
Η ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ*

Ένδιέτοιψα έπί μακρδν συζητών τά περί της έκλογίίς τοΰ Μιλτιάδού, 
διότι οί σοφοί της εσπερίας και της άρκτώας Εύρώπης ανεξαιρέτως; καί 
άνενδοιάστως δογματίζουσιν δτι οί δέκα στρατηγοί, ώς άρχή πρδ τών μη
δικών νενομοθετημένη, και κατ’ έτος αιρετή, ?)σκν έγκαταστημένοι πρδ 
της άφίξεως τών ΙΙερσών, καί ούχί ένεκα τοΰ πολέμ,ου. Ό πολύς Γρότιος 
λέγει. «Οί δέκα στρατηγοί μεταλλάσσοντες κατ’ έτος είναι προϊον τοΰ 
πολιτεύματος τοΰ Κλεισθένους, ένισχυθεντος συνάμα καί προστατευθέν- 
τος διά τίίς άνακαινίσεως τ^ς στρατιωτικής δυνάμεώς» καί άλλοθι σ'Ω 
Μιλτιάδης έχρημάτισε κατά το έτος της εκστρατείας τών Περσών εις 
τών ένιαυσίως έκλεγομενων δέκα στρατηγών τ-Jj; πολιτείας, έκλεχθέντων 
έν άρχ·ρ τοΰ άττικοΰ έτους ολίγον μετά τδ ηλιοστάσιον τοΰ θέρους καθ’ 
ην στιγμήν ό Δάτις καί δ Ιππίας είχον άποπλεύσει» (Γαλλ. μετάφρ. VI, 
σελ. 182. Παππαρρηγ. Α, 373). Ό Κούρτιος κ'Ότε επέστη η εκλογή 
τών στρατηγών-διά τδ γ' έτος της 72’Ολυμπιάδας, άρχομένου τοΰ έτους 
κατά την πανσέληνον μετά τδ θερινόν ηλιοστάσιον την 27 ’Ιουλίου έτους 
490', οί πολΐται εξέλεξαν μεταξύ τών δέκα στρατηγών τδν Μιλτιάδην 
παρά τφ Άρίστείδγ.» Οί δέ Meier καί Schomann (Att.Pr. σελ.105· Lipsius 
118). «"Εως άπδ τοΰ πολιτεύματος τοΰ Κλεισθένους ό δήμος εξέλεγε 
κατά τδν άριθμδν τών φυλών καί δέκα στρατηγούς». ('Όρα κάί Wachs- 
muth II, α σελ. 58. Ιδίως Conr. Kubicki de Magistrate decern Stratego- 
rum a Glisthene institute etc). 'II κοινώς παραδεδεγμένη ύπόθεσις της ε
κλογές δέκα στρατηγών ώς ’Αρχής νενομοθετημένης πρδ τών μηδι
κών ύπηρξεν άφετηρία διαποριών καί αμφισβητήσεων ατελεύτητων. ’Άν 
κατά τδν νόμον τοΰ Κλεισθένους οι στρατηγοί έχειροτονοΰντο, δέν ^το 
λογικδν νά κληροΰνται οί άνωτέραν θέσιν κατέχοντες ’Άρχοντες. ’Άρα, 
κατά Γρότιον, 5 Ηρόδοτος λέγων δτι ο Καλλίμαχος κυάμω έλαχε πόλε-' 
μαρχεέιν πλανάται άναφέρων είς άρχαιοτέραν έποχην τούς συγχρόνους 
αύτώ θεσμούς. Κατά δέ τδν Lugebil ό 'Ηρόδοτος ψεύδεται διηγούμενος

* "Ορα σιλ. 207. '
1 'Ο κ." Παππαρρηγόπουλο; θέτει τήν έκλογήν ιών στρατηγών περί τα μέσα-τοΒ καθ’ η

μάς ’Ιουνίου. Είναι λίαν αμφισβητούμενος ό χρόνος τών-αρχαιρεσιών, αί δέ διάφοροι περί 
τούτου γνώμαι τών αρχαιολόγων στηρίζονται εις εικασίας μάλλον ή είς μαρτυρίας αρχαίων 
συγγραφέων. Καια τήν πιΟανωτίραν γνώμην αι άρχαιρεσίαι εγίνοντο κατά τήν έννάτην πρυ
τανείαν, ήτοι μεταξύ Μα'ου καί Ιουνίου.
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Κρχγμχτχ άτινα δλοτελώ; ήγνόει..— Άντιλέγουσιν άλλοι δτι τών στρα
τηγών τά Ζγγχ άπήτουν ίδιάζουσαν έμπειρίαν, καί λογικόν ήτο νά εκλέ
γονται οί στρατηγοί ένφ οί’Άρχοντες έκληροΰντο. — Καί μήπως, έπ%· 
ναλαμβάνουσιν άλλοι, α Πολέμαρχος δέν είχε θέσιν άνωτέραν τών στρα
τηγών κ. λ. ; Αί αμφισβητήσεις αύται δέν στηρίζονται έπί άντιφάσεων, 
η πεπλανημενων μαρτυριών τών αρχαίων. Κατ’ αύτάς δ θεσμός τής κλη
ρώσεως τών ’Αρχών ητον άρχαιότερο; τών Μηδικών, αλλά δέν ήτο έπί 
τών Μηδικών νενομοθετημένη Άρχή ένιαυσία τών Στρατηγών. Αί τότε 
έπί τοΰ στρατού τεταγμέναι Άρχαί ήσαν ό Πολέμαρχος, οί Ταξίαρχοι, οί 
Λοχαγοί, οί ’Ίππαρχοι, οί Φύλαρχοι. Έν έκτάκτφ δέ περιστάσει πολέμου 
δυσχερούς η διεξαγωγή αύτοΰ άνετίθετο είς έ'να η πλείονας: στρατηγούς 
έκλεγομένους ύπό τοΰ δήμου. Οίίτω δέ έκ τών πρώτων μέτρων, ατινα οί 
’Αθηναίοι έ'λαβον προς άπόκρουσιν τών Περσών,ητον η έκλογή δέκα,στρα
τηγών, ενός έξ έκαστη; φυλής,1 καί τούτο κατά λέξιν σημαίνει ή φράσις 
τοϋ 'Ηροδότου «’Αθηναίοι δέ ώς έπύθοντο ταϋτα έβοήθεον καί αύτοί έ.; 
τόν Μαραθώνα, ήγον δέ σφέαςστρατηγοί δέκα, τών ό δέκατος ήν Μιλτι
άδης»,,Ουτοι δέν ήσαν οί δέκα ηδη προκεχειροτονημένοι καί είς τήν αρχήν 
έγκαταστημένοι, οπερ έδηλοΰτο διά τής φράσεως, ήγον σφέας οί δέκα 
στρατηγοί, τών δέκατος ήν Μιλτιάδης — ήσαν οί τότε χειροτονηθέντες 
έπί τοϋ έφισταμενου πολέμου. Τοΰτο μαρτυρεΐται καί έκ τών πηγών τοΰ 
Πλουτάρχου γράφοντας: έν Άριστείδ. ε. α’Επεί δέ Δατις. ·. . είς Μαραθώνα 
παντί τώ στόλφ κατέσχε, καί τήν χώραν έπόρθει, των ύτκα καθεστώτων 
ΐπι τον πόσιμον στρατηγών μέγιστον μέν εΐχεν άξίωμα Μιλτιάδης κτλ.» 
Σαφεστέρα δέ είναι ή φράσις του Κορν. Νέπωτος «Hoc tumultu Athenien- 
ses permoti. , . domi creant decern praetores, qui exercitui praeessent, in eis 
Miltiadem.» Έν τφ κινδύνω τούτφ οί ’Αθηναίοι., . έκλέγουσι δέκα στρα
τηγούς, άρχοντας τοϋ στρατού, έν οΐς τόν Μιλτιάδην.» Τί, δέ άποδεικνύει 
ή έκλογη δέκα στρατηγών, καί ιδίως τοΰ Μιλτιάδου; Δέν ένέσκηψεν έν 
Άθηναις κατάπληξις έπί τή προσορμίσει τοΰ περσικού στόλου είς Μαοα- 
θώνα. Πρό δεκαετίας είχον οί ’Αθηναίοι κηρύξει τόν πόλεμον κατά τοΰ Μ. 
Βασιλέως διά τοΰ έμπρησμοΰ τών Σάρδεων’ -πρό πενταετίας δ Μιλτιάδης 
φευγων τήν έκδίκησιν τών Περσών έπανήλθεν έκ τής Χερσονήσου είς ’Α
θήνας. Πρό ενός έτους οί ’Αθηναίοι, άκολουθοΰντες τό κατά τών βαρβά
ρων μίσος τοΰ Μιλτιάδου, προεκάλεσαν τήν έπίθεσιν αύτών διά τοΰ τοό- 
που καθ’ δν ήρνήθησαν γην καί ύδωρ είς τούς πρέσβεις τοΰ Δαοείου. Ό 
Μιλτιάδης ώς ό σημαιοφόρος τής άντιστάσεως καί τοΰ πολέμου κατά τών 
Π ερσών «ήν εύδοκιμέων παρά ’Αθηναίοισι.» Ώς τοιοϋτος έξελέγη στρα

1 Ε’ς τους μετίπειτα χρόνους, οτε κατόστη τακτική κατ’ έτος αιρετή Άρχή, πιΟανώτε- 
ρον φαίνεται οτ,ι ίζελόγοντο οΐ δέκα στρατηγοί ίζ άπάντων ’Αθηναίων, εις ενα δε ή πλείονας 
ουναρ,α άνετίθετο ιδίως ή διεξαγωγή τής δκστρατείας (στρατηγός ό ΐπί τοΰ πολίρου).

τηγός έχων τό μέγιστον άξίωμα, καί ή έκλογη αύτοΰ άποδεικνύει τήν έ- 
πίμονον άπόφασιν τών ’Αθηναίων είς πόλεμον. Έπί τούτφ ή έκλογη τών 
δέκα στρατηγών καί ή αποστολή μυρίων μαχητών είς Μαραθώνα. ’Αλλά 
βεβαίως ούτε τών δπλιτών ή στρατολογία, ούτε τών στρατηγών ή εκλο
γή έγένετο μετά τήν προσόρμισιν τοΰ έχθρικοΰ στόλου είς Μαραθώνα,. 
Δεν ήτο δυνατόν ν’ άγνοώσιν οί- έν Άθηναις τόν άνδραποδισμόν καί τόν 
έαποησμόν τής πόλεως τών Ναξίων, τήν φυγήν τών Δηλίων, τόν περί- 
πλουν τοΰ περσικού στόλου είς τάς νήσους, τέλος τήν πολιορκίαν’καί τήν 
καταστροφήν τής Ερέτριας, ένθα οί Πέρσαι διέτριψαν έπί δεκαπεντε ημέ
ρας περίπου. Δογικώς κρίνοντες όφείλομεν νά δεχθώμεν δτι τούλάχι- 
,στον άφ’ ής οί’Αθηναίοι έμαθον δτι δ έχθρικός στόλος έπλεε διευθυνόμε- 
-νος ποός τήν Κέων καί τό Σούνιον, παρεσκευάσθησαν όπως έμποδίσωσι τήν 
άπόβκσιν τών Περσών έπί τής Αττικής, καί τουλάχιστον ημέρας τινά; 
πού τής προσορμίσεως τοΰ στόλου είς Μαραθώνα οί δπλΐται τών ’Αθηνών 
μετά τών δέκα στρατηγών ήσαν έτοιμοι όπως δράμωσιν είς τό μέρος τής 
εισβολής τών πολεμίων’ έδραμον δέ εις Μαραθώνα άμα τή προσορμίσει 
τοΰ στόλου «Αθηναίοι δέ ώς έπύθοντο ταϋτα, έβοηθεον καί αύτοί ές τόν 
Μαραθώνα.»

Πλήν τοΰ Μιλτιάδου καί τοΰ Άριστείδου δέν διακρίνεται παρά τοϊς 
αρχαίοι; τό όνομα άλλου τίνος έκ τών δέκα στρατηγών, Ό Πλούταρχο; 
έν τφ βίφ Άριστ’· ε'. αναφέρει τόν Θεμιστοκλέα ώ; άγωνισάμενον άλλ’ 
ούχί καί ώ; στρατηγοΰντα τής φυλής αύτοΰ. *Αν  ητον έκ τών δέκα δ 
Πλούταρχο; δέν ή'θελε τό παραλείπει έν τή βιογραφία τοΰ Θεμιστοκλέους·· 
έν δέ τοϊς έλλ: παραλλ: μνημονεύει έκτων δέκα στρατηγών τόν Κυναι- 
γειρον, Πολύζηλον, Καλλίμαχον, καί Μιλτιάδην. Περί Ηανθίπου ούδέί; γί
νεται λόγος, Καθ’ δλ.ους -ιούς άρχαίους ιστορικούς, πάντων προεχων τότε 
έν Άθήνκις, καί ώς έμπειρος περί τόν πόλεμον, καί ώς συνετός πολιτικός, 
ητον δ Μιλτιάδης.
„ Είναι αμφίβολον άν οί δπλϊται συνεποσοϋντο είς δέκα χιλιάδας άκρι- 
βώς, ή είς εννέα, καθώς άναφέρουν δ Σου’ίδας, δ Παυσανίας, καί ο Νεπως 
συναριθμών είς τάς 10000 καί τούς Πλαταιεΐς. Πλήν τών άλλων, του,; ο
ποίους σημειοϊ ό Κούρτιος, καί δ Πλούταρχος έν τοϊς έλλ. παραλλ. ανα
φέρει έννάκις χιλίους δπλίτας. Άλλ’ ίσως δ αριθμός αυξάνεται παρ’ άλλοι; 
προστιθεμένων τών αξιωματικών, καί τών ακολούθων τοΰ στρατού, ως· 
καί τών ύπηρετών ή δούλων. Τό ζήτημα δέν είναι άςιον λεπτομερούς εξα- 
κριβώσεως, ώς προς τήν διαφοράν τοΰ αριθμού. Ό V. Campe άπορεϊ διατι 
δέκα μόνον χιλιάδες ’Αθηναίων παρήσαν είς Μαραθώνα, ένφ ή Αττική 
παρείχε στρατόν πολύ ανώτερου, καί έκ μόνων τών κληρούχων τής Χαλ
κίδας τέσσαρες χιλιάδες ποό ολίγων ημερών είχον έπανελθει έν Ώροπφ*  
Εικάζει έκ τούτου δτι ή μάχη έγένετο ούχί τήν δεκάτην από τής άπο- 
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βάσεως των Περσών άλλά πολύ πρότερον έπιτεθέντων τούτων κατά τρδ 
■στρατοπέδου τών 'Ελλήνων προτού συναχθή άπας ο 'Ελληνικός στοκτός. 
Δεν μοί φαίνεται βάσιμος ή άπορίκ καί ή λύσις αυτής, διότι δπλίτας, γε· 
γυμνασμένους κα'ι άποτελ.οΰντας την κυρίαν δύναμιν τοϋ στρατοΰ, δέν εί- 
χον οί ’Αθηναίοι πολύ πλειοτέρους τών 12 χιλιάδων, ένφ άφ’ετέρου 
δέν ηδυναντο νά άφίσωσιν απροστάτευτα τά λοιπά σημεία τής χώρας 
τά όποια ηδύνατο συγχρόνως ό εχθρός νά προσβάλ-ρ, ώς τον Ώροπόν, τδν 
Άραφήνα, το Φαληρον, ιδίως τδ άστυ, έ'νθα έπρεπε νά μέντ) φρουρά άρκοΰσά 
πρδς ασφάλειαν της πολιτείας, και όπως δράμ-ρ οπού άλλοθι έπαρουσιά- 
ζετο άνάγκη

Πριν η εζελθωσι τής πολεως οι στρατηγοί άπέστειλαν τον ταχυδρό
μον Φειδιππίδην είς Σπάρτην κκλοΰντες τούς Λακεδαιμονίους είς βοήθειαν*  
είσι δέ γνωστά η τε οδοιπορία τοΰ ταχυδρόμου, καί ή άπάντησις τών 
Σπαρτιατών. Ή άποστολη τοΰ κήρυκος έκ μέρους ούχί τοΰ δήμου,' άλλά 
τών στρατηγών, δυναται να θεωρηθώ ώς έν έ'τι τεκμήριου της εκτάκτου 
έξουσίζς αύτών ώς αύτοκρατόρων κατά την διεξαγωγήν τοΰ πολέμου.

Ο.-Γ'ροτιος και τουτφ επόμ,ενος ο κ. Παπαρρηγόπουλος δέχονται οτι 
οι στρατηγοί δέν εζήλθον τής πολεως ειμη μετά την επάνοδον τοΰ Φει· 
διππιδου, ήτοι μ.ετα την πεμπτην άπδ τής άναχωρησεως αύτοΰ, δ δέ 
Γρότιος άνευρίσκει εις την διηγησιν τοΰ Νέπωτος δτι μετά την άπάντη- 
σιν των Σπαρτιατών εγενετο .εν τή πολει συμβούλιου, έν φ οι στρατηγοί 
'διεφώνησαν άν έ'πρεπε νά άντεπεξέλθωσιν κατά τών Περσών, ή νά οχυ- 
ροθώσιν έν τφ άστει, και παραδέχεται την μαρτυρίαν τοΰ ρωμαίου ώς 
μάλλον αξιόπιστου τής τοΰ 'Ηροδότου. Ό Γρότιος στηρίζει την γνώ- 
μην αύτοΰ είς τδν λόγον ότι προτού έξέλθωσι τής πόλεως οΐ στρατηγοί 
ώφειλον ν’ άποφασίσωσιν περί τοΰ πολέμου, η περί της όχυοώσεως τοΰ ά- 
στεως. Έκ της διηγησεως τοϋ Κ. Νεπωτος δέν βεβαιοΰται δτι η άπόφα- 
σις τοΰ ν’άπαντήσωσι τούς Πέρσας είς Μαραθώνα έγένετο μετά την έκ 
Σπάρτης επάνοδον τοΰ Φειδιππίδου. Άκολουθοΰντες τδν ρωμαίου βιογρά
φον όφείλομεν νά δεχθώμεν δτι άμα τή είδήσει της προσορμίσεώς τοΰ 
στόλου έγένετο έν τώ άστει μεταξύ τών στρατηγών συζήτησές Sv ώφειλον 
ν’ άντιταχθώσιν είς τδν εχθρόν άποβαίνοντα, η νά δχυοωθώσιν εντός τής 
πόλε.ως*  άπεφασίσθη κατά την γνώμην τοΰ Μιλτιάδου ή έξοδος, καί συγ
χρόνως άπεστάλη δ Φειδιππίδης είς Σπάρτην. Κατά την διηγησιν δμως 
τοϋ 'Ηροδότου οί ’Αθηναίοι ήσαν έτοιμοι όπως έξέλθωσι*  μαθόντες οι 
Στρατηγοί έν τώ άστει την προσόρμισιν τοΰ στόλου άπέστειλον τδν Φει
διππίδη'/ καί άμέως έδραμον είς Μαραθώνα*  έν δέ τφ στρατοπέδφ ήγέρθη 
μεταξύ τών στρατηγών ή διαφωνία. α’Αθηναίοισι δέ τεταγμένοισι έν 
τεμένεϊ*  Ήρακλέος έπήλθον βοηθέοντες Πλαταιέες πανδημεί... Τοισοι δέ 
Αθηναίων στρατηγοΐσι έγίνοντο δίχα αί γνώμαι, τών μέν ούκ έώντων-
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«υμβκλέειν, ολίγους γάρ είναι στρατί? τή Μήδων συμβαλέειν, τών δέ καί 
Μιλτιάδεω κελευόντων». Τεθέντοςδτιή διαφωνία τών στρατηγών ,ήγέρθη 
έν Μαραθώνι, είς τί άρα περιεστρέφετο ; Ή άμυνα εντός τών τειχών τοΰ 
άστεως ποοΰποτίθησι την γνώματευσιν τοΰ να επανελθρ ο στρατός εις 
Αθήνας. Άλλά τότε διατί νά έξέλθγ; έρωτ? δ V. Campe ( le pugna Ma- 
rathor.ea σελ. 30). Ή απορία ήτο λογική καί βάσιμος, εάν έδεχόμεθα 
κατά τήν διηγησιν τοΰ Νεπωτος ότι έγένετο συμβούλων εντός τής πόλεως,’ 
Είναι δν.ως λονικώτερον καί συνεπέστερου νά δεχθώμεν τήν διηγησιν τοΰ 
Ήαοδότου*  τδ μέν, διότι εάν τοιοΰτο ζήτημα έγεννά.το πρδ τής εξόδου 
τών στρατηγών αρμόδιος ιν’άποφασίσή ήτον δ δήμος αύτδς, μάλλον ή, οί 
στρατηγοί, τδ δέ διότι άφοΰ οί ’Αθηναίοι άπεφάσισαν τδν πόλεμων, επι 
τούτφ έκλέξαντες τούς δέκα στρατηγούς, δέν ήτο συνεπές καί συνετόν 
νά συζητώσι περί άμυνης καί δχυρώσεως τής πόλεως μετά την άπόβα-· 
σιν τών Πεοσών, άφίνοντες τήν ’Αττικήν δλην, καϊ αύτήν τήν ναυτικήν 
των δύναμιν. είς τήν εξουσίαν τοΰ έχθροΰ. Τιθέμενου δέ κατά τδν 'Ηρόδο
τον ότι ή διαφωνία ήγέρθη έν τφ στρατοπέδφ, άντικείμενον τής συζητή- 
σεως ήτον ούχί Sv έ'πρεπε νά πολεμήσωσιν ή νά οχυρωθώσιν έν τφ άστει, 
άλλ’ Sv έ'πρεπε νά έπιτεθώσιν, ή νά τηρήσωσιν θέσιν άμυντικήν επί τών 
ύψωμάτων τής’Ικαρίας, άνινα είχον ή'δη οχυρώσει στρκτ-οπεδεύσαντες έπ’ 
αύτών. Οί Περσαι άποβιβασθέντες είς Μαραθώνα έ'πρεπε διά τής δδοϋ- 
τζύτης νά προελάσωσιν είς τά μεσόγαια τής Αττικής, καί καταλληλότερα 
θέσις πρδς άμυντικδν πόλεμον δέν υπήρχε παρά τά στενά καί τους λόφους 
μεταξύ θαλάσσης καί Προβκλίνθου, ή Βρανά καί Σταμάτας. Άλλ’η λυσις 
τοΰ προκειμένου σχετίζεται μέτά τοΰ ετέρου ζητήματος, όποια ητον η 
στιγμή τήν οποίαν δ Μιλτιάδης έξελέξατο πρδς έπίθεσιν, έφ’ού γενησεταί 
λόγος μετά τήν έξιστόρησιν τής μάχης. .

Οί νεώτεροι ιστορικοί δέχονται ότι έν συμβουλίφ πολεμικφ (κατά τούς 
μ.έν έν τή πόλει κατ’άλλους δέ έν τφ στρατοπέδφ), προέκυψεν ή διαφωνία 
τών στρατηγών πέντε κατά, καί τεσσάρων ύπερ τής γνώμης τοΰ Μιλτιά- 
δου, έν δέ τή ίσοψηφίγ δ Πολέμαρχος προσετέθη είς τήν τοΰ Μιλτιάδου 
πεισθείς παρά τούτου. Ό Lugebil δεχόμενος ότι τδ συμβούλων συνεκρο- 
τήθη έν Μαραθώνι, επιφέρει οτι ό διάλογος τοΰ Μιλτιάδου μετάΆοΰ Καλ- 
λιμάχου δέν έγένετο έπισήμως, άλλά κατ’ ίδιαν πρδ τής συγκροτησεως 
-τοΰ συμβουλίου*  εξάγει δέ τοΰτο έκ τής φράσεως τοΰ 'Ηροδότου «πρδς 
τούτον (τδν Καλλίμ,αχον) έ.Ιθων (δ Μιλτιάδης)». Βέβαιον είναι δτι κατά 
τάς διηγήσεις τοΰ τε Ηροδότου καί τοΰ Νέπωτος οί στρατηγοί διρρέθη- 
σαν είς δύο γνώμας, ούχί ότι διεφώνησαν έν πολεμικφ συμβΰυλιφ οίον ύπδ 
τών νεωτέρων εννοείται. ’Επιμένει δμως διά μακρών δ καθηγητης τής 
-Πετρουπόλεως έρμηνεύων τήν φράσιν τοΰ 'Ηροδότου ατό παλαιόν Αθη
ναίοι ομόψηφον τδν Πολέμαρχον έποιεΰντο τοΐσι στρατηγοϊσι» όπως άπδ- 
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κρούση τήν έννοιαν οτι 5 Πολέμαρχος ήτον ίσοψηφος, έξ ού ήδύνατο νά 
ύποτεθη ίσόβαθμος ή ισότιμος τοϊς στρατηγοϊς. Ό Lugebil προλαμβάνει 
διά τούτου ίν’ άποδείξη έν τόΐς έπομένοις δτι 5 Πολέμαρχος είχε την 
άνωτάτην διεύθυνσιν τοϋ πολέμου καί την άρχηγίκν έπι της μάχης. Άλλ’ 
εις λόγον τ^ς διαφωνίας τών Στρατηγών ή φράσις τοϋ 'Ηροδότου ταύτην 
έχει την έννοιαν, δτι δ Πολέμαρχος είχε τότε ψήφον μετά τών στρατη
γών, ένώ είς τους χρόνους τοϋ ιστορικού τά τής στρατολογίας καί τοϋ 
πολέμου ήσαν άποκλειστικώς είς τούς στρατηγούς άνατεθειμένα, περιορι- 
σθείσής τής εξουσίας τοΰ Πολεμάρχου είς έργα καθζρώς πολιτικά. Έκ τών 
λόγων τοϋ Μιλτιάδου συμπεραίνει δ Γρότιος οτι δ Πολέμαρχος είχε την 
υπερισχυουσαν ψήφον έν τφ πολεμικφ συμβουλίφ ώς προϊστάμενος αύτοϋ. 
Τοϋτο δέ υποστηρίζει καί δ Lugebil άντιτασσόμενος είς την γνώμην' 
τοϋ Σχοίμαν, άλλά τοιοΰτο τι δέν εξάγεται έκ της φράσεως τοϋ 'Ηρο
δότου. Διαιρεθέντων τών δέκα στρατηγών, πέντε ήσαν υπέρ της γνώμης 
τοϋ Μιλτιάδου, καί ισάριθμοι ήσαν κατ’αύ-ής. Ή ψήφος άρα τοϋ Πόλε 
μάρχου καθίστατο αποφασιστική, ούχί ώς έχουσα πλειοτέραν άξίαν τής 
τών στρατηγών, άλλά καθόσρν συνετέλει είς τήν πλειοψηφίαν. Ή διαφω- 
νία τών στρατηγών κατά τον Γρότιον, προήλθεν έν μέρει-έκ τής άπαν- 
'ίήσεως τών Σπαρτιατών, δ δέ κ. Πκπαρρηγόπουλος θετικώτερον άπα- 
φαίνεται ότι το συμβούλιου, έν φ έξεδηλώθη ή διαίρεσις τών στρατηγών, 
έγένετο μετά'τήν έπάνοδον τοϋ Φειδιππίδου. Άλλά τοϋτο δέν λέγει δ 
'Ηρόδοτος’ φαίνεται μάλιστα άναιρούμενον έκ τής σειράς τών λόγων τοΰ 
άοχαίου ίστορικοϋ.

Διά τής προσθήκης τοΰ πολεμάρχου εις τήν γνώμην τοϋ Μιλτιάδου 
άπεφασίσθη λοιπόν ή μάχη έν Μαραθώνι, καί κατά τον'Ηρόδοτον οί στροί- 
πηγοί ατών ή γνώμη έφερε συμβκλέειν, ώς έκάστου αύτών έγένετο πρυ- 
τάνη'ίή τής ήμερης Μιλτιάδη παρεδίδοσαν" δ δέ δεχόμενος ού'τι κω συμ
βολήν έποιέετο, πριν γε δή αύτοϋ πρυτανη'ίη έγένετο. Ώς δέ ές εκείνον 
περιήλθε, ένθαΰτα δή έτάσσοντο ώδε Αθηναίοι ώς συμβαλέοντες, τοϋ μέν 
δεξιού κέρεος ήγέετο δ Πολέμαρχος Καλλίμαχος" δ γάρ νόμος τότε είχε 
ουτω τοϊσι Άθηναίοισι τδν Πολέμαρχον έχειν κέρας τδ δεξιόν" ηγεσμένου 
δέ τούτου έξεδέκοντο ώς άριθμέοντο αί φυλαί, έχόμεναι άλλήλων*  τε
λευταίοι δέ έτάσσοντο, έχοντες τδ εύώνυμον κέρας, Πλαταιέες». Εντεύ
θεν άρχεται δ δεινότερος άγων τοΰ ρώσου άζαδημαϊκοΰ όπως άποδείξη άνω- 
τέραν άρχηγδν τών Αθηναίων τδν Καλλίμαχον, και ύποτασσόμενον αύτφ 
τδν Μιλτιάδην. Έκ τών προηγουμένων επικαλείται τούς λόγους τοϋ στρα- 
Ληγοϋ πρδς τδν Πολέμαρχον «έν σοί νϋν έστί ή καταδουλώσαι ’Αθήνας 
;ή .ελεύθερα; ποιήσαντα» κτλ. Αύτδ τοϋτο, λέγει.δ σοφδς ελληνιστής, εί- 
πέ'ν ό Θεμιστοκλής πρδς τδν Εύρυβιάδην. Άλλά ή θέσις τούτου ώς άρχη- 
γοϋ τών Ελλήνων, ήτο πάντη διάφορος τοϋ Καλλιμάχου. Ό Καλλίμαχος 
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κατά τήν φράσιν τοϋ Μιλτιάδου έσωζε τάς Αθήνας διά τής ψήφου αυ-’. 
τοΰ, καίτοι έχούσης αξίαν ί'σην πρδς. τήν των στρατηγών. ’Ήθελον ύπερβή 
πολύ τά όρια τής μελέτης μου άκολουθών τδν Lugebil εις τήν εκτενή 
διατριβήν πρδς άπόδειξιν τοΰ θέματος αύτοϋ, ότι δ Πολέμαρχος ήτον δ 
άνώτερος άρχηγδς, έπί τφ λόγφ του ότι αύτδς ήγε τδ δεξιόν κέρας. Έξ 
όλων τών μαρτυριών, τά; οποίας άναφέρει, τοϋτο μόνον άληθώς βεβαιοΰται, 
ότι ή θέσις τοΰ δεξιού κέρκτος ήτο τιμητική, δτε δέ παρετάσσοντο δια
φόρων πολιτειών στρατοί, άντεποιοΰντο τδ δεξιδν κέρας οί άξιοϋντες τήν 
ηγεμονίαν τών 'Ελλήνων. Έπί τοΰ προκειμενου τί έσημαινεν. ή πρυτανεία 
τών στρατηγών εναλλασσόμενη καθ’έκάστην ημέραν, έάν είχε τήν άρχη- 
γίαν δ Πολέμαρχος; Πώς έπί τή υποθέσει ταύτη εξηγείται τδ δικαίωμα 
τοΰ Μιλτιάδου ϊν’ άναβάλη τήν μάχην εις τήν ημέραν τής πρυτανείας 
αύτοϋ ; Έάν δ Πολέμαρχος είχε τήν άρχηγίαν, ή κατά τδ. νϋν λεγόμενον 
τδ γενικόν πρόσταγμα, πώς ήδύνατο έν τή γραφή τής ποικίλης στοάς δ 
Πολύγνωτος νά παριστ^ ούχί τδν Καλλίμαχον, άλλά τδν. Μιλτιάδην «τήν 
χεΐρκ έκτετακότα ώς τότε έτυχε τοϊ; στρατιώταις παρακελευόμενος, ήν 
γάρ έν τή ποικίλη στο^ γεγραμμένος δ Μιλτιάδης έκτείνων τήν χεϊρα 
καί ύποδεικνΰς τοΐς “Έλλησι τούς βαρβάρους λέγων δρμάν κατ’ αύτών»; 
'Ο Πολέμαρχος διοικών τδ δεξιδν κέρας είχεν ύπδ τάς διαταγάς. του. κατά 
τήν μάχην τούς στρατηγούς τών φυλών, αίτινες ήσαν τεταγμεναι εις τδ 
δεξιόν" άλλ’ ή αρχηγία,., ή κατά τήν σημερινήν έκφρασιν τδ γενικόν πρό
σταγμα άνήκεν εις τδν πρυτανεύοντα στρατηγόν, καί ούτος. ήν δ Μιλ
τιάδης. Παρέσχεν δμως άφορμήν είς έριδας ή ερμηνεία τής φράσεως «ηγεσ
μένου δέ τούτου (τοϋ Πολεμάρχου) έξεδέκοντο ώς ήριθμέοντο αί φυλά! 
έχόμεναι άλλήλων», Ό Lange άναφέρων τδ «ηγεσμένου αύτοϋ» εί,ς τήν φυ
λήν είς ήν άνήκεν δ Καλλίμαχος, δέχεται οτι ένεκα τή; ηγεμονίας τού
του ίστατο ή Αίαντίς πρώτη είς τδ δεξιδν κέρχς. Τοϋτο φαίνεται, βεβ.αι- 
ούμενον καί έκ τή; πληροφορίας τοϋ Πλουτάρχου (Συμπ· προβ. Α'. 10,3)· 
ότι δ Καλλίμαχος άνήκεν είς τήν Αίαντίδα. Άλλά κατά τδν ’Ηρόδοτον,· 
Ο Πολέμαρχος ίστατο είς τδ δεξιόν κέρας έκ δικαιώματος τή; θέσεως αύ
τοϋ ώς Άρχοντος, καί ούχί ώς άνήκαντος είς τήν πρώτην ταχθεϊσαν φυ
λήν. Όρθώτερον τδ «ήγεομένρύ τούτου», ώς άπόλυτος γενική ερμηνεύεται 
ότι ύπδ τήν ηγεμονίαν τοΰ Πολεμάρχου ίσταντο αί φυλαί αί ταχθεϊσαι 
είς τδ δεξιδν κέρας.’Άν πρώτη έτάσσετο. ή Αίαντίς καί είς ταύτην άνήκεν 
δ Καλλίμαχος, τοϋτο ήτον δλως τυχαΐόν καί άνεξάρτητον άπδ τής θέ- 
σεως τοΰ Πολεμάρχου. Ό Lugebil όμως έπιμένων είς τδ ν’ απόδειξη τδν 
Μιλτιάδην διατελοΰντα ύπδ τάς διαταγάς τοϋ Πολεμάρχου ευρίσκει άντϊ« 
τασσόμενου είς ?δν ισχυρισμόν-αύτοϋ, ότι δ Μιλτιάδης .είχε τήν πρυτα
νείαν τής ημέρας καί πρώτη έτάσσετο είςτδ δεξιδν. ή πρυτανεύουσα φυλή, 
ένώ δ Μιλτιάδης, ώς μαρτυρεΪΓαι ύπδ τών άρχαίων άνήκεν είς τδν δήμον
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Αάκιαδων της Οινηιδος φυλής ( Ορχ Πλουτ. Κιμ. § , κάί Meier de gentil.<Ts7iZ 
48) την δυσχέρειαν δέ ταύτην έξομχλύνει βεβκιώνέξ ιδίας εικασίας δτί ά 
Μιλτιάδης άνήκεν είς την Αίαντίδα. Άλλ’ βμως δτι δ Μιλτιάδης δέν άνήκεν 
είς ταύτην βεβαιοΰται,πλην τών άλλων, καί ύπδ τοϋ Πλουτάρχουέν Συμπί 
πρόβλ;. Α 10. μόνον τδν Καλλίμαχον μνημονεύοντος ώς όντα έκ τής φυλής 
ε,κεινης. Αλλα το ζητημ,α της παραταςεως τών ’Αθηναίων κατά φυλάς, 
ώς ,ή^θιιίοντο περιστρέφεται εις αδιέξοδόν κύκλον άμφισβητήσεων παρά 
τοϊς νεωτέροις. λ
. Γνωστόν ότι καθ’εκαστον έτος έπρυτάνευεν άνά μία τών δέκα φυλών 

ετςι 36 ή 39 ημέρας, διαδεχόμενοι άλληλας κατά τήν έπι Κλεισθένους 
σρισθεϊσαν σειράν, ήτις έ'μεινεν αμετάβλητος έφ’όσον και ό άριθμδς τών 
φυλών, καί κατά την έπομένη,ν τάξιν 1) Έρεχθηίς, 2) Αίγν.ίς, 3) Παν- 
οιονις, 4.) Λεοντις, .5) . Ακαμαντις, 6) Οινηί'ς, 7) Κ.εκροπίς, 8) Ίπποθοωντίς, 
9.) Αίχΰτις, κοι 1 0) Αντιοχις. Λοιπόν τδ « ώς ήριθμέοντο αί φυλαί έχόμε- 
ναι άλλήλων» έξηγεϊται κατά λέξιν δτι έκάστης φυλής οί όπλϊται έτάχ- 

• θήταν κατα την σειράν τών φυλών, καί μ.ετά την πρώτην ταχθεϊσαν 
εις το δεςιον ειποντο αί λοιπαί κατά τδν αριθμόν έκάστης μέχρι τής δέ
κατης., μεθ ην το αριστερόν κεργς κατέλαβαν οί Πλαταιεΐς, ’Αλλά μένει 
τδ ζήτημα τίς ήτον ή πρώτη ταχθεϊσα είς τδ δεξιόν ; ’Άν δ Πολέμαρχός 
είχε;την γενικήν άρχηγίαμ κατά τούς Grote καί Lngebil, ή πρώτη ταχ- 
Οεϊσα ήτον ή Αίαντίς, διότι, εις .ταύτην άνήκεν δ Καλλίμαχος. Άλλ’αν, 
ώς βεοαιοϊ δ Ηρόδοτος,, ή μάχη συνήφθη κατά τήν ημέραν τής πρυτανείας 
τοΰ Μιλτιαδου πρώτη εταχθη η φυλή τούτου Οίνηϊς. Ή τάξις τής πρυτα
νείας είχεν αρχίσει πρδ τής ημέρας τής μάχης, διότι και οί μετά τοϋ Μιλ- 
τιάδου ομόψηφοι παρεχώρουν εις αύτδν τήν πρυτανείαν τής -ημέρας, άρα 
εταχθη πρώτη η φυλή ήτις είχε τήν σειράν τής πρυτανείας, κατά τινας 
άπδ τής· εφόδου έξ’Αθηνών, πόσαι δέ ήμέραι είχον παρέλθει άπδ τής εξό
δου μεχρί τής μάχης αμφισβητείται. Τοιοΰτος ο κύκλος τών αποριών κκί: 
τής συζητήσεως. .
“ Κατά τήν μόνιμον σειράν τής άριθμήσεως τών φυλών έπρεπε νά ταχθή 
πρώτη μεν η Ερεχθηι'ς, εννατη δέ ή Αίαντίς. Άλλά κατά τήν γνώμην 
τοΰ Βοικχίου, ή Αίαντίς έτάχθη πρώτη, διότι τοϋτο βέβαιοι ό Πλούταρ
χος εν ^.υμπ. προβλ. Εκ τουτου εξάγει ο σοφός γερμανδς δτι κατά τήν 
εν Μαραθώνι παραταξιν δεν έτηρήθη ή μόνιμος σειρά τής άριθμήσεως’ 
τών φυλών, άλλ’. ώς δι’ άλλας ύπηρεσίας έγίνετο κατ’ έτος διά κλήοού 
καταταξις ή αριθμησις τών φυλών, αυτή ή έτησία κληρωσις έτηρεϊτο καί 
ει>; εν ττΐ των φυΤ,ών, ελα^ε' 3s ζζτά την

του έτους εκείνου τδν πρώτον aptOjxov -ή Αίζντίς. Την ταύτην 
δξηγησεν δ Βοίκχιος έν δυσί δικτριβαϊς αύτοΰ, ών ή τελευταία περί τών 

κύκλων τής σελήνης πάρ’ "Ελλησιν έδημοσιεύθη έν τοϊς jahrb. f· class. 
phiL καί, έν χωριστώ φυλλαδίω έν έτει 1855*.

ί \. . ’Έκτοτε οί πλεϊστοι τών νεωτέρων αρχαιολόγων παρεδεχθησαν άνευ.’
συζητήσεως, δτι πρώτη κατά τήν μάχην παρετάχθη ή Αίαντίς. Ή γνώ
μη αύτη άνκιρεϊται ύπδ τοΰ Ηροδότου βεβαιοΰντος δτι δ Μιλτιάδης ά- 
νέβκλε τήν μάχην μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν ήτον ή σειρά τής πρυτα
νείας αύτοΰ’ άφοϋ δέ είναι, ώς έρρέθη, β.βαιωμένον δτι δ Μιλτιάδης δέν 
άνήκεν είς τήν Αίαντίδα, άρα έτάχθη ούχί αύτη πρώτη, άλλ’ ή Οίνηϊς. 
Δέν ήτο μέν αύτη πρώτη ώς ήριθμέοντο αι φυλαι, ών η σειρά ηρχιζεν 
άπδ τής ημέρας τής μάχης, άλλ’ ήδύνατο νά ήναι πρώτη ών ή άρίθμησις 
■ηρχιζεν πρδ τής ημέρας τής έςόδου, ως θελωμέν ιδει κατωτέρω. Εσημει- 
ώθη άνωτέρω οτι δέν καταλέγεται πρώτη ή Αίαντίς ένεκα του Πολε
μάρχου, διότι δ Πολέμαρχος διώκει το κέρας,- καί ούχί τήν φυλήν τής δ- 

ς ποίας προίστατο ί'διος στρατηγός*  έάν δέ ούτος δέν είχε την σειράν τής
'*  πρυτανείας, άρα ούδ’ ή φυλή είς ήν δ στρατηγός άνήκεν. Έζετάσωμεν

λοιπόν τούς λόγους, έφ’ ών δ Βοίκχιος στηρίζει τήν γνώμην αυτοϋ.
. Τδ σύστημα τοϋτο έχει ώς πρώτην αφετηρίαν καί κυρίαν βάσιν την
’■ μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου, δτι έτάχθη πρώτη ή Αίαντίς, καί έκ τοΰ δι

δόμενου τούτου συνάγει οτι έγένετο έτησία κληρωσις καθ’ ήν έλαχε 
τδν πρώτον αριθμόν ή Αίαντίς. Είναι δμως οί ισχυρισμοί ούτοι αρκούντως, 
βεβαιωμένοι ; Μόνη μαρτυρία τοΰ δτι. έτάχθη ή Αίαντίς πρώτη είναι τδ 
χωρίου τοΰ Πλουτάρχου έν Συμποσ. πρβλ. Α, 10, 3. «Γλαυκιας δε ο ρη*  
τωρ καί τδ δεξιόν κέρας Αίκντίδαις τής έν Μαραθώνι παρατάξεως άπο- 
δοθήναι ταΐς Αισχύλου είς τήν μεθορίαν έλεγείαις έπιστοΰτο». Ό Πλού
ταρχος δέν τδ άνέγνωσε, δέν τδ βέβαιοί. Είς τδ συμπόσιον, τδ δποϊον δ 
Φιλόπαππος έδιδε, μεταξύ χαριεντισμών καί εγκωμίων ύπέρ τής Αίαντί- 
δος φυλής, δ ρήτωρ Γλαυκίας έβεβαίου δτι δ Αισχύλος είπε ποΰ δτι έτά- 
χθησαν οί Αίαντίδα: είς τδ δεξιόν κέρας.Ή μαρτυρία είναι λίαν άμφίβολος 
και βέβαιοί μέν δτι ή Αίαντίς έτάχθη εις τδ δεξιόν άλλ’ούχί πρώτη. Τοϋτο 
ύποθέτων ώς βέβαιον δ Βοίκχιος έξηγεϊ διά τής έτέρας ύποθέσεως δτι 
όπως λάχγ ή Αίαντίς πρώτη έγένετο κλήρωσις κατ’ έτος*  ένφ ουδέ τοι- 
αύτη έτησία κληρωσις βεβαιομται έξ αρχαίας τινός μαρτυρίας. Ό Βοικ- 
χιος έπιμαρτύρεται δτι είς τδ συμπόσιον τοΰ Φιλοπάππου, τδ οποίον πε
ριγράφει ώς προείρηται δ Πλούταρχος «δ Μάρκος προέβαλεν. δτι ,Νεάνθης

■·γ ο Κ.υζικηνδς λέγει δτι τή Αίαντίδι φυλή γέρας ύπήρχε τδ μη κρινεσθαι
τδν αύτής χορόν έσχατον». Άλλά καί οί συμποσιάζοντες αυτοί αμ,φιβαλ- 
λον περί τής άληθείας τοΰ λόγου τοΰ Κλεάνθους. Έκ τοϋ χωρίου τοϋ 
Δημ.οσθένους Μειδ. 13. «’Επειδή γάρ ού καθεστηκότος χ,ορηγοϋ τή Πχν- 
διονίδι φυλή τρίτον έτος τουτί, παρούσης δε τής Έκκλησίας έν γ τον 

■ 1 Κατατετογμένον μιτα τών βοηΟ. τής ίστορ'. δπ’ ap 474 τής Έβν. ΒιδλιοΟ.
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’Άρχοντα έπικληροΰν δ νόμος τοΐς χοροί; τούς αύλητάς κελεύει» φαίνε
ται δτι κατ’ έτος έγίνετο ή κλήρωσις τών χορών κατά φυλάς. Άλλ’ άρά, 
γε ή κλήρωσις αύτη μετέβαλε τήν τάξιν τής πρυτανείας τών φυλών ώς 
προς τά λοιπά αύτών προνόμια έν τγ5 πολιτεία, και ιδίως κατά τήν έν 
μκχγι παράταξιν τοϋ στρατού ; Ουδέ δ Βοίκχιος βέβαιοί τοϋτο. "Ωστε ή 
δόξα, τήν δποίαν καί δ Παππαρρηγόπουλος ακολουθεί, δτι «αί φυλαί έ- 
τάχθ.ησαν καθ’ 8ν έλαβον τδ έτος έκεΐνο άριθμόν" διότι κατά πάν έτος 
ώρίζετο διά κλήρου ή σειρά έκάστης φυλής, καί κατά τήν σειράν ταύ- 
την έτάσσοντο είς δλας τάς περιστάσεις» είναι ύπόθεσις στερούμενη1 βά- 
σεως ιστορικής. Δεν υπάρχει δέ λόγος δπως δυσπιστήσωμεν εις τήν πλη
ροφορίαν τοΰ 'Προδότου, ή άναζητήσωμεν είς τήν φρκσιν αύτοΰ άλλην έν
νοιαν, είμή δτι αί φυλαί έτάχθησαν άκολουθοΰσαι έκ ταϋ δεξιοΰ ποδς τδ ' 
αριστερόν τήν σειράν τοΰ άριθμοϋ, τδν όποιον άπδ τοϋ Κλεισμένους διαο- 
κώς καθ’ δλα τά έτη καί καθ’ δλας τάς περιστάσεις έτήρουν. Ποια δέ έ- 
τάχθη πρώτη ; Βεβαίως εκείνη είς ήν άνήκεν δ κατά τήν ημέραν τής μά
χης πρυτανεύων στρατηγός. Καί εάν έπιστοΰτο δτι είχε προνόμιόν τι 
κατά τήν άρίθμησιν τών φυλών ή Αίαντίς, ή ύπόθεσις δτι έτάχθη πρώ- 
τη-άναιρεΐται έκ τής σαφοϋς καί ήναμφιλέκτου μαρτυρίας τοϋ 'Προδότου, 
δτι έκαστος τών στρατηγών είχε τήν πρυτανείαν καθ’ έκάστην ημέραν 
εναλλάξ. Τδ δτι δέ δ Πολέμαρχος ηγείτο τοΰ δεξιό® κέρατο; δέν σημαί
νει δτι ή φυλή είς ήν άνήκεν έτάχθη πρώτη, καίτοι μή έχουσα, ή διότι 
είχε τήν πρυτανείαν τής ημέρας.
' Τδ μάλλον άξιον λόγου έκ τών επιχειρημάτων, έφ’ ών δ Βοίκχιος, καί 
κατόπιν τούτου· πάντες οί νεώτεροι ιστορικοί, στηρίζουσι τήν δόξάν δτι 
έγενετο έτησία κλήρωσις τής τάξεως τών φυλών είναι τδ παρά τοϋ 
Πλουτάρχου έν Άριστ,s' άναφερόμενον δτι «δ Θεμιστοκλής και δ ’Αριστεί
δης ήγωνίσαντο λαμπρώς τεταγμένοι παρ’ άλλήλοις άνήκοντες δ μέν είς 
τήν Λεοντίδα.ό δέ είς τήν Άντιοχίδα φυλήν.» Ώς ίδομεν ή μέν Αεοντις 
ήριθμεΐτο έν τφ καταλόγφ τών φυλών τετάρτη, ή δέ Άντιοχίς δεκάτη" 
δέν ήδύναντο άρα νά ώσι παρατεταγμέναι παρ’άλλήλαις, είμή εάν έξ άλ
λης κληρώσεώς είχε μεταβληθή ή μόνιμος άρίθμησις τών φυλών. Είναι 
δμως άξιον σημειώσεως οτι ούτε δ 'Ηρόδοτος, ούτε άλλος τις τών άρ- 
χαίων, ού'τε αύτδς δ Πλούταρχος, έν τή βιογραφία ταϋ Θεμιστοκλέους, 
άναφερε: τδν θεμιστοκλέα ώς παρευρεθέντα κατά τήν έν Μαραθώνι μά
χην’ ήτο δέ απίθανου νά μή σημειωθή που έν τοΐς πολλοϊς άπομνημο- 
νεύμασι τών άρχαίων τδ γεγονός δτι ό Θεμιστοκλής ήρίστευσε κατά τήν 
μάχην εκείνην. Φαίνεται πιθανότερου δτι δ Πλούταρχος, ά.ν αύτδς δέν έ- 
■πλασε, άνεξελέγκτως καί άκρίτως παρεδέχθη έν τφ βίφ τοϋ Άριστείδου 
φήμην άβάσιμον περί τής άριστείας τοϋ Θεμιστοκλέους κατά τήν έν Μα
ραθώνι μάχην πρδς πίστωσιν. τών άνεκδότφν τά δποΐα δ βιογράφος συν-
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έλεξεν είς λόγον τής άμίλλης τοϋ στρατηγοΰ τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας 
μετά τών πρεσβυτέρων αύτοΰ επισήμων συμπολιτών, "Οπως δέ καί δ ' 
Πλούταρχος αύτδς έν Θεμιστ. γ'. διηγήται δτι «δ Θεμιστοκλής π'ος &>r 
Fti τής έν Μαραθώνι μάχης πρδς τούς βαρβάρους γενομένης......... έ'λεγεν
ώς καθεύδειν αύτδν ούκ έώη τδ τοϋ Μιλτιάδου τρόπαιον» φαίνεται μάλ
λον αποδεχόμενος βτι ό Θεμιστοκλής ένεκα τής νεανικής αύτοΰ ήλικίας 
δέν συμμετέσχε τής έν Μαραθώνι μάχης. Μή υπάρχοντας άλλοθεν βεβαι
ωμένου δτι ή Αεοντις παρετάχθη παρά τήν Άντιοχίδα φυλήν δέν δφεί-

' λομεν νά δεχθώμεν δτι κατά τήν έν Μαραθώνι παράταξιν μετεβλήθη ή 
άοίθμησις τών φυλών, πολύ δ’ ήττον δτι έγίνετο κατ’έτος κλήρωσις 
δρίζουσα τδν άριθμόν τής παρατάξεως αύτών. Ή εικασία τοΰ Βοικχίαυ 
δτι ή Αίαντίς έτάχθη πρώτη διότι πρυτανευούσης αύτής έψηφίσθη ή έξο
δος τών στρατηγών έκ τής πόλεως, ούδεμίαν ύπόστασιν έχει, διότι ούτε 
ψήφισμα τοιοΰτο μνημονεύεται που παρά τοΐς άρχαίοις, ούτε, ώς δ Γρότιος 
παρατηρεί δρθως, συμβιβάζεται πρδς τδν χρόνον τών λοιπών, περιστά
σεων τής μάχης ή ύπόθεσις τής εξόδου τών στρατηγών έπί τής πρυτα- 
νείας τής Αίαντίδ’ος φυλής. Ή άλληλοδιάδοχος καθ’- έκάστην πρυτανεία 
τών δέκα στρατηγών ούδεμίαν είχεν έννοιαν καί σημασίαν, άν δ πρυτα- 
νευων στρατηγό; δέν είχε τήν άνωτάτην αρχηγίαν τοΰ στρατοΰ, καί τήν 
διεύθυνσιν τής μάχης. Άλλ’ δ στρατηγός δέν ήδύνατο νά χωρισθή τής 
φυλής αύτοΰ, καί άν δ πρυτανεύων στρατηγός έτάσσετο.έπί κεφαλής τής 
παοατάξεως, έξ άνάγκης παρετάσσετο πρώτη είς τδ δεξιόν ή φυλή είς ήν 
άνήκε. Ό Κούρτιος εύλόγως άντιτάσσεται είς τήν γνώμην τοΰ Γροτίου 
οτι ή Αίαντίς έτάχθη πρώτη διότι άνήκεν είς αύτήν δ δήμος Μαραθώνας, 
ένθα ή μάχη συνήφθη. Ή σύμπτώσι; κύτη δέν ήδύνατο νά μεταβάλτρ 
τήν σειράν τής πρυτανείας τών στρατηγών. Αλλά καί δ έτερος λόγος 
τοϋ Γροτίου, τδν όποιον εγκρίνει δ Κούρτιος, δτι ή Αίαντίς προύτιμήθη 
πάσης άλλης κατά τήν παράταξιν ένεκα τής θέσεως τοΰ Πολεμάρχου 
καταπίπτει., διά τδν άντίθετον λόγον δτι διοικητής τής Αί.άντίδος καί έπί 
κεφαλής αύτής κατά τήν μάχην προίστατο, ούχί δ Πολέμαρχος, άλλ’ δ 
στρατηγός τής φυλής. Ό Πολέμαρχος έ'χων τήν διοίκήσιν τοΰ δεξιοΰ κέ- 
ρατος ιστατο είς τήν θέσιν αύτοΰ, ασχέτως πρδς τήν τής Αΐαντίδος- είς 
ήν άνήκεν ώς πολίτης. Βεβαίου λοιπόν δντος έξ δλων τών άρχαίων πλη
ροφοριών, συμφωνουσών μετά τοΰ 'Ηροδότου, δτι κατά τήν ήμέραν τής μά
χης ή πρυτανεία άνήκεν είς τδν Μιλτιάδην, στ.ρατηγοϋντα τής Οίνηΐδας', 
■πρέπει νά δεχθώμεν καί δτι αύτη έτάχθη πρώτη. Άλλ’ ημέρα τής πρυ
τανείας τοϋ Μιλτιάδου, ήτοι ημέρα τής μάχης δέν ήδύνατο νά ήναι ή 
δεκάτη άπδ τής έξόδου έξ Αθηνών ώς δέχεται δ κ. Παπαρρηγόπουλος 
(στ: σελ. 376). Τδ ζήτημα είναι πολύ σπουδαίου ώς πρδς τδν..προσδιορι

σμόν τοϋ χρόνου τών αλλεπαλλήλων γεγονότων τής προπαρασκευής καί 
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τή; μάχης. "Οτι αύτη έ'ϊαβε χώραν κατά τήν δεκάτην άπδ τής εξόδου 
δέχονται οίπλεΐστοι έκ τών νεωτέρων ιστορικών, καί επ’ αύτοϋ στηρί- 
ζουσιν οί μέν τού; χρονολογικού; ύπολογισμούς των οί δέ τάς περί τής 
μάχη; εικασίας αύτών. ’Εάν δέ ήτο βέβαιον τοΰτο, ή πουτανείκ κατά τήν 
ημέραν τής μάχης άνήκεν είς τδν στρατηγόν τής Άντιοχίδος, δστις ήτον 
ό ’Αριστείδη;· ούτε είς τον τή; Αίκντίδο;, ούτε είς τον Μιλτιάδην. Ή 
ύπόθεσις λοιπόν.ότι ή μάχη έγένετο τή δεκάτη άπδ τής εξόδου τών στρα
τηγών δέν συμβιβάζεται πρδς τάς αναμφίλεκτου; πληροφορίας τοϋ Ηρο
δότου, ένώ άφ’ ετέρου έπί ούδεμιάς μαρτυρίας άρχαίας στηρίζεται ή ύπό- 
θεσις ότι ή σειρά τής πρυτανείας ή'ρξατο άπδ τής εξόδου τών στρατηγών" 
ούδέ παρά τίνος τών άρχαίων ορίζεται τις ήτον ή ήμερα αύτη.

Ίσχυρίσθην έν τοΐ; πρόσθεν δτι οί δέκα στρατηγοί έξελέγησαν ούχί κατά 
τας άρχαιρεσία; τοϋ έτους,άλλ’έκτάκτως ώς αύτοκράτορες έπί τοϋ πολέμου. 
Ή δέ εκλογή αύτών βεβαίως δέν έγένετο μετά ή κατά τήν έν Μα- 
ραθώνι άφιξιν τοΰ έχθροΰ. Προειδοποιημένοι οί ’Αθηναίοι ότι δ Περσικός 
στόλος έπλεε πρδς τήν Εύβο’ίκδν κόλπον παρεσκευάσθησαν έκτοτε πρδς· 
άμυναν, καί εάν ή εκλογή τών στρατηγών δέν έγένετο κατά τήν κυρίαν 
εκκλησίαν τήρ πρώτης Μεταγειτνιώνος ίσταμένου, (διότι τήν I 7 τοϋ μη- 
νδς έκείνου έγένετο ή μάχη, ως θέλομεν ίδίϊ) πολύ πιθανώς κατά τήν 
εκκλησίαν εκείνην άνετέθη εις τούς στρατηγούς ή πληρεξούσιό της πρδς 
προπαρασκευήν τοϋ στρατού καί τών τής άμόνης’ ώστε τήν δεύτερα*  
τοϋ μ.ηνός, άκριβώς δεκαέξ ημέρας πρδ τής μάχης, δτε οί Πέρσαι προσε- 
βκλον τά παράλια, καί τήν πόλιν τής ’Ερέτριας, οί στρατηγοί άνέλαβον 
τά καθήκοντα αύτών έκαστος δέ άνελάμβκνε καθ' έκάστην τήν πρυτα
νείαν τής ημέρας. ’Από τής δευτέρα; λοιπόν τοΰ Μεταγειτνιώνος ύπολο- 
γίζοντε; τήν σειράν τής πρυτανείας εύρίσκομεν ότι τή δεκάττ) έβδόμγ, 
ήμερςρ τής μάχης, συνέπιπτεν ή πρυτανεία τής Οίνηΐδος, έκτης είς τδν 
κατάλογον τών δέκα φυλών. "Οτι πρδ τή; άπδ τών ’Αθηνών έζόδου οί 
στρατηγοί άνέλαβον τήν άπόλυτον αύτών έξουσίαν ένδείκνυσιν ή αποστολή 
τοϋ κηρυκος πρδς τούς Σπαρτιάτας ύπ’ αύτών τών στρατηγών, καί ούχί ύπδ 
τής ’Εκκλησίας. ΊΙ ημέρα τής έξόδου έκ τής πόλεω; δέν άναφέρεται παρά 
τών αρχαίων, άλλά καί δ προσδιορισμός αύτής δέν έχει πλέον σχέσιν πρδς 
τδν τής ημέρας τής μάχης. Παρά τοϋ Ηροδότου έμάθομεν ότι δ Φειδιπ
πίδης έλαβε τήν άπάντησιν τών Σπαρτιατών τή έννάτη τοΰ Καρνείου, 
δστις άντιστοιχεϊπρδς τδν Μεταγειτνιώνα τών ’Αθηναίων, άναχωδήσας δ’ 
έξ Αθηνών ό ήμεροδρόμος έφθασε δευτεραϊος είς Σπάρτην’ δυνάμεθα λοι
πόν νά δεχθώμεν ότι 5 Φειδιππίδης άνεχώρησεν έξ ’Αθηνών τήν έγδόην ή 
τήν έβδόμην τοΰ Μεταγειτνιώνος,. καθ’ ήν οί στρατηγοί δέν είχον έξέλθει 
τής πόλεω.;’ άλλ’έξήλθον άμα τή είδήσει τής προσορμίσεως τοΰ στόλου 
έν Μαρκθώνι, τή; ‘δποίκς έπίτη; άγνοοϋμεν ακριβώς τήν ημέραν, πρέ_ 
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πει όμως νά Οέσωμεν ύστερον τής 7 Μεταγειτνιώνος. Άπεπλανηθησάν 
τινες είς τήν γνώμην ότι ή μάχη συνήφθη τή 1 0 μετά τήν έξοδον ήμέρρρ 
έκ τής φράσεως τοΰ Ηροδότου «ήγρν ^ο-ύς ’Αθηναίους στρατηγοί δέκα 
τώκ ΰ δέκατος ην ΜιΛτιάδης.ΐ) έρμηνευσαντες ότι δέκατος ήτον .δ Μιλτιά
δης κατά τήν σειράν τή; ηγεμονίας, καί επειδή ή μάχη συνήφθη έπί 
τής πρυτανεία; αύτοϋ άρα ή ημέρα αύτη ήτον ή δεκάτη άπδ τή; εξό
δου. ’Αλλ"ή φράσις τών δ δέκατο; ήν Μιλτιάδη; σημαίνει άπλώς ότι δ 
Μιλτιάδη; ήν εις έκ τών δέκα, καθώ; δ Πλούταρχος λέγει «έτι δέ-’Αρι
στείδης μέν έν Μαραθώνι δέκατο; ήν στρατηγός» (Συγκ. Άριστ: ΐίατ: β) 
ΊΙ ήμερα λοιπόν τή; μάχης συμπίπτει μετά τή; 16 πρυτανείας ήτοι τής 
επανόδου τής πρυτανείας τοΰ Μιλτιάδού άπδ τή; δευτέρα; Μεταγειτνιώνος 
ίσταμένου.

"Οτι ημέρα τή; μάχη; ήτον ή 17 Μεταγειτνιώνος, ή τοϋ Καρνείου’μη- 
νδς δέν λέγει ρητώς ό Ηρόδοτος, ή άλλος έκ τών άρχαίων. Καθ’Ήρόδοτον 
οί Λακεδαιμόνιοι άπήντησαν τώ Φειδιππίδη «έαδεμέν (αύτοϊ;) βοηθέειν 
’Αθηναίοισι, αδύνατα δέ σφι ήν τδ παραυτίκα ποιεειν ταΰτα, ού βουλομέ- 
νοισι λύειν τδν νόμον’ ήν γάρ ίσταμένου τοΰ μηνδς έννάτη, έννάτη δέ ούκ 
έξελεόσασθαι έφασαν μή ού πλήρεος έόντος τοΰ κυκλου’ ούτοι μέν νΰν 
τήν πανσέληνον εμενον.» Ή φράσις τοΰ ‘Ηροδότου ένταΰθα είναι άόριστος, 
καί τινες τών νεωτέρων έξέλαβον ότι καθ’Ήρόδοτον οί Λακεδαιμόνιοι ούδέ- 
ποτε ήδύναντο νά έκστςατεύσωσι πρδ τή; πανσέληνου’ δπερ διαψεύδεται 
έκ τή; ιστορίας. Άλλ' έξ άλλων άρχαίων μαρτυριών βεβαιοΰται ότι ό μήν 
καθ’ ον δέν έπετρέπετο είς τούς Λακαεδαιμονίους νά έκστρατεύωσι ποδ' 
τής πανσέληνου ήτον δ Καρνεΐος, ένεκα τών εορτών. Ού'τως δ αύτδς ιστο
ρικός έν Ζ 206 λέγει «Τούτους μέν άμφί Λεωνίδαν πρώτους άπέπεμψαν 
Σπαρτ.άται... μετά δέ Κάρνεικ γάρ σφι ήν έμποδών έ'μελλον δρτάσαντες 
καί φυλακάς λιπόντες έν Σπάρτη κατά τάχος βοηθήσειν πανδημεί.» Καί 
δ Θουκυδίδης έν Ε, 5 4 «ώς δ’αύτοϊς τά διαβατήρια θυομένοις ού πρού- 
χώρει, αύτοί τε άπήλθον έπ’ οικον, καί τούς ξυμμάχους περιήγγειλαν μετά 
τδν μέλλοντα (Καρνεϊο; δ’ ήν μην, ίερομήνια Δωριεΰσι) παρασκευάζεσθαι 
ώς στρατευσομένους κτλ. ("Ορα αύτόθικεφ. 75 καί Άθήναιον δ, 19 ΊΙσύχ. 
Β 151). ’Επί τούτων έρειδόμενοι δ Freret in Μ del’A. d. Inscr. XVIII 134· 
καί δ Boeckh Mondcycl): σελ. 66 έβεβαίωσαν ότι δ μήν περί ού δ λόγος 
είναι δ Καονεϊος τών Σπαρτιατών καί Μεταγειτνιών τών Αθηναίων. Ό 
Πλούταρχος όμως έν τφ περί Ήροδ κκκοηθ: κς·'. ισχυρίζεται ότι ή μάχη 
συνέβη τή 6 Βοηδρομιώνος (επομένου τοϋ Μεταγειτνιώνος μηνός) διότι 
κατ’ εκείνην τήν ημέραν καί έπί τών χρόνων‘αύτοϋ εορτάζέτο έν’Αθήναις, 
αούδέ τήν πρδς ’Άγρας πομπήν ίστόρηκας, ήν πέμπουσιν έ'τι νΰν τή 'Εκάτη 
χαριστήρια τής νίκης έορτάζοντες» ψεύδεται δέ δ Ηρόδοτος άποδίδων είς 
τού; Σπαρτιάτας τήν πρόφασιν οτι δέν ήδύναντο νά έκστρατεύσωσι πρδ
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τίς πανσέληνου «ού γάρ μόνον άλλας μυρίας εξόδους και μάχας πεποίην- 
ται μηνδς ίσταμένου (δηλαδη^έντδς τοϋ πρώτου δεκαημέρου) μη περιμεί- 
ναντες την πανσέληνον, άλϋί^^ί ταύτης της μάχης έκτν] Βοηδρομιώνος 
ίσταμένου γενομένης ολίγον άπελείφθησαν, ώστε καί θεάσασθαι τούς νε
κρούς έπελθόντας έπί τδν τόπον». Ό λόγος δτι οί Λακεδαιμόνιοι ηδύναντο 
νά έκστρατεύσωσι, διότι πολλάκις έξεστράτευσαν πρδ της πανσέληνου, ηλη- 
θευενέάν ή μάχη έγίνετο είς μίνα άλλον η τδν Καρνεΐον, άλλ’δτι κατά 
τδν μήνα τοϋτον δέν έξεστράτευον πρδ της πανσέληνου άφαιρεΐ πάσαν 
αμφιβολίαν η μαρτυρία τοϋ Θουκυδίδου*  έκ τούτου δέ βεβκιοΰται καί δτι ή 
μάχη έγένετο τδν Μεταγειτνιώνα η Καρνεϊον καί ούχί τδν Βοηδρομιώνα. 
Έ δέ πρδς άνάμνησιν τίς νίκης τελούμενη πομπή δέν συνέπιπτε μετά 
της επετείου τίς μάχης, άλλά μετά της ίμέρας καθ’ ην ό δήμος έψη- 
φισε την εορτήν*  τδ μεν διότι ή ’Εκκλησία δέν ηδύνατο ν’ άναλάβη τάς 
τακτικάς εργασίας της, είμη άφοϋ έξέλειπε πας φόβος έπανόδου καί 
προσβολής τοϋ περσικού στόλου’ τδ δέ διότι κατά πρώτον οί ’Αθηναίοι 
εταξαντο νά προσφερωσιν είς την Άγροτέραν ’Άρτεμιν θυσίαν τράγων 
ισαρίθμων πρδς τούς φονευθησομένους εχθρούς· άλλά διά τδ πλήθος 
τούτων άπέβαινεν άνέφικτος η έκπληρωσις της ύποσχέσεως, καί άπεφα- 
σισθη διά ψηφίσματος νά θύωσι-κατ’ έ'τος πεντακοσίας τών χιμάρων, ώς 
διηγείται αύτδς ό Πλούταρχος. Παρατηροΰσι δέ οί νεότεροι δτι ή αύτη 
διαφορά της ημέρας τίς έορτίς άπδ της επετείου της νίκης ανευρίσκεται 
καί ώς πρδς την έν Πλαταιαΐς μάχην*  διότι κατά τδν Ιίλοόταρχον έωρ- 
τάζετο τη τετράδι. τοΰ Βοηδρομιώνος ίσταμένου κατ’ ’Αθηναίους, κατά 
δε Βοιωτούς τετράδι τοΰ Πανέμου φθίνοντας (Βίος Άριστ. ΙΘ'.), οί δέ νε
ότεροι ευρισκουσιν δτι δέν συνέπιπτον αί δύο αυται ήμέραι, διότι ό Πά- 
νεμος τών Βοιωτών άντιστσίχει πρδς τδν Μεταγειτνιώνα τών ’Αθηναίων 
(Corsini F. Ait. II. σελ. 412. Boeckh de pugnae marathon, temp. Freret 
ως άνω). Έωρτάζετο δ’ έν Άθηναις ή νίκη τη τετράδι Βοηδρομιώνος ί- 
σταμενου, δπως πανηγυρίξωσι κατά συνέχειαν την τε έν Πλαταιαΐς νί
κην και την έν Μαραθώνι. Καί τών νεωτέρων τινές έκλαμβάνουσι τδν 
λογον της .εορτής ώς πρόφασιν τών Σπαρτιατών δπως άποφύγωσι την έ- 
πικουριαν αυτών*  άλλ’ ένώ έξ ενός μέρους τδ θρησκευτικόν κώλυμα πι- 
στοΰται καί επι άλλων περιστάσεων’ έξ ετέρου ό 'Ηρόδοτος δέν παρα
λείπει ν’ άνα'φέρη δτι αμέσως μετά την πανσέληνον οί Λακεδαιμόνιοι έ-· 
σπευσαν είς βοήθειαν τών ’Αθηναίων, άναχωρησαντες πρδ της μάχης, καί 
τριτάΐοι άφιχθεντες είς ’Αθήνας. Δέν ύπάρχει λ.οιπδν λόγος μομφίς κατά 
τών Σπαρτιατών, ούδε κατά τοΰ 'Προδότου ώς καταψευσαμένου αυτών*  
ούδέ είναι μάλλον τούτου αξιόπιστος ό Πλούταρχος έν τοΐς ύπδ τούτου 
άναφερομένοις περί τίς παρατάξεως τών φυλών καί περί της ημέρας της: 
ρ·«χης. .. .. ■ ■■ ·· · :■
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Ό Βοίκχιος έν τη ίστορ. τών 'σελην. κύκλων σελ. 71 έκ των πινάκων 
τών όκταετών κύκλων τών ’Αθηναίων σημειοϊ ώς άντιστοιχοΰσαν την 
αρχήν τοΰ 3 έτους της 86 όλυμ. πρδς την 7 Αύγούστου 434 π. X.1 του 
Ίουλιανοΰ μηνολογίου και τδ 3 έτος της 72 όλ., καθ’§ συνηφθη η εν 
Μαραθώνι μάχη, ώς άρχόμενον τη 2 7 ’Ιουλίου 490 π. X., ώστε η α. 
Μεταγειτνιώνος άρχεται μετά τδ εσπέρας τίς 26 Αύγούστου, και η 8 
Σεπτεμβρίου μεταξύ της 1 3 καί 1 4 Μεταγειτνιώνος. ’Εν Σπάρτη η παν
σέληνος έγένετο άρχομένης τίς 14 Μεταγειτνιώνος εσπέρας της 8 Σε
πτεμβρίου. ’Άρα η ημέρα της 14 Μεταγειτνιώνος, 9 Σεπτεμβρίου ' 5)τά» 
η τελευταία τών Καρνείων*  οί δέ Σπαρτιάται άνεχώρησαν την πρωίαν 
τίς 15 Μεταγ., ήτοι 10 7βρίου καί έ'φθκσαν είς ’Αθήνας τριταΐοΐ', τούτ- 
τέστι’την 13 Σεπτεμβρίου η 18 Μεταγειτνιώνος.’Επειδή δ’ έφθασαν την 
έπιοΰσαν της μάχης κατά Πλάτωνα (Νομ. Γ'. ύστερον δ’ ουν άφίκοντο 
τίς έν Μαραθώνι μάχης γενομένης μια ημέρα.), έξάγεται δτι ή μάχη 
συνηφθη την 17 Μεταγειτνιώνος συμπίπτουσαν πρδς την 12 Σεπτεμ- 
βρίου 490 π. X. κατά τδ Ίουλιανδν μηνολόγιον.

Ό Γρότιος άποκλίνει μάλλον πρδς την μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου δτι 
η 6 Βοηδρομιώνος, καθ’ην έορτάζετο η νίκη, ητο καί η έπετειος τίς μά
χης, μη άναιρών τά έπιχειρηματα τών Freret, Larchet καί Boeckh ύπέ£> 
τίς μαρτυρίας τοΰ Ηροδότου. Έπί τούτοις δ άγγλος ιστορικός άποκρούει 
τά συμπεράσματα τοΰ γερμανοϋ φιλολόγου, παραδεχόμενος ώς άναμφι- 
σβητητον δτι ή Αίαντίς έτάχθη πρώτη εις τδ δεξιόν έφ’ ού δέν εύρισκει 
άποχρώσας τάς έξηγησεις τοϋ Βοικχίου, ού'τε βάσιμους τάς δοξασίας τών 
ιστορικών περί της έτησίας κληρώσεως τών φυλών, περί τίς άρχηγίας' 
τοΰ Πολεμάρχου, περί τοϋ χρόνου της έξόδου τών στρατηγών, καί της' 
ένάρξεως της άλληλοδιαδόχου πρυτανείας τών φυλών κλπ. Γ/Ολαι αί άμ· 
φισβητησεις αύται τίθενται έκποδών έάν μένωμεν έν τοΐς ύπδ τών άρ- 
χαιοτέρων πηγών μαρτυρουμένοις, παραλείποντες τας πρδς άναιρεσιν η 
διόρθωσιν αύτών εικοτολογίας ,.^ών νεωτέρων. Δεχόμενοι την δευτέράν 
Μεταγειτνιώνος ίσταμένου ώς ημέραν ένάρξεως τίς σειράς της πρυτα
νείας τών στρατηγών εύρίσκομεν συμπίπτουσαν μετά τίς 17 την ημέραν 
τοΰ άριθμοΰ τίς Οίνη’ίδος καί τίς πρυτανείας τοϋ Μιλτιάδου. II Οινη’ίς' 
λοιπόν παρετάχθη έν τφ δεξιφ πρώτη, 2 η Κεκρωπίς, 3 η 'Ιπποθοώντίς, 
4 η Αίαντίς, 5 η Άντιοχίς’ έπονται δέ 6 Έρεχθηις, 7 Αίγηις, 8 Πανδιο- 
νίς, 9 Λεοντίς, 10 Άκαμαντίς καί τελευταίοι οί Πλαταιεϊς. Ουτω δεν 
έχομεν ανάγκην τών άμαρτυρητων εικασιών τών νεωτερων περί τίνος' 
ένιαυσίας η εκτάκτου κληρώσεως της παρατάξεως τών φυλών*  ούδε υπο
θέσεων άτεζμάρτων πρδς συμβιβασμόν τίς πρυτανείας, τοΰ Μιλτιάδου 
μετά της σειράς τών φυλών άρχομένης άπδ τίς δεκάτης·πρδ τίς μάχης, 
ώς ημέρας της έξόδου τών στρατηγών. Συνφδά δέ πρδς τά παρά, τοΰ'Ηρο—
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·,δότου ιστορούμενα εύρίσκομεν κατά τούς αριθμούς τών φυλών πρώτην τα- 
χθεϊσαν τήν Οίνηίδα, είς ήν άνήκεν ό πρυτανεύων Μιλτιάδη;, Τετάρτην 
.εις το δεξιόν την Αίζντίδα ώς άναφέρει ό Πλούταρχος έν Συμπ. Προβλ. 
άμέσως δέ καί ακριβώς είς το κέντρου την Άντιοχίδα εις ην άνήκεν δ 
Αριστείδης.

Περί της θέσεως έν η πζρετάχθησαν οί πολέμιοι στοζτοί δέν έ'χομεν 
άκριβή πληροφορίαν τών αρχαίων. Περί τών ’Αθηναίων μόνον δ Ηρόδοτος 
λέγει α’Αθηνζίοισι δέ τεταγμένοισι έν τεμένεϊ ΊΙρζκλέος έπήλθον βοηθέον- 
τες Πλχτζιέες πζνδημεί». Τδ τέμενος δέν σώζεται, αλλά την θέσιν αύτοΰ 
άνεΰρον δ συνταγματάρχης Ληκιος καί δ Φίνλεϋ. Άμφότεροι έξηρευνησαν 
μετά προσοχή; τά της μάχης καταμετρήσζντες τό μαραθώνιον πεδίον. 
Ό πρώτος είχε γνώσεις της πολεμικής τέχνης, καί τής ελληνικής φιλο
λογίας’ δ δεύτερος κατεγίνετο είς την ιστορίαν, ιδίως της νεωτέρας 'Ελ
λάδος, άλλα κατά τό πνεΰμζ τής άγγλικής πολίτικης έπί της ελληνικής 
έπαναστάσεως, ώς φιλότουρκος μάλλον καί μισέλλην. Υποθέτω οτι αί 
κρίσεις αύτοΰ περί τζ5ς έν Μζρζθώνι μάχης είναι γνωματεύσεις τοΰ φίλου 
του Church, έλθόντος έν Έλλάδι μέ βζθμδν Ταγματάρχου, άν δέν άπα- 
τώμαι, άλλ’, άξιοϋντος καί λζβόντος βαθμόν άρχιστρζτήγου, χωρίς νά 
κατέχη την στρατηγικήν επιστήμην, ούδέ τό θάρρος γενναίου μζχητοΰ. 
"Ενεκα τούτων αποδίδω είς τάς κρίσεις τοΰ Αηκίου πίστιν πλειοτέραν ή 
είς τάς τοϋ Φίνλεϋ' περί τής μάχης' άλλ’ άμφότεροι άκριβώς περιέγρα
ψαν τό Μαραθώνιον πεδίον καί τάς πέριξ αύτοΰ θέσεις, όπως ήσαν προ 
πεντηκονταετίας δλιγώτερον παρ’ όσον φαίνεται σήμερον μεταβεβλημέ- 
νον. Εύρύς καί βαθύς κόλπος άπέναντι τής Εύβοιας άποτελεϊται βορειοα- 
νατολικώς ύπδ τοΰ ακρωτηρίου Κυνοσούρας, τά νΰν Στόμη,προεκβολής τοΰ 
όρους Δρακονέρα, καί δυτικομεσημβρινώς ύπδ τοΰ άκρωτηρίου τής Προ- 
βαλίνθου προεκβολής τοΰ Πεντελικοΰ όρους Άργάΰίκι. Βορειοδυτικώς 
τής παραλίας τοΰ κόλπου εκτείνεται τδ μαραθώειον πεδίον έν σχήματι 
ημισελήνου περιοριζόμενον έκ τών δρέω^Αργαλίκι, Άφορισμδν, Κοτρόνι, 
Σταυροκοράκι Δρακονέρα. Είς τδ δυτικομεσημβρινδν άκρον πρδς τάς ύπο- 
ρείας τής Προβαλίνθου σχηματίζεται παρά τήν θάλασσαν μικρόν έλος παρ’ 
ωδ άρχαϊος ναός τής Έλλώτιδος ή Έλλωτίας Άθηνάς. Ή άρκτική πλευρά 
τοΰ πεδίου καλύπτεται ύπδ μεγάλου έλους άποςηραινομένου κατά τδ 
θέρος, καί άφίνοντος δύο μικράς λίμ.νας. Τδ πεδίον έ'χει μήκος σχεδόν 
επτά μιλίων άγγλικών ή 5 */ 2 γεωγραφικών, καί πλάτος όλίγον μικρότε
ρου τών δύο μιλίων άγγλικών ή 1 γεωγραφικών. ’Αλλά μετά τοϋ πε
δίου συνέχονται δυτικομεσημβρινώς εύρεία κοιλάς μεταξύ τών δρέων Άρ- 
γαλίκι ’Ικαρίας καί Κοτρόνι έν γ κεΐται τδ χωρίον Βράνά, εις τό μέσον

4. ’Ενταύθα ϊχω ύπ’ ό'·}« τήν διατριβήν και τδν χάρτην τον Φίνλεϋ περιγράφοντος , τήν 
Διάκριαν.

τοϋ πεδίου πρδς δυσμάς έτέρα μακρυτέρα αλλά στενωτέρα κοιλάς μεταξύ 
τών δρέων Κοτρόνι καί Κοράκι έν ή κεΐται τδ νυν καλούμενου χωρίον Μα· 
οαθώνα, καί πρδς άρκτον τρίτη μεγάλη κοιλάς, ή τοΰ Τρικορύθου, μεταξύ 
τών δρέων Κοράκι καί Δρακονέρκς και τοϋ μεγάλου έλους, συνδεομένη μετά 
τοΰ μαραθωνείου πεδίου διά τοϋ στενοϋ τοΰ Κάτω Σουλίου μεταξύ τοΰ 
έλους καί τοϋ όρους Κοράκι. Είς τδ πεδίου κατέρχεται άπδ τοΰ Άφορι- 
σμοϋ διά τοΰ Βρανά ποτάμιον τδ όποιου.δέν φθάνει μέχρι τής θαλάσσης*  
έτερος μεγζλήτερος ποταμός κατερχόμενος διά τής Οίνόη; καί τής Μα
ραθώνας μέχρι τής θαλάσσης, καί διζιρών τδ πεδίον εις δύο σχεδόν ί'σα 
μέρη, βόρειον καί μεσημβρινόν*  και τρίτος ποταμός κατερχόμενος άπδ τής 
πηγής Μχκαρίζς παρά τδ κάτω Σοϋλι έν τώ μέσω , τοΰ έλους μέχρι τής 
θαλάσσης. Τδ χωρίον Βρανά συνδέεται μετά τών ’Αθηνών δι’ άμαζητής 
όδοΰ διερχομένης έκ τών άνατολικο-μεσημβρινών ύπωρειών τής Προ- 
βκλίνθου καί τοΰ Πεντελικοΰ, καί διά τής οδοΰ τής διερχομένης άπδ Στα
ματάς έπί τοΰ όρους Άφορισμοΰ καί τής Κηφισσίας καί τών βορειοδυτικών 
ύπωρειών τοΰ Πεντελικοΰ. Τδ χωρίου τής Μαραθώνας συνδέεται μετά 
τών ’Αθηνών εί'τε διά τής Προβαλίνθου, εί'τε διά τή; Σταμάτχς, ώς καί 
ό Τρικόρυθος, άλλα ή θέσις. καί ή δδδς τοΰ Βρανά διά τής Προβαλίν
θου είναι δμχλωτέρζ καί εγγύτερα πρδς τδ άστυ’. Ό Αήκιος έβεβζίωσεν 
ότι ή άρχαίκ κώμη τοϋ Μαραθώνας έ'κειτο είς τήν θέσιν τοΰ Βρανά. Ώς 
γνωστόν δ άρχαϊος δήμος Μαραθώνος άπετελεϊτο έκ τής τετραπό- 
λεως Μαρκθώνος, Οϊνόης, Προβαλίνθου καί Τρικορύθου.Ό Τρικόρυθος έ'κειτο 
άναμφισβητήτως πρδς άρκτον τοϋ μαραθωνίου πεδίου καί τοΰ μεγάλου 
έλους, ή δέ Προβάλινθος είς τήν αντίθετον μεσημβρινήν πλευράν τοΰ πε
δίου. Ό Μαραθών καί ή Οίνόη έκειντο πρδς δυσμάς τοϋ πεδίου εις τάς 
μεταξύ τών δρέων κοιλάδας. "Οτι είς τήν τοΰ Βρανά έ'κειτο ή κώμη τοΰ 
Μαραθώνας βεβαιοΰται, διότι έκ τών ύπδ τοΰ Fauvel, Chandler, καί Ross 
άνευρεθεντων άρχζίων άγαλμάτων, επιγραφών, καί λίθων μαρτυρεΐται οτι 
εκεί ύπήρχε τό άγροκήπιον τοϋ Μαραθωνίου Ήρώδου τοΰ’Αττικοϋ, εύρί» 
σκονται δέ πολλά λείψανα αρχαίων τοίχων καί κτιρίων, ένδεικνύοντα ότι 
έκεϊ που έκειτο μεγάλη κώμη αρχαία. Ό κ. Πζπζρρηγόπουλος διστάζει 
νά δεχθή τήν γνώμην ταύτην θεωρών πιθανώτερον ότι ό ΜαραΟών έ'κειτο 
είς τήν μεσαίζν κοιλάδα μεταξύ Κοτρόνι καί Κοράκι, έν η τδ χωρίον Μα- 
ραθώνα καί ύπεράνω τούτου (έν μίλιον σχεδόν) έρβίπιχ αρχαίας κώμης,' 
διότι ή πεδιάς αυτή είναι μεγαλητέρα τής τοΰ Βρανά. Άλλ’ ί'σως άπα- 
τάται έκ τής άπόψεως τών δύο .κοιλάδων, καθόσον ή μέν τής Μαραθοδνας

1. Έν τώ α μέρει (σιλ. 212) παρτμορφώϊη κατά τήν Αντιγραφήν τδ χωρίου.ίν ώ “γρί
φον ότι ή διά Κηφισσίας οδός live μακρινή και δύσβατος μεταξύ Μαρκθώνος (Βρανά) καί 
Σταματάς· ένώ ή διά Χαρβχτίοο ανωφερής, ούχί δύσβατος κατά τήν άκρχν τής ΙΙροβαλίνθου 
ΐκείΟεν είναι ομαλή καί ΐ.πίπεδος μέχρ<; Αθηνών. Π^οσΟετίον ότι ή μεταξύ Χαρβατίου καί" 
Μπάλλα θέσις καλείται τανύν Μπαλλάνα »’σ·;ήν Μπαλλάνα» ώσεί ϊλεγί τις «ι’ς τήν 
Ιίαλλήνην».

Τόμος II'. ί. — ’Απρίλιος 1884 19
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είναι [Λεν μακρυτερα, <χΧ)Λ πολύ στενωπή άπδ τοΰ Μαραθωνίου πεδίου μέ
χρι τών άρχαίων ερειπίων, έν συνόλφ δέ είναι και μικρά και ανώμαλος. 
"Ενεκα δέ τοϋ κατερχομένου δι’ αύτής ποταμού πιθανολογείται μάλ
λον δτι τά άνωθι τοϋ χωρίου ερείπια είναι της αρχαίας Οίνόης. Τούτου 
τεθέντος δέν ήδύναντο νά κεϊνται έντδς τής στενωπής εκείνης κοίλάδος 
δύο κώμαι τοσοΰτον πλησίον άλληλαις, ή Οίνόη και δ Μαοζθών. 'Η κοι- 
λάς απεναντίας τοΰ Βρανά αποτελούσα εύρείαν και ομαλήν πεδιάδα συν- 
εχομένην μετά τοΰ μαραθωνίου πεδίου, είναι πολύ καταλληλότερα προς 
σύστασιν μεγάλης κώμης. Δέν πρέπει νά μάς πλανίζ ή σημερινή επωνυ
μία τών χωρίων. Έξ άρχαίων χρόνων έρημώθησαν η Οίνόη και ή Προβά- 
λινθος. Ό Στράβων έν παρόδφ αναφέρει την Οίνόην, δ δέ Πλίνιος φυσ. 
ίστ. 5, 7 λέγει δτι έπ’αύτοΰ δέν ύπήρχον ούτε Οίνόη, ού'τε Προβάλινθος. 
Πιθανώς λοιπόν έπί τίνος καταστροφής αί άρχαιότεραι τέσσαρες κώμαι 
συνωκίσθησαν, διατηρήσασαι τδ όνομα τοΰ δήμου, είς τδ νϋν χωρίον Μα
ραθώνα, κάτωθι τή; Οίνοης, πρδς αποφυγήν τών έκ τοϋ ποταμοΰ είς την 
άρχαίαν κώμην προσγινομένων ζημιών. Ό Ross έξερευνήσας δλα εκείνα 
,τά μέρη έπείσθη δτι ή άρχαίζ'κώμη τοΰ Μαραθώνας έ'κειτο είς την κοι
λάδα τοϋ Βρανά, άλλ’ έπί τοΰ ύψώματος έφ’ ου ό Αηκιος θέτει τδ τέμε
νος τοϋ Ήρακλέους, σώζονται δέ είσέτι ερείπια άρχαίων τοίχων, είς μι- 
κράν άπόστασιν πρδς άνατολάς τοΰ χωρίου Βρανά, καϊ έπί τ·?5ς δδοΰ της 
μεταξύ Βρανά καί ’Αθηνών διά Χαρβκτίου. Μεταξύ λοιπδν τοϋ ’Ηρα
κλείου καί τοϋ Βρανά, έπι τής δδοΰ καί τοΰ ρύακος τοΰ καταβαίνοντος 
έκ τοΰ χωρίου, τοποθετεί ό Ληκ τδ στρατόπεδον τών ’Αθηναίων. Έκ της 
θέσεως ταύτης οί "Ελληνες είχρν ύπ’ αύτού; δλον τδ Μαραθώνειον πεδίον, 
ήσφάλιζον τά νώτα διά τών δρέων Άργαλίκι, Άφορισμοΰ, Κοτοόνι καί 
των υψωμάτων τής Οίνόης, καί έδέσποζον τών ποδς τδ άστυ όδών της τε 
διά Χαρβατίου καί τής διά Κηφισσίας. ΊΙ θέσις είς ην προσωρμίσθη δ στό
λος, καί άπεβιβάσθησαν οί Περσαι, υποδεικνύεται άφ’έαυτής, ως η άρκτικη 
παραλία τοΰ κόλπου μεταξύ της θαλάσσης καί τοΰ μεγάλου έλους, έ';0α 
δ στόλος προεφυλάσσετο διά τοΰ άκρωτηρίου τής Κυνοσούρας· δέν ύπηρχε 
δέ φόβος έξαπιναίας έπιθέσεως η ένέδρας έκ μέρους τών ’Αθηναίων, οΐτι- 
νες δέν ήδύναντο νά φθάσωσιν είς τδ Μαραθώνειον πεδίον, είμή έκ της αν
τιθέτου πλευράς, κατερχόμενοι έκ τών δρέων Άφορισμοΰ καί Άργαλίκι. '
Έπί τούτων δ Φίνλεΰ συμφωνεί μετά τοΰ Ληκ. Άλλά διαφωνία ύπάρχει 
μεταξύ αύτών ώς πρδς την θέηιν τής- παρατάξεως είς την μάχην. Κατά 
τδν Ληκ ή δεξιά τών ’Αθηναίων έστηρίζετο έπί τοΰ Ηρακλείου, η δέ 
γραμμή έ.ξετείνετο άριστερά έκ μεσημβρίας πρδς άρκτον μέχρι τοΰ ποτα
μοΰ τοΰ έκ της Οίνόης κατερχομένου καί τοΰ νϋν έκκλησιδίου τοΰ Άγ.
’Αθανασίου, παρά τφ ΣέφερΓ οί δέ Πέρσαι παρετάχθησαν έχοντες τδ δε- ί 
ξιδν έπί τής δδοΰ τοΰ κάτω Σοΰλι, παρά τδ έκκλησίδιον τοΰ Άγ. Γεωρ
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γίου, καί ή γραμμή αύτών παρετείνετο έξ άρκτου πρδς μεσημβρίαν μέ
χρι της πηγής καί τοΰ μικροΰ έλους της Προβαλίνθου, παρ’ ω κεϊνται είς 
την παραλίαν τά έρείπια τοϋ ναοΰ τής Έλώτιδος Ά.θήνάςι "Ωστε τδ 
κέντρον τών Περσών έτέτακτο έπί τοΰ σημερινού σωροΰ η κοινσταφίου 
τών Αθηναίων, ένφ τδ κέντρον τούτων ήτο τοποθετημένου είς την θέσιν 
Τζέπι όπου φαίνονται σημεία άοχαίκς δδοΰ πρδς τδν Βρανά η Μαραθώνα. 
*0 Φίνλεϋ θέτει τδ στρατόπεδον τών Αθηναίων είς τούς πρόποδάς τοϋ 
όρους Άργαλίκι πλησιέστερον πρδς τδ μικρόν έλος μάλλον η πρδς τδ χω
ρίον Βρανά, καί μεταθέτει την γραμμήν της είς μάχην παρατάξεως αύτών 
είς την πεδιάδα” ώστε τδ κέντρον τής γραμμής τών Αθηναίων έ'κειτο έπί 
τοϋ σησ.ερινοΰ σωροΰ, τδ δεξιόν έφθανε μέχρι της παραλίας, καί τδ άριστε- 
ρδν μέχρι τών προπόδων τοΰ όρους Κοτρόνι πέραν της μεταξύ Βρανά καί 
Σουλίου δδοΰ” κατ’ αύτδν δέ οί Πέρσαι στρατοπεδεύσαντες μεταξύ της 
παραλίας, τοΰ μεγάλου έλους, καί τοΰ ποταμοΰ της Μαραθώνας, κατά την 
μάχην παρετάχθησαν νοτιοδυτικώς τοϋ ποταμοΰ, έχοντες τδ άριστερδν έπί 
της παραλίας καί τδ δεξιόν έκτεινόμενον μέχρι τών υπωρειών τοΰ Κοτρονίου” 
ένω δ στόλος αύτών ήτον ελλιμενισμένος από τοϋ σημείου τή; παραλίας 
είς § έ'ληγεν η άριστερά μέχρι τοΰ άκρωτηρίου Κυνοσουρας. Ό V. Campe 
κατακρίνει τήν γνώμην, ήν άποδίδέι τώ Αήκ, οτι οί Περσαι έ'θηκάν τδ 
στρατόπεδον αύτών είς τήν μικράν πεδιάδα τοΰ Τρικορίθου άνωθι τοΰ με
γάλου έλους, μεταξύ τούτου α^ί τών δρέων τοΰ Σουλίου. Ό Αήκ δέν λέ
γει τοΰτο σαφώς” άλλ’ίσως τδ έξάγει δ Campe έκ τής φράσεως τοΰ Αη- 
κίου ότι οί Πέρσαι τρκπέντες είς φυγήν άπωθοϋντο προς τήν κλεισωρίκν 
τοΰ Τρικορίθου. ’Εάν τοΰτο έ'λεγεν δ Αήκ, ήτον δρθή ή έπίκρισις τοϋ 
Campe, διότι δ στρατός τών Περσών ήθελε πολύ άπομακρυνθή άπδ τοϋ 
στόλου, δυσκόλως μετά τούτου συγκοινωνών,άνευ ανάγκης,ένφ ύπήρχεν αρ
κετός χώρος διά τδ στρατόπεδον είς τδ αύτδ μέρος τής άποβιβάσεως με
ταξύ τοΰ έλους καί τοϋ ποταμοΰ τής Μαραθώνας. Άλλ’έγώ έν τφ Αήκ 
άναγινώσαω τοΰ το μόνον ότι μέρος τών Περσών τοϋ δεξιοΰ κέρατος κατά 
τήν φυγήν άττωθεΐτο πρδς τήν δδδν τήν διερχομένην διά τής κλεισφρείας 
τοϋ Τρικορύθου” τοΰθ’ δπερ συνάδέι μετά τής παραδόσεως ότι πολλοί τών 
Περσών έφθάρησαν έν τφ έλει. Ό Παυσανίας δστις άνκφέρει ταύτην έν 
Α'. λβ'. λέγει προσέτι ότι «ύπέρ τήν λίμνην (τήν ελώδη τά πολλά) 
φάτναι είσί λίθου τών ίππων τοΰ Άρταφέρνους, καί σημεία έν πέτραις 
σκηνής». Έκ τής περαιτέρω περιγραφής τοΰ περιηγητοϋ έξάγεται άνεν- 
δοιάστω; δτι δέν θέτει τήν σκηνήν καί τά ιπποστάσιά τοΰ Άρταφέρνους 
έν τφ σπηλαίφ τοΰ Πανδς, τφ έν τή κλεισώρειά: τοΰ Τρικορύθου, τά νυν 
κάτω Σοΰλι, ώς τινες τών νεωτέρων ισχυρίζονται. Ό Παυσανίας πιθανώς 
έννοεϊ τήν μέγαλειτερα*  τών δυο έν τώ έ*ει  λιμνών ποδς τήν βορειοανα
τολικήν πλευράν τοϋ πεδίου, καί έν τφ μέσω ταύτης κειμένην” οπερ ύπο- 
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στηρίζει τήν γνώμην δτι οί Πέρσαι έστησαν τδ στρατόπεδον αυτών 
μεταξύ της. παραλίας και της όύοΰ τοΰ Τρικορόθου, τοΰ έλους καί τοΰ πο
ταμού τής Οΐνόης, ως έν τετραγώνω σημείο? την θέσιν αύτοΰ δ Φίνλεϋ. 
*Οσον άφορα εις τδ στρατόπεδον τών ’Αθηναίων δ Campe κατακρίνει την 
γνώμην τοΰ Αηκίου, ήν υποθέτει διάφορον τής τοϋ Φίνλεϋ, μή έ'χων ακριβή 
γνώσιν τών θέσεων’ διότι εκλαμβάνει δτι κατά τδν Αηκιον δ Μιλτιάδης 
κατέλαβεν τήν κώμην Μαραθώνας, νΰν Βρανόί, δπως έμποδίση τήν πρδς 
τδ άστυ διάβκσιν τών Περσών διά τής όδοΰ Κηφισσίας, και άφήκέν έλευ- 
θέραν τήν διά Προβαλίνθου, ήτοι τήν διά Χαρβατίου. Τούναντίον δμως 
έκ τής θέσεως, εις ήν δ Αήκιος σημείο? τδ στρατόπεδον τών ’Αθηναίων, ό 
Μιλτιάδης έδέσποζε και τών δυο αύτών δδών, καί ήδύνατο ευκόλως νά 
καταλάβν) τήν κλεισώρειαν τής Οΐνόης με/pi τής δποίας έ'φθανεν ή άρι- 
στερά πτέρυξ κατά τήν μάχην. Περί τής θέσεως τών στρατοπέδων δέν 
διαφωνεί πρδς τδν Αηκιον δ Φίνλεϋ δσον περί του τόπου τής μάχης, κα
θόσον δ Φίνλεϋ θετει τάς γραμμάς τών Περσών έκτεινομένας άπδ τής πα
ραλίας μέχρι τής ύπωρείας Σέφερι καθετως πρδς τδ μήκος τοϋ πεδίου, 
πρδς μεσημβρίαν καί παραλλήλως^τοΰ ποταμού τής Οΐνόης. Τάς δέ γραικ· 
μάς τών ’Αθηναίων παραλληλως πρδς τάς τών Περσών έχουσας τδ κέν- 
τρον έπί τοϋ σωροΰ’ ενώ δ Αήκιος θετει τάς παραλλήλους γραμμάς τών 
δύο στρατών διευθυνομένας έκ μεσημβρίας πρδς άρκτον, καί τήν μέν τών 
Περσών έκτεινομένην άπδ τοΰ έλους τής Προβαλίνθου μέχρι τής κλεισώ
ρειας τοΰ Τρικορόθου' ώστε τδ κέντρον τών Περσών τίθεται έπί τοΰ σωροΰ 
δπου δ Φίνλεϋ θέτει τδ κέντρον τών ’Αθηναίων' τούτων δέ στηρίζεται τδ 
δεξιόν εις τάς υπώρειας τοϋ Άργιλικίου, τδ κέντρον εις τάς τοϋ Κοτρονίου 
καί ή άριστερά είς τδ Σέφερι καί τά ύψώματα τής κλεισωρίας τής Οΐνόης. 
Ό Κούοτιος άκολουθεϊ τδν Ληκ. «Ό Μιλτιάδης λέγει, δέν ήδύνατο νά δι- 
στάζη περί τής εκλογής τοϋ τόπου τής στρατοπεδεύσεως αύτοΰ. ’Ώφειλε 
νά κάλυψη τήν μεγάλην πρδς τάς ’Αθήνας οδόν. "Εμεινεν έπί τών ύψω- 
μ,άτων τοϋ Πεντελικοϋ, άνωθι τοΰ 'Ηρακλείου προστατεύων τδ ιερόν άλσος 
αύτοΰ, έ'χων ύπδ τάς όψεις δλην τήν έ'κτασιν τοΰ πεδίου κατά μήκος, 
κατοπτεύων τά κινήματα τοϋ έχθροϋ, ενώ έξ άλλου ήτον άποχρώντως 
έξησφαλισμένος άπδ τών προσβολών τούτου διά τών άποτόμων άνωμκ- 
λιών, τών βράχων, καί τής γραμμής τών οχυρωμάτων αύτοΰ, καί είχε τήν 
προμήθειαν τοΰ άναγκαιοϋντος ΰδατος παρά τών ρυάκων τά δποϊα χύνον
ται εις τά έλη προς τδ Ηράκλειον». ’Εννοεί δ συγγραφεύς τδ μικρόν έλος 
τής Προβαλίνθου πρδς τήν άνατολικομεσημβρινήν άκραν τοΰ πεδίου μέχρι 
τοΰ οποίου όμως δέν φθάνει τά νΰν δ ρόαξ,δστις κατέρχεται άπδ τοΰ Άφο- 
ρισμοΰ καί τοΰ Βρανά, καί διέρχεται διά τής θέσεως εις ήν δ Αήκιος θέ
τει τδ στρατόπεδον τών ’Αθηναίων.

(*Εήι “αι συνέχεια) I. Α. Τυπάλδος

Η ΠΟΜΠΗΙΑ ΚΑΙ ΟΙ Π0ΜΠΗΙΑΝ0Τ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.
Η ΕΚΤΑΦΕΙΕΑ ΠΟΛΙ2

•Αρχαία Νωπογραφία. — Ιστορία τής Πομπηίας πρό τοϋ θανάτου της καί μετ*  
αυτόν.— Πώς έτίφη καί έξετάφη. — Προφητεία Winckelmann.— Αί παρά τών 
Καρόλου Γ'. Μυρά καί Φερδινάνδου γενόμεναι άνασκαφαί. — Αί''σήμερον 
ενεργοϋμεναι άνασκαφαί. — Κ. Fiorelli. — Τί ευρίσκουν καί τί δέν ευρίσκουν.

Σιδηρόδρομος μεταβαίνει άπδ Νεαπόλεως είς Πομπηίαν. Είσθε μόνος ; 
Μίαν ώοαν διαρκεΐ ή οδοιπορία’ έχετε λοιπδν τδν ώρισμένον καιρ,δν ν’ ά- 
ναγνώσητε ο,τι μέλλετε νά ί'δητε διακόπτοντες τήν άνάγνωσίν σας όπως 
θεωρήσητε κατά διαστήματα τδν Βεσούβιον ή τήν παραλίαν, τδ καθα
ρόν ύδωρ τδ έκ τής κοιλότητας τών ακρωτηρίων άναπηδών, παραλίαν 
κυανήν πλησιάζουσαν καί χλοεράν γινομένην, παραλίαν χλοεράν άπομα- 
κρυνομένην καί κυανήν γινομένην, τδ Castellamare άνυψούμενον καί τήν 
Νεάπολιν φεύγουσαν. Πάσαι αύται αί τοπογραφία! καί τά χρώματα ταΰτα 
ύπήρχον ήδη άφ’ ής έποχής ή Πομπηία κατεστράφη’ ή νήσος Prochyta 
(Προχύτη), αί πόλεις Bajae (Βκίαι) Bauli, Νεάπολις καί Surrentum (Συρ- 
ρεντδν) έ'φερον τά ονόματα, άτινα μέχρι τοΰ νΰν περίπου διετήρησαν: τδ 
Porlici έκαλεΐτο Ηράκλειον ή Torre Annunziata Όπλόντη· τδ Castellamare, 
Σταβίαι'ή Mis0ne (Μισηνδς) καί ή Minerve ώριζον τάς δύο άκρας τοΰ κόλπου'. 
’Εν τούτοις δμως <5 Βεσούβιος δέν ήτο οϊος νΰν κατέστη’ γόνιμος καί δα
σώδης μέχρι σχεδόν τής κορυφής, κεκκλυμμένος ύπδ δένδρων ύπωροφόρων 
καί άμπελώνων σχεδόν ώμ.οίαζε πρδς τά γραφικά τοϋ όρους Sant’ Angelo 
υψώματα πρδς ά κυλινδρικώς περιστρεφόμεθα’ μόνη ή κορυφή. ύπδ· σπη
λαίων διάτρητΟς γέμουσκ μαύρων λίθων, ανήγγειλε τοΐς σοφοϊς ήφαίστιαν 
«προ καιροΰ έσβεσμένον.» 'Επόμενον ήτο αύτη ν’ άναφλεχθή έκ τίνος φο
βέρας έκρήξεως, έκτοτε δέ καπνίζει καί φλέγεται άπαύστως, άπειλοΰσα 
τά ερείπια καί τάς νέας πόλεις, αΐτινες προ τών ποδών της κείμεναι, π.3- 
ριφρονοΰσιν αύτην.

Τί περιμένετε νά εύρητε έν Πομπηία ; Μακρόθεν ή άρχαιότης φαίνε
ται άπειρος' ή λέξις ερείπια έξυπνίζει κολοσσιαίας ιδέας μεγαλουργούς έν 
τή εξημμένη τοΰ περιηγητοΰ φαντασία. Μή άπατώμεθα*  είναι- δ πρώτος 
κανών τοΰ πέριηγέϊσθαι τδν κόσμον. Ή Πομπηία ήτο μικρά πόλις περιέ- 
χουσα τριάκοντα χιλιάδας κατοίκων' ήτο δηλαδή δ,τι σχεδόν ή .Γενεύη 
πρδ τριακονταετίας. "Οπως ή Γενεύη, θκυμασίως κειμένη εις τδ βάθος 
γραφικωτάτης κοιλάδας, μεταξύ ύρέων, άτινα έξ ένδς μέρους άποκρυπτουσι 
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τον ορίζοντα, είς μικράν άπόστασιν άπδ τής θαλάσσης καί τίνος μόσκος 
έκεϊ έκβκλλοντος, δστις'άλλοτε ητο ποταμός, προσείλκυε διακεκριμένα 
πρόσωπα, πρδ πάντων δμως κατωκεϊτο ύπδ εμπόρων, άνθοώπων πλουσ-.ω- 
τάτων, φρονίμων, σωφρόνων καί πιθανώς τίμιων. Οί έτυμολόγοι, άφοΰ ε
ξάντλησαν έν τοϊς πονήμασιν αύτών πάσαν την επιστημονικήν αύτών ευ
φυΐαν είς την διερεύνησιν τής παραγωγής τοΰ ονόματος τή; Πομπηίας 
συνεφώνησαν, δπως παραγάγωσι τούτο έκ της 'Ελληνικής λέξεως πΐμπαγ' 
εξ ού συνήγαγον δτι πολλοί Πομπηϊανοι ένήργουν τδ έξαγωγικδν έμ.πό- 
ριον, η νσως ήσαν άποικοι σταλέντες μακρόθεν, δπως άποτελέσωσιν άποι- 
κίαν. Πάσαι όμως αί γνώμαι αυται είσίν εικασία’., περί ών ,μάταιον θεω- 
ροΰμεν νά ένδιατρίψωμεν.

"Ο,τι,δύναται τις νά βεβαίωση εΐνε δτι ή πόλις ήτο τδ εμπορικόν επι- 
νειον τής Nola, Nocera και Atelia. Ό λιμην αύτής, δυνάμενος νά πεοι- 
λάβη ναυτικήν δύναμιν, προεφύλαξε τδν στόλον τοΰ Π. Κοονηλίου. Ό λι- 
μήν ούτος, ό άναφερόμενας ύπό τινων συγγραφέων, δεικνύει, δτι η θά
λασσα έβρεχε τά τείχη τή; Πομπηία;' οδηγοί τινες ένόμισαν, δτι άνε- 
κάλυψαν τούς κρίκους, οϊτινες έκράτουν τά σχοινιά τών γαλερών. Δυστυ
χώς είς. τήν θεσιν, τήν όποιαν-ή φαντασία τών συγχρόνων παρίστα κεκα- 
λυμμένην ύττδ θαλασσίου ύδατος, άνεΰρον, ημέραν τινά λείψανα άρχαίων 
οικοδομών' άνεγνώρισαν λοιπόν,,δτι ή Πομπηία, καθώς και πολλά άλλα 
μέρη, είχε τδν λιμένα της είς τινα άπόστασιν.

Ή μικρά ημών πόλις ολίγον έν τή ίστορί^ μνημονεύεται. Ό Τάκιτος 
και δ Σενεκας παριστώσιν αύτήν περιφανή., πασών δμως τών εποχών ο( 
’Ιταλοί ήγάπησαν τά υπερθετικά? Θά εύ'ρητε έν αυτή οικοδομάς παλαιάς, 
έμφαινούσας άρχαίαν καταγωγήν, καί όσκικάς έπιγραφάς, άναμιμνησκού- 
σας τήν άρχαίαν τοϋ τόπου γλώσσαν. "Οτε οί Σαμνΐται είσέβαλον καθ’ 
δλην τήν Καμπανιάν, δπως εύκολώτερον αύτη τή 'Ρώμη παραδώσωσι, 
κατέλαβον πιθανώς καί τήν Πομπηίαν, ήτις διέπρεύε κατά τδν δεύτεοον 
Σαμνιτικδν πόλεμον (310 π. χ.) και ή'τις έξεγερθεΐσα μεθ’ όλης τής κοι
λάδας τοϋ Sarno, άπδ τής Nocera μέχρι τών Σταβ.ών, άπέκρουσεν επι
δρομήν τινα τών 'Ρωμαίων άναγκάσασα αυτούς νά άποσυοθώσιν είς τά 
πλοία των. Ό τρίτος Σαμνιτικδς πόλεμος,.ύπήρξεν, ώς γνωστόν, αιματηρά 
έκδίκησις, ή δέ Πομπηία κατέστη 'Ρωμαϊκή,

Εί καί ό τών καταχτητών ζυγός δέν ήτο βαρύς, (διότι και τήν γερου
σίαν κκί τούς άρχοντας καί τάς άρχαιρεσίας των διετήρουν καί μόνον ψό
φον έν καιρφ πολέμου έτέλουν), τά Σαμ.νιτικά πλήθη τήν αυτονομίαν των 
έίτιδϊώκοντα, δίς έτι έξηγέρθησαν' πρώτο,ν μετά τήν έν Κάνναις μάχην, 
εϊτα δ εναντίον τοϋ Σύλλα μετά 124 έτη' δπερ άποδείκνυσι τήν, τής άν- 
τιστάσεω; επιμονήν. Καί κατά τάς δύο ταύτας περιστάσεις ή Πομπηία 
έκυριευθη, κατά τήν δευτέραν μάλιστα έν μέρει καταστραφεϊσα καί κα~· 
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ταληφθεΐσα ύπδ άποσπκσματος στρατιωτών, οϊτ'νες έπ’ ολιγσν χρονον έ
μειναν έν αύτή. Ιδού άπασα ή ιστορία τής μικρής ταύτης πολεωςι Οί 'Ρω
μαίοι ήοέσκδν το νά κατοικώ σιν έναύτή.Ό Αύ'γουστος έπεμψεν αποικίαν 
ίδρύσασαν τδ προαστειον τοϋ Augustus-Felix ύπδ δημάρχου κυβερνώμενον. 
Ό αύτοκράτωρ Κλαύδιος έκέκτητο έν Πομπηία έπαυλιν, εν ή άπωλεσεν. 
εν τών τέκνων του, δπερ άπέθανεν έκ τίνος μοναδικού συμβάντος. Τδ 
αύτοκρατορικδν τοϋτο τεκνίον διεσκέδζζεν, ώς έτι καί νϋν έν Νεα- 
πόλει εί'θισται, ρίπτον άπια εις τδν αέρα καί άρπάζων αύτά έπκναπι- 
πτοντκ' ένδς τών καοπών τούτων βιαίως είσδύσαντος είς τον λάρυγγα άυ- 
τοϋ, άπεπνίγη ό παϊς. ’Αλλά τά παιδάρια τής Νεαπόλεως την παιδιάν 
ταύτην μετέρχονται νϋν διά σύκων, δπερ καθιστά αύτήν ήκιστα κινδυνώδη.- 

Θά έπίσκεφθώμεν λοιπόν μικράν πόλιν ύποτελή είς τήν 'Ρώμην πολύ 
δλιγώτερον χρόνον παρ’ δσον ή Μασσαλία είς τούς Παρισίους, κατα τι όμως 
πεοισσότερον παο’ οσον ή Γενεύη είς τήν Βέρνην. Ή Πομπηία ούδόλως 
σχεδόν έξηρτάτο άπδ τής Γερουσίας ή τοϋ ΑύτοΖράτορος. Ή άρχαία γλώσσα, 
ή όσκική, είχε πκύσει ούσα έπίσημος καθ’ δσον ή πολιτεία-είχεν ή'δη έν 
χρήσει τήν Λατινικήν. Οί αστοί ήσαν πολϊτζι 'Ρωμαίοι, τής 'Ρώμης άνα? 
γνωρισθείσης ώς πρωτευούσης καί πατρίδας. 'Η αστική νομοθεσία ύπετάσ- 
σε το τή 'Ρωμαϊκή. Έκτος δμως τών επιφυλάξεων τούτων, ή Πομπηία 
άπετέλει έδιον μικρόν κόσμ.ον, άνεξάρτητον και τελείαν. Είχε περιωρισμε..- 
νην τινά γερουσίαν, συγκειμένην έκ δεκαδαρχών, μικράν τινα άριστοκρα- 
τίαν άντιπροσωπευομένην ύπδ τών Augustales, άντιστοιχουντων πρδς τους 
ίππότας, τέλος τδν όχλον καί τδν λαόν. "Ωριζε τούς ίερεΐς της, σύνεκαλει 
τάς συνόδους της, έκοινοποίει τούς άστικούς νόμους, έκανόνιζβ τά τής 
στρατολογίας, είσέπραττε τούς φόρους, εξέλεγε τέλος τους κυβερνητας 
καί τούς ύπάτους της (τών δεκαδαρχών άποδιδόντων τήν δικαιοσύνην),, 
τούς άγοοανόμους τής, τδν ταμίαν της κτλ. Δεν θά διατρεςωμεν λοιπον 
πόλιν επαρχιακήν, άλλά μικρόν κράτος διατηρηθέν έν τή ενότητι τής ,αυτ 
τοκρατορίας, και ώς λίαν εύφυώς έλέχθη, μικρογραφίαν τινα τής, 'Ρώμζης·.

Έτέρα περίπτωσις κινεί τδ ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τήν Πομπηϊκη. 
Ή πόλις αυτή, ή άτυχης, σκληρώς ύπδ σεισμού κατεστραφη εν έτει. G3 
π. χ. Πλεϊστοι ναοί κατέρρευσαν, πρδς δέ ή κιονΟστοιχία τής Άγορά,ς,· ή 
Βασιλική, Στοά, τά θέατρα, χωρίς νά λογισθώσιν οί τάφοι καί αι οικιαι. 
αΑπασαι σχεδόν αί οίκογένειαι έφυγον, φέρουσαι τά έπιπλα αυτών καί τα 
έκ μαρμάρου μνημεία αύτών' ή γερουσία έδίστασεν έπί πολύν, χρόνοη νά 
έπιτοέψη τήν άνοικοδόμ.ησιν της πόλεως καί τδν εκ νέου συνοικισμόν. Οι 
Πομπηϊανοι έπανήλθον, άλλ’οί δεκαδάρχαι ήθελησαν ώστε η πόλις καθ’ 
ολοκληρίαν ν’άνακαινισθή. Οί κίονες τής άγοράς ’ άνη.γερθησαν ταχεώ,ί 
μετά κιονόκρανων τοΰ συρμοϋ, ό*  κορινθορωμαϊκδς ρυθμός δεκτός γενόμενος 
σχεδόν πανταχοΰ, μετέβαλε τδν ρυθμόν τών μνημείων' οί παλάιοι σιολή- 
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νες περικεκαλυμ,μενοι ύπδ άλαβάστρου, κάκιστα άνεκαινίσθησαν Six νέας 
ύλης περιβληθέντες, χί όσκικαί έπιγραφαί έξηφανίσθησαν. Μεγάλα προέ- 
κυψκν λάθη ώς προς την τέχνην, άλλ’ έτηρήθη αρμονία τις τέρπουσα τούς 
έκ πρώτης ό'ψεως άγαπώντα; τά μνημεία καί τάς πόλεις. Έφ’ οσον ή φι
λοκαλία μειονεκτεϊ, - έπί τοσοΰτον ή αρμονία πλεονεκτεί. Θά διατρέξητε 
συνολον οικοδομών, αΐτινες φέρουσιν επ’ αύτών την ήλικίαν των και πα- 
ρεχουσι κζΟκρωτάτην καί ζωηροτάιην ιδέαν τοΰ δτι ύπήρχε πόλις, άποι- 
κίκ 'Ρωμαϊκή, κατά την εποχήν τοϋ Ούεσπασιανοΰ.

Έπεχείρησαν λοιπόν ν’ άναγείρωσι τήν πόλιν, μετά πολλής δραστηριό
τητας κατά μεγα μέρος χαριζόμενοι εις τά τών Πομπηϊανών δώρα, κυ
ρίως δέ τών δημοσίων λειτουργών. Οί ναοί τοΰ Διδς καί της ’Αφροδίτης 
(άποδεχόμεθα τά καθιερωμένα όνόματα) οί τής ’Ίσιδος καί τής Τύχης 
ήσαν ή'δη άνεγηγερμένοι, τά θέατρα άνωκοδομοΰντο, οί ώοαΐοι τής αγο
ράς κίονες έσταθμίζοντο ύπδ τάς στοάς-, αί οίκίαι κατοικηθεΐσαι έγεμον 
ζωηρών ζωγραφημάτων, ή εργασία καί ή τέρψις άνεζωογονήθησκν, ή ζωή 
έκινεΐτο, τδ πλήθος συνωθεΐτο εις τδ άμφιθέατρον, οτε αίφνης έξερράγη 
ή τρομερά έκρηζις τοϋ 79. Θά τήν περιγράφω βραδύτερου*  τοδτο μόνον 
αναφέρω έν’ταϋθα, δτι αύτη έθαψε τήν Πομπηίαυ ύπδ χάλαζαυ πετρών 
καί κατακλυσμόν τέφρας. ‘Η-’τρομερά τοΰ ηφαιστείου έκρηζις κατέστρεψε 
τρεις δλας πόλεις, εκτός πολλών άλλων χωρίων, καί ήρήμωσε τήν χώραν 
έν ριπγ δφθαλμοδ.

Έν τουτοις μετά τήν καταστροφήν οι κάτοικοι επανήλθαν*  ένήργησαυ 
τάς πρώτας άνασκαφάς, δπως έκθάψωσι τά πολύτιμα αυτών πράγματα*  
πλήθος κλεπτών ωσαύτως έν τγ5 ύπογείω πόλει είσέδυσαν (ώς τοΰτο συμ
βαίνει καί νΰν). Ό Αύτοκράτωρ Τίτος συνέλαβε πρδς στιγμήν τήν ιδέαν 
ν’ άνακαθάρν) καί άνοικοδομήσ-ρ αύτην*  έπεμψε δέ πρδς τοΰτο έπιτοπίως 
δύο γερουσιαστάς*  φαίνεται όμως, δτι ή εργασία αυτή έφόβισε τούτους, 
καί ή άνέγερσις μόνον έν σχεδίω έμεινεν. ΊΙ 'Ρώμη ύπεβλήθη μετ’ δλι- 
γον εις σοβζρωτέρας μέριμνας, ή ώστε νά σκέπτηται περί μικράς πόλεως 
καταστοαφείσης, ήτις πάραυτα έκαλυφθη ύπδ άμπελώνων, κήπων, καί πυ
κνού δάσους* —σημειώσατε τδ τελευταίου τοΰτο* —τέλος οί αιώνες έπήλθον 
αλλεπάλληλοι, και μετ’ αύτών ή τά πάντα καλύπτουσα λήθη. Ή Πομ
πηία λοιπόν έθεωρεΐτο ώς άπολεσθεΐσα. Οί ολίγοι σοφοί, οί έξ ονόματος 
μόνον αύτην γινώσκοντες ήγνόοϋν παΰ νά τήν είίρωσιν, δτε περί τά τέλη 
τοΰ 16ου αίώνος ό άοχιτέκτων Φοντάνας κατεσκεύασεν ύπόγειον σύραγγα 
δπως φέρν) τά ΰδατα τοΰ Sarno είς τήν Torre Annunziata. Ό σωλήν διήλ- 
θε τήν Πομπηίαν άπδ Τοΰ ενός μέχρι τοΰ άλλου άκρου, διατρύπησα; τείχη, 

φ ακολουθών αρχαίας οδούς,, καί συναντών οικοδομάς καί έπιγραφάς άλλ’ 
ούδεΐς έπίστευεν, δτι ή'θελεν άνευρεθή ή καταβυθισθεϊσα πόλις. Έν τού
τοι; τδ αμφιθέατρου, δπερ έκ τίνος ραγάδας γης άνακαλυφθέν, άπετέλει 
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κανονικήν τινα τάφρον, άνήγγελλεν άρχαίαν οικοδομήν. Οί δέ χωρικοί, 
κάλλιον τών σοφών πληροφορημένοι, έσημείουν τδ έδαφος, δπερ είχε κα- 
τακαλύψει τήν Πομπηίαν διά τίνος ήμιλατινικοϋ ένόματος, Civita, δια- 
τηρηθέντος ύπό τίνος συγκεχυμένη; πζρζδόσεως.

Έν έτει 1748, έπί τής βασιλείας Καρόλου τοΰ Γ'. ή πρόσφατος άνα- 
κάλυψις του Ηρακλείου εΐλκυσε τήν προσοχήν τοϋ κόσμου έπί τών κε- 
κρυμμένων άρχαιοτήτων, οπότε αμπελουργοί, ένώ διά τής σκαπάνης προσ- 
έκρουον έπί άρχαίων οικοδομών καί έξέθαπτον αγάλματα, ταγματάρχης 
τις τοΰ μηχανικού όνόματι don Rocco Alcubierre έζήτησε παρά τοϋ βασι- 
λέως τήν άδειαν νά ένεργήση άνασκαφάς πρδς τδ μέρος εκείνο. Ό βασι
λεύς συγκατένευσεν, έδωκε δέ τώ ταγματάρχη δώδεκα καταδίκους.Ούτω, 
κατά καλήν τινα τύχην στρατιωτικός μηχανικός, άνεκάλυψε την πόλιν, 
ήν πρόκειται νά έπισκεφθώμεν. Μετά οκταετείς άνασκαφάς έβεβαιώθη 
πλέον, δτι άνέσκαπτον τήν Πομπηίαν*  οί σοφοί έπίστευον δτι πρόκειται 
περί τών' Σταβιών.

Νά εί'πω περί τής ιστορίας τών άνασκάφών, αΐτινες «κακώς διεξήχθη- 
σαν, συχνάκις δέ έγκαταλειφθεισαι έπανελήφθησαν διά τής αύτής ιδιο
τροπίας, ήτις τάς εϊχεν εγκαταλείπει ;» Ή γνώμη αύτη είναι τοΰ Bar- 
thelemy γράροντος , έν ^έτει 1755 τώ κόμητι Gaylus. Ό Winkelmann, ό 
έτη τινά μετά ταΰτα είς τάς εργασίας ταύτας παραστάς, αύστηρώς έπε- 
κρίνε τήν βραδύτητα τών καταδίκων, είς τούς οποίους ή εργασία αύτη 
ήτο άνατεθειμένη. «Έάν ούτως έργάζωνται, έγραψεν,δί τής τετάρτης γε
νεάς άπόγονοί μας θά εύρωσιν έξζκολουθούσας τάς άνασκαφάς.» Ό περι
φανής Γερμανός δέν έπίστευε τήν τοσοΰτον δικαίαν προφητείαν του. Οί 
τής τετάρτης γενεάς άπόγονοί θά έγένοντο σύγχρονοί μας, καί τδ τρίτον 
τής Πομπηίας δέν άνεκαλύφθη είσέτι.

Ό αύτοκράτωρ Ιωσήφ ό Β°ι έπεσκέφθη τάς άνασκαφάς τήν 6 ’Απρι
λίου 1796, καί ζωηρά άπέτεινε παράπονα είς τδν βασιλέα Φερδινάνδον 
τδν Δ', ,διά τόν ολίγον ζήλον καί τδ χρηματικόν, δπερ αύτδς κατέβαλεν’ 
δ βασιλεύς ύπεσχέθη νά έπιφέρ-ρ βελτιώσεις, δέν έτήρησεν όμως τδν λό
γον του. Μόνον κατά τήν Γαλλικήν κατοχήν, ή προσήκουσα ένέργεια 
κκτεβλήθη διά τήν μεγάλην ταύτην εργασίαν*  τότε τδ Κράτος έπραγμα- 
τοποίησε τήν ιδέαν τοΰ μηχανικού Francesco la Vega, άνδρδς ΐκανοΰ καί 
υοήμονος, καί ήγόρασε τάς γαίας τάς καλυπτούσας τήν Πομπηίαν*  ή βα
σίλισσα Καρολίνα, άδελφή τοϋ.Βοναπάρτου καί σύζυγος τοΰ Murat, ήρέ- 
σκετο είς τάς άνασκαφάς ταύτας καί ώθησεν αύτάς μετά ζήλου, μετα- 
βχίνουσα συχνάκις έκ Νεαπόλεως, διανύουσα έξ λευγών όδδν πλήρη κονι- 
ορτοϋ. Έν έφει 1813, περί τούς 476 έργάτας είργάζοντο έν Πομπηί#. Θί 
Βουρβώνοι έπανήλθον καί ήρξαντο μεταπωλοΰντες τάς γαίάς τάς άγορα- 
σθείσας κατά τήν εποχήν του Murat. Εϊτα έλίγον κατ’ δλίγον, αί έρ- 
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γασίαι α'ίτινε'ς κατ’ άρχάς λίαν ζωηρώς έξηζολούθουν έχαλαρώθησαν καί 
συνεστάλησαν, όσημέραι δέ παραμελούμεναι τέλος όλοτελώς έγκατελεί- 
φθησαν, μή έπαναληφθεΐσαι είμή κατά διαλείμματα πρδ τών εστεμμέ
νων κεφαλών. Δ'.εθετον ουτω τά πράγματα κατά τδ ,φκινόμενον. Διεσκόρ- 
πιζόν έπιμελώς παν δ, τι είχον εύρεΐ κάτωθεν της τέφρας καί τών λίθων' 
είτα, κατά την άφιξιν τοιαύτης Μεγαλειότητος ή Υψηλότητας, διά της 
μαγικής ράβδου τοΰ διευθυντοΰ η τοϋ έπιθεωρητοΰ έξήρ/οντο έκ της γής 
δλοι εκείνο·, οί θησαυροί. Ίίδυζάμην νά όνομάσω ένα ποδς ένα τούς βα
σιλείς τούς ουτω πως άπατηθέντας, άρχόμενος άπδ τοϋ βασιλέως τών 
Δυο Σικελιών καί τής 'Ιερουσαλήμ.

Άλλά δέν άρκεΐ τοϋτο. Ού μόνον ούδέν πλέον έν Πομπηίκ άνεζάλυ- 
πτον, άλλ’ ουδέ τά άνακκλυπτόμενα μνημεία διέτήρουν. Ό βασιλεύς 
Φερδινάνδος ένόησε καλώς, δτι τών 25,000 φράγκων, άτινα ώρίσθησκν 
διά τάς άνασκαφάς, έγένετο κακή χρήσις’περιώρισε τκϋτκ είς φρ. 10,000 
άλλά κκί τκϋτκ διεσκορπίζοντο κκθ’ δδδν, διά πολλών χειρών διερχό- 
μενα, Ή Πομπηίκ κατέπιπτεν ολίγον κατ’ ολίγον, ούδέν πλέον η έρεί- 
πια έπί ερειπίων προσφερουσα. .

Εύτυχώς η κατά τδ 1860 ένεκα τής έπκνκστάσεως ίδρυθεΐσκ Ιταλική 
κυβέρνησις έπήνεγζε τήν τάξιν εις τή; προφανή τκύτην αμέλειαν καί α
δικίαν. Ό κ. Fiorelli λίαν άγχίνους και ενεργητικός (ούδέν λέγω περί τής 
παιδίας του, ήτις καταφαίνεται έκ τών πολυαρίθμων συγγραφών του) ώνο- 
μασθη επόπτης τών άνασκαφών. Ύπδ τήν έποπτείκν του, αί εργασία·, 
μετά σπουδής έπκναληφθεΐσκι και έπασχολοϋσαι έκάστοτε περί τούς 700 
έργάτας άνεΰρον εις τρία έ'τη πλ,είονας θησαυρούς τών ανακκλυφθεντων 
κατά τά τριάκοντα προηγούμενα. Τδ πκν άνεσχημκτίσθη, ήθικοποιήθη 
έν τή νεζρίκ πόλει. Ό έπισκεπτόμενος δίδει δύο μόνον φράγκα διά τήν 
είσοδον καί. ούδέν άλλο έ'χει νά πληρώσγ, είς τήν ομάδα τών οδηγών, τών 
κλειδούχων, τών παιδαρίων και τών έπαιτών, οΐτινες άλλοτε έκένουν 
τοϋ επισκέπτου τδ βαλαντίου. Μικρδν μουσεϊον, πρό τίνος συστηθέν παρέ
χει τοϊς ξένοις τήν εύκολίκν νά έξετάζωσιν έπιτοπίως τά άνευρισκόμενκ' 
βιβλιοθήκη περιέχουσα μέχρι τοΰδε τά ωραία συγγράμματα τών Mazois, 
Raoul-Rocbette, Gell, Zahn, Overbek, Breton κτλ. κτλ. άτινα έδημοσιευ- 
θησαν περί Πομπηίας, επιτρέπει είς τούς σπουδαστής νά συμβουλεύωνται 
τκΰτα έν αύτή τή Πομπηία*  εργοστάσια νεωστί άνοιχθέντκ εργάζονται 
άπκύστως πρδς επισκευήν τών δ.ιερρηγμένων τοίχων, μαρμάρων κκί χαλ- 
κο3· δύναται τις νά καταλάβτ) έπ’ αύτ<5 τώ έ'ργφ τδν εύφυεστερον 
τών έν τώ κόσμφ έπισζευαστήν άρχαιοτητων, τδν διάσημου καλλιτέχνην 
Bramante'έκεΐ άλλοτε συνήντα τις τδν δυστυχή φίλον μου Padiglione, 
δστις μετά θαυμασίας ύπομονής καί λεπτολόγου άκριβείας, κατεσκευαζε 
μικρόν τι έκ ξύλου σχεδίασμα τών άπάκτως έρριμμένων ερειπίων, δλως 

άκριβέστατον. Τέλος, δέν εργάζονται πλέον μόνον κατά διαλείμματα; 
κκί πρδ επισήμων προσώπων, άλλ’ ενώπιον τοΰ τυχόντος, καί πάντοτε, 
άρκεΐ μόνον νά ύπάρχωσι χρήματα. Παρέστην πολλάκις έπί ώρας δλοκλη· 
ρους, καθήμενος έπί αμμολόφου τίνος, δστις έ'κρυπτεν ί'σως θαυμάσια, θε- 
ώμενός τήν επίπονον και ένδιαφέρουΤκν εργασίαν, άφ’ ής δέν ήδυνάμην 
ν’ άποσπάσω τούς οφθαλμούς. 'Όθεν δύναμαι ν’ άποφανθώ έν γνώσεις 
διότι λέγω δ.τι είδον, και ούχί δ,τι άνέγνωσκ. Τριών συστημάτων, καθά 
γνωρίζω, χρήσις έγένετο έν ταΐς άνασκαφκΐς. Τδ πρώτον ύπδ Καρόλου 
τοΰ Δ*,  έγκκινισθέν, ήτο τδ άπλαύστερον έ'σκαπτον τδ έ'δαφος, έξήγον τά 
πολύτιμα άντικείμενα κκί έγέμιζον πάλιν τάς τάφρους· έζκίρετόν μέσον 
δπως ίδρύσγ τις μουσεϊον καταστρέφουν τήν Πομπηίαν. 'Π μέθοδος αυτή 
έγκκτελείφθη άμα ώς κατενοήθη δτι πόλιν άνκσζάπτουσι. Τδ δεύτερον 
τελειοποιηθέν δλίγον κατ’ ολίγον κατά τδν τελευταίου αιώνα, ή-κολου- 
θ/)σαν οί ύπδ τδν Murat. ’Ήρχισαν πολλά ταύτοχρόνως άνκΟζάπτοντες 
μέρη, οί δ’ έργάτκι οί μέν ποδς τούς δέ βκδίζοντες, δικτρυπώντες καί 
κόπτοντες τδν λόφον, ήκολούθουν τάς οδού:, άς έρρυμοτόμουν βήμα πρδς 
βήμκ πρδ αύτών. 'Ο τρόπος ουτος βεβαίως ήτο συντελεστιζώτερος, άλλ’ 
έδύνκντο νά ευρωσιν έ'τι καταλληλότερου. Άκολουθοΰντες τάς οδούς είς 
τήυ επιφάνειαν τοΰ εδάφους, ή'πτοντο κάτωθεν τοΰ σωροϋ τής τέφρας καί 
τής κισσήρεως τής έμφραττούσης τήν δίοδον, καί έκ τούτου προήρχοντο 
δυσάρεστοι καταπτώσεις. "Ο'λον τδ άνω τών οικιών μέρος έζ αύτών τών 
οροφών κκτέρρεεν είς τά ερείπια, έκτδς πολλών εύθραυστων άντικειμενων 
άτινα έθραύοντο ή ήφκνίζοντο χωρίς νά δύναται τις νά ορίστ) ποΰ κατέ- 
πιπτον. Πρδς άποφυγήν τών άτοπημά-των τούτων τρίτον δ κ. Fiorelli έναί- 
καίνισε σύστημα' δέν άκολουθεΐ τάς οδούς είς τήν επιφάνειαν τοΰ έδά- 
φους, άλλά τάς σημειοϊ άνωθεν, καί χαράττει ουτω, μεταξύ τών δένδρων 
και τών κκλλιεργουμένων γκιών, εύρέκ τετράγωνα ύποδεικνυοντα τάς 
ύπογείους νήσους. Ούδείς άγνοεΐ, δτι αί νήσοι αυται (isole, insulas) κατά τβ 
τήν νεω^έραν ’Ιταλικήν διάλεκτον καί κατά τήν άρχαίαν σημαίνουσι 
μ,εμονωμενους οί'κους.

Τής νήσου δικγρκφείσης, δ κ. Fiorelli αγοράζει τήν γήν τήν παρά τοϋ 
βασιλέως Φερδινάνδου τοϋ Α'. πωληθεΐσκν κκί παραχωρεί τά δένδρα, 
άτινα, έκεΐ ευρίσκει......... 1 Τοΰ έδάφους λοιπδν άγορασθέντος καί τών δέν
δρων άποκοπέντων, αί έργκσίάι άρχονται. Άνυψοΰσι τήν γήν μέχρι τής 
κορυφής τοϋ λοφίσκου, μετκφέρουσι δέ ταύτην διά σιδηροϋ δρόμάυ, δστις, 
έκ τοϋ μέσου τής Πομπηίας, διά τίνος κατωφέρειας'μή' έχούσης άνάγκ-ήν 
ούδέ μηχανών ούδέ ανθράκων, κκταβκίνει έκεΐθεν μακράν τοϋ άμφιθεά- 
τρου καί τής πόλεως. Ουτω λύεται τδ σπουδαιότερου ζήτημα, τδ Τών έά- 
βαλλομένων χωμάτων. Άλλοτε έσκέπαζον τάς τάφρους των ερειπίων,

1 Το ε’σπρχττόρινον ποσόν χρησιμεύει πρός κατάρΐισιν ϊ5]5 βιβλιοθήκης.
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* βρζδύτερον άπετέλεσαν έρος, ήδη δέ κατεσκεύασαν τον σιδηροϋν δρόμον, " 
δστις φερει μακράν την ύλην, καί δστις ίσως θά κατορθωθή ποτέ νά ρι- 
πτγ αύτήν εις την Θάλασσαν.

Ούδέν ώρζιότερον της έργασίας τών άνασκαφών. Οί άνθρωποι σκάπτουσι 
■την γήν, και στίφη νεανίδων, ζωηρών τής έςοχής παρθένων έκ τών έγγύς 
χωρίων στρατολογουμενων, άπαύστως κατά στίχους προσέρχονται- πλη- 
ροΟσι τα κάνιστρά των χώματος, τέφρας καί άμμου, φέρουσιν αύτά έπί τών 
κεφαλών των, τ/j βοηθείο: τών άνδρών, διά μιας ζωηρά; καί ταχείας κι- 
νησεως, καί πορεύονται καθ’όμάδας προς τον σιδηρόδρομ.ον, διασταυοούν.εναι 
μετά τών έπανακαμπτουσών συντρόφων των. Είναι γραφικώταται έν τοΐς 
τετριμμένοις καί ποικιλοχρόοις ράκεσιν αύτών, βαδίζουσαι γοργφ τω βή- 
μάτι περιδεδεμέναι μακρά κράσπεδα, δι’ ών χαριέστατα αναφαίνονται αί 
κινήσεις τών γυμνών αύτών κνημών, άνασειομένω.ν συχνάκις ύπό τοϋ άνε
μου, ένφ οί, βραχίονες αύτών έν σχήματι κανηφόρων άκόπως ύποβκστά- 
ζουσι τδ έπί τή; κεφαλής των βκρύ φορτίον. Ταΰτα πάντα συμφωνοΰσι 
μετά τών μνημείων τών ύπδ την γην ολίγον κατ’ όλίγον άναφαινομένων, 
καθ’ οσον το έδαφος ταπεινοΰται. Έάν οί ζενοι περιηγηταί δέν έτάρασσο.ν 
κατά διαλείμματα την άρμ.ονίαν ταύτην, θά ήρώτα τις έν τφ μέσω τής 
ύύιργιλιανής ταύτης ρωπογραφία;, μεταξύ τών φυλλωμάτων τών αμπελώ
νων, άπεναντι τοϋ καπνίζοντας Βεζούβιού, ύπδ τδν αρχαίου ούρανόν, έάν 
δλαι αύται αί έν κινήσει διατελοϋσαι έργάτιδες κόραι δέν είναι δοΰλαι 
τοϋ άγορανόμου Πάνσα ή τοϋ διϋάρχου 'όλκονίου.

Διηλθομεν τήν ιστορίαν τής Πομπηίας, πρδ τοϋ θανάτου καί μετ'αύτόν. 
Έν πρωτοις δμως, μία εΐδοποίησις. Μή περιμένετε νά εύρητε οικίας ή μνη
μεία όρθια καί έστεγασμένα, ώς τδ Πάνθεο » τή; Ρώμης καί τδν τετράγω
νον οίκον τής Nimes. Οίκτρως θ’άπατηθήτε. Φαντάσθητε μάλλον μικράν 
πολιν, άποτελουμενην ές οικοδομών ταπεινών καί όδών στευωτάτων, ητις 
ολόκληρος έν μι^ νυκτί θά έκαίετο. Έπισκέπτεσθε αύτήν τήν έπαύριον 
τής πυρκαϊάς. Αί όροφαί έξηφανίσθησαυ, αί στέγαι κατέρρευσαν’ πάν δ,τι 
ξυλινον, σανίδες καί δοκοί, άπετεφρώθησαν" τδ πάν είναι άνοικτδν, στέγαι 
δεν ύπάρχουσιν*  έν ταΐς οίκοδομαΐ; ταύταις αΐτινες ήσαν άλλοτε ιδιωτι
κά». κατοικίαι ή δημόσια! οΐκοδομαί, περιπατεΐτε πανταχοΰ υπαίθριοί. 
Έάν έπηρχετο βροχή, δέν θά ήξεύρητε ποΰ νά καταφύγητε. Είναι ώς 
πόλις άνεγειρομενη, έπί τοϋ έδάφους τής οποίας μόνον τδ ΐσόγαιον άνη- 
γερθη. Ιδού μία οικία- ταύτης μόνον τά κατώτερα μέρη τών τοίχων σώ
ζονται, έπί τών οποίων ούδέν ΐσταταΓ μακρόθεν θά ένόμιζέ τις, δτι βλέ
πει παραπετάσματα διατεθειμένα πρδς παράστασιν κωμωδίας κατ’οίκον. 
Ιδού δημοσία της πλατεία" έν αυτή εύρίσκετε βάσεις, στηρίγματα ούδέν . 
φεροντα, κίονας άνευ στοών, βάθρα άνευ άγαλμ.άτων, άφώνους λίθους, τδ 
καινόν καί τδ μηδέν. Θά σάς δδηγήσω εις πολλούς ναούς· έν τούτοι; δέν
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θά ΐ'δητε εΐαή σωρούς κτιρίων, παραπλεύρους τοίχους· άλλ’ούδεμίαν στοάν, 
ούδεμίαν μετόπην’ ποΰ ή τέχνη, ποΰ ό Θεός; τά ερείπια τοΰ ιπποστασίου 
σας, καί μ,ετά χιλίων έτών παρέλευσιν, δέν θά ήναι γυμνότερα. Παντοΰ 
λίθοι, πώρος, πλίνθοι, λάβα, έδώ καί έκεϊ πλάκες έκ μαρμάρου καί τιτα- 
νώδεις λίθοι, έκεΐ ΐ'χνη καταστροφής, ζωγραφίαι έσβεσμέναι, λιθόστρωτα 
άπεσπασμένα, ρήγματα*  έκεϊ ίχνη λαφυραγωγίας, διότι άπαντα τά πο
λύτιμα αντικείμενα μετηνέχθησαν είς τδ μουσεΐον τής Νεαπόλεως, καί 
δέν Θά δυνηθώ νά ύποδείξω ύμϊν είμή μόνον τήν θέσιν, έν γ ΐσταντο δ 
Φκΰνος, δ Νάοκισσος, τό ψηφιδωτόν τών Άρβήλων καί τδ περίφημου 
κυανοΰν αγγείου. Ιδού ή Πομπηία διά τδν άνυπόμονον περιηγητήν, τδν 
ερχόμενον δπως ζητήσν) ένταΰθα'τούς Παρισίους, ή τούλάχιστον έρειπια' 
καθ’ δμοίωσιν τών Παρισίων τεταγμένα, ώς π. χ. τδν πύργον τοΰ 'Αγίου 
’Ιακώβου. ...

Θά είπης, φίλε άναγνώστα, δτι σέ απογοητεύω. Τούναντίον, προλαμ
βάνω τήν άπογοήτευσίν σου. Μή άπκτάσαι δι’ ύπερβολικών έλπίδων, 
ιδού πάν δ,τι παρά σοΰ ζητώ. Μή ερχου ζητών ένταϋθα τήν πολυτέλειαν 
τοϋ Ρωμαϊκού μεγαλείου. "Ετεραι έντυπώσεις σέ άναμένουσιν έν Πομπηίας 
"Ο,τι θά ιδης είναι πόλις ολόκληρος, ή τούλάχιστον τδ τρίτον άρχαίας 
πόλεως άπομ.εμακρυσμένης, άπεσπασμενης πάση; νεωτερας καί άποτελου- 
σης πλήρές τι καί μοναδικόν, δπερ ούδαμοΰ άλλαχοΰ θά ευργς. Ένταϋθα 
δέν ύπάρχει Καπιτώλιον άνωκοδομημένον, ούδε Πανθεον τώ καθολική 
Θεφ αφιερωμένου, ούδέ Άκρόπολις περιστέφουσα βαυαρικήν ή δανικήν τινα 
πόλιν, ούδέ οίκος τετράγωνος μεταποιηθείς είς πινακοθήκην καί καλλω- 
πίζων εύρεΐαν αγυιάν τών ήμερων μας. Έν Πομπηία τδ πάν είναι άρχαϊον, 
τούλάχιστον δεκαοκτώ αιώνων· ό ούρανδς έν πρωτοις, ή φυσική τοποθε
σία, ή θαλασσία άποψις, εΐτα τά έργα τοΰ άνθρώπου, δγωθέντα μέν άλλά 
μή φθαρέντα παντελώς ύπδ τοϋ χρόνου. Αί οδοί δέν έστρώθησαν έκ νέόυ, 
τά δέ πεοί τάς άκοας ύψηλά πεζοδρόμια δέν κατεβ.βάσθησαν διά τούς 
σημερινούς πεζούς’ βαδίζομεν έπί τών λίθων έφ’ ών έπορεύετο άλλοτε ό 
έμπορος Σηρικός καί ό δούλος Έπάφρας. Εισερχόμενοι είς τάς άτραπούς 
ταύτης, καταλιμπάνομεν άναγκαίως τήν έποχήν έν ή ζώμεν, καί τήν 
συνοικίαν,έν ή κατοικοϋμεν’ διατελοΰμεν διατρίβοντες έν άλλφ κόσμφ 
καί έν άΧλω χρόνω. 'II άρχαιότης μ.άς καταλαμβάνει, μάς απορροφά, καί 
έπί τινα ώραν άναζώμεν 'Ρωμαίοι. Έπι πλέον, ώς είπον συχνάκις, ο Βε
ζούβιος δέν κατέστρεψε τήν Πομπηίαν, τήν διετήρησεν. Αί άνασκαφεΐσαι 
οΐκοδομαί φθείρονται ύπό τής άτμ.οσφαίρας μετά τινας μήνας πολύ πλέον 
ή δσον έφθάρησαν έπί 1 8 αιώνας ύπό τήν τέφραν. Οί έζωγραφισμενοι τοί
χοι άνασκαπτόμενοι φαίνονται ζωηροί καί πρόσφατοι ώς έάν έζωγραφή- 
θησαν χθες. "Εκαστον πλευρόν τοίχου καθίσταται οίονεί σελίς εικονογρα
φημένης αρχαιολογίας, άποκαλυπτούσης ήμ.ΐν άγνωστα ήθη, έθιμα, συνη- 
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θείας, παραδόσεις καί έν ένι λόγιο τον αρχαίου βιον,Τα ανευρΐθεντα έ'πι- 
πλάι τά~ .καλλιτεχνήματα, τά. οικογενειακά σκεύη άποκαλύπτουσιν ημϊν 
τά τέ; οικίας μυστήρια’ και η έλαχίστη τομή κάτι τι λέγει είς ημάς. Ό 
κίωνούτος διετήρησεν επιγραφήν §ιχ μαχαιριδίου χαραχθεϊσαν ύπό τίνος 
άεργου Πομπηϊκνοΰ’ δ τοίχος εκείνος έν τή δδφ, ό ώρισμένος δι’ ειδοποιή
σεις, περιέχει διά μεγάλων γραμμάτων την άγγελίαν θεάματος τίνος, η 
προκηρύττει την υποψηφιότητα·,πολίτου τινός. Ούδέν λέγω περί τών.σκε
λετών, ών αί στάσεις καταπληκτικώ; ίστοροΰσι τάς φρικαλεότητας της 
καταστροφές και τούς λυσσώδεις άγώνας της τελευταίας -στιγμές· Τέλος 
διά τον είδότα νά βλέπν), έκαστον βήμα είναι έ'κπληξις, άνακάλυψις καί 
πίστη επιτυχία έπί τοΰ δημόσιου και ιδιωτικού βίου τών αρχαίων. ’Άφω
νοι κατ’ άρχάς, οί λίθοι ουτοι εξεταζόμενοι δμιλοϋσιν, εξομολογούνται είς 
την επιστήμην καί είς την φαντασίαν, ήτις εύχερώς κατανοεί αύτους, 
λέγουσι κατά μικρόν πκν δ,τι γινώσκουσι και παν δ,τι μυστηριώδες και 
παράδοξον συνέβη έπί αύτών τούτων τών δόών, και ύπ’ αύτδν τούτον 
τδν ούοανόν, κατ’ εποχήν θαυμασίαν, ί'σως την ώραιοτεραν τέ; ιστορίας, 
τδν η', αζώνα άπδ κτίσεως 'Ρώμη; και τδν α'. άπδ τοΰ Ίησοϋ Χρίστου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.
Η ΑΓΟΡΑ

Πανδοχείου Διομήδους.— Παστά; ’ΛθηνΑς. θεά κα'ι μνημεία τί; ’Ρώμης—Ό 
Αρχαίος ναός. — ’Εθνικών Αφιερώματα. — Χρηματιστήριου. — Τό ΠΑνθεον*  
ναός, σφαγείου έ πανδοχείον; Τό μαγειρείου καί ή θρησκεία. —Ό ναός τής 
’Αφροδίτης. .— Ή Βασιλική στοά. — Διαβατών έπιγραφαι έηΐ τών τοίχων. — 
Ή Αγορά Ανοικοδομούμενη.

’Αποβιβαζόμενοι είς τδν σταθμόν, δύνασθε πρώτον νά δειπνήσητε είς 
την popina τοϋ Διομηδους’ πανδοχείου τές εποχές δπερ χάριν τών περιη
γητών άρχαϊον ό'νομα φέρει. "Αμα ώς άναλάβητε τάς δυνάμεις σας θ’ά- 
ναβέτε τδν έκ τέφρας καί ερειπίων λοφίσκον, δστις αποκρύπτει άφ’ υμών 
τά έρείπια' θά δώσητε τά δύο σας φράγκα είς τδ γραφεΐον, και θά διέλ- 
θητε προ τοϋ κεχηνότος καταγραφέως, δστις λίαν σεμνυνεται έπί*  τή θε- 
σει αύτοΰ ταύτγ. Άφοϋ τελεσθώσιν αί διατυπώσεις αύται, · ούδέν νέου 
έχετε νά ύποστήτε, έκτδς τές συνοδείας δδηγοϋ στρατιωτικήν φέροντας 
στολήν, δστις σάς · συνοδεύει, δπως σας έπιβλέπν) (πρδ πάντων εάν άνη- 
κητε είς την χώραν τοϋ λόρδου Έλγίνου), ούδόλως δμως δπως σάς φο- 
ρολογήστ). Έπιγράφαί είς δλας τάς γνωστά; γλώσσας γεγραμμεναι άπκ- 
γαρεύουσι νά δώσγ τις οβολόν αύτοϊς. Είσέρχεσθε είς πλήρη βίον άρχαϊον. 
Εϊσθε έλεύθερος ώς Πομπηϊανός.

Τδ πρώτον αντικείμενου δπερ διακρίνει, τις είναι άψίς καί-πκστάς τις- 
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'τές Παναγίας. Ύπδ την αψίδα, άνόίγονται εύρεϊκι αί'θουσαι, αΐτινες έχρη- 
•βίμβύον πιθανώς ώς άποθέκαι. Εισέρχεται τις είς δδόν άνωφερη καί λιθό
στρωτου, διέρχεται μεταξύ τοϋ ναού τέ; Αφροδίτης και τές Βασιλικής 
στοάς καί φθάνει είς την ’Αγοράν; Στώμεν λοιπδν ενταύθα. Έκ πρώτης 
οψεω; ύέν διακρίνει τις είμή μακρόν τι τετράγωνον κεκλεισμένον βαθέως 
διά τίνος κανονικού υψώματος άνερχομένου μεταξύ δύο άψίδων" πλάγιαι 
πτέρυγες εκτείνονται δεξιά καί αριστερά, μεταξύ στηλών καί έφθαρμένων 
οικοδομών. Τήδε κακεϊσε έρείπια πετρών δεικνύοντα βωμούς η βάσεις άπο- 
λεσθεντων άγαλμάτων. Είς τδ βάθος τέ; όλης είκόνος καπνίζει δ Βεσού- 
βιος, πάντοτε άπειλητικός.

θεωρήσατε καλλίτερου, οί ραβδωτοί κίονες είσίν έκ λίθου της Κασέρ- 
της, έκ πρωου η έκ πλίνθων, περιβεβλημένοι ύπδ μαρμαοοκονίκς, καί 
άνερχόμενοι κατά δύο βαθμίδας άνωθεν τοΰ χώρου τούτου. Ύπδ την κάτω 
βαθμίδα υπάρχει ό δχετδς τοΰ ύδατος. Οί κίονες ουτοι ύπεβάσταζον στοάν 
είς ην άνηρχοντο διά κλιμάκων στενών καί άνωφερών άς δ χρόνος διετή- 
ρησεν ήμϊν'. η ανώτερα αύτη στοά επόμενον είναι νά ήτον έστεγασμ,ένη, 
καθ’ δσον αί γυναίκες έπ’ αύτές έκαμνον περίπατον. Δευτέρα-τις. έκ κιό
νων στοά, πιθανώς πρδ τών μνημείων διακοπτόμενη, έστηρίζετο έπί της 
έτέρας. Ό Mazois'άνωκωδόμησε την κιονοστοιχίαν ταύτην, κατά δύο 
σειράς ύπερκειμένας, δωρικού μέν ρυθμοΰ την κάτω, ίωνικοΰ δέ την άνω, 
μετά τίνος λεπτότατης κομψότητος. Τδ λιθόστρωτου έφ’ου καί νΰν περί- 
πατοΰμεν ήτο έκ τιτανώδους λίθου. Ιδού ή'δη η ’Αγορά άνεγειρομένη.

: ’Ίδωμεν τά περικυκλοΰντα αυτήν έρείπια. Τοΰτο τδ είς τδ βάθος ύψωμα 
ητοτδ υπόβαθρου ναοΰ τίνος ουτινος ή σμικρότης έκπληττει έκπρώτης ό'ψεως 
τδν νεηλυν. ’Ολίγοι γινώσκουσιν, οτι δ ναός-παρά τοϊς αρχαίοι;, δέν ήτο 
όπως σήμερον συνένωσις τών εύσεβών, άλλά μεγάλη πκστάς, περικλείουσα 
τδ λατρευόμενόν άγαλμα. Ό ίερδς οίκος μόνον μικρόν τινα άριθν.δν έκλε- 
κτών έδέχετο πρεπόντως κεκαθαρμένων, δ δέ όχλος έ'μενεν έ'ξω.-Δένήτο 
τδ ανάκτορου, άλλ’ δ σηκδς τοΰ Θεοΰ. Ό σηκδς ούτος (cella) κατ’ άρχάς 
άπετελει ολόκληρον τδν ναόν' ήτο τφ όντι άρκούντως ευρύχωρος δπως 
περιεχν) τδ άγαλμα καί τδν βωμόν. ‘Ολίγον κατ-’ ολίγον έκοόμήθη διά 
προσθίου στοά;, είτα δι’ έτέρας οπισθίου, είτα διά τών εκατέρωθεν κιο- 
νοστοιχιών, έως οτου άπδ διακοσμησεως είς διακόσμησιν, άνεβιβάσθη είς 
την έ'ξοχον κομψότητα τοΰ έν Παρισίοις ναοϋ τές Μαγδαληνές, Ούδέποτε 
δμως τάς άναλογίας τών ημετέρων καθεδρικών ναών μετεχειοίσθησαν οί 
αρχαίοι, Ούτω σπανίως ό Χριστιανισμός φκειοποιηθη διά την λατρείαν 
ταυ τά τών 'Ελληνικών και ρωμαϊκών ναών σχέδια.. Προύτίμησε τάς εύ· 
ρείας Βασιλικά; στοάς,ών τδ βασιλικόν ό'νομκ θρησκευτικήν ελαβεν έννοιαν.

’Ιδού πώς οί 'Ρωμαίοι φκοδόμουν τούς χάούς των,. Ό οίωνοσκόπος, νίτοι 
δ ίερεύς, δ τδ μέλλον προβλέπφν έκ τές πτησεω; τών πτηνών, διέγραφε 
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διά τής βραχείας ράβδου ιού έν τω ούρανφ, μέγα τετράγωνον, δπερ είτα 
έπί τοϋ εδάφους έσημείου. Πάραυτα πάσσαλοι ήσαν προσηλωμένοι έπι τών 
τεσσάρων γραμμών,μεταξύ δέ τών πασσάλων έζηπλοΰντο παραπετάσματα. 
Έν τώ μέσφ τοϋ περιβόλου τοΰ ναοϋ (area) ό οίωνοσκόπος διέγραφε σταυ
ρόν, τδν μαντικόν σταυρόν, δεικνύοντα τά τέσσαρα κυριώτατα σημεία- ή 
έγκάρσιος γραμμή ώριζε τά δρικ τοϋ σηκοΰ- τδ σημεϊον ένθα οί δύο βρα
χίονες συνηντώντο ήτο ή θέσις τής θύρας’ ό πρώτος λίθος ετίθετο ύπδ 
τδ κκτώφλιον. Πλήθος άνημμένων λυχνιών έφώτιζε την τελετήν ταύ
την. Μετά ταϋτα δ μέγκς άρχιερεύς, ο Pontifex maximtis, ένεκαίνιζε 
τδν περίβολον, δστις έκτοτε καθίστατο άμετάβλητος- έάν κατέρρεεν,έπρεπε 
ν’ άνεγερθή είς την ίδιαν θέσιν' η έλαχίστη μεταβολή, έστω καί πρδς με- 
γέθυνσιν αύτοΰ, έθεωρεϊτο βεβήλωσις. Ούτως ένεκαινίσθη δ ενώπιον ημών 
είς τδ βάθος τής άγοράς κείμενος οίκος τοϋ Θεόν.

Ώς οι πλεΐστοι τών 'Ρωμαϊκών ναών, η οικοδομή αυτή ύψοΰται έπί 
ύποβάθρου (podium) και κεϊται πρδς βορράν- άνέρχεταί τις είς αύτδν διά 
ποδίου, δπερ τέμνει έν τώ κέντρω, πτερύγων, δπου ί'σως ήγείρετο δ βω
μός. Έπί τοϋ ποδίου τούτου σώζονται ίχνη στηλών, αίτινες άπετέλουν 
την εσωτερικήν στοάν ή τδν πρόναον- είπον δώδεκα στήλας- άνά τρεϊς 
εκατέρωθεν τών πλευρών- έξ κατά μέτωπον (πάντοτε αριθμός άρτιος,- 
δπως μή κεντρική τις στήλη σκιάζει τήν θύραν καί δύναταί τις νά είσέρ- 
χηται είς τδν ναόν έλευθέρως διά της έν τφ μέσφ κιονοστοιχία'ς). Δεξιό- 
θεν καί άριστερόθεν τοΰ,πεδίου, στυλοβάται έφερον άλλοτε ί'σως αγάλ
ματα κολοσσιαία. ’Όπισθεν τοΰ προνάου αναγνωρίζεται ή θέσις, ένθα ήτο 
δ σηκός- ούδέν άλλο μένει έκ τούτου, είμή τδ ψηφιδωτόν καί οί τοίχοι’ 
ίχνη στηλών έπιτρέπουσι ν’ άνοικοδομήσφ τις πλουσίως τδ άγιαστήρων 
τοΰτο. Δύναταί τις νά άνεγείργ (καί έγεινε τοΰτο έπί τοϋ χάρτου) δύο 
κιονοστοιχίας- τήν πρώτην ιωνικοΰ ρυθμοΰ ύποβκστάζουσαν στοάν τινα’ 
τήν δευτέραν κορινθιακού ρυθμοΰ ύποβκστάζουσαν τδ ή'δη άπολεσθέν έκ 
ξύλου κεχρωματισμένον έλκφρδν φάτνωμα. Οί τοίχοι διά μαρμαροκονίας 
περιβεβλημένοι διατηοοΰσιν έ'τι ωραίας τινας εικόνας. Τρία μικρά δωμάτια 
υπόγεια, στερεώτατα, περιείχαν ίσως τά αρχεία καί τδ ταμεϊον τοΰ 
άστεος, ή παν άλλο.

*Ηδη τίνος Θεοΰ τδν οίκον έπισκεπτόμεθα ; Τοΰ Διός, λέγει ή κοινή 
γνώμη, στηριζομένη εί'ς τι κολοσσιαίου άγαλμα, τοΰ δποίου τεμάχια 
άνεΰρον, δυνάμενα νά προσαρμόζωνται εις τήν εικόνα τοΰ βασιλέως τών 
Θεών. Τής ’Αφροδίτης, φρονοΰσιν άλλοι, διότι ή ’Αφροδίτη ήν ή προστά- 
τις τής Πομπηίας. Συχνότατα θ’άπαντήσώμεν τδ ονομκ τής Θεάς ταύ
της. Πλεϊστα μέλη έκ λίθου ή χαλκοΰ, άπεσπασμένα, ούχί εντελώς τε*  
θρκυσμένκ, ώς έάν άνήκον εις άγαλμά τι, άλλά πανταχόθεν έστιλβωμένα 
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καί ουτω. κκτεσκευασμένα, ώστε νά δύνωνται νά κρεμώνται, άνευρέθησαν 
έν τοϊς έρειπίοις τούτοις-ήσαν ταϋτα αφιερώματα.

Εκατέρωθεν τοΰ ναοϋ τοΰ Διδς. (τοιοϋτο τδ κοινώς παραδεδεγμένου 
όνομα) ύψοΰνται, ώς είπον, αψίδες, Ή πρδς αριστερήν είναι θύρα θολωτή, 
ήτις λίαν έκτενής καί λίαν χαμηλή, δέν άνταποκρίνεται πρδς τήν άλλην, 
καί δικταράττει άγνωστον δικτί, τήν συμμετρίαν τοΰ μέρους τούτου τής 
αγοράς. ΤΙ έτέρα άψίς είναι προφανέστατα θριαμβευτική πύλη’ σώζεται 
μόνον ταύτης δ πλίνθινος σκελετός, θάλαμοί τινες καί ίχνη ήμιστηλίων·- 
εύκολον δμως ν’ άντικαταστήστ; τις τά μάρμαρα καί τ’ άγάλματα άτινα 
θά έκόσμουν τδ άχαρι τοΰτο μνημεϊον. Τοιοϋτο τδ βάθος τής αγοράς.

Τέσσαρα μεγάλα οικοδομήματα έπονται πρδς τδ άνατολικδν μέρος 
τής δημοσίας ταύτης πλατείας άπδ Μ. πρδς Β. τδ άνάκτορον τής Εύμα- 
χίκς, δ ναός τοΰ ’Άρεως, αί αΐθουσαι τής Γερουσίας καί τδ Πάνθεον, .

Τί είναι τδ άνάκτορον τοΰτο . τής Εύμαχίας ς’Επιγραφή τις εις τδ μέ
ρος τοΰτο εύρεθεϊσκ λέγει: «Εύμαχίκ, ή δημόσιος ιέρεια, έν δνόματι αύ*  
τής καί τοΰ υίοϋ της, 'ίδρυσε τή Όμονοίφ καί τή σεβαστή Εύσεβείγ, έν 
Χαλκιδικόν μίκν κρύπτην καί στοάς.» .................

’Αλλά τί είναι τδ Χαλκιδικόν; Σπουδαϊαι συζ.ητήσεις περί τοϋ αντι
κειμένου τούτου μεταξύ τώ^ σοφών άνεφύησαν. Συνεφώνησαν έν τούτοις 
κατά τι, παραδεχθέντες, δτι θά ήτο είδος οικοδομής έφευρεθείσης έν τή 
πόλει τής Εύβοιας Χκλκίδι.

"Οπως πότ’ άν :ή, το καταλαφυραγωγηθέν τοΰτο άνάκτορον δεικνύει 
εύρείαν άνο.ικτήν στοάν, ήτις.βεβαίως θά ήτο τδ ανωτέρω άναφερθέν πε
ρίστυλον. Πέριξ τούτου, έπί τών τριών πλευρών, έδέσποζε στοά, κεκλει- 
σμένη, ήτις θά ήτον ή κρύπτη- έπί τής τετάρτης πλευράς, ήτοι πρδ.τής 
εισόδου τής καπά μέτωπον τής άγοράς, προήγεν είδος τι νάρθηκος, πυλών 
τις έξωτερικός- έκέϊ πιθανώς ήτο τδ Χαλκιδικόν. .

Τδ οικοδόμημα είναι περίεργον. "Οπισθεν τοΰ προδόμου εμφανίζονται 
δύο ούχί παράλληλοι τοίχοι', ών δ είς άκολουθεϊ τήν τής άγοράς εύθυ- 
γραμμίαν, δ δ’ έτερος τήν τής εσωτερικής στοάς. Τδ μεταξύ τών δύο 
τούτων τοίχων διάστημα έχρ.ησίμευσεν είς κατασκευήν άποθηκών τινων. 
Ούτως ή άνισότης τοΰ σχεδίου ού μόνον διωρθώθη, άλλά καί έχρησιμο- 
ποιήθη- οί αρχαίοι ήσαν πολύ έπιτήδειοι. Τδ περίστυλον τοΰτο έσ.τηρίζε.το 
έπί 58 στηλών περιβαλλουσών αύλήν τινα. Έν τή αύλή μέγας κινητός 
λίθος, διατηρηθείς μετά τοΰ ύπεγείροντος αύτδν κρίκου, έκάλυ.πτε δεξα
μενήν τινα- είς τδ βάθος τής στοάς, έ'ν τινι ήμικυκλίφ, ίσ.τατο άκέφα- 
λόν τι άγαλμα, .ί'σως τής Όμονοίας, ή τής Εύσεβείας, εΐς.ήν τδ οικοδό
μημα άφιερώθη. ’Όπισθεν τοΰ ημικυκλίου εΐσέχει έν είδος θαλάμου τετρα
γώνου έν. τφ μέσφ δύο θυρών, ών ή μέν, έπί τοΰ τοίχου διά τήν συμ
μετρίαν έζωγραφημένη, είναι μνημεϊον χρήσιμον καί περίεργον. Διαιρείται
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δέ εις τρίχ φχτνωρχτχ στενά καί y.xz^x καί εφοδιάζεται διά κρίκου ός-ις 
Οά έχρησίμευεν δπως άνοίγωσιν αυτήν. Αί θύραι πζνταχοΰ τής Πομπηίας 
ελλειπουσι, διότι ήσαν ξυλιναι, καί έπομενως έκάησαν ύπδ τού πυράς, 
θθεν ή ζωγραφία αύτη έπλήρωσε χαρας τούς σοφούς, καθόσον ήδη γνω- 
ρίζουσιν δτι οί Αρχαίοι έκλείοντο είς τούς οί'κοϋς των διά τής αυτής Ακρι
βώς μεθόδου δι'ής καί ημείς.

Μεταξύ τών δυο θυρών, έν τώ τετραγώνω θαλάμω, ϊσταται έτι καί 
νΰν επι τοϋ στυλοβάτου τδ άγαλμ.α τή; Εύμαχίας, ή τούλάχιστον αντί
τυπου τουτου. Είναι γυνή ύψηλοΰ Αναστήματος, μελαγχολική και Ασθε
νής φαινομενη. ’Επιγραφή τις διδάσκει ημάς, δτι τδ άγαλμα τοϋτο άνη- 
νερθη πρδς τιμήν αύτής ύπδ τών γναφέων. Οί έργάται ούτοι Απετέλουν 
συντεχνίαν σεβαστήν έν Πομπηία'· θά έπισκεφθώμ.εν δέ τδ έργοστάσιον 
έν ω είργάζοντο’ τδ οικοδόμημα τής Εύμαχίας θά ήτο το άνάκτοοον τής 
Βιομηχανίας. Ένταΰθα είναι τδ χρηματιστήριου τής Πομπηίας, αί συν- 
αλλαγαί τοΰ οποίου έγίνοντο τδ μέν θέρος έν τή στο£, τδν δέ χειικώνα 
έν ,τή κρυπτή’ το εμπορικόν δικαστηρίου ήύρευεν έν τφ ήμικυκλ.ίω πλησίον 
τοΰ αγάλματος τής Όμονοίας, δπερ άνηγέρθη είς τδ μέρος τοϋτο, δπως 
καταπραύνη τάς τών εμπόρων έριδας. Έν τή αύλή μεγάλοι Ακατέργαστοι 
λίθοι έτι καί νΰν σωζόμενοι έχρησίμευον ώς,ςτράπεζαι πρδς έναπόθεσιν τών 
.υφασμάτων των.'Η δεξαμενή καί οί κάδοι έχρησίμευον πρδς πλύσιν αυτών. 
Τέλος τδ Χαλκιδικδν ήτο τδ μικρδν χρηματιστήριου, οί δ’ έτι καί υΰυ φαι
νόμενο! σηκοί θά ήσαν τά βήματα τών δημοσίων κηρύκων. ’Αλλά τί 
κοινδν υπήρχε μεταξύ τής Αγορας, τοΰ εργαστηρίου τών γναφέων καί τής 
μελαγχολικής ίερείας ;

Ή θρησκεία >πανταχοΰ παρενέβαινε, ώς καί έν αυτή τή βιομηχανία 
και τφ-έμποριφ. Διά μυστικής τίνος θύρας συνεκοινώνειμτδ οικοδόμημα 
τής Εύμαχίας μετά τοΰ εγγύς ναοΰ. Ό ναδς ούτος, δ τοϋ Έρμου (διατί 
του Ερμους) η τοΰ Κυρινου (διατι δχί τοΰ.Έρμου ;) Αποτελ.εΐ σήμ,ερον μι
κρόν μουσείου πολυτίμων λειψάνων, κλείεται δέ ή είσοδός του διά δου· 
φρακτών, δια μέσου των-οποίων βλεπει τις Αρκούντως τδ ανάγλυφου 
τοϋ βωμού, δπερ παριστ^ θυσίαν. Προσώπου, τοΰ οποίου ή κεφαλή κατά 
τδ ήμισυ είναι κεκκλυμμένη, προίσταται τής τελετής. ’Όπισθεν αύτοΰ 
παιδιού φέρει έν άγγείφ τδ ίερδν ύδωρ. Ό θύτης διά πελέκεως οπλισμέ
νος, οδηγεί τδν μέλλοντα νά σφαγή ταΰρον. ’Όπισθεν τών ίεροθυτών 
ιστανται οι αυληται. Εκατέρωθεν τοϋ Βωμοϋ, έτερα Ανάγλυφα είκονίζουσι 
τά διά τάς θυσίας χρήσιμα σκεύη' τδ lituus, ήτοι τήν καμπύλην ράβδον 
τοΰ οίωνρσκόπου, τήν acerra, Θυμιατηριού αρωμάτων, τδ mantile, ήτοι τδ 
ιερόν λινόν...... ή Ας είπωμεν άπλούστερον τδ χειρόμακτρον' τέλος τά 
ίδιάζοντα διά τάς θυσίας ταύτας αγγεία, τήν φιάλην, τδ σπονδείον 
(simpulum), τήν λεκάνην (priefeficulum).

Α**  *
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Ό βωμδς ουτος είναι' τδ μόνον αξιοπερίεργου τοϋ ναοΰ. Διά τά λοιπά 
δεν είναι ανάγκη νά λάβη τις- τδν κόπον ούτε νά έξετάσή ούτε ν’ ανοικο
δόμηση,.. Αί τοιχογραφίαι αποτελοΰσι καλλωπισμόν αμφιβόλου χάριτος. 
’Οπίσθια τις θύρα φέρει είς συγκοινωνίαν τδν ναδν μετά τοΰ Senactiltim, έδρας 
τής γερουσίας (ούτως άποκαλοΰσι τδ εγγύς οικοδόμημα' αλλ’ επειδή οί 
Πομπηϊκνοί γερουσιασταί δέν ήσαν ή δέκαρχοι, δ τίτλος ούτος ήτο 
πολύ σπουδαίος). Πρόδρομο; άχρι τής κιονοστοιχίας τής Αγοράς φθάνων, 
ειτκ μεγάλη αί'θουσα, άψίς είς τδ βάθος μετά εύρείας βάσεως, οπού ί'σως 
έκειντο αί τών δυκρχων έδραι. Τέλος χαλι-κόκτΤστοι τοίχοι έν εί'δει δι- 
κτυωτών (opus reticulatum), σηκοί τινες άνευ αγαλμάτων, ιδού παν τδ 
υπόλοιπον τοΰ ναοΰ. Άλλ’ ή αί'θουσα αύτη έχουσα οροφήν ξυλίνην μ.έ 
φατνώματα λαμπρώς κεχρωματισμένα (οι τοίχοι δεν Θα ηδυναντο να βα- 
στάσωσι θόλον) καί όλη λιθόστρωτος καί έκ μαρμάρων κεκοσμημένη, ώς 
γίνεται δήλον έκ τινων πλακών και άλλων έρειπίων, επόμενον είναι, οτι 
δεν θά έστερεΐτο κομψότητας. Οί ενταύθα έδρεύοντες δέν ήσαν ή οί άρ
χοντες μικράς τίνος πόλεως’ Αλλ’ ό'πισθεν αύτών ανυψοΰτο ή 'Ρώμη ής 
ή άπειρος σκιά έκάλυπτε καί έμεγάλυνε τδ παν. ■ '·

Τέλος ιδού τδ Πάνθεον, τδ· παραδοξότερον τών οικοδομημάτων τής 
Πομπηίας. Δεν είναι παράλληλον τής Άγορας, άλλ’ ή λοξότης αύτοΰ 
έπιτηδείως καλύπτεται ύπδ εργαστηρίων, έν οίς πλήθος αργυρών νομι
σμάτων εύραν' γενικώς είκάζετο ότι ήσαν τραπεζιτικά γραφεία (tabernaj 
argentarioe', καί δέν θά ήδυνάμη'ν νά άποδείςω τδ εναντίον. Αί δυο θυραι 
τής αιθούσης χωρίζονται ύπδ δύο κορινθιακών στηλών, έν τώ μέσω τών 
δποίων είσέχει σηκός άνευ αγάλματος. Τά κιονόκρανα τών Αγαλμάτων 
τούτων φέρουσιν αύτοκρατορικούς αετού:’ μήπως τδ Πάνθεον τοϋτο ήτο 
ναδς τοΰ Αύγδύστου ; Τών θυρών άνοιχθεισών, φθάνει τις είς χώρον 
έντδς τοΰ οποίου διατρέχει κατά μήκος καί πλάτος εύρεΐκ στοά πέρι-ξ 
αύλής,, έν μέσφί τής οποίας κεϊνται δώδεκα βάσεις, αίτινες κυκληδδν τε- 
ταγμέναι, έφερον ί'σως άλλοτε τάς στήλας τετραγώνου ναοΰ ή τά άγάλπ 
μκτά τών δώδεκα θεών’ ήτο λοιπδν τοϋτο Πάνθεον; Έν τουτοις είς τδ 
βάθος τοΰ μνημείου, απέναντι τής εισόδου ανοίγονται τρία δωμάτια. Τδ· 
έν τώ μ.έσω απετέλει να'ίδιον’ άνεϋρον δ έν αύτώ δυο αγκλματα Απεικοπ 
νίζοντα τδν Δοοΰσον καί τήν Λιβίαν, γυναίκα τοΰ Αύγουστου, ως καί βρα
χίονα κρατούντα σφαίραν καί Ανήκοντα άναμ,φιβόλως είς άγαλμα καθιε*  
ρωμένον, δπερ έπρεπε νά δεσπόζη τοΰ βάθους, άγαλμα δηλκδη αυτοκρα- 
ίορος· ήτο λοιπδν ναδς τοΰ Αύγουστου,

Τδ πρδς αριστεράν δωμάτιον δεικνύει σηκδν καί βώμδν/καί έχρησί- 
μευεν ίσως διά τάς θυσίας,- τδ δέ πρδς τά δεξιά’περιέχει βάθρου λίθινου- 
ήμικυκλίως διατεθειμένου. Δεν θά ήτο έν τών τρικλινίων εκείνων, άτινοέ 
εύρίσκομεν έν τοΐς έστιατορίοις τών ιδιωτικών οί'ζ.ων, διότι τά κατωφερή 
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'βάθρα θά ήνάγκαζον τούς κατακεκλιμένους συνδαιτημόνας νά έ'χωσι τήν 
•κεφαλήν, πρδς τδν τοϊχον έστραμμένην, ή τούς πόδας υπέρ την κεφαλήν .
•ύψωμένους. Έκτδς τούτου, έν τώ έσωτερικφ τοϋ βάθρου τούτου, διέρχε
ται οχετός προφανώς προωρισμενος πρδς ροήν ρευστών τινων, ί'σως τών έν 

• τφ μέρει τούτφ σφαζομένων ζώων*  δέν ήτο λοιπδν τοΰτο ού'τε Πάνθεον, 
Όύ'τε ναός τοϋ Αύγουστου, άλλα σφαγεϊον (macelkim). Έν τοιαύτη περι- 
,πτώσει τά ένδεκα δωμάτια τά πρδς τδν δεξιόν τής οικοδομής τοίχον στη- 
(ριζόμενα, θά ήσαν σταΰλοι. — ’Αλλά τά δωμάτια ταΰτα, όπου όπαί κα- 
νονικώς έν τώ τοίχω λελαξευμένάι θά εμπεριείχαν δοκούς ύποβκσταζούσας 

' δεύτερον πάτωμα, ήσαν κεκοσμημένα διά ζωγραφιών διασωζομένων αΐτι- 
• νές θά ήσαν πολυτελέσταται διά τούς πτωχού; τούτους βόκς. Έρωτή- 
σωμεν τάς εικόνας ταύτας ώς καί τάς λοιπάς δλων τούτων τών τοίχων, 
καί θά μάς πληροφορήσωσιν ί'σως περί τοϋ προορισμού τοϋ μνημείου τού- 

■του. Έκ τούτων ύπάρχουσιν εικόνες μυθολογικά! καί έπικαί, παριστάνου- 
σαιίερά τινα αντικείμενα περί ών κατωτέρω. "Ετεραι παριστάνουσί παι- 
οίχ πτερωτά, μικρούς έ'ρωτας πλέκοντας στεφάνους, οΰς οί Αρχαϊοι τοσοΰ· 
τον ·ήγάπων τινά τών φιλοίνων τούτων πνευμάτων, έορτάζοντα την εορ
τήν τών μόλων, στέφουσι δι’ άνθέων τδν στρέφοντα τδν μύλον ύπομονη- 
;τικδν ονον. Πανταχοϋ άνθη· τοιαύτη ήτον ή μανία τών άρχαίων. "Ανθη 
’είς τά Οργιαστικά συμπόσια,‘έίς τάς σπουδαίας τελετάς, είς τάς θυσίας 
■καί τάς έορτάς*  άνθη είς τδν λαιμδν τών θυμάτων καί τών συνδαιτυμό
νων, είς τδ μέτωπον τών γυναικών καί τών θεών. ’Αλλά τδ πλεϊστον τών ί 
ζωγραφιών τούτων φαίνεται προωρισμένον διά τάς αίθούσας τών ευωχιών, 
’ή νεκρά φύσις δεσπόζει ένταΰθκ’ δέν βλέπει τις είμή πτηνά τοΰ ορνιθώνος, 
χήνας-, νήσσας,πέρδικας καί παντοειδή κυνηγετικά πτηνά" καρπούς καί ώά', 
(αμφορείς, Αρτους καί πλακοΰντας, χοιρομήρια, τίς οιδε καί τίνα άλλα. Είς 
ίτά έγγύς τοϋ Ανακτόρου τούτου εργαστήρια, μεταξύ παντοίων πολυτίμων 
Αντικειμένων, λυχνιών, άγαλματίων, Αδαμάντιον, ωραίου άλαβαστρίνου δί
σκου, εύρον 556 μικράς. φιάλας καί πολλά κύπελλα, έντδς δέ ύαλίνων Αγ
γείων, σταφυλάς, σΰκα, κάστανα, φακούς, ζυγού:, ■ μήτρας Αρτοποιών καί 
πλακουντοποιών. Τδ Πάνθεον λοιπδν θά ήτό τι πανδοχεϊον, ξένων (hospi- 
tium), έν ώ οί ξένοι κατέλυον ύπδ τήν προστασίαν τών θεών ; Έν τοι- 
αύτή περιπτώσει τδ σφαγεϊον θά ήτο είδος γοαφείου, τδ δέ τρικλίνιον νι- 
πτηρ τις. "Οπως ποτ’ Αν ή, ή τράπεζα καί ό βωμδς, τδ μαγειρείου καί 
ή θρησκεία συνηντώντο έν τφ παραδόξφ τούτω άνακτόρω,

Διατρέξαντες τδ ανατολικόν μέρος της Αγοράς, διέλθετε ήδη πρδ τοϋ 
ναοϋ τοϋ Διάς, καί καταλάβετε τδ δυτικόν μέρος. Είς τδν κατερχόμενον 
Από βορρά πρδς μεσημβρίαν τδ πρώτον μνημεΐον δπερ εμφανίζεται είναι 
βτοα ίκανώς επιμήκης, πρδς ανατολάς έστραμμένη έπί τής αγοράς. Πι-

■ . ■ ί 
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στεύέι .τις ότι βλέπει ποικίλην στοάν, μουσεϊον, διβάνιον, κύκλον, σιτα
ποθήκην ολαι αυται αί ίδέαι είναι επίσης καλαί.

’Όπισθεν τής ποικίλης Ανοίγουσι μικρά δωμάτια έξ ών τινα θολωτά’ 
έντδς τούτων είναι σωρευμένοι σκελετοί καί έκ τούτου ήδύνατό τις· 
νά είκάσνι δτι ήσαν φυλακαί. Κατωτέρω έκτείνεται κατά μήκος τής 
αγοράς, δ παράπλευρος τοϋ. ναοϋ τής ’Αφροδίτης τοίχος. Έν τώ τοίχω 
τούτφ είσέχει μικρός τετράγωνος σηκός, έν φ ύψοΰτο, εν μέτρον άπδ· 
τοϋ έδάφους, είδος τραπέζης έκ πωρίνου λίθου έσκχμμένη κατά κανόνι- 
κάς κοιλότητας, αΐτινες είσίν εύθυγράμμως τεθειμέναι .κατά, τάξιν χωρηΑ 
τικότητος*  είναι δημόσια’ σταθμά. ’Επιγραφή τις. δεικνύει είς ημάς τάι 
δνόματα τών δυάρχων οίτινες έξεμέτρησαν τήν χωρητικότητα αυτών, 
κατά διαταγήν τών δεκάρχων, Έκ τών πέντε τούτων κοιλοτήτων, αί. 
δύο μικρότεραι έχρησίμευον διά τά ρευστά' έ'τι καί νυν σώζονται αί δπαί^ 
δι’ών μετά τήν ζύγισιν, τά ρευστά έρρεον. 'Η πωρίνη τράπεζα μετηνέχθη 
είς τδ μουσεϊον, άντικατασταθεϊσα δι’απομιμήσεως χονδροειδούς, επαρκή 
ιδέαν παρεχούσης τοΰ περιέρνου τούτου μνημείου. : .

Διά τής πλησίον έδοϋ, ήν διήλθομεν, ήδη εισέρχεται τις εις τδν ναόν 
τής 'Αφροδίτης. 'Ωραία ερείπια, ί'σως τά ωραιότερα τής Πομπηίας.- Εύ'ρύς 
περίβολος, περιβάλλων στοάν έκ 48 στηλών, ών αί πλεϊσται εί.σέτι σώ
ζονται καί αύτη ή στοά, περιβάλλουσι τδ πόδιον, έν ώ ήγείρετο δ κύριος 
ναός, ό οίκος τής θεάς. ’Απέναντι τής εισόδου προ.ς τά κάτω τής κλίμα
κας δι’ ής ανέρχεται τις είς τδ πόδιον, έγείρεται κακόζηλος βωμδς διά 
τάς αιματηρά; θυσίας προωρισμένος ώς φαίνεται, δι’άπλάς προσφοράς καρ*  
πών, πλακούντων καί λιβανωτοΰ προσφερομένων είς τήν Άφροδίτην. Έκδ 
τδς τοΰ σχήματος τοΰ βωμοΰ, επιγραφή τις' Ανευρεθεΐσα έκεϊ ώς καί τδ 
Αγαλμα τής θεάς τής οποίας ή αίδήμων στάσις Αναμιμνήσκει τδ αρι
στούργημα τής Φλωρεντίας, τεκμηριοΰσιν Αρκούντως έν ελλείψει ετέρων 
Ακριβεστέρων πληροφοριών τδ δοθέν όνομα είς τα οικοδόμημα τοΰτο. Έν 
τούτοις Αλλοι μέν Απέδωκαν τοΰτο είς τήν λατρείαν, τοΰ Βάκχου, Αλλοι 
δέ είς τήν τής Άρτέμιδος, καί τδ ζήτημα δέν έλυθη είσέ.τι παρά τών 
σοφών. Άλλ’ επειδή ή ’Αφροδίτη ήτο ή προστάτις τής Πομπηίας, ήξιοΰτο 
τοϋ. ώραιοτέρου ναοΰ τής μικράς πόλεως.- . σ1

Αί στήλαι τοΰ πέοιβόλου ή τοϋ περιφράγματος φέρουσιν ί'χ.νη έπισκευώτ 
άδεξίων γενομένων μεταξύ τοΰ σεισμοΰ τοΰ 63 καί "τής έκρήξεως τοΰ 7 9i 
’Ησαν δωρικού ρ,υθμοΰ,. ήθέλησαν δέ νά μεταποιήσω.σι ταύ,τας είς σ’τή- 
λας κορινθιακού, καί πρδς τοΰτο έπεχρίσθησαν διά μαρμαροκονίας, καί έπε- 
κοσμήθησαν διά κιονοκράνων, λίαν δλως άναρμόστων είς αύτάς. Έπί μιάς 
τών στηλών τούτων έρείδεται έ'τι καί νΰν Αγαλμα, όμοιάζον τφ Ερμή. 
Περί τήν αύλήν υπάρχει μικρός οχετός, δι’ού έρρεε τδ βρόχιμον ΰδωρ, 
χυνόμενον είς δεξαμενάς. Ό κατά μήκος τής Αγοράς τοίχος έπιχαρίτως 
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διεκοσμεϊτο ύπδ ωραίων ζφγραφιών*  μία τούτων, πιθανώς ξυλίνη, έκάη 
κατά τήν έ'κκρηξιν, φαίνεται δέ ή θέσις $·ι κατείχε ’Όπισθεν τοϋ ναοϋ 
Ανοίγονται δωμάτια προωρισμένα άλλοτε διά τούς ίεοεϊς’ άνεϋρον έν αύ- 
τοϊς ωραίας εικόνας, μεταξύ άλλων Βάκχον στηριζόμενον έπι τοϋ ώμ.ου 
τοϋ γηραιού Σιληνοΰ παίζοντας αυλόν. Εις την μουσικήν ταύτην βεβυ- 
θισμενος λησμονεί τδ πλήρες οίνου κύπελλόν του, και τδ άφίνει νά κατα- 
πεσ.ή έπί τίνος πρδ των ποδών του καθ'/μενού πάνθηρος.

·■ Υπολείπεται, νά έπίσκεφθώμεν αύτδν τδν ναόν, τδν οικον της θεάς. 
Αί βαθμίδες της κλίμακος δι' ής άνήρχετό τις είς τδ ύπόβ.αθοον, ήσαν τδν 
άριθμδν δέκα καί τρεϊς, άριθμδν άρτιον, δπως θετών τις τδν δεξιδν πόδα 
έπί της πρώτης κλίμακας, φθάνγ είς τδ θυσιαστήριον επίσης διά του δε
ξιού ποδός. Ό ναός ητο περίπτερος, τουτέστιν δλως περικυκλούμενος ύπδ 
στηλών μετά κορινθιακών κιονόκρανων. Τδ περίστυλον άνεπτυσσετο εύου- 
χώρως καί ψηφιδωτόν έκ μαρμάρων’χαριέντως συνηρμοσμένων άπετέλει 
τδ λιθόστρωσαν τοϋ σηκοΰ, ούτινος οί κεχρωματισμένοι τοίχοι έσχημάτι- 
ζον απλά τεκτονήματα κεχωρισμένκ τήδε κακεϊσε δι’ άπλών παρασπά
δων. Έκεϊ ένωκει ή προστάτις τής Πομπηίας.
I Τδ Ύελευταϊον μνημεϊον της αγοράς ΜΑ. ήτον η Βασιλική στοά*  ή 
οδός δι’ ής είσήλθομεν τήν χωρίζει τοΰ ναοϋ τής ’Αφροδίτης. Ούδεμίαναμ.- 
φιβολίαν επιτρέπει ή κατασκευή τοϋ οικοδομήματος, περί τοΰ προορι
σμού αύτής, ήτις άλλως τε έπιβεβκιοϋται ύπδ τής λέξεως Βασιΐιχη, χα- 
ραχθείσης ύπδ τών άεργων τήδε κακεϊσε έπί τών τοίχων. Τ1 Βασιλική 
παραγομενη έκ τής έλληνικής λέξεως βασιλεύς, ήδύνατο νά έκφρασθή 
Ακριβέστατα διά τοΰ Βασιλική αυλή. Κατ’ άρχάς, έν 'Ρώυ,η τά οικοδομή
ματα ταΰτα ήσαν άπλαϊ άγοραί έστεγασμέναι καί έν σκέπη άπδ τής 
βροχής καί τοΰ ήλιου. Βραδύτερον κιονοστοιχίαι, διεχώριζον ταύτας είς 
τρεϊς ή καί πέντε νάρθηκας, ό δέ σηκός, δστις έχρήσίμευε διά τάς έδρας 
τών δικαστών έκοιλοΰτο είς τδ βάθος τών μνημείων τούτων, τελευτών 
εις αψίδα. Τέλος οί πρώτοι χριστιανοί στενοχφρούμενοι έν. τοϊς αρχαίοις 
ναοϊς, έξελέξαντο τάς ύψηλάς βρλάς τής δικαιοσύνης, δπως τελώσιν έν 
αύταϊς τά τής λατρείας τοΰ Νέου Θεοΰ, κιρί ή ρωμαϊκή Βασιλική επέβαλε 
τήν τε αρχιτεκτονικήν της καί τάς Αναλογίας της είς τήν καθολικήν μη- 
τρόπολιν. Έν τή ιάψίδι έν ή έδέσποζεν ή αρχαία άρχοντεία άνιδρύθη ό 
κυριώτατος βωμδς ώς καί ή είκών τοΰ ’Εσταυρωμένου.

ΤΙ Βασιλική τής Πομπηίας προβάλλει πρδς τήν Άγοοάν.έξ στύλους με
ταξύ τών οποίων παρενεβάλλοντο πέντε θύραι έτι καί νϋν διά τών έντο- 
,μών όραταί. Πρόδομος έν ειδει χαλκιδικοΰ, εκτείνεται μεταξύ τών πέντε 
τούτων εισόδων καί πέντε άλλων ένδεικνυμένων έκ δύο κιόνων καί τεσ
σάρων στηλών. Εύθύς ώς ύπερβώμεν τδν πρόδομον, τδ οικοδόμημα φαίνε
ται έν δλω,τφ Αληθώς ρωμαϊκώ αύτοϋ μεγαλείφ*  έκ πρώτης οψεως δ 
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οφθαλμός Ανοικοδομεί τούς μεγάλους έκ πλίνθου κίονας, κανονικώς ήκρω- 
τηριασμένους (θά ύπελάμβανέ τις αύτούς ημιτελείς), οϊτινες ίστανται.εί- 
σέτι έπί τών βάσεων των, καί ο'ι'τινες έστεμμένοι δι’ίονικών καλχών, θ’ 
άπετέλουν, κατά τά τέσσαρα μέρη τοϋ μεγαλοπρεποϋς τούτου, επιπέδου 
τοΰ μαρμάρω έστρωμένω, περίστυλόν τι θαυμάσιου. Ήμικίονες έν τοϊς 
πλαγίοις τοίχοις τεθειμένοι ύπεβάσταζον τήν στοάν*  συνήπτοντο ούτοι 
κατά τάς γωνίας τδ δ’ έν τφ μέσω διάστημα θά έμενεν Ανοικτόν. Τεμά
χια άγαλματίων, καί αγαλμάτων έφιππων διακηρύττουσι τήν μεγαλοπρέ
πειαν τοΰ μνημείου τούτου, είς τδ βάθος τοΰ δποίου άντί άψίδος, ύψοΰτο 
δύο μέτρα άνωθεν τοΰ έδάφους βήμα ύπδ έξ κορινθιακών κιόνων κοσμού
μενου καί πιθανώς προωριομένον διά τούς δυάρχους. Αί τοΰ μέσου στή- 
λαι διίσταντο Απ’ άλλήλων δπως οί άρχοντες ούτοι έκ τών εδρών των 
δύνανται νά θεώνται άπάσης τής Βασιλικής Στοάς. Ύπδ τδ βήμα τοϋτο 
έκρύπτετο μυστηριώδες ύπόγειον μέ δικτυωτά παράθυρα, έντδς τοΰ οποίου 
κατά τήν μαρτυρίαν Αρχαιολόγων τινών έστρέβ.λουν τούς . καταδίκους, 
Αησμονοΰσιν δμως, δτι έν 'Ρώμη άλλοτε αί δίκαι έγίνοντο, δημοσίςι ένώ-» 
πιον τοΰ λαοΰ.

Τοϊχοι τινές τής Βασιλικής έκαλύπταντο διά γραφίτου, ήτοι δι’ επι
γραφών χαραττομένων δι’ ήλων καί μαχαιριδίων ύπδ τών διαβατών, 
Έν γένει, δέν Αντιγράφω τάς μυρίας άσημάντους επιγραφής άς συ-» 
ναντώ έν τή πορεία μου. Αυται ούδέν έτερον θά έγνώριζον είς ημάς είμή 
τά ονόματα τών πομπηϊανών αρχόντων, τών οίκοδομησάντων ή άνοικο- 
δομησάντων δι’ ιδίων δαπανών ή διά τών δημοσίων χρημάτων τδ τοι·» 
οϋτον μνημεϊον, ή τδ τοιοΰτον μέρος τοΰ οικοδομήματος. Αί έπιγρχφαί 
δμως τής Βασιλικής χρηζουσι προσοχής τίνος. Είναι ότέ μέν στίχοι τοΰ 
’Οβιδίου ή τοΰ Βιργιλίου ή τοϋ Προπερτίου ούδέποτε δμως τοΰ Όρατίου*  
τοϋτο είναι παράδοξον καί βέβαιοί τήν γνώμην τοΰ Sainte-Beuve, τήν 
εύφυώς ύπδ τοϋ συγγραφέως τούτου ύποστηριχθεϊσαν εν τώ, περί Βιργιλίου 
συγγράμματί του, οτι ό Όράτιος έδοξάσθ,η πολύ ύστερον μετά τδν θά
νατόν του.

Θέλετε δείγματά τινα τής ποιήσεως ταύτης τής ύπδ τών άέργων χαρα
χθείσης έπί τών τοίχων; Ιδού έν δίστιχον, ούτινος δ συγγραφεύς Αγνοείται 

Scribenti mi dictat Amor monstratque Gupido 
Ah ! perearn sine te si Deus esse velim.1

Ό πρώτος στίχος άπαντ^ έν τή θείιγ Κωμωδία τοΰ. Αάντου, δστις ού
δέποτε έπεσκέφθη τήν Πομπηίαν; · * . ,-

Ιο νο scrivendo come amor mi spiral

4 Γρίφο.ντί μοι ύικ,γοριύει ό “Ερως και δεικνύει ό "ίμιρος 
Φ«ΰ ! ν’ άπολεαΟώ ίάν δελήαω να γιίνω θιδς άνεν σοί.

2 Προβιίνω γρίφων όπως ό ϊρώς p.s Ιμπνέμ. -
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•Ό δεύτερος συνήθως έπχνελήφθδ ύ"δ τών ήμετέρών έλεγειάκών, άκόυ- 
σίώς λογοκλόπων κκί σημαίνει:

Ah ! que je perisse, si je vondrais etre Dieu sans toi,'*  
■ Ιδού δέ καί τδ ποίημα τοϋ βκσιλέως ’Ερρίκου.

Si le roi m’avait donne
Paris. sa grand’ville
Et qu'il me failut quitter 
L’ amour de ma mie, 
Je dirais an roi Henri: 
Reprenez votre Paris J 
J’ aime mieux ma mie

O gn6, 
J’aime mieux ma mie.

' Βεβαίως ό συγγραφεύς τής πΛαιϊίς ταύτης ώύής δέν άμφέβαλεν δτι 
Πομπη'ίανό; τις άναμφιβόλως δούλος, έπέγραψε. δι’ ήλου τήν αύτήν ιδέαν, 
δεκαπέντε πρδ αύτοϋ αιώνας έπί τών τοίχων τοϋ Μεγάρου της Δικαιοσύνης.

Έκτδς τών στίχων, άνεΰρον μεταξύ τών επιγραφών, παντός είδους μι
κρά; φράσεις, συχνάκις ανορθόγραφους, πτεριλαμβανοΰσας έρωτιώντων πα
ράπονα, επιγράμματα καΐά τών κριτών ώς τδ : Quod pretium legi ; Πό
σον τιμδίται ά νόμος ;) ή απλώς αστειότητας ώς: «Snavis ή οίνοπώ- 
λις διψ^, εύχομαι νά διψά πολύ (όπως πίν) δλον τδν οινόν τής.)» 
άράς κατά τούτου η εκείνου, μάλιστα κατά τίνος Έπαφρόί, δούλου?, 
τδν οποίον κατηγορούν ότι ούδέν ήννόει είς την παιδιάν τής σφαί
ρας, καί δέν είχε τρίχας εις τδν πώγωνα. Σημειωτέον έν παρόδφ, δτι αί 
τελευταΐαι αύτα'ι έπιγραφαι άνευρέθησαν έσβεσμεναι, πολύ πιθανόν ύπδ 
τοϋ ίδιου ΈπαφρΧ έκ φιλοτιμίας. "Ετι δέ χαιρετισμούς πρδς διαφόρους, 
άποφθέγματα και τά τοιαϋτα. .

Ούτως οί λίθοι τής Πομπηίας είναι πλήρεις άποκαλυψεων τοϋ άνθρω- 
πίνου βίου. Ή Βασιλική ■ ευκόλως ανοικοδομείται καί άνακατοικίζεται,. 
Έκεΐ έπάνω ήσαν οί ύυαρχοι, έν τφ μεσφ τών κορινθιακών στηλών ένώ
πιον αύτών οί κατηγορούμενοι, εδώ ό δχλος, οί έρωτευμένοι έμπιστευό- 
μ.ενοι τά μυστικά των είς τά τείχη, οί σκεπτικοί ώναγράφοντες τά γνω- 
μικά των, οί σκώπται έπισημαίνοντες τούς χαριεντισμούς των, οί δοΰλοι 
τέλος, οί πτωχοί άναγγελλοντες εις τούς μεταγενεστέρους οτι ειχον του
λάχιστον τήν παιγνιάν τής σφαίρας, δπως παρηγορώνται διά τδν έξουθε- 
νισμόν των.

"Ετι τρεις μικραί αί'θουσαι τών δποίων τδ βάθος έστρογγυλοΰτο. είς εί
δος αψίδων (πιθανώς ήσαν κατώτερα δικαστήρια,’ έν οϊς ή'δρευον υποδεέ
στερό·. άρχοντες, έφοροι ή ειρηνοδίκαι), κατόπιν έρχεται ή σχολή

1 ΦεΟΙ είθε ν’ απολυθώ, ίαν θελχτώ νά ήίχαι θώς ανεν σοδ.
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Βέρνα, σκληρώς καταστραφεϊσα’ τέλος μικρά θριαμβευτική άψΐς, έφ’ ής 
ί'σως ΐστατο τέθριππος, στυλοβάτκι τινες αγαλμάτων στηθέντων πρδς τι
μήν περιφανών Πρμπηΐανών, τοϋ Πάνσα, τοΰ Σαλλουστίου, τοΰ Μάρκου 
Λουκρετίου, τοϋ Δεκιδαμίου 'Ρούφο.υ, έπιγραφαι τινες πρδς τιμήν τούτου 
ή έκείνου, τοϋ μεγάλου 'Ρωμύλου τοΰ γηραιού Αίνέως· ταΰτα πάντα έπι- 
σκεφθέντες κατ’ δψιν τούλάχιστον, ήθέλετε κάμει τδν γΰρον τής ’Αγοράς.·

Γινώσκετε ήδη τί ήτο ό δημόσιος τόπος έν πόλει ρωμαϊκή)· μεγάλη 
αυλή περιβαλλόμενη ύπδ τών σπουδαιότερων μνημείων (τριών ναών, τοΰ 
χρηματιστηρίου, τοΰ δικαστηρίου, τών φυλακών, κτλ.), πανταχόθεν κε- 
κλεισμένη (φαίνονται έ'τι κατά τάς διεξόδους ί'χνη δικτυωτών θυρών), κε- 
κοσμημένη τέλος ύπδ άγαλμάτων, θριαμβευτικών αψίδων, κιονοστοιχιών· 
κέντρον ένεργείας καί τέρψεως, τόπος περιπάτου καί συναθροίσεως, τδ- 
Corso, τδ άρχαϊον βουλεβάρτον, ή κάλλιον είπεΐν ή καρδία τής πόλεωςί 
"Ανευ μεγάλης έντάσεως τής φαντασίας, πάντα ταΰτα άνεγείρον'ται καί 
πληροΰνται ύπδ ζωηροΰ καί ακόσμου πλήθους. Τδ περίστυλον καί αί δύο 
αύτοϋ έκ κιόνων οροφαί περιβάλλουσι τά άνεγερθέντα μνημεία, αί .γυναί
κες πλημμυροΰσι τάς άνω. στοάς, οί άεργοι περιφέρονται έν ταΐς αύλαΐς, 
αί μακραί έσθήτες άνασηκονόμεναι σχηματίζουσιν αρμόνικάς πτυχάς’ οί 
έμποροι σπεύδουσι πρδς τδ Χαλκιδικδν, τ’ αγάλματα θριαμβεύουσιν έπί 
τών ύπδ πλήθους ανθρώπων κατεχομένων στυλοβατών των, ή ώραία τών 
'Ρωμαίων γλώσσα αντηχεί, εύηχος καί έν ρυθμφ, δ δέ ναδς τοΰ Διδς είς 
■τδ βάθος ώς έπί θρόνου καθήμενος, καί πλουσίως ώραϊσμένος διά τής κομ
ψότητας κορινθιακής τέχνης, άνταυγάζει έν δλνι αύτοΰ τ·ρ λαμπρότητι 
έν πλήρει φωτί.

"Οψις υπερηφάνειας καί μεγαλείου, πνοή τις τής 'Ρώμης διήλθε διά 
τοΰ συνόλου τών δημοσίων τούτων μνημείων. Καταβώμεν έκ των ύψωμά- 
των καί περιπατήσωμεν άνά τήν μικράν πόλιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Η ο Δ ο S

Διάγραμμα Πομπηίας —'Ηγεμονικά τών οικιών ονόματα. —θέα οδών, λιθο
στρώτων, πεζοδρομίων.—’Εργαστήρια καί τεχνόσημα.— *Ο  μυροπώλής, ό 
χειρουργός, κτλ.— ’Αρχαία βιομηχανία.—θερμοπωλεϊα, καπηλεία_’Εξώ-
στεγα κρεμάμενα, κρήναι__ Ειδοποιήσεις. — Commit no nuisance! —Ή θρησκεία
έν τή όδώ.

Διά τή7 εκδρομήν ταύτην δέν έχετε άνάγκην έμοϋ. Ρίψατε έν βλέμμα 
έπί τοϋ διαγράμματος, καί δύνασθε μόνοι τά πάντα νά διαγνώσητε. Έκεΐ 
βλέπετε περίβολον ωοειδή, καί τοίχον διάτρητον ύπδ πολλών πυλών δρι- 
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ζομένων διά τών ονομάτων τών οδών, αϊτινες ώρμώντο έντεδθε.ν, ή μ.Χλ- 
λον τών πόλεων όπου αί οδοί αυται έπερατοΰντο: 'Ηρακλείου, Νόλας, 
Σταβιών κτλ. τά δυο τρίτα τοΰ ώοΰ είσίν ετι ακηλίδωτα’ μόνον παρά 
τήν δεξιάν άκραν ανευρίσκει τις μελανόν τινα κύκλον, δηλοΰντα τδ άμφι- 
θεατρον. “Ολη ή κατάλευκο; αύτη θέσις δεικνύει εις ημάς τά μή ισοπε- 
δωθεντα ετι μέρη τή; Πομπηίας, ήτοι γήλοφον κεκαλυμμένον έξ άμπελό- 
νων, κήπων καί δένδρων όπωροφόρων. ’Αριστερόθεν μόνον θά εύρητε γραμ- 
μάς δεικνυούσας δδούς, οικίας, μνημεία, πλατείας. Ή πκράδοσις δίδει εις 
ημάς τά φανταστικά ονόματα, άπερ άπεδόθησαν είς τάς δδούς ταύτας: 
όδδς ’Αφθονίας, όδδς τών δώδεκα Θεών, όδδς Έρμοΰ, όδδς Τύχης, δδος 
Φορτουνάτας, όδος Μοδέστου κτλ. Αί δέ έκ τών οικιών δνομ.ασίαι είναι 
πλέον αυθαίρετοι' αί πλεΐσται τούτων έβα—τίσθησαν έπί τοΰ αρχαίου πο
λιτεύματος, ύπδ προσώπων σεβαστών ή ένδοξων, πρδ τών οποίων κατά 
πρώτην φοράν άνεσκάφησαν. Ούτως ύπάρχουσιν έν Πομπηίφ, ό οίκος Φραγ
κίσκου τοΰ β°ν, ο τοΰ Championnet, ό τοΰ -’Ιωσήφ β™, οί της βζσιλίσ- 
ση; της’Αγγλίας, ό τοϋ βασιλέως τής Πρωσίας, δ τοϋ μεγάλου δουκδς 
τή; Τοσκάνης, δ τοΰ αύτοκράτορος, τή; αύτοζρατείρας, καί τών πριγγή- 
πων τής Ρωσίας, δ τοΰ Goethe, δ τής δουκίσσης de Berry, δ τοΰ δουκδς 
τοΰ Ώμάλ" παραλείπω εικοσάδας τούτων: έν άλλοι; λόγο-ις δλον τδ Ήμε- 
ρολόγιον τοΰ Gotha ήδύνατό τις νά διέλΟφ ένταΰθα. Τούτου τεθέντος, 
διατρέξατε τάς δδούς χωρίς νά άνησυχήτε περί τών ονομάτων των άτινα 
συχνάκις άλλάσσουσι, κατά τάς ιδιοτροπίας τών αρχαιολόγων, καί τών 
οδηγών.

Θελετε έκπλαγή έκ τή; σμικρότητος τών δδών. τούτων· έάν "ήλθατε 
νά ζητήσετε ένταΰθα βουλεβάρτο:, κάλλιαν θά έπράττετε νά μην ήρ- 
χεσθε. “Ο,τι καλοΰμεν ημείς μεγάλας αρτηρίας, ήτο εντελώς άγνω
στον τοΐς Πομπηΐ'ανοΐς,. οϊτινες δέν ήνοιγον μεταξύ τών οικιών των 
είμή στενωπούς λιθοστρώτου; (χάριν τής ύγιείκ; ώς έ'λεγον’ έ'κτοτε ηλλά- 
ξαμεν γνώμην πεοί τοΰ ζητήματος τούτου τής δημοσίας ύγιείας). ΤΙ πλα
τυτέρα Πομπηϊανη όδδς είναι επτά μέτρων" άλλων πάλιν τδ πλάτος 
μετά τών πεζοδρομίων των δέν ύπερβαίνει τά 2 μέτρα. Τά πεζοδρό
μια ταΰτα είναι ύψηλά και στενά, λιθοστρωμένα μετά μεγάλης ποικιλίας 
άναλόγως τοϋ πλούτου και τή; φαντασίας τών ιδιοκτητών, οΐτινες ύπε- 
χρεοΰντο νά τά περιποιώνταΐ’ ένταΰθα πεζοδρόμιου μέ ώραΐον λιθόστρωμα, 
βλίγον μακρότερον έτερον έκ χώματος πεπατημένου· ένώπιον τη; έπομέ- 

, νης οικίας έστρωμένον έκ μαρμάρινων πλακών, τήοε κακεΐσε άλλα έκ 
σιγνίου κονιάματος (opus signinurn), μωσαϊκοϋ τίνος στοιχειώδους, περί ού 
κατωτέρω. Τά πεζοδρόμια ταΰτα διετέμνοντο ύπδ δροσήμων συχνάκις 
διατρητων (π. χ. πρδ τών εργαστηρίων), χρησιμευόντων ίσως πρδς δέσι- 
μον τών ό'νων καί τών άγελάδων τών χωρικών, τών φερόντων .έκήστψ 
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πρω'ίάν έν τή πόλει, μέχρι της θύρας τών αστών τδ γάλα καί τού; πλή
ρεις λαχάνων καλάθου; των. Μεταξύ τών πεζοδρομίων διήρχετο ή δδος 
της πόλεως, ύπδ μεγάλων σωρών λάβας έστρωμένη, ήν δ χρόνος δέν έφθει- 
ρεν' ότε δ Πάνσας μετέβαινε παρά τφ Παράτω, τά σανδάλια του έπάτουν 
τούς αυτούς ' λίθους ου; σήμερον τά ύποδημχτά μα;.- Κατά τάς βροχερά; 
ημέρας η δδδς αύτη θά ητο χείμαρρος ώς είναι την σήμερον αί στενωποί της 
Νεαπόλεως· διά τοΰτο έτοποθέτουν κατ’ άποστήματα ένα ή τρεις ογκώ
δεις λίθους, δι’ών οί πεζοί έπέρων άβρόχοις ποσίν άπδ τοΰ ενός εις τδ 
άλλο πεζοδρόμων. Αί μικραί αύται λιθογέφυραι θά καθίστων δύσκολον 
την διάβασιν τών αμαξών” ούτως αί έ'τι καί νΰν έπι τών πεζοδρομίων κα
ταφανείς τροχιαί είσιν ΐ'χνη τών ήρεμα ύπδ τών βοών συρόμενων φορτη
γών άμαζών, καί ούχί τών ελαφρών έκείνων οχημάτων, αΐτινες τόσον ελα
φρώς έφεραν τού; αργούς είς τήν μικράν άρχαίαν πόλιν. Γνωστδν είναι ότι 
οί Πομπηϊανοί μετέβαινον πεζοί, τών προκρίτων μόνον μεταβάινόντών έφ’ 
αμαξών είς τάς έξοχάς. Ποΰ θέσις δι’ αμαξοστάσια καί ιπποστάσια έν 
τόσω μικραί; οίκίαις ; Έν τοΐς προαστείοις μόνον, καί τοΐς περιχώροις τδ 
εύρυχωρον τών οικιών έπέτρεπε τήν τοιαυτην πολυτέλειαν. Έάν λοιπδν « 
θέλωμεν νά ί'δωμεν τάς δδούς τής Πομπηίας οιαι ήσαν, ά.ς άφήσωμεν κατά 
μέρος τά άρματα τής φαντασίας μας.

Μετά τήν ραγδαίαν βροχήν, τδ ύδωρ κατήρχετο δλίγον κατ’ ολίγον 
είς τού; αύλακας, τούς κατά μήκος τών πεζοδρομίων ρέοντας, έκ δε τών 
αύλάκων δι’ ίπών είσέτι δρατών, διωχετεύοντο ε'ξω τής πόλεως δι’ύπο- 
γείων οχετών. Έκ τών οχετών τούτων, εις είναι είσέτι ανοικτός παρά τήν 
δδδν τών Σταβιών, εγγύς τοΰ ναοΰ τή; ’Ίσιδός.

'Ως πρδς τήν γενικήν άποψιν τών αρχαίων τούτων δδών, φαίνεται κα- 
τηφής, έάν φαντασθή τις τούς μέν οίκους κλειστούς' καί άνευ παραθύρων 
τάς θύρας αντί προσώπου τοίχον γυμνόν πρδ αύτών έχόύσας, τδ δέ φώς 

■καί τδν άέρα διά δύο αύλών είσερχόμενον. ’Άλλοτε όμως ήσαν πολύ διά
φοροι ώς έκ πάντων καταφαίνεται. Έν πρωτοις τά έργαστήρικ ήνοιγον 
μέν έπί τής δδοΰ, καί ήσαν σχεδόν δλως ανοικτά, ώς τά ήμέ'τερα, δει- 
κνύοντα είς τούς διαβάτας μεγάλην τράπεζαν, ολίγον μόνον διάστημα 
άφίνουσαν κενόν δεξιόθεν καί άριστερόθεν όπως εισέρχονται καί έξερχων- 
,ται οί έ'μ.ποροι. Έν ταΐς τραπέζαις ταύταις α’ίτινες συνήθως έκαλύπτοντο 
διά μαρμάρινων πλακών άτςβτελοΰντο κοιλώματα έν εί'δει λεκάνης, όπου 
οί παντοπώλαι καί-οί οίνοπώλαι έφύλαττον τά ρευστά καί τά έδώδιμά 

ντων. ’Όπισθεν τών τραπεζών κατά μήκος τοΰ τοίχου, άνηγείροντο βαθ
μίδες λίθιναι, έφ’ών έτίθεντο κατά τάξιν αί προμήθειαι. Ώς έπίδειγμα 
εκρέμαντο άπδ στηλών τά εδώδιμα έν είδει στεφάνης' τά υφάσματα 
έκόσμουν προφανώς τά πρόσθια μέρη, καί οί θαμώνες οί έκ τοΰ πεζοδρο
μίου τή; δδοΰ προμηθευόμενοι τά άναγκαιοϋντα αύτοΐς θ’ άπετέλουν.παν-
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τοίχου δμάδας θορυβώδεις και λίαν εύθυμους. ΓΟ μεσημβρινός χειρονομεί- 
πολύ, πραγματεύεται εκο'υσίως, φιλονικεί ζωηρώς, δμιλεϊ ταχέως καί μ.ετ 
γαλοφόνως, δι’εύστροφίας εύηχου*  πορεύθητι όπως τον ΐδητε τά νΰν εις 
τάς ταπεινάς συνοικίας τής Νεαπόλεως, αιτινες άναζαλοΰσιν είς την μνή
μην κατά πολύ τάς στενωπούς της Πομπηίας.

Ί α εργαστήρια ταϋτα είσί την σήμερον λκφυρκγοίγημ.ένα, ούδέν βλέ
πει τις εν αύτοϊς ή τραπέζας κενάς, τήδε κακεΐσε δέ έντομάς, δπου παοε- 
νειροντο αι θυραι αποτελουμεναι έκ πολλών θυροφύλλων μ,εταξύ των συν
αρμοζόμενων. Άλλ’ αί ζωγραφίαι και αί γλυφαί, αί έτι καί νΰν σωζόμ.ε- 
ναι επι τινων πλαγίων ξύλοον είσίν αρχαία σημεία πληροφοροΰντα ημάς 
τι επι τών εγγύς τραπεζών έπωλεΐτο. Οΰτω μία α’ίξ έκ κεράμου σημαί
νει γαλακτοπωλεΐον, μύλος ύπό ό'νου στρεφόμενος τό τοΰ μυλωθρού έογα- 
στηριον, δύο ανδρε.ς δ εις πρό τοΰ άλλου βκδίζοντες καί’κρατούντες έκα
στος τό άκρον ράβδου έν τώ μέσω της οποίας κρέμαται άμφορεύς, δη- 
λοϋσιν οτι εγγύς υπάρχει οινοπωλείου. Έπί άλλων στύλων σημειοϋνται 
έτερα αντικείμενα μάλλον δυσεξήγητα, οίον άγκυραι, πλοίου ή άβάκια. 

* Έτον άρα γνωστόν είς την Πομπηίαν τό παιγνιδιού τοΰ Παλαμήδου ; Το 
προσώπου εργαστηρίου τίνος εγγύς τών θερμών κοσμείται διά παοαστά- 
σεως μάχης μονομάχων, δ δέ ζωγράφος έξετίμησε τό έργου του, προστα- 
τεύσας αύτό διά τή’ς κάτωθι έπιγραφής:

Abiat (babeat) Venerem Pompeianam riadam (iratam) qui hoc laeserit. (Ό 
τηυ ζώγραφίαν ταυτην φθείρας άς έχγ κατ’ αύτοΰ την οργήν Αφροδίτης 
τής Πομ.πηϊανής).

"Ετερα έργαστήρια έσχολιάσθησαν έκ τών άντικειμένων, άτινα περιεί
χαν κατά τήν άνακάλυψίυ των. Ούτως δτε εύρον δληυ σειράν δωματίων 
έπί τής δδοΰ Ηρακλείου, έν οίς ύπήρχον διάφοροι μοχλοί, είς τών δποίων 
έληγεν είς πόδα χοίρου, σφυρία, λαβίδες, σίδηροί κρίκοι, άξων άμάξης, 
στεφάνη τροχοΰ, δικαίως εΐ—ου: Τοΰτο είναι εργαστηρίου εί'τε άμαξοπη- 
γοΰ εί'τε σιδηρουργού. Τό σιδηρουργείου δέν κατείχε είμή έν δωμάτιον, 
όπισθεν τοΰ δποίού ήνοίγουτο είς λουτρών καί είς οίνων. Ούχί μακράν 
κεραμουργεϊον έδεικνυετο^ έκ τίνος παραδοξοτάτου κλιβάνου, ούτινος 
ο θολος άποτελεϊται έκ κοίλων έξ δπτής γής κώνων τών μέν έπί τών 
δέ έπισεσωρευμένων. ’Αλλαχού άνεκαλύφθη τό έργαστήριον κουρέως, 
δστις ένιπτεν,έψηχεν, έξυριζεν, έκειρεν, έκτένιζε καί έμύριζε τούς Πομπηϊα- 
■νούς τούς έγγύς τοΰ φόρου κατοικοΰντας*  σώζεται έτι ή λιθόκτιστος έδρα 
έν γ έκάθηντο οί Θαμώνες. Πολυάριθμοι θά ήσαν οί τόν σάπωνα,τάς άλο.ι- 
φάς καί τά μΰρα πωλοΰντες*  διότι τά παρ’ αύτών πωλούμενα εί'δη δέν 
έχρησιμευον μόνον πρός κόμμωσιν τών γυναικών, αλλά καί διά τάς θρη
σκευτικά; καί έπικηδείου.ς τελετάς, καθόσον άφοϋ ήλοιφον τούς ζώντας 
έταρίχευον τούς νεκρούς. Ούτως έκτος τών εργαστηρίων, έν οίς κατά τής 
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άνασκαφάςευρον προμήθειαν ύλών λιπαρών καί ζυμωδών, αιτινες πιθανόν 
ήσαν έκ σάπωνος, δυναταί τις νά άναφερη έτερον έργαστήριον έπί τής 
στήλης του δποίου τρεις ζωγραφίαι, ήδη έξαλειφθεΐσαι, παρίστανον ίερο- 
θύτην φέρουτα ταΰρον πρός τόν βωμόν, τέσσαοάς άνδρας κρατούντας ύπερ- 
,μέγεθες κιβώτιου περί τό οποίον έκρέμαντο αγγεία τινά*  τέλος δέ σώμα 
λελουυ,ένον καί μεμυρωμένον διά ταρίχευσιν*  εννοείτε τό λυπηρόν τοΰτο 
έμβλημα ; Ό μυραλοίπΤης, ώς έκάλουν αύτδν, δημοσίιγ έκήρυττε οτι 
διηυθέτει τά πτώματα.

Έν βήμα χωρίζει τό έργοστάσιον τοΰ μυρεψοΰ του έργοστασίου τοΰ χη
μικού. Τό τελευταίου τοϋτο άνευρέθη, καθά τούλάχιστον νομίζόυσί τινες, 
κατά τήν άνακάθαρσιν τριπλής τίνος καμίνου μετ’ εντετειχισμ.ενων λε
βήτων. Δύο φαρμακεία (τό μέν έ.ν τή δδφ'Ηρακλείου, τό δ’έναντι τοΰ 
Χαλκιδικοΰ) έσημειώθησαν σαφέστερου, ού μόνον διά τίνος συμβόλου, έν φ 
ώπεικονίζετο δφις (σύμβολον'τοΰ ’Ασκληπιού) τρώγων πιτυοστρόβιλον, 
(κουκουνάοαν) αλλά καί διά τών άβακίων, τών καταποτίων, τών άγ.γείων 
καί τών φιαλών αιτινες έμπεριέχουσιν αποξηραμένα ύγρά, καί τέλος διά 
τίνος πυξίδας χάλκινης μετά χωρισμάτων, προορισμένης διά φάρμακα*  
έντός δέ τοϋ περιέργου τούτου μικροΰ σκεύους έφυλάττετο ολκός διά σπα- 
Οΐδα (spatule). Ού μακράν τοΰ φαρμακοποιού διέμενεν δ ιατρός, φαρμακο
ποιός καί αυτός, έπί πλέον δέ καί χειρουργός*  έν τώ οί'κφ αύτοΰ άνευρέ- 
θησαν τά .περίφημα χειρουργικά.έρ^αλεία τά έν τώ Μουσείφ νΰν άποκεί- 
μενα, καί περί ών τόσον σφοδραί συζητήσεις ήγέρθησαν μεταξύ τών δο-' 
κτόοων Purgon καί Pancrace. Ό πρώτος, ιατρός ών, ένόμισε οτι δύναται 
νά δώση τήν γνώμην του περί τών εργαλείων τούτων, έφ’ ω δ δεύτερος, 
καθα.αρχαιολόγος, έξεμάν.η, τής ιατρικής σχολής μή δφειλούσής, κατ’ αύ
τόν, ν’ άνάμιγνύηται εις αρχαιολογικά ζητήματα; "Οπως ποτ’άν ή, τά 
έργαλείκ είσίν εκτεθειμένα καί δρατά τοϊς πάσιν έν τφ Μουσείφ. Μεταξύ 
αύτών συγκαταλέγονται, όδοντάγρα, χρησιμεύουσα κατά τούς μεν πρός 
άπόσπασιν τών δδόντων, κατά τούς δέ πρός σύλληψιν καί συστολήν τών 
άρτηοιών*  σπηθομήλη (specilhim) τις χαλκή, καθετήρ διάστροφος σχήματι 
S, νυστήοια, ψαλίδες, σπαθίδες, άγκυστρα, μία τρίαινα, παντοειδείς ρα- 
φίδες καί σμίλαι, καυτήρια, σικύαι, καί άλλα, έν δλφ πλείονα τών τριά-' 
κοσίων χειρουργικών έργαλείων. ΤΙ πλούσια αύτη παραγωγή υποδεικνύει 
οτι οί αρχαίοι ήσαν έπιτηδειότατοι είς τήν χειρουργίαν, καί πλεϊστα έφευ- 
ρον εργαλεία ατινα ώς νεωστί έφευρεθέντα ένομίζοντο. Ό δέ πληρεστέρας 
πληροφορίας έπιθυμών, άς άναγνώση τόν έβδομόν τόμον τών Υπομνημά
των τής ’Ακαδημίας τοΰ Ηρακλείου.

"Ετερα έργαστήρια (τά τών χρωματοπωλών, χρυσοχόων, άδριαντο- 
ποίών, κτλ.) άπεκάλυψαν ήμϊν τόν τρόπον τής εργασίας τών αρχαίων τε
χνιτών*  γνωρίζομεν π· χ. δτι οί τής Πομπηίας μετεχειρίζοντο σχεδόν άπο-ι· 
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κλειστϊκώς έν τγ τδν χρωμάτων παρασκευή ΰλας μεταλλικά;, κιμώϊ- 
λίαν, ώχραν, μίλτόν, κιννάβαρι, κτλ. Τά φυτά παρεϊχον μόνον τδ ανθρα
κικόν μέλαν, τά δέ ζώα τδ πορφυροϋν. "Ενεκα τών μετά ρητίνης συγκε- 
κραμένων χρωμάτων, ύπέλαβον δτι ή εγκαυστική ήτο δ τρόπος τδν οποίον 
μετεχειρίζοντο οί αρχαίοι έν ταϊς έπι τών τοίχων ζωγραφίαις αύτών, 
γνώμη πολεμηθεϊσα ύπ’ άλλων υποθέσεων ούχ’ήττον διαμφισβητησίμων' 
δέν άνήκει εις ήμας νά λάβωμεν μέρος εις τοιαύτην συζήτησιν. "Οπως 
δήποτε ή τοϋ χρωματοπώλου οικογένεια φοβερώς ύπδ τών εκρήξεων άπε- 
δεκατίσθη' δέκα καί τέσσαρες σκελετοί άνευρέθησαν έν τφ έργαστηρίω του.

"Οσον περί τοϋ γλυπτού, ούτος ήτο λίαν ένησχολημένος κατά την κα
ταστροφήν' άνεΰρον παρ’αύτώ πλήθος αγαλμάτων έκ μαρμάρου έτι ακα
τέργαστων καί ημιτελών, προσέτι δέ τά έργαλεϊα της τέχνης του, την 
σμίλην, τδ κεντητήριον, την ρίνην κτλ. Πάντα ταϋτα εύρηνται έν τώ 
Μουσείω της Νεαπόλεως. . *

Ύπήρχον λοιπδν καλλιτέχναι έν Πομπηία, ιδίως δμως τεχνϊται' οί 
γναφεΐς, συχνάκις έν ταϊς έπιγοαφαϊς παριστάμενοι, θά ήσαν οί πολυπλη
θέστεροι' άπετελουν άζιοσέβκστον συντεχνίαν. Άνεκάλυψαν τδ τεχνουρ- 
γεϊον των (’fullonica), περίστυλον‘ύπδ δωματίων κυκλούμενον, έξ ών τά 
μέν έχρησίμευον εις έργαστήρια, τά δέ εις κατοικίας. Επιγραφή έπί της 
δδοΰ έζωγραφημένη,άγγέλλει,δτι οί βαφείς (offectores) ψηφίζουσιν ύπέρ τοϋ 
Ποστουμίου Προκούλου. Οί offectores ούτοι ήσαν οί τδ έριον μεταβάφον- 
τες’ οί δέ βάφοντες αύτδ έκαλοΰντο infectores. Έν τώ έργοστασίω τέσ- 
σαρες μεγάλαι δεξαμεναί έκειντρ κλιμκκηδόν’ τδ ύδωρ κατήρχετο άπδ 
της μιάς εις την άλλην' πέμπτη δέ δεξαμενή είσέδυεν είς τδ έδαφος. Κατά 
μήκος τών τεσσάρων δεξαμενών έξετείνετο όδδς παρά την άκραν της 
οποίας έκειντο κατά σειράν έξ η επτά δεξαμεναί μικρότεραι, έν αις έπε- 
σωρεύοντο τά ύφάσματα καί έπιέζοντο. Παρά την έτέραν της αύλης άκραν, 
μικρά μαρμάρινη πύελος, έχρησίμευε πιθανώς τοϊς έργάταις είς νιπτήρα. 
Άλλά τδ περιεργότερον έν τοϊς έρειπίοις τούτοις, ήσαν αί ζωγραφίαι, αί 
κοσμοϋσχι μίαν τών στηλών της αύλης, καί αϊτινες νΰ; άπόκεινται έν τφ 
τής Νεαπόλεως Μουσείφ. ’Έβλεπε τις καθαρότατα εργάτην κζθκίροντα, 
διά τίνος εί'δους ψήκτρας η ξανίου τεμάχιο·; λευκοϋ υφάσματος ύπδ έρυθρας 
ταινίας περιβεβλημενου, ένφ έτερος προσέρχεται αύτψ φέρων έπί κεφα
λής μέγαν έκ λυγαριάς κόφινον έφ’ών αί τής χώρας ταύτης νεάνιδες έτι 
καί νϋν στεγνώνουσι τά ένδύματά των. Οί κόφινοι ουτοι δμοιάζουσι πρδς 
τούς χαλύβδινους κώδωνας, τούς οποίους αί γυναίκες μας έπέρων άλλοτε 
έπί τών κρασπέδων των. Ούτως έν ,τή χυδά'ίκή τών Νεαπολιτάνών δίαν 
λέκτφ, άμφότερα τά εργαλεία ταϋτα φέρουσι τδ όνομα asciutta-parini. 
Έπί τοϋ εργαλείου τούτου, τοϋ παρισταμένόυ έν τή ΠοιΛπήϊανή ζωτ 
γραφία έπικάθηται τδ πτηνδν της ’Αθήνας, προστά-τίδος τών γναοέωνγ 

καί θεάς της έργασίας. Άριστερόθεν τών εργατών νεάνις δεικνύει ύφά- 
σματα πρδς γυναίκα καθημένην, καί πλουσίως ε’νδεδυμένην πιθανότατα 
αγοραστήν. Έτέρα ζωγραφία παριστγ έργάτας πιέζοντας καί στοιβάζον
τας διά τε τών χειρών καί τών ποδών παντοειδή ύφάσματα έντδς κά
δων άκριβώς όμοιων πρδς τάς μικράς λεκάνας, άς εΐδαμεν έν τή αύλή. 
Τρίτη δέ τις πχριστά την οικοδέσποιναν διατάσσουσκν τάς δούλας της’ 
τετάοτη δέ δεικνύει στοιβακτηριον, δπερ θά έλεγε τις νεωτέρας κατα
σκευής, τόσον ομοιάζει πρδς τά νϋν έν χρησει. 'II σπουδαιότης τοϋ οικο
δομήματος τούτου, ήδη λελωβημένου, βέβαιοί, δ,τι οί συγγραφείς, περί τε 
τών Πομπηϊανών γναφέων καί περί της άλλοτε λαμπράς βιομηχανίας 
των, έγνώρισαν ήμ.ϊν.

’Έν τούτοις τά πλεϊστα τών έργαστηρίωυ, τών οποίων τδν προορισμόν 
δέν ήδυνηθησκν νά δρίσωσιν -ησαν άποθηκαι έδωδίμων. 'Ο έν τή δδώ τγί 
ποδς τδ ’ίίδεΐον άγούσγ έλαιοπώλης διεκρίνετο μεταξύ πάντων ένεκα 
τής όραιότητος της τραπέζης του, κεκαλυμμένης ύπδ λευκοπρκσίνου μαρ
μάρου, κεκοσμημένου έξωτερικώς διά στρογγύλης πλακδς πορφυράς έν 
μέσω δύο ροδάκων.’Εννέα άργιλλόπλαστα αγγεία έτι και σήμερον πληρη 
έλαιών1 καί έλαίου πυκνοΰ άνευρέθησαν εις τδ πολυτελέστατου τοΰτο 
παντοπωλείου.

Πολυάριθμα έπίσης ήσαν τά Θερμοπωλεϊα. Έΐσαν τά καφφεϊα τοϋ άρ-, 
χαίου κόσμου' έκέϊ έπώλουν ποτά ζεστά, οίνον άρωματώδη οπτόν, παν
τοειδή κράματα, άτινα θά ήσαν μέν άνοστότατα, άλλ’ δμως ύπερηοε- 
σκον είς.τούς αρχαίους. «Χιλιάκις άζιοτιμότερα τών καπηλειών μας, τά 
θερμοπωλεϊα τών παρελθόντων αιώνων, είς τά δποϊα δέν μέτεβαινον ίνκ 
αίσχρώς δαπανήσωσι τδ χρήμα καί καταστρέψωσι τδν βίου μεθοκοποϋν- 
τες, άλλ' δπως διασκεδάσωσιν έντίμως καί άφόβως πίνωσι θερμόν ύδωρ..» 
Ό σοφός δ ταϋτα γράψας δέν είναι καλώς πληροφορημένος. Τά ρευστά 
τά έν τοϊς θερμοπωλείοις τής Πομπηίας πωλούμενα ησαν δυνατότατα, 
είς πολλά δέ μέρη έ'νθα οί άμφορεϊς έτίθεντο ύπάρχουσι κηλϊδες κίτριναι. 
Έν τοϊς πλείστοις τών ποτών τούτων άνεΰρον δξος. Έν τώ καπηλείφ τής 
Fortunate, τδ μάρμαρον τής τραπέζης είναι είσέτι κηλιδωμένου έκ τών 
τόπων τών άρχαίων κυπέλλων.

Καί αρτοπωλεία ούκ όλίγα ύπήρχον έν Πομπηία' τδ τελειότερου είναι 
έν τή δδώ'Ηρακλείου, δπου κατέχει ολόκληρόν οικίαν ής ή έσωτερική 
αύλή τέσσαρας πεοιεϊχε μόλους. Ούδέν στοιχειωδέστερου τών μύλων τού
των. Φαντάσθητι δύο μεγάλας πέτρας σχημ,ατιζούσας δύο κώνους, έξ ών

1 Αί ελϊΐαι ·αρται, μαλαχα! ε’ισότι χαι ζυμωτά!, «ιχόν οσμήν ταγγήν, γεΟσιν δέ λιπαρσν 
xai δριμεϊαν’ οί πυρήνες ήσαν ΐπψήχε’.ς, πλέον όμω; τών ν.εαπολιτανιχών ίλαιιΒν έξοιδηχό- 
τες, ήσχν σχληρόταται χτι ίμπεριεϊχον άκόμη τμήματα τοΟ αμυγδάλου των. Τέλος ίντελώς 
διατετήρημένχι; χχί άν κ»ί ήλιχίΐς δεχχοκτώ αιώνων, Ινόμιζέ τις ότι πρδ ολίγον μόνον pij- 
νών αυνελέχβησχν.
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ό ανώτερος, έπί τοϋ ετέρου άνεστραμμένος, δίδει ε-ίς έκαστον μύλον τδ 
χτχήμ.α κλεψύδρας. Ό κάτω λίθος έ'μενεν ακίνητος, ό δ’ άλλος έστρέφετο 
διά τίνος ξυλίνου εργαλείου κινούμενου εί'τε ύπδ άνθρωπον είτε ύπδ όνον 
δ σίτος έθςαύετο μεταξύ τών δύο λίθων πατριαρχικώτατα. Ύπομονητι- 
κώτατος θά ήτο δ όνος δ εις τήν τοιαύτην εργασίαν καταδεδικασμένος’ 
αλλά τί νά εί'πγ τις περί τών δούλων οΐτινες συχνότατα άντικαθίστων 
τδν όνον ; Διά τούς πτωχούς τούτους διαβόλους, τδ τοιοΰτον ήτο συνή
θης τιυ.ωρίχ· έξώρυττον τούς οφθαλμούς των καί τούς έστελλον είς τδν 
μύλον. "Οταν δέ έφέροντο καλώς τούς ήπείλουν με τοϋτο. Δι’ άλλους, 
ήτο απλή έργασία, ήν έξετέλουν καί άνθρωποι νοήμΟνες (δ Πλαΰτος, ώς 
λέγουσι, καί δ Ταρέντιος). Βραδύτερου, έξετελεϊτο παρά τινων πρδς άφε- 
σιν τών αμαρτημάτων των· μυλωθροί δέ έστερημενοι βραχιόνων έσύσται- 
νον θερμοπωλεϊα πέριξ τών μύλων, καί οί δικβάται πίπτοντες είς την πα
γίδα προσεδένοντο είς τδν μύλον.

Προσθετέου ενταύθα, δτι ή έργασία τοϋ μύλου, 8ν έπισκεπτόμεθά δέν 
έξετελεϊτο ύπδ χριστιανού τίνος, ώς θά έλεγαν έν Νεαπόλει, άλλ’ ύπδ 
ήμιόνου, τά δστα τοΰ δποίου άνευρέθησαν έν τινι έγγύ; δωματίω δπερ 
πιθανώς θ’ά ήτο ιπποστασίου, καί ούτινος αί φάτναι ύψοΰντο 84 εκατο
στόμετρα άνω τοΰ εδάφους'‘έν τινι δέ διαμερίσματα σώζεται έτι τδ ποτι- 
στήριον. Τέλος ή θρησκεία ήτις είσέδυε πανταχοϋ τών αρχαίων δπως καί 
τών νέων ηθών τής ’Ιταλίας, δεικνύεται καί έν ταΐς ζωγραφίαις 'τοϋ μυ- 
λώνος (pistrinum)· βλέπει τις τάς προσφερομένας θυσίας είς τήν θεάν Φόρ- 
νακα, τήν προστάτιδα τών κλιβάνων, καί αγίαν τών μαγειριών.

’Άς έπανέλθωμεν είς τούς μόλους μας. Οί άερόμυλοι ήσαν άγνωστοι 
τοΐς άρχαίοις, νερόμυλοι δέ ένεκα έλλείψεως τρέχοντος ΰδατος δέν ύπήρ- 
χον έν Πομπηία. "Ενεκα τούτου μετεχειρίζοντο τούς χειρομύλους, παλαιόν 
σύστημα, άπδ τής έποχής τοΰ Όμηρου έν χρήσει. Άφ’ ετέρου ή σύστασις 
έντελοΰς αρτοποιείου, ικεθ’ δλων τών παραρτημάτων αύτοΰ, δέν είναι πολύ 
άρχαία. Οί πρώτοι 'Ρωμαίοι κατεσκεύαζον τδν άρτον των οί'κοι. Πεντα
κόσια έτη ήρίθμει ήδη ή 'Ρώμη δτε οί πρώτοι άρτοποιοί κατεσκευασαν 
μύλους, δπου οί ίδιοκτήται έπεμπον τούς σίτους των, ώς τοϋτο γίνεται 
σήμερον έν ταΐς νεαπολιτανικαΐς έπαρχίαις*  παρέδιδον δέ εις αύτούς τδν 
σίτον των μεταβεβλημένον είς άρτον, ήτοι τδν ήλεθον, έζύμωνόν καί έψη- 
νον. Τδ άρτοπωλεϊον δπερ έπεσκέφθημεν είναι έν τών τελειότερων.

’Αναγνωρίζονται έτι αί λεκάναι αί πρδς κατασκευήν τοΰ άρτου χρησι- 
μεύουσαι, καί δ κλίβανος ούτινος δ δόλος μετά τής κοιλότητας τής πρδς 
διατήρησιν τής σποδού είσίν άθικτα, τδ άγγεΐον τδ πλήρες ΰδατος τδ χρη- 
'σιμεΰον διά ραντισμδν τοΰ κυτάλου καί στιλπνότητα αύτοΰ, καί τέλος δ 
τριπλούς σωλήν δι’ ού έξήρχετο δ καπνός’ σύστημα έξαίρετον άποκαλυ- 
φθέν έκ τών πομπηϊανών άνασκαφών, δπερ έκτοτε έμιμήθησαν έπιτυχώς» 
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Ό κλίβανος, συνέκειτο έκ δύο τμημάτων, τών οποίων έκάτερον είχε άνοιγ
μά τι, δ δ’ άρτος εισερχόμενος έκ του ένας είς ζύμην έξήρχετο έκ τοϋ άλα
λου έψημένος. Πάντα ταΰτα τόσω καλώς διατηρούνται, ώστε δύναταί· τις 
νά δοκιμάσν) δπως μεταχειρισθή διά τήν αύτήν χρήσιν τούς αρχαίους τού
τους πλίνθους τούς πρδ δεκαοκτώ αιώνων είς άχρηστίαν διατελοϋντας. 
Καί οί άρτοι αύτοί έπεζησαν έν τώ περί ού δ λόγος άρτοπωλείω άνευρου 
πολλούς φέροντας τδ σημείου τής ποιότητάς των (siligo gravi, άλευοον έκ 
σίτου’ ή e cicera, άλευρον έξ ερεβίνθων), δπερ αληθώς άπετέλει πρόβλε
ψην σοφήν κατά τής κακής τών έμπορων πίστεως. ’Εσχάτως έτι, κατά 
τάς. τελευταίας άνασκαφάς, δ κ. Fiorelli εύρε κλίβανον τόσιμ στεγανώς 
κεκλεισμένον, ώστε ούδέν ί'χνος τέφρας είχεν είσδόσει’ άνευοέθησαν δ’ έν 
αύτω 81 άρτοι ολίγον έωλοι, άλλ’ ακέραιοι, σκληροί καί μελάνες, τεταγ- 
μένοι έν ή τάξει είχον τοποθετηθή τήν 23 Νοεμβρίου 79, Έκπλαγεις έπί 
τή άνευρέσει ταυτγ, είσήλθεν δ ίδιος εις τδν κλίβανον καί διά τής χειρό.ς 
του εξέβαλε τά πολύτιμα λείψανα. Οί άρτοι ζυγίζουσι, κατά τδ πλεϊστον 
περί τήν μίαν λίτραν, (δ βαρύτερος 1204 γραμμάρια·(grammes)’ είναι στρογ
γυλοί, πεπιεσμένοι εις τό κέντρον, άνωρθωμένοι περί τά άκρα καί είς 
οκτώ τμήματα διγρημένοι’ δ καθηγητής de Luca τούς έζόγισε καί ανέ
λυσε λεπτομερέστατα , έν τινι επιστολή του πρδς τήν Ακαδημίαν τών 
’Επιστημών.

Φαντασθώμεν νΰν άπαντα τά εργαστήρια ταΰτα καί έργοστάσια, άνοι- 
κτά καί ηύπρεπισμενα’ τά είδη τά εκτεθειμένα πρδς πώλησιν, τούς άγο- 
ραστάς, τούς -έμ.πόρους, τούς διαβάτας, τον μεσημβρινόν θόρυβον,’ καί 
τότε ή δδος δέν θά ήναι πλέον τόσω νεκρά. *Ας  προσθέσωμεν δτι αίθυοκ». 
τών οικιών μόνον τό έσπερας έκλείοντο*  δθεν οί διαβάται ήδύνκντονά ρί- 
ψωσιν έν βλέμμα είς έκάστην δίοδον καί νά διασκεδάζωσι θεωοοΰντες τάς 
φωίεινάς τοΰ άτρίου· έπικοσμήσεις. ’Εκτός τούτου, αί άνω οροφαι, ήδη" 
έκρημνισμεναι, συνείχοντο μετά τής οδού, τά δέ παράθυρα ήνοίγοντο υ,ετ’ 
έπιφυλάξεως δπως περιβάλωσι μελάγχρουν τινά κεφαλήν ζηλότυπου δπως’ 
ί'δγ ή τήν ΐδωσι διακριτικώς’ έκ δέ τών τελευταίων άνάσκαφών έγνώσθη' 
καί ή ΰπα,ρξις έξωστέγων κρεμαμένων καί έστεγασμένων, μεγάλων έξω-' 
τερικών διαδρόμων μετά παραθύρων συχνάκις; έν ταΐς ζωγραφίαις άπεικο-' 
νιζομένων’ βεβαίως δ’ή πομπηϊανή θά έκάθητο διαρκώς έκεΐ, δπως σομ- 
μετέχγ τοΰ έ.ξωτερικοΰ βίου. Ή οικοδέσποινα τών παρελθόντων χρόνων,, 
ώς καί ή τής σήμερον, έκρεμα άνωθεν τον κάλαθόν της πρδς τον περιφε
ρόμενου, μετά τών ,έμπορευμάτων του παντοπώλην, πολλαί· δέ ώραϊαι νεα- 
νιδες θά έφερον τούς, δακτύλους έπί τών χειλέων ώς εί διά νά παραλάβωσ^ 
διά τούτων (αρχαία συνήθεια) τδ φίλημα, δπερ έξηκόντιζον εΐ'ς τινα νέου' 
Πομπηϊανόν κεκρυμμένον παρά τήν γωνίαν τοΰ τοίχου. Ούτως άνασυνοι- 
κισθεϊσα ή τ,οϋ παρελθόντος στειωπδ.ς Θά ήτο· πολύ τών ίδικών μας ώραιο-

Τύμος Η'. ·Ι.— ’Απρίλιος 18«4 21 
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τέρα, αί δ’ έζωγραφημέναι οίκίαι, οί Απειρόκαλοι τοίχοι, τά μνημεία και 
αί κρήναι θά έζωογόνουν την εικόνα.

. Αί κρήναι αυται, άπλούσταται, άπετελοΰντο έκ μεγάλων τετραγώνων 
Λεκανών, έκ πέντε συγκειμένων λίθων, έξ ών εις έχρησίμευεν εις πυθμένα 
και τέσσαρες διά τά πέριξ, κρατούμενοι διά σιδηρών δχέων; Τδ ύδωρ 
χατέπ.πτεν έκ στηλίδων κατά τδ μάλλον καί ήττον κεκοσμηαένών, ν,'ί- 
τινες παρίστανον συνήθως ρόγχος ζώου, κεφαλάς λεόντων, προσωπίδας 
αετόν κρατούντα είς τούς όνυχας του λαγωόν, οστις έξήρευγε τδ υδωο 
.έντδς τής λεκάνης. Μία τών κρηνών τούτων έπροστατεύετο ύπδ δρυφρά- 
κτου, δπως προφυλάττν) τούς, διαβάτας άπδ τοΰ νά πέσωσιν έν αυτή. 
Έτέρα Ασφαλίζεται ύπδ μεγάλης θολωτής δεξαμενής (castellum) καί κλεί
εται διά θόρας. Οί ίδόντες την Ρώμην γινώσκουσι μέχρι τίνος βαθμού οί 
αρχαίοι έςετίμων τδ ύδωρ, δπερ άπδ μακράν έφερον διά τεραστίων ύδρα- 
γωγείων, τών οποίων τά έρείπια ολόκληρον τδ άρχαϊον έδαφος της. Αυτο
κρατορίας καλύπτουσι. Τδ ύδωρ, καθαρόν καί άφθονου, έρρεε πανταχοΰ, 
καί ούδέποτε έστεροΰντ.ο τούτου αί 'Ρωμαϊκαί πόλεις. Δεν ήδυνήθησαν 
δμως ν άνακκλύψωσι διά τίνος μέσου έφέρετο τδ ύδωρ είς την Πομπηίαν, 
ήτις έσΐερεΐτο πηγών, πολύ δέ άνωθεν τοΰ ποταμού έ’κειτο, καί δέν έδέ- 
χετο είς τάς στέρνας αυτής είμή βρόχινου ύδωρ, γλίσχρως μεταδιδόμενου 
ένεκα της άκαμπτου αιθρίας τοΰ ούρανοϋ. Οί άνευρεθέντες σωλήνες, μο- 
λύβδινοι, λιθόκτιστοι, πλίνθινοι, ιδία δέ τά Αναβρυτήρια τά άναθρώσκοντκ 
είς τους οί'κους τών πλουσίων, πείθουσιν ημάς οτι θά ύπήρχεν υδραγω
γείου έςαφανισθεν νΰν, δπερ άπαν τδ μέρος τοΰτο τής Καμπανίας θά 
έ'τρεφεν; . -
,. Έκτος τών- κρηνών, αί ειδοποιήσεις έφαίδρυνον τάς δδούς*  οί τοίχοι 
ήσαν κεκαλυμμένοι, καί πολλαχοΰ τοίχοι λευκοί έχρησίμευον διά τάς 
ειδοποιήσεις αφειδώς εκτεθειμένα; είς τδ κοινόν. Οί κανόνες ουτοι τών 
τοίχων, οί χάριν τών ειδοποιήσεων γινόμενοι, έκαλοΰντο album- έζωγρά- 
φουν έπ’αύτών δι’ ερυθρών γραμμάτων, δ,τι σήμερον ημείς δημοσιεύομεν 
είς'την τετάρτην πρδ πάντων ή καί είς τάς άλλα; σελίδας τών έφημεοίδων». 
Ούδέν. περιεργότερον τών έπιγραφών τούτων, έξ ών μανθάνομεν ού μόνον 
εις τι ενησχολοΰντο έν τή μικρά ταύτη πόλει, αλλά καί την γλώσσαν, 
ήν ωμιλουν, την τε άρχαίαν καί νεωτέραν, τήν τών λογίων ώς καί τήν 
τών χυδαίων· τήν όσκικήν, τήν έλληνικήν, τήν λατινικήν ή τήν χυ- 
δαίαν. ’Εάν εί'μεθα πεπαιδευμένοι, έάν ήθέλομεν νά φανώμεν τοιοΰτοι, ■ 
ήδυνάμεθα διά τών έ'ργων τών σοφών (Fiorelli, Garrucci, Mommsen, κτλ.) 
να προσθεσωμεν κεφάλαιόν τι. έπιστημονικώτατον περί τών επιγραφι
κών μνημείων τής Πομπηίας. Θά δείξωμεν διά τίνων βαθμών ή όσκική· 
γλώσσα, ή τής αυτονομίας, ύπεχώρησεν ολίγος κατ’ ολίγον είς τήν ρωμαϊ
κήν, την τής ένότητος*  καί πώς ή. Πομπηία, ή ούδέποτε ελληνική πόλις. 
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αύσα, ένεκολπώθή τήν ίεράν τοϋ θείου Πλάτωνός γλώσσαν’ ήδυνάμεθα 
ωσαύτως νά έπιφέρωμεν παρατηρήσεις τινάς άτομικάς. έπί τής προφοράς 
καί τής διαλέκτου τών Πομπηϊανών, οΐτινες προέφερον τά Λατινικά ώς 
οί Νεαπολιτανοί προφέρουσιν τήν Τοσκκνικήν, μετ’ αλλοιώσεων ιδια
ζόντως άναλόγων. .’Αλλ’ οτι ζητείς ενταύθα, αναγνωστα, δεν είναι η 
παιδεία, άλλ’ δ βίος. "Εκλέξου λοιπδν έκ τών επιγραφών τούτων τάς· 
γνωριζούσας ήμΐν τινα περί τών ηθών τοΰ άποθκνόντος τούτου λαοΰ —* 
άποθανόντος, ταφέντος καί έκταφεντος.

Αί πλεϊσται τών ειδοποιήσεων τούτων είσί προκηρύξεις υποψηφίων. 
Προφανέστατα κατά τήν στιγμήν τών έκλογών, η Πομπηία κατεοροχθι- 
ζετο ούτως είπείν. "Οτε μέν είς έκλογεύς, δτε δέ {μάς πολιτών, σωμα
τείου τεχνιτών και έμπορων, σύνίστων διά τήν Αγορανομίαν ή τήν δυαρ
χίαν, τδν ύποψήφιον, δν προετιμων. Ούτως ο ΙΙαρατος δεικνύει τον Παν- 
σαν, δ Φίλιππος έκήέγει τδν Γ.άίον Άπράσιον Felix*  δ δέ Βαλεντίνος 
μετά τών μαθητών του τδν Σζβϊνον καί τδν Ροΰφον, Συχνάκις δ έκλογεύς 
βιάζεται’ ζητεί ΐνα δ ύποψήφιος έκλεχθτ) ταχέως. Οί ρπωροπώλαι οί αχθο
φόροι, οί ήμιονηλάται, < ί εν ταϊς αλυκαΐς εργαζόμενοι, οι τεκτονές, οι 
άμαξοπηγοί. συνεννοούνται δπώς έκλεξωσι τδν άγορκνόμον όν εύνοοΰσι. 
Συχνάκις δέ δπως περισσοτέραν ή ψήφος των έχει επιρροήν, ολόκληρος ή 
συντεχνία, άποφαίνεταΐ όμ.οθυμαδον*  ούτως απαντες οι χρυσοχοοι θελουσι 
ώς άγορανόμον Φωτΐνον τινα (ιχθυοπώλην). Μη λησμ,όνώμεν τους ύπνη- 
λούς clormientes universi οΐτινες Αποφαίνονται ύπερ τοϋ Βατια.Άλλα τινες 
ήσαν οί φίλοι τοΰ ύπνου ; Πιθκνδν αστοί φοβούμενοι τάς ταρκχάς, ή πι
θανόν ύπδ τδ ειρωνικόν και Ασφαλές τοΰτο όνομα, νά έκρύπτετο συντεχνία 
τις νυκτεοινών ταραξιών.

’Ενίοτε δ ύποψήφιος συνιστάται δι’ έγκωμιαστικοΰ επιθέτου, έμφαινο- 
μένου δι’ Αρχικών τινων γραμμάτων, συνήθους βραχυλογίας παρά τοϊς Αρ
χαίοι;. Ό υποδεικνυόμενος είναι πάντοτε άνήρ τίμιος, ευθύς, καλδς πολί
της, νέος χρηστοηθέστατος*  έν δνόματι αύτοϋ ύπόσχονται θαύματα*  ούτως 
άφοϋ ύπέδειξκν διά τήν αγορανομίαν τδν ’Ιούλιον Πολύβιον, έκλογεύς τις 
Αναγγέλλει, δτι θά φέρη καλόν άρτον. Αί έκλογικαι ραδιουργία: προέβζι- 
νον έτι περαιτέρω*  είναι αληθές, δτι καί ημείς εί’μεθα λίαν εζησκημενοι 
είς τάς έκλογάς, οί άρχαϊοι δμως, νομίζω, θά ήσαν διδάσκαλοι ήμών. Άνέ- 
γνών έπί τίνος τοίχου τδν Αναιδή τοΰτον υπαινιγμόν: Sabinum eedilem, 
Procule, fac et iile te faciet.— (Πρόκουλε, άνάδειξον τδν Σαβίνον. άγορα
νόμον, καί εκείνος θά άναδείξνι σε.) Τοΰτο νομίζω είναι άπλοϋν καί καθαρόν.

'Ικανά είπουεν πεοί. έκλογών, νΰν δέ πραγματε.υθώμεν καί περί άλλου 
εΐ'δους ειδοποιήσεων. Άλλαχοΰ βλέπει τις προγράμματα θεαμάτων τοϋ 
άμφιθεάτοου. Ή δείνα εταιρία τών μονομάχων θά παραστήσγ τήν δείνα 
ημέραν, θά γείνωσι κυνήγια καί σκηνας, προς .δέ ραντισμός δι’εύώδους
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υδατος πρδς αναψυχήν τών θεατών (venatio, vela, sparsiones). Τριάκοντα 
ζεύγη μονομάχων θά πληρώσωσιν αίματος τδ αμφιθέατρου. Ύπήρχον προσ- 
έ,τι ειδοποιήσεις δι’ένοι^.ίασιν οικιών. . '

• Έπιγραφαι τινες κεχρωματισμέναι ή γεγραμμέναι ήσαν σκώμματα ή 
επιφωνήματα ώστείων τινών διαβατών. Ό εις έλεγέν:. «’Όπιος δ άχθο- 
φόρος είναι επιτήδειος κλέπτης!» ’Ενίοτε ύπήρχον έρωτικαί έκδηλώσεις : 
α·Ή Αύγή „ άγαπνί τδν Άραβ-.ηνόν.» Έπί τίνος τοίχου τής όδοϋ Έρμου, 
ψύλλον κισσού, έν σχήματι καρδίας, περιέκλειε τδ ήδύ δνομα τής ψυχής. 
Άλλαχοϋ άστεϊός τις, άνήγγελλε παρφδών τδ επιγραμματικόν ύφος, δτι 
έπί ύπατείας τοΰ Α. Νονίου Άσπρενα καί τοϋ Α. Πλοτίου τώ έγεννήθη 
πώλος. Άλλαχοϋ «Άμφορεύς άπωλεσθη, ό ευρών αύτδν θά άνταμειφθή 
ύπδ ..τοϋ Βαρίου" δ δέ τδν κλέπτην άνακάλύψας θα άνταμειφθή διττώς.»

Τέλος έτεραι έπιγραφαι άνήγγελλον τοϊς διαβάταις τήν καθαριότητα 
τών οδών, άναμϊμνήσκουσκν μάλλον ώρι.σμένως τδ έπί τώ αύτώ σκοπώ 
ύπδ τών "Αγγλων λεγόμενον Commit no nuisance. Έπι πολλών τοίχων έν 
Πομπηίιρ βλέπει τις οφεις λίαν καλώς εζωγραφημένους, πρδς παρεμπόδισιν 
παντδς άτοπου' δ ό’φις ήν ίερδς τή άρχαίιγ 'Ρώμη. Παράδοξος παρέμβασις 
τής θρησκείας εις τάς έσχάτας τ,οϋ βίου λεπτομέρειας. ΓΙρό τινων μόλις 
ετών οί Νεαπολιτανοί, έπαυσαν άκολουθοϋντες τδ παράδειγμα τών προ
γόνων των’ έπροστάτευον δηλαδή τούς έξωτερικούς τ'οίχους τών οικιών των 
διά συμβολικών ζωγραφιών, χαράττοντες έπ’ αύτών ούχί οφεις, άλλά 
σταυρούς.
. , (Έκεται συνε’χιια) Κετάφραοις Άλιξ. Καράλη
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Τπο· κ. Σ. ΚΟΝΤΟΥ

§10» ΠοΛΛιικις επ’ αρσενικού η θηΛυκοΰ υποκειμένου τίθεται το κατη- 
γορούμενο.ν, έπίθετον or, κατ' ουδέτερον γένος.

.. Έν γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης φιλοπονηθείση ύπδ καθηγητοΰ 
τής φιλολογίας έν τώ έθνικφ πανεπιστημίω είνε τάδε γεγραμμένα :

Τοΰ κανόνος τούτου αί κυριώταται έξαιρέσεις είνε αί εξής: ’
α'. Είς αφϊ]ρ^μ.ένα Θηλυκά ένικοϋ, ένίοτε δέ καί πληθυντικοϋ, 

άριθμοΰ έπάγεται κατηγορούμενον ούδετέρου γένους και ένικοϋ αριθ
μού, οίον: Ούκ αγαθόν ποΛυκοιρανίη. — Αί μεταβοΛαι Λυπηρόν. —II 
μοναρχία κράτιστον.---- Τουιά έστιν ή δικαιοσύνη.
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: β’. Πολλάκις τδ ούδέτεοον έπίθετον, καί ιδίως τά εις -τεος καί- 
τδς τίθενται εις πληθυντικόν αριθμόν, έν ω τδ υποκείμενον. ■ κείται 

ί’:· , καθ’ενικόν, οίον: Την πεπρωμένην μοίραν άδύνατά έστιν άποιρνγεϊν
. και θεώ.— Ούς ού παραδοτέα τοϊς Άθηναίοις έστί. — ΑηΛά έστιν δτι, 

δει ένα μά.Ιιστα ημών βασιΛέα γενέσθαι. -- ρ
Πάντα τά παραδείγματα, ά ό παντειδήμων έμνημόνευσεν "Έλλην, έκ 

h τοϋ λειμώνας Γερμανού τίνος έδρέψατο, μάλλον δ’έκλεψεν έν δ’αύτών
καί διέφθειρε.γράψας «δήλά έστιν ότι δει ενα μάλιστα ήμών βασιλέα 
γενέσθαι» αντί τοϋ «δεϊ ένα γέ τινα ήμών βασιλέα γενέσθαι». :.τ

Έν τώ χωρίφ οδς ού παραδοτέα τοϊς Άθηναίοις έστί βλεπομεν μεν τδ 
πληθυντικόν.ουδέτερον έπίθετον, άλλά μ.ά-ην ζητοΰμεν τδ καθ’ ενικόν 
αριθμόν τεθειμένον υποκείμενον, είς δ κατά τδν λόγον του περινουστάτου 
γραμματικού άναφέρεται τδ έπίθετον. Παράδοξον δ’ ήμϊν φαίνεται' και τ& 
«πολλάκις τδ ούδέτερον έπίθετον, καί ιδίως, τά είς - τέος καί-τδς 
τίθενται είς πληθυντικόν άριθμόν»· διότι τά εις τέος καί τός λήγοντα 
εινε, νομίζομεν,. άρσενικά καί ούχι ούδέτερα. -■· ■ - >

Άλλά ταΰτα ώς έν παρόδω έλέχθησαν. Σκοπός ήμών έινε νά έξελέγ- 
ξωμεν τή.ν κάκιστ’ έ'χουσαν καί δεινήν άμαθίαν του γράψαντος τε.κμηρι- 
δϋσαν παρατήρησιν τήνδε'.οΕΐς αφ^ρ^μένα, θηλυκά ένικοϋ, ένίοτε 
δέ καί πληθυντικού, αριθμού έπάγεται κατηγορούμενον ούδετέρου γένους 
καί ένικοϋ άριθμαδ». '

Εύκολώτατα πας τις μή δλως ιδιώτης τής Ελληνικής γλώσσης ώ.ν σύνορά 
τήν πλημμελειαν τής παρατηρήσεως ταύτης. Λίαν τεθρυλημένον και άπασ-ι 
πρόχειρον υπάρχει τδ «πιστόν γή, άπιστον θάλασσαν, δπερ κατά Διογένη' 
τδν Ααέρτιον (βιβλ. Α',77) έλέχθη ύπδ τοϋ Πιττακοϋ καίω δμοιον είνε τδ 
παρ’ Άλκίφρονι κείμενον (β.βλ. Α', γ', 1) «χρηστόν ή γή κκί ή βώλος άκίν*  
3υνον>'. Ούδένα δέ τών καί άκρω δακτυλφ παιδείας γεγευμένων λανθάνει τδ 
ύπδ τοϋ Πλάτωνος έν τώ Κρίτωνι ρηθέν (σελ. 51 α() «μητρός τε καί πα- 

_τρος κκί τών άλλων, προγ-όνων απάντων τιμιώτερόν έστι πατρίς καί σεμ,νό·· 
τερον καί άγιώτερον καί έν μείζονι μοίρα καί παρά θεοϊς καί παρ’;άν'- 
θρώποις τοϊς νοϋν έ'χουσι». Γνωστότατα δέ τοϊς περί τά Ελληνικά γράμ
ματα άσχολουμένοις είνε κκί τδ Μενάνδρειον «ώς χαρίεν έστ’ άνθρωπος, 
δταν άνθρωπος ή» καί τδ Δημοσθένειον (σελ. 307,24.2) «πονηρόν, ώ άν- 
δρες ’Αθηναίοι, πονηρόν ό συκοφάντης άεί καί.παντα,χόθεν βάσκανου καί 
φιλαί,τιον». ... .

”Αν τά χωρία ταΰτα έγίνωσκεν δ πα-νεπιστήμων /Έλλην, θά ώκνει πάν
τως νά γράψη «Εις άρηρημένα θηλυκά ένικοϋ, ένίοτε δέ καί πληθυντικού, 
.αριθμού κτέ.»' διότι τδ μέν γη καί θάΛασσα κας πατρίς δέν είνε άφη- 
ρημένα, τδ δέ άνθρωπος καί συκοιρέιντηζ ούτ’ άφηρημένα ούτε θηλυκά είνε.

( Έπάναγκες δέ νομίζομεν, ΐνα συμφανεστάτη ή άτοπίκ τής καινής
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διδασκαλίας γένηται, νχ καταλέξωμεν δσκ έ'χομεν. συνηγμένά έ'κ τε ποι
ητών χχ\ πεζολόγων μαρτύρια τής συντάξεως, καθ’ ή'ν, άρσενικοϋ καθό
λου ονόματος ύπάοχοντος έν τω λόγω ύποκειμένου ή θηλυκοϋ μιή άοηρη- 
μένου, τδ κατηγορούμενον, έπίθετον ον, έκφέρεται ούδετέρως. Ούδααώς 
δ’ άρ.φιβάλλομεν οτι οί νεώτεροι οί μήτ’ έκ ψευδούς φήμης προκατειλημ
μένοι μήτ’ έκ πάθους τετυφλωμένοι σφόδρα 6’ άγανκκτήσωσι βλέποντες 
ότι άνθρωπος κατειλεγμένος έν τώ χορφ τών τής φιλολογίας καθηγητών 
ήγνόϊΐ συνήθη τοϊς "Ελλησι χρήσιν, ήν και οί χκμαιδιδάσκκλοι δφείλουσι 
νά γινώσκωσιν.

αΰθαδες ό θεός. Εύριπ. ΊΙρ. Μαιν. 1243.
κοριιδή άμα ό θεός άπ^οΰν και ά.Ιηθές. Πλάτ. Πολιτ. σελ. 382 έ.
άσΛμόζ — πέγνκεν άνθρωπος. Άριστοφ. *Ορν.  451. Ό Βλκϋδήσιος έν τή 

έκδόσει τών ’Ορνίθων άρέσκεται τή μετά δασείας έκφορή άνθρωπος == ^ 
άνθρωπος. Πολλαχώς δ’ ευρέθη προενηνεγμένον τδ Μενάνδρειαν, ου έν τοϊς 
έμπροσθεν έποιησάμεθκ μνείαν. Άδε Μεινέκιον "Αποσπ. Κωρι. Τόμ. Δ', 
σελ. 372 καί Δινδόρφιον Κ.Ιήρι. Ά.Ιεζ. Τόμ. Γ', σελ. 354. Πρβ. και Κο- 
ρκήν Συν'έκδ. Ίερατ. σελ. 39?. Ό Κόβητος έγραψεν έν τή Μνημοσύνη 
(1877, σελ. 363) «ώς χαρίεν έσθ’άνθρωπος, όταν άνθρωπος η».

δεινόν γέ πού’ς'άνθρωπος άποόαάώ»· ό’.τ.έα. Άριςοφ. Σφ. 27. Ύπδ του 
Δινδορφίου καί άλλων έξεδόθη «δεινόν γέ τους' (— τοί ές’) άνθρωπος».

εύπιστον άτυχων έστιν άνθρωπος φύσει. Μένανδρ. Άποσπ. 372, Πρβ. 
καί Γνώμ. Μον. 183 «εύ'πιστον άνήρ δυστυχής». Είπε δ’ό Μένανδρος καί 
«άεί δ’δ σωθείς έστιν άχάριστον φύσει» (Άποσπ. 1001). Σημειωτέον δ’ 
ότι και έν άποσπάσματι τοϋ Φιλημονος έ'γρκψεν ό Ναβήρος' (Μνηριοσ, 1880, 
σελ. 408) «οξμ’ώο πονηρόν, έστιν άνθρωπος φύσει» άντί τοΰ «ώ πως πο
νηρόν έστιν άνθρώπου, φύσις »· Καθ’δμοιον τρόπον μετετύπωσεν 6 Κόβητος 
(Μνημοσ. 1859, σελ. 254) τδ παρά τω Χκρίτωνι φεοόμενον «περίεργον γάρ 
άνθρώπου φύσις» άναγνούς «περίεργον γάο άνθρωπος φύσει». Παρέθετο δ*  
έμφερή έκ τοϋ Χαρίτωνος παραδείγματα τδ «φύσει δέ φιλόζωόν έστιν άν-_ 
θρωπος (άνθρωπος)» καί τδ «φύσει περίεργόν έστιν έρως» κκί άλλα.
. αισχρόν νέα γυναικι πρεσβύτης άνήρ. Άριστοφ. Άποσπ. 588.
,. δεινόν τε ώς ά.Ιηθώς κινδυνεύει και αηδές είναι άνήρ άδο.Ιέσχης. Πλάτ. 
Θεαιτ. σελ. 195 β'. ’
^.'ήδύγε -πατήρ τέχνοισιν. Φιλήμ. Άποσπ. 208. ,

ώς ήδύ πράος και νεάζων τω τρόπω πατήρ. Μένανδρ. Άποσπ. 710. 
Άπαντ^δέ κκί έν τκϊς Μονοστίχοις Γνώμάις 669 αήδύ γε πατήρ φρόνη- 
σιν άντ’ οργής έ'χων», άνθ’ ου εΐνε παρά τω Στοβαίω Άνθολ. ΓΙΓ', 10 γε- 
γραμμένον «ήδνς πατήρ φρόνήσιν—έχων». Πρβ. καί Κόβητον Μνηριοσ. 
1860, σελ. 138.

σνννεάζων ήδύ παϊς νέω πατρί. Εύριπ. Άποσπ. .319,6’.
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f . είναι πανοϋργον (τδν υιόν), άδικον, υγιές μηδέ έν. Άριστοφ. Πλ. 37.’
Πρβ. καί Θεσμ. 394 «τάς ούδέν ύγιές» καί Δημοσθέν. σελ» 1034, 22\ 
«τά μηδέν ύγιές όντα μ.ηδ’άληθή γράμματα». ■ > ' ■

τίνι γάρ ά.Ι.Ιω άδε.Ιφός με'γαςων ούτω κα.Ιόν ώς άδέ.Ιφω ’, Ηενοφ. Κυρ.
ίΐκιδ. ΙΓ, ζ', 15. Είπε δ’δ Βενοφών καί έν τοϊς Άπομνημονεύμασι βιβλ.· 
Β', γ', 5 «άγκθδν γάρ, ώσπερ καί σύ λέγεις, αδελφός ών οΐον δεϊ’δπότε- 

ί, μέντοι τοΰ πκντδς ένδέοι καί πάν τδ έναντιώτατον εί'η, κτέ.»
ί σφα.Ιερόν ήγεμών θρασύς νεώς τε ναύτης. Εύριπ. Ίκ. 508.

κα.Ιόν γε βασι.Ιεύς τή μέν άνδρείφ κρατών, τά δέ τοΰ βίου ‘δίκαια δια-'" 
τηρών κρίνει. Μένανδρ. Άποσπ. 651. ‘'

ριέγα γείτονι γείτων. Σχολ. Ίλ. Τόμ. Δ', σελ. 295, 15 Δινδ. «Μέγα: 
λείπει τδ άγαθόν, ώς Αλκμάν’ μεγα γειτονί γείτων.»

ό τροχ/.έος είρηναϊόν οΐ έστι. ΊΙρόδ. Β', 68.
ό δράκων γάρ έστι ριακρδν δ τ’ ά.Ι.Ιας αν ρακρόν. Άριστοφ. Ίππ. 207. 
&ίς κύαθος ένταυθ' ΰδατ,ος έπιχυθεις πο.έύ. Σωτχδ. Κωμ. Άποσπ. 1,31.

I άρ’ oSv — καί κόφινος κοπροφόρος καΛον έστι \ Βενοφ. Άπομν. ΓΖ, η',:
6. Πρβ. καί Ήρόδ. Β', 92 «έξ ών ό καρπός—‘γίνεται, κηρία» σφηκών' 
ιδέην ύριοιότατον.» · ’

οίνος πινόριενος που.Ιύς κακόν. ©εογν. 509. Παρά Κλημεντι τφ Άλε- 
Γ ξανδρεϊ σελ. 742 καί άλλοις εύρίσκεται γεγραμμένον «οίνος πινόμενος

πουλύς κακόΣ» (’Ίδε Πόρσωνα vidversar. σελ. 313 καί Βρούγκιον Ήθικ. 
Ποιήσ.σε~Κ. 39 Λιψ). Φέρεται δέ καί έν ρήσει τοϋ Πανυάσιδος (παρ’ Άθην. 
σελ. 37 β' καί παρά Κλήμ. Άλεξ. σελ. 742) «πινόμενος κατά μέτρον;· 

υπέρ μέτρον δέ χερείων.»
δχθ,ήρών ό χρόνος ό πο.Ιύς, Μένανδρ. Άποσπ. 54 3. Πρβ. και Σιμ.πλίκ. 

Ύπομν. Άριστοτ. Τόμ. Θ', σελ. 741, 2 «Εύ'ηνος δέ έξ άμφοϊν πέποίηκέ 
τδ σοφώτατόν τοι και άριαθέστατον χρόνον». Γρ. χγόνόΣ.

δει.Ιότατόν έσθ' δ πΛοΰτος. Άριστοφ· Πλ. 203. Πρβ. Βκλκενάριον Ενρ. 
Φοιν. Τόμ. Α', σελ. 267 Λιψ.

άδικον ό π.Ιοΰτος', Εύριπ. Άποσπ. 56. Σημειωτέον δ’δτι έν Άποσπί 
504 έγραψεν ό Έρουερδήν «πλούτος δ’έπακτδς έκ γυναικείων γάμων 
άνόνητοΝ» άντί τοϋ άνόνητοΣ, ώς έν έτέρφ «τρόπος δέ χρηστός άσ^αάέ- 
στεροΝ νόμου» άντί τοϋ άσφα.Ιέστερος (Exercit. Grit. σζ\. 56. Πρβ. καί 
σέλ. 60 καί 72 κκί 90). Μετέβαλε δέ και δ Ναβήρος {V/νηριόσ. 1882, 
σελ. 11) τδ έν τή Μήδεια φερόμενον στίχ. 965 «χρυσός δέ κρείσσΩΝ μυ- 
ρίων λόγων βροτοϊς» είς τδ κρεϊσσΟΝ καί δ Κόβητος τδ παρά Λιβκνίφ κεί
μενον Τόμ. Γ', σελ. 4 12,. 17 «έπεισεν ώς άρείνΩΝ ειρήνης δ πόλεμός» 
είς τδ άριεινΟΝ ('Collect. Crit. σελ." 272. Πρβ. καί Vctf. Leet, σελ. 163)i 

. Άλλ’ ακριβώς περί τοϋ πράγματος θά διαλάβωμεν άλλαχου.
γ.έυκύ δ' άπείροισι πύ.Ιερεος. Πίνδαρ. Άποσπ. 76 Βοικκ. Συνήθως γρά-
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φε.ται γλυκύς ΑπεΙρω πόλεμός. Πρβ. Βεργκιον Ποιητ. Λι·ρ. Τόμ. Α', σελ. 
414 έκδ. δ'.

έρως ητιρ αργόν. Εύριπ. Άποσπ. 324.
. ώ /wpf, θυμός έν χαχοΐς ον ζί-μφορον. Σοφοκλ. Οιδ. Κ. 592. ΈλέχΟη 

δε και ύπδ τοΰ Πλάτωνος Πολιτ. σελ. 37 5 β' «άμαχόν τε και άνίκητον 
θυμός.» .. ·.......................... .......

<5 γάρ πόλεμος φοβερόν /'/'r, κτέ. Εενοφ. Τέρ. <7', 9.
ού γάρ ό θάνατοι, δεινόν, Αλλ' ή περί τήν τελευτήν ϋβρις φοβερά. Αίσχίν. 

περί Παραπρ. 181. Ό Κόβητος έζήλε.ψε τό φοβερά ώς παρέγγραπτον 
(Far. Leet. σελ. 561 έκδ. β'.)

οί· τοι σύμφορόν έστι γυνή, νέα Ανδρί γέροντι. Θεογν. 457. Κλήμης δ 
Άλεξανδρεύς λέγει σελ. 7 \ 5' α εύροις δ’άν καί Θεόγνιδος είπόντος· ουτοι 
χρήσιμόν έστι νέα γυνή άνδρι γέροντι ■—Αριστοφάνη τόν κωμικόν γρά- 
φό.ντκ· . αισχρόν νέα γυναικί πρεσβύτης άνήο»« ΜετετνπώΟη δ’ ύπό τοΰ 
Βεργκίου (ή άποσπ. Κωμ. Μειν. Τόμ. Β', σελ. .1 180} τό αισχρόν είς τό 
έχ’δμδΓ. Πρβ. κάί Δινδόρφιον ''άριστοφ. Τόμ. Α', σελ. 67 1 καί Κλήμ. 'άλεζ. 
Τόμ. Γ', σελ. 136 καί Κόκκιον Κωμ...Άποσπ. Τόμ, Α , σελ. 544,600.

χάρτα τοι φι.Ιυίκτιστον γυνή.' Σοφοκλ. Αι. 580. k ,
γννή δέ θήλυ χάπι δάχρύοις εφη. Εύριπ. Μηδ. 928. Πρβ. Έλμσλήϊον 

Λ/;/δ» σελ. 237 Λιψ.
γυναικί προσφοράν γννή. Εύρ. Έλ. 830. Έλέχθη δ’ ύπό τοΰ Εύριπίδο» 

καί «εί τάλλκ κρίνειν έστιν άνόητον γυνή» (Άποσπ. έν Μνημοσ. 1880, 
σελ. 56, 11). Έν τω Στοβαίου Άνθολογίφ ΟΓ , 14 παοατίθεται έκ τοΰ 
Αίγέως τοΰ Εύριπίδου ή ρησις ή'δε*  «πέφυκε γάρ πως παισί πολέμιον γυνή 
τοίς πρόσθεν ή ζυγεΐσα δεύτερα πατρί»» Άλλ’ ό άριστος κώδιξ έχει πο
λύ μιοΣ, δπερ παρελήφΟη ύπό τε τοΰ Γαισφόοδο» καί άλλων»

γννή χαθεύδουα' έστιν Αργόν. Πλάτ. Κωμ.. Άποσπ. 42. '
• χρήμοπα πορίζειν εύπορώτατον γννή. Άριστοφ. Έκκλ. 236.

γυνή πολυτελής έστ’ οχληρόν καί φύσει γυνή δ ισάνιόν έστι καί πικρόν. 
Δ1ένα7δρ. Άποσπ. 313,7 καί 78"3. Πρβ. καί Γνώμ. Μον. 97 «γυνή τό συ- 
νολόν έστι δαπανηρόν φύσει». Τφ Μενάνδρω προσήψάν τινές· καί τό ύπό 
τοΰ Πλουτάρχου Ήθικ. σελ. 51 ε' μνημονευόμενου «γέρων γέροντι γλώτ- 
ταν -ήδίστην έχει, παΐς παιδί καί γυναικί πρόσφορον γυνή, κτέ.» Άλλ’ 
άλλοι Εύριπίδειον αύτό ύπέλαβον. ’Ίδε Μεινέκιον 'άποσπ. Κωμ. Τόμ. Δ\ 
■σελ. 669. Πρβ. καί Κόβητον Nov. Leet σελ. 47.

έπί πασι δ’ Ασθενέστερον γυνή άνδρός. Πλάτ. Πολιτ. σελ. 455 ε'.
ειτ ού γυναιχός έστιν εύνοϊχώτερον γαμέτης εταίρα ς’Άμφις· Άποσπ. 1. 

•Πρβ. καί Πλατ. Φαίδρ. σελ. 210 β' «καί τις έταίραν ώς βλαβερόν ψέ- 
ξειεν άν".

*
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ι. χαί γάρ εϊ ταπεινόν ή τίτθη, τήν αλήθειαν ού φεύγω. Δημ.οσδεν. σελ. 
1312,45

χαί γάρ ά χύων χννί κάλλιστον ειμεν φαίνεναι καί βοϋς βο’ί, ιίνος δ’ 
ονω κάλλιστον, ίς ό’ ύί. Έπίχαρμ. παρά Διογ. Άαερτ. Γ', 16. Ό Κασαύ- 
βων είς άπαρτισμόν τοΰ στίχου προσέθηζε τό έστιν μετά τό κάλλιστον. 
Άλλά την γνησίαν γραφήν άποκατέστησεν δ Κόβητος (Far. Leet. σελ. 
157) έκ κωδίκων έχει, δ’ ώδε’ «όνος δ^-δνω κάλλιστον, ύς δέ θην ύί».

ή άάχαινα μέν πόλις μέγ’ έστι καί πλήν γάρ τέκνων ίίμοιγε φίλτατον 
πό.Ιις· Εύριπ. Άνδρ. 209 καί Μηδ. 329.

καί στρατιά γε —άταχτος μέν ουσα ταραχωδύστατον— τεταγμένη δέ 
στρατιά κάΧ.Ιιστον μέν Ιόεΐν τοΐς φέ.Ιοις, δισγερέστατον δέ τοΐς πο.έεμίοις. 
Εενοο. Οίκον. Π', 4-6.

άσπαστόν έείσατο γαΐα καί ύ.Ιη. ’θδ. Ε, 398. ΕύστάΟ. σελ. 1545, 10 «Τό 
δέ άσπαστόν έφάνη γαΐκ καί ύλη δυνάμενος είπεΐν άσπασταΐ άσπαστα, 
δμως ώ; έπί απλώς ενός πράγματος ·ηρέσθη ούτως είπεΐν.

τερπνόν έκ κυναγίας τράπεζα π.Ιήρης. Εύριπ. Ίππολ. 109.
άστεΐυν έφθήτευθίς ώνθυΛευμένη. Σωτάδ. Κωμ. Άποσπ. 1, 13.
χαί τριήρης δέ τοι τ/ σεσαγμένη Ανθρώπων διά τί ά.Ι.Ιο φοβερόν έστι πο- 

άεμίοις ή φίΛοις άζιοθέατον ή βτι ταχύ π.ίεϊ; Ξενοφ. Οίκον. Η’, 8.
χατακειμένων γάρ ά.Ιεεινόν ήν ή χιών έπιπεπτωχυΐα. Εενοφ. Άναβ· 

Δ', δ', 11.
καί γρυσή γε άσπίς αισχρόν καί ή δέ κόρη έστι μακρότερον ή χειρίς. 

Εενοφ. Άπομν. Γ', η', 6 καί Έλλην. Β', α', 8. Πρβ. καί Οίκον. Κ', 10 
«κάπρον λέγουσι μέν πάντες δτι άριστον είς γεωργίαν έστί».
, νύκσυν χαάόν σοι δοχεΐ ή ρητορικέ/ είναι ; Πλάτ. Γοργ. σελ. 462 γ'. 
Πρβ. καί σελ. 463 γ'«εΐ ού καλόν ηγούμαι (την ρητορικήν) είναι» καί «εί'τε 
καλόν εί'τε αισχρόν ήγοΰμαι είναι την ρητορικήν» καί σελ.463 δ' «καλόν 
η αισχρόν λέγεις αύτην είναι;» καί σελ. 520 β' «τ$ δέ άληθεία κάλλιόν 
•έστι σοφιστική ρητορικές». Άλλ’ έν σελ. 462 δ' κεΐται «εί ού κα.Ιή μοι 
δοζεΐ (η ρητορική) είναι».

τ/ιυχή δ'— άληθεία γ' έστί πασι τιμιώτατον. Πλάτ. Νόμ. σελ. 731 γ'. 
,ΈλέχΟη δ’ ύπό τοΰ Πλάτωνος καί «-Αθάνατον ή ψυχή» (Φαίδ. σελ. 100 
.β' καί 105 εί) καί «αθάνατόν ·ρε ή ψυχή φαίνεται ουσα» (Φαιό. σελ. 

ι 114 δ') καί «παντός μάλλον άρα —ψυχή αθάνατον καί άνώ.έεθροντ>
(Φαίδ. σελ. 106 ε') καί «ές άνάγκης άγένητόν τε καί Αθάνατον ψυχή άν 
εί'η» (Φαίδρ. σελ.246 α') καί s-πο,Ιυχρονιώτερόν γε είναι ψυχήν σώματος» 
καί «πολυχρόνιόν πί έστι ψυχή κτέ.» (Φαίδ. σελ. 91 δ' καί 95 γ'). 
Άπαντ^ δ’ δμως παρ’ αύ7ώ καί «ψυχή άν εί'η προς τω Αθάνατος είναι 
καί ανώ.Ιεθροςν καί «άλλο τι ψυχή ή', εί Αθάνατος τυγχάνει ουσα, καί άνώ- 

/ λεθρος άν εί'η ;» καί «είπερ ή ψυχή Αθάνατος, έπιμελείας δή δεϊτκι» καί
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«νϋν.. δ’ επειδή αθάνατοι; (ή ψυχή) φαίνεται ουσα» (Φαίδ. σελ. 106 δ' 
καί ε' καί σελ. 107 γ'). (’Ακολουθεί).

Έν σελ. 215,33 γραπτεον ίποκάγισιι; άντί τοϋ ϋπόκγισις.
Έν σελ. 2 I 5,38 προσθετέου ; Περί τών εις 1Σ1Σ δνομάτων τών παρηγ- 

μενων έκ ρημάτων μή ληγόντων εις ΙΖΩ ή ΙΖΟΜΑΙ, οίον xv.lioicy πγοκύ- 
.Ιισις, κύηοις, Miaic, ιρθίσις, κτλ., θά διαλάβωμεν άλλαχοΰ.

ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΔΕΣΤΕΡΩΝ ΕΝ ΑΕΥΚΑΔΙ ΜΟΝΩΝ ■Λ

α) ΙΙερι τής Μονής τοΰ άγεου Ίωάννου.

. λ ί ' , ’ , , , ‘
Ή Μονή η τιμώμενη έπ’ δνόματι τοϋ άγιου Ίωάννου του ΓΤγοθγόμον 

κεΐται κατά την περιοχήν ξοΰ δήμου Καρυας’ έπ’άρκτον αύτής. Ήΐδρυ- 
σις της Μονής ταύτης καί περ μή σωζομένων κωδίκων, φαίνεται ίδρυθεϊσκ 
έ'τει 1622, ώς ασφαλώς τοΰτο συνάγεται έκ τοΰ τάφου, τοϋ έν μέσω τοϋ 
ναοΰ κειμένου, ού ή έπιγραφή

16 Αύγουστου έκοιμήθη έν Κυρίω Σίμος Μπούγας 
τοΰ έτους 1622 (έν έκκλησιαστικοϊς γράμμασι).

,. Έκ παραδόσεως δέ γινώσκει ή Μονή, καθάπερ διεβεβαίωσέ με δ σεβά
σμιος αύτής ηγούμενος κ. Διονύσιος ιερομόναχος Τούμπας, δτι δ Μπού
γας ούτος ήτο λγστής, ί'σως έκ Κερκύρας, κατά δέ τδν υποστράτηγον κ. 
Δ. Γρίβαν δ Μπούγας φαίνεται γόνος τοΰ οί'κου τών Γριβαίων.

Ό Μπούγας αύτδς, ώς λέγεται, πάσαν τήν κτηθεΐσαν λείαν άφιερώσας 
τή-περί ής δ λόγος μονή, έμ.όνασενέν αυτή, ώς έν τόπφ μετανοίκς. Δυ
στυχώς άγνωστον μέν είναι τδ ονομα τοΰ τότε ηγουμένου, δ δέ ναός έκ 
τής έποχής εκείνης διατηρούμενος κοσμείται έσωτερικώς διά τοιχογρα
φιών διαφόρων άγιων, μάλιστα δέ διά τής είκόνος τών 24 οί'κων τής Θεο
τόκου καί τής τών παθών τοΰ Σωτήρος ήμών μέχρι τής Σταυρώσεως. 
Τών δέ αφιερωμάτων , σώζεται εύρετήριον έν τή Μονή χειρόγραφον (άλλ’ 
ώς αύτόδηλον, άνορθόγραφον διά τούς τότε καιρούς) άρχόμενον ούτως:

1. 'll χώμη Κ α ρ ο ά χατοικοομόνη ύπδ τριακοσ'ων οικογενειών, περιέχει πέντε ναούς 
ούσα πρωτεύουσα τού ομωνύμου δήμου. ΑδτόΟι ύπάρχει και ?ορα τοΰ Ειρηνοδικείου τής 
περιφέρειας Καρυας και σταθμαρχείου Χωροφυλακής. Κεΐται δ’ ή κωμόπολις αυτή έπί υψη
λής Οετεως,καί την είσοδον τής κώμης περικαλλύνει κρήνη διαυγέστατου ΰδατος τετράκρουνος.

Μ
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«Εις δώξαν Χρίστου αμήν 1726 έν μηνΐ Μαίω 16 εις τήν μονήν τοΰ 
Αγίου Ίωάννου Αιβάδη Βραβείων τής Μωνής τοΰ τιμείου ένδοξου προφή-' 
του προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίωάννου. Είς Αιβάδη άρχιερατεύο-ντος τοΰ 
πανιερωτάτου ’Αρχιεπισκόπου τής Άγιωτά.της αρχιεπισκοπής Λευκκδος 
και 'Αγίας Μαΰρας Κυρίου Κυρίου Ευγενίου τοΰ έπείκλην Μαρίνο καί ηγε
μονεύοντας είς τήν άνωθεν μονήν, δ πανωσιώτατος ίερωμόναχος Κύριος 
Ναθαήλ Κατοπόδης ήθέλισε καί μέ γνώμη τών έπιλοίπων πατέρων νά 
π.οιείσι τό παρόν βιβλίον, ΐνα γράψ·ρ όλα τά κατζίβελα (=κτήματα) καί 
χαρτίκ πκρθενιζώμενα (=άνήκοντα) άφιερόσις καί εί'τι άλλο θέλει γρχ- 
φτίείς ένδειξιν τόσο τών πατέρων εύρισκομένων είς τήν αύτήν Μονήν, 
δσάν καί μεταγενεστέρων δσάν άκόμη είς φως τοΰ κάθε αύθεντός ραπρε- 
ζεντάτε, καί τόσο γράφωμεν τά πχρώντχ έτζι (έκ τής ένετικής έποχής) 
νά ήμπροΰν (=ήμποροΰν) νά γραφωνται καί τά μέλλοντα είς βέβαί'ωσιν 
ώς εί'πζμεν ».

‘Έπεται ή ύπογραφή τοΰ άρχιερέως διά Σιγιλλίω >. Είτα έν 9 σελίδι 
περιλαμβάνεται όνοματολόγιον τών άφιερωτών Αευκαδίων τών πάντων 
καί κατ' αλφαβητικήν τάξιν άπαντα τά αφιερώματα. «Κόπια έν Μηνί 
Μαρτίφ 22 1686. Περί νόμοις φύσεως Οεανδρικώς διαλύεται καί δ περί- 
γειος κόσμος τήν ιδίαν μαΰρωσιν διαδέχεται, #αθώς φυσί καί δ προφήτις 
Δαβίδ οτι ούκ έ'στι άνύς 3ς ζείσεται ού κ’όψεται θάνατος, ούτω καί έγώ 
ή σοφία ή γυνή Π. Λινάρδου Μαρίνου έν άσθενία βαρύτατη περιπεσών καί 
τά παρ’ έμοΰ κτησθέντα άδιωρθοτη μείνω θέλω διατάξει και διωρθώ- 
σας ομπερ (=δπερ) κέκτιμαι έν τφ προσκαϊρω βιω τούτο ; έν πρώτοις 
άφίνω τοϊς άπασι χριστιανούς άγάπην καί συγχόρεσιν'άφιερώ είς τόν ναόν 
τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου είς τό Λιβάδι ήτι καί άν έ'χο κυνιτά 
καί άκύνητα’ έν πρώτοις είναι ένα χωράφι είς τήν όδιγήτριαν έμοΰ κα
θώς με έλαιόδενδρα ρίζαις δέκα πλησίον στα χωράφια τοΰ 'Αγίου Ίω
άννου καί τής Όδιγητριας’ καί γουλιάμενας τό αμπέλι καί άποπανοι, με- 
ρΐά είναι τής μιθονούς τό χωράφι άκόμι μού θέλι δ δημήτρις· τοΰ Κοντο- 
γιάνι γρόσια 18 καί νά είναι νικύρης δ ίγουμενος τοΰ προδρόμου νά τά 
λαβέν-ρ διά τό μοναστήρι καί δίνο καί τό φόρεμά μου κάί τό καζάνι καί 
καδοβαγενό μου (κάδι καί βαγένι) καί δίνο καί τεντζεραις 4 καί τιγάνια 
3 καί. τά 2 μικρά καί τό ένα μεγάλο. Τεψιά δύο ένα μεγάλο καί ένα 
μικρό καί ένα λεγένι καί τεσαροος σπάγκους (είδός τι πινακίων) καί ένα 
τάσι καί ένα πάπλομα καί μιά βελέντζα καί δύο σεντόνια καί μια προσ- 
κεφκλαδιά γραφτί (κεντητήν) καί ένα προσκέφαλό, άκόμη ένα άλο λε
γένι μικρό καί δυο χαλκοτζούκια (χυτρίδια) καί δύο κασέλαις καί ένα 
σαχάνη καί ήτι άλλο υβρίσκεται είς τό δσπίτϊόν μου νά είναι τό μόνα-

1 Μετοχιού τής Μονής, άπέχοντος περί τήν ήμίσειαν ώραν τής πόλεως Λευχάδος, ίν φ 
μονάζει ιερομόναχο; ίερεύς μετά δύο ύπήρετών. ■ · ' ' 

V
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στηρι νυκοκυρόοι νά τζ λάβουν οΐ πατέραις καί κανείς άπδ τήν γενεάν 
μου νά μίν έ'χι νά κάμι ούτε πολύ ούτε όλύγον καί είς αύτδ έκαμα τήν" 
πζρδν διαθύκι καί την έδωσα είς τάς χεϊρας τοϋ ηγουμένου καί τών ύπο- 
κάτωθεν γεγραμμένων ό μελών ύπογράψαι άκόμι άφιερόνο ζευγάρια τσα- 
πράζα 12 (=χρυσκς ταινίας) καί τοίζ δακτυλίδια καί μία βοϋλα και 
ένα ζευγάρι μασούρια.

«Φίλιππος ίερεύς δ σακελάριος ’Αγίας Μκϋρας έγραψα καί μαρτυρώ τά 
άνωθεν. . .·

«Θεμελίς έρφανδς μαρτιρδ τά άνωθεν.»
«Ιωάννη; ψομάς έ'λαχκ στο πκρδν καί μίν ύζευροντας νά γράψω έπαρε- 

κάλεσα τδν μίχο Σούρμπι καί έγραψε διά λόγου μου καί μαρτυρώ τά άνωθεν.
«Σταμάτις γάλος μκρτιρώ τά άνωθεν.
«δημήτρις τοϋ Κοντογάνι μαρτυρδ τά άνωθεν.

Τδ τελευταίου άφιέρωμα φθάνει μέχρι τοΰ 1813 Μαρτίου 3!, ενώ δ 
τότε ήγούμε/οςτή; Μονή; ’Αγάπιο; Ιερομόναχος Λάζζρης βεβαιώνει.

«Αθανάσιο; ιερομόναχος Άραβανής ήκονόμος βεβαιόνο.»
»£ίλβ:στρος ίερομόνκχος Λάζα^ις βεβεόνω ’'Ανθιμο; Ίερομ. προχόπις βε- 

βεονο 1813 μαρτίου 31 είς την Μονήν τοϋ Αγίου Ίωάννου στδ ληβάδη 
την σήμερον έγώ ό κάτωθεν βεβαιωμένο; καλεσμένος άπδ την Φαμελήκν 
τή; πκροϋσις Μονής όμοιος καί έγώ έζιδισμοϋ (=έξ ίδιας μου) βουλής καιν 
γνόμις θέλω καί άφιερόνω τδν έκυτόν μου είς τδ μοναστίρη τής άνοθεν 
Μονής Ναίμε Και ναγρικοιουμαι (συννενοοϋμαι) δσάν καί τούς άπιλίπους 
πατέρες δλον τδν Βίον τής ζωις μου Καίμετατονθανατόν μου ήτι ήθελε 
μοϋ έυρεθή ναπομένη είς τδ άνοθεν μοναστίρη ναθάπτομαι Καιναμιμο- 
νεβομαι (=ζκΐ νά μνημονεύωμαι) έγώ Καιοιγονείς μου ως καί οίλιπή 
ή πατερες . - . - . . . ;

«Καιβεβαιώνω οίδιοχειρός μου (=ίδιοχείρως μου\
«’Αγάπιος ιερομόναχος Λάζαρης βεβαιώνο. -

Ή περί ή; δ λόγος μονή ήδη νϋν διοικεϊται ύπδ τοϋ πανοσιωτάτου ηγου
μένου κ. Διονυσίου Τούμπα. Μανάζουσι δ’έν αύτή επτά μοναχοί. ‘Η δ’ 
έτησίκ πρόσοδος τής περιουσία; τής μονής, ταύτης, άμπέλων δήλον δτι, 
σταφιδαμπέλων καί έλαιοδένδρων άναβαίνει είς δωδεκακισχιλίας δραχμάς*

β) Περί τής Μονή, τοΰ αγίου Γεωργίου.

'II έπ’ όνόματι τοϋ άγιου Γεωργίου τιμώμενη είς τούς Κάρους (έζ. τοϋ 
ύπερκειμένου αύτής. δασώδους άμα καί ύψηλοϋ ό'ρους: Κάρων) κείμενη έτά 
τή δυσμιζή κατωφερεία αύτοΰ περιορίζεται άπανταχόθεν ύπδ τών ιδίων 
κτημάτων. 'Η δέ ϊδρυσις αύτής άνάγεται κατά τήν ομολογίαν τοΰ έριτί- 
μου αυτής Ηγουμένου ίερομονάχου Γρηγορίου Σούντια εις τήν βυζαντιζ-'
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χήν περίοδον, ώς μαρτυροΰσι τά λείψανα τών ποικίλων έν αύτή χτισμά
των*.  Παρεκτδς τούτου ύπάρχουσι διάφορα συμφωνητικά, ών τά μέν φέ- 
ρουσιν άνωθεν, τά δέ κάτωθεν ιταλικήν έπικύρωσιν άπδ χρονιάς 27 ’Ιου
λίου 1768 s. m. (=sua manu ιδία χειρί). αον) Τονρχίχά, β',ν) συμφωνητικά 
ίΑΛηνιστί, ών τδ μέν πρώτον χρονολογείται άπδ τοΰ 1514 καί περιέχει 
αφιερώσεις καί βεβαιώσεις κτημάτων κληροδοτούμενων τή μονή· τδ δέ 
γον άπδ τοϋ 1642 καί 1655 είναι χοτζέτια (άποδείξεις). Υπάρχει καί 
αντίγραφου πκλαιοϋ κτηματολογίου έ'χον ώς εξής «Νότα δτι χοράφια 
αμπέλια έλιές πορικά καί άλλο που ποσεδέρι (κέκτηται) τδ μοναστη
ριού τοΰ αγίου Γεωργίου στούς Κάρους

«Χοράφια αμπέλια έλιές=
«κάδους = τζαπιδ ■= ρίζες (ήτοι τά δένδρα) 

»j>opf6>y/a (έζ οκτώ μέτρων τούτεστι κοιλά τέσσαρα) 
ΐηκιμομίσθιυν (ο χώρος δήλον δτι, δν δύναταίτις νά σκάψγ έν μικ ήμέρη).»

Τδ νϋν προσωπικού τή; μονής αύτή; συναποτελεΐται έκ πέντε μονα
χών, δύο δοκίμων καί τριών ύπηρετών, συ;διαιτάται δέ μετ’ αύτών καί 
είς δασοφύλαξ στρατιώτης. Ή δ’ ένιαυσία πρόσοδος τών κτημάτων τής 
Μονή; συνισταμ.ένων είς σταφιδαμπέλους, άμπέλους καί ολίγα έλάιόδεν- 
δρα, ανέρχεται είς τετρακισχιλίας δράχμάς, ών βέβαια προαγγέλλεται 
ή έπαύξησις χάρις είς τδν Ηγούμενον κ. Γρηγόριον Σούντιαν, τδν καί 
υπέρ τή; εύπρεπεία; καθόλου τής μονή; άόκνως έργαζόμενον.

γ) Περί τής Μονής τής Φανερωμένης.

Τδ γενικόν προσκυνητήριον πάντων τών Λευκαδίων, ή Μονή ή τιμώμενη 
έπ’ όνόματι τής Φα>-(((ύΐ<ίχη<, άπέχουσκ τή; πρωτευούσης Λευκάδας περί 
τά 3/τής ώρας, κεϊται έπιτερπέστατα έπί όρους βορειοδυτικώς τής πό— 
λεως. ’Ενασκούνται έν αύτή οί πάντες οκτώ, ήτοι ιερείς τεσσαρες, μονα
χοί δύο καί ισάριθμοι ύπηρέται. Κέκτηται καί έν μετόχιον κατά τήν κώ
μην Καλαμίτζι (3 ώρας άπέχουσαν τής πρωτευούσης Λευκάδος) τοϋ δή
μου Έξανθείας, δπου διαμένει είς μοναχός. Ιίάντα δέ τά κτήματα τής 
μονής συνιστάμενα είς άμπελώνας καί έλαίας άποφέρουσιν έτησίαν πρός- 
οδον πεοί τάς τετρακισχιλίας δραχμάς. Ή έπί τή ίερ^ μνήμη τής Θεο
τόκου πανήγυρις τελούμενη έν τή ήμερη τοΰ άγιου Πνεύματος προςελκεται 
ύπέρ τούς τετρακισχιλίους προσκυνητάς έκ τής πόλεως Λευκάδος καί έκ τών 
διαφόρων κωμών αύτής, οίς προσαριθμοΰνται καί ξένοι παρεπιδημοΰντες έν 
Λευκάδι. Διά δέ τδν εύκραή αέρα, τδ άριστον ύδωο καί κατ’ έξοχήν διά

1 Περί τούτου μέλλομεν να προαγάγωμεν ε’ς φώς τα δ'οντα, δπόταν άναγνώμεν τδν χώ- 
δι,κα xal πάνεα τα ο’χεΐα έγγραφα τής μονής, φυλασσόμενα εν τ$ οΐα;α τοΰ Εδπατρίδ,ου χ. 
Ε’παμ. Κόνδαρη, πρώςν αρεοπαγίτου.
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την άςιέπαιν.ον εύλάβειαν τών. Αευκαδίων πρδς .τήν δπεραγίάν εικόνα τής 
Θεοτόκου, .ή μονή αυτή έστί πολυφοίτητο; καί θέρους, και χειμώνας,· μά
λιστα κατά πάσας τάς τεσσαρακοστά; έπιρρέει πληθύς άνδρών καί γυναι
κών, δπως έκκλησιάζωνται αυτόθι, πρδς τούτοι; καί έκ διαφόρων κωμών 
μετάγουσι τά νήπια πρδ; βάπτισιν καί αί τίκτουσαι αύ’.όθι λαμβκνουσι 
τάς. εύχά; τοϋ καθαρισμού. Σημειωτέον δτι έν τοΐς έγγραφοι; τή; μονής 
ύπάρχει ήδε ή βίβλος α Περιγραφή τοϋ κατά τήν νήσον Λευκάδα ίεροϋ 
μοναστηριού τή; ύπεραγίας Θεοτόκου τοϋ έπονομαζομένου τής Φανερω
μένη; ύπδ μοναχοί) Νήφωνος έκ τή; νήσου Σίιονου έπιστασίγ καί δαπάνη 
τοΰ δσιωτάτου έν Μοναχοί; Κυρίου Άνατολίου Μεσολογγίτου το"ϋ έκ τή; 
Νήσου Λευκάδας καταγόμενου, έν άγίω δρει τυπωθεΐσα κατά τήν Σκήτην 
τοϋ άγιου Μεγαλομάρτυρες καί ιαματικού Παντελεήμονος έν έτει σωτη- 
ρίφ 1872» Προοιμοιάζεται δ’έν τή βίβλιρ αυτή δ συγγραφευς ώδε «έστι 
γνωστδν τοΐς πάσιν, δτι πριν έτι κηρύζωσιν οί ’Απόστολοι τδ Εύαγγέλιον ή 
είδωλολατρεία ήτο απανταχού διαδεδομένη καί δή καί.είς Λευκάδα’ μετά 
δέ τήν είς ούρανούς άνάληψιν τοϋ Κυρίου ημών καί τήν έπιφοίτησιν τοϋ 
άγιου Πνεύματος εΐ'ς τέλους μαθητάς καί του; ’Αποστόλους δ.εσπάρη- 
σαν οί’Απόστολοι είς πάσαν τήνι οικουμένην ϊνα κηρυζώσι τδ Εύαγγέλιον 
τής ένσάρκου τοΰ θεοΰ οικονομίας, ή'γουν καί οί 12 καί οί 70... έζ αύ
τών λοιπών, τών 70 δυο μέν έπορεύθησαν εί; Κέρκυραν ό Ίάσων καί 5 
Σωσίπκτρος, ένθα ωκοδόμησαν ναδν εί; τιμήν τοΰ αγίου πρωτομάρτυρας 
καί άρχιδιακόνου Στεφάνου. .. καί διά τήν ΖάχυχθοΓ^ έκήρυςε τήν ευσέ
βειαν ή Μαγδαληνή Μαρία. Ό δέ ’Απόστολος Ήρωδίων, δστις ήτο ακόλου
θο; τοϋ αποστόλου Πέτρου έ'χων συνεργάτην καί τδν απόστολον Σωπίον 
έκηρυττον άπανταχοΰ τδν Χρίστον ώς τδν αληθινόν Θεόν... Μετά ταΰτα 
μετέβησαν είς Λευχάδα ΐνα κηρύξωσι. καί έκεΐ τδν θειον λόγον, άλλ*  
έπειδή τότε ή πόλις δέν έκειτο, δπου ή'δη νΰν κεΐται, άνέβησαν είς τδ 
δρος, ένθα ήδη κεΐται τδ μοναστήριον, τότε δέ ήτο ναδς ελληνικός καί 
εΐ'δωλον τής Άρτέμιδος, διδ καί πολλοί συναθροιζόμενοι-έκεΐ έποίουν τά; 
μυσαράς αύτών θυσία;' οί δέ τοϋ Κυρίου απόστολοι βλέποντε; καί τήν το
ποθεσίαν κατάλληλον καί τδν καιρδν εύθετον διά τδν έκεΐ συναθοοισθέντα 
λαδν άνήλθον είς αύτδ τδ όρος καί ήρζαντο τής διδαχής εύχγγελιζόμε- 
νοι τώ λαω τδν Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστδν χάριτι τοϋ παναγίου πνεύ
ματος τοϋ φωτίσαντος αύτούς. Καί ουτω διδάσκοντες τδν λαδν τήν άλη- 
θινήν πίστιν κατεκρήμνισαν τδ άκάθαρτον εΐ'δωλον τής Άρτέμιδος καί 
τον ελληνικόν ναδν καί βαπτίσαντες τδ πλήθος τών πιστευσάντων ϋχτι-

1 Π ΖαχύνΟω κώμη Μαριαΐς προσεπιονυμεΐται χατά τήν ίχεΐ παράδοσιν ?κ τής Μα
ρίας τής Μαγδαληνής, ήτις μετά τής Μάρθας διήλθεν Ιζεΐθεν μεταβαίνουσα ε’ς Ρώμην έπί 
τώ κατηγορήσαι τοΰ Πιλάιου δ'.ά τήν σταύρωσιν τοΰ Σωτήρος ημών. Ταΰτα ήκονσαμεν 
αφ·λώ; λεχΟεντζ ήμϊν κατά τήν εν ΖαχΰνΟω ίπανειλημμένην γυμνασιαρχίαν. 
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car' ίχεΐ ναόν άγιοί- ίίς τιμήν χαΐ μνηιιην της Θίοΐόχον... Τοιοΰτον έν κε
φαλαίο) τδ ιστορικόν-τής ίδρύσεως τής μονή; τής Φανερωμένης, περί ή; 
ώ; καί περί τών άλλων άναγράφοντε; τά βραχύτατα τάδε ού παυόμεθκ 
διασώυοντες άκμαίαν άμα καί εύγνωμονικήν τήν μνήγην δτι αί ευαγείς μο- 
ναί έγένοντο ενδελεχώς ή κιβωτός τής ίερκς ήμών θρησκείας καί τδ φυ- 
τώριον τής πατοίου ήμών γλώσσης, εί; ήν δ τών εθνών διδάσκαλος Παύ
λο; καί οί λοιπί τών ’Αποστόλων έκήρυζαν τδ ίερδν Αύαγγέλιον»*

’Εν Λευκάδι τή 6 ’Απριλίου 4884.
Ν. ΙΙετρήϊί γυμνασιάρχης

ΈΞ ΧΗΡΑ
ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΦΕΓΙΒ

MEPOS ZXEVTEFOIT

■· Α'*

*Οχι άνευ έκπλήξεως καί φόβου είδεν ή κόμησσα δέ Φρεμέζ είσερχό- 
μενον τήν έπαύριον περί τήν έβδόμην τή; πρωίας εί; το δωμάτιόν της 
τδν υιόν της μέ πρόσωπον ωχρόν καί ήλλοιωμενον ώς ανθρώπου δστις 
διήλθε τήν νύκτα άγρυπνος. Τή; έζεφυγε κραυγή τρόμου.

”Α ! θεέ μου τί τρέχει ; ■ .
— Τίποτε, μήτέρ μου, ειπεν δ Μαυρίκιος, ουδέ καν σκιά δυστυχήμα

τος τίνος !... .
Έπλησίασε τήν κλίνην τη; καί τήν ήσπάσθη,
— Μόνον θά δυσαρεστηθήτε κατάρτι... . .Άνεκλήθην άπδ τδ σύνταγμά 

μου καί είμαι ήναγκασμένο; νά άναχωρήσω τώρα εύθύ; διά Ρέν.
ίτ- Τώρα εύθύ;, Πώς!·.·... Ή άδεια σου έτελείωνε μόνον μετά έξ έ-.’ 

βδομάδα;!. .. "Ελαβες λοιπδν τηλεγραφικούς διαταγήν ;. . . ’Όχι (Ηά?·τδ 
ή'ξευοα. . . Μαυρίκιε, μέ άπατά;. . . Ψεύδεσαι !

— Αοιπόν, ναι, έπανέλαβεν δ νεανίας μειδιών, έψευδόμην. . . ή τού- 
λάχιστον προσεπάθουν νά ψευσθώ. . . άλλα δέν τδ κατορθώνω !. .·. Θά 
σας εΐ'πω λοιπόν, άγαπητή μήτερ, τήν άληθή αιτίαν τής κατεσπευσμένης 
άναχωρήσεώ; μου, καί θά ίδήτε δτι δέν υπάρχει τι τδ όποιον νά σάς φο- 
βίζη ή τδ δποΐον δέν θά έπιδοκιμάσητε.

Έκάθησε παρά τήν κλίνην τής μητρός του, καί λαμβάνών φιλοστόργως 
τηΛχεΐρα της είς τάς' ίδικά; του; t , τ

* “Ιδε σελ. 226. . .. . ···''
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— Φιλτάτη μου μή rep, εϊπεν, ύπάρχουσιν εντυπώσεις ώς γνωρίζετε, 
αΐτινες έλαφραί και επιπόλαιοι κατ’ άρχά; άποκτοϋσι βαρύτητα και έν- 
τασιν καθ’ όσον σκέπτεται τις αύτάς και τάς γνωρίζει περισσότερον. Τόϋτ*  
αυτό μοί συνέβη κατά την παρελθοΰσαν νύκτα ώς προς την μέτά της 
γείτονός μας κυρίας δέ λά 11 κβ σκηνήν της χθες - εσπέρας. 'Η σκηνή αυτή 
ύπήοξε τοσοΰτον βραχεία και στιγμιαία ώστε κατόπιν μόνον ένόησα την 
σπουδαιότητα καί τά; πιθανάς συνέπειας της .. Διήλθον νύκτα πυρετώδη 
άναλογιζόμενος αύτην.. και αί συνέπεια! της μοί έφάνησαν τόσον, δύσκο
λοι, τόσον επαχθείς, τόσον κινδυνώδεις... ώστε άπεφάσισα να σωθώ άπ’ 
αυτής διά τής φυγής... Με εννοείτε αρκούντως, καλή μου μητερ, ή πρέ
πει νά ύποστώ το αίσχος νά έξηγηθώ περιπλεον ;

:— Τί; .. εϊπεν η κυρία δέ Φρεμέζ’ αγαπάς την Μαριάνναν ;
— Δέν άγαπώ την Μαριάνναν ούδ’ η Μαριάννα μέ αγαπά, υποθέτω" 

άλλ’ έπί τέλους, κατόπιν περιστάσεων και περιπλοκών τάς οποίας γνω
ρίζετε... άναμιγνυομένου δέ και τοϋ διαβόλου, ώς σείς η ιδία είπατε... . 
διότι σας ηκουσά κάλλιστα χθες τδ εσπέρας, αγαπητή μου μητερ... συ
νέβη ’μεταξύ, τής κυρίας δέ λά Πάβ και έμοϋ σκηνη έκ τών εξαιρετικών 
εκείνων αΐτινες έξεγείρουσι τά νεύρα καί συγκινοΰσι τήν καρδίαν... Το 
νά έπαναβλεπώμεθα τώρα σχεδόν καθ’ημέραν, έπ'ι εβδομάδας, έν τν; 
άφοσιώσει στενής φιλίας, μέ τήν ζώσαν ακόμη άνάμνησιν τής έσπερας 
εκείνης τών εκμυστηρεύσεων, τών δακρύων, τών παραπόνων καί τής συγ·. 
γνώμ.ης — θά ήτο βεβαίως άκίνδυ/ον διά τήν κυρίαν δέ λά Πάβ, άλλά 
δέν ήξευρω, τδ ομολογώ ά?;επιφυλάκτως, αν τοΰτο θά ήτο άκίνδυνον καί 
δι’ έαέ... Είναι περίστασις καθ ήν καί ή ήσυχία μου καί ή τιμή μου εύ- 
ρίσκονται είς σπουδαίου κίνδυνον.’., δέν. επιθυμώ μήτε τήν- μέν μήτε τήν 
δέ νά διακυβεύσω καί διά τοΰτο αναχωρώ.

— Πώς πτωχόν μου τέκνον, εϊπεν ή κυρία δέ Φρεμέζ, εχέις τόσον 
αδύνατον καρδίαν; σύ στρατιώτης !«-πυροβολητής.

— Φιλτάτη μήτερ, εϊπεν ό Μαυρίκιος άν καί στρατιώτης καί πυροβο
λητής όταν περιπατώ τήν νύκτα ύπδ τδ φέγγος τής σελήνής μετά .^υ- 
ναικδξ ωραίας ήτις κλαίει σφίγκουσα τήν χεΐράμου... δέν είμαι πλέον 
παρά ασθενές έκ σαρκδς πλάσμα!

—- ’Έστω είπε ή γηραιά κόμησα, στενάζούσα, έ'χω υίδν οστις είναι τύ
πος άνδρδς έντιμου., είναι τουλάχιστον τοΰτο παρηγοριά!·.. Τί θέλει; 
νά σοί ειπω;... χαϊρέ, άγαπητόν μου τέκνον ! ποΰ πηγαίνεις ;...

— Τδ σύνταγμά μου.είναι είς Ρεν. . έκεϊ θά ύπάγω. Σκοπεύω νά έπ.ι- 
βώ τοϋ άπ’Άλανσδν άναχωροΰντος σιδηροδρόμου κατά τήν μεσημβρίαν.

— Άλλ’ ήξεύρεις δτι εϊχες νά συνοδεύσγς τήν κυρίαν δέ λά Πάβ έ'φιπ- 
πος σήμερον ;

— Γης έγραψα.
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Μίαν ώραν κατόπιν δ ταγματάρχης δέ Φρεμέζ έπορεύετο έντδς τής μι
κρά; τής μητρός του άμάζης πρδς τήν Άλανσόν. ι

Σχεδόν ταύτόχρόνως ή κυρία δέ λά Πάβ έλάμβανε τήν εξής επιστολήν: ’

Φίλη κυρίά και γέίτων,
Κατεσπευσμένη διαταγή μλ^ροσκαλεΐ εις τδ σύνταγμά μου. Αυποΰμαι δπερβαλ-’ 

λόντως ότι άναχωρώ χωρίς νά οας ιδω· ’Ελπίζω ότι καί ύμείς μετά τίνος λύπης θά 
δεχθήτε τους άποχαιρετισμςύς έκείνου τδν όποιον ώνομάσατε φίλον σας. Πιστεύσατε δ’ ότι 
και αυτός θά προσπαθήση πάντοτε νά.φανή άξιος τοΰ τίτλου τούτου δεικνύων βαθυ- 
τάτην, πιστοτάτην καί είλ.ιζρινεστάτην άφοσίωσιν.

Μαυρίκιος δέ Λά Δςδάν δέ Φρευ.έζ

Ή κυρία δέ λά Πάβ άφ’ ού άνέγνωσε τήν έπιστολήν ταύτην, έκλεισε 
τούς ώραίους όφθαλμούς· της καί ονειροπόλησε πρδς. στιγμήν. ’Ητσ έν 
γένει δυσκολώτατον νά άναγνώση τις τάς έντυπώσεις της έπί τοΰ καθα
ρού καί ώχροΰ μετώπου της. ΊΙ θεία της εις τήν όποιαν έκαμε δι’ δλί- 
γων λέξεων γνωστόν τδ πράγμα, παρετήρησε μόνον δτι ήτο πολύ σιω
πηλή κατά τδ διάστημα τοΰ προγεύματος καί οτι δέν έφαγε τίποτε. 
Έντδς τής ημέρας έπέβη τής άμάζης καί έπορεύθη είς τδ κτήμα τών 
Φρεμέζ. ' , .

Ό Μαυρίκιος ήνάγκκδε τήν μητέρα του νά τοϋ όποσχεθή δτι δέν θά 
τδν διαψεύσγ, δτι θά έξηγήσγ τήν άναχώρησίν του εις τήν κυρίαν δέ λά 
Πάβ δπως. τήν έξήγησε καί αυτός δ ίδιος καί δτι πρδ παντός άλλου θά 
έπροφυλάττετό άπδ τοϋ νά άφήση είς αυτήν νά ύποθέση τήν άληθή αι
τίαν. 'Η κυρία δέ Φρεμέζ έκράτησε τήν ύπόσχεσίν της άλλ’ώς άνθρωπός 
ύπερεπιθυμών νά τήν άθετήσγ. Άπαντώσα είς τάς πλήρεις περιεργε’ίας 
έρωτήσεις τής κυρίας δέ λά Πάβ δτι δ υιός’της πράγματι άνεκλήθη τη- 
λεγραφικώς άπδ τδ σώμά του διέψευδε τούς λόγους της διά στεναγμών, 
παρασιωπήσεων, φράσεων δύσκολων, ύφους μυστηριώδους. Αί γυναίκες συν- 
εννοοΰνται εντελώς μεταξύ των καί ή νεαρά χήρα έξήγαγεν άτδτήν άφω- 
νον αυτήν συνδιάλεξιν συμπεράσματα άτινα έφερον αυτήν πλησιέστάτα 
τής αλήθειας.

Έπανελθοΰσα οί'κοι έγραψεν αλληλοδιάδοχος τοεϊς έπιστολάς είς άπάν·^ 
τησιν τής τοΰ Μαυρίκιου’ τήν πρώτην ειρωνικήν καί αύθάδη’ τήν δευ- 
τεραν άφελή καί φιλικήν, τήν τρίτην πλήρη παγετώδους άδιαφόριάς. ,Μεθ’ 
δ έπαυσε καί τάς τρεις άποφασίσασα νά μή άποςντήσγ ποσώς.

ΎΙΙτο αδύνατον είς τήν κυρίαν δέ λά Πάβ αυτήν νά δρίση άκριβώς τά 
διάφορα καί ένίοτε αντίθετα πρδς άλληλα αισθήματα τά όποια τ'?ί ένέ- 
πνεεν ή άπρόοπτος άναχώρησις τοϋ ταγμ-ατάρχου. ΎΗτο . δργή, πείσμα, 
περιφρόνησις καί συνάμα θλίψις, έκτίμ.ησίς καί θαυμασμός ακόμη. Τδ ύπέρ 
παν άλλο δυσαρεστοϋν αύτήν ήτο δτι δέν ήδύνατο νά έκμυστηρευθή είς 
ούύένα, καί πρδ πάντων εις αύ.τδν τά αισθήματα άτινα τήν έτάραττον,

Τόμος ΙΓ. 4. — ’Απρίλιος 1884 22 
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δτί ήτον.'ήνάγκασμένη νά κρατή δι’έαυτήν τάς πολυταράχους συγκινή
σεις της και νά μ ή δύναται νά έκφράσή είς τόν παράδοξον αύτδν άνθρω
πον ·δτέ μέν την Ατίριφρόνησιν τήν δποίαν ήσθάνέτο διά την άδυναμίαν 
του, δτέ δέ τδν ενθουσιασμόν δν τφ ένέπνεεν ή ίπποτική ευγένεια του. 
—Και έ'πειτα έπήρχοντο είς αύτήν αμφιβολία. ώς πρδς τήν πραγματικήν 
αιτίαν της άναχωρήσεώς ίου ταύτης· εξήγησε καλώς τδ μυστηριώδες ύφος 
της κυρίας δέ Φρεμέζ ; μήπως δ ταγματάρχης άνεχωρησεν άπλουστατκ 
όπως έλεγεν ύπζκουων είς άνάγκας της υπηρεσίας ; Άλλ’ έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει, άναμφιβόλως μεθ’ δσα συνέβησαν μεταξύ των δέν ήδύνατο νά 
άρκεσθή είς τδ λακωνικόν της πρωίας εκείνης γραμμάτιον καί θά έλάμ- 
βανε τάχιστα έκτενεστέραν αύτοΰ επιστολήν.

ΊΙ άνυπομόνως ήμερα τή ήμερα πέριμενΟμένη επιστολή αυτή δέν 
έφθασεν. "Η κυρία δέ λά Πάβ έγνώρισε κάλλιστα τδν κύριον δέ Φρεμέζ, 
τήδ μέγίστην αύτοΰ εύγένειαν, τήν τάςιν του και τήν λεπτότητα'ώστε 
■ήτο εύκολον νά συμπεράνη άπδ τήν σιωπήν του δτι άπεφάσισε νά διακόψή 
«πάσαν μετ’ αύτής σχέσιν.

Περί τά τέλη Αύγούστου έήκατέλειπε τδν πύργον λά Πάβ καί έγκα- 
θιδούθη είς τδ έν Πκρισίοις- μέγαρόν της δπου έμεινε καθ’δλο.ν τδν χει
μώνα, ζώσα κατ’ άρχάς μεμονωμένη δπως άπήτει τδ πένθος της. ’Αλλά 
μετά τήν 10 Δεκεμβρίου επέτειον τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου της μετέ
βαλε κατά τι τάς συνήθειας της, έμετρίκσεν ολίγον τήν αύστήρότητα 
τής ένδβαασίάς της και έτόλμησε νά ύπώγη είς φιλικά; τινάς συναναστρο
φές καί· είς τά καγκελωτά τών θεάτρων θεωρεία.

Συνωδεύετο σχεδόν πάντοτε κατά τάς διαφόρους αύτάς περιστάσεις ύπδ 
τής θείας της δέ Κομπαλέ καί τδ παραδοξότερον ύπδ του Γεράρδου δέ 
Κομπαλέ τοΰ οποίου αί συνήθειαι καί ορέξεις έτακτοποιοΰντο ώς έπι τδ 
πολύ ύπδ τήν επήρειαν τής ώραίας έξαδέλφης του. Φήμαι τινές ήρχισαν 
διαδιδόαεναι, έν τώ κόσμφ, δσον άφορά τήν άκατάπκυστον παρ’ αύτή 
•παρουσίαν του' αί φήμαι αύται έ'φθασαν μέχρι τής κυρίας δέ Φρεμέζ, ήτις 
έκ τοΰ βάθους τής έξοχης της διετήρει συνεχεστάτην αλληλογραφίαν 
μέ τάς έν Παρισίοις φίλας της. Ή κυρίά δέ Φρεμέζ έθεώρησε καθήκόν 
της νά τάς διαβ.βάση εις τδν υιόν της ύπδ έπιφόλαξιν δμως. Ό Μαυρίκιος, 
χωρίς νά παράλειψη τδ πρδς τήν μητέρα του άρμόζον σέβας, άπήντησεν 
αύτη ξηρότατα έπί τοΰ<άντικειμένου τούτου θεωρών τήν εΐ'δησιν ώς γε
λοία φλυαρήματα.

Έν τοσούτω πεοί τάς άοχάς ’Απριλίου ή κυρία δέ λά Πάβ ήλθε νά 
•κατοίκηση πάλιν εί; τήν εξοχήν φέρουσα μεθ’ έκυτής τήν θείαν της καί 
τδν έξάδελφόν της Γεράρδον. Άπδ τής στιγμής εκείνης περιστατικά 
άναμφισβήτητα έπεκύρουν ημέρα τή ημέρα τάς φήμας αιτινες είχον 
παρακολουθήσει τήν κυρίαν δέ λά Πάβ εις τήν εξοχήν της. Ή παρκτε- 

ΐαμένη διαμονή τοΰ Γεράρδου εις τδν πύργον, αί έοωτικαί φιλοφρονήσεις 
του, αί άνθοδεσμαι, τά δώρα τά καθ’έκάστην πρωίκ^έρχόμενα έκ Παρι- 
σίων, οί κατά μόνας έφ’ 'ίππου περίπατοι, τά πάντα φανερά ύπεδείκνυΟν 
δτι δ νεανίας δέν άπήρεσκεν. Έπί τέλους ημέραν τινά,—κατά τάς άρχάς 
Μζ'ίου—ή κυρία δέ Κομπαλέ πλέον τοϋ συνήθους έξημμένη παρουσιάσθη 
παρά τή κυρία δέ Φρεμέζ καί τής ώμίλησε ού'τω πως.

—: Φιλτάτη κυρία, γνωρίζω τήν πρδς έμέ καί τούς ίδικους μου αγά
πην σας^καί διά τοΰτο ή θέλησα πρώτη σείς νά μάθητε τδ εύτυχές συμ
βάν δπερ"παρασκευάζεται τή οικογένεια μου... Ό υίός μου νυμφεύεται 
τήν ανεψιάν μου Μαριάνναν.

*Η κυρία δέ Φρεμέζ έξεβαλε κραυνήν χαοάς.
— ’Ά είπεν, επιτρέψατε μοι νά σάς άσπασθώ, αγαπητή φίλη... 6,τι 

δήποτε άλλο μοί έλεγετε δεν ήτο δυνατόν νά μοί ήναι τόσον εύχάοιςων'!
Καί ήσπάσθησαν άλλήλας μέ δσην δυναταί τις νά φαντασθή εύχα- 

ριστησιν.
— Ο’οδεις κάλλιον ύμών, αγαπητή φίλη, προσέθεσε τότε ή κυρία δέ 

Κομπαλέ, δύναται νά έννοήστ) τήν χαράν μου διότι κκί ύμεϊς επίσης 
έ'χετε υιόν... τδν όποιον βεβαίως επιθυμείτε νά νυμφεόσητε... Ήξεύοετε 
πόσον τδ πράγμα είναι δύσκολον κκί πόσον εύτυχής πρέπει νά λογισθή 
τις δτκν τδ κατοοθώση.

— Φιλτάτη μου, άντεϊπεν ή κυρία δέ Φρεμέζ, μή 'μοΰ δμιλήτε περί 
αύτοΰ... έ'χω τδ δυστύχημα νά έ'χω υίδν δστις είναι χαρακτήρος πολύ 
εύγενοϋς· καί αγέρωχου καί επομένως ποτέ δέν θά δεχθή νά δφείλη τήν 
περιουσίαν του, είς τήν σύζυγόν του!.,. "Ενεκα τούτου έ'χασεν έζαΐρετικάΐ 
περιστάσεις.

.· —, Δεν δύναταί τις νά ίχη. τά. πάντα, άγαπητή φίλη, είπε ή κυρίά 
δέ Κομπαλέ... Ό υίός σας είναι φοϊνιξ. . είναι εύτυχημα... ’Αλλ’ήξεύ- 
ρετε δτι δ φοϊνιξ είναι πτηνδν δπερ έ'ρχεται είς γάμον ! Χαίρετε φιλ-■ 
τάτη... πηγαίνω τώρα είς τδν έφημέριον... άλλ’ήθέλησα νά αρχίσω άπδ 
ύμάς!

ΊΙ κυρία δέ Φρεμέζ τήν ηύχαρίστησε κκί πάλιν διά τήν καλωσύνην 
της καί άπεχωρίσθησαν ώς καλαί φίλαι.

Μετά.τινος Θριαμβευτικής κακίας ή κυρία δέ Φρεμ-έζ έγνωστοποίησεν 
είς τδν υίόν της τήν ιδίαν εκείνην ημέραν τήν εΐ'δησιν, επίσημον πλέον 
τοΰ προσεχούς γάμου τής κυρίας δέ λά Πάβ μετά τοΰ έξαδέλφοϋ της. 
Ό άναγνώστης έννόησεν ήδη δτι ή μήτηρ τοΰ Μαυρίκιου ώθουμένη ύπδ 
μιας τών δλως άνθρωπίνων εκείνων άντιθέσεων τάς οποίας γεννώσιν έν 
τή καρδία αί διαμάχαι τοΰ λόγικοΰ. καί τών αισθημάτων δέν ήδύνατο 
νά έπιδοκιμάζη καί κατηγορή συγχρόνως τήν διαγωγήν τοΰ υίοΰ της. 
Έςετιμα καί ήτο ύπερήφκνος διά τάς έντιμους καί εύγενεΐ; άοχάς τοΰ 
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υίοϋ της*  άλλά συγχρόνως τάς εύρισκε κάπως δπερβολικάςκαί ώργί- 
ζετο εναντίον αύτών τών ιδίων άρχών αϊτινες κατέστρεφον τά μητρικά 
της όνειρα. Ύπδ τήν επιρροήν τοϋ Οανασίμου κτυπήματος δπερ προσφά- 
τως έλαβε έγκατελείφθη εις τήν δυσθυμίαν της.

■— «Βλέπεις, φίλτατον τέκνον, έγραφεν είς τδν Μαυρίκιον, δτι τδ πα
λαιόν εί'δωλόν σου σε έφενάκισεν έξ ολοκλήρου μέφτάς έκχύσεις τών με
γάλων αύτής. αισθημάτων... Δεν θέλω νά εί'πω δτι ή λεπτότης σου ήτο 
προσποιητή*  άλλ’δμως δέν δύναμαι νά μή ομολογήσω δτι άποτέλεσμά 
αύτής ύπήρξεν δ θρίαμβος τοϋ απεχθούς. Κομπαλέ και ό άνιφοπρεπής 
γάμος τής Μαριάννας: άντί νά νυμφευθή άνθρωπον αξίας καί έντιμον, 
πρόκειται νά νυμφευθή ένα κακοήθη δστις θά τήν διαφθεϊρη καί επί πλέον 
θά κατασπαταλήσγ δλην αύτής τήν περιουσίαν. ., Είλικρινώς δέν βλέπω 
τί έ.κέρδισεν ή σκιά τοϋ Ροβέρτου”.

Μή λαμβάνουσα άπάντησιν είς τήν επιστολήν της ή κυρία δέ Φρε- 
μέζ συνεπέρανεν άπλούστατα δτι δ υιός της δυσαρεστηθεις διότι είδε δια- 
ψευδομένους τούς πόθους, του, έπροτίμα νά κρατήση σιωπήν έπι αντικει
μένου είς αύτδν λίαν επιπόνου’, άλλ’ούδέ πρδς στιγμήν ύπωπτεύθη δτι ή 
είδησιςτοϋ γάμου αύτοΰ ήθελεν τοϋ προξενήσει θλίψιν άλλην ή μικράν τινα 
προσβολήν τής φιλοτιμίας του. Είχε παρέλθει έ'τος άφ’ δτου δ Μαυοίκιος 
άνεχώρησε*  κατ’ αύτδ τδ διάστημα διήλθεν ή μήτηρ του εβδομάδας τι- 
νας πλησίον του είς Ρέν έλαβε πλείστας δσας έπιστολάς του, καί ούδέν 
μήτε. είς τήν ομιλίαν μήτε είς τήν αλληλογραφίαν του ποοέδωκε ποτέ 
δτι διετήρει ώς πρδς τήν χήραν τοϋ Ροβέρτου άλλο τι αίσθημα ή τδ τής 
ψυχράς καί εύσεβάστου περιέργειας.

Δεκάδα τινά ήμερων κατόπιν ή κόμησσα δέ Φρεμέζ έρραπτεν εις τήν 
αίθουσαν δταν ποδοβολητά 'ίππων είς τήν αύλήν τήν ήν,άγκασαν νά 
προβάλη έπί του παραθύρου. Ήσθάνθη κτύπημα είς τήν καρδίαν άναγνω- 
ρισασα τδν υιόν της άκολουθουμενον ύπδ τοϋ ύπηοέτου του. Ένόησε διά 
μιάς δτι ή αίφνήδιος αυτή άφιξις ήτο ή άπάντησις είς τήν επιστολήν 
της καί δτι τοιαύτη τις άπόφασις τοΰ υίοϋ της ήδύνατο νά φέρη σπου- 
δαιοτάτας συνέπειας.

Ό Μαυρίκιος είσήλθεν έπί τούτοις μειδιων άλλά κάτωχρος. Ή κόμησσα 
έτρεξεν είς συνάντησίν του καί κρατήσασα αύτδν διά τών δύω χειρών 
της καθ’ ήν στιγμήν ή'θελε νά τήν άσπασθή.

— Συ ! έφώνησε. Τί έρχεσαι νά κάμης έδφ ;·
— Νά άναπαυθώ, μήτέρ μου. -Είμαι άδιάθετος, κουρασμένος άπό τί

νος... Ή πληγή μου είς τήν κεφαλήν μέ πονεΐ·.. μοί παρήγγειλαν άνά- 
παυσιν καί άέρα καθαρόν. Εύκόλως δ,έ ήδυνήθην νά λάβω άδειαν διότι τήν 
τοΰ παρελθόντος έτους δέν μετεχειρίσθην ολόκληρον.
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. — Μαυρίκιε, είπε παρατηρούσα αύτδν πάντοτε είς τούς οφθαλμούς 
άκόμη επιχειρείς νά μέ άπατήσης; ’ ■ "■? ’

Έγέλασεν, ήσπάσθη τήν μητέρα του άνθισταμένην καί έκάθησε πλη- 
- σίον της.

— ’Αγαπητή μου μήτερ, είπε, σάς μ.αντεύω. Νομίζετε δτι έρχομαι 
έδφ νά ταράξω διά τρόπου τραγικού τού; γάμους τής γείτονός-μας δπως 
εν τή Αουκί^ τοΰ Ααμερμούρ καί δτι θά κατακρεουργήσω τδν Έδγάρδον 
.. ■· Γεράρδον. . . Πώς λέγεται ; ... ,’Ώ ! μή μέ νομίζετε τόσον κακόν 
μήτε τόσον γελοϊον.. . Καί-δμως θά έψευδόμην, εξηκολούθησέ - μέ ύφος 
κάπως υπεροπτικόν, α·; έλεγον δτι δ γάμος αύτδς -— δ κάπως πρόώρος—- 
δέν συνετέλεσε είς τδ νά επισπεύσω τήν αίτησιν τής άδείάςλ Ύπάρχουσι 
πράγματα, τή άληθείγ τά όποια δέν δύναταί τις νά άφήση νά διέλθωσι 
χωρίς νά διαμαρτυρηθή — έστω καί σιωπηλώς, 'Η κυρία δέ λά Πάβ νυμ
φεύεται, είναι έλευθέρα. Άλλ’ ό 'Ροβέρτος τή είπε διά στόματός μου δτι 
άν ποτέ συμβή τοΰτο θά ί'δη τδ φάσμα του. Λοιπόν ! τδ φάσμα αύτό, εί
μαι έγώ ! Είναι τελευταϊον καθήκον τδ όποιον οφείλω νά έκπληρώσω πρδς 
τδν φίλον μου, καί θά τα έκπληρώσω. &ά τής έπιβάλώ τήν παρουσίαν 
μου, άλλ’ ούδέν πλέον. Μή φοβεϊσθε μήτε θόρυβον μήτε σκάνδαλα' δέν 
είμαι τρελλός, καί είμαι υπερήφανος, τδ γνωρίζετε ! ώστε έχετε εμπι
στοσύνην είς εμέ ί

Είδεν δτι ή μήτηρ του άπέμασσε δάκρυ χωρίς νά άποκριθή.
— Φιλτάτη μου μήτερ, -έπανέλαβε φιλοστόργως, τί πρέπει νά εί'πω ή 

νά κάμω διά νά σάς πείσω ; Θέλετε νά σάς ύποσχεθώ νά μή, ύπάγω είς 
τή; κυρίας δέ λά Πάβ άνευ. ύμών ; θά ήσθε τότε ήσυχοτέρα ; -

— Κατά τι, έψιθύρισε ή γηραιά γυνή έν τφ μέσφ τών δακρύων της.
— Λοιπόν σάς τδ υπόσχομαι.
Πράγμα παράδοξον, αύτή ή κυρία δέ Φρεμέζ δύο ή τρεϊς ημέρας κατό

πιν προύκάλεσε τδν υιόν της νά ύπάγη έίς τδν πύργον. Άφ’ ού δέν ήδύ
νατο νά έμποδίση τήν συνάντησίν ένόμ,ιζεν δτι θά ήτο άλιγωτερον άνησυ- 
χος έάν ό πάγος διερρηγνύετο καί αί νέαι μεταξύ Μαυρίκιου καί κυρίας δέ 
λά Πάβ. σχέσεις έλάμβανον, χάρις είς τήν, παρουσίαν της, τροπήν φυσικήν 
καί τακτικήν. Είχεν άλλως τε μάθει παρά τών γειτόνων δτι δ μνηστήρ τής 
Μαριάννας Γεράρδος δέ Κομπαλέ εύρίσκετο έπί δύο ή· τρεϊς ημέρας είς Πα- 

" / ρισίους, καί ήτο πολύ, εύχαριστημένη, ή πρώτη αύτη συνάντησές νά λάβη 
χώραν κατά τήν απουσίαν του.

Ή μήτηρ -λοιπόν καί .ό υίδς παρουσιάσθησαν τδ άπόγευμα εις τον πύρ
γον τής κυρίας δέ λά Πάβ. Τούς ύπεδέχθη παρευθύς ή κυρία δέ Καμπαλε, 
ήτις άφ’ δτου .έμαθε τήν αίφνίδιον τοΰ Μαυρίκιου άφιξιν έξήσ,κει' επί τών 
είς τδν πύργον προσερχομένων έπιτήρησιν δλως στρατιωτικήν. Έζ-ητησε 

I



322 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

συγγνώμη? δτι δέν ειδοποιεί την Ανεψιάν τη;, άλλ’ητο περιττόν.·η άνεψιά 
της έ'πζσχε και έμενεν εις τδ δωμάτιόν της.

— Ό υιός μου Απουσιάζει, προσέθηκεν, είναι η πρώτη φορά κα-θ’ην χω
ρίζονται άφ’ δτου έμνηστεύθήσαν καί εννοείτε οτι η καρδία της είναι πε
ρίλυπος. ’Έκλαιεν δλην την πρωίαν,.

Έν ω έλεγε ταΰτα μέ τόνον συμπαθητικήν η Ούρα ηνοίχθη και εϊσηλ- 
θεν ή κυρία δέ λά Πάβ δχι τοιαύτη όπως την παρουσίαζε·? η θεία της-, 
με Αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και ύφος μελαγχολικόν, άλλ’ ακτινοβο
λούσα, ιλαρά,· θριαμβεύουσα και μάλιστα εύθυμος, Sv καί η εύ.θυμια δέν 
■ητο συνήθως τδ Απαραίτητον χαρακτηριστικόν της ωραιότητάς της.

— ’Ά ! τί ευχάριστος, έκπληξις ! έφώνησεν, έκτείν.ουσα τάς δύω αυτής 
χεϊρας την μέν πρδς τδν Μαυρίκιον την δέ πρδς την μητέρα του.

Ήύπόδοχη αυτή, Αγλωσσα, ητο πολύ, μακράν άπδ τοΰ νά άνταποκρί- 
νηται είς τάς προαισθήσεις τ.·η.ς κυρίας , δέ. Φρεμέζ : — η παρουσία του 
Αντί νά έπιφέργ έπι της ν,εαράς χήρας, ως έκολακευετο νά πιστευτή τδ 
Αποτέλεσμα της κεφαλής της Μεδούσ.ης, έφαίνετο προξενούσα εις χύτην 
άληθη εύχαρίστησιν, και· αύτδς έξ εναντίας έφαίνετο σχεδόν άπολιθωμένος. 
η δέ μητηρ του δέν ϊ)τθ όλιγώτερον. Ή κυρία δέ λά Πάβ ένετρύφα δια 
τσΰ ελαφρούς ειρωνικού, τρόπου της, είς την έκπληξιν τών επισκεπτών της 
καί συγχρόνως είς τδ Απελπιστικόν της θείας της ύφος. Ή εύθυμία της 
έδιπλασιάσθη καί. συνετηρε.’. αύτη σχεδόν μόνη την συνομιλία? μέ ευχέ
ρειαν και εύκολίαν τόσφ μάλλον παράδοξον κα.θ’ όσον δέν έπρόόιδεν ούδέ. 
σκιάν κάν προσποιησεω,;.

"Οταν είδε τδν Μαυρίκιον ετοιμαζόμενο·? νά Αναχώρηση.
— λοιπόν, ταγματάρχα, τώ είπε γελώσα καί ό έφ’ ίππου εκείνος πε

ρίπατος. .. τδν οποίον από έτους μοί οφείλετε·;.
— Κυρία, είπεν ό Μαυρίκιος μετά μακράν τινα πκΰσιν προελθοΰσαν έξ 

έκπληξεως καί δισταγμού, δταν θέλετε .’
— Ναί, έπανέλαβε γελώσα περισσότερον, μοί λέγετε -πάντοτε: δτάν 

θέλετε ! .. . καί έπειτα δ'.ταν έγώ θέλω,. .. άφανίζεσθε..
— Δοκιμάσατε κκί πάλιν,, είπεν ό νεανίας.
— 'Ομολογήσατε δτι είμαι πολύ καλή γυνή. . . Λοιπόν ! πάντοτε κύ

ριον κατά τάς δέκα.
Έν δσφ ό κύριος δέ Φρεμέζ καί η μητηρ του έπορεύοντο πρδς τδ, κτόίμά ■ 

των Αντά^λάσσοντες τάς εντυπώσεις των ώς πρδς την παράδοξον διαγω

γήν τό}ς Μαριάννης, η κυρία δέ Κομπαλέ ηρώτα την ανεψιάν της μέ ύφος 
γλυκύ συγχρόνως και Απότομον Αν ένόμιζε πρέποντα κατά τάς παραμονάς 
τοΰ γάμου τη; τδν κατά μόνα; έφ’ίππου περίπατον αύτδν μεθ’ ένδς ξένου.

— Έν πρώτοι;, επανέλαβεν η κυρία δέ λά Πάβ, δ ταγματάρχης δέν 
είναι πρδς εμέ ξένος' έπειτα δέν θά εί'μεθα μόνοι αφ"’ού θά έ'χωμεν μεθ’ 
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ημών τδν Φραγκίσκον· έπειτα δέν είμαι κόρη, άλλά χήρα καί ώς τοιαύτη 
νομίζω ότι δύναμ’αι νά περιπατώ μέχρι νεωτέρας διαταγής μέ δποϊον δή
ποτε μοί άρέσκει.

— ’Αλλά δέν φοβείσαι, μικροΰ.λά μου, μήπως [δυσαρεστηστι; κατά τι 
τδν Γεράρδον ; .

— ’Όχι ! είπεν η κυρία δέ λά Πάβ. καί άπεχώρησεν.
— Έν ένί λόγω είπεν δ. Μαυρίκιος συνοψίζων την μετά τό!.ς μητρός του 

συνομιλίαν, είχον άδικον νά λάβω ύπδ σπου,δαίαν έποψιν την γυναίκα ταύ- 
τη?. Την έκρινα ένοχον διότι την ύπέθετον δτι έχει βαθύτητά τινα αισθη
μάτων, ηθικην τινα σταθερότητα’ έπί τέλους την ένόμιζα λογικήν καί 
ομω; είναι φανερόν δτι δέν είναι. ΤΙ πρδς. έμέ διαγωγή της μάς τδ άπο.- 
δεικνύει, δέν έχει συναίοθησιν τοΰ τί κάμνει. Είναι παιδίον άπειρον. · · * 
άντί νά θυμών?) τις διά την διαγωγή·? της πρέπει νά γελά.

Ή κυρία δέ Φρεμέζ δέν ητο ί'σω,ς επίσης πεπεισμένη δσον ό υιός της 
περί τΑ;. Απερισκεψίας της ώραίας γείτονός των. Έν τοσούτω τά πράγ
ματα έλάμβανον τροπήν καλλιτέραν’ δ δρίζων έκαθαρίζετο καί η γηραιά 
γυνή έπανεΰρε την επομένη·? νύκτα τδν ύπνον τδν δποϊον σχεδόν είχε χά
σει άπδ της αίφνηδίας άφίξεω; τοΰ υιοϋ της. Τδν είδε λοιπόν άνευ συγκι- 
νησεως άναχωρο.ΰντα την πρωίαν της επαύριον είς την συ.νέντευξίν των.

Μετά τινςρ πρδ τ?ί; δεκάτης λεπτά δ ταγματάρχης είσηρχετο είς την 
αύλην τοΰ πύργου, τών λά Πάβ όπου, δύο ίπποι κρατούμενοι ύ,πδ γέροντό; 
τίνος ιπποκόμου έποδοκτύ,πουν δαγκάναντες τούς χαλινού; των. Σχεδόν 
κατά την αύτήν στιγμήν η νεκρά δέσποινα ώραία εν τή Αμαζόνας στολή 
της κατέβη τάς βαθμίδας τοϋ δώματος άφίνουσα τδ μακρδν Αυτής φό
ρεμα νάσύρητκι κατόπιν της’ έχαιρέτησεν ελαφρώς διά τοΰμαστιγίόυ,

— Καλ’ ημέραν, κύριε ! είπεν εύθύμως καί ίππευσε..
’^προχώρησαν τότε πρδς την λεωφόρον Ακολουθούμενοι ολίγα κατόπιν 

βήματα ύπδ τοϋ γέροντος ύπηρέτου καί έχάθησαν έντδς δλίγου είς τού.; 
λαβυρίνθους τόί; γελοέσση; νορμανδική; έξοχης, μετκβζίνοντες ένοςλλάξ Απδ 
τά; μικράς καί σκιερά; άτρκπού,ς είς τού; μεγάλους φωτεινούς καί λευ
κούς δρόμους. ' .

Παρά την μεγίστην έλαφρότ.ητα τών αισθημάτων τά δποΐα ό. Μαυρί
κιος άπέδιδεν, οχι άνευ λόγου, ί'σως, είς την νεαράν χήραν, έ-νόμισεν έν 
τοσούτιμ ολω; Αδύνατον, νά μη της κάμγ. τδν παραμικρόν λόγον κατά 
την πρώτην στιγμήν τή; κατά μόνα; συναντησεω; των άναφορικώ; τοΰ 
μεταξύ αύτών μυστικού καί νά μη έπιχεΐρησή δικαιολόγησίν τινα .Ασαφή 
διά τδν γάμον της. '’‘Ητο προητοιμασμένος νά της Απάντησή έπί' τοϋ' αν
τικειμένου τούτου μετά παγετώδους σεβάσμοΰ καί μετά της αδιαφορίας 
την οποίαν καί αυτή η ιδία έφαίνετο έχουσα, νά τήν μεταχειρισθή τέλο,ς 
δη:ως τής Αρμοζε, δηλαδή ώ; παιδίον. *
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Άλλά τδ παιδίον αύτδ δέν έσπευδε ποσώς νά θίξη Αντικείμενου συνο
μιλίας τόσον φυσικώς υποδεικνυόμενης ύπδ τών περιστάσεων*  δέν έφκί- 
νετο δέ ποσώς άμηχανοΰσα ή άφηρημένη. Έρρόφα άπλήστως τά εαρινά 
τής έξοχης αρώματα, έκοπτε διά τοϋ άκρου τοΰ μαστιγίου της κατά μή
κος τών φρακτών τούς άνθηρούς τής πτερίδος βλαστούς, ώμίλει μετά 
στοργής εις τδν ίππον της και άφινε τέλος νά φαίνωνται πάντα τά ση
μεία τής είλικρινεσ τέρας εσωτερικής εύχαριστήσεως. Διότι τδ παιδίον 
εκείνο ητο γυνή — γυνή κατά βάθος γνωρίζουσα τί έπραζε, τί έπραττε 
και τί ήθελε. “Επαιζε πκιγνίδιον κινδυνώδες*  καί έθριάμβευσε κατά πρώ
τον*  ήσθάνετο ότι έρρίφθη όλοτελώς εις τδπάθο;, εις τήν τύχην, εις τδν 
κίνδυνον, εις τδ άγνωστον καί ή γυναικεία αύτής φύσις ολόκληρος έ'παλ- 
λεν έξ ηδονής.

Έν ω έτρεχε καλπάζουσα έστάθη αίφνης.
— Τί τρέχει, ήρώτησεν ό Μαυρίκιος.
— “Ω ! τίποτε ! .. . εϊπεν, άμέλεια, κάτι έλησμόνησα. Καλεϊτε, σής 

παρακαλώ τδν Φραγκίσκον ;
Ό Μαυρίκιος έκαμε σημεΐον εις τδν ύπηρέτην αστις έπλησίασε.
— Καλέ μου Φραγκίσκε, εϊπεν ή νεαρά γυνή, πρεπει νά έπιστρέψης. > 

έλησμόνησα δύο έπιστολάς έπι τοϋ γραφείου τής μικράς αιθούσης.. . . πρέ
πει νά άναχωρήσωσι μέ τδ ταχυδρομείων τής μεσημβρίας. . . Πήγαινε γρή
γορα καί έλθέ νά μάς συνάντησης εις τδ κονικλατροφεΐον.

Έν ω ο υπηρέτης άπεμακρύνετο καλπάζων ή κυρία δέ λά Πάβ έπανξ- 
λαβε τδ βήμα τη; παρά τδν ταγματάρχην, καί, μετά τινας στιγμάς σιω*  
πής, εϊπεν άποτόμως.

— Εϊσθε πολύ ώργισμένος έναντίον μου ;
Ό τόνος ήτο βραχύς, σοβαρός και άλαζωνικος, Ό Μαυρίκιος ένόησεν 

ευθύς .ότι κακώς είχε κρίνει καί ότι ένώπιό.ν ταυ εΰρίσκετο γυνή κυρία 
έαυτής καί τών.πράξεων της.

— Ναί, κυρία, είπε· μετ’ αυστηρότητας πολύ !
— Γνωρίζω ότι έκαμα κακά, είπε πο,λύ κακά· · ί · Άλλά σεϊς εϊσθε 

ή αιτία. - .
— Έγώ ! . '
— Ναί". . .. σεϊς! Διατί μέ έγκατελείψκτε ;.. . Άν πράγματι άνε- 

κλήθητε ύπδ τής ύπηρεσίας, άν ήσθε ήναγκασμένο,ς νά άναχωρήσητε — 
τδ όποιον άμφιβάλλω — δέν ήδύνασθε τούλάχιστον, δέν είχατε καθήκον 
νά μοί γράψητε, νά μοί δώσητε σημεΐον ζωής, ενδιαφέροντος, άγάπης ;... 
Κκταδικασθεϊσα νά ζώ άνευ έρωτος νομίζετε οτι δύναμαι νά ζήσω καί 
άνευ φιλίας ; . . . Έν τή θέσει έν η ευρισκόμην, δέν εϊχον, δέν ήδυνάμην 
νά έχω παρ’ ένα μόνον φίλον ασφαλή. . . τδ έγνωρίζατε. .. σας τδ εϊπον.. · 
11 φιλία ανθρώπου ώς ύμεϊς ήδύνατο ίσως νά μέ παρηγόρηση διά τήν κα-
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ταστραφεϊσαν ειμαρμένην μου, ή τούλάχιστον έπλαττον τοιοΰτόν τι δνει- 
ρον. .. και σεϊς τδ θραύετε άποτόμως.. υ φεύγετε.... μέ εγκαταλεί
πετε... μέ καταθλίβετε.. . μέ προσβάλλετε τοιουτοτρόπως, καί θέλετε 
νά μή τδ αισθανθώ ! . . . Μέ εκλαμβάνετε λοιπόν ως άγαλμά τι τοΰ κή
που μου ! .. . Θεέ μου ! κύριε Θά μέ εύρίσκετε πολύ ειλικρινή . . άλλ’ άν 
νυμφεύομαι τδ κάμνω διά νά έκδικηθώ σάς, διά τήν έγκατάλειψίν σας, 
διά τήν περιφρόνησίν σας, διά τήν σκληρότητα σας... τδ κάμνω διά νά 
σάς προσβάλω και νά σάς λυπήσω ^άί έγώ άν δυνηθώ.

— Και ώς πρδς τοΰτο, κυρία, εϊπεν ό νεαρός ταγματάρχης μετά συγ- 
κινήσεως, έπετύχατε εντελέστατα, διότι μέ λυπείτε βαθύτατα. "Ο
σον άφορ^ τά σφάλματα διά τά όποια μέ κατηγορείτε, και τά ό 
ποϊκ είναι άληθέστατα, θά σάς τά εξηγήσω μεταχειριζόμενος τήν κα- 
θαράν ειλικρίνειαν τής οποίας σείς μοΰ έδώσατε τδ παράδειγμα.—Έφο- 
βήθην άπλούστατα μήπως τδ πρόσωπον τοΰ φίλου και τοΰ εμπίστου γυ- 
ναικδς τόσον θελκτικής όσον ύμεϊς ήτο πάρα πολύ δύσκολον και κινδυ
νώδες.

— Πρέπει νά χαιρετήσω, ύποθέτω ; εϊπεν ή κυρία δέ λά Πάβ κύ- 
πτουσα έπί τοΰ λαιμού τοϋ ίππου της.

Καί μετά μικράν σιωπήν
— Λοιπόν ! τότε... έπανέλαβε μέ τδ εΐοωνικόν της ύφος, τώρα θά 

έχωμεν πάλιν τά ί'δια; θά άναχωρήσητε πάλιν ;
— Άφ’ ού νυμφεύεσθε, εϊπεν δ Μαυρίκιος αύτδ εϊναι άνωφελές.
— Ά ! εϊπεν ή νεαρά γυνή, βέβαια έχετε δίκαιον. ,
Έπροχώρησε βήματά τινα μέ ύφος σκεπτικόν, τοϋ εύλυγίστου αύτής 

σώματος άκολουθοΰντος μετά νωχελείας τά κινήματα τοΰ ίππου’ έπειτα 
αίφνηδίως, θεωρούσα τδν Μαυρίκιον κατά πρόσωπον:

— Καί άν δέν νυμφευθώ, είπε... τότε ;
Πριν ή δ νεαρός άζιωμκτικδς δυνηθή νά άποκριθή είς τήν παράδοξον 

καί δύσκολον αύτήν έρώτησιν, ή κατά μόνας σβνομιλίκ.των διεκόπη άπο
τόμως διά τής είς τήν κλίσιν τής όδοϋ παρουσίας ίππέως δστις προεχώ- 
ρει πρδς αύτούς καλπάζων.

— Ό Γεράρδος, έφώνησεν ή νεαρά γυνή.
’Έπειτα προσέθηκεν ήσύχως. -
— Ήθέλησε νά μ.οί προζενήση έκπληζ’.ν ! Μόνον απόψε τδν περιέμενον 

... Θά ήλθε διά τοΰ συρμ,οϋ τής νυκτός !... Φιλόφρων ανυπομονησία ! Κύ
ριε δέ Φρεμέζ σας παρακαλώ νά ήσθε περιποιητικός, πολύ περιποιητικός 
πρδς αύτόν.

Ό Μαυρίκιος προσέκλινεν.
Ό Γεράρδος δέ Κομπαλέ ήτο ύψηλδς νεανίας κομψός καί εύ'σωμος άν 

και σωματώδης κατά τι ένεκα τών νυκτερινών οργίων. Τά χαρακτηρι- 



327326 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

βτικα του, σκυθρωπά κατά τι κζί κεκοσμημένα δέν ήσαν ίφ,ως άμο.;.5 
κοινή; τίνος καί τετριμμένης ώρζιότητος. ΎΙ1το ηθικώς φαύλος, καλής 
κζρδίας, δον Ζουάν τών παρασκηνίων κκί τών δείπνων πνεύματός εύθυ
μου μέν άλλά χονδρού και περιωρισμένου, μή φοβούμενος έν κτύπημα ξί- 
φους, κκί σεβόμενος, άρκετά την τιμήν του κατά τάς ιδέας της εποχής.

Ή κυρία δέ λά Πάβ έ'τρεξεν ολίγον πρδς προ,ϋπάντησιν τοϋ Γεράρδαυ 
καί τεινουσα την χεΐρα:

— Κκλώς ήλθατε, έξάδελφε ! εί^έν—έπειτα στρεφόμενη ολίγον έπί 
τοϋ έφιππίου της:—Κύριε δέ Φρεμέξ, ό έξάδελφός μου δέ Κομπκλέ I... 
Γεράρδε, δ ταγματάρχης δέ Φρεμέζ, δ φίλος τοϋ κυρίου δέ λά Πάβ.

Μετά την παρουσίασιν ταύτην οί δύω νέοι έχαιρετήθησαν μέ τινα ψυ
χρότητα' διότι άν ύπήρχεν άνθρωπος εις τον κόσμον τον όποιον δ ταγ
ματάρχης εύχαρίστως ήθελε, θωίιεόσει διά τοϋ άκρου τοΰ μαστιγίου του 
ούτος ητο δ μνηστήρ τής κυρίας δέ λά Πάβ, και έξ άλλου μέρους δσον 
αγαθός καί άν ήτο, a Γεράρδος δέ Κομπαλέ, δέν ητο δυνατόν νά τώ είναι 
ευχάριστου τό νά εύρίσκη την μνηστήν του είς περίπατον έν τή έξοχή 
μετά νέου άξιωματικοΰ διακέκριμμένου έξωτερικοΰ. Άλλ’είς τδ σημεΐον 
δπου εύρίσκοντο τά πράγματα μετά τής έξαδέλφης του, δ Γεράρδος έθεώγ 
ρει εαυτόν-πλέον ώς νυμφευμένου καί δέν άπέδιδεν είς τό συμβάν τοϋτο 
σπουδαίαν σημασίαν. Τό έλαφρδν. νέφος τδ 'έπισκιάσαυ. τδ μέτωπόν του 
κατά την στιγμήν τή; συ.ναντήσεως διελύθη μέ τούς πρώτου; φιλόφρονας 
λόγους τούς όποιους ό ταγματάρχης έθεώρησε καθήκον του νά τφ άπευ- 
Ούνη, υπάκουων είς τάς διαταγάς τής κυρίας δέ λά Πάβ.. Κζί έπέσ-τρεψαν 
ήσύχως είς τον πύργον δμιλοΰντες έν μεγίστη σύμπνοια.

Έν ω άφίππευε βοηθουμένη ύπδ τοΰ μνη,στήρος της ή κύρια δέ λά 
Πάβ ήρώτησε τδν Μαυρίκιον άν ήθελε νά μείνη νά π-ρογευματίση μετ’ 
αύτών. Ήρνήθη εύγενώς, ή Μαριάυνκ δέν έπέμεινε καί δ νεκρός ταγμα
τάρχης έπανέλαβεν άταράχως τόν πρδς τδ κτήμά του δρόμον. Ήρκέσθη 
νά εί'πη είς τήν μητέρα τ»ου δτι δ περίπατος κατά τδν όποιον προσετέθη 
καί δ κύριος δέ Κομπκλέ ύπήρξεν εντελώς ήσυχος,; καί ασήμαντος, καί 
δτι δύναται τώρα νά μήν έ'χη φόβον τινά.

. (ακολουθεί) Α. Π-. Α...

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΦΕΡΡΑΙΟΥ
............. .. ■ .■

Ύπ’άρ. 4 14 τοϋ τάματος Γ' έξετέθη έν τή έκθέσει τών μνημείων τοϋ, 
ίεοοΰ άγώνο; τεϋχος έ'ντυπον έκ σελίδων 12 σχήματος μικροΰ 8°« τοϋ 

■ δποίου έλλείπει ή προμετωπί;, έχει δέ έπί κεφαλής μέν τήν επιγραφήν 
«'Ύμνος πατριωτικός τής 'Ελλάδος καί δλης τής Γραι,κίας’πρδς ξζναπό- 
κτησιν τής αύτών έλευθερίας» έν τήλει δέ υπάρχει κενή σελίς άνευ ση- 
μειώσεως αριθμών φέρουσα έν μέσ.φ δύο παρενθέσεων α’Απδ τήν τοΰ γέ
νους τυπογραφίαν έν Κέρκυρα». Ό ύμνος ούτος είναι άναμφιλεκτως τοΰ 
πρωτομάρτυρας 'Ρήγα τοϋ Φερραίου περί ού δμιλεϊ δ Περραιβος έν τή βιο
γραφώ τοΰ'Ρήγα σελ. 21-22 (έ'κδοσις ’Αθηνών 1 860) άναφέρων στροφάς 
τινας, άς έκ μνήμης 'ένεθυμεΐΤο, Ό ύμνος έτυπώθη έν Κέρκυρά είναι δέ 
τδ μόνον περισωζόμενον άντίτυπον είς τήν βιβθιοθήκην τοΰ πατρός μου. 
Τδν χρόνον τής έκτυπώσεω; έξάγομ^ν έκ τοϋ χρόνου τής ύπάρξεως τοΰ 
έν Κέρκυρα τυπογραφείου. Τδ τυπογραφείου τοϋτο*  ΐδρυθέν περί τδν Φε
βρουάριον τοΰ έ'τους 1798, ύπδ τών δημοκρατικών, Γάλλων, μετωνομάσθη 
τφ J.801 μετά τήν ίδρυσιν τής Έπτανήσου πολιτείας Τυπογραφία τοΰ 
γένους καί διευθυντής αύτής έγένετο απ’αρχής μέχρι τοΰ 1809 δτε μετ
ωνομάσθη ύπδ τών Γάλλων αύτοκρατοριζή, δ Διονύσιος Σαρζντόπουλος’. 
Είς τοϋτο λοιπόν τδ διάστημα θά έξετυπώθη έν Κέρκυρα δ ύμνο; ούτος, 
δστις είναι τόσφ.-σπάνιος, διότι κατ’έμήν εικασίαν θά κατεσχέθη έν Κερ- 
κύρα έξζφανισθέντων τών αντιτύπων, ένεκα τοΰ σφοδρού ύφους κατά τών 
’Οθωμανών.

*Ολα τά ’Έθνη πολεμούν,
Καί στού; τυράννους τους δρμοΰν,
Έκδίκησιν γυρεύουν, 
Καί τούς, εξολοθρεύουν,

* Άνεκοινώθη εν τω Φιλολογ'ικφ καί ’Αρχαιολογική τμήματι,

’Εκδίδω δέ σήμερον τδν ύμνον ταϋτρν τοΰ μεγάλου πατριώτου φρονώυ 
δτι έκτελώ καθήκον ιερόν.

Μιχ. Π. Λάμπρος

ΥΜΝΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ

Τής 'Ελλάδος, και όλης τής Γγαικίας' 

πρός ζαγαπόκτησιν τής αΰτώκ 'Ελευθερίας

Καί τρέχουν γιά τήν δόξαν, 
Με χαρά στή φωτιά.

Κ’ έκεΐνα ποϋ άποκοτοΰν, 
"Ο,τι κι’ άν θέλουν άποκτοϋν’

1 "Ορα ίν Χρυσαλλίώ τόμ. Δ', σ. 597 ίατορικήν πραγματείαν περί τής άρχή; καί προό
δου τής τυπογραφίας ?ν Έλλάδι μέχρι τοΰ 1821 ύπδ Π· Λάμπρου,
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Διέΐε την Ιταλίαν, 
Πώς πηρ’ έλευθερίαν, 
Καί τρέχει γιά τήν δόξαν, 
Μέ χαρά στη φωτιά.

"Ετζι κ’ ημείς, & άδελφοί, 
Νά συκωθοΰμεν μέ δρμή, 
Έκδίκησιν ζητοϋντες, 
Τυράννους άπωλοΰντες, 
Γιά τήν ελευθερίαν, 
Μέ χαρά, μπρέ παιδιά.

Ώς πότ’ ημείς ύπομονή, 
Καινά μή βγάνωμεν φωνή ; 
Σά ν’ άμαστε δεμμένοι, 
Ζοϋμεν τυραννισμένοι, 
Καί καταφρονημένοι, 
Στή φωτιά, μπρέ παιδιά.

"Ολα τά ’Έθνη τδ θωροϋν, 
Καί πάλ’ εύθύς τδ άποροϋν, 
Πώς τέτοια παλικάρια, 
Ποΰναι σάν τά λιοντάρια, , 
Νά ζοϋν στήν τυραννίαν· 
Στή φωτιά, μπρέ παιδιά·.

Λοιπδν τεινάξατε γιά μιά, 
Τήν τυραννίαν, καί σκλαβιά, 
Παράδειγμα μάς είναι, 
Τών προπατόρων μνημκι, 
Καθώς εκείνοι ζοΰσαν' 
Στή φωτιά, μπρέ παιδιά.

’Άν περπατγς μέσ’ στά βουνά, 
Κ’ έχεις συντρόφους τά κλαδιά, 
Κανείς δέν σέ στιμάρει, 
Πώς ν’ άσαι παλικάρι' 
Άλλ’ εύγα, και πολέμει, 
Με χαρά στή φωτιά.

Τώρα καιρός είναι καλδς, 
Γιά νά φανή δ δυνατός' 
Τυράννους νά σκοτώση, 
Και Χριστιανούς νά σώση' 
Λοιπδν άς κινηθώμεν, 

• Με χαρά στήν Τουρκιά. 
Ώς πότε άνδρες ξακουστοί

Νά ήστε πάντα σφαλιστοί ; 
Σ’ έρημους, καί στά δάση, 
Κανείς δέν σάς τρομάσσεΓ 
Εύγήτέ, και χυ.θήτε, 
Στήν Τουρκιά, μπρέ παιδιά.

Τώρα καιρδς γιά νά φανή, 
Ό κάθε είς όπου φρονεί, 
Πώς είναι παλικάρι, 
Τούς Τούρκους άς τρακαργ, 
*Ας σφάξη τούς τυράννους, 
Μέ χαρά στή φωτιά.

Τά παλικάρια τά καλά 
Ποτέ δέν στέκουν σφαλιστά-, 
’Αλλά μέ τήν άνδρείαν, 
Τεινάζουν τυραννίαν, 
Καί ζοϋν μ.’ ελευθερίαν, 
Στδ Δουνιά, μπρέ παιδιά.

Ιδού καιρδς νά δοξασθγς, 
Ψυχήν καί σώμα νά σωθγς, 
Τ’ άδέλφία σου νά γλυσης, 
Τυράννους νά τζακίσης, 
Κ’ ελεύθεροι νά ζώμεν, 
Στδ Δουνιά, μπρέ παιδιά.

"Οποιος λοιπδν είναι καλδς, 
Κι’ δοθόδοξος χριστιανός, 
Ms τ’ άρματα στδ χέρι, 
’Άς δράμη σά ξευτέρι, 
Τδ Γένος του νά σωση, 
Μέ χαρά, μπρέ παιδιά.

Σταυρός, ή πίστις, καί καρδιά, 
Δουοέκια, και καλά σπαθιά, 
Γκρεμίζουν τυραννίαν, 
Τιμούν ελευθερίαν, 
Όπ’ έ'δωκεν ό Πλάστης, 
Στδ Δουνιά, μπρέ παιδιά.

Αυτούς που βλέπετ’ άντικρύ, 
Είναι Κονιάριδες χοντροί, 
Κ’ εσείς μπρέ παλικάρια 
Είστε σαν τά λιοντάρια, 
Κτυπάτε τούς Τυράννους, 
Μέ χαρά στή φωτιά.

Ντουντούμικα πλατυά φορούν, 
Χωρίς πελάφι δέν μ-ποροΰν, 
Μία ώρα δέν προσμένουν, 
Χωοϊς καφφέ πεθένουν’. 
Λοιπδν τι τούς φοβεϊσθε ; 
Στή φωτιά, μπρέ παιδιά.

Ή προκοπή τους είν’ αύτή, 
Καθώς ξυπνήσουν τδ ταχύ' 
Άνάσουνου, και ντέρα, 
’Ώ τήν κακή τους μέρα'·

Ώς πότε τούς βαστάτε; 
Στή φωτιά, μπρέ. παιδιά.

Άρβανητιά, και ή Τουρκιά, 
Χάνει καί νοΰν καί μυέλά, 
"Οταν Θά συκωθητε, 
Κι’ άπάνωτους χυθ·ητε, ..... 
Τρέμουν κΓ άνατρυχιάζούιΓ 
Στή φωτιά, μπρέ παιδιά.

Καπιτανέοι άδελφοί, 
"Ηρωες άνδρες θαυμαστοί, 
Καιρδς είν’ πολεμεϊτε, 
Τυράννους μην άφ.ητε, 
Τ’ άδέλφια μας νά γλύσουν' 
Στή φωτιά μπρέ παιδιά.

Νά λάμψη πάλιν λευθεριά, 
Ώς ήτον τότε μία φορά' 
Κ’εσάς χρυσάς κολόνας, 
Σάς κάμουν είς αιώνας, 
Νά ήστε διά μνήμην' 
Στή φωτιά, μπρέ παιδιά.

"Οσ’ άστρα έ'χ’ δ Ουρανός, 
ΚΓ όσαις φωτιαΐς ό κεραυνός' 
Τόσαις φοραϊς ομοίως, 
Ό Μπότζαρης άνδρείως 
Ένίκησε.μέ δόξαν, 
Τήν Τουρκιά, μποέ παιδιά.

Μπουκουβαλέοι ξακουστοί, 
Όποϋναι σάν τδν Ήοακλή 
Τυράννους Όθωμάνους,

’ Τούς έ'χουν σά γαϊδάρρυς, 
Σάν τίγρεις γιουρουδίζουν, 
Στή φωτιά, μπρέ παιδιά.

*0 Δράκος είναι τρομερός, 
Κι’ δ Καρα’ίσκος τολυ.ηρδς, 
Όρμοϋν είς τήν Τουρκίαν, 
Χωρίς κάμμιά δειλίαν' 
Σκοτώνουν τούς τυράννους, 
Μή χαρά στή φωτιά.

Χρηστάκης τώρα- είν’ καλδς, 
Καί δ Μπλαχάβας δυνατός. 
’'Αν βγάλουν τά σπαθιά τους 
Άλοί πδ τήν Τουρκιά τους,- 
Ζητοΰντες λευθερίαν, 
Μέ χαρά στή φωτιά.

'Ο Λάζος, καί δ Κομπολής, 
Μπασδέκης, καί δ Κωσταντής,

Ταπάκης, καί Γκιθώνςςς, - 
Νά ζοϋν εις τούς αιώνας- 
Είν’ άνδρες ξακουσμένοι 
Στδ Δουνιά, μπρέ παιδιά. ’ 

Σταθάς, Στερνάρης, κι’ δ Παπποϋς, 
Κι’ δ Κουντογιάννης ποΰ άκοϋς, 
Ώς ταΰρ’ αύτοί μουγκρίζουν, 
Τυράννους φοβερίζουν, 
Πατοϋν τήν τυραννίαν, 
Μέ χαρά, μπρέ παιδιά.

Ό Βαρνακιότης είν’ φρικτδς,
Καί δ Μιχάλης φοβερός, 
Τζιανάκας καί Νικόλας, 
Ν’ άχουν χρυσούς αιώνας, 
Ποτέ τους δέν φοβούνται, 
Τήν Τουρκιά, μπρέ παιδιά., 

Τζαχίλας, Ψτίρας, κι’ δ Κονιδς, 
Δημόκας, καί δ Κατζαρδς, . 
Ό Μάνδαλος, καί Φώτης, 
Τυράννων είν’ διώκτης.
Αύτοί πάντα νικούνε, .
Μέ χαρά τήν Τουρκιά.' 

Νικολακεοι τρομεροί,
Καί δ Καγκιούζης πολεμεΐ' 
Διέτε τδν Ζαχαρία, 
Πώς τρώγει τήν Τουρκία, 
Τδ Γένος γιά νά. σώσουν, 
Μέ χαρά μπρέ παιδιά.

'Ο Χρυσαντάκης, κΓ δ Γιαννής, 
Τζοβάρας, καί δ Τζιαμπαλής'- 
Διές τδν Κολοκοτ*ρόνη,  
Πόσους εχθρούς σκοτώνει, 
Καί τρέχουν σά θηρία, 
Μέ χαρά στή φωτιά.

Κι’ άλλοι άμέτρητοι πολλοί, 
Καπιτανέοι τρομεροί, 
Ποϋ τρέχουν σά θηρία, 
Ηεσχίζουν τυραννία, . 
Καί θέλουν λευθερία- 
Στή φωτιά, μπρέ παιδιά.

Αύτοί τυράννους δέν ψηφοϋν, 
Κ’ ελεύθεροι στδν κόσμον ζοϋν' 
Πλούτος, ζωή, τιμήτους, 
Είν’ μόνον τδ σπαθί τους· 
Καί' τρέχουν γιά τήν δόξαν, 
Μέ χαρά στή φωτιά.
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Άλέζανδρε. τώρα νά βγής, 

Άπδ τδν τάφον, καί νά ίδνίς, 
Τών Μακεδόνων πάλιν 
’Ανδρείαν την μεγάλην, 
Πώς τούς έχθρού; νικούνε, 
Μέ χαρά στη φωτιά.

Ό Λεωνίδας ποΰ νά ζή, 
Μέ τούς τρακόσιους του μαζύ, 
Νά ίδή τδν Σπαρτιάτη, 
Πώς ρίχνεται σάν άτη’ 
Τρώγει, πατεΐ, ξεσχίζει 
Την Τουρκιά, μπρε παιδιά.

Αυτούς κ’ ήμεϊς τούς θαυμαστούς, 
"Ηρωας κι’ άλλους εκλεκτούς, 
’Άς μιμηθώμεν τώρα, 
Μή χάνώμεν την ώρα, 
"Οτ’ είναι πρόγονοί μας 
Στη φωτιά, μπρε παιδιά.

Αυτοί έζοΰσαν στδ Δουνιά, 
Μισοΰντες’τήν κακή σκλαβιά- 
Για τήν ελευθερίαν, 
Πηδούσαν στήν φωτίαν’ 
Λοιπδν τί καρτεροϋμεν ;
Στή φωτιά, μπρε παιδιά.

Άπόφασις, καί ή δρμή, 
’Ανδρεία, καί ή συμβουλή, 
Τυράννους δίδουν δρόμον, 
Μαζύ καίμέγαν τρόμον· 
Λοιπδν άγριωθήτε, 
Μέ. χαρά στήν Τουρκία.

Άρπάξατε τώρα σπαθιά, 
Καί τρέξατε σάν τά θεριά’ 
Χυθήτε στήν Γραικίαν, 
Βγάλτε τήν τυραννίαν, 
Καί δότε λευθερίαν, 
Με χαρά, μπρε παιδιά-

Αόγκοί, βουνά, καί λαγκαόιαϊς, 
’Άς στράψουνε άπδ φωτιαΐς’ 
Φωναϊς, φόβους, καί τρόμους, 
Γεμίσατε τούς δρόμους’ 
Νά διώζτε τούς Τυράννους, 
Με χαρά, μπρε παιδιά.

Νά λάμψη πάλιν ό Σταύρος, 
’Ά.ς έρχεται τώρα όμπρός, 
Να ίδωσι τα αστρα, 
Τούς πύργους, καί τά κάστρα, 
Νά πέφτουν τών τυράννων, 
Στή φωτιά, μπρε παιδιά.

Τά ’Έθνη που δέν μάς ψηφοϋν, 
Πατρίδα, Γένος· όνειδοΰν’ 
*Ας ΐ'δωσιν άνδρείαν, 
ΚΓ άς λάβωσι δειλίαν, 
Νά πέσουν, νά σπαράζουν, 
Στή φωτιά, μπρέ παιδιά.

Ν’ άρχήσουν τώρα νά λαλούν. 
Με όργανα νά κελαδοΰν, 
ΊΙ Μούσαι; τήν ανδρείάν μας, 
Τώρα στην λευθεριάν μας, 
Πώς τρέχόμεν μέ πόθον, 
Καί χαρά στή φωτιά.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΑΝΑΛΕΚΤΑ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
■ (έκτης συλλογής τοϋ κ. I. Ζωγραφάκη)

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ , .
(Γαύδου). . ,. . . . - ■

Ιϊτόνε ένας άρχοντας είς τήν Πόλι, κ’ ει/ε ένα νεγιό. Έπόθανε καί 
άφηκεν του πενήντα χιλιάδες γρόσσα. Λοιπδν τοϋ είπε: Παιδί μου, ποτέ 
σου μέ μεσημεράδες νά μή συναναστρέφεσαι. Λοιπδν αυτός όταν επέθανεν 
ό πατέρας του, έσμιξε μέ φίλους καί μέ μεσημεράδες καί έφαε τά γρόσσα 
του, τση πενήντα χιλιάδες. Τέλος πάντων έπουλησε καί τά σπίτια του
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■καί δέν έκράτηξε παρά μίαν κάμερα μέσα, σαράντα χιλιαδώ γρόσσα (τά 
πούλησε). · , ·.·■"

’Άς τδν άφησωμεν · αύτδν έκεϊ. ’Ένας' βασιλέας .είς τήν Φράνσα είχε 
μιά θυγατέρα’ ήβαλεν τηνε είς ένα μπιαντέ νά τηνέ σουργιανίση είς τδ 
πέλαγος. "Ενα καράβι καί πιάνει τήν κοπέλα καί τηνέ παίρνει σκλάβα. 
Λοιπδν τήν. ύπήγεν είς τήν Πόλι νά τηνέ πουλήση. Λοιπδν ή'βγαλε τήν 
κοπελιά καί ήδωσεν τηνε δυδ μαρνέρω (γεμιτζίδων) νά πάνε νά τήν που- 
λήσωσι. ’Ά, δ νέος αύτδ<ς κάθεται είς ένα καφενείο*  (ή κοπέλα ή'τονε, ώς 
12 ,χρονώ)’ ώς τδν είδε αύτήνη ή κόρη, τδν έδέχθηκε, καί τών είπε, 

.Κάνω σας ρίτζά νά τοΰ πήτε νά μέ πάρη (αύτηνοΰ τοΰ νέου). Εί'πασίν 
του ότι, ετούτην τήν κόρη πουλούμε, άνέ θέλης νά τηνέ πάρης. — Πόσο 
θέλετε είς αύτήν τήν κόρη; — Δυο χιλιάδες γρόσσα. — Σταθήτε δυδ 
ώρζις δπίσω. ’Έδωκέν τωνε τση δυδ χιλιάδες τά γρόσια καί έπήρε τήν 
κόρη. Έπήρε τήν κόρη, ύπηγέν την’ς τδ κονάκιν του καί τση λέει·' 
θαρρείς πώς είμαι κανένας νοικοκύρης ; έγώ έχω τά σπίτια μου πουλη
μένα καί δέν έχω παρά τούτη τήν κάμερα ποΰ πλαγιάζω μοναχά. Λοι
πόν, λέγει, άμε νά βρής αύτ,δν τον άνθρωπο ποΰ τά πούλησε; νά του δώ- 
σης πενήντα χιλιάδες γρόσια- και δ,τι σοΰ π^!, έλα νά μοΰ πης’ ύπήγε 
ηυρηκε τδν άνθρωπο και είπέν του. Δόσε μου τά σπίτια μΌυ νά σοΰ δώσω 
πενήντα χιλιάδες, γρόσσα. Λοιπδν δέν ήθέλησε νά τοΰ τά δώση. Ή κο
πελιά τοΰ λεγει- πάρε τούτη τήν ατίμητη πέτρα νά τήν πίρς ’ς τοΰ σα
ράφη νά τήν άλλάξη, νά σου δώση πενήντα χιλιάδες γρόσσα. Έπήγε ’ς 
τοΰ σαράφη, έπήρε τση πενήντα χιλιάδες τά γρόσσα. ’Έγραψεν ή κοπε
λιά μ.ιάν άναφοράν καί έστειλέν τονε-’ς τδ Δικαστήριο (τδν άντραν της,’ 
νάποΰμε)’ έστειλαν καί έφεραν τδν άνθρωπον οπού αγόρασε τά σπίτια καί 
τοΰ λέγουσι — Γιατί δέν τοΰ δίδεις τά σπήτια έτουνοΰ, ποΰ έχει σεφι- 
λικι.’ς τη μέση του σπιτιού μιάν κάμερα ; Τότε λοιπδν τοΰ λέγουσι. Μέ
τρησε τση σαράντα χιλιάδες τά γρόσσα νά τόΰ τά δώσης. Έπήοεν τά 
σπίτια’ ύπήγε καί ευρήκε τήν κοπελιά, καί τής λέγει δτι έπήρα τά 
σπίτια μου. Καί τοΰ λέει. ’Άμε είς τοΰ σαράφη νά σοΰ δώση άλλαις σα
ράντα χιλιάδες νά τοΰ τήν άφήσης τήν πέτρα.

’Έκαμεν έμπόριον καί έβάλασ.ίν τόνε πρώτο Γιουμουρουξή (άρχιτελώνην) 
τής Πόλις. Ό Βασιλιάς άπουχει τήν κόρη, τήν γυρεύει καί δέν μπορεί 
νά τήν βρη· 'Ένας Νυδραϊος είς τήν Φράνσαν, καί λέγει δτι είμαι ικανός 
νά τήν ευρώ τοΰ βασιλιά τή θυγατέρα. Λέσι τοΰ Βασιλιά, δτι, δ τάδε κα
πετάνιος είνε ικανός νά σοΰ βρή τή θυγατέρα σου, καί έστειλε καί τδν 
έφερεν είς τδ σεράγιο. Έτότες τοΰ λέγει λοιπόν δτι: Τοΰ λόγου σου είσαι 
ικανός νά βρής τήν κόρη μου ; — Έγώ, αφέντη, είμαι ικανός νά βρω τή/ 
κόρην σου, δταν μόΰ δώσης ένα καράβι άπδ τήν αρμάδα σου, οποίο θέλω 
καί νά μοΰ δώσης καί διακόσαις χιλιάδες γρόσια. Τότες του λέγει λοιπόν, 
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•’Άμε πάρε οποίο καράβι θέλεις. Δόσε μου, αφέντη καί τέσσαρα πετράδια 
άπδ τετρακοσώ καί πεντακοσώ γροσσώ, γιά δακτυλίδια. Λοιπδν έβαλε 
τού; μαρνέρους του (ναύτας) και έσηζώθηκεν εις τά πανιά. Αοιπδν τοϋ 
λεγουσιν οι μαρνέροι, καί ποΰ θά πάμε νά γυρεύγωμε αύτην την κόρη ; 
Αύτδς λεγει δτι, είς την Πόλι ποϋ ένε άπδ όλα τά μιλέτια. 'Υπήγε, 
έφου/ταρε εί; τήν Πδλι. Έκατέβηκε αύτδς ό γιουμουρουξή; και τοΰ λέ
γει, Τί έχει; ’ς τδ καράβι μέσα; — Δέν έχω τίποτα, δξω σάφρα (σαβούρα, 
έρμα). Τότε λοιπδν ό καπετάνιο; έκαμεν εκεί ώς ένα μήνα. ’Έδωκε τά 
πετράδια αύτάνα τά τέσσαρα δυο μκρνέρω καί έβγήκασι νά τά πουλοΰ- 
σιν είς την πολιτείαν. Λοιπδν έπεράσασι άπού τδ κονάκι ποϋ ήτό νε αυτή*  
ή Βκσιλιοποΰλα καί τελαλίζουσι, οποίος θέλει νά πάργ πέτρα νά κάμη 
δαχτυλιδι. II Βκσιλιοποΰλα λεει τής δούλας της, Πέ των νά βγοΰν’άπάνω. 
Έδιάλεξε μίαν πέτρα και τωνέ λέγει. Πόσα θέλετε εί; ετούτη ; — Χίλια 
γρόσσα, τής εί'πασι δτι πώς θέλουν είς αύτήν τήν πέτρα. — Θά μοΰ τή 
δώσετε πεντακόσια γρόσα ; ετούτη είναι φραντσέζικη πέτρα, δέν κάνει 
παραπανω άπδ πεντακόσια γρόσσα. Έβζστοΰσαν τδ ζάντρο τής κόπε-’ 
λιά; αύτή; καί ώς τήν εί'δασι τήν έκατκλάβασιν δτι ήτον αύτήνη ή βα- 
σιλιοπουλια. Αοιπδν δέν τοϊς $ώκαν’ τήν πέτρα, μόνον έπήγασιν είς τδ 
καραοι εις τοΰ καπετάνιου-, ζκί τοΰ λεσίν δτι εύρήκαμέ τήν κόρη. Λοι- 
πδν έτότες λεει, έ, μένετε ήσυχοι έως νά μκσέ σάξηνά τήν πάρωμε.

Μιαν ημέραν τωνέ λεει, Νά έρθετε νά μοΰ δείξετε τδ κονάκι δπου εινε 
ή κόρη αύτή. Αοιπδν ύπήγαν καί εύρήκασι τδ γιουμουρουξή είς τδ σπήτι 
αυτό. ’Ώ, καλώς ώρισες, καπετάνιο, λέει ό γιουμουρουξή; τοΰ καπετάνιο, 
καλώ; ώρισες ! Τοΰ λέει αύτδς καλώς σάς εύρήκαμε. Ό καπετάνιο; έτό
τες επήρε πολύ χαρά. ’Ά! έτράταρε δ γιουμουρουξή; τδν καπετάνιο 
πολύ, Αοιπδν τοΰ λεει, Τδ πρωί, κύριε Γιαννάκο (νά ποΰμε γιά τδ γιου- 
μουρουξη) νά καταιβής νάρθγς ’ς τδ καράβι νά γλεντίσωμε. Έπιάσασι φι- 
λιαις μεγάλαις. ’Έκαμε έως έξε μήνες εκεί ο καπετάνιος*  ήτρώγαν’ κ’ 
έπινανε μαζύ μέ τδ γιουμουρουξή κάθε μέρα. Μιάν ημέρα λέει τώ μαρ- 
νερω, δτι τδ βράδυ θά φύγωμε’ καί ύπάει δ καπετάνιος, καί βρίσκει τδ 
γιουμουρουξή καί τοΰ λέει δτι, Τδ πρωί θέ.νά φύγω, κύριε Γιαννάκο, καί 
να πάρ'ρς τήν κόρη σου νά έλθη; είς τδ καράβι νά γλεντίσωμε τδ βράδυ. 
Λοιπόν, .Μέ ταϊς χαραϊς σας. Έπήρε τήν κόρη του, ύπήγεν είς τδ καράβι. 
Έζαθισασιν, έτρωγαν κ’ έπιναν, κ’ έμεθύσασι τδ γιουμουρουξή. Αοιπδν 
τδν έβάλασιν είς τήν βάρκα καί έπορίσάν τόνε δξω. Έσηκώθη τδ καράβι 
εί; τά πανιά, καί ήπηρε τήν κόρη. ’Εκείνη τή νύκτα έκαμε ένα σεισμό 
μεγα. Έχάλασεν δ μαχαλάς ποΰ είχεν δ γουμούρουξή; τά σπίτια του, 
όλος κείνος δ μαχαλάς ντίπι. Τδ πρωί έξύπνησεν καί λέει, ’Άχ ! τί έπαθα!

Ο καπετάνιος υπήγε τήν κόρη είς τοΰ Βασιλέα τοΰ φοαντσέζου. Αοι- 
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πδν τοΰ έδωσε πολύ μπαξίσι αύτηνοϋ τοΰ καπετάνιου που πήγε την κόρη 
καί έκαμέν τόνε καί αξιωματικό μέ όλους τούς μαρνέρους.

"Εως σέ δύο-τρεις μήνες έσήκώθηκέ δ γιουμουρουξή; κ’υπήγε είς την 
Φράνσα. Υπήγε καί έμπήκε είς ενα καφενείο, είς-τοΰ βασιλέα κοντά κα- 
φετζή;. Αοιπδν τδν έδέχθηκαν πολύ, δτι ήτονέ αύτδς τίμιος άνθρωπος. 
Λοιπόν ήκουσεν ή βκσιλιοποΰλα αύτή, δτι, Άΐρθε ένας άπδ τήν Πόλι, καί 
εϊ·. ε καφετζής έτσι, καί θέλει νά τονέ δή, μά δέν έχει πώς νά τδ κάμη. 
Λοιπόν λέγει τοΰ βασιλέα τοΰ πατέρα της, δτι θέλω να σουργιανισω με 
μίαν καρότσα είς τήν χώρα. Καί λέγει ή κοπελιά δτι, Δεν θέλω παρα 
τδν τάδε καφετζή δπου είναι τίμιο; άνθρωπος, νά με σουργιανισγ. Λοι
πόν έβαλε άντρίστικα αύτήνη ή κόρη, ήμπήζεν είς τήν άμαξα καί έδω- 
καν’ είς τδ τσαρσί, κ’ έγύρίζαν. Τότες του λε.γ.ι, Δέν είσαι συ ο τάδε; ; 
τσή λέγει, Μάλιστα, έγώ είμαι, καί άν (ελης κκτέβκ άπδ τήν άμαξα να 
σέ πάρω νά φύγωμε. Λοιπόν, Μετά χαρά; ίου. Έβγήκαν δξω καί εδω- 
κκσιν εις τά δρη. Λοιπόν έκουράστηζεν ή κόρη, καί τοΰ λεει, Καθησε νά 
ξεκουραστούμε. Λοςπδν έκάθησεν αύτδ; καί έθεσεν ή Κοπέλικ είς τα γομ 
νατά του. Αοιπδν έκοιμήθηκεν ή κοπελιά' βαστά μιάν νταμπακερα χρυόή 
μέ τρεϊς πέτρζις ατίμητε; μέσα είς τά μαλλιά τη; μπλεγμένη. Λοιπδν 
τήν έβγαλεν αύτδς καί έσυντήρα τδ πρόσωπόν του μέσα' κ’ ένας αητός 
άπδ πάνω. Έκκτέβηκεν άητδς καί τήν έπήρε ποΰ τή χέρα ντου (είδε 
τήν άσκιάν του υ.έσκ καί λέγει, πουλί ένε, κ’ έκατέβηκε κ’ έπήρεν την). 
Λοιπδν έσήκωσε τήν κοπελιά καί τήν άφησε κ’ έκοιμότονε, κ’ έζύγωνε 
τδν άητδ νά τοΰ τήν πάρη*  αύτδς δέν τήν άφίνει καί άλάργαρε ώς ένα 
μίλλι. Έτότες έγνωσεν ή κοπελιά κα( λέει. ”Αχ, τί μοΰ έκαμε ! Λοιπόν 
έδωκεν ή κόρη κατά κόσμου. 'Υπήγε είς ένα περιθαλάσσιο, καί ηυρηκε 
ένα καΐκι, καί υπήγε είς τήν Πόλι. Αύτδν τδν έπιάσασι σκλάβον. Λοι
πόν έ'καυ.ε εκεί έως ένα χρόνο σκλάβος, καί έδούλευε, είς τδ χρόνο άπάνω 
λέει τοΰ άφεντικοΰ του δτι, ’Άν εινε μέ τήν άδειά σου νά φύγω. Τοϋ 
λέει δτι, ’Άμε νά ξεπατώσγ; τδντάδε πλάτανο δπου εινε (νά πόΰμε)’ς 
τδ τάδε λειβάδι*  έτότες'θά σοΰ δώσω τδ άξατοχάρτι σου νά πάγς’ς 
τδν τόπον σου. Ύπήε λοιπδν είς έ τρεϊς ήμέρκις, έξίπάτωσεν αύτδ τδ 
δένδρο. Έκεϊ άπού έσκαφτε ηύρε τήν ταμπακέρα ποΰ είχεν ό άητδς παρ
μένη, ποΰ φώλευγεν είς εκείνο τδ δένδρο. Λοιπόν έπήρε χαρά μεγάλην 
αύτδ; τότε;· Άφ1 ού έξεπάτωσεν αύτδ τδ δένδρο, ηυρηκε άπδ κάτω ένα' 
μπιθάρι γεμάτο σαφή φλωρί. Τδ βράδυ λοιπδν έπήρε τά φλουριά, έβγαλεν 
τα, καί ύπήγέ τα εί; τδ κονάκι ποΰ κάθουντον καί τάκρυψε. Τδ πρωί 
λέγει τοΰ άφεντικοΰ του ότι,’ έκοψε αύτδ τδ δένδρο, άν είναι μέ τήν άδειά 
σου νά φύγω. Τότε λοιπόν τοΰ έδωκε καί έκατδ γρόσια διά χαρτζιλίκι, 
καί τοΰ λέει, κάθήσε οσαις ήμέραι; θέλεις. 'Υπήγε καί άγόρασε δέκα 
βκοέλια καί πεντακόσαις οκάδες, αλάτι, καί έβαλε τδ αλάτι εί; τδν
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πάτο και εις την μέση τά φλουριά. Λοιπόν ήλθε ένα καράβι, καί ύπήγε 
κ’ηυρε τδν Καπετάνιο και τοΰ λεει γιά ποΰ είσαι ; -— Είμαι γιά την Πάλι. 
Νά μέ πάρης μαζή σου κ’ έχω και δέκα βαρέλια αλάτι νά τά βάλω 
μέσα. — Μάλιστα, σέ.παίρνω, μά θά μοΰ δώσης πεντακόσια γρόσσα. 
Ύπήγε, έκαταίβασε τά βαρέλια ’ς τδ περιθαλάσσιο, έβάλασίν τα τά βα
ρέλια είς τδ καράβι, καί τοΰ λέσι όγλήγορα νά κατέβης. Τωνέ λέγει 
οτι, έξέχασα τδ άσπροσάκ ουλόν μου είς τδ κονάκι μου, μόνο νά μέ καρτε
ρήσετε. (έξέχασε τήν νταμπακιέρα ντου, λέγει, εις τδ προσκέφαλόν του, 
αύτη άπού είχε τά χρυσαφικά). Αοιπδν έπήρεν άνεμος πολύς και σηκώ
θηκε τδ καράβι καί έφυγε καί τδν άφηκε. Λοιπδν ύπήγε τδ καράβι κα'ι 
έπούλησε τδ αλάτι είς τήν Πόλι. ’Έπεψε τήν κόρην αύτήνε (ποΰ έφο- 
ροϋσε αντρικά) καί έπήρεν ένα βαρέλι αλάτι δ άφεντικός της. Τότε λοι
πόν ή κοπελιά έγγιζεν είς τδ αλάτι καί έβαλε τδ χέρι της καί ήβγαλε 
μιά χαλχαλιά φλουρί’ λοιπδν λέγει τοϋ άφεντικοΰ της, Παρακαλώ νά μοΰ 
δώσης καί μένα κείνο ντδ καφέ, νά κάτσω νά κάμω μοναχικό μου καφε
νείο. Λοιπόν» έπήγαινε ή κοπελιά καί έδινε γρόσσα καί ήπήρεν ολο τδ 
αλάτι, όλα τά βαρέλια, καί ήπήεν τα είς τδ καφενεΐον ποΰ κάθουντον 
μοναχή της. Έτότες και ό γιουμουρουξής είς έξ μήνες ηυρηκε καράβι 
καί έπήγε ’ς τή μπόλι. Έζεμ,πάρκαρε είς τήν Πόλι, ή'κανε βόλιτες εκεί 
ωσάν φτωχός. Μίαν ημέραν λοιπόν υπήγε είς τδ καφενεΐον όπου είχεν ή >
κόρη, καί καθίζει καί άνεστέναζε’ καί τοΰ λέγει δτι, Τί έ'χεις καί άνα- 
στενάζεις, φίλε ; Καί τοΰ λέγει δτι, Νά σοΰ πώ τά' πάθη μου καί νά 
μέ λυπηθής. Τότες τοΰ λέγει τί έ'παθες ; καί τής λέγει τοΰτο καί τοΰτο 
έπαθα. Λέει, Κ’ είσαι σύ εκείνος ποΰ τήν πήρες τήν κόρη ποΰ τήν πολι
τεία τοΰ μπαμπά της ; λέει, εγώ.— Καί γιατί μ’άφησες ’ς εκείνη τήν 
ερημιάν νά χαθώ ; — Διατί μοΰ έπήρεν άητδς τήν ταμπακέρα και έζύ- 
γωνκ νά τοΰ τήν πάρω. Τότε λ.οιπδν τοΰ λέγει Βαστάς τήν νταμπακέρα 
αύτη ; — τηνέ βαστώ. "Όταν είδε τήν νταμπακέρα τδ έπίστεψε καί 
αυτή καί τοΰ λέει, δτι εγώ είμαι ή κόρη εκείνη δπου πήρες εσύ. Τότε 
λοιπδν έγνωρισθήκασι, καί έκάμασι μαγαζιά, καί έτρώγαν’ κ’ έπιναν, καί 
έπεράσαν τήν ζωήν των υστέρα καλά, καί εμείς ζαλήτερα,
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σταντίνου, ή,έωζε τάς πύλας της είς τδ κοινόν τήν ημέραν τής ’Εθνικής 
’Εορτής τής 25.Μαρτίου. Τά εγκαίνια αυτής έτελέσθησαν μεγαλοπρε
πές τή 1 */ 2 μ· Ε'· ήμεροί τκύτης, έπί παρουσία τοΰ Βασιλέως, τής 
Βασιλίσσης, τοΰ διαδόχου, τών λοιπών βασιλοπαίδω.ν, τοΰ προέδρου τοΰ 
ύπουργικοΰ συμβουλίου καί τών ύπουργώ.ν, τοΰ προέδρου, τής Βουλής κάί 
πασών τών αρχών. Ό πρόεδρος τής έκθέσεως τής επιτροπής ζ. Κ. Πα- 
παρρηγόπόυλος είπε τά εξής.

*Η έ'κθεσις τών μνημείων τοΰ ίεροΰ άγώνος ή ύπδ τής Ιστορικής καί 
’Εθνολογικής 'Εταιρίας τής Ελλάδος καί τοΰ ήμετέρου Συλλόγου διοο- 
γανισθεΐσα ύπδ τήν προστασίαν τοΰ διαδόχου τοΰ έλληνικοΰ θρόνου Κων·

«■Μεγα.Ιειότατε βασι.Ιεϊ·^

Έντδς τοΰ τεμένους, τδ οποίον ή εύλάβεια. τής παρούσης γενεάς διε- 
σκεύασεν έκ τοΰ προχείρου είς μνήμην τοΰ ίερωτάτου τών αγώνων, ούδεΐς 
πανηγυρικός δύναται νά εξύμνηση έπαξίως τά κατορθώματα και τάς δο
κιμασίας τής τρισενδόξου εκείνης έπταετηρίδος,

Τδ έργον, διά τδ βραχύ τοΰ χρόνου, δέν άπέβη δσον ηύχόμεθα τέλειον. 
Αλλ’ δπως καί αν έχη, τά έν αύτφ, άνακείμενα κειμήλια, εικόνες, πα
ραστάσεις, άναγραφκί, πανοπλίαι, σημαϊαι, λαλοΰ.σιν εύγλω·ί·τότερον παν
τός λόγου και δέν έχουσιν άνάγκην σχολίων, δπως συγκινήσω.σιν έκ βά
θρων τήν καρδίαν παντός /Έλληνος.

Ή δέ αγία αυτή συγκίνησις θέλει συντελέσει, βχσιλεΰ,. θέλει .βεβαίως 
συντελέσει, είς τήν άναζωπυρησιν τής ευγνωμοσύνης τής δφειλομένης είς 
τούς ελευθερωτής τοΰ, ελληνικού έθνους, είς τήν κραταίωσιν τής πίστεως 
πρδς τδν Θεόν τών πατέρων ήμών, καί είς τήν μίμησιν τών άρετών, δι’ 
ών καί μόνον δύνανται νά δικαιωθώσι καί νά πραγματωθώσιν αί χρηςαί; 
ημών έλπίδες περί τοΰ μέλλοντος τοΰ ελληνισμού.»,

Ό βασιλεύς δή άπήντησεν ώς εξής:
«Άπδ καρδίας σάς συγχαίρω, διά τήν πρωτοβουλίαν τής έκθεσεως ταύ·.- 

της. -’Έχετε δίκαιον*  καί τώ δντι τά έ-κτεθέμενα δέν έχουσιν άνάγκην 
έξηγήσεώς. Είμαι δέ πεπεισμένος, δτι έπί τή θεγ τών άναμνησεων τού.- 
των τοΰ. μεγάλου άγώνος ή νέα γενεά θέλει άποθαυμάζει τάς έξόχους 
άρε τάς καί τήν άπαράμιλλο,ν φιλοπατρίαν καί αύταπάρνησιν τών γιγάν
των εργατών τής έθνικής παλιγγενεσίας. Αίω,νίκ ή μνημη αύτών !»

Μετά ταΰ.τα άφέθη ή έπίσκεψις έλευθέρα διά τδ κοινόν.
Ή έ'κθεσις προυκειτο νά. μείνη άνοικτή έπί έκτών ήμέρ.ας> άλλά κατά 

πολυπληθείς αιτήσεις έντεΰθεν καί έκ τών επαρχιών παρετάθη έπί έζ 
έτι ημέρας καί ούτως έν συνόλφ. διήρκεσε δεκατέσσαρας δλας ήμ,έρας. 
Κατά τδ διάστημα τοΰτο έπεσκέφθησαν αύτήν κατά τάς τηρηθείσας ση
μειώσεις 2 5,599 άτομα, έξ ών 16,300 δωρεάν καί 7,299 έπί πληρωμή. 
Έν τοΐς δωρεάν έπισκεφθεϊσι τήν έκθεσιν πλήν τοΰ έζάστοτε προσερ- 
χομένου πλήθους έπεσκέφθησαν αύτήν καί οί μαθηταί τών έν Άθη·- 
ναις εκπαιδευτηρίων τών άρρένων καί θηλέων τής μέσης έκπα-.δεύσεως,

,^ϊ··
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οί φοιτητάί τοΰ έθνικοΰ Πανεπιστημίου, οί μαΟησαι τής σχολής των εύ- 
ελπέδων καί τής σχολής τών ύπαξιωματικών, οί ύπαξιωακτικοί τών έν 
Άθηναις σωμάτων τοΰ στρατού, οί μαΟηταί τής έκκλησιαστικής Ρϊζα-ρείου 
σχολής, καί άλλοι μαθηταί ιδιωτικών. έκπαιδευτηρίων. Έτι δ’ έπεσκέ- 
φθησαν τήν έκθεσιν δ έν ’Αθήναις έλθών πρίγκηψ τοΰ Σζξ-Μαίνιγκεν καί 
ρί διελθόντες ούγγροι μηχανικοί καί αρχιτέκτονες.

Κατά την άναγραφήν τοΰ έκδοθέντος καταλόγου τά έκτεθέντα άντι- 
κείμενα άνήρχοντο είς 1120. ’Επειδή δέ ύπδ ένα άοιθμδν περιελαμβά- 
νοντο πολλά ενίοτε αντικείμενα, άσφκλώς ύπολογίζων τις δυναται νά εί'π·ρ 
δτι τδ συνολον τώ.ν έκτεθέντων αντικειμένων ύπεοέβη τά 1500. Τά έκ
τεθέντα αντικείμενα διηρέθησαν είς τέσσαρκ τμήματα ήτοι α) έργα ζω
γραφικής και γλυπτικής, Sj όπλα παντοειδή, γ) χειρόγραφα καί έντυπα, 
δ) διάφορα αντικείμενα. Έκ τούτων τδ' μέν πρώτον τμήμα περιείχε 224; 
αριθμούς, τδ δεύτερον 246, τδ τρίτον 423 καί τδ τέταρτον 227.

Οί δέ έκθέται κατά τδν κατάλογον άνήλθον είς 296 έν συνόλω. Έκ 
τούτων 234 4ήσαν άτομα, 36 οίκογένειαι άνδρών τοΰ άγώνος και 26 νο
μικά πρόσωπα, έτι δ’ή Α. Μ. ό Βασιλεύ; έκθείς όπλα διαφόρων άνδρών» 
τοΰ άγώνος και άλλα άντικειμενα και τάς πολυτίμους έν τοΐς άνακτόσσις 
άποκειμενας σημαίας. Μεταξύ τώ,ν νομικών προσώπων διεκοίνοντο τά 
υπουργεία,τών Στρατιωτικών, τών Ναυτικών καί τής Παιδείας, τδ ναυ
τικόν άπομαχικδν ταμεϊον, δ Ναύσταθμος, αί Βχβλιοθήκαι τής βουλής καί 
καί ή ’Εθνική, τδ Πολμτεχνεΐον, ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρία καί ή Ιστο
ρική καί ’Εθνολογική Εταιρία. ’Έτι δέ διάφοροι το,ΰ κράτους δήμαρχοι 
καί έν τοΐς πρώτοι; οί τοΰ Μεσολογγίου καί Σπετσών καί διάφοροι μοναί 
έν αΐς έξεϊχον ή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου καί ή τής άριας Λαύρας.

ΊΙ λήζ’-ς τής έκθέσεως έγένετο άνευ τελετής. Ό πρόεδρος τής επιτρο
πής κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος ξίπεν είς τους παρισταμένου.ς τά έξης.

«Σύνάδε.ϊιροι και συνεργάται τοΰ Παρνασσού και της Ιστορικής'Εταιρίας.

Άφικόμξνοι είς τδ τέρμα τής έπιτρκπείσης ήμϊν έντολής ρίψωμεν έν 
βλέμμα έπί τών πεπραγμένων.

Έξεπληρώθη καθήκον πρδς τδν ύπέρ άνεξαρτησίας αγώνα, τδ όποιον 
έπί πεντήκοντα ,έτη, άπδ τής τών πραγμάτων άποκαταστάσεως, δέν ει- 
χεν έτι έκπλ.ηρωθή, Τδ περί τούτου κήρυγμα, γινόμενον εν, δνόματι τοϋ 
βκσιλόπαιδος Διαδόχου Κωνσταντίνου, έξήγειρεν άθρόαν τήν έθνικήν συ- 
νείδησιν. Άρχαί, πόλεις κχτ’ιδίαν πολϊται έ'σπευσαν νά συντελέσωσιν είς 
τήν διασκευήν του άφελεστάτ’ο.υ τούτο,υ καί μεγαλοφρονεστάτου άμα 
τών μνημείων. Τρισμύριοι προσκυνηταί προσήλθον έν ήμέραις πεντεκαί- 
δεκα δπως άσπασθώσι τά έν αύτώ άποκείμενα άγια τωόντι, λείψανα. 
Απανταχού δέ τοΰ βασιλείου καί άπκνταχοϋ γή; δπου λαλεΐται ή Έλ- 
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ληνική γλώσσα καί πάλλουσι. καρδίαι έλληνικαί, ή εξηκοστή τρίτη άμφιε- 
τηοίς τής 25 Μαρτίου άνέτειλε καί έδυσε πανηγυρίζουσα εί'περ ποτέ έν· 
θουσιωδώς τήν μνήμην τοϋ παρελθόντος καί τήν προσδοκίαν τοΰ μέλλοντος.'

"Οταν κοπάστ) δ σάλος 8ν παράγει συνήθως πάσα άπροσδόκητος πρω? 
τοβουλία καί συνεπάγεται πάσα πρώτη εκτέλεσις βουλεύματος δυσχερούς, 
θέλει άποδοθή ύμΐν, μ.ήν άμφιβάλλετε δικαιοσύνη ομόφωνος. ’Αλλ’ άπδ 
τοΰδε δυνάμεθα νά εΓπωμεν δτι ύπ’ ούδενδς ήμφισβητήθησαν τά σωτήρια 
διδάγματα δσα έπορίσθη ή παρούσα γενεά έκ τοϋ προκειμένου έργου περί 
τών άθλων καί τών θυσιών δι’ ών σώζονται καί μεγαλύνονται τά έθνη.

Καί νΰν, πριν άπέλθωμεν τδ ύστατον έκ .τοϋ φιλτάτου τούτου ενδιαι
τήματος, έπαναλάβωμεν αύθις τήν εύχήν ήν δ ύπατος τής πολιτείας 
αρχών,, έγκαινίζων αυτό, ηύχήθη ύπέρ τών προστατών τής ελληνικής 
ελευθερίας, Λίωνία αύτών ή μνήμην.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
•Μάρτιος, Άηρέλ&ος 1884. *

ΕΡΓΑΧίΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

' *Κατά  τούς μήνας Μάρτιον καί ’Απρίλιον δ Σύλλογος συνεκρότησε δύο 
τακτικάς συνεδρίας,

Τά δημόσια άναγνώσματα αύτοΰ έπαυσαν ένεκα τοΰ Πάσχα, κατά δέ 
τδν μήνα Μάρτιον έγένοντο τά εξής :

Τόΰ κ. Σ. Σοκόλη άντιπιστέλλοντος μέλους περί' <4 Ιδανικού συνδέσμου»
Τοϋ κ. Άνδρέα Λασκαράτου επιτίμου μέλους περί των προόδων τής 

ΚεφαΛΛηνίας κατά τά τελευταία ετη.
Τοϋ κ. Κ. Γ. ΕΙενου τακτικού μέλους περί τής 'ισπανικής ■ φι.ΙοΛσγίας;
Τοΰ κ. I. Ίσιδ. Σκυλίσση τακτικού μέλους έπ’ εύκαιρίγ τής έκθέσεως 

των μνημείων τοΰ άγώνος 'Επεισοδίων τής ΈΙΛηνικής έπαναστάσεως τό 
μυριοστόν.

Έτελέσθησαν τά έγκαίνία τής έν Πυργω ύπδ τοϋ Συλλόγου συστάσης 
σχολής τών άπόρων παίδων, έν ή ένεγράφησάν 47 μαθηταί, 29 εις τήν 
α'. τάξιν καί 18 εις τήν β'.

Ό μουσικός θίασος δ συστάς έν τφ ’Ωδείω έκ παίδων τής έν ’Αθήναις 
σχολής τών άπορων, έπαιάνισε τδ πρώτον δημοσία τήν νύκτα τής μεγά
λης Παρκσκεύής, παρακολουθήσας τδν επιτάφιον τής"’Εκκλησίας, τών 'Α
γίων Θεοδώρων.

Κατά τήν-ημέραν τής εορτή; τής τελούμενης έν Μεσολογγίφ πρδς άνά- 
μνησιν τής έξόδου,τδ προεδρεϊον τοϋ Συλλόγου ένετείλατο είς τά άντεπι- 
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στέλλοντα αύτοΰ μέλη κκ. Ήλ. Πζπαδόπουλον δήμαρχον Μεσολογγίου 
κκί S. Νίδερ. ιατρόν ϊνα καταθέσωσι στέφανον έν τω ήρώω. Ό στέφανος 
ούτος κατετέθη προσλαλήσαντος του κ. Δημάρχου, μεθ’ ά άνηρτήθη έν 
τφ Δημαρχείφ κάτωθεν τής είκόνος τής παριστάσης την έξοδον.

Ό Σύλλογος έπεψήφισεν όπως κατά τον έτήσιον διαγωνισμόν τίίς'Εται
ρίας έπί σκοπόν βολής δοθή .άθλον έκ δρ. τριακοσίων, άνεκοινώθη δέ ή 
άπόφασις πρδς τδν άξιότιμον τής έπι σκοπόν βολής εταιρίας πρόεδρον 
κ. 1. Μεσσηνέζην. Τδ βραβεϊον τοϋ Συλλόγου άπενεμήθη κατά τδν γενό- 
μενον διαγωνισμόν εις τδν κ. Μ.χ. Τσολώκον.

Έγκρίσει τοΰ Συλλόγου τδ τμήμα τών καλών τεχνών παρεσχεν εις τά 
μέλη μουσικήν εσπερίδα την εσπέραν τοϋ Σαββάτου 28 ’Απριλίου έξ έρ
γων άποκλειστικώς τοϋ Κερκυραίου μελοποίοΰ Νικολάου Μαντζάρου.

Ή κυρία Αικατερίνη Αασκαρίδου προσηνεγκε τή Σχολή τών απόρων 
παίδων δρ. 100, αί δέ κυρίαι Μαρία Γεραλοποόλου και Τερψιχόρη ΜελΧ 
διά τδ γεΰμα τοΰ Πάσχα άνά δρ. 50. .

Άπεβίωσαν δυο έκ τών παλαιοτέρων και προσφιλέστερων τφ Συλλόγω 
επιτίμων μελών δ Άνδρέχς Μάμουκας καί δ Αημήτρεος ΕΙχν· 
τα'ζίίς. Άμφότεροι είργάσθησαν ύπέρ τοΰ Συλλόγου, δ δεύτερος δ’ έπα- 

'νειλλημένως έτίμησε τδ βήμα τοΰ Συλλόγου καί μετέσχε της συντάξεως 
τοΰ άνά χεϊρας περιοδικού.

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά τοΰ. Συλλόγου οί κκ. Δ. Κόνσολας, Α. Βα- 
ρούχας, Κωνστ. Μπαλίλης, Δ. Σέκερης, Δ. Βκλαωρίτης, επίτιμα οί κύριοί 
Δ. Σαράβας έν Ααρίσση, Έρρϊκος Ούσσαί καί ’Ιούλιος Κλαρετύ έν Πζρισίοις, 
άντεπιστέλλοντα δ’ οί κκ. Π. Κρεμμύδης έν Κερκύργ, Α. Χαιρέτης καί 
Α. Κρεμμύδης έν Πάτρ.αις, Π. Άποστολίδης κκί Γ. Πίσσας έν Βώλφ.

ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΜΗΜΛΤΩΑΓ
"Ενεκα της έπασχολήσεως των μελών εις τάς δύο, γενομένας έκθέσεις 

τής τών μνημείων τοϋ ίεροϋ άγώνος και της τών άνθεων καί φυτών αί 
συνεδρίαι τών τμημάτων έγένοντο άτακτότερόν πως.

Τμ.?5μ.α νομ,εκον ζαε πολετιζών έπεστημών. Μία μ,όνη συνε- 
κροτήθη συνεδρία τοΰ Νομικού Τμήματος, έ.ν η έδόθη πέρας είς την συζή
τησήν περί βελτιώσεως τών Δικαστηρίων ληφθέντος ύπ*  δψιν ότι είς την 
Βουλήν ύπεβλήθησαν διάφορα νομοσχέδια βασιζόμενα κατά τδ πλεΐστόν 
έπί τής έκθέσεως τίίς τοϋ τμήματος’Επιτροπής. Ύπεβλήθησαν δέ διά
φοροι έκθέσεις τών ’Επιτροπών έν αΐς ή της ’Επιτροπής περί τών έζευρετεων 
μέσων πρδς περιορισμόν της κυβείας, ητις συζητηθησεται προσεχώς, η 
περί Ταμιευτηρίων κλπ. Προσεχώς δέ συζητηθησεται καί πρότασις τοϋ 
κ. Βορρέ περί μεταρρυθμίσεων είς τδ δρκωτικδν σύστημα.

Τμ.^μ.α καλών τεχνών. Μίαν καί τοϋτο τδ τμήμα σύνεκρότησε 
συνεδρίαν. Ό κ. Πρόεδρος άγγέλλων ότι ή έπί της Έκθέσεως μνημείων 
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τοϋ Ίεροϋ Άγώνος επιτροπή λίαν προσεχώς θέλει δώσή λόγον τίίς διαχει- 
ρίσεώς της παρακαλεϊ τδ τμήμα νά δρίση άπδ τοΰδε τρεις έλεγκτάς 
ϊνα έπιθεωρήσωσι τσύς λίσμούς αυτής. Ό κ. Πρόεδρος παρακαλεϊ τδ τμήμα 
νά δρίση καί τούς έλλανοδίκας,· τρεϊς κατά τδν κανονισμόν, διά τήν’Έκ- 
θεσιν τών άνθέων, της οποίας η έναρξις γεννησεται τή-2 I ’Απριλίου. Ό- 
μοφώνω; ορίζονται τοιοΰτοι οί κκ. Θ. Χελδράϊχ, Π. Γεννάδιος καί Ν.Άπό- 
στο'λίδης, άφίεται δέ τή έπί τίίς Έκθέσεως ’Επιτροπή έν ή περιπτώσει 
δέν δεχθή τις έκ τών κυρίων τούτων, νά προβή αδ-τη είς την άντικατά- 
στασιν αύτοϋ δι’ ετέρου τινδς έκ τών μελών αύτής.

Ό κ. Μ.Π.Αάμπρος ύποβάλλει έγγραφον αί'τησιν τοΰ κ. A. X. Μαντζάρου, 
έγγόνου τοΰ έθνικοΰ μελοποίοΰ, δι’ ής ούτος έπιθυμών νά καταστήσν) γνω
στά τά έ'ργα έκείνου, παρακαλεϊ νά τφ παραχωρηθή η αίθουσα τοϋ Συλ
λόγου έπί μίαν εσπέραν ϊνα δοθή συναυλία χάριν τών μελών. Τδ τμήμα 
άποδεχόμενον εύχαρίστως την αί'τησιν διαβιβάζει ταύτην είς την έ'γκρισίν 
τυϋ Συλλόγου.
. άρχαεολογεκον καί φελολογεκάν. Μίαν σύνεκρότησε

τδ τμήμα τοϋτο συνεδρίαν, καθ’ ήν δ κ. Γ. Κρέμος ποιείται λόγον περί 
τοΰ ’Αντωνίου Ίωάννου Κριεζη πρώτου έξαδέλφου τοΰ ’Αντωνίου Γεωργίου 
Κριεζή, δτι μέχρι τοϋ 1822 πράγματα τοΰ’Αντωνίου Ίωάννου Κριεζή άπε- 
δόθησαν, είς τδν γνωστόν κυρίως ώς ναύαρχον ’Αντώνιον Γεωργίου Κριε- 
ζήν, Ό Άντ. Ίωάννου Κριεζής διά την άρετήν του καί ηθικήν του κατά 
τδ δίπλωμα της Φιλικής 'Εταιρίας τδ χορηγηθέν αύτφ έγένετο κατ’ευ
θείαν ίερεύς έπιτραπείς συγχρόνως νά έξακολουθή την κατηχησιν λαβών 
πρδς τοϋτο καί την κατηχησιν μετά τοΰ διπλώματος (έφοδιαστικοΰ) καί 
τδ συμβολικόν άλφάβητον της εταιρίας (τσίφρα), ών τά πρωτότυπα έδω- 
ρηθησαν είς τήν Ιστορικήν κκί ’Εθνολογικήν εταιρίαν ύπδ τοΰ Άντ. Σα- 
χτούρη έγγόνου τοΰ Άντ. Ίωάννου Κριεζη. Μετά τούτον δ κ. Ίώ. Σακ- 
κελίων άνακοινοϊ συμβόλαιον ιδιωτικόν σπουδαιότατου έν μεμβράνη έκ τών 
τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης γεγραμμένον τώ 135 9 μεταξύ τών πατέρων τής 
έν Δυρραχίφ δυτικής μονής τοΰ'Αγίου Δομενίκου καί τοΰ Μκϊστρομιχάλη 
Τσεγγάρη Σκαρυδη περί έκχωρήσεως παλαιού τίνος άμπελίου πρδς νέαν 
φυτείαν. Ό κ. Αλέξανδρος Μελετόπουλος μετά ταΰτα άνακοινοϊ οτι έν 
Πειραιεϊ παρά τήν θέσιν Κρεμμυδαροϋ, έν τώ άρχαίφ τής πόλεως Νεκρο- 
ταφειφ ευρεθη πλαζ υψους 0,30 τοΰ γαλλικού μέτρου περίπου, φέρουσα 
φοινικικήν καί ελληνικήν έπιγραφήν’ ή μέν φοινικική περιλαμβάνει είκοσι 
γράμματα, ή δέ ελληνική δέκα έξ NOYMHNICX: KiTlEYS. Ό αύτδς 
κατόπιν όμιλεϊ τινά περί τοΰ έν Πειραιεϊ εύρεθέντοξ άρχαίου οϊκοδοαή- 
ματος, παρεδέξατο δ’ ότι πολλά αύτόθι ύπήρχον οικοδομήματα καί ναός 
τοΰ Διονύσου, άλλά περί τουτου λεπτομερεστέρας θά ύποβάλγ εξηγήσεις 
είς προσεχή συνεδρίαν. Ό κ. Κ. Καρκπάνος όμιλεϊ κατόπιν περί τίνος έπι-
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γραφής τοΰ γ'. αίώνος άναφερομένης είς τούς δργεώνας $ν καί προσηνεγζε 
τφ.Μουσείφ τοΰ Πειραιώς. Ό αυτός επιδεικνύει άγαλμάτιον ές δπτ’ης γνίς 
μίμησιν αρχαίας τέχνης μεταγενεστέρων χρόνων. Έν τελεί δ κ. Μ. Π. 
Λάμπρος υποβάλλει άνέκδοτον μέχρι σήμερον ύ'μνον Ί?ηγα τοϋ Φέρραίου, 
έκτυπωθεντα εν Κερκύργ και ού δ Περραιβός έκ μνημης διετηρησε τινάς 
στροφκς. ’

Τμ,$}μ«· φυαεογνωσΐεκόν.— Μίαν συνεκρότησε καί τό φυσιο- 
γνωστικόν τμ'ημα. συνεδρίαν καθ’ην. δ κ. Λουκάς Παπαϊωάννου. έπεξηγεϊ 
χωρίον τοϋ Άριστοτέλους. έν ω άναφερεται περί ραφών τοϋ κρανίου τοϋ 
άνθρωπον διϊσχυριζόμενος οτι τά ύπ’αύτοΰ γραφέντα άναφέρονται είς κρα
νία ατινα ειδεν έν τάφοις η έν πεδίοις μαχών, ούδέποτε δ’δ Αριστοτέ
λης έποιησατο άνατομάς πτωμάτων. Τά δέ ύπ’αύτοΰ παρατηρηθέντκ 
κοανία άνηζον εί; γέροντα; παρ’οίς η συνοσ.τεωσις εΐχεν έπελθει καί αί 
ρζφαί ησαν έζηφανισμέναι, είχον δέ παραμείνει μόνον ραφαί τινες. Καί δ 
'Ηρόδοτος άναφέρει κεφαλήν ούδεμίαν έ'χουσαν ραφήν, καθώς δ ’'Αρατος' 
αναφέρει κρανία άραφ·η καί άλλα, έν οι; διετηρεϊτο η οβελιαία ραφή. 
Τάϋ'τα πάντα εύεξηγητα προζειμένου περί κρανίων βαθυγηρων άνθρώπων. 
Κατόπιν έπεςηγεϊ έτερον χωρίον τοΰ Άριστοτέλους έν ω άναφερεται τό 
γάλα ρέον ού μόνον έκ τών Θηλών αλλά καί έξ άλλων μερών καί κατά 
τάς. μασχάλας. Ταϋτα έξηγοΰνται διά τών ανωμαλιών τών μαστών. Ό 
πλεονασμός τών μαστών άναφαίνεται πολλάκις έν διαφόροις χώραις τοΰ 
σώμ.κτος, ώς πολλοί- συγγραφείς νεότεροι βεβζιοΰσι τοΰ-ο. Μετά ταϋτα 
δ κ. Θ. Χελδράϊχ προτείνει νά συστηθρ η περίθαλψις τών έντομοφάγων 
πτηνών καί άπαγορευθη η καταστροφή τούτων, καθότι έκ τούτου πλεϊ- 
σται άσΟένειαι τών φυτών προλαμβάνονται. Μεθ' 8 κ. Έμμ. Δραγούμης 
προτείνει πρός τοϊς Μετεωρολογικοί; σταθμοΐς νά συστηΟώσι καί Κ.1ι~ 
ματο.ΙογιχοΙ σταθμοί" οί υπάρχοντες σταθμοί είναι άρκετοί όπως γνωρί- 
ζωμεν την ατμοσφαιρικήν Θλϊψιν, έν δέ τοϊς Κλιματολογικοϊς θά λείψω- 
σιν έπί. τοΰ τόιοότου παρατηρήσεις. Δυνάμεθα νά συστησωμεν δι’ολίγων 
έξόδων κλιματολογικούς σταθμούς, συγχρόνως δέ ν’άναθέσωμ.εν καί είς 
διάφορα πρόσωπα νά ποιώσι παρατηρήσεις άνευ οργάνων. Ό κ. ©. ΊΙπί- 
της παρατηρεί ότι η άνάπτυξις τών φυτών άπαιτεϊ ποσότητα θερμότήτος 
συγχρόνως δέ.καί ποσότητα φωτός" άνάγκη λοιπόν καί άκτινομετριζών 
παρατηρήσεων.'© κ. Δ. Κοκκίύης νομίζει ότι συστηθησομενων σταθμών τοι- 
ουτων άπαιτεϊται η έξεύρεσις τών καταλλήλων προσώπων, είς ά θ’ άνα- 
τεθΰ) ή έςέτασις, νά έπιβληθώσι δέ όσον τό δυνατόν παρατηρήσεις εύχε- 
ρεϊς. Κατ’ αρχήν η πρότασις τοΰ κ. Δρκγοόμη γίνεται δέκτη καί παρα- 
πεμπεται είς την μετεωρολογικήν έπιτροπην δπως συντάςγ τόν κατάλλη
λον οργανισμόν καί ύποβάλγ αύτόν εις προσεχ-η συνεδρίαν.


