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Ό άρχαϊος Ιστορικός άναφέρει «Τότε δέ τασσόμενων τών άθηναίων έν 
τω Μαραθώνι έγένετο τοιόνδε τι' τδ στρατόπεδον έξισούμενον τφ Μη- 
δικφ στρατοπέδφ τδ μέν αύτοϋ μέσον έγένετο έπί τάξιας ολίνας" καί 
■ϊαύττ) ήν άσθενέστατον τδ στρατόπεδον"· τδ δέ κέρας έκάτερον έ'ρρωτο 
πλήθεϊ». Οί δέ πλεϊστοι τών νεωτέρων νομίζουσιν οτι συνέβη τοϋτο ούχί 
έκ προνοίας, κατά τινας έξ αιτίας τοϋ χώρου τής παρατάξεως που μέν 
βραχώδους, ποϋ δέ πεδινού, και κατ’ άλλους διότι παρετάχθησαν εις τδ 
κέντρον αί άσθενέστερζι τών φυλών. Ό δέ Η. Stein ερμηνεύει ώς σημαί- 
νουσαν τδ τυχαΐον τοϋτο την φράσιν τοΰ Ηροδότου «έγένετο τοιόνδε τι». 
Άλλ’ή φράσις καθ’έαυτήν δέν έ'χει βεβαίως τοιαύτην έ'ννοιαν. Τδν δέ λό« 
γον δι’ 3ν έγένετο τοιαύτη παράταξις εξηγεί μάλλον η φράσις «τδ στρα
τόπεδον έξισούμενον τώ Μηδικώ. Ό Μιλτιάδης δηλαδή δπως προλάβη 
την κύκλωσιν τών έχθρών έξίσωσε τήν γραμμήν τοΰ στρατοπέδου τών 
Αθηναίων πρδς τήν τών Περσών, συνεπεία δέ τούτου δέν ήδύναντο αί 
τάξεις νά ώσιν έπίσης βζθεΐζι είς τδ μέσον. Άλλ’ή άνάγκηαδτη συνάμα 
ύπηγόρευσεν εις τδν στρατηγόν και τδ σχέδιον τής μάχης· ένίσχυσε τά 
κέρατα ώς έφικτόν, όπως προσβάλη τδν έχθρδν έκ τών άκρων, ύποχωροϋν- 
τος ήρέμα τοϋ κέντρου, μεχρις ού συστρεφόμενα έπιπέσωσιν έκ τών νώ
των κατά τής έν τφ μέσφ ίσχυροτέρας φάλαγγας τών Περσών. "Οτι δέ 
ή ασθένεια τοΰ μέσου τών ’Αθηναίων δέν ήτο συνέπεια τοϋ δλιγωτέρου 
δπλιτών άριθμοΰ τών έν τφ μέσφ ταχθεισών φυλών, ώς ύποθέτει b Stein,' 
πρόδηλον έκ τούτου δτι έκάστη φυλή παρέσχεν ί'σον άριθμδν άνδρών. Οί 
Αθηναίοι δέν έξεστράτευσεν εις τδν Μαραθώνα πανδημεί, άλλ’ άπέστει- 
λαν τδ έκλεκτδν μέρος τοϋ στρατού, τούς δπλίτας τούς οποίους συνεισέ- 
φερον έξίσου αί δέκα φυλαί, μένοντος τοΰ λοιποΰ τής δυνάμεως είς φρού- 
ρησιν τοΰ άστεως, και βοήθειαν εις παν άλλο παράλιον δπου ήδύνατο νά 
έμφανισθή ό έχθρικδς στόλος.

Ό 'Ηρόδοτος έξακολουθεϊ «ώς δέ σφι διετέτακτο, και τά σφάγια έγί- 
νέτο καλά, ενταύθα ώς άπείθησαν οί ’Αθηναίοι, δρόμφ ΐεντο ές τούς βαρ
βάρους" ήσαν δέ στάδιοι ούκ έλάσσονες τδ μεΐαίχμιον αύτών ή δκ'τώ, 
Οί δέ Πέρσαι δρέοντες δρόμφ έπιόντας, παρεσκευκζοντο ώς δεξόμενοι, 
μανιην τε τοΐσι Άθηναιοισι έπέφερον, και πάγχυ δλεθρίην, δρέοντες αύτούς 
δλίγους καί τούτους δρόμφ έπειγομένους, ού’τε 'ίππου ύπαρχούσης σφι, ού'τε
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τοξευμάτων» Καί δ ’Ιουστίνος τδ αύτδ μεταίχμιον άναφέρών ύποθέτει 
δτι διέτρεξαν αύτδ οί "Ελληνες τροχάδην «cum miile passus inter duas 
acies essent citato cursu ante jactum sagittarum ad hostes venerints.'H φρά- 
σις τοΰ λατίνου συγγραφέως φαίνεται άποδίδουσα τήν έννοιαν τής τοΰ "Ελ- 
ληνος ίστορικοϋ κατά λέξιν έρμηνευομένης, δτι δηλαδή οί ’Αθηναίοι διέ
τρεξαν δρόμφ δλον τδ μεταίχμιον οκτώ σταδίων,ήτοι ένδς μιλλίου ρωμαϊ
κοί Ουτω δέ έρμηνεύοντες τδ χωρίον τοΰ 'Ηροδότου καί οί νεώτεροι ί χο
ρικοί περιέπεσαν είς ποικίλας απορίας καί αμφισβητήσεις, άφορώσας εί'τε 
εις τδ πεδίον, είτε εις την διεξαγωγήν της μάχης. Δεν ήτο δυνατόν, λέ- 
γουσι, νά διατρέξωσιν οί έπλΐται τοιαύτην άπόστασιν δρόμφ ίέντές χωρίς 
νά διασπασθώσιν αί τάξεις, καί νά εύρεθώσι κεκμηκότες οί άνδρες απέ
ναντι τών πολεμίων, Πρός λύσιν τών έκ τούτου προελθουσών αποριών οί 
μέν θέτουσι την παράταξιν τών Άθηναίων έπί τών λόφων, έξ ών καθί
στατο εύχερεστέρα η δρομαία έπίθεσις κατά τών έν τώ πεδίφ Περσών, οί 
δέ ύποθέτουσιν οτι οί Αθηναίοι έπετέθησαν έξαπίνης κατά τών Περσών 
μήπω ή μηκέτι παρεσκευασμένων είς μάχην, και άλλοι άρνοΰνται πίστιν 
είς τήν διήγησιν τοΰ άρχαίου1 ίστορικοϋ περί τής έπελθούσης μάχης. ’Αλλά 
νομίζω δέν έδόθη η δέουσα προσοχή έπί της φράσεως, τοΰ 'Ηροδότου, 
«ώς άπείθησαν οί ’Αθηναίοι δρόμφ ϊεντο» Τδ «ώς άπείθησαν» ερμηνεύε
ται δτε άφέθησαν έλεύθεροι πρδς έφοδον. Τδ μεταίχμιον ήτον οκτώ στα
δίων άπδ τής γραμμές τής παρατάξεως τών ’Αθηναίων μέχρι τοΰ στρα
τοπέδου τών Περσών. Οί όπλϊται έβάδιζον τηροΰντες άκριβώς τήν γραμ
μήν εως ού έδόθη αύτοΐς τδ παράγγελμα τής εφόδου, καί τότε δρόμφ' 
ϊεντο.. “Αρα δέν διέτρεξαν δρομαίως τά δκτώ στάδια. Οί ’Αθηναίοι έπε
τέθησαν μέ βήμα ταχύ δτε έπλησίασαν τούς Πέρσας είς τόξου βολήν δπως 
προλάβωσι τά τοξεύματα τούτων, συνάμα δέ πρέποντες είς φυγήν τά κέ
ρατα τών Περσών βοηθήσωσιν έγκαίρως τδ ύποχωροΰν κέντρον τοΰ ίδιου 
στρατοπέδου.

*0 'Ηρόδοτος άκριβώς διηγείται την έ'κβασιν τής μάχης, «μαχομένων 
δέ έν τφ Μαραθώνι χρόνος έγίνετο πολλός" καί τδ μέν μέσον τοΰ στρατο
πέδου ένίκων οί βάρβαροι, τη Πέρσαι τε αύτοί καί Σάκαι έτετάχατο*  κατά 
τοϋτο μέν δη ένίκων οί βάρβαροι καί ρηξαντες έδίωκον είς την μεσόγαιαν 
τδ δέ κέρας έκάτερον ένίκων ’Αθηναίοι τε καί Πλαταιέες· νικώντες δέ τδ 
μέν τετραμμένον τών βαρβάρων φεύγειν έων, τοΐσι δέ τδ μέσον ρηξασι 
αύτών συναγαγόντες τά κέρεζ άμφότερα έμάχοντο καί ένίκων ’Αθηναίοι, 
φβύγουσι δέ τοΐσι Πέρσησι εΐποντο κόπτοντες, ές 8 ές την θάλασσαν άπι- 
ιϊόμενοι πΰρ τε α’τεον καί έπελαμβάνοντο τών νεών.... επτά μέν δη τών 
νεών έπεκράτησαν τρόπφ τοιφδε ’Αθηναίοι τήσι δέ λοιπήσι οι βάρβαροι 
έξανακρουσάμενοι περιέπλεον Σόύνιον κτλ.» Τοιαύτη καί είκονίζετο ή 
μάχη έν τή Ποικίλν) στο^ «Βοιωτών οί Πλάταίαν έχοντες καί οσον ήν
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Αττικόν ”κσιν είς χεΐρας τοϊς βαρβάροίς’ καί ταΰτα μέν έστίν ίσα παρ*  
άμφοτέρων ές τδ έ'ργον' τό δέ έσω τής μάχης φεύγοντες είσίν οί βάρβα
ροι, καί είς τδ έλος ώθοΰντες άλληλους’ έσχαται δέ τής γραφής νήες τε 
αί Φοίνισσαι, καί τών βαρβάρων τούς έσπίππτηντας είς ταύτας φονεύον- 
τες οί "Ελληνες» (Παυσ. Α. 15.) Μη πιστεύοντας εις τά παρά τοΰ Ηρο
δότου .ιστορούμενα τινές έκ τών νεωτέρων φαντάζονται πάντη διαφόρους 
τάς περιστάσεις τίίς μάχης, μή λείποντε; δμως νά φέρωσιν είς ύποστήρι» 
ζιν τίίς εικασίας αύτών ό μέν τοϋτο, ό δ’έκεϊνο τδ χωρίον τοΰ άρχαίού 
ίστορικοϋ. Ούτως δ Ρόσσιος μή δεχόμενος δτι έγένετο τακτική καί προπα- 
ρεσκευασμένη μάχη, δποίαν δ Ήρ: περιγράφει, ύποθέτει δτι ύποφωσκούσης 
τής ημέρας οί ’Αθηναίοι παρετάχθησαν έπί τών λόφων κεκρυμμένοι όπισθεν 
δένδρων και βράχων είς άπόστασιν δκτώ σταδίων άπδ τών Περσών, μεθ’ 
8 δρομαίως έπετέθησαν κατά τούτων, οίτινες άπαράσκευοι πρδς μάχην 
έτράπησαν είς φυγήν χωρίς νά έλθωσιν είς χεΐρας μετά τών Ελλήνων, 
κατέφυγον δέ είς τά πλοία, καί πολλοί έξ αύτών έφθάρησαν έμπεσόντες 
είς τδ μικρόν έλος τής Προβαλίνθου. Τοιαύτη δμως ύπόθεσις ούδεμίαν 
έ'χουσα βάσιν άρχαίας μαρτυρίας αποκρούεται παρ’ όλων τών ιστορικών 
παραδόσεων, καί τών διηγήσεων τοϋτε 'Ηροδότου καί τοϋ Νέπωτος. Ό 
έλλην ιστορικός λέγει «οί δέ Πέρσαι δρέοντες δρόμφ έπιόντας πάρεσζευά- 
ζοντο ώς δεξόμενοι, μανίην τε τοΐσι Άθηναίοισι έπέφερον καί πάγχυ όλε- 
θρίην, δρεοντες αύτούς δλίγους καί τούτους δρόμφ έπειγομενους, ούτε ί'ππου 
ύπαρχούσης σφι, ού'τε τοξευμάτων’ ταΰτα μέν ουν οί βάρβαροι κατείκαζον. 

- ’Αθηναίοι δέ έπείτε άθρόοι προσέμιξαν τοΐσι βαρβάροισι έμάχοντο άξίως 
λόγου». Ό δέ ρωμαίος βιογράφος λέγει «Datis... in aciem peditum centum, 
equitum decem milia produxit proeliumque commisit, in quo tanto plus vir- 
tute valuerunt Athenienses, ut deceraplicem numerum hostium profugarint, 
adeoque eos perteruerunt, ut Persae non castra, sed naves petierint’ qua 
ptigna nihil adhuc extitit nobilius». Οί βάρβαροι λοιπόν έπολέμησαν, καί 
μετά πεισματώδη κατά τε τδ μέσον, άν ούχί καί τά δύο κέρατα, μάχην 
έτράπησαν είς φυγήν ζητοΰντες καταφύγιον είς τά πλοία. Όφείλομεν δέ 
νά παραδεχθώμεν οτι οί βάρβαροι ένέπεσαν είς τδ μεγαλητερον έλος, τδ 
πρδς τδν Τρικόρυθον, διότι ώς άνωτέρω έσημειώθη ή καταλληλοτέρα θέσις 
είς προσόρμισιν τοΰ στόλου ήτον δ παρά τδ έλος έκεϊνο κόλπος τής Κυ- 
νοσούρας. Βεβαίως οί βάρβαροι δέν προσεδώκων τήν έπίθεσιν τών ’Αθη
ναίων. Έπίστευον δτι αύτοί θέλουσιν ορίσει τήν ημέραν τής ιδίας αύτών 
έπιθέσεως, καί ειδον αίφνης παρατασσομένους είς μάχην τούς 'Έλληνας. Ό 
δέ Μιλτιάδης έπέσπευσε τήν συμπλοκήν δσον ήτο δυνατόν ΐνα οί πολέμιοι 
εύρεθώσιν άπαράσκευοι.’Αλλά καί οί Πέρσαι είχον τούς σκοπούς (τά καραού
λια) και τούς κατασκόπους αύτών.’Έμαθον δτι οί 'Έλληνες κινοΰνται, εΐδον 
αύτούς παρατασσομένους είς, μάχην, ήτοιμάσθησαν, καί έδέχθησαν άύτόύςί
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’Ανωτέρω εμνημονευσα την γνώμην νεωτέρων τινων ιστορικών οτι έγένετο 
ή μάχη τήν δεκάτην ήμέραν άπδ της εξόδου τών στρατηγών. Έκ τούτου 
γεννάται ή απορία — «Κατά τάς έννέα ημέρας τάς διελθούσας άπδ τής 
εξόδου τών ’Αθηναίων έκ τοϋ άστεος,ούτοι έστρατοπέδευον παρά τήν πό- 
λιν τοϋ Μαραθώνας... Έν τφ αύτφ τοΰ χρόνου διαστήματι οί Πέρσαι διε- 
τέλεσαν έστρατοπεδευμένοι είς τδ βορειοανατολικώτερον τοϋ μαραθωνι- 
κοϋ πεδίου, πλησίον τοΰ στόλου αύτών. Άν μέχρι τινδς δυνάμεθα νά έν- 
νοήσωμεν διατί οί “Ελληνες άνέβκλον έπί τοσαύτας ημέρας τδν άγώνα, 
είναι πολύ δυσκολώτερον νά έξηγηθή διατί καί οΐ Πέρσαι ήπράκτησαν 
έπι τοσοΰτον» κτλ. (Παπαρρ: ίστ. Α. σελ. 380). Έκ τής άπορίας δέ ταύ- 
της δρμώμενοι ό μέν ούτως, δ δέ άλλως διασκεδάζουσι τήν ίστοοίαν τής 
μάχης. Ό V. Campe έν τή Θέσει de pugna Marathonea επικαλούμενος τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Κ. Νέπωτος ζητεί ν’ άποδείξγ μή ακριβή τήν διήγησιν 
τοΰ 'Ηροδότου, άντικάθιστών είς ταύτην δτι κατά τδν ρωμαΐον ιστορικόν 
ή μάχη συνήφθη τήν έπιοΰσαν άπδ τής άφίξεως τών ’Αθηναίων είς Μαρα
θώνα’ έκ δέ τούτου εξάγεται κατ’ αύτδν δ ri οί ’Αθηναίοι έξηλθον καί 
κατέλαβαν τάς περί τδν Μαραθώνα ύπωρείας πρδ τής άφίξεως τών Περ
σών. Παραδεχόμενος δέ δτι ή μάχη συνήφθη τή 17 Μεταγειτνιώνος συν
τάσσει τδ επόμενον ημερολόγιου. 17 ή μάχη, 16 άποβίβασις τών Περσών 
είς Μαραθώνα, 1 5 άναχώρησις έζ ’Ερέτριας, 11 άλωσις Ερέτριας, 5 ή 
πρώτη κατά τής Ερέτριας προσβολή. Διατάσσει λοιπδν ό Campe τά τής 
μάχης ώς εξής. Πρδ τής 5 Μεταγειτνιώνος οί ’Αθηναίοι πληροφορηθέντες 
ύπδ τών έν Έρετρίίρ κληρούχων τήν άφιξιν τών Περσών και τδν κίνδυνον 
τής ’Ερέτριας άπεστειλον πρώτον αίτοΰντες παρά τών λοιπών Ελλήνων 
βοήθειαν, έξελέξαντο δέ μετάτοΰτο δέκα στρατηγούς. Έγένετο τδ πολεμι
κόν συμβούλιον έν φ διά τής προσθήκης τής ψήφου τοΰ Πολεμάρχου έπε- 
κράτησεν ή γνώμη τοΰ· Μιλτιάδού. Ουτος έξελθών άμέσως τοΰ άστεος 
έθετο φρουράς δσον ήτο φόβος προσορμίσεως τοΰ εχθρικού στόλου, καί δή 
εφραξεν δι’έκκοπέντων δένδρων τήν ές Μαραθώνα (Βρανά) δδόν, ώχύρωσε 
δέ τδν Μαραθώνα καί έστρατοπέδευσε μετά τών άπολειφθεισών δυνάμεων 
«τών ’Αθηναίων είς τάς μεσημβρινάς ύπωρείας τοΰ Βριλλησοΰ, έ'νθα ήδύ- 
νατο νά συναγάγγ ταχέως τάς είς άλλα χωρία τοποθετηθείσας φρουράς. 
’Αμφίβολον άν οί Πλαταιεϊς προσήλθον μετά τήν άφιξιν τών Περσών, ή 
ήσαν πρότερον τοποθετημένοι παρά τοΰ Μιλτιάδού είς φρούρησιν τών με
ταξύ ’Αττικής και Βοιωτίας στενωπών. “Αμα είς τδν Μιλτιάδην ήγγέλθη 
ή είς Μαραθώνα προσόρμισις τών Περσών συναγαγών ο στρατηγός τάς φρου
ράς τών ’Αθηναίων έκ Σουνίου,'Αλών,Φυλής, κλ. καί τών Πλαταιέων, ές’ρα- 
τοπέδευσεν έπί τών υψωμάτων τοϋ Άργαλικίου. Τήν έπιοΰσαν δέ τής 
προσορμίσεως τοΰ στόλου ο Δάτις βεβαιωθείς ότι αί είς ’Αθήνας όδοι ειχον 
καταληφθή, ούχ’ήττον περιφρονήσας τήν δύναμιν τών'Ελλήνων, θέλων δέ
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νά προλάβ-ρ τήν επικουρίαν τών Λακεδαιμονίων καί πεποιθώς είς τδν άριθ· 
μδν τοΰ Περσικού στρατού, άπεβίβασε μέρος αύτοϋ εις τδ Μαραθώνειον 
πεδίον δι’ οδ έ'σπευσε- νά συνάψγ μάχην, τήν οποίαν έξ άλλου επέσπευσε) 
καί ό Μιλτιάδης πρδ τής ήποβάσεως όλων τών δυνάμεων τοΰ έχθροΰ. Ή 
μάχη ήρξατό άπδ τών κεράτων έ'νθα οί βάρβαροι δέν ήσαν δυνατώτεροτ 
τών 'Ελλήνων άφαΰ άπεκρούσθησαν αί έ'φοδοι τών βαρβάρων ένεθά^ρη- 
σαν όί "Ελληνες, καί τότε έπετέθησαν δρόμω κατά τήν φράσιν το-υ 'Ηρο
δότου. Έν τούτοις οι Πέρσαι καί οί Σάκαι ρήξαντες τδ μέσον κατεδίωκον 
τούς ’Αθηναίους είς τήν Μεσόγειον, τοΰτ’ έ'στι μέχρι τής μεσογαίου πε
διάδας, καί ούχί ώς ό Ρόσσιος ερμηνεύει πέραν τής παραλίας, πρδς τήν ξη
ρήν. ’Αλλά κατόπιν συνενωθέντα τά κέρατα τών Ελλήνων έπετέθησαν 
κατά τοΰ μέσου τών Περσών δπερ ύπεχώρησε, καί προστατευόμενον ύπδ 
τοΰ ίππικοϋ των ήδυνήθη νά έπιβιβασθή έπί τών πλοίων διά τής μικράς’ 
ζημίας πέντε μόνον έξ αύτών·, Ό δέ Δάτις γινώσκων δτι έν Μαραθώνι άπέ- 
τυγενούχί έξ άνδραγαθήματος τών ’Αθηναίων, άλλ’ένεκα τών περιστά
σεων τοΰ τόπου τής άποβάσεως και τοΰ πεδίου τής μάχης, άπήρε μετά 
τοΰ στόλου προτιθέμενος νά έκτελεσγ άλλοθι τήν άπόβασιν τοΰ στρατοΰ. 
Τδ κατασκεύασμα τοΰ διδάκτορας τοΰ Κρίφσβαλδ έκ βάθρων άνατρέπεται’ 
διά τής παρατηρήσεως δτι κατά τδν άρχαΐον ιστορικόν οί ’Αθηναίοι έ'δοα- 
μον είς Μαραθώνα άφοΰ, ή άμα έ'μαθον δτι 5 εχθρικός στόλος προσωρμίσθη 
έκεΐσε. «’Αθηναίοι δέ ώς έπύθοντο ταντα έβοήθεον καί avtol είς τδν Μα
ραθώνα. Πρέπει δέ νά παραδεχθώμεν δτι καί ή άποστολή τοΰ Φειδιππί- 
δου ές Σπάρτην καί ή βοήθεια τών Πλαταιέων άπεφασίσθη μετά τήν είς 
Μαραθώνα προσόρμισιν τών Περσών' διότι πρδ ταύτης άβεβάίου δντος άν 
οί Πέρσαι διενοοϋντο νά προσβάλωσι τήν Χαλκίδα, ή τήν Βοιωτίαν, ή τήν 
Πελοπόννησον, δέν ήδύναντο οί Λακεδαιμόνιοι, ούδέ όί Πλάταιεΐς νά έκ- 
στρατεύσωσιν είς βοήθειαν τών ’Αθηναίων. ”Αρα ό Περσικός στόλος προσ
ωρμίσθη έν Μαραθώνι τή 7 ή 8 ίσταμένου' Μεταγειτνιώνος, καί τή 8 ή 
9 έβοήθουν οί ’Αθηναίοι. Άλλ’δμως κατ’ αύτά διήλθον άν ούχι έννέα 
τούλάχιστον επτά ήμέράι άφ'ής όί μέν Πέρσαι προσωρμίσθησαν οί δέ Αθη
ναίος έφθασαν είς- Μαραθώνα μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν ή μάχη συνήφθη·'. 
Έν τφ διαστήματι λοιπόν τών επτά τούτων ημερών τί έ'πραττον ίστά- 
μενοι άπέναντι άλλήλων οί πολέμιοι στρατοί; Δέν μοί φαίνεται άποδεκτή 
τοΰ Campe ή ύπόθεσις δτι προσορμισθέντος τοΰ στόλου τή 16, αυθημε
ρόν έγένετο ή άπόβασις τών Περσών είς Μαραθώνα. Δεν χρειάζονται γνώ
σεις τής στρατηγικής επιστήμης δπως πεισθνί τις δτι ή άποβίβασις στρα
τοΰ, άτακτου μάλιστα έξ εκατοντάδων χιλιάδων άνδρών είς πολεμίαν 
χώραν άπήτει εργασίαν ούκ όλίγων ημερών. Πρέπει νά δεχθώμεν δτι προ- 
έλαβον οί ’Αθηναίοι καταλαβόντες τάς ύπωρείας τοΰ Βριλλησοΰ, ούχί μέ’ν 
Ημέρας πολλάς πρότερον, κατά τήν ύπόθεσιν τοΰ Campe, αλλά πιθανώς
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τήν έπιοΰσαν.άπδ τής προσορμίσεως τού στόλου, καί'πρδ τής
σεως τών Περσών. 'Η άποβίβασις λοιπδν δέν ήδυνατο νά γίνη ύπδ τά δμ- 
μ.ατα τού Αθηναϊκού στρατού, άνευ προπαρασκευών τινων,κατοπτεύσεων, 
καί προφυλάξεων' έκ πολλών δέ μαρτυριών αρχαίων βεβαιοΰται δτι δ 'Ιπ
πία; έπεστάτησε καί έτακτοποίησε την στρατοπέδευσιν τών Περσών, 
έστήθησαν δέ σκηναί, και κατεσκευάσθησαν φάτναι διά τούς ίππους τών 
στρατηγών τώ/ Περσών κλ. Αδύνατον λοιπδν νά έκτελεσθή ή άποβίβασις 
τού περσικού στρατού έν διαστήματι βραχυτέρω, τών τριών ημερών. Έν 
τοσούτφ τί έπραττον οί ’Αθηναίοι; Ό Μιλτιάδης, ύποθέτω, δέν είχε συμ
φέρον νά έμποδίσγ την άποβίβασιν τών Περσών εις Μαραθώνα, διότι δέν 
ύπήρχεν εύνοϊκώτερον διά τούς Άθηναίους.πεδίον μάχης. Άνθιστάμενας 
εις Μαραθώνα ήνάγκαζε τούς Πέρσας ν’ άποβιβασθώσιν έν μια νυκτί ολί
γον μεσημβρινώτερρν, εις Μυρρινοΰντα,Φλύας, 'Αλάς Άραφηνίδας, είςΆλι- 
μούντα ή Φάληρον, ή οπού αλλοσε ήθελον, καί νά ματαιώσω,σι την έν 
Μαραθώνι προπαρασκευασθεϊσαν άντίστασιν τών ’Αθηναίων. Άφ’ ετέρου 
δ Μιλτιάδης κατά την πληροφορίαν τού Ηροδότου δέν ήθελε νά επίσπευση 
την. μάχην πρδ τής ημέρας τ-ης πρυτανείας αυτού. Τούτο δεν δύναται νά 
άποδοθή έίς φιλοδοξίαν ή κουφότητα τοϋ στρατηγού. Έκ τών νεωτέρων 
τινές ύποθέταυσιν δτι δ Μιλτιάδης άνέβαλε την μάχην δπως φέ,ρ-ρ την 
εύθυνην τής γνώμης αυτού. Ένώ άλλοι δέν αποδέχονται τά παρά τοϋ 
Ηροδότου λεγόμενα, καθόσον ή πρυτανεία ήτο δικαίωμα της φυλής τού 
όποιου δέν ήδυνατο νά παραιτηθεί ό στρατηγός παραχωρών την αρχηγίαν 
είς άλλον: Διά τής φράσεως όμως τού Ιστορικού βώς έκαστου αύτών έγέ
νετο ή πρυτανηίη τής ήμέρης Μιλτιάδη παρεδίδοσαν, ό δέ δεκόμενος ούτι 
κω συμβολήν έποιέετο πρίν γε δη αυτού Πρυτανηίη έγένετο» εννοείται 
ρύχί ότι διά τής παραχωρήσεως τών δμοψήφων συστρατηγών άνελάμβα- 
νεν δ Μιλτιάδης τδ γενικόν πρόσταγμα’ τοΰτο δέ κυρίως διά τδν λόγον 
δτι οι διαφωνήσαντες έκ τών στρατηγών δέν ήσαν ύπόχρεοι νά δέχω.νται, 
καί νά έκτελώσι κατά την μάχην τάς διαταγάς τού Μιλτιάδου, μη έ'χον- 
τος την πρυτανείαν τή; ημέρας. Οί δμόψηφοι λοιπδν έκ τώ,ν συστρατή- 
γων τούτο παρεχώρησαν είς τδν Μιλτιάδην, τδ δικαίωμα τού νά κανονίση 
κατ’ ιδίαν κρίσιν τδ σχέδιον της μάχης, έάν άπεφάσιζεν αύτην είς ημέ
ραν τής πρυτανείας τινδς έξ αύτών. Ό Μιλτιάδης όμως δέν έ'καμε χρή- 
σιν τού παραχωρηθέντος αύτφ δικαιώματος, τούτο μέν ΐνα έχγ, αύτδς τδ 
γενικόν πρόσταγμα κατά την μάχην, τούτο δέ ΐνα δώση καιρόν είς του; 
Πέρσας ν’ άποβιβασθώσιν έκ τών πλοίων, και άποφασισθη έπι τού μαρα- 
βωνείου πεδίου τδ πέρας τής εκστρατείας τών Περσών. Οΰτω δέ έ'μεινεν 
άπρακτών άχρις ού ώχυρωσ.ε τά όπισθεν τού στρατοπέδου αύτοϋ, εξα
σφάλισα; έν περιπτώσει ατυχήματος την ύποχώρησιν τόΰ Ελληνικού 
στρατού καί την παρεμπόδισιν τής προόδου τών εχθρών πρδς τδ άστυ διά
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τών μεσογαίων. Διατί όμως οί Πέρσαι ίδόντες τούς ’Αθηναίους κατέχον
τας τά ύψωματά τού Μκράθώνος, επέμεινον ΐν’ άποβιβασθώσιν είς τήν πε
διάδα ; Δέν δύναμαι νά δεχθώ την ύπόθεσιν τοϋ Stein δτι ηπατηθησαν έκ 
τ^ς επιφάνειας έκλαβόντες τά έλη ώς λειμώνας χλοερούς. Ό Ιππίας δςτς 
έξελέξατο πρδς άποβίβασιν τών Περσών τδ μαραθώνειον πεδίον έγίνωσκε 
καλώς αύτό. Άλλά δέν έπίστευεν οτι οί όλίγοι δπλϊται, τούς όποιους εί
χεν άφίσει έν Άθήναις, ήδυναντο ν’άμφισβητήσωσι καί νά έμποδίσωσι τήν 
πρόοδον τοΰ πολυαρίθμου στρατού τών Περσών’ διό καί ’οί Περσαι ύπέ- 
θεσαν τούς Αθηναίους μανιακούς οτε εϊδον αύτούς έπειγομένους πρδς μά
χην. Έπι τη πεποιθήσει λοιπδν ταυτη οί Περσαι άπεβιβάσθησαν είς τδ 
Μαραθώνειον πεδίον, ούχί δπως έν αύτφ συνάψωσι μάχην, άλλ’ έξ αυτού 
προχωρήσωσι βαδίζοντες είς τδ άστυ διά της άπδ Μαραθώνας (Βρανά) καί 
Προβαλίνθου όδοϋ.

Ό σοφός δμως Κουρτιος άκολουθών τήν γνώμην τοΰ Αηκίου, δτι ή μά
χη έγένετο τή δεκάτη άπδ τή.ς έξόδου τών στρατηγών, καί δτι έπί έννέα 
ήμέοας έ'μενον έστρατοπεδευμένοι έν Μαραθώνι "Ελληνες καί Περσαι, άφ*  
ετέρου δέ δυσπιστών εις τήν φυγάδευσιν τοϋ πολυαρίθμου στρατού τών 
Περσών ύπδ τών δεκακιςχιλίων οπλιτών τής Ελλάδος συνέταξεν δλω; 
ιδίαν ΐστοοίαν τής έν Μαραθώνι μάχης. «Έπί πολλάς ημέρας, γράφει οί 
στρατοί έμενον ήσυχάζοντες άντιμέτωποι. Οί Αθηναίοι έθίξοντο οδτως 
εις τήν θέαν τών Περσών, ουτοι δέ έπιβεβκιούμενοι έπί μάλλον καί μάλ
λον είς τήν ιδέαν δτι ό στρατός τών Αθηναίων έσκόπει μόνον νά κάλυψή 
τήν διάβασιν έκ τής παραλίας (διά τής όδοϋ Προβαλίνθου) ένόμιζον εαυ
τούς έν άσφαλεία, καθδ κύριοι τοΰ πεδίου καί τής άκτής»’ καί παρα- 
κατιών «άναγινώσκων τις τάς συντόμους περιγραφάς τής έν Μαραθώνι μά
χης ύπδ τών άρχαίων άπορεΐ έπί δυο τινών κατά πρώτον. Ποΰ εύρίσκετα 
λοιπδν τδ ιππικόν, έφ’ού οί Περσαι έξ άρχής τών προπαρασκευών αύτών 
έστήοιζον τάς έλπίδας τής,έπιτυχίας, ένεκα τού όποιου προσωρμίσθησαν είς 
τδν Μαραθώνα, καί τδ όποιον ήδύνατο καί μόνον νά ματαίωση δλην τήν 
τακτικήν τοΰ Μιλτιάδου; Ούδαμοΰ γίνεται λόγος περί αύτοϋ. μάλιστα ρη- 
τώς άναφέρεται δτι άπήν κατά τήν μάχην. Ή δεύτερα άπορία. άφορά 
είς τήν ταχύτητα μεθ’ ής έτελέσθη ή έπιβίβασις τοΰ Περσικού στρατού. 
’Αδύνατον νά έννοηθή δτι ήρχισε: διαρκούσης τής μάχης, καί έξετελέσθη 
τοσοϋτον εύτυχώς, άνευ έμποδίων, έάν αί πολέμιοι νήες καί τά μεταγω
γικά πλοία δέν ήσαν ήδη έτοιμα πρδς άναχώρησιν πρδ τή; μάχης. Πολύ 
πιθανόν λοιπδν δτι βλέποντες οί Περσαι τήν άσφαλή θέσιν. καί τά όχυρώ·· 
ματα τών Αθηναίων έγκατέλειπον τδ σχέδιον τοΰ νά βαδίσωσι κατά τών 
Αθηνών διά τής όδοϋ τού Μαραθώνας. Άπεβιβάσθησαν αύτόσε διότι υπέ- 
θετον δτι ήδύναντο άνεμποδίστω; νά προχωρήσωσιν είς τδ πεδίον τού 
άστεος. Δεν είχον τδ. σχέδιον τοΰ νά έκβιάσωσι δι*  αιματηρά; εφόδου στε· 
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νδν καλώ; ώχυρωμένον» Τούτου τεθέντο; .συμρερώτερον ήτον, ά©οΰ τδ ίπ- 
πικδν έλαβεν άποχρώσαν άναψυχήν καί περιποίησιν εις την πεδιάδα, νά 
προσορμισθώσιν είς σημεΐον τι τής ’Αττικής μή έ'χον στενοποριάς, καί ένθα 
τ.δ έν τή πόλει κόμμα τών Περσών ήδύνατο νά τοϊς χρησιμεύση. Φρονώ 
έπομενως οτι την πρωίαν της ήμερά; καθ’ ήν ή μάχη συ,νήφθη, τά πλη
ρώματα είχον ή'δη έπιβιβασθή, ιδίως δέ δτι τδ ιππικόν εύρίσκετο επί τών 
πλοίων» Ό Μιλτιάδης λοιπδν προσέβαλε τους Πέρσας καθ’ ήν στιγμήν ά 
στρατός ήτο διγρημένος, καί τδ μάλλον έπίφοβον σώμα ήτο μεμακρυσμέ- 
νον τοΰ Θεάτρου, τοϋ άγώνος. Έπετέθη δέ κατά τοΰ ύπολειπομ,έυου στρα
τού, μένοντας είσέτι επί τής ξηρΧς, καί προστατεύοντας τήν έπιβίβασιν, 
Δικτί τζί δντι περιέμενε τήν ημέραν τής πρυτανείας, αύτοΰ, άφοΰ παρητή- 
θησαν άπαξ διά παντδς τής σειράς τής πρυτανείας;./© στόλος διενθύνετο 
πρδς τδ Σούνιον. Έρρέθη δτι άσπίς ύψώ.θη έπί τοϋ Πεντελ’-κοΰ, ήτο δ® 
σημεΐον συμπεφωνημένον πρδς είδοποίησιν τών Περσών δτι ήτο κατάλλη
λος ή. στιγμή δπως έπιτεθώσι κατά του άστεος. ’Ητο·. σημεΐον τών έν 
Άθηναις φίλων τών Περσών, οΐτινες μ,ετά τήν άναχώρησιν τών στρατη
γών καί τοϋ στρατοΰ είχαν πλειοτέραν ελευθερίαν ενεργείας. Δέν διευ- 
κρινίσθη ποτέ τδ μυστήριον. Άπέδιδον κυρίως είς τούς Άλκμαιωνίδα; δτι 
διετήρούν μ.υστικάς συνεννοήσεις μετά τών εχθρών. Οίοιδήποτε ήσαν οί 
δάντες τδ σημεΐον τής άσπίδος, δύσκολου είναι νά παραδεχθώμεν δτι έγέ-*  
νέτο τοΰτο διαρκούσης τής μ.άχης ήτις συνήφθη άπροσδοκήτως, καί τό
σον ολίγον διήρκεσε, ή διαρκούσης τής φυγής τών Περσών. Καθ’ δλας τάς· 
πιθανότητας τδ σημεΐον έδόθη μήλλον πρδ τής μάχης' οίίτω δέ δικαιού
μεθα ν’ άνεύρωμεν, έν αύτω τδν λόγον δι*  ού άπεφάσισαν οί Πέρσαι νά 
έπιβιβασθ.ώσιν. Έν. τοιαύτη περιπτώσει οί προδόται συνετέλεσαν άκοντες 
είς τήν επιτυχίαν τοΰ Μιλτιάδου. «Ταϋτα μέν, ο σοφδς Γερμανός. Τ’αύτά 
δέ λαμβάνων ώς άφετηρίαν ο ίταλδς ιστορικές Gasagrandi έν μονογραφία 
<ιή μάχη τοϋ Μαραθώνας» (Γενούη 1883) διά λογικών καί βάσιμων έπι- 
χειρημάτων ανατρέπει τήν ύπόθετιν τοΰ Κουρτίου δτι τδ σημεΐον τής 
άσπίδος έδδθη πρδ; τής μάχης, άντικαθιστα δέ είς τήν τοϋ Γερμανοΰ ίς-ο- 
ριογράφου ιδίαν έξήγησιν τοΰ έν Μαραθώνι δράματος, καθ’ ήν υποτίθεται 
προσυμπεφωνημένον μεταξύ τών στρατηγών τοϋ Περσικού στόλου καί 
τών έν ’Αθηναις μηδιζόντων ίνα συγχρόνως τδ ήμισυ τοΰ Περσικοΰ στρα
τοΰ ύπδ τήν αρχηγίαν τοϋ Δάτιδος σύναψη μ-άχην έν Μαραθώνι, άπασχο- 
λοΰν τδν στρατδν τών ’Αθηναίων μακράν τοΰ άστεος, τδ δέ έτερον ήμισυ 
ύπδ τήν άρχ.ηγίαν τοΰ Άρταφέρνους διευθυνθή κατά τών ’Αθηνών, άμα 
διδομένου τοϋ σημείου παρά τών έν Άθηναις μηδιζόντων. Έπί τούτιρ 
άπδ τής προτεραίας τής μάχης ο Άρταφέρνης μετά τοΰ ήμίσεως τοΰ 
στρατοΰ καί τοΰ ίππικοΰ, εύρίσκετο έπί τών πλοίων. 'Ο Μιλτιάδης πλη- 
ροφορηθείς περί τοϋ σχεδίου τών έχθρών τήν 17 λίαν πρωί έπετέθη κατά 
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τοϋ έν τ$ μαραθωνείω πεδίφ στρατοΰ. Καί δ μέν Δάτις ήττηθή, δ δέ Άρ
ταφέρνης δέν ήδύνατο νά δώση βοήθειαν διότι περιέμενεν έπί τών πλοίων 
τδ σημεΐον τής άσπίδος δπερ έδόθη λίαν βραδέως, διότι δ Μιλτιάδη; 
έ'λαβε καιρδν νά κατατροπώση τδν στρατδν τοΰ Δάτιδος, καί νά προφθάση 
εις τδ άστυ προλαμβάνων τήν άποβίβασιν τοϋ στρατοΰ τοΰ Άρταφέρνους. 
Αί έξηγήσεις αύται άποδεικνύουσι πολύ πνεΰμα, άπεραντον μελετην, καί 
σοφίαν εξαίρετου, άλλά μένουσιν ούχ’ήττον ύποθέσεις μή βεβαιούμεναι ύπδ 
τών ιστορικών παραδόσεων, άλλά καί παρά τούτων άναιρούμεναι. Δέν έξη- 
γεΐται διά τής εικασίας τοΰ γερμανοΰ ή τοΰ ΐταλοΰ ίστορικοΰ ή συμπτωσις 
τής ημέρας τής πρυτανείας τοΰ Μιλτιάδου μετά τής συμφωνηθείσης ύπδ τών 
πολεμίων διά τήν προσβολήν τοϋ άστεος, ούδέ ή έν Μαραθώνι προσόρμισι; 
τοΰ στόλου, ούδέ ή έν αύτω έννεαήμερος διαμονή τοϋ Περσικοΰ στρατοΰ. 
"Οτι δ περσικδς στρατδς άπεβιβάσθη μετά τών στρατηγών βεβαιοΰται έκ 
τών λεπτομερειών τάς οποίας άναγράφουσιν οί ιστορικοί' ουτω λ. χ. ο 
'Ηρόδοτος αναφέρει, βεβαίως ούχί έξ ιδίας έπινοίας, δτι ό'Ιππία; «κατα
γόμενος εις τδν Μαραθώνα τάς νήας όρμιζε ούτος έκβάντας τε εις τήν γήν 
τούς βαρβάρους διέτασσε.» Ό δέ Παυσανίας ώς αύτόπτης μάρτυς γράφει 
«ύπέρ δέ τήν λίμνην φάτναι έπί λίθου τών ίππων τών Άρταφέρνους, καί 
σημεία έν πέτραις σκηνής». "Οτι δέ οί Πέρσαι άφοϋ άπεβιβάσθησαν, έπεβι- 
βάσθησαν μετά εννέα ημέρας όπως άλλοσε άνεύρωσι εύκολωτέραν δίοδον 
πρδς τδ άστυ, χωρίς ούδέ νά δοκιμάσωσι ίνα έκβιάσωσι τήν είς’Αθήνας 
διάβασιν είναι εικασία δλως άμάρτυρος, συνάμα δέ καί πάντη άπίθανος. Ή 
παοαλία τής Προβαλίνθου προσέφερεν άποχρώσαν ομαλήν έκτασιν δπως οί 
έκατοντακισχίλιοι Πέρσαι, χωρίς νά καταλάβωσι τά στενά τοΰ Μαραθώ
νας, άποκρούσωσι τούς δεκακισχιλίους "Ελληνας πρδς κατάληψιν τής εί; 
’Αθήνας δδοΰ. "Οτι τδ ίππικδν τών Περσών δέν έλαβε μέρος είς τήν μά
χην δέν άποδεικνύει άναλήθη τδν 'Ηρόδοτον. Ό Νέπως ρητώς βέβαιοί τήν 
παρουσίαν τοΰ ίππικοΰ..ΛΙρδ τοΰ Κουρτίου δμως δ Φίνλεϋ έδέχθη ώς βε- 
βαίαν τήν άπουσίκν τών ιππέων έκ τής μάχης, έξήγησε δέ αύτήν: διά 
τής ύποθέσεως δτι είχον άποσταλήν οί ίπποι πρδς βόσκησιν είς τήν πε
διάδα τοΰ Τρικορύθου; ’Άνευ τοιούτων φανταστικών ύποθέσεων τδ γεγο
νός τής απουσίας τοΰ ίππικοΰ έκ τής μάχης ήδύνατο νά έξηγηθή διά τής 
άπλής καί φυσικής παρατηρήσεως, άφ’ ενδς μέν δτι δ Μιλτιάδης διά τής 
εκλογή; τής θέσεως. καί διά τή; δχυρώσεω; τοΰ στρατοπέδου, sub mentis 
radicibus acie regione instructa non apertissima κατά Νέποτα, εμπόδισε 
τήν χρήσιν τοΰ ίππικοΰ τών Περσών πρδ τής μάχης, καί άφ’έτέρου ή άπροσ- 
δόκητος έπίθεσις τών Ελλήνων δέν άφήκεν είς τούς ιππείς τών Περσών 
καιρόν ίνα λάβωσι μέρος κατά τήν μάχην, δτε μετά τήν τροπήν τών κε
ράτων οί "Ελληνες συστραφέντες μετέστησαν είς τήν μεσόγαιαν την συμ
πλοκήν κατά τοΰ κέντρου τών πολεμίων Τοΰτο άκριβώς άπαντ^ ε’ς τήν 
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δευτέραν άπορίαν πως ήττηθέντες οί Πέρσαι ήδυνήθησαν μετ’ δλιγί*  
στης ζημίας νά έπιβιβασθώσιν έπί τών πλοίων. Οί έν τοϊς άκροις παοα- 
ταχθέντες βάρβαροι φεύγοντες κατέφευγον είς τά πλοία καί τοι ακατα
δίωκτοι, τών άρχηγών άγνοούντων τί συνέβαινεν είς το μέσον, καί έξεστη- 
κότων έπί τή άνελπίστφ έκβάσει τής μάχης. Ή έπιβίβασις λοιπόν τοϋ 
μηκέ.τι μαχομένου στρατού έγένετο άκωλύτως, ούχ’ ήττον έν βία καί έν 
τάχει’ δέν ήδύνατο δέ νά διαρκέση έπί πολύ ή τών φευγόντων έπίβασις έπί 
πλοίων παρά την ξηράν προσωρμισμένων. Μόνον το μέσον ύφίστατο έκ τών 
νωτων μακράν τής παραλίας την έπίθεσιν καί την δίωξιν τών 'Ελλήνων, 
καί οί έν τφ μέσφ τεταγμένοι Πέρσαι καί Σάκαι μετά την ά.τώλειαν 
έξακιςχιλίων καί τετρακοσίων είναι οί μόνοι τών δποίων η έπιβίβασις 
καθίστατο δυσχερής. Άλλ’ήδη έζακόσιαι τριήρεις, πλήν τών ίππαγωγών, 
ήσαν παρεσκευασμέναι ίνα δεχθώσιν τούς φεύγοντας είσπηδώντας άπδ 
τής ζηράς. Πιθανόν δτι οί στρατηγοί τών Περσών, καί αύτδς δ 'Ιππίας, 
ίδόντες άνελπίστως τά δχυρώματα καί την παρουσίαν τοϋ ελληνικού 
στρατοϋ έν Μαραθώνι, έμελέτων τήν είς άλλο μέρος άπόβασιν τών Περ
σών έν περιπτώσει άποτυχίας, καί τοιοϋτο μέτρον ' δριστικώς άπεφασίσθη 
άμα τ$ τροπί! τών κεράτων τοϋ περσικού, στρατοϋ. Άλλ’ ή άπόφασις 
αυτή ήδύνατο νά ληφθή, καί κατά πάσαν πιθανότητα έλήφθη άφοϋ αί 
στρατηγοί τών Περσών έβεβαιώθησαν περί τής άπότυχίας αύτών έν Μα- 
ραθώνι μετά τήν μάχην, δπο.ίαν δ 'Ηρόδοτος περιγράφει συμφώνως πρός 
δλας τάς διασωθείσας ίστορικάς παραδόσεις. Ό Κ. Νέπως άναβιβάζων τδν 
στρατόν τών βαρβάρων είς 200,000, δέχεται δτι παρευρέθησαν εις τήν 
μάχην ί 00,000 πεζοί καί 10,000 ιππείς. ’Αλλά τοϋτο δέν άποδεικνύει 
τόν ισχυρισμόν τοϋ Κουρτίου ή τοϋ Casagrandi δτι τό ήμισυ τοϋ στρατοϋ 
εϊχεν ήδη πρό τής μάχης έπιβιβασθή πρός άπόπλουν. Οί στρατηγοί τών 
Περσών παρέταζαν τό μάχιμον καί τό έτοιμον είς συμπλοκήν μέρος τοϋ 
στόλου, τοϋ δποίου δ δλικός άριθμδς ήδύνατο νά ήναι διπλάσιος. Τό γεγο
νός τής άναδείξεως τής άσπίδος, δπως άορίστως καί ύποθετίκώς εκτίθε
ται, δέν δύναται νά χρησιμεύση ώς στερεά βάσις πρός άνατροπήν τής έξι- 
στορήσεως τής μάχης καθά μετ’ αυτήν έπελθόν, μάλλον πρός άποτρο- 
πήν τοϋ άπόπλου τοϋ στόλου άπδ τής παραλίας τής ’Αττικής. 'Η δέ 
δυσαναλογία τής δϋνάμεως τών διαμαχομένων στρατών δέν είναι λόγος 
άποχρών ΐν.α άρνηθώμεν πίστιν είς διήγησιν, τήν δποίαν ή γραφή άπό 
στόματος τών. άγωνιστών παραλαβοϋσα διεφύλαζεν άναλλοίωτον έν τώ 
μελλοντι, καί οί αιώνες έσεβάσθησαν. ΎΑρα ή αυτή δυσαναλογία δυνάμεων 
δέν ΰπήρχεν είς τάς θερμοπύλας, εις τήν Σαλαμίνα, είς τάς Πλαταιάς ; 
Έάν οί έπικριτα'ί τών 'Ελλήνων ήσαν δικαιότεροι δέν εΰρισκον άνάλογόν 
«ι πρός τήν άρχαίαν είς τήν νεωτέραν ιστορίαν τής 'Ελλάδος ώς πρδς τδν 
Αριθμόν τών. άντιμαχομένων. άνδρών ; μέ τήν διαφοράν τής άπαραμίλλου 
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τακτικής τδν άρχαίων 'Ελλήνων, καί τής εξαίσιας ικανότητας καί άρετής 
στρατηγών, οϊος δ Μιλτιάδης;

Διηγούμενος τδ τέλος τής μάχης δ 'Ηρόδοτος λέγει «’Αθηναίοι... φευ- 
γουσι Πέρσησι εΐποντο κόπτοντες ές S ές τήν θάλασσαν άπικόμενοι πϋρ 
τε αίτεον, καί έπελαμβάνοντο τών νεών- και τοϋτο μέν έν τούτφ τφ 
πόνω δ Πολέμαρχος Καλλίμαχος διαφθείρεται, άνήρ γενόμενος άγαθδς, 
άπδ δ’ έ'θανε τών στρατηγών Χτησίλεως δ Θρκσύλεω' τοϋτο δέ Κυνέγει- 
ρος ό Εύφορίωνος ένθαϋτα έπιλαμβανόμενος τών άσφάλτων νεδς τήν χεΐρα 
άποκοπείς πελέκεϊ πίπτει, τοϋτο δέ άλλοι ’Αθηναίοι πολλοί τε καί δνο- 
μαστοί». ’Απαριθμών δέ άκολούθως τδν δλον άριθμδν τών εκατέρωθεν φο- 
νευθέντων λέγει «Έν ταότη τή έν Μαραθώνι μάχη άπέθανον τών βαρβάτ 
οων κατά έξακισχιλίους καί τετρακοσίους άνδρας, .’Αθηναίων δέ εκατόν 
καί ένενήκοντα καί δύο· έ'πεσον μέν άμφοτέρων τοσοϋτοι».Ή άκρίβεια περί 
τήν ανείαν τών δνομάτων καί τών άριθμών άφαιρεΐ πάντα δισταγμόν περί 
τής άληθείκς τοϋ ίστορικοΰ. Έκ τής συνδιαλέζεως αύτοΰ μετά τοϋ Επι
ζήλου τοϋ Κουφαγόρου βεβαιοΰται ότι δ ιστορικός έ'λαβε τάς πληροφορίας 
αύτοΰ έκ προσώπων παρευρεθέντων καί λαβόντων ενεργόν μέρος είς τήν 
μάχην. Έξ άλλου βέβαιοί δ Παυσανίας ίΑ. λα'.! δτι έπί τών χρόνων αύ
τοΰ έσώζετο τάφος έν τφ πεδίφ ’Αθηναίων, έπί δέ αύτφ στήλα: τά ονό
ματα τών άποθανόντων κατά φυλάς έκαστων έχουσαι, καί έτερος Πλα- 
ταιεϋσΐ Βοιωτών, καί δούλοιςη.’Άν δέ δ περιηγητής δέν ήδυνήθη ν’άνεύρη 
τάφον τών Περσώ; δέν άμφιβάλλει δτι καί τούτους έθαψαν οί ’Αθηναίοι 
«Τούς δέ Μήδους ’Αθηναίοι μέν θάψαι λέγουσιν ώς πάντως δσιον άνθρώ
πων νεκρόν γή κρύψαι, τάφον δ’ούδένα εύρεΐν, ήδυνάμην ούτε γάρ χώμα 
ούτε, άλλο σημεΐον ήν ίδεΐν, εις όρυγμα δέ φέροντες σφάς ώς τύχοιεν έσέ- 
βαλον». "Ωστε οί άριθμοί τούς δποίους άναφέρει δ Ηρόδοτος ήσαν άκριβείς 
άντιστοιχοΰντες πρδς τούς τών ταφέντων νεκρών. Άλλ’ έν γενει ή ειλι
κρίνεια καί ή φιλαλήθεια τοϋ ιστορικού βεβαιοΰται έκ τής πκραθέσεως 
τής διηγήσεως αύτοΰ πρδς τάς ύπερβολάς τών μεταγενεστέρων. 'Ο ’Ιου
στίνος περιγράφει τήν μάχην λέγων «έπολέμησαν μετά τοσαυτης αρετής 
ώστε ένόμιζες άν δτι άπδ»τοϋ ενός μέρους ήσαν άνδρες άπδ τοϋ ετέρου 
τράγοι. Οί Πέρσαι ήττηθέντες κατέφυγον είς τά πλοία, έξ ών πολλά έβυ- 
θίσθησαν, πολλά έκυριεύθησαν. Κατά τήν μάχην ταύτην τοσαύτη ήτον 
ή άρετή ενός έκάστου, ώστε δύσκολον φαίνεται είς τινά πρώτον πρεπει 
έπαινος. Διά πολλών έπαίνων τών συγγραφέων έφημίσθη ή δόξα τοϋ 
’Αθηναίου δπλίτου Κυνεγείρου δστις μετά άναριθμήτους φόνους τής. μάχης 
διώξας τούς έχθρούς φεύγοντας εις τά πλοία, φορτωμένον πλοΐον κατέλαβε 
διά τής δεξιάς χειρδς, ούδ’άφήκεν είμή άφοϋ άπέβαλε,· τήν χείρα, «αί 
τότε δέ άποκοπείσης τής χειρδς έκράτησε τδ πλοΐον διά τής άριστερδς, 
άφοϋ δέ καί ταύτην άπώλεσε έπί τέλους εκράτησε τδ πλοΐον διά
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δδόντωυ·' τοιαυτη δέή άρετή αύτοΰ ώστε μή άποζαμών έκ τοσαύττίςί 
σφαγής, μ ή καταβληθείς έκ τής απώλειας των δύο χειρών 5 κορμός έπί*  
τέλους ώς λυσσασμένου θηρίου έπολέμ.ησε διά τών όδόντωυ. Διακόσιαι χι
λιάδες Περσών είς την μάχην εκείνην ώς είς ναυάγιον άπωλέσθησαν.’ 
’Έπεσε καί δ Ιππίας, ό τύραννος τών ’Αθηνών ό αύτουργδς και υποκινη
τής του πολέμου, άποτίωυ διζαίαν ποινήν είς τούς έκδικητάς της πατρί-· 
δος θεούς». 'II διήγησις τοϋ Λατίνου ιστορικού παρέσχεν αφορμήν είς 
αστείου τινά γάλλον νά επίδειξη πνεύμα διακωμωδώυ δήθεν τήν νίκην 
τών Ελλήνων κατά τΟιούτου στόλου τοΰ οποίου τά πλοία εις άνήρ ήδύ
νατο-διά τών όδόντωυ νά κράτηση ! Ή ιστορία τοϋ 'Ηροδότου ούδέν τι 
περιεχει τδ άπίθανον ή άνάληθές, καθόσον όλα τά παρ’ αύτοΰ ιστορού
μενα ως πρδς τήν έν Μαραθώνι μάχην συμφωνοϋσι μετά τών συγχρόνων 
μαρτυριών. Είναι άξιον σημειώσεως ότι ο Πλούταρχος έν τφ περί ’Αθη
ναίων πότερον κατά πόλεμον ή κατά σοφίαν ενδοξότεροι ονομάζει ώς ηρώα 
τής μάχης Πολύζηλου τδν δπλίτην ’Επίζηλον τδν οποίον δ Ήρ: άναφέρει 
μετ’ αύτοΰ συνδιαλεχθείς' έξ ού πρδς πολλοΐς άλλοις δήλον πόσον δ 
πολύγραφος ιατρός, φιλόσοφος, φυσιοδήφης, είναι ώς ιστορικός επιπόλαιος, 
και άνάξιος πίστεως εις τάς κατά τοΰ 'Ηροδότου επικρίσεις, ώς καί εις 
τας κατά τών Δημοσθένους κ·αί άλλων συκοφαντίας αύτοΰ.

Έκ τής διηγήσεως τοΰ 'Ηροδότου εξάγεται δτι αί άπώλειαι τών Πεα- 
σών έγενοντο κατά τδ πλεΐστον έπί τής έπιθέσεως τών κεράτων και τής' 
διώξεως τοΰ μέσου τών Περσών μέχρι τής παραλίας, αί δέ τών ’Αθη
ναίων κατά τήν έπί ταΐς ναυσί μάχην. Τοϋτο έπιβεβαιοϊ τήν προσχεδια- 
σμενην ύποχώρησιν του μέσου τών Άθηνα;ων πρδς τδν σκοπόν τής διαι- 
ρεσεως τοΰ έχθρικοΰ στρατού.Τδ μέσον ύπδ τήν διοίκησιν τοΰ Άριστείδοΰ 
έξετέλεσε προασπιζόμενον άνευ μεγάλης ζημίας τήν ύποχώρησιν αύτοΰ 
μ.εχρις ου τά κέρα τρέψαντα εις φυγήν τούς Πέρσας έπετέθησαν κατά 
τοΰ μέσου αύτών. Ή αίφνηδία τροπή τών άκρων έξέπληξε τούς στρατη
γούς μή δυναμένους νά έμποδίσωσι τήν δρμητικήν έπιβίβασιν τών βαρβά
ρων είς τά πλοία' ή τροπή καί ή σφαγή τοΰ μέσου ένέπλησσεν θάρρους 
και τόλμης άλογίστου τούς "Ελληνας, έπιτεθέντας ινα γίνωσι κύριοι καί 
αύτών τών έν τή θαλάσση νεών, έξ ών κατόρθωσαν νά κυριεύσωσιν επτά; 
Πολλοί τών νεωτέρων, εί'τε άρνούμενοι δτι ίλαβε χώραν συστηματική 
μάχη, εί'τε μειοΰντες τήν άξίαν τής νίκης, άντιπαραθέττουσι τούς άριθ- 
μους τών πεσόντων άνδρών καί τών άπωλεσθεισών νεών πρδς τδν δλον 
άριθμόν τοΰ περσικού στόλου. ’Αλλά πρδς άκριβή έκτίμησιν τών γεγονό
των ώφειλον ν’ άντιπαραθέσωσι τδ άποτέλεσμα τοΰ πολέμου πρδς τάς 
έκατερωθεν έντιπαραταχθείσας δυνάμ,εις, τδν άριθμόν τών πεσόντων Περ
σών πρδς τδν άριθμόν τών μαχομένων Ελλήνων, τήν άλωσιν επτά έν τώ 
ιρϊελάγει καλώς πεπληρωμένων καί Οπλισμένων νηών ύπδ πεζών όπλιτώ*
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έκ τής ξηράς μαχομένων. Ό κατά τήν μάχην ταύτην θάνατος τοΰ πολε- 
μ,άρχου Κα-λλιμάχου, καί τοΰ στρατηγού Στησίλεω, καί τδ τόλμημα τοΰ 
Κυναιγείρου ένδεικνύουσι τδν παράφορου έυθουσιασμόν τών ’Αθηναίων έκ 
τής σφαγής καί τής νίκης, καί άφ’ ετέρου τδν πανικόν τής φυγής τών 
βαρβάρων.

Ή’ είς τδν Περσικόν στρατόν ένσκήψασα δειλία άφ’ ένδς, καί άφ’ έτέ- 
ρου αί σμικραί αύτοΰ άπώλειαι άναλόγως τής δυνάμεως τοΰ στόλου, έξη- 
γοΰσι καθ’ έαυτάς διατί δ στόλος άπάρας έκ Μαραθώνας περιέπλεε τδ 
Σούνιον, ώσανεί συνεζήτουν πρδς άλληλόυς οί στρατηγοί άν έ'πρεπε ν’ 
άποπειραθώσι δευτέραν άλλοσε άπόβασιυ τοΰ. στρατοΰ. Ό Ηρόδοτος άνα- 
φέρει τήν ύπόνοιαν τοιαύτης απόπειρας ώς συνέπειαν τής άναδείξεως τής 
άσπίδος. Ό κ. Παπαρρηγόπουλος έναντίον τής γνώμης τοΰ Γροτίου καί 
τοΰ Κουρτίου δέχεται τήν άνάδειξιν τής άσπίδος ώς σημείου «-άπδ τής 
κορυφής τοΰ Πεντελικοϋ γενόμενον (πρδς τούς ’Αθηναίους) οτι ά στόλος 
δέν άπομακρύνεται άπδ τής παραλίας, άλλά πρδς τδ Σούνιον μάλλον φαί
νεται κωπηλατών». 'Ο 'Ηρόδοτος όμως λέγει σαφώς ότι τδ σημεΐον έδόθη 
τοΐς Περσαις «οί βάρβαροι έξανακρουσάμενοι, περιέπλεον Σούνιον, βρυλό- 
μενοι φθήναι τούς ’Αθηναίους άπικόμενοι είς τδ άστυ'*  αιτίαν δέ έ'σχε 
Άθηναίοισι έξ Άλκμαιωνιδών μηχανής αύτούς ταΰτα έπινοηθήναΓ τού
τους γάρ συνθεμένους τοΐσι Ιΐέρσησι άναδεΐξαι άσπίδα έοϋι^ι ήδη έν τήσι 
ναυσί». Άλλ’ άφ’ έτερου ή τελευταία φράσις άναιρεΐ την ύπόθεσιν τοΰ τε 
Κουρτίου καί τοΰ Casagrandi δτι τδ σημεΐον έδόθη ώς σύνθημα συμπεφω- 
νημένον προ τής μάχης περί τής άποβάσεως τοΰ περσικοΰ στρατού παρά 
τδ άστυ. 'Η φράσις τοϋ Ηροδότου σημαίνει μάλλον δτι ενώ οί Πέρσαι 
άπήραν ΐν’ άπέλθωσι έδόθη είς αύτούς σημεΐον δτι δέν άπώλετο πάσα 
ελπίς έπιτυχιας· διδ περιέπλεεν ό στόλος τδ Σούνιον έπί τή προσδοκία: 
τοΰ νά προφθάσωσιν οί Πέρσαι πρδ τής επανόδου τών ’Αθηναίων είς τδ 
άστυ, Ούδείς έκ τών άρχαίων άναφέρει, είναι δέ τών νεωτέρων ιστορικών 
εικασία, δτι έκ τών κορυφών τοΰ Πεντελικοϋ άνεδείχθη ή άσπίς" ένώ εί
ναι λίαν άμφίβολον άν τδ σημεΐον ήτον έκ τοιαύτης άποστάσεως ορατόν. > 
'Ο δέ 'Ηρόδοτος άναφέρων τήν φήμην δτι άνεδείχθη άσπίς έκ συνθήμα
τος τών Άλκμαιφνιδών διά μακρών άναιρεΐ τήν κατ’ τύτών ύπόνοιαν, 
καίτοι βεβαιών τδ γεγονός «άνεδέχθη μέν γάρ άσπίς, καί τοϋτο ούκ’ έ'στιν 
άλλως είπεΐν». Ήδύνατο τις λοιπδν έκ τών κινημάτων τοΰ περσικού στό
λου νά ύποθέσν) πιθανότερου οτι άθυμήσαντες οί στρατηγοί έυεκα τής· 
αρετής τών ’Αθηναίων καί τής άποδειλιάσεως τών Περσών μάλλον ή τών 
άπωλειών αύτών, άπέπλεον άφιστάμενοι πάσης άλλης έπιχειρήσεως*  
άλλ’δ 'Ιππίας δεινώς φέρων τήν άποτυχίαν τοΰ, εγχειρήματος μετά το- 
σούτων έτών ένέργειαν πρδς έπιτυχίαν τοΰ στόλου, καί μετά τοσαΰτ» 
χρυσά ό'νειρα τής άνακτήσεως τής άρχαίας τυραννίδας, τδ τυχαίου σύμ*
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πτώμα τής άναδείξεως άσπίδος τινδς παρέστησεν εις τούς στρατηγούς ώς 
σύνθημα τοΰ νά έπιχειρησωσιν έτέραν άπόβασιν παρά το άστυ. Πραγμα
τική συνωμοσία δμως έν’Αθήναις δέν φαίνεται, διότι ούδεμία περί ταότης 
υπόνοια άναφερεται παρά τών άρχαίων ιστορικών. Οί νεότεροι φαίνονται 
πιστευοντες εις αύτήν έπι τή βάσει τών λόγων τοϋ Μιλτιάδου προς τον 
Καλλίμαχον «ήν μέν νΰν μη συμβάλωμεν, έ'λπομαί τινα στάσιν μεγά
λης διασείσειν έμπεσοΰσκν τά ’Αθηναίων φρονήματα ώστε μηδίσαι». Διά 
τούτων δμως δ Μιλτιάδης εκφράζει φόβον ούχί τίνος έπικειμένης άλλ’ 
ένδεχομένης έν τφ μέλλοντι στάσεως έν Άθήναις,’ έάν φάνώσιν εύδοκι- 
μοΰντες οί Πέρσαι είς την ύποδούλωσιν τών Ελλήνων, καί δ Ιππίας άνά- 
κτών την τυοαννίαν έπί τών ’Αθηναίων.

*0 Πλούταρχος έν τφ περί τής κακοηθείας άποκρουων ώς συκοφαντίαν 
τοΰ 'Ηροδότου κατά τών Άλκμαιωνιδών τάπερί τής άναδείξεως τής άσπί- 
δος, άναγράφει έν τφ βίφ Άρισ. ε'. άρχαιοτέραν παράδοσιν δτι δ Περσι
κός στόλος παρεπλεε ·τδ Σουνιον φερόμενος έκ τής δρμής τών κυμάτων καί 
τοΰ άνεμου. «Έπεί δέ (οί Αθηναίοι) τρεψάμενοι τούς βαρβάρους ένέβαλον 
είς τάς ναϋς, καί πλέοντας ούκ έπί νήσων έώρων, άλλ’ ύπδ τοΰ πνεύμα
τος κκί τής θαλάσσης έσω πρδς τήν ’Αττικήν άποβιβαζομένους, φοβηθέν- 
τες μή τήν πόλιν έρημον λάβωσι τών άμυνομένων ταΐς μέν έννέα φυλαΐς 
ήπειγοντο πρδς το άστυ καί κατήνυσαν αυθημερόν’ έν δέ Μαραθώνι μετά 
τής έαυτοΰ φυλής ’Αριστείδης άπολειφθεις φυλαξ τών αιχμαλώτων καί 
τών λάφυρων ούκ έψεύσατο τήν δόξαν άλλά χύδην μέν άργυρου καί χρυ- 
σοΰ παρόντος, έσθήτος δέ παντοδαπής καί χρημάτων άλλων άμυθήτων 
έν ταΐς σκηναΐς καί τοϊς ήλωκόσι σκάφεσιν ύπαρχόντων, ούτ’αύτδς έπε- 
θυμησε θιγεϊν, οΰτ’άλλον έ'ασε». Έν πάση περιπτώσει ούχί βεβαίως ή 
άνάδειξις τής άσπίδος, άλλ’δ παράπλους τοΰ περσικού στόλου πρδς τδ 
Σουνιον ύπηγόρευσεν είς τδν Μιλτιάδην τδ μετρον τής ταχείας τοΰ στρα
τού έπανόδου είς τδ άστυ πρδς ύπεράσπισιν τών ’Αθηνών άπό τίνος ένδε- 
χομένου επιχειρήματος τών πολεμίων. Ό Ηρόδοτος λέγει «Ούτοι μέν δή 
(οί Περσαι) περιέπλεον Σουνιον. ’Αθηναίοι δέ ώς ποδών είχον τάχιστα 
έβοήθεον είς τδ άστυ, καί έφθησάν τε άπικόμενοι πριν ή τούς βαρβάρους 
ήκειν καί έστρατοπεδεύσαντο άπηγμένοι έξ 'Ηρακλείου τοΰ έν Μαραθώνι 
έν άλλφ 'Ηρακλείφ τφ έν Κυνοσάργε’ί» *0  κ. Παπαρρηγόπουλος δέχεται 
δτι «δ Μιλτιάδης ώρμησε δρομαίος διά τοϋ Άφορισμοΰ, τοϋ χωρίου Στα- 
μάτα καί τής Κηφισίας πρδς τδ άστυ, όπου έ'φθασε περί λύχνων άφάς». 
Ούδαμ,οΰ άναφερεται παρά τοϊς άρχαιοτέροΐς ποιαν δδδν έβάδισεν δ στρα
τός έπανερχόμενος είς τδ άστυ. Άλλά πλήν δσων πρότερον έσημείωσα 
περί τής δδοΰ άπδ Μαραθώνος είς Αθήνας, ώς τής δμαλωτέρας καί συνή
θους παρά τοϊς άρχαίοις, βέβαιον είναι ή διά τοΰ Άφορισμοΰ Σταμάτας 
καί Κηφισίας είναι μάλλον δύσβατος καί μεμακρυσμύνη, άπεναντίας ή
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έξ Άργαλικίου, διά Προβαλίνθου καί Χαρβατίου είναι ού μόνον ή συν- 
τόμωτέρα μεταξύ Μαραθώνος (Βρανκ) και ’Αθηνών, άλλά καί ή προσφο- 
ρωτέρα πρδς έπάνοδον τοϋ στρατού, καθδ πλησιεστερα πρδς- την παρα
λίαν, τήν δποίαν παρέπλεεν δ περσικός στόλος. Είναι τολμηρόν νά δρισθή 
ώρα τής άφίξεως τοϋ στρατοΰ είς τδ Κυνόσαργες. Οί Αθηναίοι δέν ήδύ- 
ναντό ν’άπαλλαχθώσι τής παρά ταΐς ναυσί μάχης πρδ τής μεσημβρίας, 
ούδ’ήδύναντο νά δδοιπορήσωσιν άμέσως χωρίς νά λάβωσι άνάπαυσίν τινα 
και τροφην.Άλλ’έάν μετά έξάωρον άνάπαυσίν άνεχώρησαν, καί τήν νύκτα 
ύπδ τδ φώς τής σελήνης έπορεύοντο διά τής Παλλήνης, άφίκοντό έίς τδ 
άστυ πρδ τής άνατολής τοΰ ήλιου. Καί άφ' ένδς μέν δέν ήτο ψεύδος δτι 
άφίκοντο αύθημερόν, διότι αύθημ.ερδν άφήκαν τδ πεδίον τής μάχης, άφ*  
ετέρου έγκαίρως έφθανον πρδ τής άποβάσεως τών Περσών είς Σουνιον ή 
άλλοθι που τή;’Αττικής. Είναι άξιοθαύμ.αστος ή μετά τήν μάχην πο
ρεία τών Μαραθωνομάχων ώς ή' τών έπικούρων Λακεδαιμονίων. Δισχίλιοι 
Λακεδαιμόνιοι άναχωρήσαντες έκ Σπάρτης τή 15 έ'φθασαν έν ’Αθηναις 
τή 18 ύστεραίίρ τής μάχης. Έθαύμασαν δέ τδ έ'ργον τών ’Αθηναίων, 
καί δικαίως’ διότι πρώτον ήδη έδοκίμαζον οί "Ελληνες τά δπλα των άπέ
ναντι τών Περσών καί έμέτρησαν τάς δυνάμεις δεκακισχιλίων πολιτών 
άπέναντι δεκάκις μυρίων στρατιωτών’ ήτο δέ είσέτι άγνωστος ή ρώμη 
τής τάξεως καί τής έλευθερίας παραβαλλομένη πρδ τήν δύναμιν άσυντ 
τάκτου πλήθους και τήν δεσποτείαν τοΰ μονάρχου. 'Ο νοΰς καί ή πείρα 
τοΰ Μιλτιάδου πρδ πολλών έτών είχον καλώς εκτιμήσει τάς δυνάμεις 
έκατέρου μέρους. 'Ο μέγας άνήρ έν έπιγνώσει παρεσκεύαζε τήν άντίστασις 
τών ’Αθηναίων κατά των βαρβάρων,ένέπνευσε τδ θάρρο^ίς τούς συμπολίτας 
αύτοϋ, και διεξήγαγε τδν άγώνα, όπως προεσχεδίασε καί προσεδόκα τδ 
τέλος αύτοϋ. Μετά θάνατον οί Άθηναϊοι τφ άπέδωκάν δικαιοσύνην. ΎΗτο 
καί είναι τοϋτο σύνηθες παρά τοϊς "Ελλησι. Εις τδν Μαραθώνα ήγειραν 
μνήμα ίδιον τοΰ Μιλτιάδου, καί είς τήν έν τή Ποικίλη γραφήν τής μά
χης δ Μιλτιάδης διεκρίνετο ώς πρωτουργδς τής νίκης. Όρθδν νομίζω καί. 
δίκαιον άντι παντός επαίνου καί πάσης άλλης κρίσεως έπί τοΰ έργου τών 
μαραθωνομάχων τελευτών νά παραθέσω τούς λόγους τοϋ θείου Πλάτωνος 
ώς έπιτάφιον. «Έν τούτφ δή άντις γενόμενος γνοίη, οίοι άρα έτύγχανον 
ίοόντες τήν άρετήν οί Μαραθώνι δεξάμενοι τήν τών βαρβάρων δύναμιν κάί 
υκολασάμενοι τήν ύπερηφανίαν όλης τής’Ασίας,καί πρώτοι στησαντες τρό- 
επαια τών βαρβάρων, ηγεμόνες καί διδάσκαλοι τοϊς άλλοις γενόμενοι, οτι 
ϊούκ’άμαχος εί'η ή Περσών δύναμις,άλλά παν πλήθος καί πάς πλούτος άρετή 
εύπείκει’ έγώ μέν ουν έκείνους τούς άνδρας φημί ού μόνον τών σωμάτων 
»τών ήμετέρων πατέρας είναι, άλλά καί τής έλευθερίας τής τε ήμετερας 
ικαί ξυμπάντων τών έν τήδε τή ήπείρφ’ είς έκεϊνο γάρ τδ έ'ργόν άπο- 
εβλέψαντες καί τάς υστέρας μάχας έτόλμησαν διακινδυνεύεις σί "Ελληνες 
»ύπέρ. τής σωτηρίας, μαθηταί τών Μαραθώνι.γενόμενοι». '

Ι. Α. Τυπάλδος
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ'.*
ΤΟ ΠΡΟΑ2ΤΕΙΟΝ

Τά τελωνείο?. — Τά τείχη καί αί πύλαι. — Αί ρωμαϊααί οδοί—Νεκροταφείο? 
Πομπηίας- συνοβία, πυρά, ήμερα νεκρών. —Τάφοι καί έπιγραφαί. — Παραχω
ρήσεις, Ισόβιοι. — Τάφοιτών πλουσίων, τών κτηνών, τών πτωχών.— Αί έπαύ- 
λει$ τοϋ Αιομήδου? καί τοϋ Κικέρωνος.

Ce qu’on trouve aux abords d’une grande cite,
Ce sont des abattoirs, des murs, des cimetieres; - .
C’est ainsi qu’en entrant dans la sociele, 
On trouve ses egouts.

’Ακριβέστατα Οά απεικόνιζε τά προάστεια τής Πομπηίας έν τοϊς άνω 
στίχοι; δ Alfred de Musset, εάν εΐ; την άπαρίθμησίν του προσέθετε τά 
καπηλεία και τδ τελωνείου. Τδ τελευταίου τοϋτο κατάστημα δέν έλειπε 
παρά τοϊς αρχαίοι;, καί έποριένως δέν ήτο δυνατόν νά λησμονηθώ έν 
τή μικρ^ ριας εμπορική πόλει. Ουτω; εύρον τδ μέρος έν ω ο εΐσπράκωρ 
άνέμενε τήν διάβασιν τών έκ τών εξοχών και τών έγγύ; χωρίων έρχομέ- 
νων αμαξών. Ούδέν άπολύτω; άξιον παρατηρήσεως ύπάρχει έν τή με
γάλη ταύτη αιθούση τή διά ψηφοθετημάτων έστρωμένη : ευρον ζυγούς, 
στατήρας καί πλήθος λίθινων ή μετάλλινων βαρών, φερόντων τινων πα
ραδόξου; έπιγραφά; ώς λ. χ: Eme και habbebis (μέ διπλοϋν b, διπλασια
σμέ? λίαν συχνώς άπαντώντα έν τή χυδαίοι τών Νεαπολιτανών διαλέ- 
κτφ). Ταΰτα 'Ελληνιστί μεθερμηνευόμενα σημαίνουσι: ’Αγόραζε καί θά 
έ'χη;· Εις τών ζυγών τούτων φέρει έπιγραφήν δηλοΰσαν ότι έξητάσθη ή 
έπεσφραγίσθη έν τώ Καπιτωλίω, έπί τοιούτων ύπατων ή αύτοκρατόρων. 
Ή χειρ τής 'Ρώμης.

’Εκτός τοϋ τελωνείου, ή εί'σοδος αύτη τής πόλεως περιελάμβανεν αμα
ξοστάσια, σταύλους, καπηλεία, θερμοπωλεΐα, ύποπτα πανδοχεία και κα
ταγώγια. Καί αύταί αί οΐκίαι τής συνοικία; αμφίβολον έχουσιν ό'ψίν. ’Ακο
λουθών μακράν τινα δδδν, ευρίσκεις τήν πύλην τοϋ Ηρακλείου και τά 
τείχη.

Τά τείχη ταυτα 'ίστανται είσέτι. Βεβαίως δέν θά άνθίσταντο ταΰτα 
εις τά τηλεβόλα μας, διότι έάν οί αρχαίοι φκοδόμουν καλλίτερα τών 
ίδικών μας, ημείς όμως κάλλιον αύτών καταστρέφομεν δικαιοσύνη άπο- 
δοτέα ήμΐν. Δέν δύναται τις όμως ή νά θαυμάση τά -ηφαιστειώδη ταΰτα

* "Ορα σελ. 273.

τεμάχια, ων τά προσαρτήματα λοξοειδώς άνέρχονται καί συγκρατοΰν- 
ται πρδς άλληλα άνευ άμμοκονίας. ’Αρχαία όσον καί ή πόλις τά τείχη 
ταΰτα κατεστράφησαν έν μέρει ύπδ τοΰ Σύλλα, άνηγέρθησαν δέ πάλιν 
άπδ opus incertum, ήτοι έκ μικρών παντός σχήματος και διαφόρου μεγέ
θους λίθων, άτάκτως και άκανονίστως, καί οίονει τυχαίως συνηρμοσμένων. 
Ή άρχάία οικοδομή έχρονολογείτο πιθανώς άπδ τής Πομπηϊανής αυτο
νομίας, τών "Οσκων έπ αύτης έργασθέντ,ων. Ό τοίχος τοΰ περιβόλου, παρά 
τού; πόδας τοϋ δποίου δέν έσκάπτοντο τάφροι, θά άπετέλει ωοειδή γραμ
μήν 2’], χιλιόμετρών, έάν δέ διεκόπτέτο ύπδ τών δρέων καί τής Θαλάσ
σης, μεταξύ τής πύλης τών Σταβιών καί τοϋ Ηρακλείου. Τά προτειχί- ίί 
σματα ταΰτα συνέκειντο έκ δύο τοίχων (κρημνός και άπόκρημνο;) με
ταξύ τών όποιων έδέσποζεν έπίπεδον λιθόκτιστου' δ έξωτερικδς τοίχος, 
επικλινής κατά μικρόν έστέφετο δι’ έπάλξεων, μεταξύ τών οποίων ποού- 
φυλάσσετο δ τοςότης έν τινι γωνία τοϋ λίθου, άμα ώ; έροιπτε τδ βέλος 
του. Ό εσωτερικός τοίχος, ύπερεχων τοΰ άλλου και ήττον άρχαίος, ές-έ- 
φετο. ωσαύτως δι’έπάλξεων. Τδ καμπυλόγραμμου προτείχισμα δέν είχε 
γωνίας προβχούσας, διότι δέν 0ά ήδύνατο νά άνθέξη, λέγει δ Βιτρούβιος, 
είς τάς επανειλημμένα; τών πολιορκητικών μηχανών προσβολάς’έκόπτετο 
ύπδ έννεα τριώροφων θολωτών πύργων, άνίσου άποστάσεως, άναλόγως 
τής άπ,αιτουμένης ύπερασπίσεως τοΰ έδάφους, οίτινες έφερον πολεμίς-οας 
καί ήσαν ούχί πολλοί στερεοί (δ Βιτρούβιος θά τά; ή'θελε στρογγύλα; καί 
έκ λαξευτοΰ λίθου’ οί τής Πομπηίας είσΐ τετράγωνοι έκ μικρών χαλίκων 
καί μέ πολεμίστρας). Ή τρίτη οροφή έκαστου πύργου προσήγγιζε τδ έπί
πεδον τοϋ προ τειχίσματος, μεθ’ ου συνεκοινώνει διά δύο θυοών.

*Αν καί ύπολείπεται μέρος τοΰ τειχίσματος τούτου,τά Πομπηϊανά τείχη 
δέν έχρησίμευον πλέον κατά τδν χρόνον τής έκρήξεως. Καθαιρεθέντα ύπδ 
τοϋ Σύλλα, έ'πειτα ύπδ τοϋ Αύγούστου, διασεισθέντα ύπδ τοϋ σεισμού, 
καί δΐαρραγέντα ώς είπον, άφι'νον τήν πόλιν ανοικτήν. Θά έχρησίμευον είς 
περίπατον, ώς οί τών Γενουηνσίων προμαχώνες.

’Οκτώ πύλαι διηνοίγοντο. πέριξ τής πόλεως (ίσως δέ καί ένάτη, έξα-* 
φανισθεϊσα σήμερον, ή'τις έ'φερε πρδς τήν θάλασσαν). Ή περιεργο- 
τέρα πασών είναι ή τής Nola, ής ή οικοδομή φαίνεται άρχαιοτάτη» 
Άνευρίσκουσιν . εκεί τούς ώραίοΰς λαξευτούς λίθους τούς φέροντας τήν 
σφραγίδα τών πρώτων χρόνων. Κεφαλή τις. άρκετά· έφθαρμένη, ύπερέ- 
χουσα τής άψΐδος, έφερεν έσκικήν έπιγραφήν,ή'τις κακώς ύπό τίνος σοφοΰ 
άναγνωσθεΐσα, έ'καμεν ώστε νά πιστεύσωσι πρδ; στιγμήν ότι οί Καμπα- 
νοί τοϋ Τ . π. X. αίώνος ελάτρευον τήν Αίγυπτίκν ’Ίσιν. Ό σοφός ερμη
νευτή; άνεγνωσε : Isis propheta (μεταφράζω λατινιστί, ένώ ή επιγραφή 
ήτο idem probayit. »

Τόμο; ΙΓ. 8.—Μάϊο; 1884 25 ’ .
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’Άς ύπερβώμεν ίήν πύλην, οπός θαυμάσωμεν την γωνίαν, ήν άποτε- 
λοϋσιν έπί τοϋ μοναδικοϋ τούτου σημείου τά οχυρώματα. ’Αμφιβάλλω, 
S? ή πόλις προσεβλήθη ποτέ έκ τοϋ μέρους τούτου. Πριν ή φθάσωσιν εις 
ΐήν πύλην, οί επιτιθέμενοι ώφειλον νά έρπωσιν είς τδ βάθος στενής τίνος 
διόδου όπου οί τοζόται, έπί τών τοίχων ίστάμενοι και διά βελών καί 
λίθων ώπλΐσμένοι, θά τούς ήφάνιζον όλους.

Ή πύλη τοΰ 'Ηρακλείου, εί καί δέν είναι τοσοΰτον αρχαία,, είναι δμως 
μάλλον εκείνης κατεστραμμένη. 'Η άψίς κατέρρευσε' δεΐται δέ προσοχές 
τίνος, δπως άνεγερθή. Τρεις έσχημάτιζεν ή πύλη αυτή εισόδους· αί δύο 
πλάγιαι ήσαν πιθανώς προωρισμέναι διά τούς πεζούς· η έν τφ μέσω 
έκλέίετο διά τίνος τριβόλου (herse) είσαγομ,ένόυ έντδς- κοιλότητας έ'τι καί 
νυν δρατής άλλ’ ύπδ μαρμαροκονίας κεκαλυμμένης. Πρέπει λοιπδν νά ύπο- 
θέσωμεν, δτι κατά την στιγμήν της έκρήςεως ή πύλη αυτή πρδ πολλοΰ 
διέκειτο έν άχρηστία, καί δτι ή Πομπη'ία δέν ήτο πόλις ισχυρά, διότι άν 
Τούναντίον, ό τρίβολος θά ήτο έλεόθερος.

ΤΙ πύλη τοΰ Ήοακλείου ήτο άνοικτή έσωτερικώς, δπως οί τοξόται, 
Ορθιοι έπί τών καλυπτόντών τάς πλαγίας. εισόδους ύψωμάτων, δυνανται 
νά ποοσβάλλωσι τούς π'ολιορκοϋντας και μετά την τοϋ τριβόλου θραΰσιν. 
Γινώσκομεν, δτι έν τών στρατηγημάτων τών πολιορκουμενων ήτο ν’άφί- 
νωσι τδν έχθρδν νά είσέρχηται, είτα δέ νά κλείωσιν άμέσως τδν φοβε
ρόν τούτον καταρράκτην τδν διά σιδηρών άλύδεων άπγωρημενον- τους 
έ'σφαζον τότε τυφλοΐς ό'μμασι καί έπληροϋντο δόζης.

‘Άμα ύπερβάντες τήν πύλην καί εύρισκόμεθα πρδ μιας τών ωραίων λι- 
θοστοώτων δδών, αΐτινες έκ 'Ρώμης κατά πάσας τάς διευθύνσεις άναχω- 
ροΰσαι, άφήκαν πανταχοΰ ί'χνη δρατά, έ'τι καί νΰν είς πολλά μέρη, χρη- 
σιυ.εύοντα. Οί "Ελληνες ειχον τήν χάριν, οί 'Ρωμαίοι τδ μεγαλεϊον*  ού- 
δέν δεικνύει τοΰτο κάλλιον ή αί μεγαλοπρεπείς αυτών οδοί, αΐτινες δια- 
περώσι τά ό'ρη, πληροΰσι τάς χαράδρας, άνυψοΰσι τάς πεδιάδας, διέρχον
ται τά έλη, τούς ποταμούς, τάς κοιλάδας, καί διατρέχουσιν άπδ τοΰ 
Τίγρητος μέχρι τοϋ Εύφράτου. Πρδς κατασκευήν αύτών έχάραττον έν πρώ- 
τοις δυο παραλλήλους αύ'λακας, άφγρουν τδ έντδς αύτών χώμα, δπερ 
άντικαθίστων δι’ ύλών εκλεκτών, ίσχυρώς πεπιεσμένων. Έπί τής βάσεως 
ταύτης (pavimentum) έπέθετον στρώμα χαλίκων (statnmen), είτα σωρόν 
χαλικώδους άμμου μετ’ ασβέστου μεμιγμένης (rudus), καί τέλος τρίτον 
στρώμα έκ λευκίτου, πλίνθων, άσβεστου, χώματος καί άμμου, δλων δμοϋ 
συμπεφυρμένων καί στερεάν άποτελούντων πλάκα: ήτο δ nucleus. Τέλος 
έφ’ όλων τούτων, έ'θετον τά μεγάλα έκεϊνα τεμάχια τής λάβας, τά άπαν- 
τώμενα είς δλα τά περίχωρα τής Νεαπόλεως. Ώς είπον, αί οδοί αυται, 
αί εί'κοσιν αιώνων ήλικίοίν έ'χουσαι, πάντοτε χρησιμεύουσι.

ΤΙ τοΰ 'Ηρακλείου άπετέλει ώραΐον περίπατον παρά τάς πύλας τής 
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Πομπηίας’ δδδς ύπδ δένδρων καί έπαυλεων περιβαλλομένη, ώς τά Ήλύ- 
σια πεδία, καί άπδ τής πόλεως είς τήν έξαχήν κατερχομένη, έν -μέσω 
δυο σειοών κομψών μνημείων, χκριέντως κεκοσμημένων, θαλάμων, κιο- 
σκίων καί ύπερώων, έ'ζ ών ή θέα ήτο θαυμασία. Ό περίπατος ούτος ήτο 
τδ νεκοοταφεΐον τής Πομπηίας. ’Άς μη λυπή ύμάς τδ τοιοΰτον, τά κοι
μητήρια τών άρχαίων δέν ήσαν μελαγ/ολικοί τόποι. Οί αρχαίοι δέν 
ήγάπων τδν θάνατον, ούδέ κδν τδ δνομά του πρού'φερον*  προσεπάθουν 
παντί τρόπφ ν’ άποφευγωσι τήν λυπηράν ταύτην λέςιν. ’Έλεγον περί 
τών άποθανόντων: «οί ύπάρζκντες» ή οί «άπελθόντες». Τήν λύπην αύ- 
τών κατά τάς πρώτας στιγμάς ύποδειζνύοντες, έζέβαλλον τρομεράς κραυ
γής· ή λύπη των έξεθύμαινε. Άλλα τής πρώτης έκρήξεως παρελθούσης 
δέν έ'μενεν ή έπίμονος μελαγχολία καί ή έντύπωσις ή διαμένουσα έν 
ταΐς χριστιανικαϊς ήμών χώραις. Οί μεσημβρινοί είσί κατά τε τήν θρη
σκείαν καί τδν βίον έπικούριοι. Τά κοιμητήρια, ήσαν έύρύχωροι κοιλάδες 
-καί τά παιδία έ'παιζον άστραγάλους έπί τών τάφων.

Θελετε λεπτομέρειας τινάς περί τοΰ ένταφιάσμοΰ τών άρχαίων ; Τοι- 
αΰτα είθιζον*  λέγει δ νομομαθής Κλαύδιος Guichard, έν τφ περί κηδειών 
συγγράμματί του, τυπωθέντι έν Αουγδούνφ παρά τώ Jean de. Touriies, 
τδ 1551. «"Οτε δ άσθενής εύρίσκετο έν τώ έσχάτω κινδύνφ οί συγγενείς 
του ή'ρχοντο πρδς έπίσκεψίν του, έκάθηντο έπί, τής κλίνης του συντρο- 
φεύοντες αύτδν εως ου ή'ρχιζε νά ψυχορραγή και τήν χροιάν τοΰ θανάτΐυ 
νά λαμβάνγ. Τότε δ πλησιέστερος -ιών συγγενών προσήρχετο Ορηνών είς 
τδν άσθ-νή, ένηγκαλίζετο αύτδν περιπαθέστατα στήθος πρδς στήθος, καί 
πρόσωπον πρδς πρόσωπον, δπως παραλάβρ τήν ψυχήν του καί δεχθή έκ 
τοΰ στόματός του τδν τελευταϊον λυγμόν. Τούτου γενομενου τώ έ'σφιγγε 
τά χείλη καί τά βλέφαρα, προσαρμόζων αύτά έπιτηδείως έκ φόβου μή
πως οί παρευρισκόμενοι ί'δωσι τούς οφθαλμούς τοϋ άποθανόντος άνοιζτούς, 
διότι κατά τά ήθη των, δέν έπετρέπετο τοϊς ζώσι νά ί'δωσι. τούς οφθαλ
μούς τών νεκρών... Μετά ταΰτα ήνοιγρν πανταχόθεν τδ δωμάτιον, δπως 
είσέλθωσιν οί βουλόμενοι τών συγγενών καί φίλων τότε τρεις ή τεσσα- 
ρες έκάλούν γεγωνυία τή φωνή κατ’έπανάληψιν τδν μακαρίτην καί βλέ- 
ποντες δτι δέν τοϊς άπεκρίνετο, έζήρχοντο καί διέδιδον τδν θάνατον... 
Τότε δ εγγύτερος συγγενής μετέβζινε πρδς τήν κλίνην, δπως δώσν) είς 
τδν άποθανόντα τδν τελευταϊον ασπασμόν είτα πζρέδιδεν αύτδν είς τούς 
θαλαμηπόλους, εάν ήτο κοινός τις άνθρωπος· έάν δμως ήτο έκ τών ση
μαινόντων, τδν παρέδιδον είς χεΐρας τών έπί τοΰ ενταφιασμού τεταγμέ- 
νων, δπως πλύνωσι, μυρώσωσι καί ένδύσωσιν αύτδν κατά τά νόμιμα, άνα- 
λόγως τοΰ μεγαλείου καί τής άςίας τοΰ προσώπου».

Ί'πήρχον έν 'Ρώμη πολλοί λειτουργοί καί δημόσιοι ύπάλληλοι επιφορ
τισμένοι τά τών κηδειών, οποίοι ήσαν οί νεκροθάπται (libitinarii), οί δια- . 
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θέται (designatores) καί. οι τοιόΰτοι. «"Ο, τι φρονίμως'έθεσπίσθη ύπδ τοΰ 
Νουμά Πομπιλίου, όπως μάθη τούς 'Ρωμαίους νά μή φοβώνται τά τοΰ 
θανάτου,' ούτε νά τά άποφεύγωσι ώς μιαίνοντα αυτούς'καί όπως πέίση 
αυτούς δτι παν τδ γεννώμενον δφέίλει καί ν’άποθάν-ρ, ητο δτι ή γένεση 
καί δ θάνατος διετέλει ύπδ τήν δικαιοδοσίαν και την ΐσχύν μ.ιάς καί τής 
αύτής θεότηΐος. Διότι έφρόνουν οτι ή θεά Αιβιτίνη (επιτύμβια) -ητο ή 
αύτη, ώς ή ’Αφροδίτη, θεά της γενέσεως.» Εϊχον δέ οί δημόσιοι ουτοι 
ύπάλληλοι ύπδ τάς διαταγάς των πολλάς τάξεις δούλων, ους έκάλουν έν 
τή ίδίικ αύτών γλώσση pollinctores (νεκροστόλους), vespillones (νεκοοφό- 
•ρους), sandapilarii (νεκροθζπτας), ustores (νεκροκαύστας), cadaverum 
pnstodes (νεκροφύλακας), έξ ών οί μέν ηλειφον τδ σώμα, άλλοι κατεβί- 
'βαζσν αύτδ εις την γην, άλλοι δ’έκαιον καί άλλιοι έφύλαττον.

«ΆφοΟοί pollinctores ουτοι έ'πλυνον, ηλειφον καί έταρίχευον έπιμελώς 
τδ σώμα, κατά τδ έθος καί αναλόγως τής δαπάνης, -ήν ήθελε τις νά κα- 
ταβάλη, έκάλυπτον αύτδ διά λίνου λευκοΰ, κατά τδν τρόπον τών Αιγυ
πτίων, καί ούτως Απέθετον αύτδ έπί κλίνης κεκοσμημένης διά τδ τιμιώ- 
τ’ερον μέήος τής οικογένειας, εζτα άνήγειρον πρδ αύτοϋ μικράν σκευοθή
κην, έν ει'δει βωμόϋ, έπί της οποίας έκαίοντο μόρα καί Θυμιάματα συ
νήθη, καί έφ’ ών ετίθεντο κηρία καί λαμπάδες άνημμέναι... Έάν δ νεκρός 
-ήτο έπίσημος έφύλαττον τδ σώμα έν τή οΐκίερ έπί επτά ημέρας καθ’άς 
οί πλησιέ'στεροι συγγενείς μακράς φεροντες έσθήταςή εύρυτάτους. χιτώ
νας καλούμενου; ricinia, μετά τών θαλαμηπόλων καί άλλων γυναικών 
έπί τούτφ προσκαλούμενων δπω; θρηνολογώσι, δέν έπαυον κλαίοντες καί 
κοπτόμενοι, καί έπαναλαμβάνοντες τούς θρήνους, δσάκις σημαντικόν τι 
πρόσωπον είσήρχετο είς τδ δωμκτιον, καί έ'λεγον οτι καθ’ δλον τούτο τδ 
διάστημα δ μακαρίτης ητο έπί της γης, ήτοι διετηρεϊτο έπί τινας ημέρας 
έν τφ οικήματί του,δπως τφ έτοιμάσωσι τά χρειώδη διά τήν μεγαλόπρεπή 
κηδ'ευσίν του..,. Την δέ δγδόην ημέραν, δπως εύκολώτερον συναθροίσωσι 
τούς συγγενείς καί φίλους τοΰ μακαρίτου, καί είδοποιησωσι τούς έπιθυ- 
μοΰντας νά παρευρεθώσιν έκεϊ, ή κηδεία, τήν οποίαν έκάλουν exequicfr, 
έκηόύσσετο ύπδ τοΰ νεκροκήρυκος διά σάλπιγγας καθ’δλας τάς κυριωτέ- 
ρας δδούς τής πόλεως ώς εξής-: αΌ δείνα πολίτης άπέθανεν, οί έπιθυμοΰν-’ 
τες νά συνοδεύσωσι τήν κηδείαν του, άς σπεόσωσιν, είναι καιρός, δ νε- 
κρδς πρόκειται νά έξέλθν) τοΰ οί'κου του.»

Άπομακρυνθώμεν ή'δη, ιδού κηδεία διερχομένη. Τίς λοιπδν δ άποθανών;. 
Πιθανότατα ύπατός τις ή δίαρχος, διότι Ακολουθοΰσι ραβδούχοι’ ό'πισθεν 
αυτών άκολουθοΰσιν οί αύληταί, οί μίμοι καί θαυματοποιοί, αί σάλπιγγες, 
τά τύμπανα καί αί θρηνήτριαι (proeficoe) μισθωθεϊσαί όπως θρηνφδώσι, 
κόπτονται, δλοφύρονται, έκθειάζουσι τδν μεταστάντα,παριστώσι τήν Απελ
πισίαν καί διδάσκουσι .τούς θαλαμηπόλους πώς νά θρηνωδώσι’ διότι αί 
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κηδεΐαι δέν έπρεπε νά γίνωνται άνευ θρήνων». Τδ τοιοΰτον άπετέλεϊ 
γελοιογοαφίαν θορυβώδη καί θρηνώδη, προσελκύουσαν τδ πλήθος όπως 
έλθη εις τήν κηδείαν, πρδς μεγάλην τοΰ νεκρού τιμήν. Εΐποντο μελανει- 
μ.ονοΰντες οί άρχοντες, οί δεκαδάρχαι είτα τδ φορεϊον δι’ έλέφαντος κεκο*  
σμημένον’ δ δίαρχος Λοάκιος Labeo (ό κηδευόμενος) κεκλιμένος έκτάδην, 
κεκοσμημένος λευκοΐς σαβάνοις καί πλουσίοις έκ πορφύρας καλύμμασιν, 
έ'χων τήν κεφαλήν ολίγον ύψωμένην καί δι’ ωραίου στεφάνου περικεκοτ 
σμημένην, έάν ήτο άξιος αύτοϋ». Έν μέσω τών δούλων τών φερόντων 
βαδίζει άνήρ, οδτινος ή κεφαλή καλύπτεται διά λευκοΰ-υφάσματος ή «διά 
κεκρυφάλου είς ένδειξιν ελευθερίάς»’ είναι δ Απελεύθερος μονομάχος, οστις 
έπλόύτησε καί πενθεί διά τδν θάνατον τοΰ. κυρίου, του. Έπονται «αί κεναί 
κλίναι, διά τών αύτών ύφασμάτων περικεκοσμημέναι, δι’δποίων ή τδν 
νεκρόν φέρουσα»’. είναι γεγραμμένον, δτι δ δικτάτωρ Σύλλας είχεν έξ 
χιλιάδα; τοιουτων κατά τήν κηδείαν του’—; είτα ή μεγάλη σειρά.τών 
κηρινων εικόνων τών προγόνων’ ούτως οί αρχαίοι νεκροί έθαπταν τούς 
νέους’ εΐποντο οί συγγενείς πενθηφοροΰντες, οί φίλοι, οί αστοί καί τέλος 
ό λαός’ τδ πλήθος έπί τοσοΰτον είναι περισσότερον έφ’ όσον μάλλον έπί
σημος είναι δ Αποθανών. Τέ)ως έτεραι σάλπιγγες καί έτεροι πηδ.ηταί ορ-. 
γούμενοι σκώπτοντε; καί μιμούμενοι τδν ένταφιαζόμενον δίαρχον κλείου.σι 
τήν κηδείαν. Τδ άπειρον τοΰτο πλήθος έκβαίνει είς τήν δ.δδν τών τάφων 
διά τής πόλης τοΰ Ηρακλείου.

To ustrinum ή'τοι ή τής καύσεως αίθουσα είναι ανοικτή. Γνωρίζετε τδ 
εθίμου τοΰτο’ κατά τούς μέν, ήτο τρόπος πρδς ταχεΐαν απαλλαγήν τής 
ψυχής άπδ τής ύλη-, ή ανάλυσις αύτής’ κατά τούς άλλους δέ μετράν δη
μοσίας υγιεινής. "Οπως ποτ’ Sv ή, τά σώματα έκαίοντο ή ένεταφιάζοντο, 
ή'ρκει μόνον δ ένταφιασμ.δς τών πτωμάτων ή τής κόνεως νά γίνεται έξω. 
τής πόλεως. Μέρος.τή; συνοδίας εισέρχεται είς τήν αίθουσαν τής καύσεως’ 
πρόκειται λοιπδν νά καύσωσι τδν δίαρχον Αοόκιον Labeo.

Ή πυρά συνεκειτο έκ κλάδων ελατής, κλημάτων καί άλλων εύφλε
κτων ξύλων. Οί συγγενείς καί δ απελεύθερος λαμβάνουσι τδ φέρετρον καί 
έπιτηδείώς θέτουσιν έπί τής σοροΰ, έπειτα άνοίγουσιν έκ νέου, τούς δ®θαλ- 
μούς τοΰ νεκρού, δπω^ς ί'δη τδν ούρανόν, καί τφ δίδουσι τδν τελευταϊον 
Ασπασμόν. Έπέχεον τότε δλας εύώδεις έπί τής πυράς, καί συνήγον έπ’ 
αύτής πάντα τά ένδύματα, έπιπλα καί πολύτιμα αντικείμενα ,ποδς καΰ·? 
σιν. ΊΙχοΰσιν αί σάλπιγγες καί δ .Απελεύθερος λαμβάνων λαμπάδα, καί 
τούς όφθαλμούς Αποστροφών, θέτει τδ πΰρ έπί τής σοροΰ. ’Αμέσως; άρχίτ 
ζουσιν αί θυσίαι είς τάς σκιάς τών νεκρών, αί διατυπώσεις, αί ποοσποιή- 
σεις, αί τών.θρηνφδών οιμωγαί, οί τών. μονομάχων Αγώνες: «όπως κατά 
καθήκον δφειλόμενον χυθγί αίμα ανθρώπινον πέριξ τής. Ανημμένης πυοάς?>·... 
Ούτως ώστε έν ελλείψει μονομάχων αί. γυναίκες «άπέσπω.ν. τήν. κόμην,
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ένυσσον τάς βλεφαρίδας, περιέστρεφον καί κατέξκινον τάς παρειάς διά 
τών όνύχων μέχρις αίματος, νομίζουσαι δτι διά τούτων εύηοέστουν καί 
έξηυμένιζον τούς καταχθονίου; θεού;, ο'ίτινες κατά τήν ιδέαν των ώονί- 
ζοντο κατά τ-^ς ψυχής τοϋ τεθνεώτος καί την μετεχειρίζοντο κακώς εάν 
μη έτελοΰντο ή παρεβλεποντο αί τελεταί αυτζι. Μετά την καΰσιν τοΰ 
σώματος, η μητηρ, δ σύζυγος η έτερο; τών συγγενών τοϋ νεκροϋ, έζω- 
σμ.ενος καί φερων ίδιότροπόν τινα μελανήν ένδυμ.ασίαν, παρεσκευάζετο 
όπως συλλεζη τά λείψανα, ήτοι τά μη ύπό τοϋ πυρός καέντα οστά’ προ 
τουτου όμως πζρεκάλει τους καταχθονίους θεούς καί την ψυχήν τοϋ μα
καρίτου νά δεχθώσιν εύμενώ; τήν υπηρεσίαν ταότην ήν προσφέρει. Μετά 
ταϋτα νίψας καλώ; τάς χεϊρας, καί σβέσας τήν πυράν δι’ οίνου καί γάλα
κτος, ήρχιζε νά έξάγη τά οστά έκ τή; κόνεως, καί ένέθετεν αυτά εντός 
του στήθους καί τών ενδυμάτων των. Ωσαύτως συνελεγον τοιαϋτα καί, 
τά παιδία, καί οί κληρονόμοι, ώ; καί οί ιερείς οί παρευρισκόμενοι είς την 
κηδείαν. ’Εάν δμως ήτο μεγας τις άρχων, οί επιφανέστεροι τής πόλεως 
κάτοικοι, σαγίω ένδεδυμένοι, Ανεζωσμένοι καί γυμνόπο,δες καί μέ τάς 
χεϊρας καθαράς, έξετέλαυν (κ ί'διοι τήν. λειτουργίαν ταύτην». Είτα ένέ- 
θετον τά λείψανα ταϋτα είς χωμζτίνας, ύαλίνας, λιθίνας, μετκλλίνας 
κάλπας, τά έ'ρραινον δι’ ελαίου καί άλλων ρευστών, έρρισετον δ’ ενίοτε 
καί νόμισμά τι, το οποίον αρχαιολόγοι τινές έξέλαβ.ον ώς τον οβολόν τοΰ 
Χάρωνος, λησμονοϋντες δτι τό κεκαυμένον σώμα έστερεΐτα χειρών δπως 
το κρκτή’τέλος έ'θετον τήν κάλπην έπι παστού ή έπί βάθρου, κατασκευα
σμένου εν τώ εσωτερικώ τοϋ τάφου. Τήν ένάτην ημέραν, ή οικογένεια 
S7l7GCV7)p£STQ 07Γ(θς G’U[X7rO'TtSC<77) TO Xxl αύτδι
τρις τόν Αποχαιρετισμόν: Vale, ale, vale!—προσθέτουσα τό; γκΐαν. 
έ'γοις έλαφράν.

Μετά τό πέρας τής κηδείας κατεγίνοντο διά τό μνημεΐον’ τό τοϋ 
διάρχου Labeo, ασχημότατου, έξ opus incertuni, υπό μαρμαροκονίας περι- 
βεβλημένον καί κεκοσμημένον ,δι’ αναγλύφων καί εικόνων Αριλοκάλων, άν- 
ηγέρθη δαπάνη τοϋ απελεύθερου του μονομάχου. Τής τελετής περατω- 
θείσης καί τής ματαιότητας ίκανοποιηθείσης, δ νεκρός έλησμονεΐτο’ ένε- 
θυμοϋντο μόνον αυτόν κατά τά φεράλικ καί λεμουρ^λια, έορτάς πρός έξι- 
λασμόν τών ψυχών, αιτινες διετηρήθησαν υπό τών καθολικών, οΐτινες έ'τι 
καί νυν μεταβκίνουσιν είς τό κοιμητήριον τήν ημέραν τών νεκρών. Ή οδός 
τών Τάφων, τεθλιμμένη επί στιγμήν, Αναλάμβανε τήν άμεριυ,νησίαν καί 
φαιδρότητά της, τά δέ παιδία έπαιζαν τούς Αστραγάλους των έπί τών 
τάφών.

Παντοειδή ύπάρχουσι μνημεία έν τή προαστείω ταυτη οδώ τή Πομ· 
πη’ί^ι, εν ·η πολλαί ύπάρχουσιν άπλαΐ στήλαι έν σχήματι Έρμων. Έκ τών 
μνημείων τούτων σώζεται έν, δπερ έκλείετο διά μαρμαοίνης θύοας, ου 
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το έσωτερικόν διορώμενον διά θορίου διετήρει έντ-ός θαλάμ.ου αλαβάστρινου , . 
έγγειον περιέχον οστά. "Ετερον μνημεΐον έπί τίνος γηπέδου παραχωρη- 
θέντος ύπό τής πόλεως, ανηγέρθη ύπό τίνος ίερείας τής Δημητρος τφ συ- 
ζύγφ αύτής II. Alleius Luceius Libella, Αγορανόμφ, διάρχφ καί έπί πεν
ταετίαν έπάρχφ καί τφ υίώ αυτής, δεκαδαρχφ τής Πομπηίας, αποθα- 
νόντι δεκαεπταετεΐ. Δεκάδκρχος εν ήλικίγ 17 ετών, ταχέως ο νεανίας 
ούτος προώδευσεν. Ό Κικέρων λέγει δτι εύκολώτερον ήτο νά εινε τις γε
ρουσιαστής έν 'Ρώμη ή δεκάδαρχος έν Πομπηία. Τό μνημεΐον είναι ώράΐον, 
μεγαλοπρεπές, άλλ’ άνευ καλπών καί σαρκοφάγων’ πιθοζνον να μ. η ήτο 
τάφος, άλλ’ άπλοϋν κενοτάφιον, μνημεΐον τιμητικόν.

Ταύτά δύναται τις εΐπεϊν καί περί τοΰ ωραιότερου μ.αυσωλειου τής 
έδοΰ, τοϋ ανθυπάτου Καλβεντίου.’ μαρμάρινος βωμός χαριέντως άρα- 
βουργήμασι κα1 ανάγλυφοι; κεκοσμημένος (Οίδίπους σκεπταμενος, Θησεύς 
αναπαυόμενος, νεάνις Ανάπτουσα πυράν). Έπί τοΰ τάφου σώζονται ετι 
γεγλυμενα τά τιμητικά σύμβολα τοΰ Καλβεντίου, οί έκ δρυός στε,φανοι, 
τό bisellium (έδρα μέ δύο, θέσεις) δ σκόλυθρος καί τά τρία γράμματα 
Ο. C. S. (ob civern servatum) σημαίνοντα δτι ώφειλον τώ περιφανεΐ νεκρ.ωι 
τόν Ασπασμόν Ρωμαίου πολίτου. .

'Η οδός τών τάφων ήτο, ώς βλεπετε, είδος τι Πανθέου. ’Επιγραφή τις 
■ευοεθεΐσα καί συχνάκις μνημονευόμενη (ή έπί Καρόλου τοΰ Γ ευρεθεΐσα, 
καί πρώτη τήν υπαρξιν τής Πομπηίας μνημονεύουσα) διδάσκει ήμάς ότι 
κατά διαταγήν τοΰ Ού,εσπασιανοΰ ό δήμαρχος Stiedius Κλεμεντιος Απε- 
δωκε τή κοινότητι τής Πομπηίας τάς ύπό ιδιωτών κατε.χομενας Οεσεις, 
δπεο έσήυαινεν, δτι οί επίσημοι μόνον, ύπό τών δεκαδαρχών ύποστηριζό- 
μενοι, είχον τό δικαίωμα νά Οάπτωνται έν τή θριαμβική ταυτη διοδφ, 
ενώ οί άλλοι Απεστερο.ΰντο τής ιδιοκτησίας ταύτης. . . . Πάντοτε ή χειρ, 
τής 'Ρώμης.

"Ετερον μνημεΐον, τό εις τόν Σκαΰρον Αποδιδόμενον, ήτο περιεργότατον, 
ένεκα τών έπ’ αύτοΰ έγγεγλυμμένων σκηνών τών μονομάχων, αιτινες, 
κατά τήν συνήθειαν παρίστων πραγματικούς Αγώνας. Έκάστη μορφή 
έ'φερεν άνωθεν γεγραμμένον τό ονομα τοϋ μονομάχου καί τόν Αριθμόν τών 
θυμάτων του. Γνωστόν, οτι αί αίματηραΐ αύται παιγνιαί Απετελουν μέρος 
τών κηδειών’ οί κληρονόμοι τοΰ Αποθανόντος παρείχαν· τά θεάματα 
ταϋτα τφ λαώ, είτε πέριξ τών τάφων, εί'τε έπί τοΰ, Αμφιθεάτρου, δπερ, 
εντός ολίγου θά έπισκεφθώμεν,, καί δπου θά περιγράψωμ.εν τά γλυπτικά 
τεχνουργήματα τοΰ είς τόν Σκαΰρον Αποδιδομένου. μνημείου.

'Ο τάφος τής Νηβοληίας Τύχης, είναι ύπέρτό δέον κεκοσμημενος δι’αρα- 
βουργημκτων καί άναγΧύφων παριστώντων τήν εικόνα τής κυρίας ταύτης. 
Μία θυσία, έν πλοΐον (εΐκών τής ζωής, λέγουσιν οί ευαίσθητοι άρχαιοδΐ- 
φκι) φέρον τήν παράδοξον επιγραφήν ήν μεταφράζω κατά γράμμα: κ'Η
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Νηβολζ’ία Τύχη, άπελεύθερος τί|ς ’Ιουλίας, δι’έαύτην κκί τδν. Γάδον Μου- 
νάτιον Φαΰστον, ιππότην καί δήμαρχον τοϋ προ αστείου, εις δν οί δεκα- 
δκρχζι τ-ρ συγκαταθέσει τοΰ λαοϋ, .άπένειμον διά τά προτερήματα του, 
την τιμήν τοϋ bisellium. Τδ μνημεϊον τοϋτο προσηνέχθη ζώντος αύτοΰ ύπδ 
τϊί, Νηοοληίας Γυχης εις τε τους απελεύθερους αύτοΰ ’καί εις τούς τοΰ 
Γ. Μ. Φαυστου.

Βεβαίως μετά την άνάγνωσιν της επιγραφές ταυτης, δέν ήθελε τις 
χ,ατηγορησε.1 τους Παμπηιανούς ώς κρύπτοντας τάς αφοσιώσεις των πρδς 
τδ κοινον. Η Νηβοληΐα δεν ητο βεβαίως σύζυγος τοΰ Φαυστου’ τδν ηγάπα 
δμως πολύ, άφόΰ συνδιελέγετο μετ’ αύτοΰ καί έν αύτφ τφ τά©ιρ. Ή βα
σίλισσα Καρολίνα Murat, συνοδευομενη υπδ τοΰ γλύπτου Canova, είσέδυσε 
πρώτη είς τδ εσωτερικόν τοΰ περιστερεώνος τούτου (14 Ιανουάριου 1813). 
’Ανοιξαν πρδ αύτίϊς πολλάς ύκλίνας κάλπας έχούσας κάλυμμα έκ μ.ολύ- 
βδου, ε.ις το.βάθος των οποίων επεπλεε κόνις έντδς ρευστοΰ είσέτι μ. η ξη- 
ρανθέντος, δπερ ητο κράμα ΰδατος, οίώου καί ελαίου. "Ετεραι κάλπαι 
δέν περιείχαν είμη οστά καί τδ μικρόν σολδίον, δπερ άντί. τοΰ οβολού τοϋ 
Χάρωνο,ς έξςλαβον.

Περί πολλών τάφων εχω νά ε?πω ακόμη. Ύπάρχουσι τρεις τούτων,, 
οιτινες είναι σαρκοφάγοι άκεραιοι ετι, ουδέποτε άνοιχθέντες και άποδει- 
κνυοντες οτι οι αρχαίοι ενεταφιαζον τους νεκρούς των, πολύ πριν η ο 
χριστιανισμός εμ.ποδιση τάς πυράς. Αΐ. οϊζογένειαι είχον τα δικαίωμα της 
έζλογ'ης μεταξύ τών δυο τούτων συστημάτων, και δμως δέν έκαιον ούτε 
τους ύπδ κεραυνού προσβληθεντας (όνόμιζον τ-ά σώματά των αδιάφθορα) 
ούτε τα νεογέννητα, ών οί όδόντες δέν είχαν έτι άναφυη" αυτω δέν ήδυ- 
νηθησαν ν’ άνακαλύψωσι την τέφραν τών νεωτέρων τέκνων τοΰ Διομ.ηδους, 
ένφ η τών πρεσβυτέρων διετηρεϊτο έν ύελίνρ κάλπρ, ητις περιείχετο 
έντδς έγγειου μολυβδίνου.

Γάρος πρδς σκοπιάν ομοιαζων, και ώς φρουρδς πρδ τ$ς πόλης τοΰ 'Ηρά
κλειου ισταμενος, εχρηοιμ.ευσε κατά την. έκρηξιν, ώς καταφύγιον στρα
τιώτου, ούτινος τδν σκελετδν άνεΰρ,ον. “Ετερον μνημεϊον άλλοκότως κε- 
κοσμημενον άποτελεΐ ημικύκλιον έστεγασμένον καί έστραμμέναν πρδς 
μεσημβρίαν απέναντι τ’Ζς θαλάσσης, ώς καταφύγιον διά τούς κεκοπια- 
κότας, καί ύπδ τοΰ καύματος καταβεβλημένους διαβάτας. "Ετερον κυκλο
τερές, πκριστφ έν τφ έσωτερικφ θόλαν ύπδ άνθυλλίων κεκαλυμμένον καί 
άναγλόφοις κεκοσμημένον, έν τών οποίων παριστ£ γυναίκα κκταθέτουσαν 
στέφανον έπί τών δστών τοΰ τέκνου της. 'Έτερα μνημεία κοσμούνται ύπδ 
άναδεσμων άνθεων" εν τών ηττον περίεργων περιείχε τδ περίφημον ύέλι- 
νον άγγεϊον χρώματος κυανόλευκου, περί τοϋ δποίου θά αναφέρω κατω
τέρω" τδ της ίερείας Μαμίας, κεκοσμημένον δι’ ύπερηφάνου επιγραφής 
άποτελεϊ μεγα κυκλοτερές βάθρον άπολ^γον είς όνυχας λέοντας" οί πε- 

Π ΠΟΜΠΗΙΑ ΚΛί ΟΙ ΠΟΜΠΠΙΑΝΟΪ 365

ριήγηταί αναπαύονται εύκρέστως έπ’ αύτοΰ θεώμενοι την .άποψιν της 
χώρας1 και της. θαλάϊσης. Μη λησμονΦμέν και τδ έπικηδειον τρικλίνιρν, 
έστιατόοιον άπλούστατα διεσκευασμένον, έν ω ΐστανται έ'τι αί τρεις λιθό
κτιστοι κλίναι, αί εις τά συμπόσια, τά χάριν τών νεκρών διδόμενα, χρη- 
σιμεύουσαι" τά συμπόσια ταΰτα, έν οΐς σχεδδν μ,όνον κογχυλια έτρωγον 
(εύτελης τροφή, λέγει ό Ίουβενάλιος), έτελοΰντο την ένάτην μετά τδν 
θάνατον ημέραν, έξ ού καί τδ όνομα αυτών novendialia. ’Εκαλούντο επί
σης καί cilieernia (περίδειπνα) καί διελέγοντο έν αύτοϊς περί τών κατορ
θωμάτων καί άγαθουργημάτων τοΰ μεταστάντος. 'Ο Πολύβιος επαινεί τάς 
άνωτέρας ταύτας τιμάς τάς άποδιδομένας εις τους περιφανείς πολιτας" 
έκεΐ έγεννηθη, λέγει, τδ μεγαλεϊον της 'Ρώμης.

Καί πράγματι, και έν αύτ-ρ άκόμη τγ Πομπηία, είς τδ εύτελες τοϋτο . 
κοιικητηοιον της μικράς πόλεως, άπαντώμεν καθ’ έκαστον βήμα την άρε- 
την άντααειβοαένην μετά θάνατον διά τίνος τών δεκκδαρχών μεγαλοδω
ρίας. Ότέ μέν αιωνία παραχώρησις (χάρις δυσκόλως εφικτή) διά τών έπο- 
μένων γραμμάτων δηλουμένη: Η. Μ. Η. Ν. S (hoc monumentuni hoeredes 
non sequitur) καί βεβαιοΰσα τοΐς νεκροΐς την αιωνιότητα τοϋ τάφου των 
αν οί κληρονόμ.οι των δέν ·ηδυνάντο νά διαθέσωσιν^ .’Ενίοτε δ παραχωρου- 
μένος χώρος έσημειοΰτο έπί τοΰ τάφου. Ούτως έ'ν τινι ταφώ της οικογέ
νειας τών Νιστακιδίων άναγινωσκομεν: εΕις τδν Νιστακιδιον “Ελενον 
δήμαρχον τοϋ προαστείου Augusto Felix. — Είς τδν Νιστακίδιον ’Ιανουά
ριον καί είς την Μεσιόναν Σχτούλλαν.—Δεκαπέντε ποδών τδ βάθος, 15 
ποδών τδ μέτωπον.»

Τδ βάθρον τοϋτο της ίερειας Μαμίας καί τδ τοΰ Αΐίλου Βετίου (χιλίαρ
χου καί δυάρχου αποδίδοντας την δικαιοσύνην) επίσης κατεσκευάσθησαν 
τ'ρ συγκαταθέσει τοΰ λαοΰ έπί έδάφους ύπδ τών δεκαδάρχών παραχωρη- 
θέντος. ’Αλλά τδ παραδοξότερον είναι, οτι καί αυτά τά ζώα είχον τα 
μνημεΐά των. Τοϋτο τουλάχιστον θά σοί εί'πωσιν οί οδηγοί, δεικνύοντες 
μέγαν τινά τάφον έ'ν τινι όδφ τοΰ προαστείου. Καλοϋσιν δ’ αύτδν sepolcro 
dai bestiami, διότι εύοον έν αύτφ σκελετούς ταύρων. Οί άρχαιοδΐφάι έξα- 
νίστανται κατά της γνώμης ταύτης' οί μέν στηριζόμενοι έπί τών γε- 
γλυμμένων προσωπίδων, βεβαιοΰσιν δτι ητο κοιμητηριον κωμφδών, άλλοι 
δέ πκρκτηροϋτες δτι δ τοίχος τοΰ περιβόλου περιέκλειε ναδν άρκόυντως 
εύρύχωρον βεβαιοΰσ.ι δτι ητο κοιμητηριον ιερέων. Έγώ τούλάχιστον 
δέν άντικρούω την γνώμην τών οδηγών. Οί Αιγύπτιοι, τών όποιων 
τούς θεούς ιδιοποιείτο η 'Ρώμη, ένεταφίαζον μέγαλοπρεπώς τδν βοϋν 
’Άπιν. Τά ζώα λοιπδν ήδύναντο νά έ'χωσι τούς τάφους των έν τώ 
^ροαστείφ τ$ίς Πομπηίας. “Οσον δέ διά τδν κοινδν λαδν άνεπαύετο

1 ’Αναφέρω τήν παραδεδεγμίνην ύπδ κλειστών άρχαιολόγων έρμηνείαν ταύτην, εΐ και αΐν 
‘ ίφαι κατά πάντα σύμφωνος προς αύτ^ν.
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ουτος οπού ήδυνζτο, ί'σως έν τφ κοινώ κοιμητηρίφ, commune sopulchrum, 
«ρχαια βαρβαρότης μέχρις ημών διασωθεϊσα, — ί'σως έν τοϊς κοινοί; τού
τοι; περιστερεώσιν, δπου ήδύναντο ν’ άγοράσωσιν άπλαϋν τινα σηκόν (olla)- 
Οί σηκοί ούτοι η αί κάλπαι, ά.; εναπέθετον, ήσαν ενίοτε ταπεινά άλλά 
συμπαθή δώρα, άτινα οί πτωχοί προσέφερον άλληλοις.

Καί έν τή δδώ ταύτη, δπου α θάνατος είναι τόσον φαιδρός, τόσον κε
νόδοξος, τόσον πλουσίως διεσκευασμένος,. δπου τά μνημεϊζ άνηγείοοντο 
μεταξύ των φυλλωμάτων αειθαλών δένδρων, είς μ,άτην δέ προσεπάθησαν 
είρησθω νά κζταστήσωσι σοβαρά καί μελαγχολικά δπου τά μαυσωλεία είσί 
σκιάδες και εστιατόρια, τών οποίων αί έπιγραφαί άναμ.ιμ.νήσκουσιν ιστο
ρίας καί έρωτικάς προσέτι πανουργίας, άπετέλουν μεγάλα πανδοχεία, Με
γαλοπρεπείς έπαύλεις, ίδίγ αί τών Άρρίου Διομήδους καί Κικέρωνος. Ό 
’Άρριος Διομήδης ουτος ήτον άπελεύθερος της Ιουλίας καί δήμαρχος τοϋ 
προαστειου’ πλούσιες αστός, άλλά μοχθηρας καρδίας κάτοχος, άφήσας 
ν’ απολεσθώσιν κατά την εκρηξιν έν τφ οίνώννί του η τε σύζυγος καί τά 
τέκνα του, καί φυγών μόνος μετά τίνος δούλου καί δσων χρημάτων ήδυ- 
νηθη νά παραλάβη. Άπέθανεν δμως πνιγείς πρδ της θόρας τοϋ κήπου 
του' εί'η αύσφ βαρεϊζ ή γή ! Ή'έπαυλις αύτοΰ, έκ τριών οροφών άλλε- 
παλληλων συγκείμενη, καί «απερχόμενη κλιμακηδδν έκ τοΰ ύψους τοΰ. 
λόφου, είναι άξια μιάς η δυο έπισκέψεων. Θά θεωρήσητε έκεϊ χαριεστά- 
την αυλήν περιβαλλομένην ύπδ κιόνων καί θαλαμίσκων, εις τών οποίων 
σχήματος έλλειψοειδοΰς, κείμενος πρός τινα κήπον, φωτιζόμενος έκ τοϋ 
εσπερινού λυκόφωτος. άλλά προφυλαττόμενος άπδ τοϋ ηλίου διά παρα
θύρων τών όποιων τάς ύέλους άνεΰρον, καί διά παραπετασμάτων, τών 
όποιων άνεΰρον τούς δακτυλίους, είναι τδ έρασμιώτερο-ν καταφύγιου, δπερ 
εύρον έν τοϊς έρειπίοις τούτοις. Θά σας δείξωσιν επίσης τά λουτρά, τάς 
αίθουσας, τούς κοιτώνας, τδν κήπον, πλήθος δωματίων ωραιότατα διε- 
σκευασμενων. μαρμαρίνας δεξαμενάς, καί τέλος οίνώνα άθικτον έ'τι μετά 
τών άμφορεων δπου ύπελοίποντο σταγόνες τινές οί'νου μη άπεζηραμένου 
καί την θέσιν έν ή έ'κειτο ή δυστυχής άποπνιγεϊσα- οικογένεια του, δέκα 
καί επτά σκελετούς, τού; οποίους εύρεν άλληλοις συνηνωμένους. Ή λε
πτή τέφρα η άποπνίζασα αυτούς σκληρυνθεΐσα σύν τώ χρόνω, έτηοησε 
τδν τύπον τοϋ στήθους νεαρές τίνος κόρης· είναι η παράδοξος εκείνη χοάνη,, 
η διατηρούμενη έν τφ μουσείφ, ή'τις ένέπνευσεν είς τδν Θεόφιλον Gau
tier, την Arria Marcella, τδ αριστούργημά του ί'σως, καί έν πάση περι- 
πτωσει, έν άριστούργημα.

"Οσον περί τοΰ Κικέρωνος άνάβητε, έάν θέλητε, είς την έ'παυλίν του, 
ούδέν άπολύτως θά ίδητε, αυτή άνεσκάφη. Συνήγάγον άλλοτε έν αύτή 
ωραίας εικόνας έξοχα ψηφιδωτά, καί πλουσίαν συλλογήν πολυτίμων άντι- 
κειμένων’ δέν θά άντιγράψω βεβαίως τδν κατάλογον αύτών· Ήτο πράγ- 
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μάτι δ οίκος τοΰ Κικέρωνος ; Τί; τδ γνωρίζει ; Οί άρχαιολόγοι το θελωσιν. 
Έστω λοιπόν. Δέν άρνοΰμαι, δτι δ Κικέρων είχεν έπαυλιν έν Πομπηία, 
διότι συχνάκις ποιείται λόγον περί αύτής έν ταϊς έπιστολαϊς του, άλλα 
έάν ύπήρχον εδώ η έκεϊ, ούδεΐς δυναται νά τδ άποδειζη. Ίίδυνατό τις 
γράφει που, νά την ί'δη έκ τών Βαίων η της Μιζενης, εαν είχε την ορα- 
σιν καλήν, άλλ’ άν είχε καλήν την δρασιν, ήδύνατο νά ί'δη τις δλον τδ 
μέρος της Πομπηίας τδ πρδς την θάλασσαν. ’Αποφεύγω λοιπδν τάς μα
ταιόσχολου; ταύτας συζητήσεις,' καί άναλαμβζνω την μεθοδικήν εκδρο
μήν μας. ’Έδειξα εί; ημάς τού; άρχαίους έν τφ δημοσίφ αύτών βιφ, έν 
τή άγορ$ και τή δδώ, έν τοϊ; ναοΐς καί τοϊς καπηλίοις, έν τοϊς περιπά- 
τοις καί τοϊς νεκοοταφίοις’ ήδη θά προσπαθήσω νά θεωρησωμεν αυτους 
έν τφ ίδιωτικφ βίω, καί πρδς τοΰτο άς κατασκοπεύσωμεν αυτούς είς μέ
ρος τι δπερ ήτο ώς τδ μεταίχμιον, μεταξύ τή; δδοΰ καί τοΰ οίκου-. — Θα 
κάμω δηλαδή λόγον διά τάς θερμας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'

ΛΟΥΤΡΑ

’Ρωμαι’καΙ θέρρ.αι. — ΣταβιαναΙ θέρμαι--- ΆραΙ πατά τών ήλιακών ωρολογίων.
_ Εντελή; λουτρών παρά τοϊς άρχαίοις: αίθουσα:, δούλοι, άλοιφαί, ψή- 
•κτραι. — Μία λέξις τοΰ αύτοαράτορος Άδριανοΰ.— Γυναικεία λουτρά ρω- 
μαϊκαϊ εφημερίδες. — Θερμαντικαί συσκευαί.

Οί 'Ρωμαίοι ήσαν σχεδδν άμφίβιοι. "Εως επτάκις τη; ημέρας έλούοντο- 
οί νέοι οί είδότες τδ εύ ζήν, διήρχοντο μέρος τη; ημέρας, συχνάκις δε 
καί μέρος τής νυκτδς έν τοϊ; λουτρώσι. Έντεΰθεν ή σπουδαιότης ήν τά 
καταστήματα ταϋτα έλαβον παρά τοϊς άρχαίοις. ’Οκτακόσια πεντήκοντα 
έξ δημόσια λουτρά ύπηρχον έν 'Ρώμη έπί Αύγούστου. Τρεϊς χιλιάδες λουό- 
μενοι έδύναντα νά συνέλθωσιν είς τά λουτρά τοΰ Καρακάλλα, άτινα παρ- 
εϊχον 1600 βάθρα έκ μαρμάρου καί πορφυρίτου λίθου. Τά λουτρά τοϋ 
Σεπτιμίου Σεβήρου κείμενα έντδς άλσους, κατεϊχον διάστημα 100,000 
τετραγωνικών ποδών καί περιείχαν παντοειδείς αϊθούσας: γυμνάσια, άκα- 
δηαίας, έν αίς οί ποιηταί άνεγίνωσκον τούς στίχους των, κονίστρας διά 
.τούς μονομάχους, καί θέατρα. Μή λησμονώμεν δτι δ Ταύρος καί 'Ηρακλής 
δ Φαρνέζιος ού; θαυμάζομεν έν Νεαπόλει, τά άριστουργήματα τοϋ Βατι- 
κανοΰ, δ Έρμης τοΰ Belvedere καί δ Λαοκόων άνευρέθησαν έν τοϊ; λουτρώσι.

Τά μεγάλα ταϋτα άνάκτορα ήσαν τοϊς πάσι προσιτά. Έπλήρωνον δι’ 
είσοδον ένα κουζδράντην- δ κουαδράντης ήτο τδ τέταρτον τοΰ άσσαριου, 
τδ δ’άσσάοιον τής έποχής τοΰ Κικέρωνος ίσοδυνάμει πρδς έξ λεπτά. Άλλ’ 

■4 φόρος ούτος βραδύτερου κατηργήθη. Άπδ πρωίας, δ ήχος τών κωδφ- 
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νων άνηγγελλε την έναρζιν τών λουτρών. Οί πλούσιοι μετέβζινον προ
πάντων περί τδ χρονικόν διάστημα τδ άπδ τίίς μεσημβρίας μέχρι τίίς Χύ
σεως τοΰ ηλίου*  οί άσωτοι μετά τδ δείπνου, εναντίον τών παραγγελμά
των τίίς ύγιεινίίς. Έκ τοΰ Ίουβεναλίου μανθάνομεν δτι ένίοτε έκ τούτου. 
άπέθνησκον. 'Ο Νερών δ άπδ της μεσημβρίας μέχρι τοΰ μεσονυκτίου με
νών παρά την τράπεζαν, εγειρόμενος έλάμβζνε θερμόν λουτρδν τδν -χει
μώνα καί παγετώδες τδ θέρος.

Κατά τούς πρώτους χρόνους της δημοκρατίας, αί ώρκι καθ’ άς έλού- 
οντο τά δύο φΰλα έχωρίζοντο*  τά λουτρά κατείχοντο ύπ'άνδρών καί γυ
ναικών, ουδέποτε συναντωμένων έν αύτοΐς. Έπί τοσοΰτον προέβαινεν η 
αιδώς, ώστε δ πατήρ δέν έλούετυ μετά τοΰ υίοΰ του, ούτε πάππος μετά 
τοΰ έγγόνου του. Βραδύτερου γυναίκες άνδρες, γέροντες καί παιδία έλού- 
οντο άναμίζ είς τούς δημοσίους λουτρώνας· δ Αύτοκράτωρ Άδριανός, άνε- 
γνώρισε τδ άτοπον και έζηλειψε αυτό.

Ή Πομπηία, η τουλάχιστον τδ άνακαλυφθέν μέρος τ-ης Πομπηίας, είχε 
δύο δημοσίους λουτρώνας. Ό σπουδαιότερος (Σταβιαναί θέρμαι ητον ευ- 
ρυχωρότατος καί περιείχε παντοειδή δωμάτια, θαλαμίσκους, στρογγυλάς 
καί τετραγώνους δεζαμενάς, κλιβάνους,, δλκεια (couloirs) προδόμους, κτλ. 
πρδς δέ παλαίστραν, έν ψ, οί νέοι ‘Πομπηϊανοί έγυμνάζοντο’ ητο έν άλ- 
λοις λόγοις, τέλειον ύδροθερκπευτικδν κατάστημα’ τδ περιεργότερον, δπερ 
έν ταΐς άνασκαφαΐς ταύταις εύρεθη, είναι ηλιακόν ώοολόγιον, φέρον επι
γραφήν δσκικην δηλοΰσαν, δτι άπετελέσθη ύπδ τοΰ Ν. Άτινίου, υίοΰ. τοΰ 
ταμίου Μκρίου, τίί διαταγή τών δυάρχων, έκ τών χρημάτων τών προστί
μων. Τά ηλιακά ωρολόγια δέν ίσαν σπάνια έν Π μπη’ί'α, εύρέθησαν παν
τοειδή, ώς καί έν έστημένον έπί ίανικοΰ κίονος έκ λευκοπρασίνου μαρμά
ρου. Τά άρχέτυπα ταΰτα ωρολόγια προ.σεφέροντο συχνάκις παρά τών άρ
χόντων ρωμαίων πρδς διακόσμησιν τών μνημείων, πράγμα δπερ λίαν άπη- 
ρεσκε εις τινα παράσιταν τοΰ Πλαύτου: «Είθε οί θεοί νά έζωλόθρευον τδν 
έφευρόντα τάς ώρας, τδν πρώτον δστις έστησε ηλιακόν γνώμονα είς την 
πόλιν*  τδν προδότην δστις μοΰ έχώρισε, πρδς δυστυχίαν μου, την ημέραν 
είς τεμάχια. Κατά την παιδικήν μου ηλικίαν μ,όνον ώρολόγιον ητο ό ς-ό- 
μαχος, δστις είναι καί τδ καλλίτερον, τδ άκριβέστερον, δπως είδοποιγ έν 
τίί καταλληλφ ώργ, έστω δτι δέν ύπάρχει καί φαγητόν. Νΰν άν τδ φαγη- 
τδν είναι έτοιμον, δέν τδ έγγίζν) τις, παρά δταν άρέσκγ τώ ηλίω*  Ουτω 
άφ’ δτου ή πόλις έπληρώθη ηλιακών .ωρολογίων, δ κόσμος ηρξατο νά 
ίσχναίνγ καί λιμοκτονγο. '

Αί άλλαι πομπηϊκναί θέρμαι είναι μικρότεραι, άλλά μάλλον κεκοσμη- 
μέναι, και πρδ πάντων κάλλιαν διατηρούμεναι. Θέλετε νά λάβετε έν 
λουτρδν τέλειο^ κατ’άρχαΐον τρόπον ; Εΐσέρχεσθε διά τίνος μικράς οπί
σθιας Ούρας, καί στκπεράτε δίαυλον, έν ω εύρέθησαν 500 λύχνοι,, τρανω?: 
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τάτη άπόδειζις οτι οί Πομπηϊκνοί διηρχοντο μέρος τίίς νυκτδς είς τά 
λουτοά. Ό δίαυλος φέρει ύμάς είς τδ άποδυτηριον. Έν πρώτοις έκπλητ- 
τεσθε έκδυόμενος έν δωματίω έζ θύρας έχον, άλλ’ οί άρχαΐοι, μάλλον 
ηικών είθισμένοι νά διαβρέχωνται, δέν έφοβουντο τά ρεύματα. Καθ’ ην 
στιγμήν εις δοΰλος λαμβάνει τά ένδύματκ καί τά σανδάλιά σας καί έτε
ρος, δ capsarius (ίματιοφύλαζ) άφκιρεΐ τά πολύτιμα κοσμήματα άτινα κα
ταθέτει έν τινι εγγύς δωματίω, παρατηρήσατε την αίθουσαν: η κορωνίς 
είναι κεκοσμημένη διά τερπνών εικονογραφιών άνωθεν δέ είσί τεταγμέ- ·■ 
ναι κατά σειράν λυχνίαι, ό θόλος αψιδωτός διατέμνεται είς φατνώματα 
λευκά, έρυθράς έχοντα τάς παρυφάς, τδ δέ ψηφιδωτόν τοΰ εδάφους λευ
κόν μέ μελάνην, περιταινίωσιν. Ιδού λίθινα βάθρα, δπως άναπαυθητε καί 
πάσσαλοι προσηρτημένοι τφ τοίχφ δπου ο δοΰλος κρεμά την έκ λευκοΰ 
λίνου τηβενόν σας καί τδν χιτώνα σας. ’Άνωθεν μονούελος ρινοπυλη, (va- 
sistas) σιδηρά στεφάνη περιβαλλομένη, στρέφεται διά δύο στροφίγγων’ η 
ύελος είναι ησ.κυρωμένη έκ τοΰ ένδς μέρους, δπως έμποδίζν;, άπδ τών πε
ριέργων τά βλέμματα την αίθουσαν έν γ εύρισκόμεθα. Εκατέρωθεν του 
παραθύρου άνάγλυφα, λίαν έφθαρμένα σήμερον, παριστώσι γιγαντομαχίαν.

Ιδού υμείς γυμνός ώς άρχαΐον άγαλμα, Έάν ησθε άληθης 'Ρωμαίος, 
ηδη θά μετεβαίνετε είς τι παρακείμενον δωμάτιον, έλαιοθέσιον (elpeothe- 
sium) καλούμενου, δπου Θά σάς ή'λειφον δι’ελαίου, μετά ταΰτα είς τδ. 
σφαιριστηρίου κείμενον έν τη αύλγ, δπου έφερε στενή τις δίοδος, σήμερον 
πεοιτετειχισμένη. Ό κυανοΰς τούτου θόλος έκοσμεϊτο διά χρυσών άστέρων. 
Άλλά δέν ησθε άληθης 'Ρωμαίος, έρχεσθε απλώς ένταΰθκ δπως λάβετε 
ψυχρόν η θερμδν λουτρόν' έάν θέλητε ψυχρόν, μετάβητε είς τδ μικρόν δω
μάτιον, τδ κείμενον πρδς τδ βάθος, δπου είναι τδ ψυκτηριον.

Τδ ώυκτηριον (frigidarium η natatio) τοϋτο, είναι δωμάτιον στρογγύλον, 
δπέο άμέσως προσβάλλει την αίσθησιν διά την καλήν αύτοΰ διζτηρησιν 
Έν τώ μέσφ ύπάρχει εύρεΐα δεζαμενη έκ λευκοΰ μαρμάρου (4 μέτρα 5 
έκατ. διαυ.έτρου έπί 17 έκζτ. βάθους) δυναμένη νά χρησιμεύσγ καί σή
μερον, μόνον τδ ύδωρ έλλείπει, λέγει δ Overbeck. Εσωτερική τις καί κυ*.  
κλοειδης κλίμαξ επέ-τρεπε τοϊς Πομπηϊζνοΐς νά λούωνται καθημενοι. 
Τέσσαρες παστοί λελαξευμένοι ίίς τά μέρη ένθα θά $σαν αί γωνίαι έάν 
το δωμάτιον -ητο τετράγωνον, περιείχαν βάθρα, έφ’ών άνεπαύοντο οί 
λουόμενοι. Οί διά κίτρινου χρώματος έζωγραφημενοι τοίχοι έκοσμοΰντο 
ύπδ πρασίνων κλάδων: τδ υπόβαθρου καί τδ διάζωμα ύπδ λευκών ανα
γλύφων κεκοσμημένα ησαυ έρυθοά*  5 θόλος κυανοΰς καί ανοικτός άνωθεν 
πάοίστα άποκεκοοιέυον κώνον. ΎίΙτο ζωηρόν, φωτεινόν καί εύθυμου ώς ο 
άρχαΐος βίος.

Προτιμάτε θερμδν λουτρόν ; Επάνελθετε έπί τών βημάτων σας,, καί 
άπδ τοΰ άποδυτηοΐου, δπου άφηκατε τδ ένδυμά σας, μετάβητε είς τδν
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χλιαρδν λουτρώνα. Ή αίθουσα αυτή, ή ωραιότερα τών θερμών, είναι ές·ρω· 
μένη δια λευκού ψηφιδωτού, μελανού περί τά χείλη, ό θόλος είναι πλου- 
σίως κεκοσμημένος διά μαρμαροκονίας και εικόνων λευκών έπί εδάφους 
έρυθροκυάνου’ τά άνάγλυφα ταΰτα παρίστων έρωτας, χίμαιρας, δελφΐνας, 
έλάφους ύπδ λεόντων διωκομένας κτλ. Οί ερυθροί τοίχοι κοσμούνται διά 
θηκών (ίσως διά τ’ασπρόρουχα τών λουομ-ένων) έφ’ών ύπήρχε κορωνίς υπο
βασταζόμενη ύπδ Άτλάντων η Τελαμώνων έξ οπτής γης διά μαρμ,αροκο- 

. νίας περιβεβλημένης. 'Ωραία στεφάνη έξ Αραβουργημάτων χωρίζει την 
κορωνίδα τοΰ θόλου. Μεγα παράθυρον είς τδ βάθος, έχον παραπλεύρους 
δύο μορφάς, έφώτιζε τδν χλιαρόν λουτρώνα’ ύπόγειοι σωλήνες καί μ.εγας 
χάλκινος κλίβανος διετήρουν την χλιαράν τοϋ λουτρού τούτου θερμοκρα
σίαν, έξ ής έλαβε καί τδ ό'νομα tepidarium.

Ό χάλκινος ούτος κλίβανος ώς και τρία βάθρα έκ τοΰ αύτοϋ μετάλλου 
έκεΐ άνευρεθέντα, σώζονται έτι. ’Επιγραφή τις: Μ. Nigidms Wacc ula Ρ. 

S. (pecunia stia) γνωρίζει ήμΐν τδν δωρητήν, δστις αίνιττόμενος τδ ό'νομά 
του Vaccula, έλάξευσεν έπί τοΰ κλιβάνου τούτου μικράν Αγελάδα’ είς δέ 
τούς πόδας τών βάθρων τάς άπλάς τοϋ πρ^ου τούτου ζώου. Τδ βάθος τοϋ 
πολυτίμ.ου τούτου πυραύνου άπετέλει μεγάλη έσχάρα έκ χάλκινων ρά- 
βδων, έφ’ ών έκειντο πλίνθοι’ έπί δέ τών πλίνθων στρώμα κισσηρεως, καί 
έπι της κισσηρεως ανημμενοι άνθρακες.

Πρδς τί λοιπδν έχρησίμευε ό χλιαρός ούτος λουτρών ; ικανά θά μάθετε 
βραδύτερου περί τούτου’ άς λεχθώσιν δμως άπδ τοϋδε τινά, δπως σάς 
προετοιμάσω διά την θέρμην θερμοκρασίαν τοΰ κλιβάνου είς ον θά είσελ- 
θετε διά θύρας αυτομάτως κλειούσης, ώς τδ σχήμα τών στροφίγγων 
δεικνύει.

Ό θερμ.αντδς ούτος λουτρών (caldaritim) είναι μακρά αίθουσα, είς τάς 
άκρας της οποίας άνυψοΰνται έτέρωθεν μέν είδος επιστομίου λίθου φρεα- 
τος,. έτέρωθεν δέ Ανορύσσεται δεξαμενή. Τδ μέσον της αιθούσης είναι δ 
κυρίως είπεΐν κλίβανος. Ό άτμδς δέν έκυκλοφόρει έντδς τών σωλήνων, 
άλλ’έξητμίζετο έκ τε τοΰ τοίχου καί τοΰ κοίλου φατνώματος είς Οερμάς 
αναθυμιάσεις. Τά τών τοίχων κοσμήματα ήσαν άπλαΐ μαρμαριναι σκα- 
φαί. 'Η τετράγωνος δέξαυ,ενή (alveus vflaptisterium) η χρησιμεύουσα διά 
τά θερμά λουτρά, ητο μαρμάρινη, άνηρχετό τις εις αύτήν διά τριών κλι
μάκων) είσήρχετο δέ δί εσωτερικών βαθμιδών, έφ’ ών δέκα λουόμενοι 
έδύναντο νά κάθηντζι όμοΰ. Τέλος έκ τοϋ άλλου μέρους τής αιθούσης, έν 
τινι ήμικυκλίω παστώ, άνυψοϋτο δ έπιστόμιος λίθος περί ού άνεφερον’ ήτο 
λεκάνη τις (labrum) δημοσία δαπάνη κατασκευασθεΐσα. ’Έκ τίνος επι
γραφής μανθάνου.εν δτι ποδς οικοδομήν αύτής έδαπανήθησαν 750 σεστερ- 
τσιοι., ήτοι καί τι πλέον τών φράγκων 150,000. 'II λεκάνη αύτη είναι 
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μέγα μαρμάρινου Αγγείου 2 μέτρων καί 340 έκατ. διάμετρον έχουσα. Τδ 
μάρμαρον έπλειστηριάσθη έκτοτε.

Καταλείποντες τδν κλίβανον, ή τδν Θερμδν λουτρώνα, οί Πομπηϊανοί 
έβρεχον τήν κεφαλήν έντδς τής εύρέίας έκείνης λεκάνης, έξ ής άνέβλυζε 
διά χάλκινου σωλήνος έτι καί νΰν σωζομένης χλιαρδν ύδωρ. ’Άλλοι, γεν
ναιότεροι, έβυθίζοντο εις τδ παγετώδες τοϋ ψυκτηρίου ύδωρ, έξ ού έξήο- 
χοντο, καθά έλεγον, εύκαμπτότεροι καί ακμαιότεροι. Προτιμώ νά τούς 
πιστεύω παρά νά τους μιμηθώ.

Άρκεΐσθε, είς ταΰτα ; Θέλετε νά καταλίπητε τδν κλίβανον ; ’Ανή
κετε είς τούς δούλους οίτινες σας άναμένουσι καί δέν θά σάς άφίσωσι 
πλέον. Είσθε καθιδρως, δ δέ tractator, (δοΰλος τοΰ βζλανεέου) ώπλισμέ- 
νος μέ ψήκτραν, θά σάς ζέσει τδ σώμα. Καταφύγετε είς τδν χλιαρδν λου
τρώνα’ άλλ’ έκεΐ σάς άναμενουσιν αί σκληρότερα: ένεργειαι. Σάς είπον δτι 
Ανήκετε εις τούς δούλους’ είς σάς κόπτει τούς ένυχας, άλλος σάς τριχο
τομεί, τρίτος θέλει νά σάς τρίψη άκόμη καί Αποξέσγ τδ δέρμα, τέταρτος 
φρικτάς προετοιμάζει έντρίψεις’ έτεροι δέ σάς πλημμυροΰσι δι’ ελαίου καί 
μύρων καί σάς άλείφουσι δι’ άρωμάτων. Πρδ ολίγου, ήρωτάτε, ποδς τί 
έχρησίμευε δ χλιαρδς λουτρών, ήδη τδ γνωρίζετε, γνωρίζετε τά ρωμαϊκά 
λουτρά.

Μίαν λέξιν περί τών άλοιφών ών τάς έντρίψεις ύπέστητε. 'Υπήρχον 
πολλαί τοιαϋτα:’ εΐ'δετε τά έργαστήρια, έν οις έπωλοΰντο. Ήρωματί- 
ζοντο διά μύρων, νάρδου κιναμώμου’ μετεχειρίζοντο δέ τήν αιγυπτιακήν 
Αλοιφήν διά τούς πόδας καί τάς κνήμας, τήν φοινικικήν διά τάς παρειάς 
καί τδ στήθος, τδ σισύμβριον διά τούς βραχίονας, τδ έξ Αμαράκου (μαντ
ζουράνας) μύρον διά τά βλέφαρα καί τήν κόμην, τδ έρπυλον διά τδν αύ- 
χενα κα'ι τά γόνατα. Αί άλοιφαί αύται ήσαν Ακριβώταται, διετήοουν 
δμως τήν νεότητα καί τήν ύγείαν. αΙΙώς ήδυνήθης νά διατηρηθής έπί 
τοσοϋτον χρόνον τόσον καλώς ,» ήρώτα δ Αύ'γουστος τδν Πολίωνα. Ό γέ
ρων άπεκρίθη: «Χρώμενος οί'νφ έσωτερικώς καί έλαίω έξωτερικώς.» .

Ώς πρδς τα σκεύη τών λουτρών (συλλογή τοιαύτη ύπάρχει έν τφ μου- 
σειω τή; Νεαπόλεως) άπετελοΰντο έν πρώτοις έκ τής ψήκτρας, είτα έκ 
τής φιάλης έλαίου καί εί'δους τινδς σινδόνης, ήν άπεκάλουν scraphium. 
Ταΰτα πάντα ώς καί έμβάδες, καί όθόναι διά τδ κτένισμα άπετέλουν 
την Αποσκευήν, ήν έφερον είς τάς θέρμας.

Τδ παραδοζότερον τών σκευών τούτων ήτον ή ψήκτρα, σχήματος δρε
πανοειδούς καί κοίλη έν εΐδει ύδρορρόης, δι’ ής ό δοΰλος σάς έ'τριβεν δλον 
τδ σώμα. Οί πτωχοί οίτινες καί ούτοι έπί 'Ρωμαίων έλούοντο (νϋν ούχί) 
μή έχοντες ψήκτρας, έτριβον τήν ράχην των έπί τών τοίχων. 'Ημέραν 
τινά ο αύτοκράτωρ Άδριανός, ίδών ένα τούτων τριβόμενον ούτω πως, τώ 
εδωκε χρήματα και δούλους δπως τδν τρίψωσι. Ημέρας τινάς μετά ταΰτα
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• έπιστρέφων δ Άδριανδς είς τά δημόσιαΛουτρά, είδέν όμιλον γηραιών πτω
χών οΐτινες άπδ τή; άφίξεώ,ς του έ'τριβον τά; ράχεις των έπί τών τοίχων, 
είς τούτους είπε «Τρίβεσθε δ εις έπί τοϋ άλλου».

Παράτα περιγραφέντα δωμάτια έ'κειντο έ'τερα σχεδόν όμοια, απλού- 
στερα δμως κατά-την διακόσμησιν. Τά ταπεινά ταΰτκ λουτρά έχρησί- 
μευον κατά τινκς μέν διά τούς δούλου;, κατ’ άλλους δέ διά τάς γυναίκας 
ή τελευταία αύτη γνώμη στερείται λεπτότητας. Πρδ τοΰ οικοδομήματος 
τούτου, παρά την κυρίαν τών θερμών είσοδον, ύπήρχεν αύλή πόοωοισμένη 
διά την σφκιρίστρκν, περιβαλλόμενη ύπδ κιόνων καί περιέχόυσκ κρύπτην 
καί αί'θουσαν. Οί τοίχοι έκοσμοϋντο διά πολλών έπιγραφών, σύν τοΐς άλ- 
λαις ύπήρχε και είδοποίησίς τις άγγέλουσα θεάματα Θήρας σκηνών καί 
ραντισμοΰ δι’ ευώδους υδατος. Έκεϊ προσήρχοντο οί Πομπηϊανοί, δπως 
πληροφορηθώσι περί τών θεαμάτων καί τών νέων τής ημέρας. Άνέγνω- 
νον τάς 'Ρωμαϊκά; εφημερίδας. Ουδόλως φίλε άναγνώστα, είναι αναχρο
νισμός τδ τοιοϋτον, αί εφημερίδες ήσαν γνωσταί παρά τοϊς άρχαίοις (βλέπε 
τδ σύγγραμμα τοϋ Lc Clerc) έκάλουν δ’ αύτάς ducines’ πράξεις τοΰ ρω
μαϊκού λαού' diurnes καί εφημερίδες είσί λέξεις συνώνυμοι. Τά άρχαϊκ 
ταΰτκ φύλλα ώμοίαζον πρδς τά ίδικά μας, άνέφερον περί τών συςιχθέν- 
των ήθοποιών, τών επιτηδείων τελετών, περί βροχής γάλακτος και αί
ματος καταπεσοόσης έπί της ύπατείας τοΰ Μ. Άκιλίου καί τοΰ Κ. Πορ- 
κίου' περί θαλασσίου όφεως.... αλλά τί λέγω, ο θαλάσσιος όφι; είναι 
νεώτερος. Άνεγίνωσκον διάφορα ώς τδ έξης, συμβάν τδ 28 μ. X. καί 
δπερ θά συνέβη είς τούς εις τάς θέρμας συνηγμένους Πομπηϊανούς. «'Ότε 
δ Τίτος Σαβϊνος κατεδικάσθη μετά τών δούλων του, έπειδή ήτο φίλος 
τοϋ Γερμανικού, ό κύων ένδς τούτων δέν άπεμακρύνθη της φυλακής, άλλ’ 
έσυνώδευσε τδ σώμα εις τδν τόπον της καταδίκης, ωρυόμενος πρδ τοΰ 
πλήθους. Τφ έ'ρριψαν τεμαχιον άρτου, άλλ’αυτός τδ έφερε είς τδ στόμα 
τοΰ κυρίου του' δτε δέ τδ πτώμα έρρίφθη είς τδν Τίβεριν, έρρίφθη καί δ 
κύων, προσπαθών νά τδ κράτησή έπί τοϋ υδατος, ένφ τδ πλήθος έθαύ- 
μαζε πανταχόθεν τδ πιστόν τοΰτο ζώον.»

Άγνοοΰμεν έάν αί ρωμαϊκαί εφημερίδες ύπέκειντο είς έλεγχον, έπισφρά- 
γισιν καί έγγύησιν, άλλά δέν ήσαν και δλως έλεύθερκι. Ιδού, περί τούτου 
έν άνέκδοτον ύπδ τοΰ Δίωνος άναφερόμενον. «Γνωστόν, λέγει, οτι άρχι- 
τεκτων τις έπεσκευασε μεγάλην τινά στοάν της 'Ρώμης καταρρέουσαν, 
στερεώσας έν πρώτοις δλκ τά θεμέλια τής στοάς, δπω; μη ζλονώνται*  
περιβαλών είτα τούς τοίχου; διά μαλλιού καί στρωμάτων, κατώρθωσε τή 
βοηθείφ τών εργατών, νά τά φέρή είς την προτέραν των θέσιν. Άλλ’ ο 
Τιβέριος έκ φθόνου, δέν. έπέτρεψεν ϊνα τδ όνομα τοΰ τεχνίτου τούτου δη- 
μοσιευθή έν ταΐς. έφημερίσι».

’Ήδη άφοΰ έλάβετε πληροφορίας περί τών βιοτικών πράξεων τοΰ'ρω- 
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μκϊκοΰ λαοΰ, δύνκσθε νά άφήσητε τάς θέρμας άφοΰ ρίψητε πρώτον βλεμμά 
έπί τών έ'τι καί νΰν σωζομένων θερμαντικών συσκευών, εΓ; τινα έκεϊ πα
ρακειμένων μικράν αυλήν, είς ήν μεταβαίνει τις έκ τοΰ άποδυτηρίου' διά 
τίνος μακροϋ διαύλου. Έκεϊ ΐσταται τδ ύπόκαυστον, μεγάλη στρογγυλή 
εστία, δι’ εσωτερικών σωλήνων, διεβιβαζε τδν θερμόν άέρκ είς τδν κλί
βανον καί έθέρμαινε δύο λέβητας λιθόκτιστους ύπδ δεξαμενής πληρουμε- 
νους. Έκ τής δεξαυ,ενώς ταύτης τδ ύδωρ έ'πιπτε ψυχρόν έντδς τοΰ πρώ
του λέβητας. οστις αετεβίβαζεν αύτδ είς τδν δεύτερον, ούτος δέ, εγγύτε
ρον κείμενος τοΰ πυράς, τδ καθίστα ζέον. Σωλήν έ'φερε τδ ζέον ύδωρ έκ 
τοΰ δευτέοου λέβητο; είς τήν τετράγωνον λεκάνην τοΰ θερμκντηριου, 
έτεοες δέ τδ θερμόν ύδωρ έκ τοΰ πρώτου λέβητος είς τήν μεγάλην λε
κάνην. Έν τή έστία τκύτν) εύρον ποσότητα ρητίνης, ήν οί Πομπηϊκνοΐ 
μετεχέιρίζοντο πρδς ζωογόνησιν τοΰ πυρός. Τοιαΰτκι ήσαν αί θέρμαι μι
κρά; ρωμαϊκής πόλεως.

("Επιται σννί/έ·.») Λ’ετάφρασις Άλεξ. Καράλη'

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Tile Κ. Σ. ΚΟΝΤΟΥ*

’Έχομεν δέ καί έκ ΐοΰ’Αριστοτέλου; νά καταλέζωμεν παραδείγματα 
τή; περί ή; δ λόγο; χρήσεως καί έκ τοΰ Θΐοφράστου, οίον'

Άριςοτ. Τόμ. Α', σελ. 606,26 Διδ. «ομοίως δέ καί πόλις ή μέν έξ 
ολίγων λίαν οΰκ αύϊάοκη;' ή δέ πόλις aviayxeo' ή δέ έκ πολλών άγαν 
κτέ.». Τόμ. Β', σελ. 91,12 «οικίϊοκ άπας άνθρωπος άνθρώπφ καί φί.Ιυκν. 
σελ. 100,1 2 . «φύσει τε γάρ ayjjixir πατήρ υιών καί πρόγονος έκγόνών 
καί βασιλεύς βκσιλευομένων». Τόα. Γ, σελ; 56,42 «τδ μέν μακρότερόν 
έστιν ή τευθίς, ή δέ σηπία π.1ατύτεί>ύκ»· σελ. 58,51 «ό δέ καρκίνος μόνος 
τών ταιούτων άκσγροπι-'χιοΓ». σελ. 92,49 «έ'στι δέ καί 5 τεΰθος καί ή 
σηπία /SyajreCtorv. σελ. 153,27 «όδέλέων σαρκοφάγον μεν έστιν, κτε.». 
σελ. 154,11 «αΰτη δ’ ήκιστα ποηγάγον καί έσσί». σελ.
1 72,22 «διόπερ γυνή άιδρός ΐ.Ιεηγιονέστεγον καί άρίΰακρΟ μάλλον, έτι δέ 
φθονεγώτερον καί /.ifjnJrijwiyiizepor 7.x'.jH.lo.loldoyor μάλλον καί πΛηκτι- 
xiittyor'i. azk. 620,20 «κούσταλλος δέ καί λίθος 0ρανστό/—κέραμος δέ 
καί θ^αυστοχ καί ·καταχτόη>. Πιβ. καί Άθήν. σελ. 303 δ' «’Αριστοτέλης 
δ’ έν τω περί ιχθύων άγε.ϊαΐοκ καί έχτοπισζικίν είναι τήν Ουννίδα». Φρ-
Ζ*.  02^ ,310« ·55 ;· ■
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ρεται δέ παρά τφ Άριστοτελει καί «έ'στι δέ ή φηνη τδ μέγεθος άετοΰ 
μείζΩΝ, τδ δέ χρώμα σποδοειδΕΣκ καί «ό'φις δέ γαλή καί $ ποΛεμιΟΝ 
—- καί αίσάλων άλώπεκι πο.Ιέ/ιιΟΣ» καί «δ δέ πολόπους άνόητΟΝ μ.ζ') 
έστι— οίχονομικΟΣ δ’έστιν» και «η δέ τενθρηδών προσεμ.^ε/'/ΖΛ’ μέν 
έστι τ·?ί άνθρηνη, ειοικίΜΝ δέ και τδ πλάτος δμοτΟΝ τνί μ,ελίττη» 
(Τόμ. Γ', σελ. 150,37 και 174,12 καί 192,35 καί 203,1 3)·’έ'τι δέ «καί 
αίσάλων αίγυπιφ πο.ΙέμιΟΣ— καί σίττη καί τροχίλος άετφ πο.ΙέμιΑο 
καί «έστι δ’δ μέν έρίθακος χειμερινΟΝ, οίδέ φοινίκουροι θερινΟΙν (Τόμ. 
Γ', σελ. 173,45 καί 207,3). Παρατηρητέον δ’ότι τδ έν Τόμ. Γ', σελ. 
150,41 κείμενον «έστι δ’δ βύας την μέν ιδέαν ορ.οιΟΣ γλαυκί, τδ δέ μέ
γεθος άετοϋ έ^άετΏΑ7» άναγινώσκεται καί κατ’ ουδέτερον γένος, κκθάπερ 
καί τδ έν Τόμ. Β', σελ. 6,20 «επειδή φύσει πο.ίιζικΟΣ άνθρωπος» (“ίδε 
Κρευζϋρον 4/ε7ετ. Τόμ. Β', σελ. 85. Πρβ. καί Σπέγγελον Άριστοτ.'Ρητορ. 
Τόμ. Β', σελ. 80). Έν Τόμ. Γ', σελ. 298,53 άπαντφ «έτι τών δρνίθων οί 
μέν πτητικΟΙ—οίον οί γαμψώνυχες καί ώμοφάγοι’ ανάγκη γάρ πτηζι- 
χΟΙΣ είναι διά τδν βίον»’ άλλ’ υπάρχει καί γραφή πτητικΟΕΣ καί 
πτητιχΑ,

Θεόφραστ. σελ. 12,4 Σνείδ. «ού μονοστέΛεγες δ’ αν δόξειεν ούδέ η μη- 
λέα ούδέ η ρόα ούδέ η-άπιος είναι». σελ. 59,19 «έστι δέ δ φοίνιξ— 
μονοστέ,Ιεχες καί χιοκο^ΐ’ές». σελ. 61,10 «οίον ή κυπάριττος ού μόνον ού 
φιΜχόπρον ούδέ γί.Ιυδρον &.7.1& καί κτέ.». σελ. 176,30 «έστι δέ καί 
μακρόταζον ή έλάτη και όρθοφυέστατοτκ. σελ. 190,6 αδγρότατον δέ μέ
λια καί δξύη». Πρβ. καί σελ. 532,19 «καί γάρ δ κονιορτδς ΟερμΟΝ, άτε 
ζίρΟΣ ών». Κεϊται δέ παρά τφ θεοφράστφ καί σελ. 57,9 «μετά μέν 
τοϋ ΰδατος ώ</>«'.έςμΟΛ7 η κόπρος, άνευ δέ τούτου βάαβερΑν καί σελ. 92,30 
«.ορθοιρυΗΣ δέ καί εϋαυζΗΣ καί δμοΙΑ τη έλάτν), πλην ούχ ύψηΛΟΝ 
ουτω, ποΛυμάσχα.ΙΟΝ δέ μάλλον» καί σελ. 97,2 «μείζΩΝ δέ καίμανο- 
τερΑ η βουμελία' διό καί νίττον ον.ΙΟΝτ> καί σελ. 794,9 «σπίνος στρου- 
θός σπίζων έωθεν χειμέριΟΝ — κορώνη, έάν ταχύ δίς κρώζη καί τοίτον, 
γειμερίΑ». Πρβ. καί σελ. 16,15 «δ μέν γάρ κάλαμος ,ονατώδΗΣ, ό δέ 
βατός καί δ παλίουρος άκανθώδΗ» καί μετ’δλίγα «η μέν γάρ ιτέα «να»-- 
θεΐσα μόνον κουφή’—η δέ πύξος καί ιό έ'βενος ούδ’ αΰαχάώπα».

Άπαντ? δέ καί παρά Ψεύδοπλάτωνι Τππ. Μείζ. σελ. 283 β' «θηλεια 
δ’'ίππος καλή ού αα.έό/,·» καί «φώμεν καί την ίππον χα.ίόν είναι, την γε 
καλήν;» καί μετ’δλίγα «χύτρα καλή ού κα.Ιόν άρα;» καί Άξιόχ. σελ. 
369 α' «δήμος γάρ — άχάρισζον, αψίκορον, ώμον, βάσκανο?, απαίδευτοι·» 
καί έν τοϊς Ίππρκρατείοις Τόμ. Α', σελ. 8 «πτυελισμός καχσ'ν» καί σελ. 
13 «πνιγμός έν τούτοισι πάνυ καχδν» καί σελ. 40 «άλλ’ούδέ γουνάτων 
πόνος κρήγνον» καί άλλα τούτοις όμοια.

Λέγει δέ καί Δίων δ Χρυσόστομος Τόμ. Β', σελ. 172 «παροικούσα δέ 
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πόλις έχθρά καί δυσμενής Λυπηρόν πάντχ τρόπον καί δ«σοχι/.?ζμοχ» καί 
■Q Λουκιανός Βί. Πράσ. 26 «άνθρωπος μέν γε.Ιαστιχόν, ό'νος δέ ού γε.ία- 
σέικόν» καί Φιλοψευδ. 7 «ώχυ γάρ ή έ'λαφος καί έρρωτκι μάλιστα έκτων 
ποδών’ καί δ λέων ά,ΙκιμΟΣ μέν, κτέ.» καί δ Αΐλιανδς περί Ζω. Β', 10 
«έ'στι δέ καί έκ τών άλλων δ ίππος ·)άΰρον—μχλιστα δέ κομώσα ίπ
πος άδρότατόν τέ έστι καί θρυιττεχάτατον» καί Ζ', 19 α.Ιαγνίστατον δέ 
καί δ πέρδιξ καί μοιχιχόν» και αάσεΰε'στατον δέ δ ποτάμιος ίππος» καί 
Ζ', 22 «.κακοήθες δέ άρα καί ύαινα ην» καί Γ, 29 «έ'στι δέ την φύσιν 
θερμότατο? η ίβις» καί δ Χζρίτων Α', 4 «γυνή ενά.ίωτόν έστι» καί Γ', 2 
«ευκαταφρόνητο? έστι γυνή μόνη καί ξένη» (Πρβ. καί Ναβήοον Mrημοσ. 
1878, σελ. 197) καί Σέξτος δ Εμπειρικός σελ. 746,4 «ά.ίκιμον καί άρ- 
ρενωπόν έστιν δ λέων» καί δ Γαληνός Τόμ. 1Ζ', α', σελ. 206 «σκίρρος δέ 
σπληνός ό.1έθριόν τε καί χρόνιου». Πρβ. καί Στοβ. ’Εκλ. Τόμ.. Β', σελ. 
58,10 Μειν. αάστεΐον άο’ έστιν η πόλις» καί σελ. 74,15 «έπειδη καί 
ήγεμοπκωτεροΓ καί αΐρεζωτεροχ ψυχή σώματος» καί Πλούταρχ. Άριστ. 
καί Κάτ. Συγκρ. Δ', 4 «εί μέν dno.lavotbr ό πλοΰτός έστι» καί ΉΟικ. 
σελ. 800 γ' «ού γάρ εύμετα^είριστοχ ούδέ paAior’ άλώναι την σωτήριον 
άλωσιν ύπο τοϋ τυχόντος ό άμίος». Έγράφη δέ <5 δ^ϊοςίιπο τοϋ Κοβητου 
(Μχημόσ. 1878, σελ. 31) αντί τοϋ άναρμόστου δρ.Ιυχ.

Πας τις εις το πλήθος άποβλέπων τών παραδειγμάτων, τών έκ δο
κίμων μάλιστα ποιητών καί συγγραφέων παρατεθέντων, έν οίς άρσένικω 
καθόλου δνόματι η θηλυκώ δηλοϋντι πρόσωπόν η ζώον η πράγμα εινε 
συντεταγμένον ούδέτερον έπίθετον, σφόδρα θά έκπλαγ-ρ έπί τ$1 εύχερεία, 
μεθ’ης δ σοφότατος Έλλην άπεφηνατο ότι « Είς άφ^ρϊ}μ.ένα θηλυκά, 
ένικοϋ, ένίοτε δέ καί πληθυντικοϋ, αριθμού έπάγεται κατηγορούμενον 
ούδετέρου γένους καί ένικοϋ άριθμοϋ», άποξενών της τοιαύτης συντάξεως 
τά τ’ άρσενικά πάντα καί τών θηλυκών όσα δέν είνε άφηρημένα.

Εύρίσκεται δ’ ένίοτε τό κατηγορούμενον, έπίθετον ίν, κατ’ ούδέτερον 
γένος προενηνεγμένον, καϊ όταν τό υποκείμενον εινε πληθυντικόν, οίον 

λίό’ ι}ύυ βροΐοις εί'τ’ άχιαρόχ πα,ΐδες τε.Ιέθουσι. Εύριπ. Μηδ. 1095.
Szirbr γάρ εχ^ροίς βΛαοτάχοπες εύγεχεΐς χεαχίαι τε καί πατρδς μεμχη^ 

μέκοι Λύμης. Εύριπ. Ήρακλ. 468.
δνοάρεστον οί νοσοϋντες απορίας νπο καί ύεινδχ οί πο.Ι.Ιοί, χακοΰργονς 

ozar έχωσι προσζάτας. Εύριπ. Όρ. 232 καί 772. ... X ν.
oxartor άρ' ?\r OaroPair άσγα.ίεΐς φι.Ιοι· Εύριπ. Άποσπ. 736,3.
ώς γα.ίεπόχ είσιν οί γί.Ιοι οί ψαιγόμεςοι παραχρημ’, δταχ πράτζτι ΐΐς 

ευ. Άριστοφ. Πλ. 782.
οϋκοΰχ υπύ.Ιοιπόχ έστιν οί στρατηγοί· Δημοσθέν. σελ, 940,48.
τους δέ ποταμούς αποροχ νομίζετε είναι. Εενοφ. Άν. Γ', β', 22.·.
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«ίΧΓ/Ακ μέν οί παρόντες tr μέσω Λόγοι. Εύριπ. Έλ. 944. Είπε δ’ ό Ευ
ριπίδης καί «δήλον οΐ γ’έμοί λόγοι» (Φοιν. 96?).

καΛόν οί νόμοι σγόδρ’’ flair. Μένανδρ. Άποσπ. 608. Πρβ. καί Δηαοσθεν. 
σελ, 774,15 «οί δέ νόμοι κοινόν καί τεταγμένον καί ταύτό πασιν».

μωρόν μέν ούν γυναίκες. Εύριπ. ΊΙλ. 1 035.
κακόν γυναίκες. Σουσαρ. Άποσπ. στίχ. 3. Πρβ. καί Άριστοφ. Θεσμ.. 

789 «εί κακόν έσμεν, τί γαμεϊθ’ ημάς, εί'περ άληθώς κακόν έσμεν ;» Ση
μειωτέου δ’ δμως ότι τό ουδέτερον τοΰ επιθέτου κακόι, έλαμβάνετο συχνάκις 
έν,τνί Ελληνική γλώσσγ αντί προσηγορικού ονόματος' δθεν λέγεται καί 
μεγα κακόν, εμφανές κακόν, άτηρόν κακόν, κτλ. Εύριπ. Ίππολ. 6 1 6 «ώ 
Ζεΰ, τί δη κίβδηλου άνθρωποις κακόν γυναίκας ές ©ώς ηνίου κατφκισαςς» 
καί 627. «τούτφ, δέ δηλον ώς γυνή κακόν μέγα' προσθείς γάρ ό σπείρας 
τε κακθρεψζς πατήρ φερνάς άπφκισ’, ώς απαλλαχθώ κακαΰ». Άνδρομ. 
273 «τοσοΰτόν έσμεν άνθρωποις κακόν» καί 353 « εί γυναϊκές έσμεν άτη
ρόν κακόν». Μηδ. 330 «βρο.τοϊς έρωτες ώς κακόν μέγα», Φοιν, 597 «δει
λόν, δ’ό πλούτος καί φιλόψυχον κακόν». Άποσπ, 57 «διαβολαί δεινόν 
άνθρώποςς κακόν». Άρϊστοφ. 0εσμ. 394 «τάς λάλους, τάς ούδέν ύγιές, 
τάς μέγ’άνδράσιν κακόνΑυσιστρ. 261 «γυναίκες άς έτρέφομεν κατ’οΐ- 
κον εμφανές κακόν», Μένανδρ. Άποσπ. 518,16 «άνάγκη γάρ. γυναϊκ’εΐνάε 
κακόν, άλλ’εύτυχης έσθ’δ μετριότατου λαβών» καί 642 «πολλών φύσει 
τοϊς πάσιν άνθρωποις κακών δντων, μέγίστόν έστιν η λύπη κακόν».. 
ΙΙίνδαο. Πυθ. Β', 76 «άμαχον κακόν άμφοτέροις διαιβολιαν ύπο&άτιες», 
Όδ·. Μ, 118 «η δέ τοι ού Θνητη, άλλ’ αθάνατόν κακόν έστι, δεινόν τ’άρ- 
γαλέον τε καί άγριον ούδέ μαχητόν» καί Δ, 697 «αί' γάρ δη, βασίλεια, 
τόδε πλεϊστον κακόν εί'η, άλλα πολύ μεϊζόν τε καί άργαλεώτερον άλλο 
μνηστήρες φράζονται» (Πρβ.καί τυκτόν κακόν, έπίσπαστον κακόν, αίνύτατον 
κακόν, κακών φέςτατον). Αυσ. Δημ. Καταλ. Άπόλ. 21 «ηγούμενοι την ημ,ε- 
τέοαν ομόνοιαν μέγιστον κακόν είναι τγ ύμετεργ φυγ·ρ». Ό ’Αθηναίος γράφει 
σελ. 7 2 α' «Καλλίμαχος ό γραμματικός τό μέγα βιβλίου ίσον έ'λεγεν είναι 
τώ μεγάΛφ κακώ''. Περίφημον δέ κατέστη καί ούδενί άγνωστον ύπάρχει τό 
«θάλασσα καί πΰρ καί γυνή τρίτον κακόν (η: κακά, τρία)» τό κείμενον έν 
ταϊς είς τόν Μένανδρον άναφερομέναις Μονοστίχοις Γνώμαις ς. 231. Έλέχθη 
δέ καί αέιιόν κακόν, ού τοι άρέσζω ;» ύπό τοΰ Θεόκριτου Δ', 36 και «ώς παν 
έσμεν κακόν άνθρωποις» καί «Α. μικκός γε μακος ούτος. Β. άλλ’ απαν 
κακόν» ύπό τοΰ Άριστοφάνόυς Θεσμ.. 787 καί Άχαρν. 909. ’Άλλα παρα
δείγματα κρίνομεν περιττόν νά μνημονεύσωμεν. Παρατηροΰμεν δ’δτι όμοια 
χρησις γίνεται καί τοΰ ούδετέρου τοΰ έπιθέτου άγαδός, οϊον παρά τώ Ή- 
ροδότφ Γ', 156 «εγώ ύμΐν ών, Βαβυλώνιοι, ηκω μέγιστον άγαθόν, Δαρείφ 
δέ καί τ-η στρατιη καί Πέρσ-ρσι μέγιστον κακόν» καί παρά τφ Ηενοφώντι 
Κύο. Πζ'.δ. Ε\ γ', 20 «ώ μέγα άγαθόν σύ τοϊς φίλοις Κϋρε» καί παρά 
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τω Μενάνδρφ Άποσπ. 770 «μέγιστον άγάθόν έστι μετά νοΰ χρηστότης» 
καί παοά τώ Ίσοκράτει πρόξ Δημόν. 33 Κηγοϋ την παιδείαν τοσούτφ 
μεϊζον άγαθόν είναι της άπαιδευσίπς». Άπαντ^ δέ καί παρά τώ Πλου- 
τάρχω Τίτ. Φλάμιν. ΙΑ', 2 «σπανίώτατον δέ .τών άλλων άγαθών δ δί
καιος» καί άλλα παρ’ άλλοις όμοια τοϊς καταλεχθεϊσι παραδείγματα. 
Ούδένα δέ τών περί τά γράμματα διατριβόντων λανθάνει τό ύπό τοϋ 
Πλουτάρχου έν τω Θεμιστοκλεΐ (Β', 2) γεγραμμένον «δθεν είώθει λέγειν 
ποός αυτόν δ διδάσκαλος ώς ούδέν έ'σν), παϊ, σύ μικρόν, άλλά μέγα πάν
τως άγαθόν η κακόνν> (’Ίδε καί Φρίσχιον Άριστοφ. Βατγ. σελ. 31 καί 
Κόβητον Nov, Leet. σελ. 310). Έν Ίλιάδος Σ, 128 άναγινώσκεται «ναί 
δη ταΰτά γε, τέκνον, έτητυμον*  ού κακόν έστι τειρομενοις έτάροισιν άμύ*  
νέμεν αιπύν όλεθρον», περί ού λέγει δ Εύστάθιος σελ. 1135,1 «Τό δέ 
έτητυμον έπιρρηματικώς κεΐται’ άλλως δέ γε κοινότερου ακόλουθον ίν 
εΐπεϊν*  ναί δη ταΰτά γε, τέκνον, έτητυμζ». Ό Ναόκιος έν τϋ) έκδόσει 
της Ίλιάδος έγοάψεν ετήτιγια, δ δέ Κόβητος έν τη Μνημοσύνη (1875, 
σελ. 88) έ'τρεψε τό ταϋτα εις τό τοΰτο, δ δέ Ααρώχης έστιξε «ναί δ·}] 
ταΰτά γε, τέκνον, ίτήτυμον ού κακόν έστι, τειρομενοις έτάροισιν κτέ.» 
(Πρβ. καί Σχολ. Ίλ. Τόμ, Β', σελ. 154,20 Δινδ.).Ήμεϊς προστιθέμεθα τί) 
γνώμγ τοΰ Κοβητου*

πότερον ακρίδες ηδιόν έστιν η κίχ.Ιαι; Άριστοφ. Άχ. 1 116.
κακόν έν θα.Ιάττρ τριήρεις όπ.Ιίταις παρεσζώσαι ραγιψένοις. Πλατ, 

Νόμ. σελ. 707 α'.
Φέρεται δέ καί παρά τω Αΐνείγ Πολιορκ. ΑΘ', 8 «αί γάρ αλύσεις πρός 

τά τοιαΰτα πραγματώδες καί δυσμεταχείριστον, άμα δέ καί άλυσιτελές» 
καί παρά τώ Αίλιανώ περί Ζω. Ζ', 20 «άγριώτατον δέ λύκοι». Έν τοϊς 
του Θεοφράστου σελ. 794,7 κεΐται «χήνες βοώντες μάλλον ί) περί σϊ.τον 
μαχόμενοι χείμέριΟΝ», άλλ’ έν τοϊς έξης άπαντφ «καί κορώνη καί κ.όρκξ 
καί κολοιός δψέ άδοντες γειμέριΟΙ» καί «κολοιοί έκ νότου πετόμενοι καί 
τευθίδες χειμέριΑΙ». Έν τώ Ζεύξιδι τοΰ Λουκιανού § 4 άνεγινώσκετο 
άλλοτε ιΐοίόν εισιν ίπποι πειρώμενοι άναπηδαν» (Πρβ. 'Ρείτζιον Λουκιαν. 
Τόμ. Δ', σελ. 512 Αεμμ.). Άλλ’ έν ένί τών κωδίκων εύ-ρέθη τό πληθυν
τικόν οίοι, δπερ πολλοί ένέκριναν. *Ινα  δ’ύγιώς έχν) η ρησις, Ιπάναγκες 
εινε νά τραπνί ή ονομαστική ίπποι πειρώμενοι εις γενικήν ίππου πειρω~ 
μόνου. Ό Λουκιανός έγραψεν «οΐοίεϊσιν (οί πό'δες δηλ.)‘ίππου, πειρωμένοα 
άναπηδαν» (’Ίδε Κόβητον Var. Leet. oz\. 243). (ακολουθεί).

Σελ. 307,27 γραπτέόν: Γρ. «σοφώτατόν τοι κάμαΟέστατον χρόνΟ



I; '■f C· :Ί

ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΦΕΓΙΕ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Καθ’όλην έζείνην την ημέραν, ή κυρία δέ "λχ Πάβ έπεζήτησε την μό- 
* νωσιν. Έζλείσθη είς τδ δωμάτιόν της· έπειτα περιεπάτησεν έτι μαζρδν 

ύπδ τάς δενδροστοιχίας — Τί όνειροπόλει ; τί έμελέτα η νεαρά αυτή 
γυνή έν τή ζρυψίνου καί βαθεία αυτής ψυχή ; Μήπως ό μετά τοϋ έξαδέλ- 
φου της γάμος, άρ’ ου τή έχρησίμευεν ώς μέσον διά νά φθάση είς μυστι
κόν τινα σκοπόν, τή έφαίνετο κατ’ αυτήν την ώραν, άνωφελής και οχλη
ρός; Μήπως έσζεπτετο νά τδν διάλυση; Άλλ’ ό γάμος αυτός καθ’ όλους 
τούς κανόνας καί τάς συνήθειας ήτο σχεδόν τετελεσμένος· έπρόζειτο νά 
γ-ίνη έντδς έξ εβδομάδων εύρίσκοντο είς τάς τελευταίας προετοιμασίας, 
τδ χρ’όμ.«τιζδν ζήτημά ειχε>τακταποιηθή καί ή ημέρα αύτη τοΰ γάμου 
είχον δρισθή. Ύπδ τοιαυτας περιστάσεις, πώς νά διάλυση ; μέ ποιαν λο
γικήν καί έ'ντιμον πρόφασιν ; Πώς νά διάλυση άνευ σκανδάλου, χωρίς νά 
παρουσίαση φαινομενικούς τινας λόγους, χωρίς νά προσβκλη τήν κοινήν 
γνώμην, χωρίς νά απομακρυνθώ της πρδς τδν κόσμον οφε.ιλομένης λξ- 
πτότητος.

Άν ή κυρία δέ λά Πάβ’ έθεσε πράγματι είς έαυτήν τδ πρόβλημα 
τούτο ή λυσις θά τής έφάνη βεβαίως δυσκολότατη, διότι έφάνη παραι
τούμενη δλως αύτής. Έδείχθη μάλιστα κατά.τάς έπομένας ημέρας περι- 
ποιητικωτερα καί φιλοφρονεστέρα παρά ποτέ πρδς τδν μνηστήρα της. 
Ύίοχισε μάλιστα νά τδν πειράζη φιλικώς διά τήν ώς καρδιοκατακτητοΰ 
φήμην του καί τάς κακάς γνωριμίας του. ’Έπειτα τδ εσπέρας κατά τδ 
γεΰμα παρατηρήσασα δτι ή κυρία δέ Κομπαλέ, ΧίΖτά τ^ν συν^θ^ιάν 
επετήρει τδν Γεράρδον κατά τάς σπονδάς του καί τοϋ έ'ρριπτε βλέμματα 
τρομ,ερά δταν ένόμιζεν δτι τιμίϊί υπέρ τδ δέον τούς εξαίσιους τής έξκ- 
δέλφης του οίνους:

— Θεε μου, θεία μου, είπε, μή βασανίζετε λοιπόν τδν Γεράρδον καί 
αφήσατε τδν πτωχόν νά πίη δσον θέλει!.... Είμαι ενθουσιασμένη δτι έ'χει 
καλδν στόμαχόν καί ίσχυράν κεφαλήν. Ούδέν άηδέστερον άνδρδς γυναικό- 

d φρονος.,.. ’ΐδέτε τούς προγόνους μας..,, έπινον υπερβολικά καί δμως τοϋτο
δέν τούς έμπόδιζε άπδ τοϋ νά ^ναι άνθρωποι διακεκριμμένοι·... Νά, άνε- 
γίνωσκα κατ’ αύτάς τά απομνημονεύματα τοϋ Βασσομπιέρ, Λοιπόν ! άναμ- 

* ”1δε σελ. 326*
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φιλέκτως δ Βασσομπιέρ ήτο ώραιότ,ατός τύπος ευπατρίδου... καί ήζευ-· 
ρετε πως άντεμετώπιζε’τούς μεγαλειτέρους τής Γερμανίας πότας... Ίδέτε 
επίσης τούς θελκτικούς εκείνους καί γενναίους ίππότας τής εποχής τών 
Στούαρτ, έπινον επίσης καλά, δπως καί έμάχοντο... Κατ’ έμε μεταχει
ρίζονται σήμερον ώς πρδς τδ άντικείμενον τοϋτο λεπτότητα υπερβολικήν, 
ή'τις μαρτυρεί άπλούστατα έκπτωσιν τών δυνάμεων——"Ωστε, φιλτατε 
έξάδελφε, μή πίνετε τόσον δσον νά μεθύσητε, τοϋτο θά μέ έλύπει, άλλά 
πίνετε δσον θέλετε, τοϋτο μέ ευχαριστεί !

— Ά ! έξαδέλφη μου, είπεν δ καλός Γεράρδος βζθέως συγζινηθείς,. 
είναι εύγενές ! εύγενέστατον ! Δέν θά καταχρασθώ τής άδειας σας, έστέ 
βεβαία, άλλά θά υποταχθώ είς αύτήν. Είμαι άλλως τε τής αύτής με. 
ύυ.όΐς ιδέας ώς ποδς τδν Βασσομπιέρ... δστις ήτο άπδ τούς ολίγους εκεί
νους άνθρώπους... και πίνω εις υγείαν σας έκ βάθους καρδίας, τδ ποτηριού' 
αύτδ τοϋ θελκτικοϋ σας πόρτο.

Εΐθισμένος μάλλον είς τάς κακάς παρά τάς καλάς συναναστροφής, δ 
Γεράρδος δέ Κομπκλέ δέν εύρίσκετο ποτέ έν άνέσει ένώπιον τής έξαδέλ- 
φης του τής οποίας ή εύ'χαρις σεμν.ότης καί ή υψίστη εύγένεια έπεβάλλοντο· 
εις αύτόν. Άλλά μικραί τινες τοιουτου εί'δους φιλοφρονήσεις συνετελεσαν 
ώστε νά λάβη περισσοτέρκν εις εαυτόν εμπιστοσύνην. Άπέβαλε κατά τι 
τήν άμηχανίαν τήν όποιαν δέν ήδύνατο νά έγζαταλείπη όλοτελώς ένωπιον 
της. Μέ όλας τάς κατά τι προστύχους βρέξεις του, άπεΐχε πολύ τοϋ νά 
είναι άδιάφορος πρδς τήν λεπτήν καί επαγωγόν ώραιότητα τής νεαρκς 
χήρας' ήτο μάλιστα ΐσχυρώς κατ’ί'διον αύτφ τρόπον ερωτευμένος*  άλλ’ 
ο <οόβος του, τδν όποιον έλευθέρως' έξωμολογεΐτο μετά.πόσιν είς έκλεκτους 
τινας φίλους, δ φόβος του ήτο μήπως ή μνηστή, του είναι σεμνότυφος, 
«καί δ διάβολος νά μέ πάρη, προσέθετεν έμπιστευτικώς άν ήξεύρω πώς 
πρέπει τις νά μεταχειρισθή αύτάς τάς γυναίκας !...» ·. <-

Ήδύνατο .τις πράγματι νά ύποπτευθή δτι ή κυρία δέ λά Πάβ ένόησε 
τούς φόβους καί τούς ενδοιασμούς τόϋ μνηστήρός καί δτι έφρόντιζεν εύγενώς 
νά τούς άνακουφίζη. Κατεδέχετο, διά νά φανή πρδς αύτδν άρεστή, νά. 
έξέρχηται τής άλαζόνος συστολής της. ’Έκαμνε μετ’αύτοϋ παίγνια στοργής 
και οίκειότητος καί περιπατούσα μετ’ αύτοϋ είς τούς κήπους της έθετεν; 
άνθη έπί τή; κόμης του’ έ'κοπτε κεράσια και τά έ'διδε διά τής χειρός τη; 
νά τά φάγη*  εύρισκε προφάσεις διά νά πλησιάζη είς τδ πρόσωπόν του 
τάς ώραίάς καί εύώδέις χεΐρας της ώς άν -ήθελε νά τδν μαγευση διά τοϋ 
μόρου των. ■

■ ’Ενώπιον τόϋ τρόπου της τούτου δ Γεράρδος δέν ήδύνατο πλέον νά κρα- 
τήση τήν ύστάτην δειλίαν ήτις έπί τόσοϋτον καιρόν τδν είχεν άναχαιτισει 
παρά τή ώράίιιρ έξαδέλφη του. Άλλ’ ήρχισε νά αίσθάνηται άμηχανιαν 
άλλου εί'δους· ολίγον έμπειρος είς τήν τέχνην τών εντίμων ερώτων, ήρώτα
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εαυτόν άν θέλω»/ νχ άντκποκριθή εις -τάς ; θελζτικάς τής έξαδέλφης 
T0U θωπείας,— δπερ έφζίνετο είς αύτδν άπαραίτητον— έξετίθ.ετο· νά 
ύπερβή τά δρια καί νά δυσαρεστήσή'πρόσωπον τόσον άξιολάτρευτόν. Αί 
σκέψεις δ’ αύται τδν καθιστώ»/ ονειροπόλον καί άδεξιότερον ετι.

Κατα τινά των εφ ίππου περίπατων των ή κυρία δέ λά Πάβ άποροϋσκ 
βεβαίως ολίγον διότι έβλεπε τάς θωπείας ττ>ς τόσον ψυχρώς δεκτάς γιγνο- 
μένας άπεφάσισε νά τοϋ είπγ αίφνης.

— Καλέ μου Γεράρδε, πράγματι υπήρξατε τόσον κακόν ύποκείμ.ενο»/ 
δσον σας λέγουν ;

— Θεε μου ! έξαδέλφη, άπηντήσεν 5 κύριος δέ Κομπαλέ, ήξευρετε.... 
υπήρξα νέος όπως δλος ό κόσμος.

~" Και εισθε πάντοτε, χάρις τω Θεφ !... Άλλ’ όμως σας εσυζοφάντη- 
σαν πολύ, δέν είναι αληθές ;

— Πολύ πιθανόν, έξαδέλφη μου.
Η μ.άλλον ίσως, εςηζολουθησε»/ ή κυρία δε λά Πάβ εγώ ήπχτ-ώ- 

/ «μ e λ, ν 5 \ «. < / / /μην... οιοτι φυσιζως ημείς εχομ.εν επι του αντιζειμ.ενου τουτου γνώσεις 
πολύ ασαφείς.... και κατά τι ^ειμαιρικαί. Άλλ’έπί τέλους μοί έπανέλα- 
βον τοσάκις, οτι εισθε κακόν υποκείμενον, ώστε έσχημάτίσά τρομερών περί 
υμών ιδέαν σχεδόν σας εφοβουμην... και δμως έν τ·ρ πραγματικότητι δέν· 
εϊσθε ποσώς φοβερός.

— Είμαι ευτυχέστατος, έςαδελφη μ.ου, δτι άπεβάλατε την κακήν αύ-, 
την ιδέαν.

— Άλλ’όχι... δέν πρέπει, νά εϊσθε τόσον πάλιν ευτυχής.... Βεβαίως 
κατά βάθος είμαι πολύ ευτυχής δτι δέν ομοιάζετε μέ την ιδέαν τήν» 
οποίαν έσχημάτισα περί κακοϋ ύποκειμένου .. άλλ’ έξ άλλου μέρους ύπάο- 
χει καί τις δυσαρέσκεια... Γνωρίζετε πόσον αί γυναίκες είναι περίεργοι ·— 
αί γυναίκες τοϋ ίδικοϋ μας κόσμου πρδ πάντων !... ΔΓ αύτδ έν κακόν υπο
κείμενο») είναι εϊδός τι προσώπου μυστηριώδους, φοβερού, τοϋ.δποίου μόνη 
ή άνάμνησις προξενεί φρικιάσεις τρόμου... άπδ τδ οποίον περιμένει τις 
πράγματα παράδοξα... είναι είδος‘τι τέρατος άνθρωποφάγου τδ όποιον 
φοβείται τις νά άπαντήσγ. . άλλά και ελπίζει έν τοσούτφ νά δ^ικάση... 
ιδού πώς φανταζόμεθα περίπου τά κακά ύποκείμενά.

— Έπί τέλους, χάρις τφ Θεώ ! έξαδέλφη μου, εϊπεν δ Γεράρδος χάρις 
τφ Θεώ ησυχάσατε ;

— ’Ώ ! εντελώς ! εϊπεν ή νεκρά γυνή μέ τόνον ξηρόν.
Καί έ'φυγε καλπάζουσα.

.^’Εν ώ ήκολούθει αύτήν επίσης καλπάζων ό Γεράρδος έγκατελείφθη εις 
σκέψεις θλιβεράς. Είχε δέρμα χονδρόν, άλλ’δχι έπί τοσοϋτον ώστε νά μή 
αϊσθανθγ τδ'τρύπημα τών βελών τά όποια τοϋ έρριψεν ή έξαδέλφη;του 
Έπε'ίθετο έπί μάλλον καί μάλλον δτι έβάδίσεν εσφαλμένη»/ όδδν έξαν.τλοΰ- 
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μένος άπδ μηνών ήδη είς αγνάς καί πλήρεις σεβασμού διαχύσεις παρά τ·?ί 
Μαοιάννκ και καταπνίγων τάς ίπποτικάς έν τφ ερωτι συνήθειας του.

. · Είναι, συνηθες παρά τοΐς άνθρώποις. τοΰ είδους του νά άποδίδωσι καί 
έίς τάς έντιαοτέρας γυναίκας μυστικήν τινα κλίσιν πρδς τούς άνθρωπους 
τούς τολαητίας καί θαρραλέους. Τδ άξίωμα τοΰτο κατά τδ μάλλον ή 
ήττον βάσιιιον, έπήλθεν είς τδ πνεϋμά του καί υπήρξε είς αύτδ»/ νεα άκτίς 
φωτός ή'τις εξήγησε·/ είς'αύτδν θκυμασίως τήν δυσαρέσκειαν αύτήν καί τδ 
πεΐσικα τοΰ οποίου ή κυρία δέ λά Πάβ δέν ήδυνήθη νά κράτηση τήν έκ- 
χυσιν. ΎίΙτο φανερόν, ότι ζρίνουσα έκ τής ώς κακοϋ ύποκειμένου φημης 
του πέριεμενεν άπ’ αύτδν δχι βεβαίως χονδρότητας άλλά τρόπους ζωηρω- 
τέοους έκφρκστικωτέρους, πράγμά τι τέλος τδ όποιον νά τής προςενηση 
τήν συγζίνησιν καί τδν φόβο»/ τοΰ κίνδυνου.

Ναί, πράγματι, έφάνη βλάξ. Χάριν σεβασμού ύπήρξεν άνουσιος καί άνο
στος. Περιεφρονήθη ύπό τής Θελκτικής αύτής γυναικδς,ή'τις βασιζόμενη έπ 
αύτοϋ ήλπισε νά έξέλθγ. πρδς στιγμήν, άπαξ έπ'ι ζωής της τής πεζότη
τας τοΰ συμπεφωνημένου έρωτος. · .'"·'

■ — Καί ύπήοξα τόσω μάλλο»/ ζώον, προσέθετε, καθ’ όσο»/ είναι γυνή 
ώοαιοτάτη, διά τήν οποίαν τρελλαίνομαι, καί διότι ή μεγάλη μου προς 
αύτήν ψυχρότης ύπερβολικά μ.έ έκοπιαζεν.

Ό κύοιος δέ Κομπαλέ έσκέπτετο άκόμη ταΰτα όταν έκάθησαν είς το 
γεϋμα καί διά νά διαλευκάνν) τάς ιδέας του ένόμισε πρεπον νά έπωφε- 
ληθή τοΰ δικαιώματος τδ όποιον ·η έξαδέλφη του τοΰ έδωκε έπί των 
οίνων τοΰ οίνώνός της. Έδείχθη έπομένωρ, έκφραστικώτερος τοΰ συνή
θους, καί έγκατελείφθη όλοσχερώς είς τήν χονδρήν εύθυμίαν ή'τις ήτο 
ίδιον τοΰ χαρακτήρας του και ή'τις τοσάκις διέσεισε τάς ύέλους τών ιδιαι
τέρων τών ξενοδοχείω»/ δωματίων. 'Π κυρία δέ Κομπαλέ έ'τρεμεν" άλλα 
τδ ήθος τής άνεψιάς της τή»/ ήσύχασεν. 'Η κυρία δέ λά Πάβ, πράγματι., 
μόλον ότι προσήλου κατά τι έκπεπληγμένη τδ βλέμμα, έφαίνετο πολύ 
άοεσκομένη είς τή»/ οργιαστική»/ αύτή»/ εύθυμίαν, ήτις βεβαίως κατα πρώ
τον έ'πληττε τά λεπτά αύτής ώτα.

Μετά τδ γεϋμα μετέβησαν είς κομψή»/ τινα αίθουσαν όπου ο θριαμ- 
βεύων Γεράρδος έ'λαβεν άλληλοδικδόχως άπδ τάς χεΐρας τής εςαδελφης 
του, σιγάρον καί κηρίον διά νά τδ άνάψ-ρ καί έ'πειτα κυμβίον καφέ και 
ποτήριον σαρτρέζ. Έν δσω ή Μκριάννα παρείχε αύτφ τάς μικράς αύτάς 
πεοιποιήσεις, ό Γεράρδος έκυπτε μέχρι καί αύτής τής κόμης της διά νά 
τήν εύχαριστήση, προσβλέπω»/αύτήν έντδς τών όφθαλμώ»/ μέ ύφος μελαγ- 

; χολικόν καί ψιθυρίζων διά φωνής θερμοτάτης φιλοφρονήσεως α'ίτινες 
έπροκάλου»/ τδ μειδίαμα ή τδ.έρυθημά της. Μετά παρελευσιν λεπ.τών τινων 

υ, . ή· κυρία δέ Κομπαλέ βλέπουσα αυτούς τόσον φιλιζώς διαζειμενους, έθεω- 
ρησε καλόν νά ύπάγγ είς τδν κήπον νά άναπνευστ). καθαρό»/ ά*ακ.
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Μείνας μόνος του μετά τής έςαδέλφης του, ο Γεράρδός έπεσεν έπί; 

άνακλιντρου όπου εκείνη προ δλίγου είχε καθήσει καί κύπτων πρδς αυτήν, 
με δφθαλμούς ύγρούς, μέ παρειάς πυρεσσούσας την έθεώρησεν έκ νέου 
άσκαρδαμυκτί, έπειτα χωρίς νά προφέρη λέξιν ΰψωσεν έπανειλημμένως την 
κεφαλήν ώς άνθρωπος δστις δέν ευρίσκει εκφράσεις καταλλήλους νά δή
λωση τά αισθήματα του. ν

Δια. να άναπληρώση την έλειψιν αύτήν τοϋ λόγου, έδράξατο των ωραίων 
χειρών τής νεαράς γυναικδς καί προσεκόλλησεν έπ’αύτών τά χείλη του 
μετά θερμότητας έκτακτου.

— Μοί φαίνεται έξάδελφε, είπεν άποσύρουσα αύτάς ήσύχως, οτι είσθε 
εύθυμότατος άπόψε. καί προχωρείτε κατά τι... Μήπως διότι σας κατηγό
ρησα δτι δέν είσθε άρκετά κακόν ύποκείμενον ;

-—Έξαδέλφη μου, σάς ομολογώ δτι ποτέ δέν μέ κατέλαβε τοσαύτη 
έπιθυμία νά γίνω τοιοΰτος δσον κατ’αύτήν την στιγμήν... καί πόσον θά 
έθυμώνατε... άλλ’ δμως μέ ένεθαρρύνατε κατά τι.

Καί έδράξατο πάλιν τών χειρών της.
— ’Ό! εννοήσατε καλώς, έλπίζω, είπεν ή νεκρά γυνή — ήτις έφαίνετο 

πολύ τεταραγμένη καί ητο πράγματι-—εννοήσατε καλώς δτι άστει- 
ευόμην ! .

— Πώς, φιλτάτη μου έξαδέλφη, ωραία καί αξιολάτρευτος Μαριάννα... 
εις τδ σημεϊον είς τδ όποιον εύρισκόμεθα δένέ'χω τδ δικαίωμά νά έπιθέσω 
έν φίλημα έπί τοϋ θελκτικοϋ αύτοϋ μετώτου ;

Έδίστασεν — έπειτα έκλινε βραδέως, μετά δειλίας τδ ώχρδν μέτωπό'ν 
της----καί τδ προσέφερεν είς αύτόν.

Ή πρώτη αύτη έπιτυχία τδν ένεθάρρυνε δυστυχώς παραπολύ’ ήθέλησε 
νά προχώρήση καί τά χείλη του έζήτησαν μέ είδός τι βιασμοϋ φίλημα 
ήττον πλατωνικόν.

Κατά τι ώργισμένη κατά τι γελώσα τδν απώθησε ψιθυρίζουσα άσαφεΐς 
τίνας λέξεις.

— ’Έλα, φίλε μου !... Ησυχάσατε, σάς παρακαλώ !... σπουδαίως, ησυ
χάσατε !

Άνεμνήσθη δυστυχώς κατ’ έκείνην την στιγμήν τοϋ άξιώματος τοϋ 
λέγοντας ότι αί γυναίκες άγαπώσι τούς τολμητίας — ή μάλλον δέν άνε
μνησθη βεβαίως ούδενδς, καί υπάκουων τυφλώς είς την μέθην τής ηδονής 
έξαφθείσης ύπδ τοϋ οίνου καί της άντιστάσεως ένηγκαλίσθη άποτόμως 
τήν νεαράν γυναίκα—Ή Μαριάννα άνεσκίρτησεν : άφήκε φωνήν άγα- 
νακτήσεως ή'τις δέν ήτο προσπεποιήμένη τήν φοράν ταύτην’ διότι πράγ
ματι ώργίσθη βλέπουσα δτι φέρονται πρδς αύτήν δπως ούτε έφερθησαν 
•ποτέ ούτε έφαντάσθη ποτέ δτι δύναντάι νά προσενεχθώσιν. — Άλλά την 
έκράτησε’ τήν έπανέφερε έπί τοϋ άνακλιντρου καί τήν έδάμασεν έν 
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μέσφ τών βραχιόνων του φοβίζων αύτήν διά τών αγρίων τρόπων του.
— ’Ά ! έπί τέλους έφώνησεν, είσθε άθλιος — καί διαφυγοΰσα αύτοϋ 

δι’ άπελπιστικοΰ κινήματος έφθασε πρδς τήν εστίαν καί έκτύπησεν έπα- 
νειλημμένως τδν κωδωνίσκον.

Σχεδόν παρευθύς ή θύρα ή'νοιξε καί ή κυρία δέ Κομπαλέ παρουσιάσθη- 
άκολουθουμένη ύπδ δύο ύπηρετών. Είδε μετ’έκπλήξεως τήν άνεψιάντης· 
δρθίαν, μέ λελυμένην τήν κόμην, μέ πρόσωπον έξηγριωμένον ■—καί είς 
γωνίαν τινά τδν υιόν της πελιδνόν, άφωνον, περίφοβου.

— Θεία μου, είπεν ή νεαρά γυ/ή, θέλω νά σάς ομιλήσω. · ·
Οί ύπηρέται άπεσύρθησαν.
— Θεία μου, έπανέλαβεν ή κυρία δέ λά Πάβ, ό υίός σας έ.φέρθη, πρδς έμέ· 

ώς πρδς έσχάτην ύπηρέτριαν ή πόρνην. . . Ουδέποτε άνθρωπος τοιοΰτος, 
θά γίνγ σύζυγός μου, ούδέποτε ! Ούδέ λέξιν θεία μου... σάς δρκίζομ'αι δτι 
είναι άνωφελές ! — "Εχετε νά κάμετε τάς προετοιμασίας σας... Σάς παπ- 
ραχωρώ δλον τδν κατάλληλον καιρόν.·, άλλά, άπ’αύτής τής στιγμής ή· 
συμβίωσές μας είναι αδύνατος... Πηγαίνω νά μείνω δύω ημέρας είς Ά.λαν- 
σδν παρά ταΐς έξαδέλφαις μου !

Άφ’ού ωμίλησεν ουτω, έτακτοποίησε προχείρως τήν κόμην της διήλθε
τήν αίθουσαν μέ τήν τραγικήν ύπερηφάνειάν της καί έξήλθε. -

Μετά τρία τέταρτα τής ώρας άφ’ ού ήρνήθη πάσαν μετά τής θείας της 
συνεννόησιν έπέβη τής άμάξης της καί άνεχώρησε δι’ Άλανσόν.

Κατόπιν τακτικής άνακρίσεως είς τήν δποίαν ύπέβκλε τδν υιόν της. ή 
κυρία δέ Κομπαλέ έβεβαιώθη οτι δ άθώος αύτδς άκόλαστος έπεσεν είς πα- 
γίδα στηθεΐσαν ύπδ πανουργοτέρου αύτοϋ, καί δ.τι ή κυρία δέ λά Πάβ 
είχε προσχεδιάσει τδ νά λειψή δ μνηστήρ της τοϋ πρδς . αύτήν άνήκοντος 
σεβασμοϋ διά νά άπαλλαγή γάμου δστις έπαυσε νά τή άρεσκν). Ή μη
τηρ τοϋ Γεράρδου εύκόλως συνέδεσε τήν άπρόοπτον αύτήν ρήξιν μέ τήν 
πρόσφατον έλευσιν τοϋ ταγματάρχου δέ. Φρεμέζ πρδς τδν δποϊον, ύπω- 
πτεύετο οτι ή ανεψιά της ήσθάνετο ισχυράν κλίσιν. Προσετίθετο δέ είς τήν 
φρίκην τοΰ δυστυχήματος δπερ τήν προσέβαλε καί ή ιδέα δτι ή κατα
στροφή αυτή ή'τις δτέλυεν δλας τάς έλπίδας της θά έστρέφετο πιθανώί 
πρδς όφελος τής γείτονος καί μυσαράς έχθράς, τής κυρίας ,δέ Φρεμέζ. 
Μόλα ταΰτα άπέφυγε νά δείξη τάς ύποψίας της ένώπιον τοΰ υίοΰ της. 
εννοούσα δτι άπρονόητός τις λέξις ήδύνατο νά ρίψη τδν έξευτελισθέντα 
καί άπηλπισμένον αύτδν νέον ένώπιον φοβεοοϋ άντιπάλου. —"ίΐστε δέν 
τή έμενεν άλλο παρά νά κατατρώγγ) έν σιωπή τήν λύσσαν της’ έκαμε δ’ 
έν σπουδή τάς προετοιμασίας της καί έγκκτέλιπε τδν πύργον τήν εσπέραν - 
τής.επαύριον. ·· ,.■
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Δ'.

Εϊχον παρελθει οκτώ περίπου ήμέραι καθ’ άς 5 ταγματάρχης δέ Φοε- 
μέζ έσκεπτετο έπί τών επεισοδίων τοϋ μετά της κυρίας δέ λά Πάβ πεοι- 
πάτου του καί έσχολίάζε καθ’ εαυτόν καί τά; έλαχίστας λεπτομερεία; 
τη; συνομιλία; των έκπληττόμενος κατά τι, διότι δέν έγίνετο ούδείς 
πλέον περί τή; γείτονός του λόγος, δυσηρεστημένος εναντίον εκείνης, καί 
δυσηρεστημένος έναντίον εαυτόν, δταν φήμαι παράδοξοι διεδόθησκν πρωίαν 
τινα" σκηναί τρομερζί έλαβαν χώραν μεταξύ τη; κυρία; δέ λά Πάβ καί 
τοΰ μνηστήρα; τη;· άπεδείχθη τό Ασυμβίβαστον τών,χαρακτήρων των’ 
έν ένί λογω δ μνηστήρ άπεδιώχθη καί τό συνοικέσιον διελύθη. Τά πράγ
ματα έπεσπεύσθησαν έπί τοσοΰτον ώστε οί Φρεμέζ έμαθαν ταύτοχρόνω; 
την εΐ; Άλανσόν άναχώρησιν τή; κυρία; δέ λά Πάβ καί την εϊ; τόν πύρ
γον τη; έπιστροφήν μετά τήν οριστικήν τών Κομπαλέ άναχώρησιν.

Αί είδήσει; αύται έβύθισκν τήν κυρίαν δέ Φρεμέζ εϊ; είλικρινεστάτην 
έκστασιν χαρά;· διότι τήν άπήλλασσον δλων τών ανησυχιών τη; καί τή 
άπέδιδον ςλα; τά; ελπίδα; της.' Είς τά αισθήματα του υίοϋ της υπήρχε 
περισσότερα ασάφεια καί άν.τίθεσις, άν καί βεβαίως ή εύχαοίστησις ύπε- 
ρεΐχε.
. — Δέν Αμφιβάλλω, ειπεν εί; τήν μητέρα του, οτι τό πράγμα άνεβλήθη 
μόνον καί δτι θά νυμφευθή άλλον τινά σήμερον ή αύριον*  άλλα τούλάχι- 
στον, δέν είναι τόσον γρήγορα, καί έπί πλέον δόναταί τι; νά έλπίση δτι 
θα καμτ; έκλογήν καλλιτέραν. *11  το τρομερά λυπηρόν νά βλέπγ τι; τήν 
δικκεκριμένην αύτήν γυναίκα τήν τόσον ώραίαν καί λεπτήν νά πέσν) εϊ; 
τά; χεϊρα; του φαυλοβίου εκείνου. *ί1το  κακόν δνειρον.

Άπ’ αύτής τή; στιγμή; διάβημά τι έπεβάλλετο εί; τον Μαυρίκιον*  ή 
κυρία δέ λά Πάβ άφ’ ού έλαβε τήν σοβκράν αύτήν άπόφασιν τήν οποίαν 
έγνώριζεν άρέσκουσαν εί; αυτόν καί εί; τήν δποίαν δέν ήτο ίσως ξένος, θά 
περιέμενε βεβκίω; λόγου; τινά; συμπαθεία; καί συγχαρητηρίους’ ήθέλησε 
λοιπ-όν νά τού; άποτίνρ άνευ άνκβολή; καί υπήγε τήν αύτήν ημέραν εις 
τον πύργον.

Τόν είσήγαγον είς τήν διά κίτρινη; μετάξη; αίθουσαν δπου ή νεαρά 
γυνή κκτεγίνετο γράφούσα :

— ”ί2 ! ειπεν άφελώς έγειρομένη, σά; εύχαριστώ ! Με έπρολάβατε' σά; 
έγραφον.

Καί μόλις έμειναν μόνοι έγγίζουσα έλκφρώ; τον βραχίονα του καί έγεί- 
ρσυσα προς αυτόν τήν κεφαλήν:

— Λοιπόν ειπεν, εϊσθε ευχαριστημένος ;
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— Πολύ ευχαριστημένο; καί ευτυχέστατος, είπε μειδιώνξ καί άν ένέχο- 
μκι κατά τι, πολύ εύγνωμων !

— Ένέχεσθε ώς προς τό δλον ! ειπεν ή κυρία δέ λά Πάβ μετ’ ένεργη- 
τικότητος.

’Έπειτα καθημένη καί'δεικνύουσα προς αυτόν κάθισμα.
— Καθήσατε έκεΐ !
Έσκέφθη ολίγον έστέναξεν έπί μακρόν καί έπανέλαβε:
— Κύριε, επιθυμώ νά μέ γνωρίσετε καλώς... "Οπως δλαι αί γυναίκες, 

ί'σως είυ.αι ένίοτε κρυψίνου; καί άπιστο; ακόμη... δ δυστυχής έξάδελφό; 
μου έλαβε δείγμα τούτου ., αλλά συνήθως είμαι ειλικρινής καί ευθεία... 
τό γνωρίζετε! τώρα θά τό μάθετε καλλίτερου. ’Ακούσατε μου λοιπόν: 
ΊΙγάπησα τόν σύζυγόν μου, ί'σως μεθ δλη; τή; έμπαθοΰ; στοργή; τή; έν . 
έαοί ύπαρχούση; άλλα τόν ήγαπ/,σα είλικρινώς — τόν ήγάπησα ζώντα 
τόν ήγάπησα νεκρόν .. μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν μοί διεβιβάσκτε έκ μέ
ρους του τήν παράκλησιν εκείνην ή μάλλον τήν προσταγήν... τήν δποίαν 
γνωρίζετε. Πράγματι, κύριε δέ Φρεμέζ, καθ’δσον δύναταί τι; νά έγγυηθή 
δι’ εαυτόν ή'αην ικανή τή; άφοσιώσεω; αύτής, τή; αίωνίκ; αύτής είς'τήν 
μνήμην του πίστεως τήν όποιαν μοί έπέβαλεν, Άλλ’ αί τοιαϋται Αφο
σιώσεις αί τοιαϋται θυσίαι μόνον δταν είναι αύτοπροαίρετοι έχουσι Αξίαν 
καί γλυκύτητα. Άλλ’ δτι δ σύζυγός μου ήθέλησε νά μοί τά; έπιβάλγ, 
νά βαρόνη τήν συνείδησίν μου καί νά βασανίσγ; διά παντός τήν ζωήν μου 
μ ή εμπιστευόμενο; εις εμέ" ά! τοϋτο δέν θά τοϋ τό συγχωρήσω ποτέ.... 
‘Υπακούω έν τοσούτω εί; τά; θελήσεις του’ ύποχωρώ, άλλά μάθετε δτι 
τό κάανω δι’ ύυ,ά; μόνον, διότι άφ’ ού έπί πολύ σάς παρεγνώρισα, καί σάς, 
έα,ίσησα μάλιστα, σά; εκτιμώ τώρα πολύ καί δέν δύναμαι νά ύποφέρω 
κά.ν τήν ιδέαν δτι σείς δύνασθε νά μή μέ εκτιμάτε... Ιδού ή αλήθεια, 
ή καθαρά αλήθεια. Τώρα κρίνατε με δπως θέλετε καί κάμετε δ,τι θέλετε. 
Θά ευοω πάντοτε δτι έχετε δίκαιον !

Μόλις έ'παυσεν δμιλοϋσα δύω δάκρυα άνέβλυσαν διά μέσου τών πυκνών 
αύτής βλεφαρίδων καί έκυλίσθησαν έπί τών παρειών της.

— Κυρία, άπήντησεν δ Μαυρίκιος, δυσκόλως κυριεύων τής μεγάλη; αύ- 
τοϋ ταοαχής, καρδία αισθηματική ώς ή ίδική σας οφείλει νά έννοή καί 
νά συγχωρή δλας τάς αδυναμίας δλας τά; ύπερβολάς τοΰ πάθους: Συγ
χωρήσατε λοιπόν τόν Ροβέρτον... σά; ήγάπησε τόσον ! δι’εμέ...

‘Υπήρχε κατ’αύτήν τήν στιγμήν έν τή καρδίοι τοϋ νεαρού άξιωματι- 
κοϋ τοιαύτη συγκρουσις αισθημάτων ώστε ή φωνή του έλειψε καί ήναγ- 
κάσθη νά διακοπή.

Μετά μικράν σιωπήν ’·
— Τό κατ’ εμέ, έπανέλαβε, δσον άφορά εμέ άτομικώς, μεθ’ δσα μοί 

είπατε, δέν δύναμαι παρά νά Αφιερωθώ δλοτελώς εί; ύμάς·.. Θκ προσπα- 
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θησω λοιπδν έξ δλης καρδίας νά γίνω ό φίλος καί τδ στήριγμα τδ όποιον 
ονειροπολήσατε.

— Ευχαριστώ ! είπε τείνσυσα πρδς αύτδν την χεΐρα καί η χειρ εκείνη 
έλαβε τότε δριστικώς την κατοχήν τοϋ ειλικρινούς εκείνου στρατιώτου.

Άπ’εκείνης της στιγμές, πράγματι, άνηκεν αύτη και ητο δύσκολον 
νά φαντκσθη δτι δύναται νά άπαλλαχθη δεσμών διά των οποίων τόσον 
έπιτηδείως καί τόσον ίσχυρώς πλεχθέντων τδν περιέβκλεν.Άναμιγνύουσα 
εις τάς μέμελετημενας αύτάς δολοπλοκίας ειλικρίνειαν τινα πάθους δπερ 
ητο καί η δικαιολογία, εύρε τδ μέσον νά καταστηση καθήκον ευγνωμο
σύνης, γενναίαν ύποχρέωσιν και σχεδόν ζητημα τιμής την φιλίαν αύτην 
ητις ητο σχεδόν έρως — τδν έρωτα αύτδν οστις νίτο σχεδόν έγκλημα.

Ό Μαυρίκιος λοιπόν %το, άπ’ αύτ·ης τνίς ημέρας, υποχρεωμένος είς την 
παράδοξον αύτην σχέσιν της όποιας κατ’ άλλους καιρούς τόσον ζωηρώς 
προησθάνθη τδ θέλγητρον καί τον κίνδυνον. Ή πείρα δέν ηπάτησε τά 
προαισθήματα του. Έγνώρισε τδ θέλγητρον άλλ’ έγνώρισεν επίσης καί 
τδν κίνδυνον. Ένόησε κάλλιστα πόσον ητο δύσκολου νά κράτηση εις τά 
Οριά τοϋ λογικού κάί της τιμής, τάς σχεσεις αύτάς της καθημερινής φι
λίας μετά γυναικδς τόσον κινδυνώδους. ‘Διότι ιό κυρία δέ λά Πάβ δέν ητο 
μόνον πλάσμα ιδεώδους χάριτος προκαλοΰσα πρδ τνίς φαντασίας όλα τά 
θέλγητρα τών όποιων η ιστορία και η ποίησις διετηρησαν τδ όνομα' ητο 
επίσης άπδ την δλεθρίκν τ^ς Κίρκης γενεάν*  είχε τδ είδος εκείνο της 
ωραιότητας δπερ λαλεϊ είς τά έγκατα τοΰ ανθρώπου καί ευρίσκει ηχώ 
παρ’άπάσιν. ’Ητο μία τών μαγισσών εκείνων αΐτινες φαίνονται κρύπτόυ- 
σαι έν τη παοαδόξφ αύτών λαλιά, έν τη θκυμκσία αυτών μορφή, εν τφ 
είρωνικώ αύτών μειδιάματι τδ μυστήριον τών αγνώστων ερώτων. ’Ητό 
έξ εκείνων τών όποιων δέν'υποφέρει τις την ιδέαν νά μείνη μόνον φίλος 
και τών οποίων η κατάκτησις καθίσταται μανιώδης επιθυμία η πικρά 
θλίψις παρακολουθούσα ύμάς μέχρι τάφου.

Λεγουσιν δτι η βασκανία όφεών τινων βυθίζει τδ θΰμά των είς είδος 
τι θαμβούς τδ όποιον άν καί θανατηφόρου δέν είναι αλγεινόν και δέν είναι 
ί'σως άμοιρου μυστικής τίνος ηδονές. Ούτω καί δ Μαυρίκιος ενώπιον της 
νεαράς χήρας ησθάνετο εαυτόν ώς ύπδ την επιρροήν θέλγητρου τδ όποιον 
δέν ήθελε νά διαλύση καί τδ όποιον τδν έ'καμε νά λησμον$ τά πάντα. 
’Αλλά μόλις δέν άνέπνεε πλέον τδ άρωμά της, μόλις δέν ηκουε την με
λωδικήν φωνήν της τδ θέλγητρον διελύετο καί έβλεπε τάς χαινούσας αβύσ
σους. Ποΰ έπόρεύετο ; ποία συνέχεια, ποιον τέλος, ποία δυνατή διέζοδος . 
είς την άνευ δνόμ.ατος αύτην σχέσιν, άθώαν άκόμη άναμφιβόλως άλλ’ 
ύποπτον νίδη είς τδ κοινόν, και έκθέτουσαν εκείνην της όποιας η ύπό-· 
ληψις έπρεπε νά ηναι είς αύτδν οσον και η αύτοϋ τοϋ ίδιου ιερά ; — Καί 
έπειτα όποιον τι θά ητο. τδ μέλλον ; 'Άμα έτελείωσεν η άδειά του θά 
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έφευγε; Θά τδν άφινε νά άπομακρυνθη αύτάς τώρα; Και αυτόςλοιπδν θά 
ηρνεϊτο τδ στάδιόν του, θά καθίστατο ένοχος τάς άδυναμίας εκείνης την 
όποιαν τόσον κατηγόρησε παρά τφ Ροβέρτω;... Καί διά την αύτην γυ
ναίκα!... άλλ’άνευ τών αύτών δικαιολογιών! Διότι ό Ροβέρτος τούλάχιστον 
είχε τδ πρόσχημα τοΰ γάμου. — Αλλά νά καταθέση τάς έπωυ.ίδας του, 
νά θραύση τδ ξίφος του διά νά προσκολληθη είς γυναίκα, ητις δέν ήδύ- 
νατο νά -ρναι πρδς αύτδν άλλο παρά φίλη, δέν ητο παραφροσύνη ; δέν ητο 
αίσχος ; Και άν δμως τοΰτο έζητει, δέν ητο τόσον προς αύτδν εκτεθει
μένος, ώστε νά μη δύναται τίποτε νά της άρνηθ-η;... Και έπειτα, καί πρδ 
πάντων, φεϋ !... την έλάτρευεν !...

Έξηρχετο εσπέραν τινά τοΰ πύργου νύκτα πλέον καί έπέστρεφε πεζά 
παρά τη μητρί του. Ευρισκόμενος μακράν τάς μαγίσσης έπεσε πάλιν δ
πως πάντοτε είς τάς σκληράς αύτοϋ άμφιβολίας, είς τού; φόβους του, 
είς τάς άγωνίας του. Έν ω διηρχετο έκ τών οχθών τού μικρού όύακος, 
οστις έβρεχε τδν κήπον τοΰ εφημερίου παρετηρησεν δτι έν τών παραθύ
ρων τοΰ πρεσβυτερίου ·7)το φωτισμένου· ητο τδ παράθυρου τού γραφείου 
δπου είργάζετο δ γηραιός ίερεύς. Τδ φώς αύτό, διαλάμπον έν μέσφ τών 
δένδρων έν τη ησυχφ έκείνη κατοικί^, τοΰ ένέπνευσεν αισθήματα. γα
λήνης, άπερ τφ έφάνησαν θεία. Έφθόνησε τδν γέροντα, οστις έφέρετο η- 
συχως πρδς τδ τέρμα τάς ζωής του έν τώ έρημητηρίφ έκείνφ. Έστάθη, 
έπειτα αίφνης ύπήγε καί έκτύπησεν είς την θύραν τοΰ πρεσβυτεοίου.

'Ο άββκς Δεμορτρέ κρατών μικροσκοπίου έξηταζε νομίσματα όταν τώ 
άνηγγειλκν την έπίσκεψιν τοΰ νεαρού ταγματάρχου τοϋ πυόοβολικοΰ. Ή- 
γέρθη παρευθύς καί τδν ύπεδέχθη μέ την συνηθη αγαθότητά του, άλλ’. 
όχι άνευ νέφους τίνος άμηχάνου άνησυχίας.

— Σας ζητώ συγγνώμην, πάτερ, εϊπεν δ Μαυρίκιος, διότι σάς ένοχλώ 
κατά τοιαύτην ώραν άλλά πράγματι είμαι τόσον τεταραγμένος, τόσον 
δυστυχής, ώστε ηθέλησα καί πάλιν νά σάς συμβουλευθώ.

Ό γέρων προσέκλινεν έλαφρώς.
— Ή μητηρ μου, έπανέλαβεν δ Μαυρίκιος, θά σάς έκαμε βεβαίως 

ένημερον τών συμβάντων καί τών συμβαινόντων μεταξύ τάς κυρίας δέ 
λά Πάβ καί έμ.οΰ.

'Ο ίερεύς έκλινε καί πάλιν την λευκήν αύτοϋ κεφαλήν.
-— Ήδυνάμην βεβαίως νά λάβω τάς συμβουλάς της μητρός μου, τάς 

οποίας γνωρίζω την φρόνησιν. . . . άλλ’ έν τη παρούση πεοιστάσει, δέν 
έχει ολην την άπαιτουμένην απροσωποληψίαν. "Ερχομαι λοιπδν πρδς 
ύμάς, πάτερ, έν. κρισίμφ της ζωάς μου περιστάσει, έρχομαι πρδς ύμας ώς 
προς τιμιον άνθρωπον καί συγχωρησατέ μοι νά είπω ώς πρδς φίλον. . . έο- 
χομαι επίσης πρδς ύμάς ώς πρδς ιερέα, οίκεϊον πρδς τάς ύψηλάς καί ά- 
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γίας σκέψεις, καί σάς ζητώ συμβουλήν, διότι ολόκληρος ή ηθική ζωή μου 
εύρίσκεται ύπο δοκιμασίαν.

— ’Ίδωμεν, τέκνον μου. . .
— Έμάθατε άπ’ εμέ τδν ίδιον, πάτερ, οτι έπεφορτίσθην νά διαβιβάσω 

είς την ζυάαν δέ λά Πάβ τάς τελευταία; τοΰ συζύγου της θελήσεις καί 
ένθυμεϊσθε ποϊκι ήσαν αί τελευταία; αύταί Θελήσεις. Την διετκττε μετά 
τραγικής έπισημότητος νά μη νυμφευθή έκ νέου. Σήμερον γνωρίζετε την 
•ποιότητα των μετά της κυρίας δέ λά Πάβ σχέσεων μου. . . γνωρίζετε 
ποια είναι ή αμοιβαία Θέσις μας, πόσον δ’ εκείνη είναι-λεπτή, αμφίβο
λος και πείσμων ! . . Λοιπόν ! έν ονόμκτι του θεού, τί δύναμαι, τί πρέ
πει νά κάμω διά νά μείνω τίμιος άνθρωπος ;

— Τέκνον μου, είπεν δ γηραιός ίερεύς, γνωρίζω πράγμ.ατι πάντα ταΰτα 
και πάντα ταΰτα μέ βκσανίζουσι πολύ. . . . διότι τή άληθεία, τδ ζή
τημα, δπερ μοί καθυποβάλλετε είναι κάπως δύσλυτον. . . Δέν , κατηγορώ 
μήτε τδν ένα, μήτε τδν άλλον. . . , διότι δέν έπρομελετήσατε ταΰτα. .. 
περιστάσεις αναπόδραστοι έπλησίασαν υμάς, καί σάς έθεσαν είς σχεσεις 
φιλίας έμπιστευτικής. ΊΙγαπήθητε. . . είναι δυστύχημα, μέγα δυστύχη
μα ! . , άλλ’ έπί τέλους τοιαϋτα είναι τά συμβάντα. . ., δέν δύναται τις 
νά τά μεταβάλγ, καί πρόκειται μόνον νά εύρωμεν τδν καλλίτερου τρό
πον διά νά έςέλθωμεν. Κατά πρώτην δψιν τδ καθήκόν σας φαίνεται κα- 
θαρώς προδιαγραφόμενου' νά συναθροίσητε ολον τδ Θάρρος σας, νά κατα- 
πνίζητε τά αισθήματα σας, νά ύπερνικήσητε τά παράπονα, τά δάκρυα, 
καί τδ γελοίου αύτό. .. και νά φύγητε διά νά μη έπκνέλθητε ποτέ.—1 
Άλλά καθ’ δσον γνωρίζω την κυρίαν δέ λά Πάβ, άν πράζητε τούτο,αυτή 
είναι γυνή κατεστραμμένη ! Διά νά έκδικηθή σάς, έμέ, δλους ημάς, τον 
θεόν αυτόν, Οά ρίΦθή-είς την άκολασίκν, . . Θά γίνρ έν τή άπελπισία της 
έκδεδιγτημένη. . . καί έ' αιτίας σας Θά γίνγ πόονη.

Ό Άββάς Δεμορτρέ διεκόπη πρδς στιγμήν, έπειτα βλέπων δτι δ Μαυ
ρίκιος έκλινε την κεφαλήν χωρίς νά άποκρίνηται, έπανέλαβε :

— Καί τώρα επιτρέψατε μοι, κύριε, νά λησμονήσω πρδς στιγμήν, δτι 
είμαι ίερεύς καί νά σάς e μιλήσω κκθαρώς ώς άνθρωπος τοΰ κόσμου' άν 
δέν άναχωρήσητε, άν έζακολουθήσητε έχων μετά της κυρίας δέ λά Πάβ 
τάς σχέσεις της νομιζομένης αύτής φιλίας, έντδς ενός ή ές μηνών, η φί
λη αύτή, η χήρα τοΰ φίλου σας Θά γίνγι ερωμένη σας. — Τδ βλέπετε 
κκί σείς δπως καί εγώ. . . — Λοιπόν, είναι εντιμότερου νά γείντι σύζυ
γός σας.. .

Ό Μαυρίκιος άφήκε κραυγήν. ,
—. ”li ήςεύρω ! έπανέλαβε μετά σπουδές δ γέρων, ήςεύρω. . . εννοώ 

τάς εναντιότητας σας και. είναι φοβεραί’— Νά νυμφευθήτε την γυναίκα 
ταύτην έν ω έχετε άκόμη πρόσφατον την άνάμνησιν τής τελευταίας τοΰ 
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συζύγου της θελήσεως, έν ω τάς θελήσεις ταύτας είς υμάς τδν ί'διον ένε- 
πιστευθησαν, ώ ! τούτο είναι σκληρόν καί θλιβερό;! Άλλά σάς τδ λέγω 
καί πάλιν κατά την ώραν ταύτην είναι τδ μόνον μέσον, τδ όποιον δύνα- 
σθ’ε νά μεταχειρισθήτε διά νά έμποδίσητε την χήραν τοΰ κυρίου δέ λά 
Πάβ άπδ τοΰ νά γίνη ημέραν τινα γυνή άτιμος!

— Άλλά, Θεέ μου ! έφώνησεν δ Μαυρίκιος διά νά εμποδίσω αύτήν νά 
γίνγ γυνή άτιμος πρέπει λοιπόν νά άτιμασθώ εγώ ;

—— Τέκνον μου, ί'σως άπατώμκι, άλλά νομίζω δτι άν άνήκον είς τδν 
κόσμον καί μοί παρουσιάζετο τοιοΰτόν τι θέλημα θά έρριψοκινδύνευον μάλ
λον μέρος της τιμής μου παρά νά θέσω είς κίνδυνον την τιμήν της γυ
ναίκας, την οποίαν ήθελον αγαπήσει.

Ό Μαυοίκιος έστέναξε παοατεταμένως' έπειτα εγειρόμενος:
-— Μέ συγχιορεϊτε, πάτερ, πράγματι καταχρώμαι' σάς εύχαριστώ και; 

άποσύρομαι. . .
Και παρά την θύραν κρατεί την χεϊρα τοΰ γέροντας :
— Συνέβη λοιπόν δπως τδ προείπατε : έχθρδς ή συνένοχος ! . . ιδού' 

εγώ συνένοχος !
Κατά τδ διάστημα τής άνευ ύπνου νυκτδς δ ταγματάρχης δέ Φρεμέζ 

έλαβε την άπόφασίν του: — Θά έλάμβανε χώραν έζηγησις μεταξύ αύ- 
τοΰ καί της. κυρίας δέ λά Πάβ' θά έθετε τέρμα διά του ένδς η τοΰ άλ
λου τρόπου είς την παροΰσαν κατάστκσιν. Έσυγχωρεϊτο είς αύτδν νά την 
παοατείντ; έν δσω ήύυνκτο άκόμη νά άπατά εαυτόν ώς πρδς την φύσιν 
τών ιδίων του αισθημάτων, καί ώς πρδς τδν χαρακτήρα τών σχέσεων, 
αύτών' άλλά τώρα καί πρδ πάντων μετά την πρδς τδν εφημέριον συνομι
λίαν του οί οφθαλμοί του ηνεώχθησαν. ’Άν έξηκολόύθει έπι πλέον την 
ζωήν αύτην, θά ητο ζωή ύποκριτοΰ καί άνανδρου. — Και προύτίμα παν 
άλλο τούτου.

Έ επαύριον ητο ώραία θερινή ημέρα, ή'τις μετά μεσημβρίαν κατέστη 
βαρεία καί συννεφώδης. 'Όταν ό Μαυρίκιος διηυθυνετο πρδς τδν πύργον,· 
χρυσοΰς ήλιος κατέκλιζεν άκόμη τήν πεδιάδα, άλλά ζώνη κυανή είχε 
σχημκτισθη ήδη πρδς τδ δυτικόν τοϋ ορίζοντας μέρος καί κατελάμβανε 
μετά καταπληκτικής ταχύτητας τήν έκτασιν τοΰ ούρκνοΰ. Ήπλόνετο 
ήδη είς τούς άγρούς καί τάς διόδους ή σιωπή εκείνη καί ή άνήσυχος 
ηρεμία ή προηγούμενη τής καταιγίδας.

Είπον είς τδν Μαυρίκιον δτι ή κυρία δέ λά Πάβ ήτο είς τδν κήπον? 
καί πιθανώς είς τήν δενδροστοιχίαν. Εκεί πράγματι τήν εύρε κκθημέ- 
νην έπί λίθινου καθίσματος κκί άναγινώσκουσαν.’Ηγάπων άμφότεροι τήν 
γήραιάν αύτήν δενδροστοιχίαν, δπου έλαβε χώραν μεταξύ αύτών σκηνή, 
ή'τις ήτο επίσης άγαπητή άνάμνησις καί είς τούς δύω. Ή κυρία δέ λά 
Πάβ έζήτησεν εκεί καταφύγιου έναντίον τή; μεγάλης τής ημέρας θερμό-
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σητος· άλλά πρδ ολίγου δ ουρανός έκαλύφθη Six των νεφών τής καται
γίδας’ ό ήλιος δέν έ’ρριπτε πλέον τάς άκτΐνάς του διά μέσου τών δένδρων 
κκι ημίφως έβασίλευεν είς τήν μακράν δενδοοστοιχίαν, σκοτεινήν καί σιω
πηλήν ώς εκκλησίαν.

Τδ χάριεν μειδίαμα τδ όποιον διηνέωξε τά χείλη τής νεαράς γυναικδς 
έπί τή Οέγ τοΰ Μαυρίκιου έσβέσθη παραχρήμα, μόλις ήδυνήθη. νά δια- 
κρίνγι τήν αύστηράν τοΰ προσώπου του έ'κφρκσιν. Ήγςρθη.

— ’Έχετε νά μοί είπήτε τίποτε, φίλε μου ; ήρώτησε μετά δειλίας.
— Ναι, Μαριάννα. .ϊϊ·: -.
Έκάθησε πλησίον της καί έν ω ποοσήλωνεν επ’ αύτοΰ τους μαυρους 

καί πλήρεις ταραχής οφθαλμούς της.
— Μαριάννα, ειπεν, ή ζωή τήν οποίαν διάγομεν δέν δύναται νά διαρ- 

κέση,.Ή ύπόληψίς σας κινδυνεύει. . . καί έπί πλέον παίζω εδώ πρόσω- 
πον ταρτούφου, τδ όποιον μέ κινεί είς άγανάκτησιν, διότι ή αλήθεια εί
ναι δτι σάς αγαπώ ώς εραστής καί ό'χι ώς φίλος. . . άλλως δέν θά άρ- 
■γήσητε νά μέ περίφρονήσητε δπως αρχίζω νά περιφρονώ έγω έμαυτόν.— 
Δέν ή'θελα νά σάς έγκαταλ,είψω έκτος αν μοί τδ διατάξητε- άλλ’ άν 
μείνω, πρέπει νά μοί κάμητε τήν τιμήν νά δεχθήτε τδ όνομά μου, νά 
μέ νυμφευθήτε τέλος. . . Γνωρίζω τί κάμνω, πιστεύσατέ το. . γνωρίζω 
τί σάς προτείνω.—- Είναι έ'γκλημα ! . . άλλ’ έφθάσαμεν έκεΐ. . . Πρεπει να 
έκλέξωμεν. . . Έγώ είμαι είς τάς διαταγά; σας’ άποφασίσατε ! .

Τήν κατέλαβε θλίψις άνευ δακρύων καί έστήριξεν ίσχυρώς τήν κεφα
λήν έπί τών δύω χειρών, έπειτα μετά τινα δευτερόλεπτα:

, ,·— Έγώ, είπε, σάς άγαπώ πολύ ώστε νά τδ κάμω... άλλα σείς... ε
πειδή σάς γνωρίζω, θά ήσθε τρομερά δυστυχής.

— Τρομερά! ειπεν δ Μαυρίκιος.
Ή Μαριάννα ήγέρθη αίφνης:
— Λοιπόν ! άνέκραξε μέ φωνήν βραχεΐαν, αποφασιστικήν, έπιβάλλουσαν, 

—— μηδέ λέξιν πλέον... μηδέ συλλαβήν... τίποτε'. ’Αναχωρήσατε 1... άνκ- 
χωρήσατε ! τδ θέλω ! σάς ορκίζομαι δτι τδ θέλω !.»; σάς διατάττω ! —- 
Χαίρετε»

Έδοάξατο τών δύο αύτοΰ χειρών καί έτεινε πρδς αύτδν τδ μετωπον.
Ό Μαυρίκιος ήσπάσθη αύτήν ψυχρώς έπί τής κόμης.
Έρρίφθη είς τούς πόδας του καταπεπονημένη, έγγίζουσα σχεδόν τήν 

άμμον τής δενδροστοιχίας διά τής κεφαλής καί έψυθίρισεν άπαξ έ'τι.
— Χαϊρε !
Τήν ήρπασε βιαίως, τήν ή'γειρε καί τήν εσφιξεν έπί μακρδν επί τής 

καρδίπς καί τών χειλέων του —Τά πάντα έλέχθησαν. Ήσαν μεμνηστευ- 
μένΟΙ., < ,·.·-·-·· ■■ .ϊ - -'-y ->

Η ΧΠΡΑ ΟΚΤΑίϊϊΟΡ ΦΕΓΙΕ 3ίΗ

,·Λ . . ■ ■ ■ ’ ’ - . ■■’·. ·? '
V·-:-—; ,..·-. :■ Ε; ' - ■ ?'

Ή κυρία δέ λά Πάβ δέν κατεχράσθη τοΰ θριάμβου της. Κατώρθωσεν 
άρκετά, δέν έζήτει περισσότερα, δέν ώμίλησε ποσώς πεοί παραιτήσεως. 
Ό Μαυρίκιος έζήτησε μόνον, χάριν τοΰ γάμου του, παράτασιν άδειας ήτις 
τοϋ παρεχωρηθη. -

Μετά τοΰ αύτοΰ φρονίμου καί λεπτοΰ πνεύματος, ή νεαρά γυνή έφρόν- 
τισε νά γνωστοποιήσγι έν τάξει τδν προσεχή γάμον τών’ ήθέλησε μάλι
στα νά τδν πέριβάλγ δι’έορτασίμου τίνος χροιάς, διά νά αφαίρεσή άπ’ 
αύτοΰ, είς τούς οφθαλμούς τοΰ Μαυρίκιου, τδν άπόκρυφον έκεΐνον καί ένο
χόν χαρακτήρα τδν όποιον ήτο διατεθειμένος νά τοΰ άποδώσγ. Άφήκαν 
μέχρι νεωτέρας διαταγής τδν Μαυρίκιον είς τδ κτήμα του- άλλ’ άπ’ αύ
τής τής στιγμής ή κυρία δέ Φρεμέζ,τή άπαιτήσει τής μελλούσης νύμφης 
της ήναγκάσθη νά κατοικήσγ παρ’ αύιή. Ταύτοχρόνως ή κυρία δέ λά 
ίΐάβ περιεποιεϊτο ένεργητικώτερον τάς γειτονικής σχέσεις της· έξένιζε 
τούς έν Άλανσδν συγγενείς τής μεταξύ τών οποίων ήσαν καί δύω ή τρεις 
νεαραι γυναίκες, καί έκράτεΐ φίλους τινάς οΐτινες διήρχοντο έπιστρέφοντες 
άπδ τάς ιπποδρομίας τοϋ Καν καϊ τοϋ Δωβέλ. Χάρις εις τούς μόνίυ,ους ή 
παροδικούς αύτούς ξένους δ πύργος άνέλαβεν δψιν όλως ταραχώδη. Ή ζωη- 
ρότης αυτή, τής οποίας ήναγκάζετο νά συμμετέχγ .καί δ Μαυρίκιος, δεν 
άφινε νά καταλαμβάνηται ύπδ τής ηθική; στενοχώριας καί άπήλλασεν 
αύτών άπδ καιρού εις καιρόν τών άποκρυφων τύψεων τής συνειδήσεώς του. 
’Ίσως και εσυνειθισεν βλίγον κατ’ ολίγον, άφ’ ότου τδ άπέφάσισεν, είς 
την ιδέαν τοϋ γάμου αύτοΰ, άναμιμνησκόμενος έν άνάγκγ τού; άκατα- 
μκχήτους σχεδόν λόγους τοϋ γηραιού έφημέρίου καί τήν δλεθρίαν άνάγ- 
κην είς ήν ύπεκειτο. Έγκατελείπετο δέ, διά νά καταπραύνη τήν ταοα- 
χήν του, είς τήν άφατου ευτυχίαν ύπδ τής οποίας έβλεπε κατεχομένην 
τήν..μητέρα του. Έπί τέλους έμεθύετο ύπδ τοϋ βαθέος καί πυφίνου έρω
τος δστις έκυρίευε τήν καρδίαν του. Ευρισκεν άλλως τε είς εκείνην τήν 
οποίαν τόσον έμπαθώς ήγάπα καί είς τήν οποίαν έθυσίαζε τόσα πράγματά 
ευγνωμοσύνην τόσον ζωηρκν, τόσον μαγευτικήν, τόσον χαριτομένην, ώστε 
αί θλίψεις του, καί αί τύψεις τής συνειδήσεω; ακόμη τώ έφαίνοντο γλυ- 
κεΐαι είς τοικύτην τιμήν. ■

Ή κυρία δέ λά Πκβ ήτο πολύ βάθύνους γυνή ώστε νά μή έννοή έντέ-' 
λώς τά αισθήματα τά οποία ένέπνεεν’ ώστε δέν άμφέβαλλε περί τοΰ έοώ- 
τας τοϋ Μαυρίκιου. Έν τοσουτφ, άφ’ ότου τή έ’δωσεν έν παραφοργ πά~ 
θους άκατανικητού, τον άσπασμδν τών άρράβώνων παρετήοησεν ότι άπέ- 
φευγεν, έζ ίπποτικοΰ σεβκσμοΰ πάσαν προσέγγισιν ή καί φιλοφροσύνην 
τριουτου ειύου;. Έφάίνετο δτι άπδ ίχνος τι άνασκοπής καί άναμνήσέως 
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ήργοπόρει δσον τδ δυνατόν την στιγμήν καθ’ ήν ή χήρα τον 'Ροβέρτου Θά 
ητο δι’ αύτδν πλέον τι ή φίλη. 'Η κυρία δέ λά Πάβ, μόλον δτι τδν έλά- 
τρευε, έμειδία μυστικά διά την άδυναμίαν του και περιέμενε μετά περι
έργειας τδ τέλος μέ μίγμα τι ανυπομονησίας, γυναικείας πονηριάς και 
ασαφούς άνησυ/ίας. Εβδομάδες τινές παρήλθον ούτως. Ό γάμος ώρίσθη 
διά την τελευταίαν δευτέραν του Σεπτεμβρίου.—Ή ημέρα αΰτη έ'φθασεν. 
Ή διπλή τελετή τοϋ πολίτικου και θρησκευτικού -γάμου έ'λαβε χώραν 
κατά τήν αύτήν πρωίαν. Έςήλθον τής έκκλησίας περί τήν μίαν μετά με
σημβρίαν.'Υπήρχε μέγας άριθμδς συγγενών καί προσκεκλημένων τους οποίους 
έπρεπε νά περιποιηθώσι κατά τδ επίλοιπου τής ημέρας. Μετά περίπατον 
εις τούς κήπους, έχόρευσαν διά κλειδοκύμβαλού καί έ'φθασαν δχι άνευ κό
που, δπως συμβαίνει είς παρόμοιας περιστάσεις, είς τήν ώραν τοΰ γεύματος.

Τδ γεϋμα τεσσαράκοντα περίπου συνδαιτυμόνων, δοθέν έν τή μεγάλη 
αίθούσν) τοϋ πυργου έν μέσφ άνθέων καί φυτών παρετάθη μέχρι τής νυ- 
κτός. Κατά τδ γεϋμα, δπως καί κατά τδ διάστημα τής ημέρας τδ άμοι- ♦
βαΐον ήθος τοΰ κυρίου καί τής κυρίας δέ Φρεμέζ ύπήρξε έκεϊνο τδ όποιον 
ήδυναγο νά ήναι έν μέσω τοΰ κόσμου. Δέν είναι πρέπον οί νεούπανδροι, οί 
άνήκοντες είς τδν καλόν κόσμον νά άποσυρωνται λαθραιως είς τας γω
νίας μετά τήν έπίσημον τελετήν, μήτε νά έπιδεικνύωσιν είς τδν κόσμον 
δτι βιάζονται. Ό ταγματάρχης δέ Φρεμέζ καί ή νεαρά σύζυγός του καί 
ώς έκ τοΰ χαρακτήρας καί ώς έκ τής αγωγής των, ήσαν, ήττον παντός 
άλλου διατεθειμένοι νά λείψωσι τών καθηκόντων των, καί νά κάμωσι 
τδν κόσμον γνώστην τών αισθημάτων των. "ϋστε ούδείς έζεπλάγη διά 
τήν έπιφύλαζιν τήν δποίαν μεταξύ των διετήρουν. Κατά τι ώχρδς καί 
σοβαρός φέρων μετά κομψής άξιοπρεπείας τήν σοβαράν τοϋ δπλου του 
στολήν, δ κύριος δέ Φρεμέζ έφαίνετο πρδς δλους τούς ζένους τοϋ πύργου 
ώς τύπος ιδεώδης συζύγου θελκτικοΰ καί άρρενωποΰ. Έφερετο έν γενει 
πρδς τάς γυναίκας μετ’εύγενείας άλλης έποχής' άλλά πρδς τήν ίδικήν 
του έ'βλεπέ τις δτι έλεπτολόγει, δτι ή καρδία κ'αί ή συγκίνησις τδν έκυ- 
ρίευον, δτι καί αί άσημότεραι-λέξεις του ήσαν λέξεις έρωτος καί δτι καί 
αύτή ή σιωπή του ήτο λατρεία. Καί αύτή ή Μαριάννα έ'βλεπε ταΰτα 
κάλλιον παντός άλλου, καί ήτο μαγευμένη.

Κατά τήν πρώτην ταραχήν ήτις έπηκολούθη,σε τήν μετάβασιν τών 
συνδαιτυμ,όνων άπδ τδ έστιατόριον εις τήν αίθουσαν ή νεαρά πυργοδε— 
σποινα καταγινομένη είς μυρία, έ'χασε πρδς στιγμήν τδν σύζυγόν της. 
"Οταν τδ παρετήρησε δέν τδν είδε πλέον καί ήρώτησε τούς ύπηρετας. 
Τής είπον δτι δ ταγματάρχης έκάπνιζεν είς τήν αυλήν τοΰ πυργου. Ή 
εσπέρα ήτο ψυχρότατη καί άνησύχησεν' άλλά τήν έβεβαίωσαν δτι δ κύ
ριος δέ Φοεμέζ πριν έξέλθ-ρ έφόρεσε τδν στρατιωτικόν αύτοΰ μανδύαν.
Ό Μαυρίκιος βαρυνθείς κατά τά φαινόμενα τδν θόρυβον καί τα πλήθος,. 
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υπήγε πράγματι, νά καπνίση ήσύχως είς τήν αυλήν, έπειτα μετέβη εις 
τδν κήπον. Έγκαταλειφθείς είς τάς σκέψεις του προύχώρησεν. έν τφ σκό- 
τει μέχρι τοϋ άκρου τοΰ κήπου δστις φέρει εί; τδν δημόσιον δρόμον. ΎΠτο 
νύς άσέληνός άλλ’άστροφεγγής καί καθαρότατη. Άφ’ού έβάδισε βήματά 
τινα άκόμη εύρέθη απέναντι παλαιού έκ γρανίτου σταυροΰ δστις ήγείρετο 
είς τήν διασταυρωσιν δύω δδών. Άπέφευγεν άπό τίνος καιροΰ νά διέλθ-ρ 
3κεϊθεν' ή έρημία εκείνη, δ μαΰρος έκεϊνος σταυρός τφ άνεπόλουν θλίβε— 
^άς άναμνήσεις.

Τήν εσπέραν έκείνην αντιμετώπιζε κατά τύχην τάς άναμ.νήσεις αύτάς 
ή τάς έπεζήτησε ; Ζ

Τδ βέβαιον είναι δτι τρομεράν ένεποίησαν είς αύτδν έντύπωσιν. Τί συ
νέβη τότε έν τώ νώ καί τή συνειδήσεί του ; Κατά μεγάλην πιθανότητα, 
κατά τήν δλεθρίαν στιγμήν είς ήν εύρίσκετο, καθ’ ήν ώραν τδ έγκλημά 
του έπρόκειτο νά γίνγ έπίσημον καί άνεπανόρθωτον, άνεμνήσθη μετ’αί- 
φνηδίας καί τρομεράς σαφήνειας — ώς άνθρωπος έγειρόμενος τοΰ ύπνου 
— δλον τδ μέγεθος τής άτιμίας του. Έπανεϊδεν έν τώ παρελθόντι, ενώ
πιον τοΰ σταυροΰ εκείνου, δύω παιδία ένηγκαλισμ,ένα τά δποΐα ώρκί- 
ζοντο πίστιν και αγάπην αιωνίαν. Έπανεΐδεν επίσης, έν τφ μέσω καλύ- 
βης' κεκαλυμμένης ύπδ τής χιόνος τδν φίλον τής παιδικής καί νεανικής 
ηλικίας του αίματόφυρτον καί θνήσκοντα ήρω'ίζώς.’Ίίκουε τήν ικετευτικήν 
φωνήν του, τήν άπηλπισμένην καί γοεράν φωνήν του καί δλας τάς λέξεις 
μεγάλης καί εγκαρδίου φιλίας.

— Μοί τδ. ύπόσχεσαι, Μαυρίκιε ;
— Ναί! . . ..
τ Είς τήν τιμήν σου ;
— Είς τήν τιμήν μου !
Καί δμως αύτδς δ ίδιος έτάραττε τδν ύπνον τοΰ θανάτου, αύτδς τον 

ήτίμαζεν έν τφ τάφφ του !
Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν άναμφιβόλως δ νεαρός αξιωματικός έρριψε μα

κράν αύτοΰ μετά περιφρονήσεως δλα τά σοφίσματα, δλας τάς ματαίας 
δικαιολογήσεις δι’ ών προσεπάθησε νά κάλυψη τδ σφάλμα του είς τούς 
ίδιους οφθαλμούς του· δέν έ'βλεπε πλέον παρά τήν τιμήν, ή'τις ύπήοξεν 
ή λατρεία τής ζωής του καί τήν δποίαν παρέβαινε, τήν τιμήν τής όποιας 
δέν θά έτόλμα πλέον έν δσφ έ'ζη νά προφέρη τδ δνομα; τήν.τιμήν ή 
έποία δέν άνέχεται μήτε άμφιβολίας μήτε άντιλογίας—-τδν δοθέντα 
λόγον σέβεται τις δταν είναι άνθρωπος τίμιος , καί άθετεΐ δταν είναι άτι
μος !—Καί δέν ήθελε βεβαίως νά φανή άτιμος . . . . . . .

Τήν επαύριον έ'γραφεν έφημερίς τις τής επαρχίας:
βΤρομερόν συμ.βεβηκός, περιστοιχούμενον ύπδ. τών δραματικωτέρων 
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περιστατικών έβύθ.σεν είς πένθος δύω έντιμωτάτας- οικογένειας-τήςιχτ 
παρχίας μας. Προχθές 29, Σεπτεμβρίου, δ ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού 
δέ Φρεμέζ ένυμφεύετο είς τδν .πύργον λά Πάβ, την κυρίαν δέ λά Πάβ. 
Περί τήν δεκάτην τής εσπέρας, ένώ ή νύμφη έπεριποιεΐτο άκόμη είς την 
αίθουσαν τούς προσκεκλημένους, ήκούσθη διά τών άνοικτών παραθύρων 
έκπυρσοκρότησις.'Η κυρία δέ Φρεμέζζπαρατηρήσασα οτι ό σύζυγός της άπό 
τινων στιγμών ήτο άπώ,ν ανησύχησε. Προσεπάθησαν νά τήν . πείσωσιν^ 
δτι ή έκπυρσοκρότησις θά προήλθεν άπό τινα κυνηγόν. ’Αλλά τά προαι
σθήματα τής νεαρκς γυναικδς ήσαν δυστυχώς βάσιμα. ΊΙμίσειαν ώραν 
κατόπιν εις χωρικός ήλθεν είς τδν πύργον. ’Ολίγον άπό τοϋ δρόμου είς 
τήν διασταυοωσιν τών δδών όποΰ ύπάρχει παλαιός λίθινος σταυρός γνω
στότατος είς τούς άνθρωπους τοΰ τόπου, εύρέθη ο ταγματάρχης δέ Φρε- 
μέζ νεκρός και πλέων είς τδ αίμ.ά του. Πλησίον αύτοϋ χαμαί έ'κειτο μι
κρόν πολύκροτου τδ όποιον έσυνείθιζεν, ώς εϊπεν δ ύπηρετης του, νά φερ·μ 
είς τδ θυλάκιο.ν τοΰ υ.ανδύου του. Ή σφαίρα διεπέρασε τήν καρδίαν του. 
’Έγκλημα ούδέ καν δυναται νά υπόθεση τις. Εύρισκόμεθα λοιπόν ένώπιον 
αυτοχειρίας άνεξηγήτου, διότι ό κύριος δέ Φρεμέζ, άξιωμ.ατικδς, λαμ
πρού μέλλοντος, νυμφευμένος άπδ τής πρωίας μέ γυναίκα τήν οποίαν ε-ι 
λάτρευε, πλούσιος και άφ’ έαυτοΰ καί έκ τής γυναικός του είχε μυρίο.υς 
λόγους συνδέοντας αύτδν πρδς τήν ζωήν. Υποτίθεται οτι πληγή τις έίς 
τήν κεφαλήν τήν οποίαν έ'.λαβεν είς τήν μάχην τής. Λίαν καί άπδ τήν 
όποιαν δέν έ'παυσε ποτέ ύποφέρων, τώ έ^έφερεν- αίφνης εγκεφαλικήν 
διατάοαξιν. Δέν έπιχειροΰμεν νά περιγράψωμέν τήν θλίψιν τής κυρίας δέ 
Φρεμέζ μητρδς και τής δυστυχοΰς νύμφης της».

Μιϊάφρασις. Δ, Π. Λάμπρου
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ουντεθΰαα παο'Έπιγανίου d ημητμιά&ου εκ νήσου Σκιάθου-

Τδ επικόν τοΰτο ποίημα, ή Παγκόσμιος Πανήγυγις, είνζ τοΰ έκ 
Σκιάθου λογίου Έπιφανίου Δημητριάδου, άκμάσαντος έπί τών προ 
τής έπαναστάσεως χρόνων. Άργότερον ίσως γράψωμεν βιογραφικάς τινας 
σημειώσεις περί τοϋ άνδρος, Λογιωταγου επικληθεντος εν τή πατριδι αυ- 
τοΰ διά τδ πλήθος καί τήν ποικιλίαν τών γνώσεων του. Αυτή δέ ή επωνυ
μία καί μέχρι σήμερον άκόμη σώζεται των υιών του ούτως επονομ,αζομενων. 
Έντφπαρόντι παρατηροϋμεν· μόνον ότι α Έπιφανιος Δημητριαδης κατελιπε 
πλεϊστα χειρόγραφα πάντα φιλολογικής ύλης, εν οις, το κατωτέρω δη- 
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ρ;οσίευόμενόν φιλοσοφικδν'διδακτικόν έπος εις τδ συνηθες-δεκαπεντασύλλαβον 
μέτρου, πκνταχοΰ μέν μετά βαθείας φιλοσοφικής περισκέψεως καί μεγάλης 
ιστορικής γνώσεως, ενιαχού δέκαί μεθ’ικανής χάριτος. Απλότητα ιδίως 
κεχαρισμένην δείκνυσιν ή αρχική ιδέα τόΰ έπους περί τίνος δήθεν πκνη- 
γυρεως καί περί πωλήσεως διαφόρων άρετών καί κακιών.’’Αξιόν δέ παρατη- 
ρησεως έναύτωείνε πλήν τοΰ γενικού ύφους τής έπικρατούσης τότε γλώσσηςς 
ρύχί-πολύ άπεχοόσης τής σημερινής, ή χρήσις πολλών ξενικών λέξεων ιδίως 
τουρκικών καί ιταλικών καί μάλιστα περί τδ τέλος, όπξο φαίνεται ολίγον 
άνεπεξέργάστον ή μάλλον άτελές.Έκ τών λοιπών χειρογράφων τοΰ λογίου 
τουτου άλλα μεν περιεχουσι λυρικά ποιήματα, έν οΓς καί τινα γαλλιστί 
γεγραμμένα, έξ ού έμφαίνετζι ότι ό Έπιφκνιος Δημητριαδης είχεν είρεϊάν 
μάθησιν, άλλα δέ περιεχουσι διατριβές παντοίας, έν αίς μία πεγι τής 
νέας μας ποιητικής έπιγραφομένη. Άλλ’ δ πολυγραφώτατος ούτος σϋγγρα-’1 
φεύς τόσην ταπεινοφροσύνην είχεν, ώστε κατώρθωσε νά άπομείνη δλως 
άγνωστος, διότι διατριβάς τινας άλλάς φιλοσοφικής πάντοτε ύλης έδη*  
μοσίευσεν έν Βενετία άνωνύμως, μίαν δέ προσφώνησιν είς άρχαίαν ελληνι
κήν γλώσσαν ύπδ τδ όνομα Στέφανος, 41 προσφώνησις αυτή τυπωθεϊσα. 
είς φύλλον έξ οκτώ σελίδων άποτείνεται «πρδς τδν Υψηλότατου Σοφώ- 
τατον,· Λίεγαλοπρεπέστατον αύθέντην και ηγεμόνα πάσης Ούγγροβλαχίας 
κύριον κύριον Ίωάννην ’Αλέξανδρον Κικνσταντϊνον Μουρούζην Βοεβό-δκ» 
μετά δύο επιγραμμάτων ενός ήωελεγείου καί ένδς ιαμβικού’ τδ δέ κα
τωτέρω δημοσιευόμενου έπος εύρέθη. συνοδευόμενον καί ύπδ. τών έξης δύο 
εγγράφων έκ Κέας, έ'νθα δ ’Επιφάνιας έχρημάτισέ διδάσκαλος καί ένθα 
άπεθανε. Ή φράσις το'ΰ πρώτου δμως περί αιωνίων ά.ΐηθειων πχρίγζι. υπο
ψίαν μήπως περί άλλου συγγράμματος τοΰ αύτοϋ. συγγραφέως πρόκειται. 
Έν τούτοις δημο,σιεύομεν ώδε αύτά.

Α. Μ.

ο Διά τοϋ παρόντος δήλον. γίνεται ότι έλαβον είς χεϊράς μου έν πόνημα 
τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Έπιφανίου έπιγραφόμενον Πεοί 
αιωνίων αληθειών, διά νά τδ έκδώσω είς τύπον ίδίιη μου δαπάνη μέ 
συμφωνίαν οτι νά λάβη έξ αύτών τών τυπωθησομένων βιβλίων δ ρηθείς 
διδάσκαλος,πεντακόσια κομμάτια άνεξόδως. είς αμοιβήν τών κόπων του, 
διό καί γέγονεν ή παροΰσα έ'νδειξις.,

481 4 Μάΐου : Τζία- ·
Ήλίας Καλιγας υπόσχομαι , 
Έπιφάνιος Δημητριάδης διδ. βιξαιώ.

Επειδή καί ή τίμια γνωριμία τοΰ σοφολογιωτάτου, κυρίου - Έπιφανίου 
Δημητριάδου τοΰ. ,σχολαρχοΰντος έν τή νήσω Κέω μέ. άξιοπρεπή ύπόλη-
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ψιν καί κοινήν εύχαρί'στησιν τών έγκατοίκων, μοί έπροξένησε μεγάλην 
εύχαρίστησιν διά την πολυμάθειάν του καί ηθικήν του άρετήν, αξίαν εις 
τδ νά έλκη την αγάπην καί ΰπόληψιν άπδ κάθε καρδίαν φιλομαθή και 
φιλόμουσον τοΰ ελληνικού μας γένους, φιλοτιμοϋμαι ποδς την άζιάγαστον 
αύτοΰ σοφολογιότητα εις τδ νά δώσω δλας έκείνας τάς καθηκουσας εί- 
λικοινεϊς ενδείξεις μιας φιλίας εγκαρδίου συνιστών αύτδν πρδς πάντας 
τούς συγγενείς μου πατριώτας καί φίλους μου και απλώς πρδς πασαν 
την Ιδίαν μας γενεάν τών Κάλιγάδων μέ δποιονδήποτε έξ αύτών ή'θελεν 
άνταμωθή καί γνωρισθή, είς τδ νά άπολαμβάνη έκ μέρους των κάθε φι
λικήν δεξίωσιν, ύπεράσπισιν καί προστασίαν είς κάθε περίστασιν καί 
χρείαν βοήθειας του, ωσάν νά ήμαι καί έγώ ό ίδιος καί είς την περί 
τούτου δήλωσιν έκδίδωμι τδ παρόν μοι φιλικόν συστατικόν τνί σοφολο- 
γιότητί του.

τγί 8 Μ « ίου 4814 ΤζΙα.
•ΙΙλίας Καλιγ®ς.

Έπήγαμεν μίαν φοράν είς ενα πανηγύρι, 
όπου ητον παγκόσμιον νά καμωμεν σεήρι, 
καί νά ίδοΰμεν πράγματα, όπου τά έπωλοϋσαν, 
και δλους τούς άγοραστάς έκεϊ τού; προσκαλοϋσα».

Εύθύς δύω φιλόσοφοι βλέπομεν και μας κράζουν 
καί μέσα στ’ άργαστήρι του; νά έμβωμεν προστάζουν, 
διά νά άγοράσωμεν μέ κάθε προθυμίαν 
πράγματα χρειαζόμενα είς κάθε ηλικίαν.

Ό εις πωλοϋσεν άπ’ αυτούς γλώσσαις, ποΰ δέν μιλούσαν, 
παοά όπότκν έ'πρεπε, κι’ όλοι τάς επαινούσαν.
*0 άλλος έ'διδεν αύτίά πολλά επαινεμένα, 
ποϋ στά καλά ταν άνοικτά, στά δέ κακά κλεισμένα. 
"Ενας άλλος μάς φώναξε, νά μάς πώληση γνώσι, 
κ’’έπήγαμεν εύθύς εκεί διά νά μάς την δώση, 
«ρωτώμεν πόσα μάς ζητεί;, γΐά νά μάς την πώληση, 
δμως αύτδς έγέλασε, κι άρχισε νά λαλήση. 
ιΓνώσις δέν άγοράζεται, μέ κόπον άποκτάται, 
κι’ άν δέν πιστεύεται εμέ, σύρτε, κι’ άλλου ρωτάτε. 
"Οπου κ2’άν έρωτήσαμεν, έτζι δλοι μάς είπαν, 
μ’ άσπρα δέν άγοράζεται αΰτη, άποκριθήκκν, 
γιατί άν άγοράζωνταν, ήθελαν έ'χη δλοι,
’ς ταϊς χώραις και εις τά χωργίά, καί εί; αύτήν την Πόλι.
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’Άλλος ένας μάς φώναξε τιμήν νά μάς πώληση 
κί’ εύθύς πόσην τιμήν ζητεί είχαμεν τδν ρωτήση. 
αύτδς μάς λέγει, η τιμή ποτέ τιμήν δέν έ'χει, . 
μόνον χαρά στδν άνθρωπον εκείνον, ποϋ την έ'χει. .

"Ενας άλλος μάς φώναξε μάτια νά μάς πώληση, 
μάτ^κ, δπώβλεπαν διπλά, ώς είχε παραστήση. 
Τί μάτια, είπα, είν’ αύτά, όπου διπλά θωροΰσι, 
κι’ εκείνα ποϋ δέν βλέπουσιν οί άλλοι τά θωροΰσι; 
Αύτά τά μάτίκ, λέγει μου, είν’ τών γραμματισμένων 
ποΰ βλέπουν κείνο τδ καλδν πουν’ στδ χαρτί γρκμμενον. 
Πόσον έτοϋτα τά πωλεϊς, είπα, νά τ’ αγοράσω; 
κΓ εκείνος μ’άποκρίθηκε, δέν θέλω τ’απολαύσω, 
παρά μέ μάθησιν, σπουδήν, καί μέ διδασκαλία, 
λόγων τε, καί επιστημών μέσα εί; τά σχολεία.
Πολλά τδν ευχαρίστησα σ’ αύτην την συμβουλήν του 
κ’ είπα νά έ'μβω.στδ σχολειδ «Γ έγώ μέ τήν εύχην του. 
’Ακόμη τδν έρώτησα, ποίή μάτ’ζ μακράν, βλέπουν, 
τά μαΰρα ; ή τά γαλανά ; κ’ είς ποιους αύτά πρέπουν ; 
Τών φθονερών, μέ είπ’ αύτδς, βλέπουν μακράν τά μάτΛζ 
δμως φυλάξου άπ’ αύτά, εινε κακή πρκγμάτε’α.
"Ύστερα τδν έρώτησα ακόμη άλλο ένα, 
ποιά μάτ’α βλέπουν τά βκθυά, πολλά βκθυά κρυμμένα ; 
Τών συκοφάντων, είπε μοι, μάτια τά ώργισμενα 
εκείνα βλέπουν τά βκθυά, τ’ά πλέον κεκρυμμένα.

'Ύστερα μά; έφώναζεν ένα; είς άλλον τόπον, 
όπου πωλοΰσε Γιατρικά στά πάθη τών άνθρώπων. 
Εύθύς σ’έκεΐνον έ'τρεξκ τδ γιατρικό νά λάβω 
καί τήν ρετζέτα νά μέ πή γιά νά τήν καταλάβω. 
’Έχε όλίγ’ υπομονήν, έκεΐζος μ’άπεκρίθη, 
καί ύστερα άλλη δουλειά πώς έ'χει προσποιήθη. 
Έγώ πάλιν έγύρευα τδ γίατρικδν έκεϊνο’ 
σδν είπα, δώσε μου αύτό, καί δσα θέλεις δίδω. 
Τδ γιατρικδν στδ έδωσα, μέ λέγει, πλήν δέν θέλεις 
νά τ’άγοράσης, ύπαγε, παιδί μου, δπου θέλεις. 
’Ομνύω, καταλύομαι έγώ, πώς δέν τδ πήρα,, 
εκείνος, πώς μοϋ τό'δωσε, βεβαίωνε μέ πείρα. 
Σ’είπα, μέ είπεν, άνθρωπε, υπομονήν νά έχης, 
αύτδ είναι τδ γ’ατρικδν, αύτδ ποϋ δέν κατέχεις.
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Αύτδ είναι τδ γΐάτρικδν στα πάθη των ανθρώπων, 
ή μόνη ή υπομονή παντού είς κάθε τόπον.
Λοιπόν εγώ στο έδωσα, έπαρτο, μην άργήσγς, 
στα πάθη κ’ είς τάς συμφοράς είναι μεγάλη χρήσις.

"Ενας πάλιν μάς φώναξε βοτάνι νά μάς δόση, 
όπου τά ελαττώματα μ.πορεϊ νά διόρθωση.
Πώς ονομάζεται αύτό, τδν λέμεν, τδ βοτάνι, 
Αύτδ είναι πτύελον έχθροϋ, λέγει, δποΰ μάς γϊάνει, 
τοϋ φίλου μας τδ πτύελον ενέργειαν δέν έχει, 
καθώς τδ πτύελον έχθροϋ τ·ης γιατρικης μετέχει. 
Οί φίλοι δέν μας λέγουσι τά έλαττώματά μας, 
μήτε γνωρίζωσι καλά ολα τά σφάλματά μας, 
οί φίλοι κολακεόουσι, μά δέν μάς Θεραπεύουν, 
ώς οί εχθροί έλέγχοντες ξεύρουν νά μας γιατρεύουν. 
Πόσον έτοΰτο οί εχθροί τδ γ’ατρικδν πωλοΰσι, 
ποϋ μέ αύτδ τόσον πολλά, είπα, μας ώφελοϋσι ; 
Αύΐοί, λέγει τδ δίδουσι τζάμπα, χωρίς παράδες, 
όταν θυμώσουν, όργισθοΰν, καί κάμουν τούς καυγάδες.

Τώρα τδ έκατάλαοα, λέγω, καί τ’άγοράζω, 
κΐ’ άν είς αύτδ έδίσταζα, τώρα πλ’ά δέ διστάζω. 
'Γωρα πηγαίνω παρευθύς, σ’ έναν καλόν εχθρόν μου, 
νά τ’άγοράσω άμισθί, αύτό τδ γιατρικό μου- 
φθάνει νά δώσω είς αύτδν παραμικρών αιτίαν, 
κ’ εύθύς μοί δίδει σωρηδόν αύτην την πραγματείαν 
"Ομως, είπε μοι, ποϋ πωλοΰν, φίλε μου, την φιλίαν,. 
Νά άγοράσω κΓ άπ’αύτήν μέ κάθε προθυμίαν.

Τοΰτο είναι πολύτιμον πράγμα τη άληθείγ, 
πλην δέν πωλείται, είπέ μοι, μέ άσπρα η φιλία*  
φιλία η άγοραστή τίποτε δέν άξίζει, 
εύθύς φεύγει καί χάνεται, εύθύς βρομά μυρίζει- 
καί μάλιστα την σήμερον, οσον κι’ άν έξετάσης, 
τοΰτο τό πράγμα δέν θά βρ·ης στον κόσμο ν’ άγοοάσης*  
Γ’κτ’ η φιλία χάθηκε παντού είς κάθε μέρος 
μία φιλία βρίσκεται μόνον, ποϋ λέγουν έρως, 
δμως κ’’ αύτός είναι τυφλός, τδν έρωτα μάς δείχνει, 
άλλ’δμως ταϊ; σαΐταις του δέν ξευρει ποΰ ..ταϊς ρίχνει.
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Είξεύρεις τήν ύπόληψιν, τδν λέγω, ποϋ πωλείται ; 
νά άγοράσω άπ’ αύτην, όπου πολλ’ επαινείται, 
Αύτη πωλείται μακρυά, κΓ άπδ μακρυά τιμιέται 
σαν πλησιάση, λέγει μ.ου, πάραυτα ξετιμν^έται. 
Γ’κ τοΰτο βλέπομεν πολλούς μακρόθεν παινεμένους, 
καί όταν πλησιάζωσιν ώς καταφρονεμένους.
καθώς καί τούς ’Ελέφαντας, δπόταν τούς άκοΰμεν 
είς άκρον τούς θαυμάζομεν, παρ’δταν τούς ίδοΰμεν. 
'Ομοίως καί τούς λέοντας, τόσον φρ,ικτά θηρία, 
δταν τούς συνηθίσωμεν, μάς φαίνονται άρνίκ.
Τά πράγματα τά σπάνια δ κόσμος τά θαυμάζει, 
πλην δταν Φαίνονται συχνά, πλιά δέν τά λογαριάζει.

’Άς άγοράσω τδ λοιπδν κομμάτι εμπειρία, . 
καί ποΰ πωλείται λέγω τον, αύτη ή πραγματεία; 
Πράγα, μοί λέγει,, τδ λοιπδν γυρεύεις ν’άποκτήση.ς, 
ποΰ κάμνει χρεία πανταχοΰ’ τον κόσμον νά γυρίσης 
μέ εύκολίκν δέν μπορείς αύτήν νά άποκτησης. : 
Πολλών, άνθοώπων άστεκ είδε καί νόον έγνω, 
καί στο βιβλίον τοΰ παντός δ έμπειρος άνεγνω. 
Δεϊξαί μου κάν τήν .σιωπήν, λέγω,, νά άγοράσω, 
νά σιωπώ, νά μή μιλώ, διά νά ησυχάσω.
Τήν σιωπήν μέ σιωπήν, λέγει, τήν άγοράζης, 
δέν χρησιμεύουν λόγια, δσκ καί νά ξοδ’ζζης. 
σιώπησα λοιπδν κ’ εγώ, άλλην άπολογίαν 
δέν ήυ.ποροΰσα νά ευρώ σ’ αύτήν τήν πραγματείαν.

"Οταν ακούω κάποιον εκεί, καί διαλαλοΰσε, 
πώς τήν καλήν ταπείνωσιν αύτός την έπωλοΰσε- 
καί μέ πολλά εγκώμια αύτήν τήν έπαιν.οΰσε ’ 
καί νά τήν άγοράσωσιν δλοι, πκρακινοΰσε, 
λέγωνται πώς ή άρετή αύτή πολλά υψώνει, 
καί έως είς τούς ούρανούς τούς ταπεινούς σηκώνει. 
"Ομως κανείς δέν θέλησε νά πάγη ν’άγοράση, 
μάλιστα τδν Πραγματευτήν ειχον τδν περγελάση, 
λέγοντες πώς είν’ άχρηστον αύτδ τδ τεφαρίκη, 
καί πώς αύτδ δεν προξενεί κανένα ζαριφλίκη. 
’Εξ εναντίας μάλιστα, έτρεχον σ’ένα άλλον,, 
νά πάρουν περιφκνειαν, μ’ένα σεβδά μεγάλον, .
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άνδρες, γυναίκες, άρχοντες κριταί κατοιαγάδες. 
μάλιστα καί άρχιερεϊς, διάκονοί, παππάδες.

"Ομως, τδ πλείδ χειρότερον, ένας εϊχ’ ένα μόρον, 
παγκάκιστου, καί δυσειδή, κ’ έφώναζε στον φόρον, 
τρέζατε, άγοράσατε αύτδν τδν θηριώδη, 
δποΰ τδν λέγουσι θυμόν, σκληρόν καί μανιώδη. 
"Ετρεζαν δΆοε πάραυτα, καί πήγαν κλ’ άγοράσαν, 
κανείς άδίος δέν έ'μεινεν, όλοι τδν έμοιράσαν, 
ωσάν νά ήτον γ’ατζεντί, ζαμπέτι μυρισμένο, 
μ’ δλον ποϋ ήτον βλαπτικόν πράγμα καί βρομισμενον. 
Ευθύς ποϋ τδ κατάλαβαν όλοι μετανοήσαν 
πλην τί τδ όφελος, αύτοί μέ τοΰτον συνηθήσαν. 
"Γστερ’άκοΰμ.εν, φώναζε, πωλώ παστρικωσόνη 
μία Γυναίκα φρόνιμη, την λέγουσι Φροσυνη. 
κ’ έ'λεγεν, ή Πραγμάτε’ατης εϊναι ώραϊον πράγμα 
καί έ'χει χάριν περιτσήν, εινε τφ όντι θαϋμα, 
και χρησιμεύει πάντοτε είς άνδρας καί γυναίκαις 
καί φράγκισαις, καί τούρκισαις, βλάχισαις και ρωμαίσαϊς. 
"Ομως δλίγοι έ'τρεζαν σ’ αύτην την εύφροσόνη 
καί άγοράσαν μερτικό άπ’ την παστρικωσόνη' 
οί άλλοι προφασίσθηκαν τάχα πώς έ'χει κόπον 
και πώς νά μή χρειάζεται αύτή εις κάθε τόπον.

Ki’ άκόμη τδ χειρότερον ποΰ είδα κΓ άποροΰσα, 
καί μέσα εις τδν κόρφον μου κρυφά κρυφά γελούσα. 
(Γίατί φοβοΰμην νά είπώ γΓ αυτούς τίποτες κάτζο, 
διά νά μή μέ δώσωσιν ευθύς κανένα μπάτζο) 
ή'τονε δποΰ έ'βλεπα τινάς σάν τραλισμένους 
σάν μαινομένους, σάν τρελλούς, τούτέστι μεθυσμένους· 
άλλοι έκλαίγαν σάν μωροί καί άλλοι έγελοΰσαν 
άλλοι φώναζαν, μ.άλωναν, και άλλοι τραγφδοΰσαν’ 
όμως οί περισσότεροι στραβοπεριπατοϋσαν 
κΓ οί πλειά πολλά συγχαμεροί εδώ κ’ έκεϊ ζερνοΰσαν, 
καί όχι άνδρες μοναχά, και γέροντες μέ γένια, 
άλλά καί γύναια αισχρά, καί ούδέ τιποτένια.
Έρώτησα διά αυτούς, καί τήν κατάστασίν τους, 
καί μ.’ είπαν άνθρωποί τινες δπ’ούταν γνώριμοί τους. 
Τδ πώς αυτοί συχνάζουσι σέ μ vi a ποΰ λέγουν μέθη, 
δποϋ πωλεϊ· πάντα κρασί, καί πώποτε δέν γνέθη’ 
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καί τούς κερνά κούπαις πολλαΐς τούς πέρνει τούς παράδες 
κ’ υστέρα κατασταίνονται, ώς βλέπεις, περβκνάδες.
’Άν αγαπάς, μοϋ λέγουσι, σύρε κΓάλλοΰ καί τζοΰζε 
κ’υστέρα πήδα, χόρευε και φώναζε καί σοΰζε. 
Νά μέ φυλάζ-ρ δ Θεός άπδ αύτήν τήν ζάλη, 
νά καταντήσω και έγώ είς ένα τέτοιο χάλι’ 
καί πώς, μέ λέγουσιν αύτοί, δέν μέθυσες ποτέ σου, 
μήτε στά πανηγύργία σου ; μήτε σταϊς έορταϊς σου ; 
Είναι κανένας άνθρωπος ποτέ είς τδ χωργ’ό του, 
ποϋ νά μήν έ'λαβε κΐ’αύτδς αύτδ τδ μερτικό του ; 
Ναι είπ’ αύτδ άκολουθεΐ, καμιά φορά συμβαίνει, 
πλήν εζις καϊ συνήθεια δέν πρέπ’αύτδ νά γένη, 
καί άν συμ.β-ρ καμνίά φορά είς κάποιο ζιαφέτι 
άλλ’ όχι πλέον νά γενρ ή μέθη ταμπιέτι 
Πήγαινε, λεϊψε τδ λοιπόν, μοί λέγουν, μή σ’ άδοάζη 
γιατί κυτάζει όποιον βρ·?5 αύτή νά τδν άρπάζγ.
κΓ άφοΰ τδν βάλη μία φορά μέσα στδ καπηλιό της, 
τδν κατασταίνει ύστερα φίλον σωστόν δικόντης.
Τδν βάλλει παίζει καί χαρτιά, καί κύβους, καί πιλίάρδο 
καί κοντραδάντζο τής πηδά, ωσάν τδν λεονάοδο. 
κΓ άκόμη πλιδ χερότερον τδν φέρει παλλακίδες 
ποΰ τοΰ άρπάζουσι τδν νοΰν, ωσάν αί νηρι’ίδες, 
καί τοϋ άδιάζουν τδ πουγγί σάν άρπειαις μέ τά νύχια 
κ’ ύστερα τδν άφήνωσι σάν ψάρι μέ στά δύκτϊα. 
ή'κουσα γΐά τήν Μάγισσαν δποΰ τήν λέγουν Κίρκη 
ποϋ κατοικοΰσε μ.ιά φορά, δέν ξεύρω, στήν Φοινίκη 
καί τούς άνθρώπους έ'καμνε, καί γίνονταν γομάργία. 
χοίροι, μαϊμούδες, άλογα, γέρους καϊ ,πάλικάργία.
’Έτζι κΓ αύτή ή μάγισσα, έ'τζι τοϋς μεταβάλλει, 
τούς φερει σε κατάστασιν, δποΰ δέν έχουν χάλι. 
"Εφυγα γλήγωρα λοιπόν έκύτταζα κΓ δπίσω, 
τόσος φόβος μ’ έκόλλησεν, όπου νά ζεψυχήσω. 
'Ύστερα βλεπομεν έκεϊ έπάνω σ’ ένα δρόμον, 
καϊ στέκονταν κ’ έκοίταζεν ένας ποΰ λέγαν μώμον 
ένας μέ τά σγουρά μαλιά, όλος άσβεστωμένος 
γέρόντας κακομούτζουνος καϊ κακομοιργίασμένος. 
Είχε τά μάτ’α λήθωρα, κΓ όσα κΓ άν έθωοοΰσεν, 
όλα τοΰ φαίνονταν στραβά καί τά κατηγοροΰσεν. 
Αυτός μάς φώναξε κοντά, καί μάς παρακινούσε 
γ’ά νά τδν άγοράσωμεν, καί έκρυφογελοϋσε,
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νομίζοντας του λόγου του πώς έχει πολύ πνεΰμα 
κ’ είναι περίεργος πολλά, καί νϊώνει μέ τδ νεϋμα, 
λέγωντας, πώς έξαίρετον. έχει προτέρημά του 
καί ί'διον ξεχωριστόν τδ πλεονέκτημα του, 
τών πάντων νά καθάπτεται, άνδρών. λαμπρών μεγίστων 
ώς και τών πλέον .θαυμαστών, ώς και τών τρισαριστων" 
και πώς αύτδς τδ εύ'ρηκε τδ σφάλμα τοϋ Φειδίου 
ποΰ είχεν είς τδ άγαλμ,α Διος τοΰ ’Ολυμπίου, 
λέγωντας πώς ή μύτη του ήτον στραβή κομμάτι 
καί πώς ήτον αλλήθωρο καί τδ δεξί του μάτι.
Μάλιστα καί τδ άγαλμα εκείνο τής Πανδώρας, 
ποϋ έκαμεν δ 'Ήφαιστος στεμμένον μέ τάς ώρας, 
αύτδς τδ έκατάλκβε, πώς κάτι τι τοΰ πρεπει, 
ν’ άχη στδ στήθος κάτοπτρου, καρδιάν τινας νά βλεπν), 
κ’έλεγε πώς προφήτευσε καλά έπ’ αλήθειας 
εις τδν καθρέπτην πδπρεπε νά έ'χη τής καρδίας’ 
γΐάτ’ ή Πανδώρα έπειτά, μ’ δλον πολλά ωραία, 
έδειξεν όμως, πώς καρδιά δέν είχ’ αύτη γενναία’ 
κκί τδ πιθάρι άνοιξε πούτον κακά γεμάτο, 
κ’ έκαμεν αυτή ή τρελλή τδν κόσμον άνω κάτω.
Καλά, τδν εί'πκμεν ήμεΐς, εσύ δέν έχεις χάλι, 
καί κάθεσαι καί έρευνας ’κείνα ποΰ κάμνουν άλλοι. 
’Ανόητοι, μας λέγει αύτός, κκλδς γίνεται Μώμος ; 
Δέν ξευρετε πώς είν’ κζκδς χειρουργός άνατόμος ; 
Μέ δλον τοϋτο φαίνεται έχει αύτήν τήν χάριν, 
νά έξετάζγ, νά ρευνά, σαν τδν κακόν Πορτάρην, 
τά σφάλματά τών άλλονών, καί νά τά ξεσκεπάζγ. . 
τά ίδικά του νά μπορή.κΓ αύτδς νά τά σκεπάζγ 
Δέν μάς χρειάζεσ’, εί'πκμεν, πήγαινε στήν δουλειά σου 
κ’έσυ, κκί δλα σου αύτά τά προτερήματα σου. 
Φθάνει ποΰ ονομάζεσαι δ κακούαίμων Μώμος, 
καί καθώς είπςν, κάκιστος χειροΰργος άνατόμος, 
κκί δτι είσαι μισητός είς τε θεούς κι’ανθρώπους 
κ’ ένα δλέθριον κακόν παντού σ’ δλους τους τόπους.

'’Γστερκ μάς έφώναξε σ’ένα τζικμά σοκάκι 
μία ποΰ λέγουν ηδονήν, κι’ έπώλιε φαρμάκι’ 
ήτον φαρμάκι πλήν γλυκό, κ’έσκωτωνεν ανθρώπους, 
καί απ’ αύτδ εύρίσκεται παντού σ’ όλους τους τόπους. 
Είχε μίαν στδ σςςίτι της, τήν λέγαν Άφροδίτην. , 
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σαν ’κείνην οποΰ λάτρευαν μίαν φοράν στήν Κρητην. 
Καί είχε μάτια πορνικά, μάγουλα μέ φθλκσίδι, 
καί μέ-πλεξούδες τά.μαλίά καί φρίδία σάν τδ φίδι. 
Κοιτάξετε μας λέγ’ αύτη τί κόρη, ζαφυρέν’α ! 
μέ πρόσωπον ζωγραφιστόν, καί χέργια κρυσταλένία! 
’Ελάτε ν’άπολαύσητε τέτοιο ώραϊον πράγμα 
καί κάλλος αφροδίσιον ποΰναι τώ δντι θαϋμα.
Πολλοί έσυναρπάσθησαν άπδ τήν θεωρίαν 
καί επλησιασαν κοντά σ’ αύτήν τήν φαρμακείαν 
καί πίνωντας τδ κώνιον έχασαν τήν ζωήν τους, 
έχασαν καί τά άσπρα τους μαζύ μέ τήν ψυχήν τους

Μέσα στδν ί'διον μαχαλάν κάθονταν καί μν’ά άλλη 
πουτον κΓ αύτή φαρμακερή στδν κόσμον παρά άλλη. 
Τά λόγΐχ της ήτον γλυκά, τήν λέγαν Κολακεία 
κι’ έκαμνε νά τήν γγαποϋν πολλοί έν άληθείγ. 
Μεγαλωσάνοι, Βασιλείς, Πρίγκιπες καί μινίστροι 
καί τούς τραβοϋσ’ δπ’ ή'θελεν, ώσάν μέ τδ καπίστρι’ 
είχε κοντά της μΔαν παχε’άν, μίαν χοντρήν φαντέσκα, 
ποΰ έμο’αζε σάν τουρκισσα σάν φράγκα, σάν δεδέσκα 
καί έμιλοΰσε περιάσάς καί διαφόρους γλώσσας 
κ’ ί'ςευρε τζιριμόνιαις,. τέχναις δέν ξέρω πόσας.
Ki’ έλεγε Παρασιτική πώς λέγουν τ’ ό'νοαά της 
καί έπιτηδειότατον είχε προτέρημά της, 
νά προχωρή σ’ αρχοντικά, σέ πλούσια τοαπέζΐζ, 
νά έγλενδίζγι σάν Κυρά, νά κάμτ) φαρμαρέτ’α. 
Καί είπε, πώς μάς τήν πωλεΐ καί βερεσέ σάν θέμεν, 
διά νά έγλενδίζωμεν μ’ αύτήν, δπό-ταν θέμεν. 
Εύχαριστώ, τής είπα ’γώ, κυρά μου Κολακεία, 
τζοκόγι δέν θέ νά γενώ ποτέ έν άληθείγ, 
νά πάρω ίίαρασιτικήν τέχνην πολλά άχρείαν, 
νά θεραπεύω ταϊς αύλαΐς μόνον.γΐά τήν κοιλίαν. 
Καί πώς, μέ λέγει, βέβαια τδ λές μέ τδν μπερδέ σου ; 
’Εσύ, καλέ, δέν διάβασες Λουκιανόν ποτέ σου ;
Και μ.ητε νο’ωθεις παντελώς μ.έ νοΰν πεφωτισμένου, 
τδ πώς ή Παρασιτική είν’ πράγμα ξακουσμένου, 
πώς είναι τεχνη τών τεχνών, σύστημα συστημένου, 
έκ καταλήψεων καλών καί έγγεγυμνασμ.ένων.
'Ως τόσον εγώ έφυγα νά μή μέ παγίδευση, 
άφ’ ου καί περισσότερον εκεί μέ κολακεόση.
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Άπδ .έκεΐ δέ φεύγοντας, περνώ σ’ένα μεΐδάνι 
και βλέπω πλήθος περισσόν ποΰ ζώνανε σεργ’άνη*  
μία γυναίκα έτρεχεν έπάνω σέ μλκ σφαίρα, 
[Λητέ την νύκτα έστεκε και μήτε την ήμερα. 
Τά μάτίκ της ήτον τυφλά, καί την έλέγκν τύχη, 
μοίραζε πλούτη, καί τιμκΐς, δπου ήθελε τύχη 
Ποΰ δέ τά μοίραζεν αυτά, δέν έ'βλεπε καθόλου 
καί φαίνονταν ανόητη, τυφλή όλως διόλου. 
«Μάλιστα άκατάστκτη γύριζ’άπάνω κάτω, 
ποτ’ήοχονταν στην κορυφήν ποτ έφθανε στον πάτο. 
»Καΐ είχε χάζι, ποτρεχαν πολλοί, ποιος νά προφθάσ?;, 
την τύχην άπδ τά μαλιά, αύτδς νά την άρπάζ'ρ. 
«Μόλις μέ κόπον περισσόν έκεΐ πολλά ολίγοι, 
τδ φόρεμά της έπ’κσαν, πλην πάλιν είχε φύγει. 
«Έθαύμαζα κοιτάζωντας, κ’έγώ αύιήν την τύχη 
καί έλεγα τάχα μπορεί, καί εις έμέ νά τυχγ, 
»ί»ά ρίξτ) αύτη ή τρελλή άπδ τδ μέταλλόν της, 
δποΰ βαστά στον κόρφον της, μέταλλόν τδ χρυσόν της. 
«"Ομως πλέον βκοέθηκκ νά καρτερώ κοντά της, 
δέν έρριψε ποσώς σ’έμέ τίποτε φάσκελά της. 
«Ώς τόσον έκαυχόμουνα, ωσάν τδν Διογένη, 
κ’έκτενιζα τά γένεια μου κ’ έγώ μέ ενα κτένι.
«Καί έλεγα καυχώμενος κ’ έγώ, ωσάν κ’ ετούτον: 
«Ούδέ διαμειψώμεθα, της άρετής τδν πλούτον, 
ι’Επεί τδ μέν ώς έμπεδον,· αίεί ωσαύτως έχει», 
κτήματα δέ άνθρώπινα άλλοτε άλλος έχει 
»Τί θέλω τέτοιο τάλαντον’ τί Θέλω τέτοιο έχειν 
άλλοτε μεν τδ νά πλουτώ, άλλοτε μηδέν έχειν. 
«Άλλ’ομως τί τδ όφελος ! μόλις είχα πηγαίνη, 
ώς τρία μίλ2α μακρυά, κ' εύθύς βλέπω κ’ εύγαίνει 
»"Εκνς δποΰ έφώναξε πΐκστε τδν Διογένη 
αύτδς είναι ποΰ μ έκλεψε, τδ μπαγαδένίο κτένι. 
»Κ’ ευθύς μέ πγν στην φυλακήν, στά σίδερα μέ βάζουν 
κι' άρχησαν νά μέ έρωτοϋν, καί νά μέ εξετάζουν. 
»Γ’ατί μωρέ τδ έκλεψες τδ μπαγαδένίο κτένι ; 
γΙατί, κακοφιλόσοφε, κκί κακοδιογένη ;
’Ομνύω, καταλύομαι, τδ κτέν’ είναι δικό μου 
καί πώς άπδ την άρετήν τδ έχω μερτικό μου, 
ϊίΐοΐδς δέν άκούει λόγια άπδ φιλοσοφία, 
αύτή όποΰ μέ έκρινε? ήτον ή τυραννία,
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»κΐ’δλη της ή πκράτκξις ήτον συκοφαντία, 
«Τδν δαβατζή μου είχανε γενίκ τδν συκοφάντην 
κ εις δλα τδν έπίστευσαν ώσαν Ιεροφάντην.
»Πολλά μέ τυραννίσανε, μέ πήραν καί τδ κτένι, 
κκί υιέ ξυλίσανε καλά ωσάν τδν Διογένη. 
ι’Όχου, καϊμένη άρετή, έλεγα, συ καλή’σαι, 
δμως δέν σέ άφίνουσιν ήσυχη τοΰ νά ήσκι 
»οί "Ανυτοι, καί Μέλιτοι’ ιδού σέ φαρμακώνουν 
■σάν τδν Σωκράτην μνίά φορά, καί σένα σε σκοτώνουν 
καί σέ φορτώνουσι ξυλ^αΐς, ωσάν τδν Διογένη, 
κκί λέγουν πώς τούς έκλεψες τδ μπαγκδένίο κτένι, 
«"Ομως ή γενναιότης σου είν’ άρκετή, άνδρεία, 
νά κατκπιή καί κώνιον, δέν έχει τήν δειλία.
&Δεν δειλι^ τδν θάνατον ό νοερός Σωκράτης', 
κκί ταΐς ξυλίκϊς καταφρονεί δ Κυνικδς ο Κράτης.

$ Μόλις γλυτων’άπ’ τδ κακό, Χαί πλίδ κακό μεγάλο 
ευρίσκω καί χειρότερον στον κόσμον, παρά άλλο. 
Mix γυναίκα παλαβή, τήν λέγαν ’Αθεΐαν, 
ξερνοϋσε κατά τ’ούρκνοΰ φαρμάκι, βλασφημίαν, 
«Είπε γάρ αύτη ή τρελλή δτι'θεδς ούκ έστι, 
κκί αποστάτης τοΰ θεοΰ εύθύς αύτή κατέστη. 
«Καί ήτον τόσον βδελ.υρά, πόκκμνε τούς άνθρώπους 
νά κάμνουν δλκ τά κακά, παντοΰ σ’δλους τούς τόπους» 
«Αύτή μέ πιάνει, μέρωτφ, μην είμαι θεολάτρης· 
βέβαια, είπα, τοΰ θεοΰ βέβαια είμαι λάτρης.
»Καί πώς; ύπάρχουσι θεοί στδν τόπον σου, μοί λέγει ; 
π’δς τούς θεούς είδέ ποτέ νά ήναι, κκί τούς λέγει ; 
«Θεοί μέν δέν ύπάρχουσιν, δμως θεός ύπάρχει, 
τδν άπεκρίθηκκ έγώ, ποΰ τών απάντων άοχει.
»Όποΰ έλδημιούργησεν δλα αύτά τά οντκ, 
καί προνοοΰνται άπ' αύτδν θεόν τδν αεί οντκ. 
«Λκνθάνεσαι, μέ.λέγ’αύτός, Δημιουργός δέν είναι. 
Άμή ποϊοςτά έφερε, λέγω, αύτά στο είναι; 
κΓίνεται δημιούργημα χωρίς Δημιουργόν του ; 
Γίνεται κτίσμα νά γενή χωρίς κτίστην δικόν του ; 
Αύτδς ό ώραιόμορφος κόσμος πώς έπαρήχθη ;
Χωρίς Κτίστην, Δημιουργόν, πώς έδημιουργήθη ; 
εΚαί πώ; κινείται, φέρεται μέ τόσην αρμονίαν ς 
Πώς συντηρείται, στέκεται, χωρίς πρόνοιαν Οείαν ;
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»’Εκ ταύτομάτου, λέγει μου, έγιναν ταϋτα παντα, 
χ.’ είναι χωρίς Δημιουργόν,. καί κτίστην ταύτα-πανταί 
»Μά τδ ταυτόματον Σινιόρ, λέγω, δέν κάμνει οντα 
εύτακτα, έναρμόνια, κινούμενα και ζώντ.α, 
«μήτε μπορεί νά συντηρή αυτά έκ ταυτοματ.ου*  
τδ προνοεϊν, καί. συντηρεϊν δέν ειν’ιδίωμά του, 
«ώσάν δποΰ εις άτακτον δέν δίδετ’ ευταξία-, 
καί εις τδ άκατάστατον δέν δίδετ’ εύρυθμία.
«Τής Ίλιάδος· οί γλυκείς, καί οί ωραίοι στίχοι 
δέν έ'γιναν μονάχοι τους, καί μήτε.κατά τύχη 
«άλλ’ ένας θειος "Ομηρος μέ άκραν εμπειρίαν 
τοϊς έδωκε την συνθεσιν, κΛ δλην την αρμονίαν 
«Είδες πώς τδ αυτόματον, Σινίδρ, δέν κάμνει δντα 
εύτακτα, έναρμόνια, κινούμενα, καί ζώντα;

«Αοιπδν, μοί λέγει, τάκαμεν δλα αυτά η φύσις, 
άν τδ αυτόματον αύτδ δέν θέλεις νά γνωρίσης, 
«κ’ή ειμαρμένη τά κινεί, ώς θέλ’αύτά κινήσεις 
καί μήτε άνταπόδοσις είναι, και μήτε αρίσις.

«Τί πράγμα, λέγω τον έγώ, είναι αύτή ή φύσις; 
©εδς ή δημιούργημα ; νά μέ πληροφόρησης.
«Δέν ξεύρω, λέγει, τ’ είν’αύτή, πλήν έτζι δίδει χέρι 
στδ άθείας σύστημα έτζι αύτδ συμφέρει.

«Πήγαινε λέγω άπ’εδώ, τί λέγεις, δέν είξεύρεις 
και δίδαξαι τδ σύστημα, τζουκόγ’α άφ’ού εύρης 
«έκδοτα είς τάς ηδονάς, δοσμένα είς τά πάθη, 
όπου τδ συνειδήσεως δέν έχουσι αγκάθι.
«Έγώ βλέπω τούς ουρανούς, δποΰ την διηγούνται 
την δόξαν τοΰ Δημιουργού, κηρύττουν και εξηγούνται 
«Καί τδ στερέωμα αύτδ τδν ποιητήν διδάσκει 
και οποίος είναι άθεος, ωσάν τρελλδς άς χάσκη. 
«Μόλις έγλύτωσ’ άπ’αύτην την Κακοδαιμονίαν,· 
ή άδελφη της μ.’ έπίασε ποΰ λέγανε Μωρίαν.
«Κΐ’ένας σεοσέιιης άδελφδς Πυρωνισμδς την κλήσιν 
δποΰ άρνούντανε σχεδόν, ώς κατ’ αύτην την φύσιν. 
,»Κ’ εις πάντα διεσκέπτετο, άμφίβολα έπεϊχεν 
καί έλεγε πώς ύπαρξιν ούδέν πράγμα δέν είχεν. 
»’Άς είναι, λέγω, δίκαιον έχετε νά φρονείτε
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καί ώς ούδέν τδ είναι σας αύτδ νά τδ μετρήτε"’ ' ■ < 
«άμη κΓαύτδν τδν ήλιον στδν ούρανόν, άν φέγκγ, ■ 
διά νά τδ πιστεύσητε, χρειάζεται μελέγγι ;

ί «Διασκεπτόμεθα, μέ λέν, άν φέγκη, η δέν φέγκγ,
κατά τδ ενδεχόμενον πυρωνισμ.όΰ μελέγγι.
«Άμη μέ τδ μπαστούνι μου, άν είχα σάς κτυπήσγ, 
Οέλέτε διασκέπτεσθε, άν είχα σάς ραβδίσγ ; , 
«Φύγετε, λέγω, τδ λοιπόν, νά μ.ή σάς κατεβάσω 
έίς τά κρανία σας καμνίά, καί σάς τά κατασπάσω*  
«Ένδέχ εται, Σινϊδρ αύτό, μέ λέγουν, νά τδ κάμης, 

ί βμως θέ ν’ άμφιβάλλωμ,εν καί πάλιν, άν τδ κάμγς.
«Είς δλα τδ ενδέχεται ημείς πάντα φρονοΰμεν, 
είς δλα άμφιβάλλομεν, είς δλα άποροϋμεν.
«Με πήρανε τά γελοία μ’κύτους τούς μωραμένους, 
κ’ έφυγα καί τούς άφησα ώς καταφρονεμένους .
«Πλήν έν τώ φευγείν, έλεγαν πώς θέλαν άμφιβάλλιε
6ις δλα τά βλεπόμενα. 'Ορίσετε κεφάλι !

"ϊστερα συναπάντησα εναν μέ τήν ματζοΰκα, 
Γ ©άν τζαρλατάνος ήτανε, φοροΰσε και περούκα.

«Τδν λέγαν δοκησίσοφον, καί έσερνε μαζή του 
τήν δοκησισοφίκν του, τέχνην τήν έδικήν του.

ί «Πάρτε με λέγει γιατρικά, σεκρέτα φημισμένα
έλα κοντά νά σάς είπώ τής μοίρας τά γραμμένα.

। ' «’Εγώ ξεύρω τά μέλλοντα, ξεύρω καί τά παρόντα,
Η’ εκείνα ρπα» πέρασαν, ήτοι τά πρώτ’έόντα*

? «μπορώ αύτοΰ τοΰ ουρανού τδ ύψος νά μετρήσω
ίλ και πόσα είναι τα άστρα του νά σάς τά παοαστήσω.

«’Όταν Θελήσω και αύτήν τήν πούλιαν κατεβάζω 
καί πάλαι είς τδν ούρανδν ευθύς τήν άνεβάζω.
«Βλεπετ’αύτδν τδν ποταμόν, που λέγουν Γαλαξίαν,

t τού Ίορδάνου ποταμοΰ έχει Ονομασίαν,
»μ’ αντί νά τρέχγ τδ νερό, έκεϊ τρέχει τδ γάλα.

r 'Ορίζετε νά σάς είπώ καί άλλα πλιδ μεγάλα ;
«άν θέλετε και γ’ά τήν γήν νά σάς είπώ άκόμη 
πράγματα άναρίθμητα ποΰ γίνονται δυώ τόμοι, 
«Σταϊς ’Ίνδίαις είναι σάτυροι, καί Σεληνοί καντάρι 
άνθρωποι μέ τά κέρατα*  τδ έχετε χαμπάρι 
«Στην Κίνα βρίσκονται πολλοί Κύκλωπες μ’ ένα μ.άτς 
κ’επάνω είς τήν ’Αφρικήν ποντίκια σάν δερμάτι.
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«Είναι καί ίπποκενταυροι, φοροΰσι ν.χ\ σαμάργ’κ, 
ποϋ οΐ μισ’ είναι άνθρωποι, καί οΐ μισοί γομάρια. 
«Είναι δέ καί τραγέλαφοι, δποΰ μισ’είναι τράγοι, 
καί οί μισ’ είναι έλαφοι, πλην είν’ άνθρωποφάγοι. 
"Έχει καί χίμεραις πολλαΐς, τριών λογιών θηρίο, 
λέοντας, γηδα, δράκοντας, πρκγμα φρικτόν, πέο Δίο !

«Άν θέλετε νά σάς είπώ κι’ αύτά τά τοϊς θαλάσσης, 
είναι μεγάλα καί πολλά, καί θέλεις τδ θαυμάσεις.
«’Έχει και σκύλας, χάρυβδκς, καί έ'χει καί σειρήνας, 
π’ ουναι γυναικοψάρια, τέρατα σάν έκείνας, 
«ποϋ τρώγουν τά καράβια μαζύ μέ τούς ανθρώπους, 
νά σέ φυλάς·/) δ θεός νά τύχης τέτοιους τόπους.
»Δέν είναι τόσα μοναχά, είναι καί τόσαις άλλαις 
χελώνες, τόσαις περισσαΐς, σάν τά νησιά μεγάλκις. · 
«Ποΰ δ Σεβάχ θαλασσινός έπηγεν άνω κάτω, 
όταν έβούλίκξαν αύταΐς καί πήγανε στον πάτο.
«Άφίνω το νά σάς είπώ διά τά; Νηρι'ίδας, 
διά ταϊς Λάμ’αις ταϊς σκληραΐς καί διά τάς Δρυ'ίδας, 
«ομοίως γΐά βρουκόλακας, καί διά τά στοιχεία, 
όπου παντού εύρίσκονται είς χωράς και χωρία, 
«διά νά μη νομίσητε πώς είναι παραμυθία, 
καί δέν πιστεύσητε σωστά σ’ αύτά πώς είν’άληθεια. 
»Μά άν κκλοξετάσητε, έ'χω καί Μανδραγόρα, 
δποϋ σχεδόν δέν βρίσκετε είς σέ καμμίαν χώρα.
«Συμφέρει είς τόν έ'ρωτα, συμφέρει είς τδ πλούτος, 
έ'χει ένέργειαις πολλαϊς, Θαύματα κάμνει ουτος.

{Εύγάζει καί τω δείχνει τόν Μανδραγόραν μίαν £ίζαν τετορνευμένην, με γένεια, 
καί μουστάκια κατεσκευασμένα καί μέ χάνδρινα μάτια εχωντας καί αίδοϊα)

«Βλέπεις ετούτο φίλε μου, βλέπεις τδ θαύμα τοΰτο ;
Είδες ποτέ σου, νά μέ πης ; άπδ τδ πράγμα τοϋτο ; ·
«"Ομως άκόμη νά σ’ έπώ, έ'χω ένα βοτάνι, 
ταϊς στείραιςέγκαστρώνει ταις, παιδιά εύθύς ταϊ; κάνει, 
«καί τά κορίτζ’κ αύτά σ’ άγόργίκ μεταβάλλει, 
είναι παλκαροβότανο. μ’ ενέργειαν μεγάλη.· 
«Εεύρω άκόμη, φίλε μου, καί λεκανομαντεία, 
ποϋ βρίσκει κρυπτούς θησαυρούς, άσημι καί φλωρία.
«Πιστεύω, λέγω τον έγώ, πώς λέγεις παραμύθια, 
μά πώς ευρίσκεις θησαυρούς, αύτδ δέν είν’ άληθεΐα.
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«Την τέχνην άν την ί'ξευρες ν’αύρης φλωρ’ά κρυμμένα, 
δέν περπατοϋσες μέ αύτά ροΰχα τά ξεσχισμένα.
«Πηγαιν*  άλλαΰ καί πούλησε τέτοΛαις ματζουκαϊς σου, 
γίκτί σ’ εμένα δέν περνούν αύταϊς ή πραγματε’αΐς σου' 
«Καί πώς, μέ λέγει, μας θαρρείς, φίλε μου ματζουκάδες, 
γΙατί μέ βλέπεις καί φορώ τέτοιους πτωχούς άμπάδες; 
«Είναι καί άλλοι σάν έμέ πολλοί μέ τά τζακσηργία, < 
δποΰ βαστοΰν στδ χέρι τους δμπρέλλαις, μυγίαστηρία.
«Ίξεύρω, λέγω του έγώ, πολλοί έν άληθεί?, 
πώς είναι δοκησίσοφοι μέ πλάνης φαντασία. 
»Έγ’ όμως, δοκησίσοφε, έν τοΰτο μόνον οίδα, 
δτι ούδέν έπίστασαι, κι’ άλλο ούδέν ούκ οϊδα. 
«Καί στην δουλειάν σου πήγαινε εσύ, δπου ορίσεις, 
την δοκησισοφίαν σου διά νά την πώλησης.

»Φεύγ' άπ’ έκεϊ καί άπερνώ μ.πρ.οσθά σ’ ένα σπητά-κι 
καί βλέπ' ένα σεβάσμιον φρόνιμον γεροντάκι.
Ποϋ διάβαζε μέ προσοχήν ενα χρυσό χαρτάκι 
κ’ έκράτει είς τά χέρια του καί. ένα ρετζετάκι·. 
«Βλέπεις, παιδί μου λέγει μου, έ'χω δγδόντα χρόνους 
δποΰ στον κόσμον έζησα με βάσανα καί πόνους. 
»τδ ολον δποΰ έ'μκθκ αύτ’ είναι η ρετζέτα, 
άλλα δέν ξέρω νά σέ πώ περίφανα σεκρέτα.
«Δέν είμαι δακησίσοφος ωσάν τδν γείτονά μου 
νά λέγω πώς τά έμαθα δλα μέ τά σωστά μου,. 
»ftAv άγαπάς λοιπόν αύτην επαρε την ρετζέτα 
κκί οσα γράφει γιατρικά δλα έτοίμπσέ τα,, 
«κάμε τά καταπότια τά πάθη σου νά γ^άνης, 
πλην πρόσεχε δσον μπορείς καί ρέγολα νά κάνης. 
«Ευθύς έτρεξα κ’ έπλασα εκείνην την ρετζέτα 
καί βλέπω κ’ είχε θαυμαστά πολύτιμα σεκρέτα.,

(ακολουθεί)
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ;

ΜΟΙΡΟΔΟΓΙΑ (’20ΔΙΑ) ΘΗΡΑΣ
Έκ τής β,υΛ.Ιογή,ς Κ*  Πεταάα,

1 Ω  χάρε, κλέφτη, άπονε, μέ τδ σπαθί' γυρίζεις, 
Τή μάνα άπδ τδ παιδί έρχεσαι καί χωρίζεις.
*

2 Ώ χάρε, κλέφτη κΓ άπονε, ί'ντκ καταλαβαίνεις 
Ή μάνα. κάνει τδ παιδί καί σύ νά τση τδ παίρν.ής,

3 Ω  χάρε, καί τι τό ’θρεφες τοΰτο τδ παλληκάρι, 
ΚΓ έπειτα τδ μ.ετάνοίωσες κΓ 'ήρθες να τση τδ πάρνις  -
*

*
4 Ώ Παναγία τοΰ Μισήρίοΰ και σύ Σταυρέ τση Πόλης 

Και γιάντα δέν τση χάρισες ακόμη δέκα χρόνοι ;
5 ’Ω Παναγιά κΓ ίντά’τόνε σέ τοΰτο δά τδ σπίτι, 
, Καί ήρριξ’όλη την οργή κΓ ήπόμεινε ή λύπη ;
6 Καί δέ φουρτο.ϋνςί φοβερή καί συφορά μεγάλη, · · ;

Ίντα θωροϋ τά μάθία μου κΓ δ νο.ΰ,ςμού δέν τδ βάζει- ;
7 Ποΰ π^ς, κολόνα τοΰ λουτροΰ καί μάρμαρο τσ·ή βρύσης ;

Ποΰ πγς, άγγέλικδ κορμί, στδν "Αδη ν’ άποσώσγς; ' ;·
8 Ποΰ π^ς, καμπάνα Φραγκική, 'Ρωμαϊκά νά σημάνγς, 

Μαλαματένιε μου σταυρέ., ’στδν "Αδη νά σκουριάσγς,
9 Σημαίνου ’στην ’Ανατολή, σημαίνου καί ’στη Δύσι, 

Σημαίνουν όλα τά χωριά γίά σένα, κυπαοίσσι,
J0 Ήκλείδωσ’ ή ’Ανατολή κΓ ήάνοιξε -η Δύσι, 

’Στοΰ 'Ρηνοδίκη τήν αυλή πέφτει μεγάλη θλϊψ,ι. '
11 *Α δέν άστράψήί δέ βροντή, κΓ ά δέ βροντή, δέ βρέχει, |

ΚΓ ά δεν τήν κλάψουν οΐ δικοί, οί ξένοι πώς θά κλαϊσι ; ί
12 Θωρώ κ’’άπδ τή μιά μεριά, θωρώ κΓ άπδ τήν άλλη, μ

Μηδέ δ ήλιος φαίνεται, μήτε καί τδ φεγγάρι. ■
13 Θωρεϊς άτοΰ ποΰ θενά π£ς, άλλονε μή γυρέψγς, >

Μόναχα τδ Μανόλη μου γίά νά σέ ’μορφοθέξγ. t
14 Νά ’χα μελάνι καί χαρτί, νάχα καί καλαμάρι, ί

Νά γράψω ποΰ πολλαγαπώ έναν καλδ χαμπάρι, 1
Σήμερ’άρρεβων^άζουνε τδ πρώτον του καμάρι.

15 Σήμερο άσπρος ούρκνδς, σήμερο άσπρη ’μέρα, 
Σήμερα ξεχωρίζεται δ νείδς τήν περιστέρα. I

1G Κλειδώσετε τά σπίθ’άν τση καί δός τση τά κλειδίάν τση, 
Σήμερα ποΰ χωρίζεται ή μάνα τά παιδ’άν τση.

■ 1

17 ΎΩ πόρταις και παράθυρα, σήμερο νά σπαστήτε, 
Ποΰ φεύγει δ πρώτός μου γυίδς νά τονέ λυπηθήτε.

18 Μά σά θενά ’ρθ’ δ Γιάννης μου, θενά ’ρθη κΓ δ Μανόλης 
”Ελα καί σύ, μπρε Γαμπαρη, νά κάμετε συρίκνι, 
Νά σάς έγκράζ’ ή μάνα σας, νά σάς έκαμαρωνη

19 Μαΰρό άνέφι ’μπρόβαλε άπδ μερίά στήν Κρήτη, 
’Αστροπελέκι ήφερε (ή ήπεσε) είς τοΰ Νταγκρη το σπίτι.

20 "Εναν καράβ’ ήμπρόβαλε άπδ μεριά στή Νΐάδα,
'Ο άδερφός μας ήπεψε έναν κλαδάκι βκγία, 
Γιατί ήξεχωρίσετε, παιδάκι μου, γιά-πάντα.

. ’Ή πάντα ή προσωρινά, σ’ εμέ τδ ί'διο είνε, 
Άφοΰ θά σ’αποχωριστώ, μυριστικέ μου κρίνε.

21 Τά κόλλυβά ’ν’ ή μάνα σου, κΓ ή ψίχαις αδερφή σου, 
ΚΓ ή άποδέλοιπη στολή ’ν’ή άγαπητικη σου.

22 Σά θενά πας ’στήν κάτω γής, νά κάμετε μ’ά ντέντα, 
ΚΓεπαρε καί τσή τρεϊς μ.ου γυ’οί νά κάμετε .κουβέντα.

23 Γυ’έ μου, ποϋ σ’άναιθρεύγαμε μάνα καί δ<Γ άδερφάδες.
Με χρουσοπράσιναις φασκίαϊς, μέ βελουδενίαις πάναις.
ΚΓ άς ήθελε τδ ξέρωμε νά πέψωμε ’στήν Πόλι, 
Νά μαςέ φέρουν μάρμαρο νά κάμωμε μνημόρι.

24 Καί σά θά π^ίς ’στήν κάτω γης, στδ μαυρισμενον "Αδη, 
Τότες καί σύ, Μκρίδη μου, σύρε φωνή μεγάλη.

25 Γίά φέρτε τση τδν άντραν τση, φέρτε, καί τά παιδιάν τση, 
. Καί τδ,Κάλομαιράκιν τση νά πίάσρ τά βυζάν τση.

Γι’ άμέτε νά τση φέρετε δλοι τσοί χωραφάδες, 
Νά πάνε νά τση φέρουνε όλοι τσοί δεσποτάδες.

26 Γύρισε ’δέ κΓ άπδ τή μΐά, καί ’δέ κΓ άπδ τήν άλλη, 
Νά συναχτούνε τά παιδιά κΓ άπομονή νά λάβγς.

27 Μά κάνε, μάν’άπομ.ονή καί κάνε τδ . σταυρό σου, 
ΚΓ ή Παναγιά θενά θωρή νά σβύνη τδν καμό σου.

28 Μά κάνε, μάν’άπομονή καί σοΰ ζητώ μΐά χάρι, 
Ό γυ^ός σου σάν παντρευγεται νά στείλγς νά μέ πάργς.

29 Ώ γυ’έ μου, όντας ήπνίουσου κΓ ήτράβας τά μαλλιάσου, 
Τάχατες δέν ήγύρεψες τή μάνα σου κοντά σου;
Θάλασσα όντας τδν έδερνες καί κΰμα όντας τοΰ χτυπάς, 
Μάνα γλυκερά ήφώναζες κΓ εκείνη δέν ήγροίκα.

20 Καί σά σέ καταιβάσουνε τρία σκαλιά στδν ^δη;*
θενά ’βργις τδν αφέντη σου άντάμά νά σέ πάρτι·

31 Νά’ταν ή γης μπαμπακωτή κΓ δ καναπές στρωμένος, 
Νά βάλουν τδ κορμάκι σου τ’ άδικοσκοτωμένο !
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32 Καί σα. θα σέ σηκώσουνε τέσσερα π·χλληκάρ’α·ς 
Τότες, τριανταφυλλένια μου, δέρναυς μέ τά λιθάο?α.

33 Και σά θενά σοϋ δώκουνε τά κόλλυβά, μου, φα’τα, 
Καί ’πε γ’ώ μακαρίσ’ τόνε τδ νείδ δποϋ. μέ ’νάπα.

34 Καί σά σέ καταιβάσουνε ,τοςα σκαλιά ’στον "Αδη, 
Βλέπου σε νά μην ξεσπαστ^ς καί άλλος θά σέ π’άση.

35 Σήκωσε τδ κεφάλι σου άπδ τδ μαξελάρι, .
Καί δό; μας μίάν παρηο.ρ’ά κΐ’άπέκειο, πέσε πάλι.

36 Καί σά σέ καταιβάζουνε τά τρίσκαλκ. ’στδν "Α,δη, 
Μάθΐά μου, μην παραπαρθ-^ς, γιατί θενά’βργς κΓ άλλοι. 
Θενά’βρ·ρς νε’ούς, Θενά ’βρης νείχΐς, θενά’βρ·ρς παλληκάρϊπΛ 
©ενά ’βρης ’κείνον π’ άγαπ^ς ’ποΰ ’τανε μέσ’ τά χάδια.

37 Μα,μμουν’α, ψοφομάμμουνα, μη φάτε μαύρα μάθιχ, 
Μη φάτ’ άχείλι κόκκινο καί μάουλα δροσάτα.

38 Γ1ά μήνυσε μου, μάθ’ά μου, πώς σου φαν-ηκ’ό νάδης, 
Τ’ ά.χαμηλδ προσκέφαλο καί τ’ άστρωτο κρεββάτι *

ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ*

1. Τά ξύλα δέν πρέπει νά τίθενται εις την παρεστίαν (κάμινον) πρδς 
καϋσιν φερομένου τοϋ πρδς την ρίζαν μέρους πρδς τά έξω, τοϋ δέ άντι- 
θετού τ^ς ρίζης πρδς τα εντός. Τοΰ το δέ διότι καί απρεπές εινε καί τά 
επίτοκα ζφα τ^ς οικίας καί αύτη η γυνή, γεννώσι τά νεογνά άντιθέτως, 
έξερχομένων πρώτον τών ποδών αυτών έκ της πυέλου, οπερ είνε λίαν 
επικίνδυνον σύμπτωμα τοΰ τακετοΰ..

2. ’Εάν δ νεκρδς άποθανόντος τινός, ενώ φέρεται πρδς ταφήν έ'χει τδν. 
ενα ίδ καί τούς δύο. οφθαλμούς άνοικτοός, πιστεύουσιν δτι έκ τ·?ίς συγγέ
νειας (έκ τοϋ αύτοΰ αίματος) θέλει τδν άκολουθηση τις εις τδν τάφον 
μετ’ ολίγον. Πρδς αποφυγήν τοϋ ταιούτου άτοπου, καταβάλλεται πάσα 
προσπάθεια πρδς ακριβή εφαρμογήν τών βλεφάρων πρδ της εκφοράς" τοϋτο 
δέ κατορθοΰται διά τ^ς έ'λξεως τφν μεγάλων δακτύλων τών ποδών ένφ 
είσέτι δ νεκρδς εινε νωπός (ζεστδς) καί διά της έπικολλησεως τών βλεφα
ρίδων διά κηροΰ.

3. "Οταν η θρααομνιγΐα (χρυσόμυια έκ τηςτάξεως τών διπτέρων) πλη- 
σιάση εκτάκτως τινά καί βομβ?ΐ περί αύτδν προανανγέλει δτι ούτος Θέλει 
δειπνησν) $ γευθ’ρ κρέας.  Λ .Ιογόμυιγία δέ (μυΐα παράσιτος τών ίππων, 
ημιόνων καί δνων, παχύδερμος έκ τοϋ γένους τών οίστρων) καθεσθεΐσα 
έπί τίνος, συλλαμβάνεται καί δένεται εις την γωνίαν τοΰ χειρομ.άκτρου 
μέχρις ου έ'λθη η εί'δησις την δποίαν προαναγγέλλει" καί άν μέν αύτη

*

* (Έ» .τζς συλλονή; to5 x. I. Κ. Ζωγραφάζη). .
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εινε εύάρεστος έλευθεροϋται, άν δέ δυσάρεστος και λυπηρά φονεύεται.
4. Πιστεύεται δτι εί; την νήσον έντδς της γης κέκρυπται μέγας τις 

θησαυρδς δνομαζόμενος κατ’εξοχήν ατίίς Κρητης τδ λογάρι, τ·,ν όποιον 
οί Φράγγοι έ'χουσι σημειωμένου είς τά βιβλία των.» Έν οσφ ούτος μένει 
άγνωστος, η νήσος ύποφέρει άπδ δυστυχίαν, θέλει πλουτησει δέ εύθύ; άμα 
άνακαλυφθη. Κατά τάς παραδόσεις δ άνακαλύψων αύτδν θά εινε οχηρ-ς 
γυίός, χοιροβοσκός», δ δέ θησαυρδς κέκρυπται «άνάμεσο Λάμοντας καί 
Χάσκοντας» αίτινες είναι τοποθεσία-, πλησίον τοΰ χωρίον Μοναστηράκι 
(τ-7ίς Τιραπετρου) όνομκζόμεναι Λαμία (Λαμία) και Χάς (Χάος, Χαυγάς).

5. Τά κρομυδόγΐ'.Ι,Ια (φλοιοί τών κρομύων) δέν πρέπει νά καίωνται, 
διότι οί λαγωοι, πειμάζνυσί τά σπαρτά, κατατρώγοντες αύτά έν ω φυ- 
τρώνονσι. Διά τδν αύτδν λόγον δέν καίουσι καί άλλα τινά φυτά, όπως 
τδν dx^eSator (είδος άσπαλάθου), διότι οί βοές πατοΰντες αύτδν έβλά- 
πτοντο τούς πόδαςδιά τών τρομερών άκανθϋν του. Δεν καίουσι καί 
τά φυτά άπδ δσα η'θελον εύεργετηθη, μεταχειριζόμενοι αύτά ώς φάρ
μακα έπί τών άσθενειών των, δπερ πολλάκις έπικυροϋσι διά συνθήκης 
υποσχόμενοι νά μη καύσωσιν αύτά έάν ηθελον τοΐς άποβη τελεσφόρα καί 
ωφέλιμα" τοιοΰτον εινε τδ βαγίουκλημα (αγιόκλημα lonicera Etrusca), τδ 
όποιον συχνάκις μεταχειρίζονται ώς θεραπευτικόν ποτόν, κόπτοντες αύ.τδ 
ένφ έπιλέγουσι τδ άγιον σύμβολον πίστεως (τδ Μεγάλο Πατερημδν) 
τρεις.ο) εννέα φοράς. Εινε δέ καί άλλα είς τά οποία έκ παραδόσεως προσ- 
φέρουσι, τδ σέβας τοϋτο" τοιαΰτα εινε η Αύσουμκλιά (Euphorbia dendroi- 
(Jes Lin), τά καλάμια, καί άλλα.

6. Ή έπιτυχία τοΰ κυνηγίου και της άγρας τών ιχθύων έζαρτάται έκ 
τοΰ δφθαλμοΰ εκείνου δστις ηθελεν ίδί) πρώτος τδν κυνηγόν ?) τδν άλιέα 
έξερχόμενον έκ της οικίας του πρδς άγραν" ώς έκ τούτου οί άνθρωποι διαι
ρούνται είς τους έχοντας καλό μάτι, οΐτινες λέγονται καί γουρΛήδις καί 
εις τούς έχοντας κακό μάτι οίτινες λέγονται καί χρουσοι'ζιδες. Δυναται 
δέ δ κυνηγός νά άποτρέψη τδ κακόν τοϋτο βλέμμα έάν βλέπων τδν κα- 
ηόφθαλμον άντιτείνει κατ’ αύτοΰ σφάκελλον, ά δυσφημιστικήν τινά λέ
ξιν. Ή πρόληψις αύτη έπικρατεΐ καί εις άλλα τινά μέρη της 'Ελλάδος. .

7. Ή νύξ έκπροσωπεΐται ύπδ θεοί; τινδς -ητις έχει τάς ώρας ύπδ την έξου
σίαν της, τιμωρούσα καί έκφοβίζουσκ εκείνους τούς οποίους 'ήθελε κατα
λάβει έργαζομένους πκρακαίρως έν καιρώ νυκτός. ’Εμφανίζεται πρδ πάν
των κατά την νύκτα της Πέμπτης, διδ έ'χει καί τδ όνομα Πεφταργά 
(—πέμπτη βράδυ). Παρίσταται γραΐα ύπερμεγέθης, έ'χουσα δδόντας σπι
θαμιαίους καί στρέφουσα άτρακτον. Συνήθως εμφανίζεται είς τάς γυναί
κας, αίτινες την πέμπτην τδ εσπέρας κλώθουσι πολύ έν καιρώ νυκτός, καί 
προαναγγέλλει την άφιξίντης διά τοΰ άτράκτου της, δπερ κρεμ^ έκ ταϋ 
φεγγίτου (άνηφορά), δστις ύπάρχει έπί τοΰ δώματος" διά τοϋτο αί είς τοι·

i ■ > .■ · / . ■ ' ;
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αύτας εσπερίδας έργαζόμεναι έφεδρον καταλλήλως τδ ακόλουθον Αστείο*  
ποιημάτιον.

Έλα να πά να Οεσωμε 
να πά νά κοιμηθούμε, 
μην ερθ’ ό νυχτοπάρωρας 
κ*  ή νυχτοπαρωρίνα, 
να 8είρη σένα με τ’ άσκί 
κ’έμέ με τη γκοπάνα... 
Καλαις ήσανε κ’έμενα με τ’άσκΐ, 
μα και σέ μέ τη γκοπάνα.! , ■■...■;

ΕΚΘΕΣΙΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ ■'

ZZpoc τι) τμήμα των Κα.Ιων Τεχνών τον Φι.ΙοΛ. Συ.ΠΙόγον Παρνασσού.

Ή έπί 'της έκθεσεως ανθέων ‘καί φυτών επιτροπή ύποβάλλουσα σημείω» 
σιν τών εσόδων καί εξόδων-καί πίνακα των κατ’αυτήν εκθετών καί εκθε
μάτων Απαραίτητον νομίζει νά προσθέση ολίγα τινά σχετικά.

Ή επιτροπή άμα τή συστήσει αυτής ήτοι Απδ τών τελευταίων μη
νών τοϋ παρελθόντος έτους, κύριον μέλημα αυτής έσχε νά καταστήσρ 
τήν β' έκθεσιν εύρυτέραν καί γενικωτέραν της πρώτης. Προς τοϋτο διό
ρισε μέν Αντιπροσώπους έκ μελών Αντεπιστελλόντων του συλλόγου, έν 
πλείσταις πόλεσι τής 'Ελλάδος, ίνα φρονέίσωσι περί συλλογής εκθεμάτων, 
Απέστειλε δέ καί προσκλήσεις ιδιαιτέρως εις εκατοντάδα δλην κηπουρών, 
Ανθοκόμων καί φιλανθών.

Άλλ’αί ένέργειαι αύται μεθ' δλην τήν καλήν θέλησιν τών κατά τό
πους Αντιπρόσωπων, πρδς ούς ή επιτροπή πλείστας οφείλει χάριτας απε- 
βησαν άκαρποι· καθ’ δσον έκτος τών Πατρών, ακτίνες άντεπροσωπεύθη- 
σαν δι’ένδς έκθετου, ούδ^μία άλλη πόλις τής'Ελλάδος Απέστειλε τι άξιον 
ή Ανάξιον λόγου εις τήν ’Έκθεσιν.

Έκ δέ τών κληθέντων ιδιαιτέρως οί πλεϊστοι Απέσχον, ολίγοι δέ διά 
■τής-προθύμου αυτών συμμετοχής συνετέλεσαν όντως εις τήν έπιτυχίάν .τής 
Έκθέσεως.

: "Οταν δέ ό χρόνος τής Έκθέσεως έπλησίαζεν, ή έπιτροπή μή Αρκε- 
σθεϊσα εις τάς ένεργείάς ταύτας, προέβη καί εις άλλας δραστηριωτέρας 
καί. περιέλθοδσα τά περίχωρα τών ’Αθηνών διά ζώσης Ανέπτυξε πρδς 
πάντα κηπουρόν καί ΑνΟοκόμον καί κεραμοποιδν τον σκοπόν τής έκθεσεως 

>καί τδ ωφέλιμον αυτής καί παρεκίνεϊ πρδς συμμετοχήν. Άλλ’οι μέν ξη- 
ρώς ήρνουντο δυσφορουντες καί διότι έπί μικρόν Απεσπάσθήσαν τής έργα- 
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ρίας των όπδτών μελών τής έπιτρόπής, οί δ’ έντρομοι οπισθοχωρούν πρδ 
τοϋ τεύχους τοϋ περιέχοντας έντυπον τον κανονισμόν τής Έκθέσεως, οπερ 
προσεφερεν αύτοϊς ή έπιτροπή, νομίζοντες ότι περί νέου τίνος φόρου πρό
κειται ή περί συγκλήσεως εφέδρων καί. στρατευσίμων. Τινές δ’έδέχθησαν 
πρόθυμοι καί ύπεσχέθησαν μετά πάσης θετικότατος δτι Θά ποοσκομίσωσι 
μαί πλεΐστα προϊόντα τής ιδίας αύτών εργασίας, Αλλά κατά τήν ήμέραν 
τής έκθέσεως. . . ούδείς έτήρησε τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν.

Ούτως ή φετεινή έκθεσις απέμεινεν ώς ή περυσινή στενή καί περιωριγ 
σμένη, καί ύπερτέρει μέν έκείνης κατά τι, Αλλ’ούχί το.ιαύτη, οΐαν θά 
έπεθύμουν οί διοργανοΰντες αύτήν. ■<'/w έ-

Φαίνεται δέ οτι ούχί τδ μικρόν τοϋ χρόνου διάστημα, ώς πέρυσιν, διότι 
φέτος ύπήρχον μήνες όλοι ές πρδς παρασκευήν, εμποδίζει τής έκθέσεως. 
ταύτης τήν πληρεστέρκν.καί γενικωτέραν έπιτυχίάν, Αλλ’ αίτιοι άλλαι, 
είτε τδ Ακατάλληλον τής ώρας καθ’ ήν τελείται, είτε 5 στενός κύκλος 
τών εκθεμάτων άτινα περιελάμβανε.ν, εί'τε κυρίως τό οτι & ελληνικός 
λαός δέν έ.ννόησςν έτι αρκούντως τών τοιούτων εκθέσεων τδ κοινωφελές.

"Οθεν ή έπιτροπή φρονεί οτι τδ τμήμα, καλώς θά-πράξη Αν μ ή προκη*  
ρύξη από τοΰδεγ'. έκθεσιν Ανθέων καί φυτών, Αλλ’ Ανάθεση εις επιτροπήν 
έκ μελών .ειδικών καί πεπειραμένων τήν μελέτην- τής έκθέσεως καί τήν 
τροποποίησιν αύτής έν τώ μέλλοντι, ούτως .ώστε νά κατκσταθή Ανταξία 
καί τών.κόπων καί τών δαπανών, αϊτ ινες . καταβάλλονται ύπδ τοϋ Έυλ- 
.λόγοιγπρός τοϋτο. . ,· ■ ■■ '.ί' ■ λΐλ·'· <·~

Άθηνη,σι τή 20 Μα'ίου 1884' .-. ο
·.■/■ ' ■: λΌ ·,<■.' .-.λ’ ρ·<·ϊ' '
........ I Ι· Σκυλίασης .

Γ. Δουρούτης
Ν/Μπάλάνος

··. < : κ. Κουτσαλέξης- -
, '..*-  ■■■■·■■· Γεώργιος Δροσίνης .

ΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΑΑΝΟΔΙΚΩΝ / <

Άναλαβόντες τήν Ανατεθεΐσαν ήμ,ΐν έντολήν, όπως κρίνωμεν τά εις 
-τήν Β'. έκθεσιν τών φυτών καί Ανθέων Αποσταλεντα Αντικείμενά κάί Απο- 
νείμωμεν έκάστιρ αύτών τά ύφ’ ύμών όρισθέντα Αθλα ύποβάλλομεν ύμϊν 
τήν-έπί τούτω άπόφασιν έχουσαν ώς εξής .

Τήν ύπ’ Αριθμ-όν 5 συλλογήν φυτών κρίνόμεν Αξίαν τοϋ Ανώτάτοό <h~ 
"st ματoq τιμής, -ώς περιεχουσαν πλεϊστά πρωτοφανή καί σπΆνια εις τήν 
'Ελλάδα φυτά, καί ταϋτα έπιστήμονικώς κατωνομασμένα. Συγχρόνως δ’ 
έπαινουμεν τήν έπιτυχή ιδέαν τής εισαγωγής Αγρίων ελληνικών φυτών 
άτινά τδ πλούσιον αύτών φύλλωμα καθιστ^ κατάλληλα ώς διακοσιζη- 
τικά, οϊα ή Saivia Argentea κτλ. Τάς ύπ’ Αριθμούς 50 καί 35 συλλογά’ς 
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κρίνομεν άξίας τοΰ αύτοδ βραβείου Α'. τάζεως. Την μέν πρώτην ώς: πεοι- 
λαμβάνουσαν πολλά διακοσμητικά φυτά διά τό φύλλωμά των καθώς καί 
Νανώδη δπωροφόρα, την δέ δευτέραν διά τούς μεγάλους και ωραιότα
τους πανδάνους, ίδίι>ι όμως διά την λαμπροτάτην Araucaria και την 
πλουσιωτάτην άνθησιν-Βουζαινβιλίας.

Είς την ύπ’ άριθμδν 38 συλλογήν άπονέμομεν βραβεΐον άευτεραο τα~ 
ζεων διά τδ σπάνιον φυτδν Lagania, τάς ’Αμαρυλλίδας και την πλατύ- 
φυλλον πτέριδα.

Τδ χρηματικδν άθλον τών 200 δραχμών άπονέμομεν εις την ύπ’ άριθ1. 
49 συλλογήν, ής δ έκθετης φαίνεται κυρίως έπιτυγχάνων είς την καλ
λιέργειαν τών πτερίδων καί τών Καμελιών ών πολλά εΐ'δη άνθισμένα έ'τι 
έξέθηκε.

Τδ δέ τών 100 δραχμών είς την ύπ’ άριθμδν 1 1 διά τά πολυπληθή 
άνθισμένα φυτά Cineraria. Συγχρόνως δ’ έπαινοΰμεν την έν γένει λαμ.- 
πράν διατήρησιν και τδν κόσμον τών έκτεθέντων.

’Αθλον δραχμών 50 άπονέμομεν είς τήν ύπ’άριθμδν 1 Συλλογήν διά 
τδν μέγαν άριθμδν τών έκτεθέντων φυτών, έπιθυμοΰντες νά ένθαρρύνωμεν 
τδν εκθέτην.

ΎΑθλον 25 δραχμών άπονέμομεν είς την ύπ’ άριθμδν 29 έκτεθεΐσαν 
άσκληπιάδα μήκους πέντε μέτρων.

Έπαινοΰμεν την ύπ’ άριθμδν 13 συλλογήν Tropoeolum, (Καπουκίνων) 
την ύπ’ άριθμδν 1 0 διά τάς ρόδάς καί την ύπ’ άριθμδν 8 όιά τάς άνθτ- 
σμένας και μεγάλας βιγονίας.

Έκ τών συλλογών τών κεκομμένων άνθέων την μέν ύπ’ άριθμδν 49 
κρίνομεν άξίαν βραβείου Α'. τάζεως διά την πληθύν και την ωραιότητα 
τών έκτεθέντων ρόδων άτινα άνήκον είς πλείους τών 50 παραλλαγών 
την δέ ύπ’ άριθμ,δν 59 βραβείου Β'. τάζεως ώς ύστεροΰσαν τής προηγου- 
μένης κατά τδν άριθμδν τών παραλλαγών τών. ρόδων. Έπαινοΰμεν την 
ύπ’ άριθμδν 43 συλλογήν 15 ειδών τριχρόων ί'ων τάς ύπ’ άριθμδν 48 καί 
35 συλλογάς ρόδων.

Τδ Βραβεΐον άνθοδετικής Α'. τάξεως άπονέμομεν είς την ύπ’άριθμδν 50 
ανθοδέσμην διά την εύφυά διάταξιν ταύτης καί τδ εύ'κοσμον τοϋ συνόλου, 
β'. δέ τάζεως είς τάς ύπ’ άριθ. 42 άνθοδέσμας έν α?ς πολλά καί ωραία 
ρόδα περιέχοντο, η έν γένει δμως μεταρρύθμισις στερείται κομψότητας.

Είς την ύπ’ άριθμδν 40 χρηματικδν άθλον δρ. 50 πρδς ένθάρρυνσιν.
Έκ τών συλλογών τών ξηρών άνθέων βραβεύομεν δι’ άθλου 25 δραχ

μών την ύπ’άο. 30 συγκειμένην έκ καλύκων τοϋ άστεροειδοϋς άγριου 
τριφυλλιού καί άλλων άγριων φυτών κατεσκευασμένων είς σταυρόν.

Έπαινοΰμεν δέ την ύπ’ άριθμ.δν 24 καί την ύπδ άνωνύμου έκτεθεΐσαν 
συλλογήν 250 ειδών ξηρών άνθέων της ’Αττικής.
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'Αθλον χρηματικόν 100 δραχμών άπονέμομεν είς τά ύπ’ άριθμδν 50 
έκτεθέντα χαμαικέρασα καί τούς άσπαράγους·. Έπαινοΰμεν δέ τά ύπ’ 
άριθμδν 5 έκτεθέντα χαμαικέρασα.

ΎΑθλον χρηματικδν 25 δραχμών καί βραβεΐον Β', τάζεως άπονέμομεν 
είς τήν ύπ’ άριθμ,δν 36 έκθεσιν έντοπίων λαχανικών. Καί ισότιμον άθλον 
είς τούς ύπ’ άριθ. 58 άσπαράγους, καί έ'παινον είς τά ύπ’άριθμδν 44 λε
μόνια καί είς τά ύπ’ άριθμ.δν 52 έκθέτην διά τήν εισαγωγήν καλών ποι
οτήτων οπωρών.

Είς δέ τδν ύπ’ άριθμδν 7 άπια άνήκοντα είς μίαν τών εύχυμοτέρων πα-" 
ράλλαγών άπονέμομεν βραβεΐον λ'. τάξεως.

Έν ΆΟήνεις τή 23’Απριλίου 1884.
01 Έλλανβίίχιι

Ο. Χελδράϊχ
Η. Γεννάδιος
Ν. X. Άποστολίδης.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Μάιος 1884.

ΕΡΓΑΓΙΑΙ Tor ΣΓΛΛΟΓΟΥ

Είς δύο συνήλθε τακτικάς συνεδρίας δ Σύλλογος τδν λήξαντα μήνα.
Τήν 26 τοΰ μηνδς ήρξαντο αί έξετάσεις τής έν Άθήναις σχολής τών 

άπορων παίδων παρόντος τοΰ Σ. Μητροπολίτου ’Αθηνών, τοΰ ύπουργοΰ 
τής παιδείας μετά τών οικείων τμηματαρχών καί άλλων φιλομούσων. 
Ό έκ παίδων τής σχολής άρτι συστάς μουσικδς θίασος τοΰ Ωδείου έπαι- 
άνισε διάφορα τεμάχια, μεθ’ δ ό έ'φορος τής Σχολής κ. Κ. Βάμβας ώμίλησε 
περί τών κατά τδ λήξαν έ'τος γενομένων έν τή σχολή προόδων. Μα- 
θηταί καθ’ δλον τδ έ'τος ένεγράφησαν 647 ήτοι 62 πλειότεροι τών τοΰ 
παρελθόντος έ'τους έν δέ τφ ταμιευτηρίφ τής σχολής ,παρουσιάσθησαν 
312 καταθέται, οΐτινες κατέθεσαν δρ. 2,231,35 έξ ών άπεδόθησαν δρ. 
863 καί άπομένουσι δρ. 1368. 35.

Την 19 Μαίου τά μέλη τοΰ Συλλόγου έώρτασαν διά κοινοΰ συμποσίου 
εν νεω Φάληρο) τήν έπέτειον τής συστάσεως τοΰ σωματείου ύπδ τήν 
προεδρείαν τοΰ έπιτίμου τοΰ Συλλόγου προέδρου κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου.

Προτάσει τοΰ κ. Ίω. Τυπάλδου έγένετο δεκτή όπως ή έπί τών φυλα
κών έπιτροπη τοΰ Συλλόγου άναλάβη τήν φροντίδα τών άποφυλακιζομένων.

Γενομένων τών άρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου διά τδ άπδ τοΰ προσεχούς 
Σεπτεμβρίου άρχόμενον κ'. έτους τοΰ Συλλόγου έξελέχθησαν έπίτιμος μέν 
πρόεδρος ό κ. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος, τακτικός πρόεδρος ό κ. Τιμο-'·' 
λέων Άργυρόπουλος, αντιπρόεδροι οί κκ. Ίω. .Βάμβας καί Α. Μιαούλης,.'’
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γενικός γράμ.ματευς δ κ Μιχ. Π. Αάμπρος, ειδικοί γράμματέΐς οί κκ. Α. 
Α. Ραγκαβης καί Α. Κουρτίδης, ταμίας δ κ. Α. Βαρζέλης, διευθυντή; τοϋ 
•Αναγνωστηρίου δ ζ. Π. I. Φέρμπος καίέπιμελητής τές- βιβλιοθήκης ό κ. 
Στ. Βάλβης.

’Έφορος τής Σχολάς τών Άπορων παίδων έςελέχθη δ ζ Έμμ. Δραγου- 
μ.ης κοσμήτορες δ’ οί κκ. Γ. Δουρούτης, Γ. Ζεζος, Γ. Κασδόνης, Θ. Μπαλ- 
της, Κ. Κουτζαλέξης καί Ν. Κόυρές.

Πρόεδρος τίΐς έπί τών φυλακών έπιτροπές έξελέχθη δ κ. Ίώ. Τυπάλδος 
ταμίας δ κ. Σπ. Κονοφάος καί μέλη τές έπιτροπές οί κκ. Κ. Βάμβας, 
Γ. Άγγελόπουλος καί Δπμ. Βορρές.

Μέλη δέ τέλος τές ελεγκτικής επιτροπής οί κκ. Δ. Κοκκίδης, Κ. 
Μπαλίλης καί Α. Καράλης.

Άπέβίωσεν δ ΙΙέτρος 3ζάνος έν Ααρίσσν], μέλος επίτιμον του Συλ
λόγου άπδ τοϋ 1875 πολλάζις ύπέρ αύτοΰ έργασθείς καί πολλαχώς αύτδν 
ώφελήσας.

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά πάρεδρα τοΰ Συλλόγου οί κκ. Δ» Μ. Καλ- 
λιφρονάς, Σπ. Μηλιαράζης, Κ. Παλάμάς, Π. Θωμά, Ν. Παπαδοπούλας, Δ. 
Μόστρας, Χρ. 'Χρηστίδης, Α. Κοντόσταυλος, Κ. Δαμιανός, Εύστ. Π. Πίσ
σας, Ήρ. Γεωργόπουλος, Π. Κ’οντογιάννης, Στ. Αεκάτης, επίτιμον δ κ. 
Βερνάοδος "Οονσταϊν, κκί άντεπιστέλλοντα έν Πειραιεϊ δ κ. Άχ. Μαλαμί- 
δκς καί έν Κέρκυρα δ κ. Α. Βροκίνης.

EPFAX1AI ΤΜϊΙΜΑΪΩΧ . ..

Τμήμα Φυσιογνωστεκόν. — Μία συνεκροτήθη συνεδρία τοΰ τμή
ματος. Κατά την συνεδρίζσιν ταότηνδ κ. Α. Χρηστομάνος ώμίλησε περί 
τών αιτίων τοΰ σεισμού τής 28 ’Ιουλίου 1883 έν Κάζαμίτσιόλιγ Τές 
Χσγίας,· Μετά■· γενικήν περί τών σήμερον πρεσβευομένων σεισμικών θεω
ριών εισαγωγήν καί παραλληλισμόν τών σεισμών τές Παρνασσίδος, τές 
.Χίου καί τές Ερυθραίας μετά τοΰ. τές Ίσχίας ανέπτυξε τδ συμπέρασμά 
ότι ούχί είς νέ.αν τινά ηφαίστειου ένέργειαν ώφείλετο ή διατάραξις έκείνή 
τοΰ εδάφους, άλλ’είς την βραδεΐαν κκί ένδελεχέ έκπλυντίκην καί δια- 
λυτικήν δράσιν τών πολλών έν Ίσχίφ θερμών πηγών, δι’ ών διεβρώθη τδ 
έδαφος’η δέ εις την σβεννυομένην δραστηριότητα τοΰ άλλοτε ένεργοϋ ηφαι
στείου τές νήσου, τοΰ Έπομέου,' δφειλομένη άλλοτε άλλη θέρμίότης, δι’ 
ής θερμαίνονται αί μνήσθεϊσαι θερμαί πηγαί, παροξυνθεϊσά άπδ τόΰ 1880 
καί εντεύθεν, ως μαρτυροϋσιν αί έπί τόπου γενόμεναι παρατηρήσεις τοϋ 
κυρίου Χρηστομάνου έπί πηγών, θερμών άμμων; θειωνιών και θερμών αε
ρίων, ών γέμει η νέσος, ήτο η προφανής αιτία, η ώθησασα τδ σαθρόν καί 
ύπρνενομευμένον έ'δαφος είς κατάπτωσιν. Τούναντίαν δ’άποδίδει τούς σει
σμούς τές Χίου καί τοΰ Τζεσμέ, ώς καί τδν τοΰ 1870 έν Πκρνασσίδι, είς
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την συρρίκνωσιν καί άδιαλείπτως προβαίνουσαν ψύξιν καί συστολήν τές 
γη'ί'νης σφαίρας.—Άνεκοίνωσε δέ καί δυο αναλύσεις του έπί τών παρ’αύ
τοΰ συλλεγέντων ύδάτων τών ιαματικών πηγών τές Santa R.e§tituta καί 
Della Rita έν Ίσχίγ.
. Μετά ταϋτα άνεγνώσθη έζθεσίς τοΰ κ» 1. Χατζηδάκη, δι’ ής έλέγχον- 
ται ώς πλημμελείς αί σταλεϊσάι τώ τμηματι ύπδ τοΰ κ. X. Ίωάννί- 
δου φοιτητοΰ τών μαθηματικών νέαι λύσεις θεωρημάτων γεωμετρίας καί 
τοΰ αιτήματος τοΰ Εύκλείδου.

Ό κ. Δ. Κοκκίδης προέτεινεν έκ μέρους τές μετεωρολογικές έπιτροπές' 
νά διαιρεθώσιν οι μετεωρολογικοί σταθμοί είς Τρεις κατηγορίας,-ά) είς 
σταθμούς διεθνείς, β') είς καθαρώς μετεωρολογικούς καί γ') είς σταθμούς 
κλιματολογιζούς ένθα θά γίνωνται πρόχειροι παρατηρήσεις.’Ανήγγειλε δ’ 
οτι προσεχώς άρχεται ή δημοσίευσις μετεωρολογικού δελτίου έν ώ θάδη- 
μ.οσιεύωνται αί παρατηρήσεις τών σταθμών. ~

Ό κ. Ν. X. Άποστο.λί.δης έπέδειξε μαλακόστρακον άλιευθέν έν τώ κόλπω 
τοΰ Βώλου, καλούμενου Σκυλαρος, άνέκον είς τδ γένος τών άστακών, 
διαφέρον δ’εκείνων ότι αί έξωτερικαί αύτοΰ κεραϊζι είναι πλατυταται. 
Τοιαΰτα μαλακόστρακα έν τή Μεσογείφ είναι σπάνια, ένδιαιτώνται δέ κυ
ρίως έν τφ είρηνικφ Ώκεκνω.

Ό πρόεδρος τοϋ τμήματος κ. Γ. Καραμήτσας.ύπέβαλε τδν ύπδ τές 
διευθύνσεως τών ταχυδρομείων σταλέντα ταχυδρομικόν χάρτην καίέκή- 
ρυξε τήν λήξιν τών συνεδοιών.

Ι¥ομεκόν τμ^μα καε τών πολετεκών έπεβτημών.__Μίαν
συνεκρότησε συνεδρίαν καθ’ ήν ήκροάσατο τοΰ κ,.Δημ, Βορρέ άναπτυ- 
ξαντος τάς ιδέας αύτοΰ περί τοΰ όρκωτικοΰ συστήματος καί προτεί- 
ναντος διαφόρους τροποποιήσεις είς τδ ύπδ τές κυβερνήσεως ύποβληθέν έν 
τή βουλή νομοσχέδιου περί ένορκων. Ειτα δ κ. Α. Παπαφράγκος άνέ- 
πτυξετάς έν τφ νομοσχεδίφ περιλαμβανόμενα; μεταρρυθμίσεις, άντιζρού- 
σας είς πολλά τδν κ. Βορρέ, καί κάτέληξε προτείνας ΐνα.τδ τμέμ.α δι’ 
επιτροπές του μελετήση τδ νομοσχέδιου καί ύποβάλη άρμοδίως καί τάς. 
ιδίας γνώμας δπως ληφθώσιν ύπ’ ό'ψιυ κατά τήυ συζήτησιν τοΰ νομοσχε
δίου. Τδ τμήμα άπεδέξατο τήν πρότασιν ταότην καί έξελέξατο έπιτρο- 
πήν έκ τών κκ. Α. Παπαφράγκου, Κ. X. Κωστέ, Σ. Μπαλάνου, Δ. Βορρέ 
καί Α. Πκππαδιαμαντοπουλου είς ήν άνέθηζε τήν έργασίαν ταότην.

Τμ^μα τών Βίαλών τεχνών-----Μίαν συνεκρότησε συνεδρίαν.
Ύπεβλήθησαν οί λογαριασμοί τής ’Εκθέσεως τών Φυτών καί’Ανθέων, συ- 
νεζητήθη δέ τδ ζήτημα περί της έν τώ προσέχει έ'τει γενησομένης γ'έκ- 
θεσεως. Ιο τμέμ-α ποθούν όπως αι εκθεσεις αυται προσλάβωσι πρακτικώ— 
τέρον χαρακτήρα, συνέστησεν έπιτροπήν έκ των κκ. Θ. Χέλδραϊχ, Π. Γεν
ναδίου, Σπ. Μηλιαράζη, Ν. Άποστολίδου, Γ. Ζεζου καί Γ. Δουρουτη ιν»
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μίλετήστ) ΤΟ ζήτημα καί έκφερη γνώμην, Ερχομένων κατά Σεπτέμβριον 
τών συνεδριάσεων τοΰ τμήματος. 'Ομοίως τδ τμήμα επιθυμούν ΐνα άπό τοϋ 
προσεχούς Σεπτεμβρίου άρξωνται’ γιγνόμεναι αί διά τδν λαόν συναυλίας 
κλασικές μουσικής έξελέξατο πρδς μελέτην τοϋ ζητήματος επιτροπήν 
έκ των κκ. Δ. Κοκκίδου, Ν. Ρώκ καί Α. Α. Ραγκαβή ήτις θέλει συνεν- 
νοηθή μετά μουσόφιλων καί μουσικών έξ επαγγέλματος διά τά περαιτέρω. 
Έν τέλει δ πρόεδρος κ. Μ. Μελά; έκήρυξε την λήξιν τών συνέδριών.

Τμ.^μ.α άρ^αχολογεκου καο φολολογεκόν. — Μίαν συνεκρό- 
τησε τδ τμήμα συνεδρίαν καθ’ ήν δ κ. Θεμ. Νικ. Φιλαδελφεύς άνέγνω 
ανέκδοτον επιγραφήν τοΰ Κορκή πρδς τδν Βάμβαν έν ή γίνεται μνεία ση
μασίας λέξεως έλλειπούσης άπδ τών ελληνικών λεξικών. Ό αύτδς άνέγνω 
εγκύκλιον τοϋ πατριάρχου Νεοφύτου τοϋ ς·'. τοϋ άπδ Νεοκαισαρείας πρδς 
τδν Μητροπολίτην ’Αθηνών περί τραχωμάτων καί έξήγησε τήν σημασίαν 
τής λέξεως ταύτης σ.ημαινούσης τήν πκρεχομένην προίκα τή νύμφη.

Ό κ.Σταμάτιος Δ. Βάλβης ποιείται λόγον περί δύο στίχων τοϋ Αίαν 
τος τοϋ Σοφοκλέους τών έξης:

Ού γάρ ιτοτ’ούτ’αν εν πόλει νόμοι καλώς ’ '
φίροιντ’Sv, ένθα μη καθεστήκει δέος

(1'073—1074), προτείνει δέ ότι δ δεύτερος στίχος βφείλει νά γραφρ ώδε: 
φ ρ ο υ ρ ο ΐ ν τ’ Sv ένθα κτλ.

Ό κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης ποιείται λόγον διεξοδικόν περί τών έν Πει- 
ραιεϊ τελευταίως γενομένων άνοσκαφών και τών άνακαλυφθεισών αρχαιο
τήτων κατά τά θεμέλια τοΰ αυτόθι θεάτρου.

Ό αύτδς δμιλεϊ περί τών νέων άποκτημάτων του Μουσείου Πειραιώς, 
κεφαλής ώραιοτάτης ημιτελούς παριστάσης Ποσειδώνα καί υδρίας μαρμα· 
ρίνας μετ’ αναγλύφου παραστάσεως καί επιγραφής ΦΕΡΕΚΥΔΗ£· ’Έτι 
δέ καί περί άρχαϊκωτάτης επιγραφής άνευρεθείσης εις τά θεμέλια τής οι
κίας Κονταράτου κκί λίθου πωρώδους περιέργου σχήματος δστις έξηγήθη 
ύπδ τοΰ κ. Δχΐρπφέλδ ώς χειρόμυλος.

Ό κύριος ’Αλέξανδρος Μελετόπουλος δμιλεϊ περί τίνος χαλκού νομίσμα- 
φ τος'τής Λακεδαίμονος έν φ άπαντ·^ όπισθεν κεφαλής Δημητρος ή επι

γραφή ΓΕΡΟΝΤΩΝ· Ό Πάπε άναγράφει έν τώ λεξικώ τών κυρίων 
δνομάτων τδ όνομα ΓΕΡΟΝΙΩΝΩ NOt έσφαλμένως. Τήν γραφήν ταύ
την δ Πάπε λαμβάνει άπδ τδν Mionnet «Περιγραφή αρχαίων νομισμάτων 
τόμ. 2ος σελίς 220 ώστε έπανορθοΰται ή'δη ή γραφή ουτω:' . . .. 1

ΓΕΡΟΝΤΩΝ άντί ΓΕΡΟΝΙΩΝ — ΩΝΟ£
καί άφαιρεϊται έκ τοΰ λεξικοΰ τών κυρίων δνομάτων.

Ό κ. Κ. ΙΙαπαρρηγόπουΰιος ' ποιείται άνάλυσιν τοΰ τελευταίου έργου 
τοΰ κ. Παύλου Λάμπρου α Μετάλλια καί Νομίσματα τής Επτάνησου πολι
τείας,» μεθ’8 κηρύττει τήν λήξιν τών συνεδριών τοΰ έτους τούτου.


