάς τοϋ Ταϋγέτου και 
τών Θερμοπυλών. 

Άλλά δέν ύπήρξεν εντελώς στείρα έν τή ιστορία τοϋ ημετέρου πολι
τισμοΰ ή συνεχής συμμετοχή τής Καταλανοαραγωνικής μοναρχίας έν τή 
τύχη τής Ελλάδος κατά τήν ΙΔ' εκατονταετηρίδα. Μή νομίση τις Οτι 
ή μόνη έν αυτή άπομείνασα άνάμνησις είναι ή ωχρά άντανάκλασις τών 
κατορθωμάτων τοϋ Roger de Flor και τών αήττητων αύτοΰ στρα
τιών έν τώ ήμετέρω Tirant lο Blanch 1, όπερ είναι τό άριστοτεχνικόν 
έργον τής ρωμαντικής Καταλανικής φιλολογίας. Διότι τό έν τω ήμε
τέρω άρχείω ύφ' ήμών άνακαλυφθεν θαυμάσιον έγκώμιον τής Αθη
ναϊκής Ακροπόλεως, ήν οι Καταλάνοι μετριοφρόνως έκάλουν Φρουριον 
τών Άθηνών, επειδή ή λέξις αύτη ήτο εντελώς άγνωστος εις τούς λαούς 
τοΰ μέσου αιώνος, είναι ή πρώτη μαρτυρία, ώς παρατηρεί ό Γρηγορό-

άναμιχθεις μετά τής μεσαιωνίκης Ελληνίκής φιλολογίας. Κατά την ΙΔ έκατον-
ταετηρίδα άκμάζει έν Κύπρω, προστατευόμενος ΰπό τών Λουσινιανων, ό "Ελλην 
ποιητής Γεώργιος Λοπίθης iLopithes), και κατά τόν έπόμενον Ο χρονογράφος 
Λεόντιος Μαχαιρας, όστις 'έγραψε τα συμβάντα τής βασιλική; ταύτη; οικογέ
νεια; έν άναμίκτω Γαλλική καί Ελληνική γλώσση (ιδε Krumbacher ε. α. 
σελ. 778 και 900). Οι Assises τή; Κύπρρυ, ως οι τής Ιερουσαλήμ, μετεφρά-
σθησαν εις τήν Έλληνικήν (ό αυτός, σελ. 898). 

1 Tirant lο Blanch καλείται περίφημον ίπποτικόν Καταλανικόν μυθιστό-
ρημα τή; IE' έκατονταετηρίδο; τοϋ όποιου ό πρωταγωνιστής αναμιμνήσκει τά 
κατορθώματα τοϋ Roger de Flor και τών μετ' αυτοϋ Καταλάνων. Ό Tirant 
άπολυτοοι έπίση; τήν 'Ελληνικήν αύτοχρατοριαν μαχόμενο; πρό; τού; Τούρκου; 
και λαμβάνει τόν τίτλον τοϋ Καίσαρο; και τήν χείρα μια; αυτοκρατορική; 
ήγεμονιδο;. 
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βιος 1, κατόπιν μακραίωνος σιγής, ότι ή Δύσις έλαβεν έκ νέου συνεί-
δησιν τοϋ απαράμιλλου κάλλους τοϋ Παρθενώνος, των Προπυλαίων 
και τοΰ Ερεχθείου 2. Τις οίδεν άν ή, γοητεία, ην αί Αθήναι διά των 
μνημείων της έξήσκησαν έπι τής ψυχής τών Καταλάνων, δέν έπέδρασεν 
επίσης έπι τής αποφάσεως, ην κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας του 
είχε λάβει Ιωάννης ό Α', όπως έπισκεφθή τάς άπομεμακρυσμένας έκείνας 
κτήσεις, άς έθεώρει ώς σπουδαίον τμήμα τοϋ στέμματος του ; 3. Είναι 
δέ λίαν πιθανόν ότι πνεΰμα άνεπτυγμένον, έφ' ού είχεν επιδράσει ήδη ή 
Άναγέννησις, θά ήδΰνετο έπι τή ιδέα τής κυριαρχίας έν τή κοιτίδι τής 
σοφίας και θά έφλέγετο ΰπό πόθου νά γνωρίση αυτήν έκ τοΰ σύνεγγυς. 

["Επεται συνέχεια] 
(Μετάφρ. εκ της Καστιλιανης υπό Γ. Ν. Μαυράκη 

1 "Ε. ά. τόμ. Β', σελ. 192. 
2 Καίτοι άνεδημοσιεύθη ήδη τό έγκώμιον τούτο έν άλλοις ημών έργοι; και 

ΰφ' Ολων τών συγχρόνων ιστορικών τής 'Ελλάδος (Γρηγοροβίου, Νερούτσου, 
Κωνσταντινίδου, Καλλιγά), θά τό αναγράψωμεν ενταύθα, χάριν τών αγνοούντων 
αυτό αναγνωστών μας. Ό Πέτρος Δ' τής Άραγωνίας συγκατανεύων εις την 
αιτησιν τών πρέσβεων τών Αθηνών, όπως άποστείλη μετρίαν φρουράν τοξοτών 
πρός ύπεράσπισιν τής Άκροπόλεως, αναγγέλλει εις τόν θησαυροφύλακά του, ότι 
θεωρεί αναπόφευκτον τήν φρουράν ταύτην, «διότι τό είρημένον φρούριον j Ακρό-
πολις) είναι τό πλουσιώτατον τών έν τώ κόσμω υπαρχόντων κοσμημάτων, και 
τοιούτον μάλιστα, ώστε καί αν πάντες οί χριστιανοί ηγεμόνες συνηθροιζοντο, 
δέν θά ήδύναντο νά χατασχευάσωσι παοόμοιον". 'Εν Λέοιδα τήν 2 Σεπτεμ
βρίου 1380. Arch. Cor. Arag , Reg. 1268, φύλλ. 126. —Ό σοφός Γρηγο-
ρόβιος, έ. α. τόμ. Β', σ. 192, αναφερόμενος εις τά σχόλια, άτινα μοί ένέπνευ-
σεν έν τή ήδη μνημονευθείση μονογραφία μου, Los navarros en Grecia, 
τό έγκώμιον τούτο, λέγει .' " Ο Καταλάνος ερευνητής, ον όφείλομεν χάριτας 
διά τήν δημοσίευσιν τού έγγραφου τούτου, καθώς καί άλλων τής εποχής 
Πέτρου Δ δουκός των Αθηνών, έλλόγως έξήγαγεν έκ τής κρίσεως έκείνης 
τού Βασιλέως τό συμπέρασμα ότι οί Καταλάνοι τών Αθηνών δέν ήσαν τόσον 
βάρβαροι, ουδέ τόσον έστερημένοι παντός αισθήματος τοϋ κάλλους, όσον 
γενικώς νομίζεται". 

3 Μή νομίσητε, έλεγεν εις τους προύχοντας καί συνδίκους τών Αθηνών, 
απαντών εις τάς έκδηλωσεις τού σεβασμού των, Οτι θά λησμονήσωμεν τό σπου-
δαιότατον τούτο τμήμα τού στέμματος ημών άλλά τουναντίον έχομεν σταθεράν 
πίστιν εις τόν Κύριον και θεόν ημών, ότι θά μεταβώμεν προσωπικώς νά έπι-
σκεφθώμεν αυτό". 'Εν Βαρκελώνι τήν 26 Απριλίου 1387. Arch. Cor. Arag., 
.Reg. 1751. φύλλ. 25. 
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Τυγχάνει γνωστόν ότι αί ήμέτεραι μηχαναί οϋδεμίαν άφ' εαυτών 
δύναμιν παράγουσιν, άλλ ότι άποδίδουσιν ό,τι ώς δΰναμιν έξωθεν έλαβον. 
Ή κίνησις τοϋ ωρολογίου προκαλείται μεν δι' ενός κρεμάμενου βάρους, 
δι' ένός τεταμένου ελατηρίου, προκαλείται όμως υπό τής δυνάμεως τοϋ 
ανθρωπίνου βραχίονος, όστις διήγειρε αυτό, όστις τό έλατήριον έτάνυσεν ή 
τό βάρος άνύψωσεν, ή δέ δύναμις αύτη αύθις καταναλίσκεται έν τή κινήσει 
τών τροχών και τοϋ έκκρεμοϋ; εντός 24 ωρών ή εντός 8 ή 15 ήμερών. 
Τροχός έν τώ ύδατι τιθησιν ει; κίνησιν έν τώ μύλω πολλά; μυλόπετρας, 
έν τοίς μεγάλοις σιδηρουργείοις πολλάς σφύρας, έν άλατωρυχείοις και 
μεταλλείοις αντλίας ύψούσα; τά ύδατα εις δεδομένα τινά ύψη, έν τοίς 
κλωστηρίοις τάς υφαντικάς και κλωστικάς μηχανάς. Ή εργασία ήν ο 
τροχός εκτελεί έν πάσαις ταϊς περιστάσεσι ταύται; εξαρτάται έκ τής πιέ
σεως τοΰ ύδατος όπερ πίπτει έπι τών πτερύγων τοΰ τροχοΰ' τό βάρος 
τοϋ πίπτοντος ύδατος τίθησι τοϋτον εις κίνησιν όλαι αί αντιστάσεις τής 
εργαζομένης μηχανής όμοϋ συμπεριλαμβανόμενα! οΰδαμώς δύνανται νά 
είναι μείζονες τής πιέσεως τοϋ πίπτοντος ποσοϋ τοΰ ύδατος, δι' ού 
κατανικώνται. 

Τό έργον τής μηχανής μετρείται διά τής πιέσεως ταύτης. 
Ή εργασία τής άτμομηχανής παράγεται διά τής κινήσεως ενός 

εμβόλου, όπερ κινείται ύπό τής πρός τά άνω και κάτω πιέσεως υδρα
τμών. Ό άτμός πιέζει τό έμβολον, ώς τό πίπτον ύδωρ τά φύλλα 
τοϋ τροχού. Αιτία τής πιέσεως είναι ή θερμότης, ήτις διά τίνος χημι
κής εξελίξεως ήτοι διά τής καύσεως καυσίμου ύλης ύπό τόν ατμολέβητα 
γεννάται και ήν απορροφά τό ύδωρ' διά τής θερμότητος τό ύδωρ γίνε
ται άτμός και ούτος δι αυτής λαμβάνει τήν πρός κίνησιν τοϋ εμβόλου 
άπαιτουμένην έλαστικήν δύναμιν έν τή τελευταία μορφή ή θερμότης 
ορίζει τήν πίεσιν και τήν ύψωσιν και εκτελεί τήν μηχανικήν έργασίαν 
τής μηχανή;. 

Δύναμίς τι; ενεργεί πάντοτε διά πιέσεω; ή δι' έλξεως' έν έργαζομένη 
τινι μηχανή τό μέγεθος τή; δυνάμεως, ή εργατική δύναμις, μετρείται 

20 
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πάντοτε διά τών αντιστάσεων, αϊτινες δι' αυτών κατανικώνται, και όλαι 
αι αντιστάσεις εκφράζονται δι' αντιστοίχων βαρών, άτινα διά τής δυνά
μεως ταύτης εις ύψος τι δύνανται ν' άρθώσιν ή έλκυσθώσιν. 

Έκ δύο ανθρώπων οίτινες εργάζονται εν αντλία τινί ό μεν εις ανα
σύρει έν ένι λεπτώ 150 λίτρας ύδατος, ό δ' έτερος 200' έκ δύο ίππων 
έλκει ό μεν εις 20 εκατόλιτρα, ό δ έτερος 30 έπι τοΰ αύτοΰ αμαξιού και 
έπι τοΰ αύτοΰ δρόμου εις ισην άπόστασιν αποβαίνει δήλον ότι ή εργα
τική δύναμις τών δύο ανθρώπων ή τών δύο ίππων είναι ανάλογος 
προς τούς δύο τούτους άριθμούς. Έν τή μηχανική καλείται δύναμις 
ίππου ή ενέργεια υψώσεως ή πιέσεως δι' ής 75 χιλιόγραμμα έν διαστή-
μ.ατι ενός δευτερολέπτου άνέλκονται εις ύψος ενός μέτρου και εκφράζεται 
τοιουτοτρόπως εις δυνάμεις ίππου ή εργατική δύναμις πάσης μηχανής. 

Ούδαμώς πάσα δύναμις, ήν έκάστω, μηχανή παρέχομεν, αποδίδεται 
καθ' ολοκληρίαν εις έργον χρήσιμον, ήτοι έξοδεύεται πραγματικώς πρός 
άνύψωσιν και κίνησιν, άλλά μέρος τι αυτής καταναλίσκεται διά τής 
τριβής τών μερών τής μηχανής, και έκ δύο μηχανών, αίτινες έλαβον 
ισην τινά δύναμιν, αποδίδει τήν μείζονα έργασίαν εκείνη ής ή λειτουργία 
όλιγώτερον βλάπτεται ή κωλύεται ύπό έμποδίων παραγόντων τριβήν. 
Έν τή μηχανική θεωρείται πάντοτε ή τριβή ώς αιτία τής κωλύσεως 
τής ύπαρχούσης κινήσεως. Ένομιζετο δέ άλλοτε Οτι δι' αυτής έξεμη-
δενιζετο παντάπασιν ή εργατική τής μηχανής δύναμις. 

Ώς εγγύτερα αιτία τής καταστροφής τής κινήσεως ήτο ή τριβή 
γεγονός πασίδηλον και ήδύνατο ώς τοιοΰτον νά ληφθή ύπ' όψιν άλλ' έσφά-
λησαν δεινώς καθ όσον συνήνωσαν μετ' αυτής θεωρητικόν τι έξαγόμενον. 
Διότι ό'ταν δύναμίς τις έξ ολοκλήρου έκμηδενιζηται ή όταν παράγη έν 
μηδεν, τότε ουδόλως ήτο άτοπον νά πιστεύση τις ότι ήτο δυνατή κατά 
τινας περιστάσεις και ή παραγωγή δυνάμεως τίνος έκ τοΰ μηδενός. 

Τό δυνατόν τής εφευρέσεως αεικίνητου τινός μηχανής, ουδέποτε εξω
τερικής ενεργείας χρηζούσης και έκ νέου πάντοτε τήν έν αυτή κατανα-
λωθείσαν δύναμιν άναγεννώσης, Οπερ οί άγχινούστατοι άνθρωποι έπι 
αιώνας έπίστευον, έν μερει έβασίζετο έπι τής εσφαλμένης ταύτης ιδέας. 
*Ητο βεβαίως άξιον πάσης προσπάθειας όπως κατασκευασθή τοιοΰτον τι 
άεικίνητον (perpetuum mobile), διότι ήθελεν είναι ώς όρνις χρυσά 
τίκτουσα ώά, διότι ήτο δυνατή δι' αύτοΰ ή παραγωγή εργασίας και άνευ 
έξοδεύσεως χρημάτων ή απολαβή άφθονων χρημάτων. 

Όρθοτέρα άντίληψις τής ουσίας τών φυσικών δυνάμεων, ήν όφείλο-
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μεν τώ έν Heilbronn ίατρώ Μαΰέρω, διέχυσε φώς εις πλήθος τέως 
ακατανόητων και ανεξήγητων γεγονότων, και έξ αυτής οί διαπρεπέστατοι 
φυσικοί και μαθηματικοί ήντλησαν διά τών ερευνών αυτών σπουδαιότατα 
και μόλις έλπιζόμενα αποτελέσματα. 

Αί δυνάμεις, λέγει ό Μάϋερ, είσίν αίτιαι και δέον νά λάβη πλήρη 
έφαρμογήν έπ' αυτών ή άρχή ότι ή ενέργεια αναλογεί πρός τήν αϊτίαν 
και ισούται αυτή. Causa aequat effectum. "Οθεν έάν μία αίτια Α 
έχη μίαν ένέργειαν Ε, τότε Α—Ε. Έάν ή ενέργεια Ε είναι αιτία ετέ
ρας τινός ενεργείας ε, και τότε Ε = ε = Α. Ουδέποτε εις τοιαύτην 
τινά άλληλουχίαν αιτιών και ενεργειών δύναται έν μέλος ή τμήμα 
μέλους ν'άποβή ίσον τώ μηδενί.Έάν ή δοθείσα αίτια Α παρήγαγε τήν 
ισην αυτή ένέργειαν Ε, το Α έπαυσε υπάρχον, επειδή έγινεν Ε. 
Έπομένως επειδή τό Α μετεβλήθη εις Ε και τοΰτο εις ε, δέον νά 
έχωσιν αί αίτιαι αύται άπασαι τήν ιδιότητα τοΰ ακαταλύτου άναφο-
ρικώς ώς πρός τό ποσόν αυτών, και τήν ιδιότητα τοΰ μεταβλητου, 
άναφορικώς ώς πρός τήν ποιότητα αυτών. Έν άπείροις περιστάσεσι 
βλέπομεν κίνησιν τινα παυομενην, άνευ άρσεως τίνος βάρους ή φορ
τίου ή παραγωγής κινήσεως τίνος ή πιέσεως. Η δύναμις όμως ήτις 
προκαλεί τήν κίνησιν ουδόλως δύναται νά έκμηδενισθή, και επομένως 
ζητείται ποίαν τινά μορφήν δύναται ν άναλάβη.Ή πείρα δεικνύει τοΰτο. 
Απανταχού ένθα διά τριβής ή πλήξεως ή ώθήσεως κίνησίς τις έκμηδε-

νίζεται, αναφαίνεται θερμότης ώς ενέργεια τής κινήσεως. Ή κίνησις είναι 
ή αίτια τής θερμότητος. 

Δύο μετάλλιναι πλάκες, αίτινες τρίβονται̂  πρός άλλήλας, πυροΰνται 
εις τοιοΰτον βαθμόν ώστε έν δεδομένη, τινί ταχύτητι γίνονται διάπυροι* 
έάν αί πλάκες αύται τριβωνται ύπό τό ύδωρ, θερμαίνεται τοΰτο μέχρι 
βρασμοΰ. 'Ομοιοτρόπως δέ θερμαίνεται και ή σιδηρά πέδη τής άμάξης 
έάν ή τελευταία κινήται μετά τίνος δεδομένης ταχύτητος' συχνά απο
βαίνει τοσούτον θερμή ώστε έγγιζομενη καίει. 

"Οταν άκονίζωνται αί άκραι τών βελονών τής ραπτικής, ίνα γίνωσι 
στρογγύλαι, ό χάλυψ γίνεται διάπυρος και τά άποτριβέντα ψήγματα τοΰ 
χάλυβος κατακαίονται σπινθηροβολοΰντα. Οί ξύλινοι σφήνες, οίτινες 
έπισφίγγονται εις τούς τροχούς τών αμαξιών τών σιδηροδρόμ.ων, ίνα 
φέρωσιν αυτούς εις άκινησίαν, θερμαίνονται συχνώς τοσούτον, ώστε η 
επιφάνεια αυτών καίεται μετ' έμπυρευματικής όσμής. Τριβομένης τής 
λευκής ζακχάρεως έπι σιδηρού τρίπτου, άποτριβέντα μερη τήκονται 
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και λαμβάνουσι τήν γεΰσιν κεκαυμένης ζακχάρεως (καραμελλας). Επίσης 
τήκονται δύο τεμάχια πάγου τριβόμενα προς άλληλα. 

Έν τοις άγγλικοϊς χαλυβουργείοις πυρακτοι έν τη καμινω ό σιδη
ρουργός μίαν χαλυβδίνην ράβδον μηκους 10 — 12 δακτύλων άπό της 
μιας άκρας, φέρει αυτήν κατόπιν υπό την μηχανικήν σφύραν και 
κατεργάζεται αυτήν εις λεπτήν ράβδον ίσων ποδών μήκους, άνευ (όπερ 
σπουδαϊον δια τήν καλήν ποιότητα τοΰ χάλυβος) επαναφοράς αυτής εις 
τό πΰρ. Εκάστη θέσις, ην η σφΰρα ευρίσκει διά των ταχέων και ισχυ
ρών αύτης πληγμάτων, αποβαίνει διάπυρος και φαίνεται τω όρώντι ότι 
ή πυράκτωσις περιφέρεται κατά μήκος της ράβδου. Ή πυράκτωσις 
αύτη γεννάται έκ των σφυρηλατημάτων και ισοδυναμεί πρός ποσότητα 
θερμότητος, ήτις. έδύνατο νά φέρη πολλάς λίτρας ύδατος εις βρασμόν. 
Ή έν τω πυρί διάπυρος γενομένη άκρα της ράβδου, εν τω ύδατι 
βαπτιζομένη μόλις ήθελε φέρει εις θερμ.οκρασίαν βρασμοΰ ίσας ήμιουγ-
κίας ύδατος. 

Μεταξύ των σφυρηλατημάτων (της αιτίας) και της θερμοτητος (τοΰ 
αιτιατού) δέον κατά τάς προηγουμενας παρατηρήσεις νά ύπάρχη ώρι-
σμενη τις συνάφεια, ην όπως έρμηνεύσωσιν οι φυσιοδϊφαι έπενόησαν τάς 
άγχινουστάτας δοκιμάς. Η παραχθεϊσα θερμότης ειδον ότι ουδέν έτερον 
ητο, είμη ή μεταβεβλημένη εργάσιμος δύναμις' όρθοΰ οντος τοΰ όρισμοΰ 
του Μαυερου δέον ν'άπολαμβάνη αύτη ίσης άξιας ένεργειαν και νά δύνων-
ται νά παραγάγωσ; διά της άναγεννηθείσης ενεργείας τοσαΰτα σφυρηλα-
τήματα όσα έξωδεύθησαν πρός παραγωγήν της θερμότητος. 

Έκ της συντονωτέρας παρατηρήσεως των γινομένων καθίσταται 
δήλον ότι ή σφΰρα Ίνα πλήξη πρέπει ν' άρθη, και ότι ή, εργάσιμος 
αυτής δύναμις ουδόλως είναι ιδία αυτή, άλλ' ότι είναι δεδανεισμένη. 
Ή σφύρα άνήρθη διά τού τροχού τοϋ ύδατος, ούτος δ' ετέθη εις 
κινησιν άια τίνος βάρους υδατος, οπερ επεσεν επι των πτερύγων αυτού, 
έξ ανάγκης έδει 10 λίτραι τουλάχιστον ύδατος νά πέσωσιν έξ ύψους ενός 
ποδός έπι τοϋ τροχού, ϊν' άρωσι κατά ένα πόδα σφύραν 10 λ. βάρους' 
ώστε κυρίως ή θερμ.ότης προήλθεν έκ τοϋ βάρους τοΰ ύδατος διά μέσου 
της σφύρας. Δι' άλλοίας τινός μετασκευής των της μηχανής μέρων θά 
έδΰνατο ή αυτή, δΰναμις νά στρέψη μυλόπετράν τινα πεοί τον άξονα 
αυτής μετά μεγάλης ταχύτητος η νά ποίηση διαπύρους δύο δίσκους διά 
της τριβής αυτών. 

Έν άκριβέσιν έπι τούτω γενόμεναις δοκμαΐς έξεδηλώθη ότι 13,500 
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πλήγματα σφύρας 10 λίτρων βάρους, άτινα άπό ύψους ενός ποδός έπι 
της ράβδου πίπτουσι, παράγουσι ποσόν θερμότητος άρκοΰν όπως θερ-
μάνη 1 λ. ύδατος άπό 0 μέχρι ζέσεως ήτοι 100"Κ., είτε, όπερ τυγχάνει 
τό αυτό, ότι 1350 εκατόλιτρα ύδατος, άτινα άφ' ενός ποδός πίπτουσι, 
φέρουσιν εις ζέσιν 1 λ. ύδατος, είτε ότι 1350 λίτρα; ύδατο; άφ' ενός 
ποδός πίπτοντα θερμαίνουσι 1 λ. ύδατος άπό 0°, τοΰ σημείου τοΰ πάγου, 
μέχρι 1". και ότι τό αυτό ποσόν της θερμότητος ισοδυναμεί πρός δύ-
ναμιν εργασίας, δι' ης 13 1/2, εκατόλιτρα δύνανται κατά ένα πόδα 
ν άνυψωθώσι. 

Απανταχού ένθα έν τινι μηχανη γίνεται απώλεια κινήσεως διά τρι
βής η ωθήσεως, παράγεται άνάλογον ποσόν θερμότητος, και όταν εργα
σία έκτελήται διά ταύτης, εκλείπει ένεκα των μηχανικών αποτελεσμά
των, εκφραζόμενων δι' ενός βάρους 13 εκατολίτρων, άτινα κατά 
ένα πόδα έπεσαν η άνυψώθησαν, ποσόν τι θερμότητος, όσον άπόλλυσι 
1 λίτρα ύδατος καταψυχουμένη κατά ένα βαθμον θερμοκρασίας. Ένεκα 
τούτου τό ποσοστόν τοΰτο της θερμότητος ισοδυναμεί τή εργατική 
δυνάμει εκείνη. 

Ποικιλοτρόπως έπεβεβαιώθη ό νόμος ούτος η ή διηνεκής αύτη ανα
λογία μεταξύ θερμότητος και μηχανικής κινήσεως. Μία μεταλλίνη 
ράβδος δύναται νά έκταθή δι' έπικρεμασθέντων βαρών, και όταν όριόν 
τι μη ΰπερβληθή, αναλαμβάνει αύθις τό μέταλλον άφαιρεθεντων των 
βαρών τό άρχικόν αύτοΰ μήκος. Ως πρός τήν θερμότητα διάκειται ή 
μεταλλίνη ράβδος όλονέν ώς πρός τά έπικρεμασθεντα βάρη μηκύνε-
ται θερμαινόμενη και συστέλλεται ψυχουμένη' καθίσταται σαφές ότι ή 
πίεσις ήν ή ράβδος ενεργεί όταν μηκύνηται τυγχάνει ίση τη έλξει η 
τη δυνάμει της έλξεως Οταν ψυχουμενη συστελληται. Απεδείχθη δέ ότι 
τό ποσόν της θερμοτητος και τό έπεκρεμ.ασθέν βάρος, άτινα την αυτήν 
έπε'κτασιν προκαλοΰσιν, έν τη αυτή, σχέσει πρός άλληλα ί'στανται, ήν οι 
άνω μνημονευθέντες αριθμοί δηλοϋσιν' ητοι ότι διά ποσοΰ θερμότητος 
οπερ άρκεϊ ίνα θερμάνη, 1 λ. ύδατος κατά ένα βαθμον, μεταδιδομένου 
σιδηρά τινι ράβδω δύνανται ν' άρθώσι κατά ένα πόδα 1350 λ. βάρους. 

Έν τώ Conservatoire des arts et metiers τών Παρισίων πρό 
πολλών ήδη ετών έγένετο ενδιαφέρουσα εφαρμογή τούτου. Έν τώ κτι-
ρίω τούτω, όπερ ην άλλοτε μοναστήριον, χρησιμεύει ό ναός της μονής 
εις εκθεσιν συλλογής τίνος βιομηχανιχών άντικειμενων, μηχανών και 
εργαλείων. Ό θόλος της εκκλησίας ταύτης υπέστη κατά μήκος σχίσμα 
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τι, όπερ ετησίως έμεγαλύνετο, ώστε έλαβε πλάτος πολλών δακτύλων 
και η βροχή και αι χιόνες ένέπιπτον ελευθέρως. ^Ητο μέν δυνατόν νά 
φραχθή κτιζόμενον, άλλ' αδύνατος ή άναχαιτισις της ύποχωρήσεως τών 
τοίχων. Διενοοΰντο ήδη νά κατεδαφίσωσι τό όλον κτίριον, ότε φυσικός 
τις έποίησε την έξης πρότασιν, δι' ης και διετηρήθη' ίσχυραί σιδηραί 
δοκοί διεπεράσθησαν κατά πλάτος τοϋ ναοΰ* η μία άκρα κυτών έστε-
ρεώθη έπι τοΰ ενός πλαγίου τοίχου και ή ετέρα διεπέρασε τόν αντίκρυ 
τοιχον εξέχουσα αύτοϋ κατά τινας δακτύλους και έφωδιάσθη διά κοχλιού, 
έφ' οΰ προσηρμόσθη ισχυρον τι περικόχλιον. 

Τό περικόχλιον περιειλίχθη σφίγκτά έπι τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου, μεθ ο 
αί δοκοί έθερμάνθησαν όλαι ταυτοχρόνως διά καιομένων άχυρων. Ακο
λουθία τούτου υπήρξεν ότι αί δοκοί έξετάθησαν και έμηκύνθησαν και 
ότι τό περικόχλιον, όπερ πρό της θερμάνσεως έπέκειτο σφιγκτώς τώ 
τοίχω, ταύτης γενομένης απείχε δακτύλους τινάς. Περιειλίχθη αύθις 
ισχυρώς τό περικόχλιον μέχρι τοΰ τοίχου και αφέθησαν αί δοκοί νά 
ψυχθώσι' ψυχόμεναι δέ συνεστάλησαν μετ άπειρου δυνάμεως και μετ' 
αυτών έπλησίασαν άλλήλοις οι τοίχοι. Μετά δευτέραν επανάληψιν της 
πράξεως τό σχίσμα δεν υπήρχε πλέον. 

Όμοιοτρόπως τή μηχανική ενεργεία τής θερμότητος δύναται και ή 
εργάσιμος δύναμις μηχανής τίνος, ήτις κινείται δι'ήλεκτρικοϋ ρεύματος, 
νά έκφρασθή διά βαρών, άτινα εις ύψος τι δι' αυτής άνυψοΰνται. Παρά-
γομεν τό ήλεκτρικόν ρεΰμα δι' ενός περιστρεφόμενου μαγνήτου ή ώς έν 
τή γαλβανική στήλη διά διαλύσεως ψευδαργύρου. Απέναντι μεταλλι-
νων συρμάτων διάκειται τό ρεΰμα αναλόγως τώ πάχει αυτών ώς εις 
εϋρϋς ή λεπτός σωλήν απέναντι ένος ρευστοΰ' απαιτείται πλείων χρόνος 
ή μείζων πίεσις όπως διέλθγ, τό αυτό ποσόν τοΰ ρευστοΰ δι' ενός στενοΰ 
σωλήνος ή δι' ενός πλατέος. Καθ' ό'μοιον τρόπον τό λεπτόν σύρμα άνθί-
σταται πλειότερον ενός παχέος εις τήν διάβασιν τοΰ ρέοντος ήλεκτρισμοΰ. 
Συμφώνως τή άντιστάσει ταύτη ή μάλλον αναστολή έμποδίζεται και 
μηδενίζεται ή κίνησις τοΰ ήλεκτρικοΰ ρευστοΰ' εν μόνον μέρος αϋτοΰ 
διέρχεται διά τοΰ άγωγοΰ τοΰ ρεύματος, τό δ'έτερον, όπερ αδυνατεί νά 
διέλθω, μεταβάλλεται εις θερμ,ότητα' τό σύρμα όπερ άγει τό ρεΰμα θερ
μαίνεται ή πυρακτοΰται και ή θερμοκρασία αποβαίνει, αναλόγως τοΰ 
ποσοΰ τοΰ εις θερμότητα μεταβληθέντος ήλεκτρισμοΰ, τοσοΰτον υψηλή, 
ώστε μακρόν τι σύρμα πλατινης τήκεται, τό δέ χρυσοΰν τήκεται και 
εξατμίζεται. Δι' ενός λεπτοΰ έκ πλατίνης σύρματος, όπερ περιτυλίσσει 
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τις έλικοειδώς περί ύέλινον σωλήνα και περιβάλλει δι ύδατος, δύναται 
τις, εάν τό ρεΰμα διέρχηται ισχυρώς πως, νά θερμάννι άρκετόν ποσόν 
ύδατος ταχέως μέχρι κοχλαζούσης ζέσεως. 

Όταν τό ήλεκτρικόν ρεΰμα έν σύρματί τινι έλικοειδεί περί τεμάχιον 
σιδήρου περιτρέχη, τό τεμάχιον τοΰτο αποβαίνει ισχυρός μαγνήτης, 
όστις άνέλκει και βαστάζει πολλά εκατόλιτρα σιδήρου. Ή ηλεκτρική δύνα-
μις μεταβάλλεται εις μαγνητικήν, δι' ης και μηχανή τις δύναται νά κινή-
ται. Τό μέγεθος τής δυνάμεως τής έλξεως, ήν τό έκ σιδήρου τεμάχιον 
λαμβάνει, διατελεί έν ακριβώς ώρισμενη αναλογία πρός το ποσόν τοΰ έν 
τώ ήλεκτριΚώ άγωγώ περιφερόμενου ήλεκτρισμοΰ, και τοΰτο εξαρτάται 
επί ί'ση προσαγωγή έκ τοΰ ποιου τοΰ άγωγοΰ τοΰ ρεύματος. Τό μ.έρος 
εκείνο τοΰ ήλεκτρισμοΰ όπερ μετεβλήθη εις θερμότητα έν τώ άγωγώ, 
ουδόλως πλέον ενεργεί έπι τοΰ τεμαχίου τοΰ σιδήρου, τ.έ. οϋδεμίαν 
έν αΰτώ έλκυστικήν δύναμιν παράγει. Δηλοΰται λοιπόν νΰν ότι τό 
ποσόν τοΰ ρέοντος ήλεκτρισμ.οΰ, ή δι' αΰτοΰ παραχθείσα θερμότης και 
ή εις δύναμιν εργασίας μεταβληθείσα μαγνητική δύναμις έν τή αυτή 
αναλογία πρός άλλήλας ιστανται, έν ή ή διά τής πιέσεως καταπίπτον
τος τίνος ποσοΰ ύδατος παραχθείσα δύναμις εργασίας πρός τήν διά 
τριβής ή πλήγματος γεννηθείσαν θερμότητα. Ή αυτή ηλεκτρική ποσό-
της, ήτις διά τών αντιστάσεων τής φοράς μεταβληθείσα εις θερμότητα 
ανύψωσε τήν θερμοκρασιαν 1 λίτραν ύδατος κατά 1, παράγει μαγνητι-
κήν δύναμιν έλξεως ίκανήν ν' άνυψώση 13 1/2 εκατόλιτρα κατά ένα πόδα. 

"Οταν τό μετάλλινον σύρμα, έν ω ό ηλεκτρισμός περιρρέει, διακοπή 
και τά δύο άκρα έμβαπτισθώσιν έν άγγείω ύδατος, λαμβάνει χώραν 
χημική τις άποσύνθεσις τοΰ ΰδατος' τό ύδωρ μεταβάλλεται εις ύδρογόνον 
και όξυγόνον. Τό ρεΰμα τοΰ ήλεκτρισμοΰ μεταβάλλεται εις χημικήν 
συγγένειαν και εις έλκτικήν δύναμιν, ήτις προκαλεί τόν χωρισμόν τών 
στοιχείων τοΰ ύδατος' ούδεμία θερμότης αποφαίνεται έκ τούτου και ουδε
μία μαγνητική δύναμις' διά τής αναπτύξεως τοϋ υδρογόνου και τοΰ 
οξυγόνου έκλείπουσιν άπαντα τά σημεία τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. 
"Απασαι αί ένεργειαι τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος, ή ισχύς αΰτοΰ νά παρα
γάγω θερμότητα ή μαγνητικήν δύναμιν, φαινομενικώς απώλοντο ή έμη-
δενίσθησαν άντ αΰτοΰ έχομεν δύο είδη αερίων, έξ ών τό μέν έν, τό 
ύδρογόνον, είναι καύσιμον ήτοι δύναται νά ένωθή μετ' οξυγόνου και 
άναφθέν μεταβάλλεται ένούμενον μετά τούτου πάλιν εις ύδωρ. Έν τή 
καύσει ταύτη αναπτύσσεται θερμότης. 
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Ακριβείς παρατηρήσεις απέδειξαν ότι ήλεκτρικόν ρεΰμα, γνωστής 

ισχύος, όπερ έν τω άγωγώ τοΰ ρεύματος μετεβλήθη εις θερμότητα, 
δίαθερμαινει 1 λιτραν ύδατος επί 1 °, και ότι καταναλισκόμενον πρός 
άποσΰνθεσιν ύδατος αποφέρει ποσόν τι υδρογόνου, δι' ου, όταν άναφθη 
και καη, ακριβώς 1 λίτρα ύδατος άπό 0" εις 1° δύναται νά θερμανθή. 

Όπόσην θερμότητα και έλκτικήν ίσχυν τό ήλεκτρικόν ρεΰμ.α φαίνεται 
άπολέσαν έν τη αποσυνθέσει τοΰ ύδατος, έγένετο λανθάνουσα ούτως ειπείν 
έν τοις στοιχειοις τοΰ ύδατος. "Οταν συνενώνται αύθις ΐν' άποτελέσωσιν 
ύδωρ, η θερμότης αύτη αναπτύσσεται έκ νέου και μεταβαλλόμενη εις 
δύναμιν εργασία; τοσούτον βάρος κατά ένα πόδα ήθελεν άρει, όσον ό εις 
μαγνητικην έλκυστικήν δύναμιν μεταβληθείς ρέων ηλεκτρισμός, έάν μή 
κατανηλίσκετο πρός χημικην άποσΰνθεσιν. 

Τό ήλεκτρικόν ρεΰμα αποτελεί την άκολουθίαν χημικής τίνος ενεργείας, 
ης τό ποσόν δύναται νά μετρηθή διά τοΰ ποσοΰ τοΰ άποσυντεθέντος ψευ
δαργύρου. Ή χημική δύναμις (συγγένεια) μεταβάλλεται εις άνάλογον 
ποσόν ήλεκτρισμοΰ έν τή, αποσυνθέσει τοΰ ψευδαργύρου. Ό ηλεκτρισμός 
μεταβάλλεται έν τώ άγωγώ εις ίσοδύναμον θερμότητα η εις ίσοδύναμον 
μαγνητικην έλκτικην δύναμιν η, ως έν τη αποσυνθέσει τοΰ ύδατος, εις 
ίσοδύναμον χημικην δύναμιν. 

Γνωρίζομεν ήδη, πόθεν προέρχονται η θερμότης και τό φώς, δι'ών αί 
ημέτεραι κατοιχίαι θερμαίνονται και φωτίζονται, πόθεν έρχεται ή θερμό
της και ή δΰναμις, αιτινες γεννώσι τά σώματα ήμών έν τη εξελίξει τής 
ζωής' άπασαι αί καύσιμοι και φωτιστικά; ΰλα; προέρχονται έκ τής αυτής 
πηγης, ώς και ή τροφή, ήν όφείλομεν νά προσλαμβάνωμεν καθ' ήμέραν 
πρός διατήρησιν τών τής ζωής φαινομένων κατάγονται έκ τοΰ φυτοΰ. 
Τά στοιχεία τούτου είσι φύσεως γήινου' λαμβάνει τό φυτόν αυτά έκ τοΰ 
ύδατος, έκ τής γής, έκ τοΰ αέρος. Έν τώ φυτώ άποσυντίθενται ανόργανοι 
τίνες ενώσεις, τό άνθρακικόν όξύ, τό ύδωρ και ή άμμωνία' ό δέ καθαρός 
άνθραξ τοΰ άνθρακικοΰ οξέος, τό ύδρογόνον τοΰ ύδατος, τό άζωτον 
τής αμμωνίας καθιζάνουσιν έν τώ φυτώ ώς μέρη συστατικά τών οργά
νων αΰτοΰ, τό όξυγόνον τοΰ άνθρακικοΰ οξέος και τοΰ ύδατος επιστρέφε; 
ώς άέριον εις τήν άτμόσφαιραν. "Ανευ όμως τοΰ ήλιακοΰ φωτός ουδόλως 
τό φυτόν αυξάνε;. 

Ή έξελιξις τής ζωής έν τώ φυτώ παρίσταται ώς τό άντίθετον τών 
χημικών φαινομένων κατά τόν σχηματισμον τών αλάτων. 

Ανθρακοΰχον ύδωρ και ψευδάργυρος άπτόμενα αλλήλων έξασκοΰσιν 
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ώρισμένην τινά ένέργειαν έπ' άλληλα' κατ' άκολουθίαν τής χημικής 
αυτων συγγένειας παράγεται, αποχωρισμένου του υορογονου, λευκή τις 
ένωσις έν μορφή κόνεως, ήτις περιεχει άνθρακικόν όξύ, ψευδάργυρον και 
τό όξυγόνον τοΰ ύδατος. 

Έν τώ φυτώ αναφαίνεται άντί τοΰ ψευδαργύρου ό ζών βλαστός ή 
μερος τοΰ φυτοΰ' καθ' όσον αυξάνει γίνοντα; έκ τοΰ ανθρακικού όξε'ος 
και τού ύδατος, άποχωριζομένου τού υδρογόνου, ενώσεις αΐτινες περιέ-
χουσιν άνθρακα και ύδρογόνον ή άνθρακα και τά στοιχεία τοΰ ύδατος. 

Όμοίως πρός τό ήλεκτρικόν ρεΰμα, όπερ αίρει τήν φυσικήν έλξιν 
τών στοιχείων τοΰ ύδατος και χωρίζει αυτά άπ' αλλήλων, ενεργεί και 
τό ήλιακόν φώς έπι τής ζωής τών φυτών. 

"Ανευ ήλιακοΰ φωτός ουδόλως τό φυτόν μεγεθύνεται* ό ζών βλαστός, 
τό χλωρόν φύλλον όφείλουσ; τώ ήλίω τήν δύναμιν ήν έχουσι νά μετα-
βάλλωσι τά γήινα στοιχεία εις ζώντα και δύναμιν έμφαίνοντα σχήματα* 
ό βλαστός αναπτύσσεται ύπό τήν γήν και άνευ συνεργείας τοΰ ήλιακοΰ 
φωτός* άλλά διά τών ακτινών τοΰ ήλιου λαμβάνε; τό πρώτον, ότε δια-
σχίζε; τήν γήν, τήν δύναμιν νά μεταβάλλη εις μόρια ίδια έαυτώ τά 
ανόργανα μέσα τής τροφής* άλλ' αί φωτίζουσα; και θερμαίνουσαι τοΰ 
ήλιου ακτίνες, ένώ παρέχουσι ζωήν άπολλύουσι τήν εαυτών θερμότητα, 
άπολλύουσι μέρος έκ τοΰ φωτός αυτών, και όταν άποσυντεθώσ; διά τής 
επενέργειας αυτών τό άνθρακικόν όξύ, τό ύδωρ και ή αμμωνία, απόκειται 
τότε ή δύναμις αυτών έν τοις έν τώ όργανισμώ γεννηθείσι προιόσιν. Η 
θερμοτης δι' ής θερμαίνομεν τάς κατοικίας ημών εινα; ήλιακή θερμότης, 
τό φώς δι' ού φωτίζομεν αύτάς είναι φώς παρεχόμενον ύπό τοΰ ηλίου. 

Ή τροφή τών ανθρώπων και τών ζώων συνίσταται έκ δύο εντελώς 
διαφόρων έν τή συνθέσει αυτών ουσιών. Ή μία τάξις χρησιμεύει εις παρα-
γωγήν τοΰ αίματος και κατασκευήν τών ώρισμενον σχήμα εχόντων 
μερών τοΰ σώματος, τά δ' έτερα είναι συγκεκροτημένα ώς συνήθης καύ-
σιμος ύλη. Ή ζάκχαρις, τό άμυλον, τό κόμμι τοΰ άρτου, δύνανται νά 
θεωρηθώσιν ώς μεταβεβλημέναι ινες ξύλου (άς δή και έκ ξύλου δυνάμεθα 
νά παραγάγωμεν). Τό λίπος όσον άφορα εις τό ποσόν άνθρακος ον 
περιέχει ισταται εγγύτατα τοΰ λιθάνθρακος. Θερμαίνομεν τό σώμα ήμών 
όμ.οι'ως ώς συμβαίνει έν ταίς έστιαις διά καυσίμ.ων υλών, αιτινες έμπεριέ-
χουσι τά αυτά στοιχεία άπερ τό ξύλον και ό λιθάνθραξ, διαφέροντα 
όμως οΰσιωδώς κατά τήν έν τοις χυμοϊς τοΰ σώματος άποσΰνθεσιν. 

Τύγχανε; δήλον ότι αί θρεπτικαι ουσία; αΐτινε; προκαλοΰσ; τήν θερ-
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μοκρασιαν τοϋ σώματος, οΰδεμίάν μηχανικην δύναμιν γεννώσι, διότι ή 
δΰναμις ουδέν έτερον είναι η ή μεταβεβλημένη θερμότης;, και διότι -ή 
θερμότης, ήτις κυλάνε: και διατηρεί την θερμοκρασίαν, ουδόλως έλκει η 
πιέζει αλλά θερμαινει 

Απασαι αι μηχανιχαι ένέργειαι αί έν τινι ζώντί σώματι συμβαίνουσα!, 
δι ων καθίσταται δυνατή ή κίνησίς τών οργάνων και τών μελών αυτών, 
συνοδεύοντα: και εξαρτώνται έκ τίνος εναλλαγής έν τή συνθέσει και 
ποιότητι τών άκρως πολυσυνθέτων, θείον και άζωτον περιεχόντων, 
μορίων τών μυών αΰτοΰ, άτινα παρέχονται ύπό τοΰ αίματος και έν 
τελευταία μορφή έκ τών αυτών τούτων μορίων πηγάζουσ:ν, εξ ών και ο 
άνθρωπος έν τή τροφή γεύεται' τά στοιχεία αυτών εις νέας και απλου
στέρας ενώσεις μεταβαίνοντα προκαλοΰσι κινησιν, έξ αιτίας τής αλλα
γής τοΰ τόπου ή τής μεταβολής της θέσεως αυτών ή τών μορίων 
κίνησις μεταφέρεται έπι τοΰ αθροίσματος της οΰσιας τών μυών. Απο
βαίνει δηλον, οτι ή εναλλαγή της ύλης εσπν η πηγή της μηχανικης 
δυνάμεως εν τω σώματι. 

Τά δύναμιν και θερμότητα παράγοντα συστατικά της τροφής τών 
ανθρώπων και τών ζώων γεννώνται έν τώ ζώντι φυτώ μόνον ΰπό την 
έπιδρασίν καί την συνεργίαν τοΰ φωτός τοϋ ήλίου' έν αΰτοίς κατέστησαν 
λανθάνουσαι αί ακτίνες τοΰ ήλιου, παρεμφερώς τώ ρέοντι ήλεκτρισμώ έν 
τώ δίά τής άποσυνθέσεως τοΰ ύδατος γεννηθέντι ύδρογόνω. 

Έκ τών τροφίμων υλών λαμβάνει ό άνθρωπος τό έαυτοΰ σώμα και 
καθ' ήμέραν έν τή τροφή αΰτοΰ δέχεται έν έαυτώ ποσόν τι άποταμιευ-
θείσης και έκ τοΰ ήλιου ληφθείσης δυνάμεως καί θερμότητος, αϊτινες 
αύθις έκδηλοΰνται καί καθίστανται ενεργοί, όταν γένωνται έν τή εξελίξει 
τής ζωής άλλαχοΰ πάλιν έχείνο όπερ ήσαν, όταν δήλα δή τά ζώντα 
μορφώματα αύθις άποσυντεθώσιν εις τά άρχίκά αυτών στοιχεία. 

[ Εκ των Χημικών'Επιστολών του Liebig]. 
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—*— 

Φίλε κ. Μπάρτ, 
Δέν γνωρίζω, άν τό σημείωμα, τό οποίον σας στέλλω, δύναται νά 

τύχη χώρου τινός έν τή ύπ' αίσιοις οίωνοίς άρξαμενη Αρμονία. Άλλά 
και ή πρός ύμάς μόνον, ώς φιλον τών γραμμάτων, άνακοινωσις άρκει 
νά δικαιολογήση τήν γέννησιν αΰτοΰ. 

Πρόκειται περί μικροΰ πράγματος έξ εκείνων, τά όποια έλκύουσι τό 
ενδιαφέρον, οχι μόνον διότι έκ περιστάσεως συμβαίνει νά είναι απλώς 
περίεργα, άλλά και διότι, καιπερ μικρά όντα, φέρουσιν όμως εις σοβαρά 
συμπεράσματα. 

Πρό τίνων ετών συνέβη πολλάκις ν' άκούω θεραπαινιδος ημών τίνος, 
λεγούσης τήν φράσιν κτόν έπιασε τέρμενο)), κτοΰ ηλθε τέρμενο)). Ή 
φράσις έλέγετο ώς ισοδύναμος τή φράσει: τοΰ ήλθε κακό μεγάλο, τόν 
έπιασε κακό μεγάλο, ένέχουσα όμως μείζονα έντασίν καί ζωηρότητα. 

Όσάκις ήκουον την φράσιν ταύτην, πάντοτε έσκανδαλιζόμην έπι τή 
παραδόξω λέξει τέρμενο, τής οποίας δέν ήδυνάμην νά εξιχνιάσω τήν 
φύσιν καί καταγωγήν. 

Εννοείται, ότι ευκόλως ύπωπτεύθην μ.ή τυχόν ή λέξις είναι παρα
φθορά τής λατινικής terminus, τέλος, διότι ήδύνατο νά ύποτεθή, ότι 
ό λαός έκ τής έννοιας τοϋ τέλους παρήχθη εις τήν έννοιαν τοΰ κακοϋ, 
διότι έν τώ πέρατι, τώ τέλει, είναι και ό θάνατος. Άλλ' Ομως έκτός 
τοΰ ότι καθαρώς λατινίκαι λέξεις είναι, άν δεν άπατώμαι, σπάνιαι έν 
τή κοινή ημών διαλεχτώ, άντίκειται τή σκέψει ταύτη καί ή χρήσις της 
λέξεως τερμενο. Τώ όντι ή έννοια τής λέξεως τέλος ή θάνατος είναι 
ουδέτερα ή παθητική, μή συμβιβαζομένη συνήθως πρός τήν ένεργητικήν 
έννοιαν έπιασε. Δέν λέγομέν ποτε : τόν έπιασε τέλος. 

Θετικώτερον περί τής ενεργητικής διαθέσεως τής λέξεως και σαφέ-
στερον περί τής έννοιας ταύτης έπείσθην έπ' εσχάτων, άκούσας ετέρας 

1 Ή έπίστολιμαια αυτη διατριβή εστάλη ύπό τοϋ εν Πύργω τής Ηλείας 
διατρίβοντος κ. Α. Α. 'Ροντήρη προς τόν διαχειριστήν τοϋ περίοδίκοϋ. H σϋν-
ταξίς τής "Άρμονιας" ευχαρίστως δημοσιεΰουσα τήν διατριβήν ταύτην εγνω 
Ορθόν νά έρωτήση δίά τοϋ κ. Μπάρτ περί τοϋ άντικειμένου τούτου τόν ειδικώς 
άσχολούμενον ει; τήν Έλληνίκήν λαογραφίαν κ. Ν. Πολίτην, καθηγητήν τοϋ 
Πανεπιστημίου, όστις ευγενώς φερόμενος απέστειλε τήν μετά τήν δίατριβήν τοϋ 
κ. Ροντήρη δημοσίευομένην σημείωσιν. 
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θεραπαίνης ήμών, έκ Ζακύνθου καταγόμενης, ή όποια, έπαναλαβοΰοα 
τήν φράσιν, μοί έξηγησεν, ότι τέρμενο σημαίνει «κακό μεγάλο. μαλινα. 
εκείνος πού τό έχει βγάζει αφρούς άπό τό στόμα)). 

Η έξήγησις αύτη έφαίνετο, ότι καθίστα τό πράγμα, μάλλον δυσεξή-
γητον. Προφανώς ή λεξις δέν έχει σχέσιν μετά τής λατινικής γλώσσης. 
Δέν πρόκειται περί μεταφορικώς κακής έννοιας, άλλά περί ίδιου κακού 
και μάλιστα εγκεφαλικού κακοΰ. 

Ή σκέψις όμως ότι πρόκειται περί κακού τοΰ εγκεφάλου ή τής κεφα
λής μέ άνέμνησε τήν φράσιν ταύτην, ότε προχθές άνεγίνωσκον τόν βίον 
τοΰ Θησέως, έν ω ό Πλούταρχος παρεκβατικώς έκτίθησι τά κατά τόν 
περί Τερμέρου άθλον τοΰ Ηρακλέους, ότι δηλαδή ό Ηρακλής ((συρρή-
ξας τήν κεφαλήν)) άπέκτεινε τόν Τέρμερον, τόν φοβερόν εκείνον έν Θεσ-
σαλία ληστήν, ό όποιος «παίων κεφαλή τους έντυχάνοντας άπώλλυεν)). 
Έκ τών δεινών κακουργημάτων τοΰ ληστοΰ τούτου παρά τοις αρχαίος 
έλέγετο, ώς γνωστόν, ή φράσις τερμέρειον κακόν, τοις μεγίστοις ώς έοικε 
κακοϊς έπιλεγόμενον. κατά Κοραήν. 

Κατ' έμέ λοιπόν και διά τήν όμοιότητα την λεκτικήν και διά την 
Ομοιότητα τής έννοιας, έφ' όσον τουλάχιστον άλλη τις έξήγησις πιθα-
νωτέρα δέν δοθή, ή λέξις τέρμενο δέν είναι άλλο είμή τό τερμερειον 
κακόν τών αρχαίων. 

Τό πράγμα, και ώς απλώς περίεργον, είναι ενδιαφέρον. Άλλ' είναι 
πολϋ μάλλον ενδιαφέρον διά την συνέπειαν εις τήν οποίαν οδηγεί ή έπι 
τοσούτους αιώνας έν τώ στόματι τοΰ λαοΰ διάσωσις αρχαίου λογίου 
ανερχομένου εις την έπι Ηρακλέους έποχήν, εις αύτοϋς τους προϊστο
ρικούς και μυθικοΰς χρόνους. 

Δέν είναι και τοΰτο σημεϊον τής στερρότητος, μεθ' ης τό έλληνικόν 
πνεύμα έχεται έαυτοΰ μεθ' όλας τάς πολυπληθείς και βαθυτάτας μετα-
βολάς, δι' ων διεγράφη ή μακραίων αυτών ιστορία : 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΗΡΗΣ 
Αξιότιμε φίλε, 

Ή λέξις τέρμενο, τό, και σπανιωτερον κατά μετάθεσιν τρέμενο, περί ής 
μ' ερωτάτε, είναι αναμφιβόλως ιταλική (termino ή termine)'ώς τοιαύ-
την δ' ανεγνώρισαν αυτήν καί ό Κοραής (Ατακτ. τ. Β'σ. 347) και ό G. 
Meyer (Neugr. Studien IV σ. 89)' ή τροπή τοΰ ι είς ε πρό τοΰ ν 
ειναι συνήθης έκ παλαιών χρόνων (πρβλ. Dieterich.Untersuchungen 
zur Gesch. der griech. Sprache, 1898, σ. 12 κέ. 272). 
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Ή πρώτη σημασία αυτής είναι ή τοΰ πέρατος, τής λήξεως, εν ταύτη, δέ 

τή σημασία γίνεται έν Κρήτη χρήσις και τής ιταλικής ταύτης λέξεως τέρ
μενο καί τής αντιστοίχου ελληνικής τέρμα (Jeannarakis Ασματα κρη-
τικά σ. 372). Έτερα σημασία, ήν επίσης καί έν τή ιταλική έχει, είναι ή 
τής τεταγμένης προθεσμίας. Οΰτω π.χ. έν τή Διηγήσει Απολλώνιου τοΰ 
Τύρου στ. 74 (έν Wagner, Carmina Graeca med. aev. σ. 251): 

και μέσα εις τό τέρμενον απόκρισιν νά δώσω. 
['Ειδικώτερον δέ λέγεται και έπι τής τεταγμένης υπό τής μοίρας προθε
σμίας τής ζωής, έπι τής ώρας τοΰ θανάτου (πρβλ. τό γαλλ. il est a 
son dernier terme = είναι έπιθάνατος). Οΰτως έν δημοτικώ ασματι 
παρά Λελέκω Έπιδόρπ. σ. 198 υποτίθεται λέγων ό Χάρων: 

"Εφταξενε τό τρέμενο, θέλεις δέ θέλεις ελα. 
Εντεύθεν ή συνήθης μεταφορική χρήσις έν τή σημασία του μεγα κακόν, 
συμφορά, αγωνία κττ.. έν ταις φράσεσι ((τοΰ ήρθε τέρμενο)), ((τόν έπιασε 
τέρμενο)), ήτοι κατεπλάγη, έπαθε δεινότατα, κατελήφθη ύπ' αγωνίας, 
έγινεν έκφρων ύπό θυμοΰ. Υπόκειται τρόπον τινά προσωποποιία τοΰ 
τέρμενο, καταστάντος συνωνύμου τοΰ νόσος, κακόν, όθεν αι φράσεις 
αύται άντιστοιχοΰσι προς τάς συνηθεστάτας : τόν έπιασε, τοΰ ήρθε θερμη, 
αρρώστια, τό γλυκό του κττ. 

Μεταφορικώς λέγουσι και οι Ιταλοί: esser ridotto in cattivi ter-
mini, ήτοι ώς λέγομεν ήμεϊς κοινώς : κατήντησε σέ κακά χάλια. 

Ή δέ πρός τόν μυθολογούμενον ληστην Τερμερον συνάφεια της λ. 
Τέρμενο μοί φαίνεται βεβιασμένη και άσύστατος. Πρωτίστως αντίκειται 
αύτη είς γλωσσικούς κανόνας, διότι αδύνατον ήτο νά τραπή τό ρ είς ν. 
Έπειτα ή αρχαία παροιμία Τερμέρ(ε)ια κακά (Μακάρ. 708 καί Leutsch 

αύτ. Σουίδ. λ. Μαγνητών τό Τερμ.. Σχολ. Εΰριπ. Ρήσ. .505) ανα
φέρεται συνήθως είς τόν κτίστην τών έν Καρία ή Λυκία Τερμερων, έκ δέ 
τής παρά Πλουτάρχ. (Θησ. 11) παραλλαγής τοΰ μύθου, καθ ήν ό Τέρ-
μερος απεκτεινε τους έντυχάνοντας παίων τή κεφαλή, όλως άπίθανον 
είναι νά όποθεσωμεν ότι προήλθεν ή σημερινή φράσις, μόνον καί μόνον 
διότι λέγεται κύτη ενίοτε καί έπι έγκεφαλικοΰ νοσήματος. "Αλλως δέ 
άκατανοητον φαίνεται πώς έκ τοΰ Τερμέρου ή τών Τερμερείων κακών 
θά έσχηματιζοντο αί φράσεις : τοΰ ήρθε ή τόν έπιασε τέρμενο. 

Μετ' εξαίρετου τιμής ΰποσημείοΰμαι. 
Εν Αθήναις 5 'Απριλίου 1900 υμέτερος 

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 



Η ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ 

Ή εικών ην έν παραρτήματι δημοσιεύομεν παριστά τό άρχαιότατον 
τμήμα τής Πομπηίας τό ιδρυθέν ύπό τών Όσκων.Ή άναπαράστασις τής 
αρχαιότατης ταύτης Πομπηίας έγένετο ύπό διαπρεπούς άρχιτέκτονος, 
τοϋ Γερμανού C. Weichardr, όστις έδημοσίευσε πρό τίνος λαμπρόν 
τεύχος περί των ναών τής Πομπηίας μετά θαυμάσιων εικόνων, ών δείγμα 
παρέχει ή ύφ' ήμών άναδημοσίευομένη 1.Τό τμήμα τοΰτο τής ιστορι
κής πόλεως ώκοδομήθη επί τίνος όγκου λάβας, όστις ύψοΰται ώς βράχος 
άπότομος άνωθεν τής κοιλάδος τοΰ Σάρνου. Είναι άγνωστον είς ποιον 
χρόνον ανάγεται ή κτίσις αΰτοΰ. Τό άρχαιότατον τών μνημείων τής 
πόλεως, ό έπι τοΰ βράχου τούτου ιδρυμένος ελληνικός ναός άνήκει είς 
τήν έκτην έκατονταετηρίδα π. Χ., οίκοδομηθείς ύπό τών Ελλήνων άποί-
κων οϊτινες κατέλαβον τόν χώρον τούτον μικρόν μετά τους πρώτους 
οικιστάς. 

Ό βράχος νΰν είναι κεχωσμενος είς βάθος οκτώ μέτρων, ώς δύνα
ται τις ν' άντιληφθή τοΰτο έκ τοΰ νοτίου τής πόλεως έν τή μάλλον έξε-
χούση γωνία τής λεγομένης τριγωνικης άγορας (forum triangulare), 
όπου εύρηται κοίλωμα κατερχόμενον μέχρι τοΰ αρχαίου εδάφους. Έν 
τή θέσει ταύτη ό βράχος ύψοΰται περί τά έννεά μέτρα άνωθεν τοΰ εδά
φους τής αρχαίας πόλεως' έχει μήκος διακοσίων περίπου μέτρων, τό μεγα-
λύτερον αΰτοΰ ύψος εύρηται πρός δυσμάς, ένθα κορυφοΰται εις ύψος εικοσι 
μέτρων, άν δ' άναλογισθώμεν ότι άνωθεν τοΰ βράχου ώρθοΰτο τείχος 
ύψους έπτά μέτρων έπιστεφόμενον ύπό τοΰ δωριχοΰ ναοΰ καί ότι έπι τοΰ 
όγκου τής λάβας όστις κορυφοΰται πρός δυσμάς ύψοΰντο οίκίαι τριώροφοι 

1 Pompei vor der Zerstorung. Reconstructionen der Tempel und 
ihrer Umgebung. Τό βιβλίον τούτο τιμώμενον τεσσάρων χρ. φρ. είναι περ -
ληψις ετέρου έκτενεστέρου έργου τού χ. Weichardt έχοντος τόν αυτόν τι'τλον 
και απαρτιζόμενου έξ έχατόν είχοσιπέντε μεγάλων σελίδων μετά δώδεκα ήλιο-
τυπικών πινακων καί εκατόν πεντήκοντα έν τω κειμένω είκόνων. Τής περιλή
ψεως έγένετο καί γαλλική έκδοσις. 
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καί τετρώροφοι, τότε άναγνωρίζομεν τήν άρχαίαν Πομπηίαν όποια τώ 
οντι ήτο, δηλαδή πόλις λοφώδης υψούμενη έν τή κοιλάδι τοΰ Σάρνου. 

Ή ύπό τής βραχώδους άκρας σχηματιζόμενη πλατεία ώνομάσθη ώς 
έκ τοΰ σχήματος αυτής τριγωνική αγορά. Δύο τών πλευρών τής πλα
τείας ταύτης και ή πρός βορράν αμβλεία γωνία έκοσμοΰντο ύπό στοών 
μετά δωρικών κιόνων, ή δέ τρίτη πλευρά έμενεν ανοικτή παρέχουσα 
λαμπράν θεαν τών πέριξ τοπείων. 

Ή είσοδος τής αγοράς εύρηται πρός βορράν' ιωνική στοά έχουσα 
μετωπον πρός τήν πόλιν έχρησίμευεν είς τούς ανερχόμενους Πομπηιανούς 
ώς προοιμιον τών έν τή πλατεία θαυμάσιων μνημείων. Ο χώρος ούτος 
υπήρχε διά τούς κατοίκους κέντρον αναπαύσεως και άναψυχής' αί 
μακραί στοαί υποβασταζόμεναι ύπό εκατόν κιόνων άπεχώρίζον αυτούς 
τοΰ βέβηλου κόσμου. Έν τώ μέσω ό ναός έν τή άπαραμίλλω καλλονή 
τού δωρίκοΰ αυτού ρυθμοΰ έδέσποζε τοΰ ευρέως πανοράματος και τής 
εκτάσεως τής πρό αΰτοΰ μαρμαιρούσης θαλάσσης. 

Ή πλατεία αύτη ή τοσοΰτον ύπό τής φύσεως εΰνοηθεισα κατέστη διά 
τής τέχνης άμώμητον καλλιτέχνημα. Αί ευρείαι σκιεραι στοαί μετά 
τών διόδων αυτών, ό πρό αυτών περίπατος χωριζόμενος άπό τοΰ 
ναού διά χαμηλοΰ άνδήρου, έν ώ ήδύναντο νά κάθηνται οι περίπατηταί, 
κατέστησαν τήν πλατεϊαν ταύτην τό άγαπητόν ενδιαίτημα τών Πομ-
πηιανών. Βαίνων τις κατά μήκος τού περιπάτου τούτου μέχρι τοΰ 
μέρους όπου εύρηνται νΰν τά ερείπια μικράς στρογγυλής κρήνης, είχε 
πρό τών οφθαλμών θαυμάσιον πανόραμα, τήν πόλίν κάτωθεν άπλουμε-
νην και τό Βεζούβιον έν άναπεπταμένω όρίζοντι, έν τώ μ,έσω τής πλα
τείας έβλεπε τόν δωρίκόν ναόν μετά τών λαμπρών αυτού χρωμάτων, 
πρός αριστερά δέ τό βλέμμα έξετείνετο πρός τήν κοιλάδα τοΰ Σάρνου 
και τόν έν πλήρει ζωή λιμένα, τάς άπομεμακρυσμενας άκτάς τής χερ
σονήσου τοΰ Σορέντου, τήν νήσον Καπραίαν και τόν θαλάσσιον ορίζοντα. 

Έπι τοΰ θαυμάσιου τούτου τοπείου νΰν αισθάνεται τις βαθειαν μελαγ-
χολίαν τά πάντα έν αΰτώ είναι νεκρά καί ήρείπιωμενα. Ό ναός, όστις 
ήγείρετο άλλοτε τοσοΰτον λαμπρός, είναι νΰν εντελώς κατεστραμμέ-
νος, δέν άπομένουσιν ές αΰτοΰ είμή ό στυλοβάτης, σπόνδυλοι τίνες κιο
νών και λείψανα τοίχων τοΰ σηκοΰ. Νοτιοδυτικώς τοΰ ναοΰ εύρηται 
μικρόν τι μνημεΐον ύψούμενον έπι βαθμίδων, βωμός ίσως ή τάφος. Παρ' 
αυτό δέ τρεις βωμοί μικρότεροι προωρισμενοι πρός ύποδοχήν αφιερωμά
των. Εις τίνα γωνίαν όπισθεν τού ναοΰ σώζεται στρογγύλον έδωλιον 
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μετά επιγραφή; σημειουση; τον χρονον τη; ιδρυσεω; αυτού και εν ηλια-
κόν ώρολόγιον.*Αν εις πάντα ταύτα προσθέσητε τά ερείπια των μακρών 
κιονοστοιχιών, θά έχητε παν ο,τι απομένει έκ τής αρχαία; λαμπρό-
τητο; τή; αγορά; ταύτη;. Θά ήτο δέ δύσκολο; ή άναπαράστασι; τοϋ 
ναοΰ, αν μή έν τοϊς έρειπίοι; άνευρίσκοντο αντικείμενα τινα έξ οπτή; 
γής, μία κεφαλή λέοντο;, ήτις έχρησίμευσεν άλλοτε ώ; στόμιον ΰδρορ-
ρόη;, και τμήμα πλαισίου, πάντα κεχρωματισμένα. Τά αντικείμενα ταΰτα 
συγκρινόμενα προ; έτερα όμοια ναών κτισθεντων κατα την αυτήν επο-

ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
χήν έν Ποσειδώνια και Αίγίνη καθιστώσιν εύκολον τήν άναπαράστασιν 
τοΰ ελληνικού ναοΰ τής Πομπηίας. 

"Οπως παράσχωμεν ίδεαν τινά τής σημερινής καταστάσεω; τών ναών 
τή; Πομπηία;, παραλαμβάνομεν έκ τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Weichardt 
έτερα; δύο εικόνα; γενόμενα; έκ φωτογραφιών. Τούτων ή πρώτη παρι
στά τόν ναόν τή; Τύχη; τοΰ Αυγούστου (Fortuna Augusta), ού τά 
ερείπια σώζονται παρά τήν μεγάλην άψϊδα τήν έσφαλμένω; καλουμένην 
του Νέρωνο;. Ό ναό; οΰτο; ήτο ιδρυμένο; εν τινι τών μάλλον συχνα-
ζομένων οδών τή; πόλεω;, έκλείετο δέ διά δυφράκτου ου σώζονται λεί
ψανα. Ή δευτέρα είκών παριστα τον ναόν τής Ίσιδος ίδρυμενον έν τή 



ΤΟ ΝΟΤΙΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ 
Ο εκ λάβας βράχος μετά του ελληνικού ναού και της τετρωρόφου οικίας. 
(Εικών του Κ. Βαϊχαρτ.) 

ΑΡΜΟΝΙΑ ΠΙΝΑΞ Ι' 
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έπωνΰμω αΰτώ όδώ (strada del tempio d' Iside). Ό ναός ούτος 
είχε περί αυτόν περίβολον μετά στοών, ών σώζονται οι πλείστο: τών κιό
νων. 'Ωκοδομηθη εις έποχήν προρωμαικήν (πρό του 80 π. Χ.), έρει-
πιωθείς δέ κατά τόν έν έτει 63 μ.. Χ. σεισμόν άνεκαινίσθη. γενομένης 
χρήσεως μέρους τοΰ αρχαίου υλικού. Κατά τινα έπιγραφήν εύρισκομενην 

ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΟΣ 

νΰν έν τώ μουσείω Νεαπόλεως ή άνοικοδόμησις έγένετο διά χορηγίας 
παιδός τίνος ηλικίας 'έξ ετών φέροντος όνομα Ν. Popidius Celsinus. 
Ό ναός ούτος ήτο πλήρης έργων τέχνης- έν αΰτώ και ταϊς πέριξ στοαις 
ευρέθησαν τοιχογραφία! άξίολογώτατα: και θαυμάσια αγάλματα έκ 
μαρμάρου και χαλκοΰ. ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΣ 

21 
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Γνωστόν τοις; πάσι τυγχάνει ότι οι αρχαίοι "Ελληνες είχον ιδίαν 
λατρείαν των αποθανόντων. Ή λατρεία αύτη άπετελείτο κυρίως τοΰτο 
μέν έκ τής φροντίδο; περί τήν αξιοπρεπή κηδείαν τοΰ σώματος και τόν 
στολισμόν τοΰ τάφου, τοΰτο δ έξ ιδίων θυσιών αΐτινε; προσεφέροντο τη 
ψυχή τοϋ νεκρού. Και ήσαν μέν τά προσφερόμενα ποικίλα, σπουδαιοτα-
τον δ' όμως μέρος αυτών ήσαν αί χοαί η σπονδαί διαφόρων ρευστών, 
οίον οίνου, μέλιτος, ύδατος, ελαίου. Άλλά καίτοι πάντα ταΰτα είναι 
γνωστότατα, πολύ άμφιβολον έν τούτοις έμεινεν άκόμη, κατά ποίας 
ακριβώς ήμερα; προσεφέροντο τοιαΰται χοαί ει; τοΰ; νεκρού;, πρό πάν
των δέ άν συνεδέετο σπονδή και μετά τή; κηδεία; αυτή;. Ως μόνην 
θετικήν μαρτυρίαν τοιαύτη; επικήδειου σπονδή; είχον οι άρχαιολογούν-
τε; μέχρι τούδε δάταξίν τίνα έν επιγραφή τή; έν Κεω Ιουλίδο;, ((φέ-
ρειν οίνον έπι τό σήμα μή πλέον τριών χών και έλαιον μη πλέον ένό;, 
τά δέ αγγεία άποφέρεσθαιο. Αλλά το Οτι έν Ιουλίδι τή; Κεω έσπενδον 
οι προσήκοντε; κατά τήν κηδείαν οινον και έλαιον εί; τήν ψυχήν τοϋ 
άποθανοντο; δέν σημαίνει ότι τοιούτον έθιμον υπήρχε και παρά τοί; λοι
ποί; Ελλησιν, όσον δέ και άν καθ' ύποθεσιν ώμοίαζον άλλήλοι; έν γένει 
τά τή; κηδεία; έν ταί; διάφοροι; πολεσιν, ή όμοιότη; αύτη πρέπει, άν 
θέλωμεν νά βαδίζωμεν έπι άσφαλοΰς έδάφου;, νά άποδειχθή δι έκάστην 
λεπτομερειαν ίδια, τοσούτω μάλλον καθ όσον άκρβώ; αί περί κηδεία; 
διατάξει; αύται τή; Ιουλίδος διαφέρουσιν έν τισι τών τοΰ Σολωνος, ας 
εύρίσκομεν παρά Πλουτάρχω. Διά τοΰτο δέ και ό διαπρεπή; αρχαιολό
γος Ε. Hohde έν τώ έξόχω περί τή; λατρεία; τών νεκρών έργω τώ 
έπιγραφομενω Ψυχή (β'έκδ. 1898) μετά πάση; έπιφυλάξεω; περί τοϋ 
ζητηματος λέγει: κ Ή προσφορά θυσιών θα ηρχιζε συνήθως άμέσως 

1 Ή μελέτη αύτη έδημοσιεύθη και γερμανιστι ύπό τύπον διάφορον έν τώ 
περιοδ. Neue Jahrb)). fur das klass. Altertum 1900σ. 177 κέ 
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άπό τή; κηδείας* ίσως ήτο γενική συνήθεια νά σπένδωσι τότε οίνον, 
έλαιον και μελί)). Υποδεικνύει δέ ό Rohde έκτό; τή; διατάξεω; τή; 
'ίουλίδο; και χωρίον τή; Ευριπίδειου Ιφιγένεια; τή; έν Ταύροι;, περί 
οΰ κατωτέρω θά ειπωμεν τά δέοντα. 

Είναι πολΰ λυπηρον ότι έν τώ προκειμένω ζητήματι εγκαταλείπουσιν 
ημάς εντελώς α: έκ τών γεγραμμένων αγγείων μαρτυρίαι. Καίτοι έχο-
μεν έπι τών αττικών ληκύθων πλείστα; παραστάσει; τή; έπι τού τάφου 
λατρείας των νεκρών και δή και σπονδής, ουδεμία αυτών δύναται έπι 
τή βασει χαρακτηριστικών γνωρισμάτων νά έρμηνευθή ώ; παρέχουσα 
εικόνα τή; κατ αΰτον τόν ένταφιασμον γινομένη; σπονδή;. Ισω; θά 
ήθελε τι; νά ίδη ύπαινιγμόν τοιαύτη; έπι πλακό; έξ όπτή; γή;. ήν εδη-
μοσίευσεν ό Rayet έν τώ έργω L'art antique (πίν. 75)' ενταύθα 
βλέπομεν έκφοράν δι' άμάξη;, καθ ήν ή έτερα τών παραπλεύρω; τών 
ίππων βαδιζουσών γυναικών φέρει έπι κεφαλή; άγγείόν τι, όπερ θά ήδύ-
νατο νά περιέχη τά χοά;. Έν τούτοι; φαίνεται ότι ή πλάξ αύτη δέν 
είναι γνήσια, όθεν και πάσα έπ' αυτή; στηριζομένη γνώμ.η ήθελεν είνα: 
επισφαλή;. ΙΙρέπει δ όμω; νά είπωμεν ότι ή έλλειψι; αύτη παραστάσεων 
επικήδειου σπονδή; έπι τών ληκύθων δέν μαρτυρεί και εναντίον ταύ
της- δίοτι οι ληκυθογράφοι. επειδή ειργάζοντο έξ ανάγκη; μάλλον μηχα-
νικώς. εμιμούντο μόνον ώρισμένα; παραστάσει; ά; έλάμβανον παρά 
τίνων προτύπων, προ; δέ ή στιγμή καθ ήν ό νεκρό; κείται ήδη έν τώ 
τάφω και άρα δέν είναι πλέον ορατό;, ισω; δέν έφαίνετο αυτοί; πολΰ 
κατάλληλο; πρό; παράστασιν. Δέν είναι όμως άπίθανον ότι νέαι άνα-
σκαφαί έπίφυλάττουσιν ήμίν και νέα; ανακαλύψει; έν τώ είδικώ τούτω 
κλάδω τής αγγειογραφίας. 

Ευτυχώ; δ Ομως οί ποιητα: παρέχουσιν ήμίν σπουδαία; τινά; απο
δείξει;. Ειδομεν ανωτέρω ότι και ό Rohde παραπέμπει ώς πρό; το 
ζήτημα εί; χωρίον τι τή; έν Ταύροι; Ιφιγένεια; (στ. 633 χέ.). Έν τούτω 
ή ήρωι; τοϋ δράματο; λέγει πρό; τον άγνωττον εισέτι αυτή Όρέστην, 
όστι; πρόκειται νά θυσιασθή τή Άρτέμιδι κατά τοΰ; νόμου; τή; χώρας : 

Πολύν τ: γάρ σοι κόσμον ένθήσω τάφω 
ξανθώ τ έλαίω σώμα σον κατασβέσω, 
και τής Ορειας ανθεμόρρυτον γάνος 
ξουθής μελίσσης εις πυράν βαλώ σέθεν. 

Αί λέξει; αύται πρέπει κατά τό πνεύμα όλου τού διαλόγου εκείνου νά 
δηλώσιν Οσα κατά τά; πεποιθήσεις τών ακροατών τού δράματος ώφειλεν 
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η αδελφή εις τον αποθανόντα αδελφόν. "Οθεν κατεχομεν έν αύτοίς περι-
γραφήν των έθίμων τών παρά τοις Άθηναίοις τό πάλαι επικρατούντων 
κατά τήν διά καύσεως κηδείαν. Ταύτα δε συμφωνοϋσι κατ οϋσίαν και 
πρός τά παρ Ομήρω αναφερόμενα. Έάν παρά τούτω άναγινωσκωμεν ότι 
έτίθεντο εί; τήν πυράν πρό; τήν νεκρικήν κλίνην άμφορεϊ; μεστοί μέλιτο; 
και "άλείφατος" (ελαίου), τ. έ. τών αυτών ρευστών άπερ ή Ιφιγένεια 
ύπισχνείται νά χΰση, έπι τή; σποδού τοϋ Ορέστου, ή όμοιότης αϋτη δεν 
δύναται.νά ειναι τυχαία. Και είναι μέν πολύ πιθανόν ότι ό Helbig, ο 
γράψας έξοχον βιβλίον περί τοΰ 'Ομηρικοΰ έπου;, δικαίως εκλαμβάνει τήν 
χρήσιν τοϋ μέλιτος κατά τά; κηδεία; ώ; λειψανον τοΰ αρχαιοτάτου έθί-
μου νά ταριχεΰωντα: οι νεκροί έν μέλιτι' άλλ' έν τούτοι; ή τοιαύτη αρχή 
τή; χρήσεω; είχεν ίσως ήδη κατά τοΰ; Ομηρικού; χρόνου;, άναμφιβό-
λω; δέ κατά τοΰ; μεταγενεστέρου; όλω; έξαλειφθή έκ τή; μνήμη; τών 
Ελλήνων, οϊτινε; έθεωρουν τό μ.έλι και τό έλαιον και τά άλλα ρευστά, 
ών έγίνετο χρήσι; κατά τήν λατρείαν τών αποθανόντων, ώ; άληθει; 
σπονδά;. Επειδή δέ γινώσκομεν άσφαλώ; ότι κατά τήν κλασσικήν λεγο-
μενην περίοδον τή; Ελληνική; ιστορία; οι νεκροί άδιακρίτω; ή έθά-
πτοντο ή έκαίοντο, έπεται ότι κατά τήν ταφήν έγίνοντο αί αύται σπονδαί 
ώ; και κατά τήν καΰσιν καί ότι άρα τό χωρίον τοΰ Εύριπίδου παρέχει 
ήμιν εικόνα τή; έν γένει κατά τήν κηδείαν συνειθιζομένη; σπονδή;. 

Κατα τήν εξέτασιν τών ζητημάτων τούτων δέν πρέπει ν άπομαχρύ-
νηταί τι; άπό τής κυρίας βάσεως τής τών νεκρών λατρείας, Οτι δήλα δή 
ή ψυχή, άμα κατατεθή τό σώμ.α είς τήν τελευταίαν αύτοΰ χατοικίαν, 
άνήκει εις τά βελτίω καί κρείττω όντα, και ού μόνον δικαιοΰτα; νά 
λαμβάνη τάς θυσίας, ών κυριώτατον μέρος άποτελοΰσιν αί σπονδαί, 
άλλα και απολαύει και χρήζει αυτών. Έάν ή άρχή αύτη είναι όρθή — 
και ομολογείται τοΰτο σήμερον ύπό πάντων — τότε τό δικαίωμα τοΰτο 
και ή χρεία αύτη ίσχύν είχον πολΰ μάλλον άμέσως κατά τήν κηδείαν ή 
μετά παρέλευσιν ήμερων ή εβδομάδων, τ. έ. άν έν γένει προσεφέροντο 
τώ νεκρώ σπονδαί, τότε έδει ν άρχωνται αύται άπ αυτής τής κηδείας. 
Διά τήν λατρείαν τών νεκρών ύπήρχον ώρισμέναι ήμέραι (έκτος τής 
ήμερα; τής κηδείας), καί δή ή τρίτη, ή ένατη καί (συνήθως) ή τρια
κοστή μετά τήν κηδείαν, είτα δέ κατ έτος μία, καλουμενη γενέσια 
(κατά τά γενέθλια τοΰ αποθανόντος). Ή καταβαίνουσα αύτη κλίμαξ 
τής συχνότητος νομιζουσιν οι πλείστοι ότι σημαίνει τήν βαθμιαίαν 
έλάττωσιν τής μιάνσεως τών οίκείων (διότι ό θάνατος μιαίνει τούς 
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οικείους)* άλλά και υποτιθέμενου ότι όντως αύτη είναι ή αρχική σημα
σία τής κλίμακος, πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι κατά τους μεταγενε
στέρους χρόνους παρεισέδυ άλλη ιδέα, ότι δήλα δή ό αποθανών μόνον 
βαθμηδόν άπαλλάττεται τών συνηθειών καί αναγκών τοΰ προγενεστέρου 
βίου και ότι κατ' άκολουθίαν άμέσως μετά τόν θάνατον έχει καί μεί
ζονα έπιθυμίαν τών προσφερομένων αύτώ θυσιών ή ύστερον. Τοΰτο 
διδάσκει ημάς ή άναμφιβόλω; έκ τή; άρχαιότητο; μεταδοθεισα τοϊ; 
σημερινοί; "Ελλησι πρόληψι; ότι ή ψυχή τοΰ άποθανόντο; περιφέρεται 
ακόμη έπι τεσσαράκοντα ήμερα; περί τόν τόπον τή; προγενεστέρα; δρά-
σεώ; τη;' διό και πολλαχοΰ κατά τάς ήμερα; ταύτα; θέτουσιν εί; τό 
δωμάτιον έν ώ έξέπνευσεν ή εις τό παράθυρον ποτήριον ύδατος, ίνα πίνη 
και δροσίζηται ή ψυχή, ένιαχοΰ δ' έπι τρεις ήμερας και πινακίδιον μετά 
βραστοΰ σίτου, ίνα τρώγη. 

Κατά τήν άνεγνωρισμένην λοιπόν ύπό πάντων αρχήν τής λατρείας 
τών νεκρών όλως άκατάληπτον θά ήτο, διατί αί σπονδαί ν' άρχωνται 
μόλι; μετά παρέλευσιν ήμερων ή και εβδομάδων. 'Αλλά και τό έτερον 
και έπίση; σπουδαιότατον στοιχείον τή; λατρεία; ταύτη;, ό φόβο; τή; 
έκδικήσεω; δι ή; θά πλήξη ό στερούμενος τών νομίμων νεκρός τόν στε-
ρήσαντα, μόνον μετά παρέλευσιν χρόνου θά έξήσχει τήν δύναμιν του ; 
Δέν θά έσπευδεν ό προσήχων νά προσφέρε άμέσως τό νομιζόμενον εις τόν 
μεταξύ τών βελτιόνων και κρειττόνων όντων καταταχθεντα ; Τοΰτο θά 
άντεφασκεν ού μόνον είς την λογικήν άλλά και εί; τά κοινά τοί; άνθρω
ποι; αισθήματα. Διότι κατά ποίαν άλλην στιγμήν οι έπιζώντε; μάλλον 
έπιθυμοΰσι νά δείξωσι τώ νεκρώ τήν άγάπην αυτών καθ' οίον δήποτε 
τρόπον, ή κατ' έκείνην την στιγμήν τή; λύπη; ότε ούτο; χωρίζεται opt-
στικώ; και κατά τό σώμ.α άπ αυτών ; Πόσον δέ άφ έτερου ό Έλλην 
έτι ζών προσεπάθει ν' ασφάλιση έαυτώ αξιοπρεπή κηδείαν, τ. έ. ταφήν 
ή καΰσιν συνδεδεμενην μετά τή; προσηκούση; λατρεία; και πρό πάντων 
τή; σπονδή;, διά πλείστων μαρτυριών άποδείκνυται. δύναται δέ και έν 
τώ άνω ρηθέντι χωρίω τή; Ιφιγένεια; έναργώ; νά παρατηρηθή. Ό Ορέ
στη; δέν φοβείται τον θάνατον, άλλά τουναντίον ποθεί αυτόν, διό και 
λέγει πρό; τάς λυπουμενας αυτόν γυναίκας (στ. 646) : Οίκτος γάρ ού 
ταΰτ , άλλά χαίρετ ώ ξέναι. "Ο,τι τόν ανησυχεί είναι μόνον τό ζήτημα, 
όποιας κηδείας θά τύχη. H Ιφιγένεια λέγει αύτώ ότι θά καή τό σώμα 
του (στ. 626). Τοΰτο δ' όμω; δέν άρκει αύτώ: Φεϋ, λέγει (στ. 627), 
είθε νά με περιστείλη, ή χειρ αδελφής ! Και μόνον άφοΰ βεβαιωση, αύτώ 
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ή Ιφιγένεια ότι θά καταλάβη, ώς πρός τήν περιστολήν ταύτην τήν θέσιν 
αδελφής και θά προσενέγκη, αΰτώ τάς χοάς (ι'δε ανωτέρω), σιωπά και 
προσβλέπει ήσυχος τήν τύχην του. 

Οτι ή καύσις ή ή ταφή μόνη δεν ικανοποιεί ουτε τό αίσθημα τοΰ απο
θανόντος (διότι έπιστεύετο Οτι όντως αισθάνεται τά συμβαίνοντα περί και 
είς αυτόν), ουτε τό τοϋ προσήκοντος, όστις έχει τό καθήκον νά φροντίζη 
περί αΰτοΰ, τούτου παρέχει ήμιν και ή Αντιγόνη χαρακτηριστικήν εικόνα. 

Ό διάσημος Άγγλος φιλόλογος R. C. Jebb παρετήρησεν ότι έν τώ 
δράματι συμβαίνει δυσεξήγητον τι. Διότι οί άρχαιολογοΰντες πιστεύουσιν 
ότι άρκει προς έκπλήρωσιν τής συμβολικής ταφής, νά ρίψη τις κόνιν έπι 
τοΰ νεκρού, ή δέ Αντιγόνη είχεν ήδη άπαξ εκτελέσει τοΰτο ότε πρωτην 
φοράν έπεσκέφθη τόν νεκρόν Πολυνείκη. Διατί λοιπόν έρχεται καί δευτέ-
ραν φοράν προς τούτον : Δέν είχεν άρα εκπληρώσει τό καθήκον αυτής ; 
Λέγει δέ και ό Jebb ότι ή μόνη άπάντησις, ήν δύναται νά προτείνη, 
είναι ότι κατά τήν πρώτην έπίσκεψιν ή Αντιγόνη δέν έκόμισε μεθ' εαυ
τής τάς χοάς και ότι ίσως ή τελετή τής ταφής ήτο πλήρης μόνον άν αί 
χοαί έχύνοντο έφ' όσον ή κόνις έκάλυπτεν άκόμη τό σώμα. Ή εικασία 
αύτη, ώς θέλομεν ίδει, είναι Ορθή, άλλ' ήτο μέχρι τούδε άπλή εικασία 
ανευ των απαιτουμένων αποδειξεων. 

Ό φύλαξ λέγει περί τής πρώτης επισκέψεως ήν έκαμεν άγνωστος τις 
εις τόν νεκρόν (στ. 245 κέ.) 

τόν νεκρόν τις αρτιως 
θάψας βέβηκε καπί χρωτί διψίαν 
κόνιν παλύνας καφαγιστεύσας α χρή. 

περιγράφει δέ τήν κατάστασιν τοΰ νεκρού ώς έξης (στ. 255—256) : 
Ο μεν γαρ ήφάνιστο. τυμβήρης μεν ου, 
λεπτή δ' άγος φεύγοντος ως έπήν κόνις. 

Έάν ή κονις, ήν έρριψεν ό έπισκέπτης έπι τοΰ νεκρου, είναι διψία, 
τότε δέν έπιεν άκόμη χοάς, ώστε ή Αντιγόνη δέν έξέχυσε ταύτας ότε 
πρωτην φοράν έπεσκέφθη τόν αποθανόντα άδελφον, ή μάλλον δέν είχε 
κομίσει αΰτάς μεθ' εαυτής. Έπραξε μόνον έκείνο οπερ πας τις κατά τά 
έθιμα τών Ελλήνων ήτο ύπόχρεως νά πράξη, ενώπιον μη οικείου απο
θανόντος, ϊν' άποφΰγη τό άγος καί μή γίνη αυτός εναγής* τό καθηκον 
τοΰτο συνίστατο είς τό ρίπτειν κόνιν έπ' αυτού. Διά τόν λόγον τούτον 
πρέπει να έρμηνεΰσωμεν το κ καφαγιστεΰσας ά χρή )) ώς έπεξήγησιν τοΰ 
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((διψίαν κόνιν παλύνας)), ήτοι ώς σημαίνον και οΰτω (τω παλϋναι κόνιν) 
έφαγιστεύσας ά. έφαγιστεύειν (πάντας) χρή)), άτοπον δ' είναι νά ζητήσω-
μεν έν ταις λέξεσι ταύταις προσθήκην τινά είς τήν ρίφθεισαν κόνιν. Ό 
αυτός Jebb νομίζει ότι πρόκειται περί προσθήκης ανθέων ή ταινιών 

δι ών έκοσμοΰντο συνήθως οί νεκροί και τά μνήματα)' άλλ' αν τοιαύτα 
πράγματα, έξ ών ήδύνατό τις και νά είκάση,, τις ήτο ό πράξας, εύρί-
σκοντο ύπό τοΰ φύλακος έπι τοΰ νεκροΰ, άναμφιβόλως θά έμνημόνευεν 
αυτά έν τή χαρακτηριστική φλυαρία του. Άκρβώς επειδή ουδέν άνεκα-
λύφθη πλησίον ή έπι τοΰ σώματος είμή εκείνο όπερ πάς τις ήτο ΰπόχρεως 
νά προσφέρε αΰτώ, τ.έ. δράγμα κόνεως, διά τοΰτο ούτε αυτός ουτε ό Κρέων 
ουτε άλλος τις ύποπτεύει Οτι έξετέλεσε τό έργον προσήκων τις τοΰ νεκροΰ. 

Άλλά μήπως δύναται ν' άρκέση τή Αντιγόνη ή πράξις αύτη; Οΰ 
μόνον δέν δύναται άλλά και δέν πρέπει. Διότι διακριτέον μεταξύ τοΰ 
όλως γενικού τούτου καθήκοντος και τοΰ ειδικού καθήκοντος τού οικείου, 
όπερ έχει ή Αντιγόνη ώς αδελφή πρός τόν Πολυνείκη ώς άδελφον. Έάν 
ό Σολώνειος νόμος διατάττη (παρ' Αίσχ. κατά Τιμάρχου, 13) ότι και 
ό υιός όν έξεμεταλλεύθη ό πατήρ κατά τόν φρικωδέστατον τρόπον, έξε-
μίσθωσε δήλα δή είς άσέλγειαν, οΰχ ήττον ((αποθανόντα αυτόν (τόν 
πατέρα) θαπτέτω και ταλλα ποιειτω τα νομιζόμενα, είναι καταφανές 
ότι τά άλλα νομιζόμενα έχουσιν ίσην σπουδαιότητα ως και αυτό τό 
θάπτειν. Τά νομιζόμενα ταύτα είναι ή λατρεία, ήτις άρχεται άπό τής 
κηδείας και έχει μεγίστην σημασίαν διά τόν νεκρόν. Άν λοιπόν ή Αντι
γόνη προσεπάθει ν' άποδώση τώ άδελφώ τά αΰτώ οφειλόμενα παρ' αυτής 
ώς προσηκούσης, τουλάχιστον ή σπονδή ήτο απαραιτήτως αναγκαία. 

Γεννάται δ' όμως τό ζήτημα : διατί δέν έκόμισε μεθ εαυτής τάς χοάς 
άμέσως κατά τήν πρώτην έπίσκεψιν ; Θά ήρκει ήδη ν άπαντήσωμεν ότι 
ο ποιητής οΰτως έσχεδίασε τον μύθον, 'ίνα ό Κρέων απατηθείς ώς πρός 
τόν πράξαντα ύποπτεύση άντίστασιν τών πολιτών (βλ. στ. 289 κέ.) 
κατά τής εξουσίας του και, ευρισκόμενος πρό τετελεσμένου γεγονότος 
απείθειας, μεταμορφωθή ολίγον κατ' ολίγον εις αληθή τύραννον, ώς 
άπήτει ή έξέλιξις τής δραματικής ιδέας. Άλλά και άν απλώς έχωμεν 
πρό οφθαλμών, ύπό ποίας συνθήκας έδει νά δράσγ ή Αντιγόνη, εΰρι-
σκομ.εν ότι ουδέν είναι φυσικώτερον και λογικώτερον. Έμαθε — περί τοΰ 
πώς, δέν λέγει ό ποιητής, πάντοτε όμως διά λόγων γενομένων εντός τοΰ 
ανακτόρου, Ίσως μάλιστα διά τής διαταγής τοΰ Κρέοντος νά συγκληθώ-
σιν οί δημογέροντες—ότι άπηγορεύθη ή ταφή τού Πολυνείκους έπι ποινή 
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θανάτου. Εαν δέ νΰν ούχ ήττον θέλη, συνωδά τω ιερωτάτω καθηκοντι 
τής αδελφής, νά εκτέλεση την κηδείαν, είναι ανάγκη νά δράση μετά 
μεγιστης περισκέψεως. (Εις τοΰτο δέν αντιφάσκει τό ότι έν στ. 85 - 86 
παροτρύνει κατά τό φαινομενον την Ισμήνην νά φανέρωση τον σκοπόν 
της, διοτι η παροτρυνσις αυτη ουδεν είναι η εκφρασις της αγανακτη-
σεως προκληθείσα ύπό τής απροσδόκητου αντιστάσεως τής Ισμήνης' άν 
ήθελε τις νά νομιση αυτήν σοβαράν, τοτε θά έλεγεν ότι ή Αντιγόνη 
ηθέλησε νά ματαιωθή τό έργον αυτής, όπερ άτοπον). Πρέπει λοιπόν ή 
Αντιγόνη πρώτον να ερευνηση. τινι τρόπω ουναται να επιτυχή του σκο
πού, πρό πάντων νά μάθη, πού έρριφθη ο νεκρός, είτα δέ νά προμηθευθή 
τάς χοάς, χωρίς νά αίσθανθή τις τοΰτο, και τελευταίον νά κομίση αϋτάς 
απαρατήρητος είς τόν νεκρόν. Εάν δέ, καίπερ δρώσα μετά μέγιστης 
προσοχής, οϋχ ήττον πράξη τι όπερ φαίνεται Οτι αντιφάσκει εις ταύτην, 
άν δήλα δή ρίψη άμεσως κατά τήν πρώτην έπίσκεψιν κόνιν έπι τοΰ 
νεκροΰ, βεβαίως δικαιούμεθα νά ίδωμεν έν τή απερισκεψία ταύτη έκδή-
λωσιν γνήσιας αγάπης, ήτις δέν υπόκειται είς τους κανόνας σκόπιμου 
δράσεως' διότι, έρωτώμεν, ήτο δυνατόν αδελφή ν άπομακρυνθή άπό 
τού πρός βοράν τών κυνών ερριμενου έκεϊ σώματος τού αδελφού, χωρίς 
νά παράσχη αύτώ τουλάχιστον τήν μικράν δόσιν κόνεως ήν όλος ό κόσμος 
παρείχε και τώ παντελώς ξενω : 

H Αντιγόνη άπήλθεν, ίνα κομίση τάς απαραιτήτους διά τήν κηδείαν 
χοάς. Αλλ επιστρέφουσα ευρίσκει τόν νεκρόν άπογεγυμ.νωμε'νον τής καλυ-
ψάσης αυτόν κόνεως. Όδυρομένη και τούς δράσαντας τό έργον καταρω-
μενη (στ. 427 κέ.) θέτει τήν πρόχουν. έν ή αί χοαί, κατά γής, αρπάζει 
διά τών χειρών κδίψίαν)) κόνιν 1, ρίπτει ταύτην έπι τοΰ νεκροΰ και χεει 
έκ τής άρθείσης πάλιν πρόχου τάς χοάς επάνω. Αύτη είναι είς τάς ουσιω
δεστέρας γραμμάς ή είκών τής κηδείας, οϊαν πρέπει νά φαντασθώμεν 
αυτήν έκτελουμένην ύπό τών προσηκόντων. Αέγομεν είς τάς ουσιωδε
στέρας γραμμάς, διότι ή Αντιγόνη ύπό τούς προκείμενους όρους δύνα
ται νά παράσχη τώ άδελφώ μόνον συμβολικήν κηδείαν διά ταύτης 

1 ΤΟ έπίθετον "διψίαν", οπερ δεν δύναται η ατελώς ν άποδοθή διά τοϋ "ξη-
ράν", εχει ίδιον λόγον (πρβ. και στ. 246) . ή κόνις πρέπει νά είναι ξηρά, ινα 
δυνηθή νά "πιη« τάς χοάς' χώμα ύγρόν και στερεον. όπερ δεν δύνανται νά διέλ-
θωσιν αί χοαί. είναι άκατάλληλον, διότι τότε ό νεκρός δέν δύναται ν' απόλαυση 
αυτών. Ή αύτη ιδέα ΰπόκειται και είς τήν κατασκευήν ιδίων βόθρων, οιτινες ευρέ
θησαν εις τινας αρχαίους τάφου;, προωρισμένοι νά διέρχωνται δι αυτών αί χοαί 
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επαρκεί, είμή τή αδελφική της αγάπη, άλλά τουλάχιστον τώ καθήκοντι. 
H ύπό κανονικούς όρους έκτελουμένη κηδεία βεβαίως είχε και άλλα 

χαρακτηριστικά, τά περιγραφέντα δ όμως. ή κάλυψις τοΰ νεκροΰ διά 
κόνεως και ή σπονδή τών χοών, ήσαν τά σπουδαιότερα. 

Ισως ήδύνατό τις νά είπη ότι ή Αντιγόνη συνέτεμε τά τής κηδείας, 
ότι ή σπονδή δέν έγίνετο συνήθως άμα τή κηδεία, άλλ Ίσως μόλις κατά 
τήν 'τρίτην μετά ταύτην ήμέραν (κατά τά ((τρίτα))) ή καί ύστερον άκομη. 
ότι δ έξ άνάγκης συνήνωσεν άμφότερα, φοβούμενη ότι δέν θά προφθάση 
ύστερον νά εκτέλεση και τό δεύτερον μέρος τής λατρείας. Όσον άφορα 
εις τήν παρατήρησιν ταύτην, ευτυχώς κεκτημεθα άλλο χωρίον, δι ού έν 
γένει λύεται οριστικώς τό περί τής επικήδειου σπονδής ζήτημα. 

Έκ τών Ταγηνιστών τοΰ Αριστοφάνους σώζονται οί έξης στίχοι : 
ούδε γάρ άν αποθανόντες έστεφανωμένοι 
προυχει'μεθ' ουδέ βακκάρει κεχριμένοι, 
ει μή καταβάντας εϋθέω; πίνειν έδει. 
δια ταϋτα γάρ τοι και καλούνται μακάριοι* 
πας γάρ λέγει τις' ό μακαριτης οιχεται, 
κατέδαρθεν' ευδαίμων, ός ούκ ανιάσεται 
και θύομέν γ' αύτοισι τοις έναγίσμασιν 
ωσπερ θεοισι και χοάς γε χεόμενοι 
αιτούμεθ' αυτούς δεϋρ' ανεϊναι ταγαθά. 

Συνήθως οι φιλόλογοι παραδέχονται ότι έν τοις στίχοις τούτοις σατυ-
ρίζονται οί προς συμπόσιον έστεφανωμένοι και κεχρισμένοι συμπόται (τοϋ 
'Αλκιβιάδου:), παραβαλλόμενοι πρός τούς νεκρούς, οιτινες καθ' όμοιον 
τρόπον κείνται επί τής κλίνης. Τοΰτο είναι μέν πολύ πιθανόν, δέν υπάρ
χει όμως ανάγκη νά έξετάσωμεν αυτό ενταύθα. Ό,τι δι ημάς εξάγεται 
ασφαλώς έκ τού χωρίου είναι ότι έχομεν ενταύθα τά διάφορα χαρακτη
ριστικά τής περιποιήσεως ής έτύγχανον έν Αττική πάντες οί νεκροί 
ευθύς μετά θάνατον. Τό ότι περί πάντων πρόκειται αποδεικνύει ή μετα
βολή τοϋ προσώπου, ήτις κατ άλλον τρόπον δέν δύναται νά έρμηνευθή. 
Η άπλή μετάφρασις τών στίχων και άνευ πολλών σχολίων θά κατα-

στηση τοΰτο καταφανές. «Δέν θά εκείμεθα αποθανόντες διά στεφάνων 
κεκοσμημένοι καί διά βακκάρεως (ευώδους χρίσματος) κεχρισμενοι, άν 
δέν έπρεπε (πάντες) καταβάντες (εις τόν τάφον) νά πίωμεν (ή πίωσιν 
άμεσως. Διότι τούτου ένεκα καλούνται (οί καταβάντες) μακάριοι* 
όιοτι ό καθείς λέγει ό μακαρίτης πάει, άποκοιμήθηκε' τυχερός, πού 
δέν θά βαρύνεται! Και θύομεν αύτώς δι έναγισμάτων ώς θεοίς, και χοάς 
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σπένδοντες παρακαλουμεν αυτούς ν άναπέμψωσιν ημιν τά αγαθά)). 
Είς τούς πρώτους τρεις τών στίχων τούτων, έν οις άπαριθμουνται τά 
διάφορα μέρη τής κηδείας : πρόθεσις, ταφή, θυσίαι αποτελούμενα! εξ 
έναγίσμάτων και χοών, λέγεται ότι οι αποθανόντες άμα κατατεθώσιν 
εις τόν τάφον, λαμβάνουσιν ευθύς ποτον, τι δε είναι τό ποτόν τούτο 
και τά άλλα τά προσφερόμενα τοις νεκροϊς, μανθάνομεν έκ τών υπο
λοίπων στίχων. Μανθάνομεν δήλα δη ότι τό πινόμενον είναι αί χοαί, 
τό δέ «ευθέως)) υποδεικνύει Οτι ή σπονδή τών χοών έγίνετο άμεσως 
κατά τόν ένταφιασμον. Όθεν πρόκειται ήμίν ενταύθα άμεσος άπόδειξις 
τής συνειθιζομένης παρά τοις Άθηναίοις επικήδειου σπονδής. 

Ώς πρός τήν λοιπήν Ελλάδα, εκτός τής Κεω, είνα: αληθές οτ: δέν 
εϋρομεν οϋδ' ήμεΐς τοιαύτας άμέσους αποδείξεις* έν τούτοις έχομεν του
λάχιστον έμμεσόν τίνα, ήτις είναι, ώς νομίζομεν, πειστικωτάτη. Ή 
επικήδειος σπονδή υπάρχει και νϋν έτι έν ταίς έλληνικαΐς χώραις. Πολ-
λαχού καθ ήν στιγμήν καταβιβάζεται ό νεκρός ει; τόν τάφον ό ιερεύς 
λέγων τό ((Γη ει και είς γήν άπελεύσεί)) έπιχέει έπι τού τάφου ύδωρ 
(πρβ. Ν. Γ. Πολίτην έν Παρνασσού τόμ.. ΙΖ' σ. 82).Ισως ήδύνατό τις 
τούτο νά έκλάβη ώς συμβολικήν πράξιν δηλούσαν τήν είς τά στοιχεϊα 
γήν και ύδωρ άποσΰνθεσιν τών νεκρών και όφειλομένην εις τήν χριστια-
νικήν θρησκείαν. Άλλά, ώς παρετήρησε και ό κ. Πολίτης ορθότατα, 
τής χριστιανικής θρησκείας ιεροτελεστία δέν δύναται νά είναι, διότι 
ουδεμία μνεία αυτής έν τή νεκροσίμω ακολουθία γίνεται. Εις ταύτα δέ 
προσθέτομεν ότι ή σπονδή, ώς ασφαλώς έπληροφορήθημεν παρά φίλων 
έκ διαφορωτάτων μερών τού Ελληνισμού, δέν περιορίζεται εις τό γνω
στόν τούτο εθιμον νά έκχύνηται ύδωρ, άλλ' εκτελείται άκόμη πολλαχοΰ 
διά τών αυτών ρευστών άπερ συνείθιζον νά σπένδωσι κατά τήν αρχαιό
τητα, εξαιρουμένου τού μέλιτος. Ήδη τώ 1872 ό κ. Πολίτης αναφέρει 
εν τινι περί τής παρ' 'Ελλησι ταφής διατριβή (έν Παρθενώνος Β τόμ.. σ. 
1137 κέ.), ότι ό Θεσσαλός Άνθιμος Γαζής μνημονεύει σπονδήν μέλανος 
οίνου. Νϋν δ' έπληροφορήθημεν ότι σπονδή οίνου γίνεται κυρίως εις τά 
βόρεια μ.έρη τοϋ Ελληνισμού, και δή έν 'Ηπείρω, Μακεδονία και Θράκη 
(Κωνσταντινουπόλει), έν Βιθυνία και Κυζίκω, άλλά και άλλαχοϋ, ώς 
π. χ. έν Λεβιδίω τής Αρκαδίας* ένταΰθα ό οίνος σπένδεται έπι τοϋ 
νεκρού άφοϋ ριφθή πρότερον ολίγον χώμα έπ' αύτοϋ, έν Ηπείρω δέ και 
Μακεδονία πριν καλυφθή ό νεκρός διά χώματος. Και έν Πάρω δέ 
χύνουσι οίνον έπι τοϋ μόλις έτοιμασθέντος τάφου, ενίοτε δέ και έτέραν 
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σπονδήν ελαίου και ύδατος έκ κανδηλίου κομιζομένου έκ τής εκκλησίας. 
Τό τελευταίον τούτο είδος σπονδής επικρατεί είς τά νότια μερη ούτω 
σπένδεται έλαιον και ύδωρ έν Καρυστία, άλλά και έν Σμύρνη, έν 'Άνδρω 
δέ μόνον έλαιον. Συνήθως ρίπτεται πρώτον ολίγον χώμα έπι τοϋ νεκροΰ, 
έν Κρήτη δ όμως εκτελείται ή σπονδή έλαίου και ύδατος έπ' αύτοΰ τοΰ 
σώματος πριν καλυφθή ύπό γης. Εν Βρεσθένοις έξαπλοΰται σάβανον 
έπι τοΰ νεκροΰ και έπ' αυτού ό ιερεύς έκχεει τρις έν σχήματι σταυρού 
έλαιον έξ έλαιοδόχου κομιζομενου άπό τής οικίας τού αποθανόντος, είτα 
δέ κατά τόν ίδιον τρόπον μίγμα, χώματος και ύδατος. Και εν Κύπρω δέ 
χύνουσιν έλαιον έπι τοΰ τάφου (βλ. Σακελλαρίου Κυπριακά Α' σ. 738). 
Έν Ζαγορίω, επειδή τά κανδήλια αντί ύδατος έχουσιν οίνον, ό νεκρός 
λαμβάνει σπονδήν ελαίου και οίνου* τήν αυτήν δέ σπονδήν συνειθίζουσιν 
οι έν 'Ρωμουνία "Ελληνες. "Οθεν ουδεμία ύπαρχει αμφιβολία ότι έν τώ 
έθίμ.ω τούτω πρόκειται ήμιν αληθής και γνήσια σπονδή, προσφερόμενη 
τώ νεκρώ* ότι δέ αύτη ένιαχοϋ, και δή κυρίως εις τάς μεγάλας πως 
πόλεις, έλησμονήθη εντελώς ύπό τήν έπίδρασιν τού τά πάντα ίσοπεδοΰν-
τος πολιτισμού, άλλαχού δ ημαυρώθη ώστε ν' άναγνωρίζηται μόλις, 
τοΰτο ουδέν αφαιρεί έκ τοΰ κύρους αυτής. 

Τό γεγονός ότι και τήν σήμερον έτι εις τά διαφορώτατα μ.έρη τοΰ 
Ελληνισμού προσφέρονται χοαί εις τούς νεκρούς κατ' αυτόν τόν ένταφια
σμον, δέν δύναται νά έρμηνευθή άλλως ή διά τής υπάρξεως επικήδειου 
σπονδής και έν άπάση τή αρχαία Ελλάδι. Ή επιμονή μεθ ής και πλείστα 
άλλα έθιμα τής κηδείας και τών μετά ταύτην, ώς τά τρίτα (εις τά τρί
μερα), τά ένατα (είς τά έννεάμ.ερα) και αί τριακάδες (είς τά σαραντά-
μερα), διετηρήθησαν μέχρις ήμών, καθίστα ήμίν ευχερές ν' άναγνωρίσω-
μεν και ώς πρός τό προκείμενον ζήτημα τήν άρχαίαν Ελλάδα έν τή νέα. 

Κεκτήμεθα άρα έν τή νέα Ελλάδι έθιμον όπερ αναγκάζει ημάς νά 
παραδεχθώμεν ότι και απανταχού τής αρχαίας Ελλάδος συνειθίζετο νά 
σπένδωνται είς τούς νεκρούς χοαί κατ αυτήν τήν κηδείαν άμεσους δέ 
μαρτυρίας τούτου έχομεν ώς πρός τήν Κεω και τήν Άττικήν. Όθεν δυνά
μεθα νά θεωρήσωμεν ώς άποδεδειγμενον ότι συνεδέετο έν γένει παρά τοις 
άρχαίοις Ελλησι μετά τής κηδείας και σπονδή πρός δ έκ τής Αντι
γόνης και τής έν Ταύροις Ιφιγένειας δυνάμεθα μετά μεγάλης πιθανο-
τητος νά έξαγάγωμεν ότι ή σπονδή άπετελει ούτω σπουδαίον μέρος 
τής κηδείας, ώστε αύτη άνευ εκείνης εθεωρείτο ώς ατελής. 

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΜΠΑΡΤ 
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Εκ των πολλών ανά τήν έλευθέραν Ελλάδα βυζαντιακών μνημείων, 
εξαιρέσει των μονών Δαφνιού και Όσιου Λουκά, τά έν Μυστρα περισω-
θέντα αναντιρρήτως είναι τά κάλλιστα. Ταύτα όμως δέν έτυχον πρότε
ρον επαρκούς προσοχής καί μελέτης, πλην δέ τής αρχιτεκτονικής τών 
ναών, περί ήν ανεπαρκώς διέτριψαν τινές, μάλιστα ό Couchaud 1 και 
άλλων τίνων ασήμαντων και ώς επί τό πολύ πλημμελών ειδήσεων παρά 
Buchon ουδέν έτερον κατ' άξίαν έγράφη περί τών μνημείων τούτων. 
Σπουδαίως δ' εστράφη ή πρός τάς χριστιανικάς αρχαιότητας τοϋ Μυ-
στρά προσοχή των βυζαντινολογούντων μόλις έπ' έσχατων, καθ όσον δέ 
γνωρίζομεν πρώτος ήρξατο διατριβών περί αύτάς ό γνωστός ερευνητής 
τής βυζαντιακής τέχνης κ. J. Strzygowski, όστις όμως εξαιρέσει γλυ
πτών τίνων "κοσμ.ημάτων έκ τών έν Μυστρα ναών ουδέν έτερον έδημο-
σίευσε σχετιζόμενον πρός αυτούς 2. 

Άλλ' ή τιμή τής επιστημονικής έρεύνης ύφ' όλας συλλήβδην τάς 
όψεις τών έν Μυστρα μνημείων οφείλεται αποκλειστικώς είς ένα τών 
συμπαθεστέρων και διαπρεπέστερων εταίρων τής έν Αθήναις Γαλλικής 
Σχολής, τόν κ. Gabriel Millet, νϋν έκτακτον καθηγητήν (maitre de 
conferences) τής έν Παρισίοις σχολής τών Ανωτέρων Σπουδών. Ό 
κ. Millet ειργάσθη έπι μακρον έν Μυστρα κατά τά έτη 1894, 1895 
και βραδυτερον, έχων δέ συνεργάτην δοκιμώτατον αρχιτέκτονα, τον 
κ. Eustache έταϊοον τής έν 'Ρώμη Γάλλικής Σχολής, κατώρθωσε 
ν άγάγη είς αίσιον πέρας τό δυσχερές τούτο έργον. Τά πορίσματα τών 
μελετών αυτού έξεθηκεν όκ. Millet έν λεπτομερεί εκθέσει πρός τόν διευ-
θυντήν τής έν Αθήναις Γαλλικής Σχολής 3. Αί λαμπραί δ'αύται μελέται 
έκδοθήσονται μετ' ού πολύ έν τή θαυμάσια σειρά τών Βυζαντιακων μνη-
μείων άτινα τή αρωγή τοΰ Γαλλικοϋ υπουργείου τής Δημ.. Έκπαίδεύ-

1 Choix des eglises byzantines en Grece p. 23,24. 25. 
2 Ίδε Byzantinische Zeitschrift. Tafel III, 4. 
3 Rapport sur une mision a Mistra έν Bull. de Corr Hellen XIX 

σ. 268—272. 
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σεως και των Καλών Τεχνών εκδίδονται ύπό Γάλλων βυζαντινολόγων 1 
Πρωτίστως διέτριψεν έν Μυστρα ό κ. Mille περί τήν άρχιτεκτονικήν 
τών μνημείων αΰτοϋ. μάλιστα τοϋ κεντρικού μ.έρους τοϋ φρουρίου, τών 
τειχών τών περιβολών, τών εκκλησιαστικών οίκοδημάτων, τών ανακτό
ρων τών Δεσποτών και τίνων οικιών ών ή οίκοδομία νομίζεται άξια 
μελέτης. Τά σπουδαιότατα τών μνημείων τούτων είναι οι ναοί, οκτώ 
έν Ολω. Ούτοι δύνανται νά διαιρεθώσιν είς τρεις κατηγορίας. Είς τήν 
πρώτην άνήκουσιν' ή λίητρόπολις τιμ.ωμενη έπ'ονόματι τοϋ άγιου Δημη-
τρίου, οίκοδομηθείσα τώ 1302 ύπό τού μητροπολίτου Νικηφόρου, άνοι-
κοδομηθεϊσα δέ κατά τό πλείστον βραδυτερον ύφ ενός τών διαδόχων 
αυτού, τοϋ Ματθαίου* τό Αφεντικό καθολικόν μονής τιμώμενης άλλοτε 
έπ' ονόματι τής Παναγίας Οδηγήτριας τοϋ Βροντοχίου, ού ή οικοδομή 
ανέρχεται εις τούς πρώτους χρόνους τής ΙΔ' έκατονταετηρίδοο. και ή 
Παντάνασσα άνεγερθεϊσα μικρόν πρό τοϋ 1445. Οι τρεϊς ούτοι ναοί 
είναι περίπου τοϋ αυτού τύπου και οί κάλλιστοι τοϋ Μυστρα. Απο
τελούνται έκ μακρού σηκοϋ (νηός) χωριζόμενου άπό δύο πλαγίων μικρό
τερων σηκών διά κιονοστοιχιών αϊτινες δίδουσιν εις αυτούς όψιν λατινικής 
βασιλικής, άλλ.' έν τώ άνω διαμερίσματι εύρηται γνήσιον τό βυζαν-
τιακόν διάγραμμα. Εκ τών ναών τούτων τό Αφεντικό έχει τάς μάλλον 
εύστοχους αναλογίας. Ούτος και κατά τούτο είναι αξιοσημείωτος ότι 
είναι εις τών τελευταίων ναών ο'ιτινες κατά τό υπόδειγμα τής Άγιας 
Σοφίας έν Κωνσταντινουπόλει, τοϋ Όσιου Λουκά ή τοϋ Δαφνιού έπενδύ-
θησαν έσωθεν δι' ορθομαρμαρώσεως. Και οί τρεις ναοί ούτοι είχον πλαγίας 
στοάς και κωδωνοστάσια. Τό τής Παντανάσσης προδίδει διά τής οίκοδο-
μίας και τής διακοσμήσεως αύτοΰ μίμησιν τής δυτικής αρχιτεκτονικής 2. 

Τρεις έτεροι ναοί ήττονος λόγου άξιοι είναι διαφόρου τύπου. Δέν 
έχουσιν άνω διαμέρισμα, διαφέρουσιν όμως τοϋ καθιερωμένου τύπου όπως 
και οι σύγχρονοι ναοί τής Τραπεζοϋντος, διά τής χαρακτηριστικής έπι-
μικύνσεως τοϋ δυτικού βραχίονος τοϋ σταυρού. Ό αρχαιότερος ειναι ό 
τής Ευαγγελιστρίας, ό τής άγιας Σοφίας φέρων τά μονογραφήματα τών 

1 Monuments de l art hyzantin, Collection de volumes in 4", illu-
stres d un grand nomhre de dessins et de planches Τών μνημείων 
τούτων εξεδόθη ό πρώτος λαμπρός τόμος περιέχων τήν αρχαιολογίαν τής μονής 
ΔαΦνίου ύπό τοϋ x. Millet. Τα τόν Μυστρα αφορωντα έκδιδονται έν τώ τετάρτω 
τόμω,φέροντι έπιγραφήν Les ruines de Mistra. Architecture et Peinture. 

2 Millet, Rapport. έν άν. σ 269. 
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Καντακουζηνών είναι μεταγενέστερος, τέλος έ ναός τής Περιβλέπτου διά 
τοΰ ρυθμού τών κιονόκρανων αύτοΰ, άτινα βάρβαρος επισκευή κατέστρεψε 
και ών ό κ. Millet εύρεν εν άξιόλογον τεμάχιον, φαίνεται σύγχρονος τή 
Παντανάσση 1. 

Οί δύο άλλοι ναοί είναι όλως διαφόρου χαρακτήρος. Ό τών άγιων Θεο
δώρων φαίνεται μίμησις τοΰ ρυθμοΰ εις όν άνήκουσιν, οί ναοί τοΰ Όσιου 
Λουκά, τοΰ Δαφνιού και του άγιου Νικόδημου 2 έν 'Αθήναις. Ό ναός 
ούτος είναι ατυχώς κατά τό πλείστον κατεστραμμένος. Ό έτερος ναός, 
ό τοΰ άγιου Νικολάου, φαίνεται ότι άνηκε: εις τους νεωτέρους χρόνους 3. 

Πλήν τής αρχιτεκτονικής μεγάλης σπουδαιότητος είναι και τά περι-
σωθεντα γλυπτά κοσμήματα και αλλα αρχιτεκτονικά μελη των ναων, εξ 
ών ύπερέχουσι τό είκονοστάσιον τής Μητροπόλεως και ή έν τή Περιβλέ-
πτω ανάγλυφος είκών τοΰ Ιησού. Ό κ. Millet έφωτογράφησεν ή έσχε-
δίασε πάντα ταΰτα, κατήρτισε δ' έν Μυστρί μουσείον όλον έκ πλέον 
τών τριακοσίων γλυπτών τεμαχίων. Εκείνο όμως εις ό επέστησε ίδια 
τήν προσοχήν αύτοΰ ό ακάματος βυζαντινολόγος είναι ή γραφική τών 
ναών, οΐτινες ήσαν κατάκοσμοι άλλοτε διά τοιχογραφιών, αϊτινες όμως 
ένεκα τής εγκαταλείψεως και της επήρειας τών καιρών υπέστησαν μεγι-
στας βλάβας. Ούτως οί ναοί τής Ευαγγελιστρίας, τών άγιων Θεοδώρων 
και τής άγιας Σοφίας δέν διατηροΰσιν είμή λείψανα τοΰ διακόσμου 
αυτών. Ή Μητρόπολις διετήρησε μικρόν μέρος άβλαβες τών αγιογραφιών 
αυτής, μάλιστα τών εντός δίσκων προτομών άγιων και τίνος εικόνος ανα
φερομένης είς τόν βίον τής Θεοτόκου. Ο: τοίχοι τοΰ ναοΰ τοΰ Αφεντικού 
είνα: εισέτι κεκοσμημενοι ύπό εικόνων, άλλ'αι πλείσται έξ αυτών έκα-
λύφθησαν ήδη ύπό λιθωδών συγκριμάτων. άλλαι δέ εικόνες διετηρήθησαν 
κάλλιον έν τοις παρεκκλησίοις. Μόνον δ οί ναοι τής Περιβλέπτου και τής 
Παντανάσσης δετήρησαν τό μεγιστον μέρος τοϋ διακόσμου αυτών. Αλλά 
και τής Περιβλέπτου αί εικόνες έπαθον τά μέγιστα ύπό τών βροχών και 
έκαλύφθησαν έν πολλοίς ύπό συγκριματων. Πρός καθαρισμον αυτών ό κ. 
Millet υπεβλήθη είς πολλούς κόπους, κατώρθωσεν όμως ν απαλλάξη 
αυτάς τών έπ αυτών ξενων ουσιών. Αι άγιογραφίαι τής Περιβλέπτου περι
στρέφονται εις τάς μεγάλας σκηνάς τοΰ βίου τοϋ Ιησού και τής Θεοτό-

1 Millet, αϋτοθι. 
2 Ορθότερον Θεοτοκος Σώτειρα του Λυκοδήμου. 

3 Millet, αΰτόθί. 
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κου, είναι δ αί συνθέσεις αύται έργα τής αυτής σχολής, οχι όμως και τής 
αυτής χειρός 1. Παρ' όλας δέ τάς δυσχέρειας κατωρθώθη ή αντιγραφή και 
ή φωτογράφησις αύτων. Και ό μεν κ. Eustache αντέγραψε τινάς τού
των δια χρωμάτων, ό δέ κ. Millet έφωτογράφησε πάσας τάς άλλας, 
ό'που δέ ή φωτογράφησις άπέδωκε κακώς τάς εικόνας αντέγραψε διά 
διαφανούς χάρτου. Αί εικόνες τής Παντανάσσης διετηρήθησαν κάλλιον, 
ενταύθα δείργάσθησαν πλειότερον ο: κ.κ. Eustache και Millet, και ό 
μέν πρώτος αντέγραψε διά χρωμάτων τήν εικόνα τού Ευαγγελισμού, ό δέ 
κ. Millet έφωτογράφησε πάσας τάς άλλας σκηνάς. Βραδυτερον δ'έμε-
λέτησεν ούτος τάς τοιχογραφίας τοΰ άνω διαμερίσματος τοΰ ναοΰ άνα-
φερομενας είς τόν κύκλον τοΰ Ακάθιστου, μεγίστου ενδιαφέροντος και 
ετέρας αποτελούσας σειράν άξιολογωτάτων εικόνων μαρτύρων. Πρός 
τούτοις δέ άντεγράφησαν ή έφωτογρκφήθησαν και πολλαι τών εικόνων 
τού 'Αφεντικοΰ. 

Αί εικόνες αύται μέχρι τοΰδε άγνωστοι, είναι μεγίστου ενδιαφέροντος. 
Έν αυταίς διαβλέπομεν νέους κανόνας τής τέχνης, διαφέροντας ουσιωδώς 
εκείνων ους εφήρμοσαν οί Βυζαντινοί έν τή τέχνη κατά τήν ΙΑ' εκατον
ταετηρίδα, μάλιστα έν τοίς ψηφίδωτοίς τοϋ Δαφνίου και τοϋ Όσιου 
Λουκά, όπου βλέπομεν τήν ίσχυράν έπίδρασιν ήν έξήσκησεν ή μίμησις 
αρχαίων προτύπων τής γλυπτικής. Αί τοιχογραφία: τού Μυστρα ύπεν-
θυμίζουσι μάλλον τήν πρώτην ίταλικήν τέχνην τής ΙΔ' εκατονταετή-
ρίδος, είναι όμως έργα Ελλήνων τεχνιτών. Ή φραγκική κατάκτησις 
δέν έπήνεγκεν αύτη τήν παρακμήν τής βυζαντιακής τέχνης, έπετάχυνε 
μόνον τόν μετασχηματισμόν αυτής. Ή ένδεια μόνη είς ήν περιήλθε μετά 
την ξενικην έπιδρομην τό βυζαντιακόν κράτος 'έσχεν ώς άπόρροικν τήν 
έγκατάλειψιν τών πολυτελών ψηφιδωτών. Εντεύθεν ή ζωγραφική άνε-
πτύχθη μεγάλως' έχουσα ήδη σταθερόν έδαφος και άπαλλαγείσα τής 
αύστηράς ιερατικής παραδόσεως, έξεΰρε νέους τύπους, αναπτυσσόμενη 
δέ βαθμηδόν κατέστη επί μάλλον τελεία κατά τάς ΙΔ' και ΙE' εκα
τονταετηρίδα.:. 

Αι εικόνες αύται, Οπως και αί τοϋ Αθωνος των ΙΔ και IE' εκατον
ταετηρίδων (παρεκκλήσιον τοΰ Αγίου Νικολάου έν Λαύρα, τοϋ Άγιου 
Γεωργίου έν τή μονή τοΰ Άγιου Παύλου), πρός άς αύται όμοιάζουσιτά 
μέγιστα, είναι πρόδρομοι τής αναγεννήσεως έν τή τέχνη παρά τοίς Βυζαν-

1 Millet. Rapport έν άν. 
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τίνοις. Η ακμή τής τέχνης ταύτης άνεφάνη κατά τήν Ις ' εκατονταε
τηρίδα. Τά κλασσικά έργα αυτής είναι αί τοιχογραφίαι των Καρυών και 
του Βατοπεδίου, ο δέ πολυθρύλητος Πανσέληνος, είς ον ή Αθωνική 
παράδοσις αποδίδει τάς εικόνας ταύτας, δικαιούται είς τον τίτλον του 
Βυζαντίνου Ραφαήλ 1. 

Άλλά τό σπουδαίότατον διά τήν ίστορίαν μέρος των μελετών τοϋ κ. 
Millet υπήρξαν αί έπιγραφαι, αιτίνες και έδημοσιεύθησαν προ τίνος οιονεί 
πρωτόλειον των έν Μυστρα εργασιών τοΰ διαπρεπούς βυζαντινολόγου. 
Αυτάι εκδοθείσαι έν τω Bulletin de Correspondance Hellenique 
(XXHI σ. 97—156) έξετυπώθησαν και εις ίδιον τεύχος 2. Ή άριστη 
αύτη συλλογή περιλαμβάνει πάσας τάς έπίγραφάς τοΰ Μυστρα έκδεδο-
μένας και ανέκδοτους, εξαίρεσει των λειτουργικών και εικονογραφικών, 
αϊτινες δημοσιευθήσονται έν τή περιγραφή των ναών και των εικόνων, 
αποτελεί δέ τό πρώτον ήμισυ τοΰ όλου περί τών επιγραφών έργου, περιέ
χον τά κείμενα 54 επιγραφών μετά τών πανομοιότυπων τών πλείστων 
εξ αυτών. Έν τώ δευτερω ήμισει έκδοθησομενω βραδυτερον περιέχοντα: 
τά είς τάς έπιγραφάς ταύτας διεξοδικά υπομνήματα και άλλαι αναγ
καίαι σημειώσεις 3. 

Αι έπίγραφαί τοΰ Μυστρα καίτο: άπό τοσούτων χρόνων προΰκειντο 
τοις έπισκέπταις τής μεσαιωνικής ταύτης πόλεως, παραδόξως όμως 
ουδεμιάς έτυχον προσοχής, μόνον δ' ό περιβόητος Fourmont αντέγραψε 
τινάς τούτων παραμεινάσας ανέκδοτους 4, ετέρας δέ 0 μητροπολίτης 
Λακεδαιμόνιας Ανανίας ό τώ 1750 σφαγείς υπέρ πατρίδος κατεχώρισεν 
έν τώ κώδικι τής μητροπόλεως, εκδοθείσας ύπό τοΰ Buchon 5. Δύο 
άλλαι έδημοσιεύθησαν. μία μέν έν τω Expedition scientifique de 
Moree (II, 80), έτερα δ' ύπό τοΰ Le Bas 6. 'H μελέτη τών έπιγρα-

1 Millet, Rapport έν. άν. σ. 271. 
2 Inscriptions byzantines de Mistra (Γ" partie: textes) εις 8ον σελ. 

60 μετά 8 φωτοτυπικών πινάκων και 35 πανομοιότυπων έν τω κειμένω είκόνων. 
'Εκ τοϋ τυπογραφείου τών αδελφών Περρή. 

3 Πλήν τών βυζαντιακών ο κ. Millet ευρεν έν Μυστρί χα; αρχαίας τινάς 
έπιγραφάς. 4 τουρκικάς και 35 επιτύμβιους ίουδαικάς. 

4 Τά χειρόγραφα τοϋ Fourmont άπόκεινται έν τή 'Εθν. Βιβλίοθήκη τών 
Παρισίων (Biht. Nat. Supp). gr.), έμενον δέ μέχρι τοϋδε άνέκδοτοι αί έν 
αυτοΐς έπιγραφαι αί έχ τοϋ Μυστρα προερχόμενα!. 
5 Recherches historiques. 1 Annexe Α. 

6 Inscr. Graec. Lacon., σ. 152. 
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φών τούτων ανήκει είς τους καθ' ήμάς χρόνους, πρώτος δ' αντέγραψε 
και έδημοσίευσε τάς πλείστας τούτων ό μετ' αγάπης ασχολούμενος 
είς τήν βυζαντίακήν έπίγραφίκήν καθηγητής κ. Κωνστ. Ζησίου 1,όστις 
μετριοφρόνως, αθορύβως χα: άνευ ουδεμιάς αρωγής κατώρθωσεν ό,τι 
οΰδ' έσκέφθησαν οί παρ' ήμϊν αΰτοκαλούμενοι χριστίανολόγοι. Ή ύπό 
τοΰ κ. Ζησίου έκδοσις των επιγραφών τού Μυστρα εκρίθη ευμενέστατα 
ύπό τών επαϊόντων, αυτός δ ούτος ό κ. Millet έδημοσίευσεν εκτενή 
κρίσιν, έν ή όμολογών τάς άρετάς αυτής δέν ώκνησε νά υπόδειξη και 
τινας ελλείψεις, παρετήρησε δ' ότι ή δημοσίευσις τών χρυσοβούλλων 
έπρεπε νά συνοδεύηται ύπό φωτοτυπικών πανομοίοτύπων αυτών 2. Υπε-
σχέθη δ' έκτοτε ό κ. Millet, ότι θά άνεπλήρου αυτός τήν έλλειψιν 
ταύτην. Εν τούτοις νομίζομεν ότι ή έκδοσις τού κ. Ζησίου, άν λάβη 
τις ΰπ' όψιν τό άπιστεΰτως βραχύ τοΰ χρόνου καθ' ον ούτος δίέτριψεν έν 
Μυστρα (εννέα περίπου ήμερας) και τήν παντελή έλλείψίν παντός βοη
θήματος, δέν δύναται ή νά περιποίηση τιμήν είς τήν παλαιογραφικήν 
έμπειρίαν τού συγγραφέως τών Συμμίκτων. 

Η δ έκδοσις τού κ. Millet έγένετο μετά πάσης έπιστημονικής ακρι
βείας και μεθόδου. Ούτω πάσαι σχεδόν αί έπιγραφαι συνοδεύοντα; ύπό 
ακριβέστατων πανομοιοτύπων, τά δέ χρυσόβουλλα τού Άφεντικοΰ και 
αί έπι τών κιόνων τής Μητροπόλεως επισκοπικά: πράξεις ύπό λαμπρών 
φωτοτυπικών πινάκων γενομένων έκ φωτογραφιών αυτού τοΰ κ. Millet. 
Αι πανομοιότυποι εικόνες τών επιγραφών έγένοντο κατά τά σχεδιογρα-
φήματα τών ζωγράφων Roncin και Ρούμπου, οιτινες μετά τοΰ ετέρου 
ζωγράφου Yperman συνώδευσαν τήν άποστολήν τού κ. Millet. Όσον 
άφορα εις τήν φωτογράφησιν τών χρυσοβούλλων ό κ. Millet κατώρθωσε 
νά υπερνίκηση πολλάς δυσχέρειας, α'ίτινες παρενεβάλλοντο διά τό σκοτει-
νόν τού χώρου έν ώ ταύτα είναι άντ;γεγραμμ.ένα έπι τών τοίχων, επέτυχε 
δέ τήν φωτογράφησιν αυτών φωτίσας καταλλήλως τό δωμ,άτιον τού νάρ-
θηκος διά σειράς ανακλαστικών κατόπτρων. Πλήν δέ τών πανομοιότυ
πων συνοδεύονται πάσαι α; έπιγραφαι ύπό λεπτομερών σημειώσεων 
όσον άφορα εις τό μέγεθος τών επιγραφών και όσα άλλα δέν διδάσκουσ: 
τά πανομοιότυπα. 

Η δημοσίευσις άρχεται άπό τών χρυσοβούλλων τοΰ'Αφεντικού, άτινα 

1 Σύμμικτα, σελ. 18-71. 
2 Byzantinische Zeitschrift II 336- 338. 
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είναι τά σπουδαιότατα των γραπτών μνημείων τοϋ Μυστρα. Ταΰτα 
φέρονται άντιγεγραμμμένα έπι τών τοίχων του πρός δεξιάν δωματίου 
τοϋ νάρθηκος διά τής λεγομένης μεγαλογραμμάτου βυζαντιακής γραφής* 
και τό μεν πρώτον τούτων χρονολογικώς παλαιότερον εξεδόθη υπέρ τής 
μονής ύπό τοϋ Ανδρόνικου Παλαιολόγου τοΰ Γέροντος τώ 1314 ή 
1315 1. Αποτελείται έκ στίχων 54 και περιλαμβάνει μετά μακρότατον 
προοίμιον περί ελευθεριότητας βασιλικής κ.τ.τ., άπαρίθμησιν τών κτη
μάτων και μετοχιών τής μονής, άτινα κατά το χρυσόβουλλον δέον 
νά ώσιν ασύδοτα και άπηλλαγμενα πάσης οχλήσεως τών έν Ηελοπον-
νήσω στρατιωτικών ή πολιτικών αρχόντων. Ορίζει δ' ότι ή μονή είναι 
βασιλικάν ίδρυμα και ότι υπάγεται είς τήν δικαιοδοσίαν τού πατριαρ
χείου, ότι ό ηγούμενος έσεται ισόβιος και ότι ό διάδοχος αύτοΰ θά έκλέ-
γηται ύπό τής όλομελίας τών μοναχών. Ορίζει προς τούτοις ότι ή 
χειροτονία αύτοΰ θά έπικυρώται έν Κωνσταντινουπόλει, όπου μεταβαί
νων ούτος θά λαμβάνη ώς έπίσημον γνώρισμα τοΰ αξιώματος αύτοΰ 
παρά μέν τοΰ πατριάρχου τήν σφραγίδα τής ήγουμενίας, παρά δέ τοΰ 
αύτοκράτορος τό δικανίκιον. Περιέχει δέ τό χρυσόβουλλον τούτο όρους 
τού ,τε κανονικού και τοΰ αστικού δικαίου και πολλάς τό πρώτον άπαν-
τώσας λέξεις. Τό δέ δεύτερον χρονολογικώς χρυσόβουλλον εξεδόθη ύπό 
Μιχαήλ Παλαιολόγου τοϋ Θ κατ' Αύγουστον τοΰ 1319. διαφέρει δέ 
τοΰ πρώτου μόνον κατά τό προοίμιον, κατά τα άλλα ον αντιγραφή 
εκείνου. Αποτελείται δ'έκ στίχων 55. Τό τρίτον χρυσόβουλλον εξε
δόθη ύπό Ανδρόνικου τοΰ Γέροντος κατά Φεβρουάριον τοϋ 1320 και 
είναι τό βραχύτατον πάντων, άποτελούμενον έκ στίχων 35, στερούμενον 
προοιμίου και περιέχον ωσαύτως άπαρίθμησιν κτημάτων τής μονής 
άπηλαγμενων οόρου. Τό τέταρτον τών χρυσοβούλλων εξεδόθη ύπό τοϋ 
αύτοϋ Ανδρόνικου τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1322 και στερείται ωσαύτως 
προοιμίου, περιλαμβάνει δ άπχρίθμησιν κτημάτων δωρηθεντων τή μονή 
ύπό τοΰ έν Πελοποννήσω κατά τών Φράγκων αγωνιζομένου Ανδρόνικου 
Παλαιολόγου Άσάν, ανεψιού τοΰ αύτοκράτορος, άποτελούμενον έκ στί
χων 51. Πλήν τούτων δέ δημοσιεύει ό κ. Millet τό πρώτον ήδη και 
λείψανον έξ οκτώ στιχων έτερου χρυσοβούλλου. Τά κείμενα ταύτα 

1 Επειδή έγένετο εξίτηλος παντελώς ή λέξι; ή άναγράφουσα τον μήνα, δέν 
είναι δυνατόν να όρισθή είς ποιον τών ετών τούτων αντιστοιχεί τό άπό κτισεως 
κόσμου έτος 6823. 
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είναι πολύτιμα ύπό ίστορικήν έποψιν, διότι γνωρίζουσιν ήμίν πλήν 
τοΰ οργανισμού τής μονής και τού κτηματικού αυτής πλούτου, πολλά 
σχετιζόμενα προς τήν ίστορίαν τών έν Πελοποννήσω δεσποτάτων. Κτή
ματα τής μονής εύρίσκοντο είς πάσας τάς χώρας τής Πελοποννήσου 
κατεχομένας υπό τών Βυζαντινών, έν Τριφυλία, έν Άρκαδία και εν 
Κυνουρία. Έξ αύτων ωσαύτως διδασκόμεθα ότι ό ηγούμενος τής μονής 
Παχωμιος έφερε τόν τίτλον τοΰ πρωτοσυγκέλλου της Πελοποννήσου 
Ο κ. Mittet- αποκατέστησε πολλά μέρη τού κείμενου μετά πολλής 

ευστοχίας, τό δέ σπουδαιότατον, κατωρθωσε νά διευκρινήση ορθώς ότι 
τό πρώτον τών χρυσοβούλλων ανήκει είς 'Ανδρόνιχον τον Γέροντα καί 
τό δεύτερον είς τον υίόν αύτοϋ Μιχαήλ. Οί δέ φωτοτυπικοί πίνακες 
τών χρυσοβούλλων έγενοντο μετά τοσαύτης άκριβείας ώστε δύναται 
ν' άντιληφθή τις ιδίοις ομμασι τοϋ όρθοΰτών αναγνώσεων τοΰ κ. Mitlet. 
Πλήν τών χρυσοβούλλων έν τώ αύτώ δωματίω εύρηνται καί τέσσαρα 
έπιγράμματα είς τριμέτρους ιαμβικούς, δι ών εγκωμιάζεται ό οίκος τών 
Παλαιολόγων, δημοσιευόμενα ταύτα άνευ πανομοιότυπων.Έκ τοϋ προς 
νότον τού νάρθηκος παρεκκλησίου δημοσιεύεται ή επιτάφιος επιγραφή τοΰ 
δεοπότου Θεοδώρου Β' τοΰ Παλαιολόγου μετ άκριβούς πανομοιότυπου, 
έκ δέ τοϋ είς τήν νότιον πρόσοψιν τοϋ ναοϋ έρειδομένου παρεκκλησίου 
δημοσιεύεται έτερα επιτάφιος επιγραφή κεκολοβωμενη και 'έν άξιο-
λογωτατον μονογράφημα Κυπριανού πρωτοσυγκέλλου ηγουμένου. Είναι 
δέ ό Κυπριανός ούτος ό γνωστός μετά τόν Παχώμιον ηγούμενος τής 
Παναγίας τοϋ Βροντοχίου 1. Έκ τού ναοΰ τών Άγιων Θεοδώρων τοΰ 
Βροντοχίου δημοσιεύονται αί έν τώ παρεκκλησίω τώ πρός τήν βορειοανα-
τολικην γωνιαν δυο έπιγραφαι, ων η μεν πρώτη είναι προσευχή προς 
τήν Θεοτόκον. Μανουήλ Παλαιολόγου τινός, ή δέ δευτέρα επιτάφιος 
επιγραφή τού αύτοΰ Παλαιολόγου. Τήν χρονολογίαν τής επιγραφής ταύ
της συμπληροί ό κ. Millet εις ,ς* (**7)λ) β', έξ ού δηλούται ότι ό Μανουήλ 
ούτος Παλαιολόγος = ίναι άλλος ή ό όμώνυμος αυτοκράτωρ. 

Έκ τής Μητροπόλεως (άγιου Δημητρίου) πλήν τής αξιόλογου έμμε
τρου επιγραφής τής μνημονευούσης την ίδρυσιν τού ναοΰ ύπό τοΰ 
μητροπολίτου Νικηφόρου έν έτει αωιη ήδη τό πρώτον ύπό τοΰ Άνα-
νιου άντιγραφείσης 2, δημοσιευθείσης δ' όρθότερον ύπό τοΰ κ. Ζησίου, 

1 Miklosich et Muller. Acta et Diplomata, I. CCXXIII. 
2 Buchon, Recherches historiques. I Annexe A. 
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και ενός επιγράμματος εις δύο δακτυλικούς στίχους, δημοσιεύονται αι 
σπονδαιόταται έπι των κιόνων τού ναού πράξεις των μητροπολιτών 
Λακεδαιμόνιας Νικηφόρου, Λουκά και Νείλου. Αί τρεις των πράξεων 
τούτων άναγράφουσι την κτηματικήν περιουσιαν τής Μητροπόλεως και 
σκοποΰσι την περίφρούρησιν αυτής άπό αρπάγων, άναθεματίζουσαι πάντα 
όστις ήθελε τολμήσει ν' άπαλλοτριώση τι έκ των κτημάτων τούτων. Και 
ή μέν πρώτη έξ αυτών εύρηται έπι τού πρώτου δεξιά τώ είσιόντι στύλου, 
είναι δέ τοϋ μητροπολίτου Νικηφόρου, φέρουσα χρονολογίαν 1312 και 
αποτελούμενη έκ 18 στίχων, εικονίζεται δ' έν τώ ς' φωτοτυπικώ πινάκι. 
Έπι τοϋ τρίτου πρός άριστεράν στύλου εύρηνται δύο πράξεις τοϋ μητρο-
πολίτου Λουκά διαφόρων εποχών και ή μέν πρώτη έξ αυτών έγράφη 
τώ 1330, ή δέ δευτέρα τώ 1341. Άμφότεραι αποτελούνται έξ 27 
στίχων, εικονιζόμεναι έν τώ Ζ' φωτοτυπικώ πίνακι. Δύο δ' ωσαύτως 
πράξεις τοϋ μητροπολίτου Νείλου εύρηνται έπι τοΰ τρίτου πρός δεξιάν 
στύλου, γεγραμμέναι διά τής αυτής χειρός, ή μεν πρώτη μηνί Μαίω 
τοΰ 1339, ή δέ δευτέρα μηνί Δεκεμβρίω τοΰ αύτοΰ έτους, εικονίζον
ται δ' αύται έν τώ H' πινάκι. Επί δέ τοΰ δευτέρου πρός δεξιάν 
στύλου εύρηται επιγραφή επίτηδες διά σφύρας άποκεκρουσμένη καί αμυ-
δρά διασώζουσα τά ίχνη τών γραμμάτων. Ή επιγραφή αύτη ένομι-
ζετο αδύνατον ν' άναγνωσθή καί όμως ό κ. Millet διά μεγάλων μόχθων 
καί τής απαράμιλλου αυτού ιδιοφυίας εις τήν βυζαντιακήν έπιγραφικήν 
κατωρθωσε νά ύπερνικήση κωλύματα φαινόμενα ανυπέρβλητα και ν' άνα-
γνώση όλόκληρον σχεδόν τήν έπιγραφήν. Όποια παλαιογραφίκή έμπειρία 
καί όπόσοι κόποι άπητοΰντο, όπως κατορθωθή τοΰτο, δύνανται νά ομο-
λογήσωσιν οί ίδόντες την έπιγραφήν. Μόνον διά ταύτην τήν άνάγνωσιν 
είναι άξιος ό κ. Millet τών θερμότατων συγχαρητηρίων. Ή έπιγραφη 
αύτη περιέχει βαρύτατον έπιτήμιον κατά κληρικοΰ τίνος Ιωάννου φωρα-
θέντος επανειλημμένως ένοχου έκκλησιαστικών πλημμελημάτων. Αποτε
λείται δ' έκ στίχων 19. Εκ τοΰ περιεχομένου αυτής καθίσταται κατά-
δηλον, διατί άπηλείφθη αύτη είτε ύπό τής έκκλησιαστικής αρχής μετα-
γνούοης καί άπαλλαξάσης τόν ένοχον τού αφορισμού είτε βραδυτερον ύπό 
συγγενών αύτοΰ ή φίλων θελόντων διά τής άπαλείψεως τοΰ αναθέματος 
έκ τόσον καταφανοΰς τόπου νά συνεξαλείψωσι τό στίγμα τοΰτο άπό τής 
μνήμης αύτοΰ. Μετά τάς έπισκοπικάς ταύτας πράξεις δημοσιεύεται ή έπι 
τής βάσεως τοΰ στηθαίου τής γυναικωνίτιδος διά μεγάλων άναγλύφων 
γραμμάτων επιγραφή ή μνημονεύουσα ώς κτήτορα τόν μητροπολίτην 
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Ματθαίον (ύψ. γραμ. περίπου 0,12), μετ' αυτήν δέ τέσσαρα μονο-
γραφήματα άναλυόμενα είς : ό κτητωρ μητροπολίτης Λακεδαιμονίας 
Ματθαιος. Ταύτα είναι γεγραμμένα διά λευκών γραμμάτων έπι ερυθρού 
εδάφους έπι τών ήμιαψίδων τών έρειδομενων είς τά παράθυρα. "Ετερα 
μονογραφήματα τού αύτοΰ μητροπολίτου, γλυπτά ταύτα, εύρηνται έπι 
δύο μικρών έκ μαρμάρου αψίδων, αιτινες κοσμούσι τούς στύλους τής 
μεγάλης άψίδος. Έν τώ δ.αχονιχώ εύρηται επιγραφή παρά τίνα εικόνα 
έξίτηλον επισκόπου τινός, ού σώζεται μόνον στέφανος τής άγιότητος, 
μνημονεύουσα τούτον ώς άγιον. ΙΙλήν δ' έτερων δύο επιγραφών κολο
βών καί τίνος ασήμαντου χαράγματος (grafitto) δημοσιεύεται ή τού 
μητροπολίτου 'Ανανίου έμμετρος επιγραφή (1744) καί δύο άλλαι νεω
τέρων χρόνων (1802). 

Έν τώ παρεκκλησίω τοΰ άγιου Ιωάννου εύρηται είχών τής Θεοτόκου 
έχουσα εκατέρωθεν γυναικά τινα, αριστερά μέν είκονιζομένην έν ιδιωτική 
περιβολή, δεξιά δέ φέρουσαν τό μοναχικόν σχήμα, εκατέρωθεν δέ τής 
κεφαλής άμφοτέρων τών εικόνων έπιγραφήν μνημονεύουσαν τήν είς τόν 
μοναχικόν βίον μετάστασιν τής κυρας Καλης της Καβαλασεας- μετονομα-
σθείσης Καλινίκης μοναχης. Παρ' αυτήν δέ δύο έτεραι έπιγραφαι 'Άννης 
Λασκαρίνης και Θεόδωρου Όδηγητριανου. 

Έκ τού ναοΰ τής Περιβλέπτου έκτος τοΰ μονογραφήματος τοΰ ονό
ματος τής μονής, όπερ έδημοσίευσεν ήδη πανομοιοτύπως ό κ. Ζησίου, 
και τίνος άλλης επιγραφής νεωτέρων χρόνων, δημοσιεύεται άξιόλογον 
διπλούν μονογράφημα Λέοντος τοϋ Μαυρόπαπα και δύο έτεραι έπιγραφαι, 
ών λέξεις τινές μόνον περιεσώθησαν. 

Έκ τού περικαλλούς ναού τής Παντανάσσης δημοσιεύονται τά επί τών 
ήμιαψίδων τών έρειδομενων είς τά παράθυρα εξ μονογραφήματα γεγραμ.-
μενα διά βαθέων ερυθρών γραμμάτων έπι τοϋ λευκοΰ επιχρίσματος. Τού
των τά τέσσαρα πρώτα άνέγνωσεν ό κ. Millet ασφαλώς είς : κτητωρ 
Ιωάννης Φραγκόπουλος πρωτοστράτωρ. Ένέχουσι δέ τά μονογραφήματα 
ταύτα μεγάλην ίστορικήν σημασίαν, διότι έξ αυτών ήδη τό πρώτον μανθά-
νομεν καί τόν κτήτορα και τόν χρόνον τής οικοδομίας τού ναοΰ. Είναι δέ 
ό Φραγκόπουλος ούτος ό πρωτοστράτωρ τοΰ δεσπότου Κωνσταντίνου Πα
λαιολόγου, μνημονευόμενος έντινι προστάγματι αύτοΰ τοΰ έτους 1444 1. 

1 "Καθώς τοϋ έδόθη διά γράμματος από τόν ίδιον γενεράλη τής Βασιλεία; μου 
κύριον Ίωάννην Φραγκόπουλον".Miklosich et Muller, Acta et diplomata, 
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Έπι τοΰ κιονόκρανου τοϋ πρώτου πρός δεξιά κίονος εύρηνται τά. αυτά 
μονογραφήματα ανάγλυφα. Πλην δε τούτων μνεία τοϋ κτήτορος γίνεται 
και έν έπίγράμματι γεγραμμένω έπι τοϋ μικροΰ θόλου τοϋ νάρθηκος 
πέριξ εικόνος τής Θεοτόκου' τά επίγραμμα τοϋτο έχει ώδε. 

γ πολλών τυχών σου των χαρίτων παρθένε 
μικρόν κομίζω σοι δωρον νεον τονδε 
Ιωάννης Φραγκοπουλος πρωτοστρατωρ 
ου προβλητος εν δεξιού τυχειν θελων. 

Ό κ. Millet δημοσιεύει και έτέραν έπιγραφήν μή σωζομένην νϋν, έξ 
αντιγράφου ανεκδότου τοϋ Foumiont (Suppl. graec. 855 n° 23). 
Περί αυτής σημειοϊ ό Fourtnont: «Sur !a table sacree de 
1 eglise de Παντάνασσα a Mistra)). Αύτη είναι τοΰ έτους 1428 δηλ. 
προγενεστέρα τής οίκοδομίας τοϋ ναοϋ υπό τοΰ Φραγκοπουλου, έξ αυτής 
δέ γνωρίζομεν ότι ανέκαθεν ή μονή έτιμάτο έπ' ονόματι τής Θεοτό
κου Παντανάσσης. Κατωτέρω δέ πλήν τής γνωστής επιταφίου επιγραφής 
Μανουήλ Λασκάρεως (1445), ής ό κ. Millet δημοσιεύει άκριβέστατον 
πανομοιότυπον, και τών μονογραφημάτων τοΰ ονόματος τοΰ Λασκάρεως 
ήδη τό πρώτον ορθώς άναγινωσκομένων, δημοσιεύονται και τά εξ μονο-
γραφήματα τά έπι τών πώρων τής παλαιοτέρας εισόδου τοΰ κωδωνο-
στασίου, άναγινωσκόμενα υπό τοΰ κ. Millet κατά τήν πίθανωτάτην 
έκδοχήν. Ταΰτα εινα: τοϋ έτους 1502. Εν τφ αύτφ τόπω υπάρχει 
έντετειχισμενη και έτερα επιγραφή έπι λευκοΰ μαρμάρου ικανώς αρχαίων 
χρόνων, περιέχουσα δέησιν Ιγνατίου τινός. 

Έν τώ μικρώ παρεκκλησίω τώ εύρισκομ.ένω κάτωθεν τής Παντανάσ
σης έσωθεν τής μονης, εύρηται έπι πλακός μαρμάρινης άξίολογώτατον 
μονογράφημα, όπερ απεικόνισεν ήδη ό κ. Ζησίου' τό πανομοιότυπον τοΰ 
κ. Millet είνα: πολλω άκριβέστερον. Άναγινώσκει δ' ούτος τό μονογρά-
φημα είς : Καντακουζηνός Παλαιολόγος. 

Εκ τοΰ ναοϋ της άγιας Σοφίας δημοσιεύονται δύο μονογραφήματα 
ανάγλυφα άνκλυόμενα είς : δεσπότης Καντακουζηνός. 

Ό ναός της άγιας Σοφίας, ώς και οί της Παντανάσσης και τής 

res graec. σ. 259. Πρβλ. Millet Quelques representations byzantines 
de la salutation angelique έν Bull, de Corr. Hell. XVIII σελ. 458. 
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Παναγίας τοϋ Βροντοχίου, είχεν άλλοτε στοάν μή σωζομένην νΰν, ής 
όμως διατηρούνται λείψανα. Έξ αυτής άντέγραψεν ό Foumiont 
μακροτάτην έπιγραφήν είς στίχους πολιτικούς. Τό άρχικόν άντίγραφον 
εύρηται έν φυλ. 99 τοΰ Suppl. graec. 855 (n" 261α), τό καθαρόν 
άντίγραφον έν φ. 92^ (η° 213). Τό καθαρόν φέρει τήν έξης σημείωσιν : 
Dans l' eglise d' αγια Cοφια a Misistra, C est aujourd' hui 
une mosquee a Mistra. To στιχούργημα τοϋτο αποτελείται έκ 46 
στίχων διαιροΰμενον εις τεσσάρας στήλας, είναι δ' έγκώμιον είς τόν αυτο
κράτορα Καντακουζηνόν, (τόν Ματθαίον πιθανώτατα), κτήτορα τοΰ 
ναοΰ, όστις : 

και τονδε σηκόν άνεγείρας έκ βάθρων 
πρό τών πυλών έγραψε της εκκλησίας (στ. 34-35 . 

Το ποίημα τοϋτο, όπερ νϋν το πρώτον γνωρίζομεν, είναι άξιοσημείω-
τον λόγω γλώσσης και ύφους. 

Πλήν τών επιγραφών τούτων τών ναών ό κ. Millet δημοσιεύει και 
τάς εξής. Έξ αντιγράφου μ.έν τοϋ Fourmont (Suppl. gr*. 855, f. 
48. άρχικόν άντίγραφον και 230 καθαρόν) μίαν έπιγραφήν : 'Εμα-
νουήλ δεσπότης, και δύο μ.ονογραφήματα, ών τό πρώτον άναγινώσκεται: 
Παλαιολόγος, τό δέ δεύτερον : Καντακουζηνός. Περί αυτών σημειού-
ται παρά Fourmont «a Mistra sur une fontaine'). Έκ τού 
Foumiont ιόσαύτως (Suppl. gr. 855, f. 48) τέσσαρα μ,ονογραφή-
ματα άναλυόμενα εις : Μανουήλ Καντακουζηνός δεσπότης Παλαιολόγος 
περί αυτών σημειοί ό Fourmont αορίστως aDans une eglise. 
Έπι τίνος δέ τμήματος πλαισίου έντετειχισμενου έν τώ ΰδραγωγείω τοΰ 
Διασέλου εύρεν ο κ. Millet έπιγραφήν τινα κολοβήν έκ δύο ή τριών 
λέξεων, ουδέν σαφές περιέχουσαν. Έπι κρήνης ωσαύτως τοΰ Διασέλου 
έτέραν έπιγραφήν νεωτέρων χρόνων (1742). Παρά δε τόν άγιον Παντε
λεήμονα, έπι ετέρας κρήνης έπιγραφήν ήν έδημοσίευσεν ήδη ό Le Bas 1, 
έχουσαν χρονολογίαν 1762 και μνημονεύουσαν Κρεβατά τίνος. Έξ α ν τ ί 
γραφου δ' αύθις τοΰ Fourmont (Suppl. gr. f. 22), έν ώ σημειοϋται 
aDans 1'eglise de Saint Georges a Mistra sur un marbre de 
cette eglise)), έπιγραφήν δίστιχον,πανομοιοτύπως ύπάρχουσαν έν τοις 

1 Inscr, graec Lacon. σ. 152. 
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χειρόγραφοις τοϋ Fourmont. ής μόνος ό πρώτος στίχος άναγινώ-
σκεται σαφώς : 

ό έν άγίοις θαυματουργός πατήρ ημών Νίκων ό Μετανοείτης. 
Εκ τοϋ άγιου Νικολάου έν Παρορίω δημοσιεύονται τρεις έπιγραφαι 

μικράς σπουδαιότητος. 
Έκ τοϋ ναοϋ τής Παναγίας τοϋ Παρορίου, όστις δέν υφίσταται νΰν, 

άντέγραψεν ό Fourmont πέντε ποιήματα εις πολιτικούς στίχους 
(Suppl. graec. 855 φυλ. 17 άντιγρ. άρχικόν και φυλ. 309 άντίγρα
φον καθαρόν). Έν τω άρχικώ αντιγράφω ό Fourmont σημειοϊ: aSur 
la porte septentrionale de l'eglise Παναγία τοΰ Παρόρη))- έν δέ 
τω καθαρω: κ Sur la porte septentrionale de cette eglise, 
sur un marbre καί κατωτέρω a Cette 4 et la 5 colonne sont 
sur un autre marbre, a cote du premier, mais d' un autre 
caractere". Είναι δέ τά στιχουργήματα ταΰτα εγκώμια εις τίνα 
δεσπότην τοΰ Μυστρα, περί τοϋ βίου τοΰ όποιου πολλά παρενείρει ό 
στιχουργός. Τά στιχουργήματα ταΰτα, ώς καί τό έκ τής άγιας Σοφίας 
τοΰ Κάτακουζηνοϋ, είναι αληθώς αξιόλογα ιστορικά μνημεία. Ό κ. 
Millet διορθοϊ έν αύτοϊς εύστόχως πολλάς πλημμελείς αναγνώσεις τοΰ 
Fourmont. 

Έκ τοΰ μουσείου τέλος δημοσιεύονται δύο τεμάχια εκκλησιαστικών 
πράξεων γεγραμμένων έπι κιονίσκων κολοβών, καί ή μέν πρώτη τούτων 
έκ πέντε ελλιπών στίχων συνιστάμενη λόγον ποιείται περί απολυτηρίου 
γράμματος δοθέντος μοναστηρίω τινι εις άσφάλειαν, ή δέ δευτέρα, ής 
σώζεται ή άρχή, αναφέρεται είς τήν μονήν "τού έν ιεράρχαις παμμάκαρος 
και θαυματουργού Νικολάου καί έπικεκλημένου τοΰ άχραντου)), περιείχε 
ό: αποφασιν περί των χωραφίων της μονης ης σώζονται μονον αι πρω-
ται λέξεις. Άμφοτέρων τών επιγραφών τούτων ό κ. Mittet δημοσιεύει 
φωτοτυπικάς εικόνας έν πινάκι Ε . Εκ τού μουσείου ωσαύτως δημο
σιεύεται καί τις επιγραφή κιονηδόν κεχαραγμένη εκατέρωθεν σταυρού 
ανάγλυφου έπι πλακός, περιέχουσα ταύτα* του δεσπότου ημων Θεέ Κυριε 
και Θεοτόκε βοηθητε Ιωσήφ ό Αρμένιος' από τήν μεγάλην Αρμενίαν 
καί εν άξιόλογον μονογράφημα όπερ ό κ. Millet αναλύει εις Ζαμπεα. 
Τέλος πλην ετέρου μονογραφήματος ασήμαντου δημοσιεύεται καί μία 
επιγραφή νεωτέρων χρόνων μικρού λόγου άξια, κομισθεισα έκ Σπάρτης, 
γεγραμμένη δ' έπι τής οπίσθιας επιφανείας αρχαίου ανάγλυφου. 
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Τοιαϋται είναι αί έπιγραφαι τού Μυστρα. Ή έκδοσις τοϋ κ. Millet 
πληροί πάντας τούς όρους ούς απαιτεί νϋν ή έπιστήμη έν τή δημοσιεύσει 
βυζαντιακών κειμένων. Έν αυτή κατέδειξεν ούτος καί παλαιογραφικήν 
έμπειρίαν έκτακτον καί ού τήν τυχοϋσαν έλληνομαθίαν. Ή άνάλυσις τών 
μονογραφημάτων και ή συμπλήρωσις τών πλείστων επιγραφών ήτο έργον 
δυσχερέστατον, χρήζον Δηλίου κολυμβητοϋ, τοιούτος δ' αληθώς ανεδείχθη 
ό κ. Millet, Οστις και πρότερον έν τή δημοσιεύσει τών επιγραφών τής 
Τραπεζοϋντος κατέδειξεν ότι ει'περ τις καί άλλος διάκειται έμπείρως πρός 
δυσεξιτήτους τριβους τής βυζαντιακής γραφής. 

Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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—* 
ΕΚ ΤΗΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

ΚΑΡΟΛΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΪΔΕΚ 

Οι πόδε; τοΰ πτωχοΰ μικροΰ ήταν πεπηγότες, ωστε δεν ήδύνατο 
νά βαδίζη παρέδωκα όθεν αυτόν πρός θεραπειαν εις τόν δοκτωρα 
Schreiner, όστις έφερεν αυτόν πρός τους υπαξιωματικούς έπ: τοΰ 
Πήγασου και παρέμεινε παρ' αύτώ διαρκοϋντος τοΰ πλοΰ 2. 

1 Συνέχεια' ιδε σελ. 50, 122 xzl )90. 
2 Ο Αλβανός ούτος παις. ον κατ' αρχάς ένεδυσα εύρωπαίστι, είτα δε αλβα-

νιστί, εΐχετό μου μετά πιστής άφοσιώσεως, έπειτα δέ ασθενήσζς έξ ευλογίας 
ένοσηλεϋθη προσεκτικώς και ιάθη πάλιν ευτυχώ!. Αυξηθείς δέ ύστερον κατά 
τό ανάστημα και τήν δύναμιν, συνώδευεν έμέ ταξειδεύοντα, ότε πολλάκις έχό-
μιζον μετ έμοϋ 20 — 30 σάκκους περιέχοντας ανά χίλια τάλληρα, έφ' ών σάκκων 
κατεκλίνετο πρός φυλαξιν ώς κύων πιστός. Ωσαύτως δέ μέ ηκολούθει έξερχόμενον 
πρός ίππασιαν, καθ'ήν μεγίστη χαρά του ήτο να λαμβάνη τήν άδειαν να τρέχη 
παρά τόν ίππον μου μετά τής σπάθης ή τής μακρας καπνοσύριγγός μου. "Οτε 
δέ ώμιλει μετά πάροδον χρόνου τά Γερμανικα ώς αν είχε ζήσει επί έτη έν 
Γερμανία, απεφάσισα νά παραλάβω αύτόν μετ έμοϋ έπανερχόμενος εις Βαυαρίαν, 
ινα μάθη τόσα έκ τής χειρουργικής όσα μανθάνουσιν έχει κουρεις χωρίων ή 
άγροτικοι ιατροί και ν' αποστείλω αυτόν ύστερον εΐς την πατρίδα του, Οπου 
βεβαίως θά ηυτϋχει ώς ιατρός. 'Ανέφερον αυτώ περί τούτου, πρός ο σχέδιον 
πληρέστατα συνεφώνεί' έπέπρωτο όμως νά μή απολαΰση τούτου. 

Όλίγαι εβδομάδες πρό της εξ Ελλάδος αναχωρήσεώς μου έλαβον έπιστολήν 
πζοά τοϋ πατρός τού Καμπέρ, όστις έφροΰρει έν Οχυρώ πύργω παρά τάς Θήβας 
πολιορκουμένω υπό τοΰ 'Υψηλαντου, μετά τριών έτι υιών ήδη έν ήλικία Οντων. 

Μαθών δέ παρά των Ελλήνων Οτι ό υιός αυτού ό επί τοσοΰτον νεκρός νομι-
ζόμενος εζη, εχων μάλιστα και καλόν κύριον, παρεκινήθη νά μοί γοάψη. παρα-
καλών με νά δώσω τώ υίώ του τήν αδειαν νά έπισκεφθή τόν πατέρα του 
τόν επιθυμούντα να ιδη αυτόν και προσέτι προτιθέμενον νά άγγειλη τοϋτο εις 
τήν γυναικά του, μητέρα τοϋ Καμπέρ, ήτις ειχε σχεδόν τυφλωθή έκ τών δακρύων 
νομιζουσα τόν υίόν της νεκρόν. Είτα δέ ό Καμπέρ έμελλε να έπανέλθη πάλιν 
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Ημείς δέ είχομεν μισθώσει ίππους ήδη. ότε νέος Έλλην όνόματι 

'Αβραμάκης Σάββας έφερεν είς τήν οικίαν μου δεκατετραετή Όθωμα-
νίδα. παρακαλέσας με νά κρατήσω αΰτήν, διότι εκείνος δέν ήδύνατο νά 
προστατεύη ουδέ νά τρέφη ταύτην τού λοιποΰ. 

παρ' έμέ, διότι ήκουσεν οτι περιποιούμαι αύτόν ώς πατήρ, δι' ο και 'Αλλάχ 
έμελλε νά κρατύνη την δόξαν μου μέχρι συντελείας τών αίώνων. 

"Οτε έκοινοποίησα εις τόν Καμπέρ τήν έπιστολήν ταύτην, έσκιρτησεν ούτος 
ώς'παράφρων έκ τής χαράς και μέ παρεκαλεσε νά επιτρέψω αύτώ τό ταξίδιον 
τούτο, αφ' ού έμελλε νά έπανέλθη μή θέλιον έπ' ούδενι λόγω νά παραμείνη 
μεταξύ τών Σκιπετάρων. "Ασμενος απεδέχθην τήν πρότασιν ειπών οτι πόρρω 
άπείχον τού νά εμποδίσω αυτόν νά παραμεινη έχει, επειδή δέν υπήρξε ποτέ 
δούλος μου καί ήδύνατο νά διάθεση τά κατ' αύτόν κατ' άρέσκειαν. Άλλ' ώφειλε, 
έν η περιπτώσει έπεθύμει να αναχώρηση μετ' έμοϋ εις Βαυαριαν. νά έπανα-
κάμψη εντός 14 ημερών, διότι δέν ήδυνάμην νά παρατεινω έπι πλέον τήν 
άναχώρησίν μου. Ειτα δέ διέταξα δύο Μεσολογγίτας τής άκολουθιας νά συνοδεύ-
σωσιν αυτόν μέχρι Θηβών, Οπως μή συμβή αύτώ καθ' όδόν δυσάρεστόν τι. Δέν 
ηθέλησε νά παραλαβη μεθ' έαυτοϋ την εορτασιμον στολήν του, φοβούμενος είκό-
τως μή αύτη ύφαρπασθή ύπό τών αδελφών του διά δελεαστίκών λόγων, άλλά 

ενεδύθη την καθημερινήν ενδυμασίαν αυτου ουσαν ικανως ωραίαν και ευπρόσω 
πον. "Ελαβε δέ ώς δώρον παρ' έμοϋ ζεϋγος τουρκικών πιστολιών και' τινα 
τάλληρα, όπως εύφράνη διά τούτων τούς αδελφούς του, εφοδιασθείς όπ' έμοϋ και 
δια συστατιχής επιστολής πρός τόν Υψηλάντην Ούτω δέ άναχωρήσας εφθζσεν 
εις Θήβας, όπου ελαβε τήν άδειαν νά μεταβή πρός τόν πατέρα του εις τόν 
πύργον. συνοδευόμενος ύφ' ενός έχ τών Μεσολογγιτών μου. Ούτος ύστερον μοί 
όιηγήθη τήν άμετρον χαράν τοϋ πατρός τοϋ Καμπέρ χαι προσέτι τοϋτο, οτι 
μόλις φθάσας ό Καμπέρ είς τόν πύργον ήρπασεν έν όπλον έκ τοΰ τοίχου χαι 
έπυροβόλησε κατά τών Ελλήνων ή διαγωγή αύτη ουδόλως μέ εξέπληξε, διότι 
ουδέποτε ό Καμπέρ άπέκρυψεν απ έμοϋ το πικρότατον κατα τών Ελλήνων 
μισός του. Έν τή πρώτη εκδηλώσει τής χαράς αΰτοϋ είπεν εις τόν πατέρα 
του, ότι έκήρυξα μέν αύτόν ελεύθερον, αλλ' ότι έσκόπει πάλιν νά έπζνέλθη πρός 
έμέ. Τότε άπήντησεν ό πατήρ: Εάν ό κύριός σου σέ έκήρυξεν ελεύθερον, αναλαμ
βάνω πάλιν τά δικαιώματα τοϋ πατρός έπι σέ και θά μείνης ενταύθα, οπου είναι 
ή οίκογένεια και ή θρησκεία σου. Ό Καμπέρ ζητήσας να δρζπετεύση έχ τοϋ 
πύργου έφυλάττετο προσεκτικώς έκτοτε ύπό τών οίκειων του, ώστε οέν ηούνζτο 
να έπιστρέψη και οι Μεσολογγίταί μου έπανέκαμψαν άνευ αυτού. 

Βραδυτερον έμαθον οτι ή φρουρά τού πύργου καταστασα είς τά έσχατα ύπό 
τής πεινη;. άπεπείράθη νά έξέλθη μαχομένη, οτε πολλοί, έν οις και ό πτωχός 
μου Καμπέρ, εύρον τόν θανατον. Τοϋτο πιστεύω τοσούτω μάλλον, όσω είμαι 
πεπεισμένος ότι, έαν εζη κατά τήν έπάνοδόν μου είς Ελλάδα ώς μέλους τή: 
Αντιβασιλείας, βεβαίως ήθελεν έλθει πρός έμέ ή ήθελε μοί στείλει ειδήσεις του. 
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Έδίσταζον να συναινέσω, διότι οι δύο ούτοι Τούρκοι (ο Καμπερ 

και ή κορασίς), μεθ' ών ουδείς έξ ημών ήδύνατο να συνεννοηθη, ήθελον 
αΰξήσει τόν αριθμόν τοϋ οίκου ημών διά δύο κατ' οϋσίαν ανωφελών 
προσώπων. Τη συστάσε: όμως τοϋ κ. Άξιώτου, ον έξετίμων ώς τακτικόν 
και χρηστόν άνδρα, έλαβον ωσαύτως τήν Όθωμανίδα εις την οίκίαν μου, 
διότι διεβεβαίωσεν έμέ ότι θά έπραττον αληθώς φίλανθρωπίαν απελεύθερων 
πτωχόν πλάσμα έκ τών χειρών τοϋ τέως αΰθεντου του. Εμισθώσαμεν 
όθεν και διά ταύτην ϊππον, τοϋ κ. Άβραμάχη συνοδεύοντος ημάς μετά 
ενός τών κυνηγετικών μου τυφεκίων έπί τών νώτων. Ό καπετάν Άγαλ-
λόπουλος Ναυπλιεϋς και ό καπετάν Βάγιας Στερεοελλαδίτης, μέλλοντες νά 
κομίσωσιν ειδήσεις παρά τοϋ Καραϊσκάκη προς την Κυβέρνησιν εν Αίγινη, 
προσετέθησαν εις τό όδοιπορικόν ήμών σώμα, όπερ έφρουρειτο ΰπό τίνων 
καλώς ώπλισμενων νεων υπό τόν καπετάν Πεταν, νεαρόν Έπτανησιον 
καλής οικογένειας και λαλοϋντα ευχερέστατα τήν Γαλλικήν, έχοντα δέ 
παρ' όλην την αλβανικών στολήν του καλούς ευρωπαϊκούς τρόπους. 
Εφρουρειτο δε διότι ό δρόμος μεταξύ Ναυπλίου και Επιδαύρου δεν εθεω

ρείτο ασφαλής. Ητο παρ' ήμϊν καϊ ό ιατρός Τράιμπερ έκ της Σαξωνικης 
Μαινίγγης, άπό 4 — 5 ετών διατριβών εν Ελλάδι ώς φίλέλλην και συμ-
μετασχών της άτυχους μάχης τοϋ Πετα έφερε δέ στολήν παλληκαρίου 
και έλάλει αρκούντως ευχερώς τήν καθαρεύουσαν Έλληνικήν. Έξεκινήσα-
μεν όθεν τη 19 Δεκεμβρίου (ν) αποτελούντες μικρόν καί ποικίλον κιρβά-
νιον, δια πετρωδών ατραπών έν μέσω χώρας έρημου καί καταφΰτου έκ 
νάρδου καί θύμου, καϊ δίά λόφων άδενδρων, ών μεταξυ ενίοτε ρυάκιον έκύλιε 
τά ρείθρα του εντός στενής και βαθείας βραχώδους κοίτης, προερχόμενον 
ή καί αύξηθέν υπό τών βροχών της ώρας ταύτης τοϋ έτους. Εν καιρώ 
θέρους οι ρύακες ούτοι είναι πάντες σχεδόν ξηροί, επειδή δέ ουδεμία 
γέφυρα εχρεματο άνωθεν τών πολλάκις απόκρημνων φαράγγων τούτων, 
ήναγκαζόμεθα νά ζητήσωμεν διεξόδους, όπως καταστή ή έφ' ίππου δίοδος 
ήττον κινδυνώδης. Ροδοδάφναι, μύρτοι. σχοϊνοι, δάφναι καί κόμοροι 
περιεστεφον τους ρύακας τούτους, τό δ' αληθώς άραχνώδη χροιάν έχον 
Άραχνκϊον όρος έξετείνετο αριστερά της όδοϋ ημών. Τηδε κακεισε 
διεκρίνομεν ερείπια πύργων μεσαιωνικών χρόνων, ιδρυμένων ίσως επί 
αρχαίων θεμελίων ναών καί φρουρίων. Πρός τας ερωτήσεις περί τοϋ ονό
ματος τοϋ τόπου έπανελαμβάνετο πάντοτε ή άπάντησις : είναι παλαιό-
καστρο, πληροφορία ήν έκαστος ημών ήδΰνατο νά δώση βεβαίως οΐκοθεν. 

Παρετήρησα καθ' όδόν ότι ό καπετάν Βάγιας συνδιελέγετο ζωηρότατα 
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μετά της μικράς Όθωμανίδος μου, ήτις έθεώρει τόν πρώην αύτης προ-
στάτην μετ' όφθαλμών εμπλέων περιφρονήσεως καί οργής — ίσως διότι 
παρέδωκε αυτήν εις Φράγκον 1. Διενυκτερευσαμεν εν Λιγουριώ, χωρίω 
ουχί άνευ σημασίας, όπερ όμως έγκατελείφθη υπό τών κατοίκων και 
έφαίνετο έξ ημισείας κατεστραμμενον, τήν δ' επαύριον έπεσκέφθημεν 
τά λείψανα τοϋ ωραίου θεάτρου εν τώ Ιερώ, οπου ό Άσκληπιός ειχε 
περίφημον ναόν. Έν τώ μέσω τοϋ θεάτρου εΰρομεν δυο ασβεστοκάμι
νους, εν αις βεβαίως πολλά ωραία αγάλματα καί τό μείζον μέρος τών 
ελλειπόντων μαρμάρινων αναβαθμών τοϋ κοίλου θά μετεβλήθησαν εις 
άσβεστον διά της καύσεως. Ιχνη ικανά αρχαίων οικοδομών καί λου
τρών έφαίνοντο εν τοις πέριξ. Τό Ιερόν ΰπηρξεν έν τη άρχαιότητι 
διάσημον ώς τόπος ιαματικών λουτρών. Έντεϋθεν ή οδός ή άγουσα εις 
Επιδαυρον καθίσταται εκτάκτως ωραία, έφαίδρυνον δε τό όμμα εκ περι-

1 Ένταϋθα θέλω έν Ολίγοις νά παρενειρω τά: ύστερον τυχα; τής νέας Οθω-
μανιδος, μέχρι του γάμου αυτής. Ο 'Αβραμάκης Σά66ας, Κωνσταντινουπολίτης 
καλής μεν οικογενείας άλλ'αρχιπαληάνθρωπος, έπαιξε τοϋς κΰβους μετά τοϋ 
Βάγια και απώλεσε τήν ϋπ' αύτοϋ συλληφθεισαν νεαράν Όθωμανιδα. άλλ' ήγάπα 
τοσούτον τό κοράσιον ώστε δεν ήθελε νά παραδώση αυτό εις τον άπολι'τιστον 
Βάγιαν, δι' ο και έφερεν αυτό ΰπό τήν προστασιαν μου. Η ύποπτος αϋτη προ
στασία προυκάλεσε πολλά; κερτομίας τών οίλων μου, δύνομαι όμως νά είπω. 
Οπως καθαρθώ πάσης υποψίας περί εγγύτεροι; τινός σχέσεως, Οτι ή Όθωμανί; 
έπασχεν έκ κληρονομικής άλωπεκιάσεω;, ασθενείας πολλάκις έν Ανατολή άπαν-
τώσης, δι' ής όλόχληρα μέρη τοϋ σώματος καθίστανται άτριχα' κατά δέ τά άλλα 
ή κόρη ήτο ικανώ; θελκτική, ήν και παρέδωχα τώ ιατρω Τράϊμπεο προς θερα-
πείαν, έπιτυχοϋσαν ύστερον, μετα τόν γάμον τής Όθωμανίδος. Δέν είχομεν 
διατρίψει έπί πολϋ έν Αίγινη, ότε αίφνης ή Όθωμανίς έξηφανίσθη. Ό γραμ
ματεύς τοϋ καπετάν Βάγια εθεάθη περιφερόμενος κρυφιως περί τήν οικίαν καί 
συνδιαλεγόμενος μετά τής κόρης, ώστε ουδεμία αμφιβολία ύπηρχεν ότι αύτη 
ανιωμένη παρ' έμοί, ένθα ουδείς ήδύνατο νά συναναστρέφηται πρός αυτήν, έδρα-
πέτευσε μετά τοϋ κυρίου Βάγια. "Ηθελον παραιτήσει αυτήν, έάν μή ό κ. Γρόπιος, 
Αΰστριακος πρόξενος έν Αιγίνη, με καθιστα προσεκτικόν, ότι όλόκληρρς ο οικός 
μου ήθελε διαρπαγή, αν ήνηχόμην νά παρέλθη έν σιωπή τοιαύτη παρανομία 
διαπραχθείσα εντός αύτοϋ. Κατεμήνυσα όθεν τη Κυβερνήσει τό συμβάν, ήτις έδοά-
ξατο παντός μέσου, Οπως ανευρεθώσιν ή τε άπαχθεισα και ό άπαγωγεύς. Μετά 
τινας ήμερα; έπανήλθεν ή πτωχή πεινώσα και έν άθλια καταστάσει εις τόν οικόν 
μου, 0 δέ άπαγωγεύς έμαστιγώθη άποχρώντω;. Νϋν όμως μοί κατέστη αληθές βάρος 
ή Όθωμανίς- άσμενος δέ απέδωκα αυτήν εις τόν πρώην κύριόν τη;, όστι; άλλως 
υπέσχετο νά νυμφευθή αυτήν. Έπροίκισα όπωσοϋν αυτήν και βαπτισθείσα ϋπαν-
δρεύθη μετά τοϋ Άβραμάχη Σάββα' υπήρξα δέ και ανάδοχος και παράνυμφο;. 
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τροπής δάση λειμωνων, ενίοτε δέ κεκαλλιεργημένοι αγροί και μικροί 
ελαιώνες καίπερ έχοντες μεγαλα κενά μεταξύ ένεκα τής υλοτομίας. Οι 
ρύακες έκεϊ είναι πολυαριθμότεροι και άφθονοϋσι μάλλον ύδατος ή έν τω 
πρώτω ήμίσεί τοϋ δρόμου, και άρδεύουσι τά δάση, άτινα άφ' έτερου 
διατηροϋσ; τάς πηγάς καθιστώντα αφθονώτερα τά ρείθρα. Μύλος δέ τις 
απέχων περί τήν 1 1/2, ώραν τοϋ Λιγουριοϋ, ούτινος τό ύδωρ διοχετεύε
ται δι υδραγωγείου, παρέχε: γραφικήν όψιν, ήμίσειαν δέ ωραν άπό της 
Επιδαύρου κλίνει 0 δρόμος άποτόμως πως πρός τά κάτω και ή βαθυ-
κυανος θάλασσα αναφαίνεται, έξ ής προβάλλουσιν αί νησίδες Αγκίστρι, 
Μονή, ή Αίγινα όπισθεν και πέρα ή Σαλαμίς έν τω βάθει, ένώ δεξια 
εκτείνονται έν ευρεία καμπή αί άκταί τής Πελοποννήσου μεχρ' τής χερ
σονήσου των Μεθάνων μαγευτικωτάτη όντως εικών. 

Η Επίδαυρος εγγύτατα τής θαλάσσης κειμενη αριθμεί μονον ολίγας 
ευτελείς οίκίας, αιτινες όμως έφαίνοντο κατωκημεναι, αλιείς δέ καί ναυ
τίλοι ένήργουν έχει πενιχρά τινα έπαγγελματα' αγροί τίνες ήσαν έσπαρ-
μενο; διά κριθής και αραβοσίτου και τήν κλιτΰν τοϋ όρους έκάλυπτον 
κλήματα. Επί λόφου βραχώδους παρά τήν θάλασσαν είδομεν ουχί 
άσημα ερείπια, ών τα μεν θεμέλια έφαίνοντο Ελληνικά, τά δέ λοιπά 
όμως 'Ρωμαίκά έργα, ώς και τινα ανάγλυφα και επιτύμβιους λίθους, 
άτινα εύρομεν έπί τής λιθόστρωτου όδοϋ τής άγούσης εις τόν τόπον τών 
ερειπίων. Διενυκτερεύσαμεν ού μακράν τοϋ χωρίου, έν παρεκκλησίω 
κειμένω έπί λόφου προεξέχοντος έπί τής θαλάσσης, άφοϋ μετά κόπου 
κατωρθωσαμεν νά μισθώσωμεν τή βοηθεία τοϋ τελώνου λέμβον μέλ-
λουσαν νά μεταβίβαση ημάς εις Αιγιναν. Οι αρχηγοί και τά παλληκά-
ρια τής ακολουθίας ήμών ειχον εύρει έτερον καΐκιον, οί δέ ίπποι, ών 
όμως έκαστος έστοίχισεν ήμϊν εν ίσπανικόν δίστηλον, εστάλησαν 
οπίσω εις Ναύπλιον. "Οτε δέ ασθενής απόγειος αύρα έφύσησε μετά το 
μεσονύκτιον, οί ναϋται αφύπνισαν ήμας καί έπέβημεν εϋθυς τοϋ ίκανώς 
μεγάλου καϊκίου, όπερ όμως τοσούτον ήτο πεφορτωμενον ύπό καυσίμου 
ξυλείας, ώστε ημείς οΰδαμοϋ εύρομεν τόπον ή έπί τών λεπτών τούτων 
οζωδών και κυρτών ξυλαρίων. 

Η έπί τοιούτων πτεοών κατάκλισις αύτη δέν ήτο βεβαίως αναπαυ
τική, δυνάμενη πως νά παραβληθή πρός τήν έν ταίς Πρωσσικαίς στρατιω-
τικαις φυλακαίς' έκοιμήθημεν όμως ώς λίαν κεκμηκότες έκ τής έφ' ίππου 
πορείας ήμών, ό'τε αίφνης σφοδρά ώθησις έξύπνισεν ημάς. Τό πλοίον 
προσήραξεν επι ύφαλου, οιαι πολλαί ΰπάρχουσιν έχει καθιστώσαι τόν 
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πλουν έπικίνδυνον διά πλοιάρια έχοντα μεγαλύτερον βύθισμα. Οι ναϋται 
σπεύδοντες και τρέμοντες εισέδυσαν εντός τοϋ κύτους, όπως ίδωσιν άν 
τό πλοίον υπέστη βλάβην τινά* επειδή όμως ο άνεμος ήτο ανάξιος λόγου 
και άνύψωσεν ημάς ήρέμα έν τών ελαφρών εκείνων κυμάτων, άτινα 
είναι μάλλον ούτως ειπείν αναπνοή τής θαλάσσης ή τέκνα τοϋ άνέμ,ου, 
και έκόμισεν ήμάς πέραν τής υφάλου, δέν έγένετο διαρρωγή ουδέ άλλη 
ζημία και άπηλλάγημεν ημείς και οι ναϋται τοϋ κινδύνου, τρομάξσντες 
μόνον ολίγον. Ό πλους προυχώρει βραδέως, καταπεσόντος νϋν ατελώς τοϋ 
ασθενούς άνέμου καί διότι δύο μόνον άνδρες έκωπηλάτουν. Τή δέ 9/21 
Δεκεμβρίου περί τήν εσπέραν είσεπλεύσαμεν εις τόν λιμένα Αίγίνης τον 
γέμοντα μικρών πλοίων, ών προείχον βρίκιά τινα καί γολέτται, και 
παρέχοντα ζωηράν τήν όψιν. 

Τά παλληκάρια τής συνοδείας ήμών είχονήδη φθάσει πρό ήμ.ών, άλλα 
δέν ηδύναντο άνευ ειδικής άδειας τής Κυβερνήσεως νά άποβιβασθώσι, 
ταύτης δικαίως φοβούμενης τοιούτους ένοπλους έπισκέπτας. Ώρίσθη δε 
κατάλυμα δι' ημάς έν μιά τών ακρότατων οικιών τής πόλεως, εγγύς 
τοϋ ναοΰ τής Έκάτης, ούτινος έσώζοντο δύο σπόνδυλοι κιονών έπί 
τών μεγάλων θεμελίων, ών σπονδύλων ό μέν εις έχτοτε κατέπεσε καί 
έχρησμοποιήθη διά τής έγκοιλάνσεως εις σκάφας. "Επεμψα τόν είρημένον 
λοχαγόν Σνίτσλαϊν πρός τήν Κυβέρνησιν και τόν πρόεδρον αυτής Ζαίμην, 
'ίν' άναγγείλη ημάς. Άνελθόντες μέχρι τής κατοικίας του, ηκούσαμεν 
παρά τοϋ θυρωρού τοϋ Πύργου (ενδιαιτήματος τής Κυβερνήσεως) ότι ό 
πρόεδρος άνεπαύετο. Ή έλλειψις αύτη φιλοφροσύνης παρέσχεν ήμϊν 
δυσμενή άντίληψιν τοϋ τρόπου τοϋ ζην τοϋ πρώτου άρχοντος έν Ελλάδι. 
Ημείς δέ ουδέν είχομεν βέλτιον νά πράξωμεν ή να περιμείνωμεν ήσύχως 

την στιγμήν καθ' ήν ό κ. πρόεδρος ήθελε περατώσει την πέψιν του χαί 
νά περισκοπήσωμεν έν τώ μεταξϋ την Αιγιναν Ολίγον. Έπεσκέφθημεν 
τήν αγοράν την γέμουσαν σκευών μόνον τής πρώτης ανάγκη: καί τό 
ναυπηγείον, όπου κατεσκευάζοντο βρίκιά τινα διά λογαριασμον πλείστων 
έμπόρων, μεθ' ο έπεστρέψάμεν εις τον Πύργον. 

Η οίκοδομή τοϋ Πύργου, όμοιάζουσα μεσαιωνική, σκοπια, έχει τήν 
είσοδόν της έπί τοϋ πρώτου πατώματος, τοϋ ισογείου ουδέν άνοιγμα πρός 
τά έκτός έχοντος ή τουφεκήθρας τινάς στενάς καί τοσούτον ύψηλώς κει-
μένας, ώστε δέν δύναται τις έξωθεν νά είσαγάγη τό στόμιον τυφεκίου, 
καί οντος ενίοτε θολωτοϋ' φθάνει δέ τις εις τήν θύραν διά κλίμακος 
τό πλείστον μερος λίθινης, ήτις ομως αφίσταται τοϋ κτιρίου περί τους 
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12—15 πόδας καί ένοϋται μετ' αϋτοϋ διά κρεμαστής γεφύρας. Ούτω 
πύργος τις έχει πλείονα πατώματα και συνήθως στεγάζεται υπό άνδήρου 
έχοντος προμαχώνα μετά λίθινης έπάλξεως. επί δέ τών τεσσάρων του 
πύργου ένυπάρχουσιν έξωστοειδή πυργίδια πρός αμυναν τών πλευρών 
καί τής βάσεως. 

Τοιούτοι πύργοι χρησιμεύουσιν έν ταίς νήσοις καί παρά τό μήκος τής 
άκτής ώς άμυντήρια κατά τών πειρατών, έν τώ έσωτερικώ όμως της 
χωράς, ώς σήμερον έτι έν Μάνη, ώς θέσεις έπιθετικαί τε καί αμυντικαί 
τών έγκριτωτέρων οικογενειών, τινές δέ αυτών είναι ίκανώς οχυροί, δυνά
μενοι νά άντιστώσιν έναντίον έλαφρών τηλεβόλων. Επίσης δέ φέρουσιν 
ενίοτε και κακά τινα τηλεβόλα έπί τοϋ άνδήρου. 

Τινές τών κυρίων τής συνοδιας μου ώργισμένοι έκ τής προτερας 
προστύχου αποπομπής έμειναν οπίσω, μόνος δ' έγω συνοδευόμενος ύπό 
δύο τριών αξιωματικών μετεβην εις τό κυβερνητικόν κατάστημα. Έν 
τώ πρώτω πατωματι ευρομεν ένοπλους τινάς κλητήρας παρά θύραν 
αγουσαν εις τήν αρχιγραμματείαν. Κακή ξυλίνη κλιμαξ όπισθεν σανιδώ-
ματος ήγαγεν ημάς προηγουμένου κλητήρος εις τό δεύτερον πάτωμα. 
Ένταϋθα ευρομεν πάντα τά κυβερνητικά μέλη συνηθροισμένα και καθή
μενα οκλάδην κατά τόν Τουρκικόν τρόπον παρά τόν τοιχον ήμικυκλικώς 
έπί στρωμνών καί ταπήτων και καπνίζοντα διά τών μακρών χαπνοσυ-
ρίγγων των. Αφοϋ δέ προσηνέχθησαν εις ήμας καθέκλαι (δέν έλειπε 
τοϋτο τό έπιπλον, ατε πολλών έκ τών μελών τής Κυβερνήσεως εϋρωπαϊ-
στι ένδεδυμένων), ο πρόεδρος έδίκαιολογήθη διά τήν άποπομπήν ήμών 
ειπών ότι ένόμιζεν Οτι ήταν αξιωματικοί Αμερικανικού πλοίου, οϊτινες 
ήνώχλουν αυτόν διά λογαριασμών και απαιτήσεων. 'Αγνοώ δέ αν ταϋτα 
άφεώρων εις πληρωμάς ή εις αποζημιώσεις διά πειρατείαν. 'Ενεχειρισα 
τώ προέδρω έπί επιστροφή, γινωσκων ότι ή κυβέρνησις αύτη ήτο προσω
ρινή καί ότι τό Έλληνικόν αρχειον δέν ήτο ασφαλής παρακαταθήκη. 
έπιστολήν τοϋ ήμετέρου βασιλέως διαλαμβάνουσαν περί τοϋ ένδιαφέρον-
τος αύτοϋ διά τήν τύχην τοϋ Ελληνικού έθνους καί περιεχουσαν σύστασιν 
δι'ήμας, έλθόντας εις Ελλάδα τή εϋμενεί αύτοϋ άδεία, Οπως καταστώ-
μεν χρήσιμοι τη Ελληνική Κυβερνήσει διά τών υπηρεσιών, τής πείρας 
και τής καλής ημών θελήσεως, χωρίς νά έπιβαρύνωμεν τό Ελληνικόν 
ταμειον, επειδή έξηκολουθοϋμεν νά λαμβάνωμεν τήν παρά τοϋ βασιλεως 
άντιμισθίαν ημών. ["Επεται συνέχεια]. 


