5089_21
http://digital.lib.auth.gr/record/140509

The physical item is part of Aristotle University of Thessaloniki Libary Collection.
This digital representation of the original is made available to the public, under the
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

«Περίοδος

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

HOI ΠΑΝΕΠ ΙΙΤΗΙ ΙΟΥ 59
Έκαστον φύλλον τϊμαται
λεπτών 20

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΒΔΟΜΑΣ
χ«τί

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ετ ηm

Σ*56ιτον εν

’AOrjvai;

μι

προπαηροτεα

’Εσωτερικού ορ. 10 — Εξωτερι
κού ?ρ·χρ·1^·—Ρωσ.ροΟπλ· 5.

ΕΠ1ΘΕ0ΡΗΙΙΣ KOIHQHIKH ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

IQANNHI Μ. ΔΑΝ1ΒΕΡΓΗΙ

Έ/.5ιδομένη

^τος J±' — 5Αριθ· 21

5ΑθΗΝΑΙΣ ΤΗΙ 25 Μα ΤΟΥ 189

δεύτερα

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

τά γράμματα, ή τήν μουσικήν, ή τήν γυ

μα, αλλά

μναστικήν έπίδοσις

Ελλήνων, άλλ’ άλλη τις πολλω άνωτέοα,

λης φοικτής, εις ήν θά σπεύση μόλις δυνηθή, μ,όλις άποκτήση τά πτερά του !

πολλω έθνικωτέρα διδασκαλία ένεθουσίασεν

”Ω, άν έδιδασκόμεθα πάντες έγκαίρως τό

και πρόοδος τών νέων

όρκος αλησμόνητος άγώνος ,πά

ήμάς ΰπερμέτρως. Οΐ παϊδες τών Ελλήνων

εθνοσωτήριου τοϋτο τοϋ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

έδιδάσκοντο τό μίσος πρός τούς εχθρούς αυ

"Ω άν ώπλιζόμεθα καί ήμ,εϊς διά τοϋ όπλου

ΓραφεΤον; Οο. Πανεπιστημίου 59

τών. Εις τάς εΰμαλάκτους καρδίας των έ·

τούτου, όπερ άπό τής άπαλωτέρας ήλικίας

χύνετο δηλητήριου

διδάσκονται νά χειρίζωνται οί εχθροί ήαών!

Το πρόγραμμα

προσεχώς.

IIEPIRXOUEW
Ηιοεΐτι τούς έχβρούς.......

ϊλέι?ται καί ΆρμσιτωλοΙ έν Κρήτη: Κ ων σταν: ι U δ ί * η ( ήΣή-ρακας.

Οί

Χάλιδις

j-ό Β. 'Γιλάκη.
'll Κομμαγηνή δυναστεία κατά τον Theodore
Reinaeh, μετίφρ. Άλ. Καρίλη. (Τέλος)
Τό Νεραϊδόπαιδο, ποίημα Κ. Δ. Κρυστίλλη,
(ι* των αγροτικών)
Οι Βλάχοι τής Πίνδου: Μαλακάσι, ΰπέ> Κ. Δ.

όχι-

έσπείρετο σπόρος μέλλων ν’ άναδώση ήμέραν
τινά κλάδους δάφνης !
ΤΩ διδάσκαλοι, αν έγνωρίζατε πώς πρέ

(ιστορία Rider HaGG.IRD.

Μετάφρ.

Α. Άμπάτη.

Είδήοιις τής 'Εβδομάδας. ’Εγχώρια—’Εξωτερικά.
Αρχαιολογία.—Φιλολογία.—Καλλιτεχνία.

Ιδιαίτεροι γράμματα.
Κία βιβλία.

οΰτω τόν λόγον,ώστε νά τόν άναγκάσητι νά
προφερη το εθνικόν

ονομα τών καταδυνα-

στευσάντων τούς πατέρας μας, τών τυραν-

ειχον ήδη φθάσει ούτοι εκεί όπου ώνειροπό-

ούδένα προσλαμβάνει τόνον

λησαν οί πατέρες των,

ή τουλάχιστον δεν

φωνή τόυ. Λεγει: Τούρκος,καί ώ; νά λέγη

θά ίκινδύνευε νά κλεισθή ή οδός τών ελπί
δων ήμών.
Αληθώς κατηντήσαμεν τελευταίως έν τι-

αδελφός. Λέγει: Βούλγαρος,ώς νά προφέοη

σιν,

έν τισι μόνον,

χριστιανικώτεροι καί

αϋτοϋ τοϋ Χρίστου.

Άν ’Εκείνος ηύχετο

πρός τόν Πατέρα νά παρέλθη άπ’ Αΰτοϋ τό
πικρόν ποτήριον,

ήμείς πολλά άμεμψιμοί-

σκε νά στρέφωμεν καί τήν έτέραν παρειάν
πρός τόν ραπίσαντα, ήμείς μετά τήν έτέ
ραν καί τήν πρώτην πάλιν έπανεστρέψαμεν,

ΐνα καί τρίτον

εΰλαβώς άποδεγθώμεν ρά

πισμα. Παλαιούς καί νέους εχθρούς

όλους

τούς άγαπώμεν. Μή πρός θεοΰ άκουσθή μία

ΜΙΣΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

στρέψατε

νούντων

Α.

'Εκείνη (γ, τις —ρέπει νάύπακούηται), μυ-

’Ομιλήσατε μεθ ’ οίουδήποτε-

μάθημα !

εις ύμας ε’μπεπιστευμένων έλληνοπαίδων,θά

ρως έπίομεν- αν ’Εκείνος άλληγορών έδίδα-

Κρυστάλλη. (Συνέχεια).

μίσους

πει νά διευθύνητε τά πρώτα βήματα τών

.

Ελλάδος οοαχ. 10. ’Εξωτερικού οράγ. χρυσ. 12.
Ρωσίας ρούβ>·. 5.

θά εΐπωσί τινες-

.Θ

Συνδρομή ίττ,σΐ» χαΐ προπληρωτέοι

Π

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

καν λέξις ψυχρά κατ’ αυτών-

τούς αδελφούς μας. Θά ίδητε ότι
ιδιαίτερον ή

φίλου όνομα. Ή φωνή του δεν ηχεί βαθυτέοα, άγριωτέρα. Τό βλέμμα του δεν εξα
κοντίζει αστραπήν. Ούδέν μίσος υπάρχει έν
τη καρδία τοϋ άγαθοϋ Έλληνος, τοϋ μα
καρίου χριστιανού! Λιατί;

Διότι ουδέποτε

έδιδάχθη τού μίσους τά μάθημα- Διότι έν
τώ οΐκω του,εντός τών τεσσάρων τοίχων τοϋ
έγώ του, οΰδεμία άπέμεινε κηλίς αίματος.
Ό πατήρ, ή μήτηο έφρόντισαν νά τήν έκπλύνωσιν !

Ό διδάσκαλος άπέφυγε νά τήν

ύπομνήση, μή τυχόν περισπασθή ό παίς καί
λησμονήση ποια είναι τής Σενεγάλης ή πρω
τεύουσα, ή ή ονομαστική τοϋ δασχά.Ιου !

όλοι εϊμεθα

Υπάγετε όμως άλλαχοΰ, εκεί όπου οΐ

άνθρωποι, όλοι εϊμεθα αδελφοί ! Καί ύπό

λαοί εργάζονται καί γρηγοροΰσιν, είτε χά-

Άς μή άποστρέψωσιν άφ’ ήμών το πρό-

τάς μακαρίας ταύτας θεωρίας ύπάρχουσιν

ριν

Μίτον οί θεολόγοι- άς μή σκανδαλισθή ό

άνθρωποι, ελληνες άνθρωποι, κατακλινόμε-

έλπίδος

**τχ πάντα άξιοσέβαστος

άνταποδόσεως ραπίσμ.ατος

είτε χάριν

μεγαλείου. Υπάγετε, όχι μακράν,

σύλλογο; των

νοι ΐνα ΰπνώσωσιν έν ειρήνη καί όνειρευθώσι

παρ’ αύτοΐς τοϊς έχθροΐς, πρός οΰ; ήμείς

Χριοτοκρατών- ό δε Κύριος ήμών ’Ιησούς

παράδοξόν τινα κοσμοπολιτισμόν, ερχόμενον

εϊμεθα

Χρίστος, άς συγχώρηση ήμάς έκφέροντας λό-

ταχέως ΐνα θραύση τά στενά τών πατρί
δων όρια καί διανείμη εξίσου εις πάντα;

αντίθετους προς την αγίαν Αΰτοϋ εν
τολήν .

Υ°υς

είτε ελεύθεροι είνε, είτε δοΰλοι, εϊτε Τούρ

έτοιμοι πάντοτε

ν’ άνταλλάξωμεν

τόν ασπασμόν τής αδελφότητος καί τής α
γάπης ! Καί έρωτήσατέ τους καί άκούσατέ
τους προφέροντας τό όνομα ’ΕΛΛηνες, ΐνα

Εϊμεθα άνθρωποι ήμείς, άνίκανοι νά αΐ-

κοι καί Βούλγαροι, τά άγαθά τοϋ Θεοΰ..,.

σθανθώρ/.εν τήν θείαν Σου άνεξικακίαν,Θεάν·

Μετά πόσης συγκινήσεως ήκούσαμεν κατά

ίρωπε- είμεθα υΙοί ανθρώπων καί δεν έλάβο*

τήν ήμέραν εκείνην, παΐδα δωδεκαετή μό

διδαχθήτε τό ΰψιστον τών εθνικών μαθη

(«ν άνωθεν τήν δύναμιν νά άγαπώμεν τους
!^ρούς ημών.

λις, άπαγγέλλοντα τό εθνικόν τοϋ μίσους μά

μάτων.

Ολας τάς άγιας Σου εντολής, είθε νάή-

πόνου τάς λέξεις: Αί' Βούλγαροι ! Βούλγα

δυνάα,εθος vat έκπληρώμεν- μιας όμως—ταύ-

ροι ! Πόσους κεραυνού; δεν ένεκυμόνει ή έκ

επίτρεψον νά κηρύττωμεν τά εναντία,

τοϋ ύποσαλευομένου στήθους του έκφερομένη

^/.Ριί ότου τουλάχιστον έλθη τοϋ χρόνου

απειλή ! Ποιον βλέμμα ήτο εκείνο, καί πό
σην έξέπεμπε φλόγα αληθινήν, άλλου παι

το “λήρωμα. . .
★

θημα καί κοάζοντα μετ’άγανακτήσεως, μετά

διού, όπερ ήμερον πριν καί γλυκύ, εις τό ά

Πρό ολίγων ήμερων παρέστημεν εις τάς

κουσμα τών δεινών άτινα ΰφίστανταιοί "Ελ

φτάσει;παιδαγωγείου τινός-(*) οΰχί δε ή εις

ληνες, έξηγριώθη καί έν τοϊς λόγοι; του διε-

I ) Τοϋ παιδαγωγείου τοϋ κ. Β- Βουλγάρεως.

φαίνετο όχι πλέον τό άποστηθισθέν

μάθη-

έκ τοϋ τόνου τής φωνής αυτών έννοήσητε
τά μέγιστον τών καθ’ήμών όπλων των, ΐνα

Τά μίσος πρός τούς έχθρούς !
*

Συγχώρει, γλυκύτατε μ.άρτυς καί Σώτερ
τοϋ κόσμου, άν στόματα αμαρτωλών έκφέρουσιν έπη μεμ.ψιρ.οιρίας βλάσφημα απέναντι
τών άγιων Σου ρήσεων. Άλλ ’ έγείρομεν άπό
τόσου χρόνου τόν σταυρόν ήμών... καί φαί
νεται τόσον μακράν άκόμ.η τό τέρμα....
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Α.

Έχει καί ή νεωτέρα ’Ελλάς, 'ώς καί ή
παναρχαία, του; μυθικούς, ούτως είπεΐν,καί
Ηρωικού; αύτής χρόνους. 01 Αίολίδαι αυ
τής, οι ήμίθεοι αυτής, ώς τό πάλαι ό 'Η
ρακλής, ό ϋησεύς, ό Κάστωρ καί Πολυδεύ
κης, ό Μελέαγρος, ό Άμφιων καί άλλοι,
άρχονται τής νέας εθνικής ημών δημιουρ
γίας καί άναγεννήσεως, τοΰ αναπλαστικού
αυτών έργου, ου μόνον από τής συμφοράς
τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως,άλ
λα καί πρότερον έτι· οί δε ήοωϊκοί αυτής
’Αχαιοί καί οι άγώνες αυτών στρέφονται περί
τό λυκαυγές τής εθνεγερσίας καί κατ’ αυ
τήν, διαποάττοντες έργα μηδόλως άπολειπόιαενα τών αχαϊκών εκείνων ήοώων τοΰ
Ηηλέως καί τοΰ Άχιλλέως, τοΰ Άτρέως
καί τοΰ Άγαμε'μνονος, τοΰ Δευκαλίωνος καί
τοΰ Ίδομενε'ως. Άναμνησθώμεν τον Ζαχα
ρίαν καί τόν Νικήταν, τον Μπούαν καί τον
Νικοτσάοαν, Άνδροΰτσον καί τόν Όδυσσέα καί τό πλήθος τό άλλο- οΰ μόνον οί
έκ τούτων επίγονοι άλλα καί πολλοί τών
πάτερων αυτών έπέζησαν καί θαυμασίως
έδρασαν κατά την δεκαετή τής νέας Ιλίου
πολιορκίαν, τόν γιγάντειον τού έθνους αγώνα.
Ώς καθ’ άπαν τό έθνος, οΰτω καί έν
Κρήτη οί μεγαλώνυμοι καί αοίδιμοι άθληταί Σήφακας καί Χάλιδες ού μόνον έπέζησαν άγωνισθέντες εν τοις πρώτοι; κατά την
εθνεγερσίαν, άλλα καί προ αυτής δεν διέλειπον νύκτωρ καί μεθ’ ημέραν μύρια όσα
υφιστάμενοι, πάσχοντες καί άγωνιζόμενοι.
Ό ’Ιωσήφ Κωνσταντουδάκης, ό καί Σή
φακας διά τε τό γιγάντειον αΰτοΰ σώμα,
την φωνήν καί τό όλον παράστηιαα έπικληθείς, έγεννήθη έν Μεληδονίω τής πλεΐστα
ύποστάσης καί υφιστάμενης ήρωΐκής επαρ
χίας Άποκορώνου, ό οίκος δ’ αΰτοΰ ειλκε
τήν καταγωγήν εκ τών συνορευόντων Σφακίων. Πρωίμως έκτακτον σχών αναδρομήν
καί αΰξησιν σώματος, έδείκνυε τάσεις ακά
θεκτους καί άνεξαρτήτους. ’Αλλά πρό τής
αποστολής τοΰ περιβοήτου Χατζή Όσμάν
πασά (1812) μέχρι τοΰ 1821, όπως εξα
σφάλιση τήν ζωήν αΰτοΰ άνδρεϊο; χριστια
νός, ώφειλε νά διατελή ύπό τήν προστασίαν
τούρκου τινός ισχυρού, έφ’ ώ διετέλει καί ό
Σήφακας ύπό τήν προστασίαν άγά τίνος έκ
Χανιών, μεθ’ οΰ είχε συνεταιρικώς (κοινάτον) 800 πρόβατα, τά όποια τό μέν θέρος
έποίμαινεν επί τών Λευκών Όρε'ων, τόν δε
χειμώνα μετέφερε καί παρήτει επί τής πρός
τά βορειοδυτικά τών Χανιών κλινούσης νη·
σίδο ς Θωδ ωροΰ, αυτός δ’ επανερχόμενος
είογάζετο έν τφ έλαιοτριβείψ τοΰ άγά. Έν
τώ αύτφ τούτω έλαιοτριβείω συνειργάζετο
καί τι; αίθίοψ ρωμαλέος, ποωτοπαλλήκαρον
ύπό τών εγχωρίων τούρκων θεωρούμενος,
διότι ούδείς ερχόμενος εις χεϊρας μετ’αΰτοΰ
ήδύνατο νά τόν καταβάλη. Οΰτο; πολλά-

.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΛΙΔΕΣ

* Ίδε καί φύλλα 8. 15 xal 18 έ. ε.
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κις προκαλέσας καί τόν Σήφακαν εις πάλ7)' |
ήττήθη κατ’ έπανάληψιν, έφ ’ ώ καί έμελέ- |
τησε νά δολοφονήση αΰτόν, τόν σκοπόν δέ
τούτον έγίνωσκεν ό Σήφακας, διά καί μετά
τινα χρόνον έφόνευσε τόν αίθίοπα άποπειραθέντα νά έκτελέση αΰτόν, τότε δέ κατέφυγεν εις τά Λευκά ’Όρη. Καί ό μέν άγάς
πεισθείς ότι ό Σήφακας ήν έν τώ δικαίω
αύτοΰ. δέν κατέσχε τά πρόβατα άπαντα,
άλλ’ έστειλεν εις τό χωρίον Μεληδόνι τά
άναλογοΰντα εις τόνφυγάδα 400 πρόβατα.
Έν τούτοι; ό Σήφακας δέν κατήοχετο,
άλλά περιφερόμενος ένοπλος εις τάς Μαδάρας καί εις Σφακία έπέπιπτεν έκεϊθεν καί
προσέβαλλε τους μάλλον θρασείς έκ τών ξε
κουκουλώτων γιαννιτσάρων. Οί ισχυρότεροι
τότε τών πέριξ τοΰ Μεληδονίου χωρίων ΙΙεμονίων τοΰοκοι, Κουρταγάδες καλούμενοι,
έπεκαλέσθησαν τήν συμμαχίαν τοΰ Σήφακα
κατ’ άλλου τινός ίσχυροΰ τούρκου έκ Κάϊνας
Άποκορώνου πυργοδεσπότου- τούτον ό Σή
φακας, καταδυναστεύοντα τά πέριξ χωρία,
εν πρώτη εΰκαιρία έχων μεθ’ έαυτοΰ καί
τρεις άλλους όπλίτας οικείους έφόνευσεν,
οΰτω δε θεωρηθείς τοΰ λοιποΰ άντάρτης
(άσσής καί χαίνης) κατεδιώκετο έπικηουχθείς μέχρι τής άφίξεως τοΰ κυβερνήτου
Χατζή Όσμάν πασά τώ 1 812.
Τού του άφικομένου πρός περιστολήν τών
άνοικονομήτων τής Κρήτης γιαννιτσάρων,
προσεκλήθησαν έξω τών Χανίων, έν τοϊς
παρά τώ μυχφ τής Σούδας χωρίοις Τσικαληοίοις καί Νεροκούρω, πάντες οί μ.ή άντιτασσόμενοι εις τότοΰ Σουλτάνου θέλημα καί
πρόσταγμα Τούρκοι καί Χριστιανοί. Οί ύπακούσαντες εις τήν πρώτην πρόσκλησιν ύπερηκοντισαν τάς δύο χιλιάδας, ών προθυμό
τεροι καί πλείονε; οι Χριστιανοί καίπερ άτελώς ώπλισμένοι, άλλοι δ’ ολως άοπλοι,
ότε καί διέπρεψε τό πρώτον ό έν Κάμποι;
Κυδωνιάς οίκος τών Μουτσάκιδων (τών
ύστερον Μυτσάκιδων). Τούτους άναλαβών ό
Όσμάν, άγοντας καί πυροβολικόν μετά δια
φόρων μηχανημάτων καί σκηνών, εισέβαλε
τό πρώτον είς Άποκόρωναν καί κατεσκήνωσεν έν Στύλω έναντι τοΰ Νέου χωρίου,
τό όποιον κατεΐχον οί γιαννίτσαροι, άλλά
κατέλιπον άμα έμαθον τήν έλευσιν τοΰ
πασσά καί μετεστρατοπέδευσχν είς τους κατά
τήν Κάϊναν οχυρούς πύργους αύτών. Καί έν
Άποκορώνω δέ προσεκάλεσεν ό Όσμάν ίπισήμως τούς Τούρκους νά ταχθώσι μ.ετ’ αΰ
τοΰ όσοι άνεγνώριζον τόν Σουλτάνον κύριον
καί συνεπώς δέν έτάσσοντο μέ τούς έχθρούς
αΰτοΰ ξεκουκουλώτους γιαννιτσάρους" ώσαύτως δέ ποοσεκάλεσε νά προσέλθωσι καί άλ
λοι χριστιανοί, ότε ό Σήφακας προσελθών
άφοβως καί προθύμως μετά πολλών χριστια
νών, μετέσχε τής κατά τών γιαννιτσάρων
έκστοατείας ταύτης, ή όποια δύναται νά
θεωρηθή ή πρώτη κατ ’ αύτών έπίσημος έπιχείρησις τής Πύλης μέχρι τοΰ 1826, ότε
τό φρικτόν τούτο στρατιωτικόν σώμα τέλεον έν Κωνσταντινουπόλει κατηργήθη.
Μετά τήν καταστροφήν δέ έν τφ τμήματι Χανίων τών πλείστων ξεκουκουλώτων
καί τήν πρός ώραν περιστολήν τών άλλων ό
Σήφακας προβλέπων ότι θέλουσιν έπανέλθει
οί πρότερον δεινοί χρόνοι, ώς καί έγένετο,
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διότι ό Όσμάν άνεκλήθη πριν περάνη τήν ά.
ποστολήν αύτοΰ, ό Σήφακας έξηκολούθη«
διάγων τόν πρότερον βίον. Καί αύτοί δέ οι
ποομνησθέντες Κουρταγάδες μ,ετέβησαν ί*
Πεμονίων είς Μεληδόνιον, όπως έκλέξωσι
θέσιν καί οίκοδομήσωσιν οικίαν, ποιήσωσι δ’
έκποδών τόν όσημέοαι καθιστάμενον έπιφοβώτερον τούτον άρματωλόν. Άλλά τούτου;,
α’ίφνης έπιπεσών, δέν έφόνευσε μ.έν ό Σήφακας, κατεκρήμνισε δ’ έκ τής οικοδομής· κού
ό μέν αύτών έθοαυσε τήν χεΐρα, ό δέ τον
πόδα, έκδιωχθέντες έκεϊθεν κακώς έχοντες
καί παραιτηθέντες τής έπιχειρήσεως τοΰ ν*
έπικαθίσωσι καί έν Μεληδονίω, έν τφ όποίω
οΰδέποτε Τοΰρκοι κατώκησαν. Μετά τινα δέ
καιρόν οί Σεραϊλίδες ισχυροί όθωμανοί κά
τοικοι Νέου Χώρίου Άποκορώνου συγγε
νείς τοΰ έν Κάϊνα φονευθέντος, καθά άνωτέρω ε’ίρηται, ύπό τού Σήφακα γιαννιτσάρου, έπυροβόλησαν άνωθεν τοΰ χωρίου τόν
Νικόλαον Κωνσταντουδάκην ή Πατερούλιον
άδελφόν τοΰ Σήφακα. Τούτο μαθών αυτό;
παρέλαβε τόν άδελφόν του καί δύο πρώτεξαδέλφους, τόν Ν. Καντζιλιέρην καί Ι.Μανουσοσήφην, καί κατελθόντες είς θέσιν Γαλαναίς, ένθα ήν τό ποιμνιοστάσιον τών τριών
Σεραϊλίδων,τούς μέν δύο τούτων έφόνευσαν,
τόν δέ τρίτον, παϊδα άνήλικα όντα, μετά
200 προβάτων άπήγαγον ιίς τά Λευκά “Ο
ρη, μετά τινας δ’ήμέρας άφήκαν τόν —αϊδα
έλεύθερον, ό όποιος μετέβη έκτοτε είς Χανία. Έν έτει 1818 ίδέησε νά μεταβή ό Ν.
Καντσιλιέρης είς τήν πόλιν ώς άγνωστο;,
άλλ’ άνεγνωοίσθη τυχαίως ύπό τού άπελευθερωθέντος μικρού Σεραϊλή καί πάραυτα
συλληφθείς άπηγχονίσθη είς τον κατά την
πύλην τού φρουρίου πλάτανον, εύρεθείση;
έπ’ αΰτοΰ καί μιας πιστόλας κατασκευή;
γαλλικής, άφαιρεθείσης δέ κατά τόν φόνον
τών έτέοων
δύο Σεοαϊλίδων.
Όθεν έκδιι
ι
κούμενος τόν πρωτεξάδελφόν του ό Σήφακας έφόνευσε μετά τινα χρόνον άλλον έκ τής
γενεάς τών Σραϊλίδων, περίπυστον έπί τε
ταϊς κατά τών χριστιανών θηριωδίαις καί τή
άνδρεία του έν τφ χωρίω Άποκοοώνων Προ·
βαλμα, συμπράττοντας καί όδηγοΰντος τον
έκ τοΰ αΰτοΰ χωρίου γενναίου ΙΙαπαδαν*·
γνώστου.
Οΰτω διήγε τοΰ λοιποΰ ό Σήφακας περί·
τρέχων τάς Μαδάρας ν.αί περιστέλλων καί
όσον έδύνατο διά τών αιφνίδιων αύτοΰ επι
πτώσεων τάς άχαλινώτους όλω; συμμορία?
τών ξεκουκουλώτων γιαννιτσάρων μέχρι ττΐ!
έκλάμψεως τών πρώτων σπινθήρων τή; ελ·
ληνοσωτηρίου έπαναστάσεως. Κατ’ αυτκι*
άνεγνωοίσθη έν τή τά μάλα εύάνδρω επαρ
χία τοΰ Άποκορώνου, ήτις κρατεί τών ττρος
τά Σφακία προσόδων, άρχηγός γενικό;χ*1'
ρων ήδη φήμην παγκοήτιον. Συνετέλεσε S
έκ τών πρώτων είς τήν διάδοσιν καί ύπο·
στήριξιν τής έπαναστάσεως, καί δή αατα
τά πρώτα έτη, έν Κρήτη, τής όποια; οι
Τούρκοι ενέπνεον φόβον καί τρόμον π«ντ**
χού. Τόσον δέ δέος ένέπνεεν ή μ,εγάλη ααι
παταγώδης φωνή τοΰ Σήφακα, ώστε μονον
δι ’ αύτής έτρεπεν είς φυγήν ώς άγέλα; που;
γιαννιτσάρους καί συνήλαυνε καί ενέκλειεν
αΰτούς είς Χανία άκουόμενος έκεϊ άπο πων.
μυχών τοΰ κόλπου τής Σούδας, / άπό Τσι·
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Η ΚΟΜΜΑΓΗΝΙϊ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
ύπό THEODORE REINACH
(Συνεχεία χαί τέλος)

Γ
Άχρι τοϋδε συνεφώνουν πληρέστατα μετά
τών κ. κ. Humann καί Puchslein, άλλ’
ήδη αναγκάζομαι νά τραπώ έτέραν οδόν,
άντιπαλαίων αΰτοΐς διά τών ίδιων όπλων,
διά της ύλης ην παρέσχον ήμΐν.
Εϊδομεν ότι ή στήλη Άρσάμου τοϋ Β '
κατείχε την δεκάτην τάξιν έν τ-ή σειρά τών
προγονικών εικόνων τοϋ ανατολικού άνδη
ρου τής Νεμρούδ-δάγ. Έν δέ τή) δεκάτη
τέταρτη) άπαντα ή επιγραφή τοϋ Μιθριδάτου Καλλινίκου, πατρός τοϋ Άντιόχου
τοϋ Α’, τοϋ οίκοδομήσαντος τό μνημεϊον.
Αοιπόν μεταξύ τών δύο τούτων ηγεμόνων
«άρχει χάσμα τριών γενεών. Πώς θά συμτιληρωθη) τοΰτο ; Έκ τής ύπ’ άριθ. 11
οτήλης ούδέν απολύτως σώζεται- έπί τής
« άριθ. 12 στήλης άναγινώσκονται έτι
*1 λέξεις ΑΙΟΝ- τέλος έκ τής ΰπ’ άριθ. 13
δεν απομένει είμή ή αμετάβλητος επιγραφή:
«Βασιλεύς Άντίοχος, κτλ.» έξ ή? ούδέν
(κανθάνομεν'. Οί κ.κ. Humann καί PuchSlein οΰδεμίαν προέτεινον ερμηνείαν εις την
« αριθ. 11 στήλην, την δέ σοφήν αυτών
επιφύλαξιν άκολουθώ καί έγώ. Ώς πρός
τγΙν στήλην 12 προτείνουσι τό όνομα τοϋ
Ρ«σιλέως Σάμου, γνωστοΰ καί έξ άλλων
Πηγών,—τά δέ γράμματα ΑΙΟΝ εΐνε ίσως
λείψανα τοϋ έπιθέτου όίχΑΙΟΝ, όπερ γνω-

1 Humann καί Puchstein, σ. 286 καί έφεξ.
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ρίζομεν ότι έφερεν ό Σάιιος-—ώς πρός την
13, τό τής βασιλίσσης Ίσιάδος, τής ύπ«τιθεμένης γυναικός αύτοΰ.Ή ΰπόθεσις αύτη
φαίνεται μοι όλως άπαράδεκτος, διότι άφ
ένος βλέπομεν έκ τής σειράς τών επιγραφών
ότι ή άνατολική τοϋ τύμβου πρόσοψις δέν
περιελάμβανεν είμή τάς εικόνας τών πρός
πατρός καί appirur τοϋ άφιερώσαντος προ
γόνων: τής τών γυναικών καί τών έκ γυναι
κών προγόνων ούσης άλλαχοΰ, έπί τή,ς δευτέοας βάσεως τοϋ μεσημβρινοϋ άνδηρου, έν
η πραγματικώς άπαντά1 1επιγραφή τις πρός
τιμήν τής βασιλίσσης Ίσιάδος Φιλοστόργου.
"Όθεν ή ύπ’ άρ. 13 στήλη τοϋ άνατολικοΰ
ανδήρου δέν δύναται νά είνε αφιερωμένη τή
αυτή ήγεμονίδι, ήτις άλλως τε ούδαμώς είνε
άποδεδειγμένον ότι ήτο σύζυγος τοϋ Σάμου*.
Η ύπ’ άρ. 13 στήλη άνήκει αύτώ τώ
Σάμω, πατρί καί άμ,έσω προκατόχω Μιθριθάτου τοϋ Καλλινίκου. Τότε όμως δέν είνε
δυνατή, ώς λέγουσι καί οι κ.κ. Humana
καί Puchslein, ή άπόδοσις τής 12 στήλης
τώ ήγεμόνι τούτω πράγματι δέ οι σοφοί ούτοι άναγκάζονται ν’ άναγνωρίσωσιν ότι δέν
ύπήρχεν έν τη, στήλη) ταύτη χώρος όπως άναγραφώσι τά επίθετα τοϋ Σάμου, δι’ώνέκήρυττον αύτόν ΘΕΟΣΕΒΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ.
Η άλή,θεια είνε όλως άλλοία καί πολύ
σπουδαιοτέρα. Τά γράμματα ΑΙΟΝ τά έξ
εύτυχοϋς συγκυρίας διατηρηθέντα έπί τής
στήλης, δέν δύνανται νά είνε ή ή κατάληξι;
τοϋ κυρίου ονόματος ΠτοΛερΑΙΟΝ, παρέχουσι δι’ ήμΐν ούτω τό όνομα τοϋ πατρός
τοϋ Σάμου, μή όντος άλλως άγνώστου. ’Α
πόσπασμά τι νεωστί άνακαλυφθέν τοϋ Διοδώρου, 3 γνωρίζει ήμΐν ότι «τής Ιίομμαγηνής επιστάτης Πτολεμαίος, έτι μή,ν καί πρότερον καταφρονήσας τών Συοιακών βασι
λέων, άποστάτης έγένετο, καί διά τούς ίδιους
εκείνων περιεσπασμένων, άδεώς τής χώρας
έδυνάστευσε, μάλιστα πιστεύων ταΐς τών
τόπων οχυρότησιν- καί ού καρπούμενος τή
πλεονεξία ταύτη), συναγών δύναμιν ένέβαλεν εις τήν καλουμένην Μελιτηνήν, οΰσαν
τής Καππαδοκίας καί τεταγμένην ΰπό Άρια
ράθην, καί τούς εύθέτους ποοκατέβαλε τό
πους. Στρατεύσαντος δ’ επ' αύτόν μετά
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βαριών καί Νεροκούρου. Ό μακαρίτης Χ·
Ζιιμβρακάκης παρακολουθών αύτόν παιδίον
πρώτα ετη της έπαναστάσεως, ελεγεν
ότι ό άνηρ ήτο άνύποιστος αληθώς καί φο
βερός, καί δη έκ μάχης επανερχόμενος καί
έχτής πυρίτιδος πάμμελας την δψιν ών ήτο
ακατάσχετος καί άναπτος τάς χεΐρας, ομη
ρικός αυτόχρημα τελαμώνειος Αίας, εκπληξ,ν δε καί θαυμασμόν έποίει, οσάκις οοχούρ,ενος την ένόπλιον καί θοϋριν πυρρίχην έφερεν ύπό μάλης ώς σκεύος πολεμικόν καί επί
ώραν ύπεβάσταζεν άλλον άνδρα ούκ εύκαταφρόνητον τόν όγκον. Άτυχώς λίαν πρός
μεγάλην καί δυσεπανόρθωτον του άγώνος
ζημίαν νοσήσας ό αθλητικός ηρως τό τρίτον
ή τέταρτον έτος της έπαναστάσεως, άπεβίωσεν έν Εννέα Χωρίοις, έν μέσω τώ σταδίω τών θριάμβων του, ένώ έπολέμει κατά
των τρομερών Σελινιωτών ’Οθωμανών περί
Σέλινον καί Κίσαμον. Τούτου αδελφός είνε
ό έτι ζών αξιωματικός της Β. φάλαγγος
γηραιός καί γενναίος αγωνιστής ’Αντώνιος,
λείψανον τοϋ μεγάλου άγώνος σεβαστόν,
άλλ' έτι σφριγών καί πάλλων σφοδρώς την
καρδίαν υπέρ τών δεινών της μεγαλομάρ
τυρας πατρίδοςτου. Έν προσέχει δέ διατρι
βή θέλομεν πειραθη νά σκιαγραφή,σωμεν τά
κατά τούς εταίρους τοϋΣή,φακα μεγαλωνύμους έν Κρήτη άδελφούς Χάλιδας.

Α.

(21)

1 Humann χ»ί Puchstein, σ. 313, άο 10.
2 0! κχ. Humann καί Puchstein πρός βεβαίωσιν
τόΰ γεγονότος τούτου στηρίζονται έπί της επιταφίου
στήλης της Ίσιάόος έν Καραχούς (ένΟ. άν. σ. 224) άνεγερΟείσης κατά τήν επιγραφήν όπό τοϋ υίοϋ αυτής
«βααιλέως μεγάλου ΜιΟριδάτου». Οί Γερμανοί ίχδόται διαβλέπουσιν έν τω ΜιΟριδάτη τούτω τόν πατέρα
τοϋ Άντιόχου Λ ', ΜιΟριδάτην Καλλίνικον. Άλλ- ή παράλειψις τοϋ έπιθέτου Οά ύπενοεϊτο, ό δέ τίτλος αμέγας
βασιλεύς» δέν ραίνεται γενόμενος ασπαστός ΰπό τής
Κομμαγηνής δυναστείας είμή από Άντιόχου τοϋ Λ'.
ΠιΟαιώτατα λοιπόν ό έν τή επιγραφή τής Καραχούς
ΜιΟριδ άτης δέν είνε ό πατήρ, άλλ’ ό υιός χαί διάδο
χος τοϋ Άντιόχου (ΓΙλουτ. Άντών. 61). Τούτο ραί
νεται βεβαιοϋν τό όνομα τής αδελφής αύτοϋ Άντιοχίδος ένταριασΟείσης εις δν χαί ή Ίσια; τάρον ιός χαί
τύ έπι'Οετον Φι λο' στοργο ς, ληιοΟέν έ'χ τίνος συγ
χρόνου βασιλίσσης τής Καππαδοκίας, τής ΆΟηναίδος
(C. I. A. Ill, 1, άρ. 541—3). ΊΙ Ίσιας ήτο 1'σω; ή
άδελοή τοϋ συζύγου αυτής, έξ ού καί ή τιμητική αυτής
θέσις έν Νεμβρούδ-δάγ.
3 Διόδωρος, άπ. περί έπιβ. (Muller, frag. hist,
graoe. XII, σ. XI).
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πολλής δυνάμεως Άριαοάθου, άνεχώρησεν
εις τήν ίδίοιν επαρχίαν». Ή θέσις τοϋ χω,
/
...
ρ“.
ριου τουτου, προηγουμένου αμέσως συμοαντος τίνος τοΰ έτους ΙΟΙ, άγει ήμάς περί
τό έτος 162 ή 163, ήτοι έν χρόνοις. καθ’
ού ς άφ ’ ένός ή Συρία είχεν έξασθενήση ένεκα
τοϋ συγχρόνου θανάτου Άντιόχου τοΰ Κπιφανοϋς (164), άφ ’ ετέρου δέ ή Καππαδο
κία άνέκυπτεν ύπό νέον ισχυρόν καί δραστήριον βασιλέα, τόν ΆριαράΟην Πτολεμαίον.
"Οθεν ό σατράπης-βασιλεύς Πτολεμαίος ό
μάτην ζητήσας νά καταλάβη τήν Μελιτηνήν, ήτο ό άληθής ιδρυτής τής άνεξαβτήτου δυναστείας τής Κοικαανηνής, ουδαμώς
δέ διστάζομεν ν ’ άναγνωρίσωμεν έν αύτώ τόν
πατέρα τοϋ Σάμου καί τόν πάππον τοϋ Μι·
θριδάτου Καλλινίκου.
Ή εικασία αύτη βεβαιοΰται έξ έτέρας
επιγραφής ώσαύτως άνακαλυφθείσης ύπό τών
κ. κ. Humann καί Puchslein καί κακώς
ώσαύτως ύπ ’ αυτών συικπληοωθεισης *, δη
λαδή τής λίαν έξηλειμμένης άφιεοώσεως
τής συνοδεούσης άνάγλυφόν τι ίδουθέν έν
Γεργέρ (Άρσαμεία) ύπό Άντιόχου τοΰ Α’
πρός τιμήν τοΰ πάππου αύτοϋ Σάυ.ου. Αί
δύο σπουδαιόταται γραμμαί τής επιγραφής
ταύτης έχουσιν ούτως:
ρ.,,ΛΕ» [α ΜΟΝΘΕ«[ΕΒΗΔΙ Κ ΑΙΟΝΤΟΝ Ε *
ί^ΙΛΕΩ [ ]| · D ΜΑΡΦΥΤΟ-ΑΥΤΟΥΤΤΑΠΠΟΝ

Έν ήή δευτέρα γραμμή οί γερμανοί έκδόται συνεπλήρωσαν (έπιφυλακτικώς άλλως)
ΜιΘραΔΑΤΟΥ- άλλά τό συμπέρασμα τοΰ
το διαψεύδεται ύπό τών υπαρχόντων ιχνών
τών χαρακτήρων. Πράγματι τό έν τή τρίτη)
θέσει Ο φαίνεται ούχ ήττον τοϋ έν τή έκτη
Μ ασφαλές. Έζ άλλου, ό όγδοος καί έ’ννατος χαρακτή,ρ, ούς άνέγνωσαν ΡΦ, είνε προ
φανώς εσφαλμένη άνάγνωσις άντί ΙΟ, όφειλομένη εις τάς σχισμάς τοΰ λίθου- έκ τούτου
έπεται ότι τό ηκρωτηριασμένον όνομα πρέ
πει νά διορθωθή, μ.ετά πιθανότητος σχεδόν
βεβαίας, (ΠΤ)0(λε)ΜΑΙΟΥ, ούτω δέ καί
έκ δευτέρου έπιβεβαιοΰται ή εικασία ήυ.ών,
ότι πατήρ τοΰ Σάμ.ου είνε ό σατράπης Πτο
λεμαίος τοΰ Διοδώρου.
Δ'
Άπό τοϋ βασιλέως Σάμου, ή ιστορία τής
δυναστείας τής Κομμαγηνής έρείδεται έπί
στερεωτέρου εδάφους, διερευνηθέντος ήδη
ύπό τών κ. κ. Mommsen καί Babelon.
Αρκοϋμαι λοιπόν εις συνοπτικήν τών γνω
στών γεγονότων άνακεφαλαίωσιν, τή προσ
θήκη νέων τινων λεπτομερειών προερχόμενων
εκ τών μν-ημ.είων τής Κομμαγηνήί καί τών
νομισμ,άτων.
Ό βασιλεύς Σάμ.ος (καί οΰχί Σάμης) ού
τό άληθές όνομα έγνώσθη ήμΐν ύπό τής γνω
στής ήδη έπιγραφής τοϋ Γεργέρ, ήτο ποό
πολλοΰ γνωστός έκ τών νομ.ισμ.άτων αύτοϋ,
έν οίς είκονίζεται φέρων, ότέ αέν -ή,ν άρυ.ε
νικήν τιάραν, ότέ δέ άκτινοειδές διάδημα2.
Οίτύποιτών νομισμάτων τούτων όρθώς άναγοάφουσιτόν χρόνον τής βασιλείας αύτοϋ πεοί
τούς χρόνους Άντιόχου τοΰ Διονύσου (145
1 Humann και Puchstein, σ. 356.
2 Babelon, ενΟ. άν. σ. 0CV1II καί 217. Τό πρω
τότυπον με τήν τιάραν είνε έν Βιέννη.
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λογής τοϋ Βερολίνου, περί οΰ συχνάκις και
άνεπιτυχώς έπραγματεύθησαν οί νομισματογνώμονες*. Επ’ αύτοΰ είκονίζεται ήγεμών
άγένειος φέρων τιάραν όμοίαν τή τοΰ Σά
μου καί Μιθριδάτου Καλλινίκου- έπί δε τής
όπισθεν οψεως ρόπαλον καί ή άτελης έπιγρα©ήΒΑΣΙΛΕ(ως)ΜΙΘΡΙΔ(ατου)ΦΙΛΟ.. ■
ήν δύναταί τιςνά συμπλήρωσή ούτω :ΦΙΛΟ
(ρωμαίου). Ό τύπος ΜΙΘΡΙΔΑΤΟΥ, μο
ναδικός έν τή νομισματική, δεικνύει χρόνον
σχετικώς μεταγενέστερον. Τό ρόπαλον είνε
ηράκλειον έμβλημα, προσήκον χώρα έν ή ό
'Ηρακλής ’Άρης, ύπό τό περσικόν όνομα
Άρτάγνης, ήτο τό υποκείμενον ιδίας λα
τρεία; 2.
Ό Άντίοχος Α’, υιός Μιθριδάτου τοΰ
Καλλινίκου, γεννηθείς κατά τήν ιδίαν αύ
τοΰ μαρτυρίαν, τή 16η τοΰ μηνάς Αύδυναίου 3, άνήλθε τόν θρόνον τή 10η Αώου
έτους άλλως άγνώστου, άλλά προγενεστέ
ρου τοΰ 69. Έπί τών έπιγραφών αΰτοΰ
λαμβάνει τά πομπώδη ονόματα Θεός Δί
καιος ’Επιφανής φιλορώμαιος φιλέλλην έπί
τών νομισμάτων 4 αύτοΰ ούδεν άπαντα έπίθετον. ΤΙ είκών τοΰ βασιλέως τούτου διεσώθη ήμΐν πλειστάκις έν τω τύμβω τής
Νεμρούδ-δάγ, είτε μόνου, είτε σύν τω άγάλμάτι θεότητός τίνος. Ή μάλλον ίσως απουδαιοτέρα τών εικόνων τούτων εινε ή έν τω
πίν. 38 τών κ.κ. Humann καί Puchstein
απαντώσα, εν ή παρίστανται ό Άντίοχος
καί ό Απόλλων Μίθρας συμ.πράττοντες. Τό
μνημεΐον τοΰτο είνε σπουδαϊον ώ; μία τών
αρχαιοτάτων επιταφίων άπεικονίσεων τοΰ
Μίθρα τών μέχρις ήμών διασωθεισών. Ή
κεφαλή καί ή κόμμωσις τοΰ βασιλέως έπί
τοΰ άναγλύφου τούτου παριστώσιν εκπλη
κτικήν αναλογίαν πρός τήν έπί τών νομι
σμάτων εικόνα αύτοΰ, άναλογίαν άρχ.οΰσαν
ν’ άπομακρύνη τήν εικασίαν τήν άποδίδουσαν την άνέγεοσιν τοΰ τύμ-βου τώ Άντιόχω
Δ’. Αξιοπαρατήρητος μάλιστα είνε ή άμοιότης τών δύο τιαρών, άντιγραφεισών άλ
λως από τής τοΰ Τιγοάνου, διαφέρουσα μό
νον, καθ’ ότι έπί τής στηλης ή τιάρα κο
σμείται διά λέοντος, έν ώ έπί τοΰ νομίσμα
τος δι* άστέοος· άλλ’ ό λέων άπαντα έπί
τοΰ όπισθεν τύπου. Άλλοτε είκονίζετο δι'
αύτοΰ τό έμβλημα τής πόλεως Σαμόσατα,
πρωτευούσης τοΰ βασιλείου τής Κομμαγηνής- ήδη όμως έκ τίνος άναγλύφου τής Νεμ
ρούδ-δάγ, είκονιζούσης τό ώροσκόπιον τοΰ

ραοι.ί ια Μρθριόάτην
[φι.Ιέ.ί.Ιηνα ; καί ψι.Ιορώ' aatov vrccp :) τιιιης καί
\jvvciac τ]ης -τρός
,ίαντόν .

Α.

Ό οΰτω τιμώμενο; βασιλεύς είνε προγε
νέστερος Άντιόχου τοΰ Α', άλλά τό ίπίθετον Φι.Ιορώααιος (φερόμενον τό πρώτον ύπό
Άριοβαρζάνου τοΰ Α'τής Καππαδοκίας)
δεικνύει όπως δήποτε χρονολογίαν σχετικώς
σύγχρονον. Τών αμέσων προγόνων τοΰ ήμετέρου Άντιόχου οντων γνωστών, δεν υπο
λείπεται είμή ν’ άναγνωοίσωμεν έν τω Μι θριίάτρ (ρι.Ιΐ.Ι.ίηνι ψι.ίορωηαίω υίόντιναπρω
τότοκον τοΰ Μιθριδάτου Καλλινίκου, άποΟανόντα άκληρον. Την άνάρρησιν αύτοΰ δυνάμεθα νά θέσωμεν περί τάς άρχάς τοΰ Α'
αΐώνος,τό δ’έπίθετον Φι.Ιορώραιος θά έλαβε
μιμούμενος τόν γείτονα αύτοΰ Άοιοβαοζάνην, ίσως κατά τήν λαμπράν έν έτει !)2
π. X. εκστρατείαν τοΰ Σύλλα, καθ ’ ήν τά
ρωμαϊκά στρατεύματα άφίκοντο κατά πρώ
τον έπί τών οχθών τοΰ Εύφράτου. Τέλος
άποδοτέον, νομίζομεν, τω ήγεμόνι τούτω
χαλκοΰν τι νόμισμα τής νομισματικής συλ

.Θ

ΰααι./α'χ ρίγας Άντίοχος χτ.Ι.

Π

.

—142) καί 'Αλεξάνδρου Ζήβινα τοΰ έκ Συ
ρία; (128—123).
Ό υΙος καί διάδοχος αύτοΰ, Μιθριδάτης
Καλλίνικος γνωστός ωσαύτως εκ τε των έπιγοαφών 1 καί των νομισμάτων2, ένυμφεύθη
την Λαοδίκην θεάν Φιλαδέλφου, θυγατέρα
τοϋ βασιλέως της Συρίας Άντιόχου Η' του
Γρυποΰ. Έκ τοΰ γάριου τούτου τοΰ στηρίξαντος την δυναστείαν, έγεννηθη 6 Άντίο
χος Α' της Κομμαγηνής, 6 πρώτος ύπό των
ιστορικών μνημονευόμενος βασιλεύς· ήδη
κατανοοΰμεν διατί όλη σειρά τών Σελευκιδών είκονίζεται μεταξύ τών προγονικών ει
κόνων της Νεμροόδ-δάγ3, διατί ό Σέλευκος
Νικάτωρ είκονίζεται έπί τοΰ μνημείου τοϋ
Φιλοπάππου· διατί τέλος ή άγκυρα τών
Σελενκιδών φαίνεται ώς οίκόσημον έπί τών
νομισμάτων τοΰ τελευταίου βασιλέως της
Κομμαγηνής.
Ύπάρχουσι λόγοι νά πιστεύσωμεν ότι ό
Άντίοχος δεν διεδέχθη αμέσως τόν πατέρα
αύτοΰ. ’Αληθώς, έπί τοΰ δυτικοΰ άνδηρου
της Νεμροϋδ-δάγ, έν τή συνεχεία δευτέρας
σειράς αγαλμάτων αφιερωμένων εις τούς εκ
πατρος προγόνους Άντιόχου τοΰ Α' καί ών
πλεΐστοι φαίνονται έπαναλααβανόμενοι καί
έπί τοΰ ανατολικού άνδηρου, άπαντα ή έξης
άφιέρωσις :

1 Ι.ο Has λ\ aililiiijjtiiu. III, 2, ip. 1 3G ιΐ (’Έφε
σο;) : [ό ofjρ»α·.λίχ Άντίοχον Θεόν Δίκαιον Επι
φανή Φιλορώυα-.ον **■ Φιλέλληνα, τόν έκ βασιλέω;
Μιθριδάτου Καλλινίκου και βιαιλίσσι-,; Λαοδίκη; Θεά;
Φιλαδέλφου τή; έν βασιλέως Άντιό/ου Έπιφανοϋ;
Φιλομήτορο; Καλλινίκου (—Γρυπό;. Βλ· Hull, con
li. ll. VII. 310 και VIII, 105).—C.I.A. III, 554: [ό
οή|ΐ|ο; [βασιλέα] Άντίαχον [βασ;λέ]ω; ΜιΟδριδάτου
{υιόν άρ]ετή; ένεκα.
2 Babelon, ενΟ. άν. σ, CCIXxai σ. 217.
3 Huinnim και Purlislcin, 310 Άντίονο; Θεός,
Ληυήτριο; Νικάτωρ, Άντίοχος Γρυπός και φιισιχώτατα ό Μέγα; ’Αλέξανδρος.

1. Visconti, II, 225 (είκ. XI.V, 5)· Langlois,
Nuniismati<[ue de l’Armenie, σ.20 (ε·«. I,H).Blau,
Zeilsclmft fiir Numismatik, ΧΓ11 (1880), 37. Ό
Visconti προτείνει ΦΙΛ(οαήτορος), ό I.anglois ΦΙΛ(ελλήνου sic) ό Blau ΦΙΛ(οπάτορο;). Άνα/ριοί; είνε,
ώς γράφει ό ■/.. Babelon (σ. CCXII). ότι ο Blau έπανώρΟοεοε ττ,ν επιγραφήν, ένω κατ' εικασίαν uovov συνεπλήρωσεν. ’Άλλως ή υπό τοΰ Blau προτεινοαένη συιχπλήρωσις εινε ούτως απίθανος, ιόστε δεν οεΐται άιασιαυΓ,τήσειος.
2. Βλ. τήν μεγάλτ,ν επιγραφήν τής Νεμροΰδ-δάγ,
II, α.στί/. II —12 (Humann και I’iiclis 1 ι'ϊι>,α.273).
3. Όμ. II, ?. στίχ. 13 και ευ. (σ. 274). Οί κ. κ.
Humann καί Puchstein πειρώνται νάόρίσωσι τόν χρό
νον τής γεννήαεως τοϋ Άντιόχου έν έτει 97, έξ υπολο
γισμών λτ,φΟέντων εκ τοϋ ωροσκοπίου αΰτοΰ, οίτινες
φαίνονται μοι ολίγον πειστικοί.
4. Babelon, ενΟ. άν. σ. CCXII καί 21S.

Άντιόχου (είκ. 40 τών Humann καί Puchstein) μανθάνομεν ότι ό ήγεμών οότος
έγεννηθη ύπό τό ζώδιον τοΰ Λέοντος, έξ οΰ
καί ή παραδοχή τοΰ ζώου τούτου ώς νομισματικοΰ τύπου. Διά παρομοίαν ίσως αι
τίαν καί ό άπόγονος αύτοΰ Άντίοχος ό Ε
πιφανής παρεδέξατο τό σύμβολον τοΰ Σκόρ
πιου έπί τών νομισμάτων αύτοΰ ', έτερός τι;
δε Μιθριδάτης τό τοΰ Ταύρου.
Ό Άντίοχος Α', έναλλάξ υποτελής τοΰ
Τιγράνου καί τών Ρωμαίων, μνημονεύεται
τελευταΐον έν έτει 38 π. X. Έν έτει 39,
κατά τήν έν Άκτίω ναυμαχίαν, έτερος βα
σιλεύς Μιθριδάτης, ό υιός αύτοΰ άναμφιβόλως, παρίσταται έν τοΐς συμμάχοις τοΰ ’Αν
τωνίου 2. Μεταξύ τής χρονολογίας ταύτης
καί τοΰ έτους 20, τά χρονικά τής Κομμοίγηνής παρουσιάζουσι χάσμά τι, ή μάλλον
άσάφειάν τινα, ήν κακώς διαφωτίζουσι δύο
χωρία λακωνικά καί πιθανώς παραπεποιν,αένα τοΰ Δίωνος Κασσίου J1 διαβλέπει τι;
ταχεϊαν διαδοχήν δύο ή τριών δυναστειών,
άντιζηλίας, άδελφοκτονίας, δολοφονίας,άλλά
δέν δύναται ν’ άναγνωρίση σαφώς ούτε τά
όνόυ.ατα, ούτε τούς μεταξύ τών βασιλέων
συγγενικούς δεσμούς4.
Έν έτει 20 π. X. ό Αύγουστος αναβι
βάζει έπί τοΰ θρόνου τής Κομ.μαγηνής, ήγίμόνα τινά άνήλικον έτι, Μιθριθάτην, τρί
τον ή τέταοτον τοΰ όνόυ.ατος τούτου1, ον
διεδέςατο ό υιός αύτου (η άδελφος) Αντίο·
γο; Γ\ Θανόντος του τελευταίου τούτον
(17 μ. X), 6 Τίβερης κατέστησε την Κοα·
υ.αγηνην επαρχίαν
άλλ’έν ϊτιι 38 έ διά
δοχος αΰτοΰ Καλλιγούλας επαναφέρει το
σύστηρ.α τών υποτελών βασιλειών, καί απο
δίδει την ΚοίΛ^αγηνην τω εν άκολασίαι;·
έταίοω αύτοΰ Άντιόχω Δ\ υίω τοΰ τελευ
ταίου βασιλε'ως ' άποδώσας μάλιστα αυτώ
I. Κατά τόν ΓΙτολειιαΐον, τιτράοιολ. Β’, 3, ό Wf
-ίο; ί'.'/ι τό ζωόιακόν or([X£Tov της Κοιχμαγην/,;.
2- ΓΙλουτάρ/ου

’Λντοίνιος, 61. Τό [Λοναό'.κον νο·

υ.ισαα της συλλογής του Βερολίνου (Α ε ς ι ό 0 ε ν :
τουιη τιαρουόρου Άντίο'/ου.

ΑΝΤΙΟΧΟΤ.

σΟ ε ν : Ταύρος σ/.ιρτών : ΜΙ(;)ΘΡΑΔΛ ΓΟλ (0 ?ί;*
νεται /.οπεν όαοΰ υπό Άντιόχου Α' και τοΰ υιού
του ρέετε-/οντος του θρόνου. Τό χαλκοΰν τούτο νορ'··
σμ.α, ου. ο'.ον πρός τό επίσης /αλκουν της^συλλο^,ί
Ainslie, άνα^ερεται υπό του λ isoonti, καια τον Vstini, ει και ό Sesliui διατείνεται οτι άνέγνωσε Β W-‘
λέω; Άντιόχου και Βασιλέως \ι ε γ ά λ ο υ Μ ·'
Οριο ά του (si·*) <ρ ιλ... . (Mus. Ainslie, σ-5θ6.Βλ.
Eckhel, III, 257*
3- Δ ίων NBr 43 και ΝΔ' 9.
4. Τό ζήτημα τοΰτο συχνάκις διεφιλονεικη'Οη απο'^
Norisius και Frcclich. ΙΙιΟανωτε'ρα λύσις φαίνεται ρ·01
ή έξης : Άντίοχος ό Α' άφηκε τρεις υιούς, ΜιΟ?10*'
την Γ', Αντίο/ον Β' και .... ό Μιθριδάτης V
ξάρ,ενος αυτόν πειράται υπό της Γερουσίας υποστηριγ
μένος να ποιηστ,ται εκποδών Αντίο/ον τόν 13 , οοΑ0’
φονησαντα τόν πρεσβευτήν αύτοΰ εν Ριόμη (Δ'.υν,ΝΒ .
43). Ιύίτα δολοφονεί ωσαύτως και τόν .... Α’.λ του*ο
οί Ρωμαίοι άπεστέρησαν αυτόν της αρχής άναοιοαααν
τες εις τόν θρόνον ΜιΟριοάτην τόν Δυιόν τοΰ T;A;’J*
ταίου θύματος αύτοΰ (Λίων, ΝΔ", 9).
5. Τω ηγεμόνι τούτο» άνηκουσι πιθανώς τό '/.α/,ΧΪ
νομίσματα τα έ/οντα τόν τύπον τοΰ καρκίνου /·*·
επιγραφήν ΒΛ(σιλέως ) ΜΕ(γάλοσ) Μ(:θρ«δάτοσ) ΙύΠ
Μ('.Οραδάτου) ; Iinhoof, Monnaics Grccc|in s, ο·ύ®'
Babelon ίνθ. άν. c. CCXII. 6. Τα/ίτου, Annah‘3
II, 42 /.ϊ: 56 7. Δίων Κάσσ'.ο; ΝΘ'. S.
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1· Σουητωνίου, Καλλιγούλα;, 16. (2). Διών
-■ 8. (3). Τακίτου, Annales, XII, 55. (4).
Annalos, XIV, 26. (5). Babelon, έ'νΟ. άν. σ.
CCI\και έφ. Τό υπ’ άο. 39 νόμισμα (είκ. XXX, 17)
ΜΜοτεον Άγρίππα τώ Λ’, ΒασιλεΤ τών ’Ιουδαίων καί
ΐω-όιΰ αΰτοϋ (Madden,Coins of tile Jew, σ. 13S-9).
δ· Τό νόμισμα τοϋτο είνε τά άναφερόμενον υπό τών
E'-kbcl, Pellerin καί Mionnet, ήδη δ’ ε’ν τώ Βοεττανικω Μουσείω (Wroth, Num, Chronicle, 1S89, σ.
'“{■ Ε/.τοτε ό κ. Babelon άνεκάλυψεν ε’ν τή νόμισμα·
taj συλλογή τής Γαλλίας, νόμισμά τι τών υιών ΆνΙιογου τοϋ Δ’ μετά τής αυτής επιγραφής ΛΥΚΑΟΝΩΝ (Cat. σ. CCXV και 223 άρ. 46).
7. Ιΐτολεμ. Δ', 6, 17. Ramsay, The historical
geography of Asia Minor, σ. 372.
8. Ίστορ. II, 81. Ίωσήπ. Ίουδ. Ε',11, 3. Έπί
!“■' χωρίων τούτων στηριζόμενος ό κ. Imhoof άπο,0!1 Μ' Αντιο'χω τάς δρα/μάς τής Χίου μετά τής
γραφής: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΔΩΡΟΝ
.(vriechische Miinzen, σ. 133). Νομικοί μάλλον δ:ι
pifI νά άποδοΟή Άντιό/ω τώ Α' ή Β'. Κατά τούς
ηρονους τούτους πλεϊστοι ηγεμόνες, μάλιστα δέ ό ΊΙίξΐΊΟης, προσεφερον πλούσια δώρα τή πόλοι τή; Χίίυ,μή
««λαδοΰσης έτι εκ τών συμφορών άς ύπε'στη υπό ΜιΓ-οιτου τοϋ Εύπάτορος (Ιωσήπ. Ίουδ.Άρ/.ΙΔ',2,2).
.*·
Ίουδ. ’Αρχ. A’, Ζ', 1, 7."
*θ. Ιο ονομα τής μητρός αΰτοϋ ε'νε άγνωστον, Ό

Ρώμη, καί εις όν ό Πλούταρχος αφιέρωσε
πραγματείαν τινά αΰτοϋ’. Έκ δέ τών επι
γραφών γνωρίζομεν 1
2 ότι έγένετο αρχών επώ
νυμος καί αγωνοθέτης έν Άθήναις τοσοΰτον δέ
άνεδείχθη διά τοιούτων δωρεών, ώς·εή εΰγνωμοσύνη τών συμπολιτών ήγειρε αΰτώ μετά
θάνατον τό άποθανατίσαν αΰτόν υ.νηυ.εΐον.
Παράδοξος είρωνία τής τύχης. Έκ πάν
των τών κοσμημάτων τού στέμματος τών
Άντιόχων, τό μόνον όπερ διέσωσεν ό τελευ
ταίος αΰτών άπόγονος είνε ό τίτλος τοϋ ’Α
θηναίου πολίτου, ό άλλοτε άπονευ,ηθείς εις
’Επιφανής έμνηστεύΟη Δρουσίλλαν, τήν θυγατέρα τοϋ
Άγρίππα, βασιλέως τών Ιουδαίων (Ίώσηπ. Ίουδ.
Άρχ. 16)', 9, 1), άλλ’ ό γάμος δίν έτελε'σθη, τοϋ
’Επιφανούς μή στε'ρξαντος νά γείνη ’Ιουδαίος.
1. Πώς άν τις διακρίνειε τόν κόλακα τοϋ φίλου. ΓΙαρίοταται ιόααύτως διαλεγόυ,ενος χα’ι εν τώ Συμποσιώ,

Α', 10. 1.
9. Πλήν τών επιγραφών τοϋ μνημείου τοϋ Φιλοπάππου, παράό. χαΐ τό C. I. A. III, 78, 238 α χχί
1020.

τον μεμακρυσμένον αυτού προγονον, τον σα
τράπην Όρόντην, ύπό τών συγχρόνων τού
Δημοσθένους. Ό γηραιός ιρανικός οίκος
μεταπεσών ένεκα τής φιλοδοξίας καί τών
ιδιοτροπιών τής τύχης άπό τών άμμων τής
Βακτριανής μέχρι τών κυμάτων τοϋ Αιγαίου
καί τών οοέων τοϋ Ταύοου, έςώκειλε τέλος
επί μονήρους τινός λόφου,άντικρΰ τοϋ ίεροΰ
βράχου τής Παλλάδας ΆΟηνάς. ’Εκεί άπόκειται ό εξόριστος ούτος βασιλεύς, βεβαιό
τερος περί τής διάρκειας τής μνήμης αΰτοϋ
πλείστων μοναργοϋν Οανόντων έπί τοϋ θρό
νου, διότι έφ ’ όσον ή λατρεία τοϋ καλαΰ Οά
φέοη τούς προσκυνητάς εις Ελλάδα, μι
κρόν τι μόριον έκ τοϋ φωτός τού κατερχομένου έκ τής ’Ακροπόλεως Οά ΐσταται έπί
τοϋ τάφου τοϋ δέκατου έκτου απογόνου Ό·*
ρόντου τοϋ Βακτριανοϋ, τοϋ 1ν. ’Ιουλίου
’Αντιό/ου ’Επιφανούς Φιλοπάππου.
(Έκ τής /?<.Tin- dr.i Eludes HviYijUt’s,
Αλ. Κλρλλιιι;

ΓΕΛΈΑΛΟΓΙΙίΟϊ ΠΙΙΝΛί
Ύδάρνης (;)
Ά'-όανδης Λ ’ 1.

.

I

, J

ΆοαταςΞίςτ,ς Mvr’';.o>v

J .

.Θ

Άρ-ασουρας

l'oooyojvr,

Άροανοης Β ( Otovtt;:)
α~ό iUI £ως 319.

I

______

Π

Άοόανό/,ς Γ'. Λύο ετ·ρο

Α.

100 εκατομμύρια σηστεοτίων’ , δημευθέντων άλλοτε κατά. τόν θάνατον τοϋ πατρός αΰτοϋ. Βραδύτερου Άντίοχος ό Δ’ καθηοέθο ΰττό τοϋ Καλλιγούλα
άλλ' ό ΚλαύJio; άποκατεστησε πάλιν αυτόν. Αϊ κτήσεις
a.jTOij δεν περιελάμβανον μόνον την Κομραγηνήν, άλλα καί πλεϊστα μέρη της Κιλιχ.ίας3,τήν Σεβάστειαν, τον Σελινοϋντα,
Τό Άνεμούριον, τήν Κηλένδεριν, τάς έπαρ
χος της Λακανίτιδος καί Κήτιδος, καί μέ
ρος τι της ’Αρμενίας δοθέν αύτω ύπό τοϋ Νέρωνος4. Σώζονταιπλεϊστα χαλκά νομίσματα
«τέντα εις τα διάφορα μέρη τοϋ βασιλείου
τοϋ Άντιόχου, επ’ όνόματι αΰτοϋ, καί της
ίδελφής αΰτοϋ Ίοτάπης Φιλαδέλφου, ην
έννμφεύθη, καί των υιών αΰτοϋ ’Επιφανούς
μΙ Καλλινίκου/’ Αύτός ό ίδιος συχνάκις τι
τλοφορείται Μέγας καί 'Επιφανής__ Με
ταξύ των κτήσεων τοϋ Άντιόχου, γνωστών
μόνον εκ των νομισμάτων,είνε ή Λυκαονία”.
Πιθανόν ότι όπως προσάρτηση τήν έπαρχίαν ταυ την εις τάς εν Κιλικία κτήσεις αύτοϋ, ό Άντίοχος έ'λαβεν ωσαύτως τό ορει
νόν μέρος τής δυτικής Καππαδοκίας, τό
σεριλααβάνον τάς πόλεις Δέρβην καί Λάρανδα, άς συγκατηρίθμουν ενίοτε τή Λυκαοvia. Ούτως εξηγείται, κατά τινα εΰφυά
τοϋ κ. Ramsay εικασίαν, καίτό όνομα Άντιονίανα, άγνωστον τώ Στράβωνι, όπεο ό
Πτολεμαίος δίδει εις τήν ένδεκάτην ταύτην
καππαδοκικήν στρατηγίαν 7.
Ό Άντίοχος Δ' Επιφανής, ό κατά τόν
Τά/.ιτον 8 πλουσιώτατος των υποτελών βαοιλέων, δέν ήτο ποοωρισυ.ένος ν ’ άποθάνη
ίν τή πορφύρα. ’Άν καί νομ.ίμως έβοήθησε
τόν Οΰεσπασιανόν εις τους’Ιουδαϊκούς πόλε
μόν;, οΰγ ηττον καθηρέθη ύπό τοϋ αΰτοκράτορος τούτου εν ετει 72, έπί τή προφάσει εγκληματικών συνεννοήσεων πρός τους
Πίρθονς.,J Μετά βραχειαν διαμονήν εν Τασ
ιού, καί εΐτα έν Λακεδαίμονι, άποκατέστη
; ίν Ρώμη, όπου οί υιοί αΰτοϋ ’Επιφανής
ί καί Καλλίνικος, οί τό πρώτον καταφυγόντες
; Μοα τοΐς Πάρθοις, συνήντησαν αΰτόν. ΤΙ
Βιμμαγηνή κατέστη τότε όριστικώς έπαρ■ /μ. Ο υιός τοϋ πρωτοτόκου υίοϋ τοϋ τεI λευταίου βασιλέως10 είνε ό Φιλόπαππος οΰ| W; άνελθών εις τά ΰψιστα άξιώυ.ατα έν

Άρσάμπτ,ς Α’

, I

Άρσάιιης Β

“£p\ το * 10.

Πτολεμαίος
σατράπης T?j; Κομμαντ,νζς ~ζζ\ το 170
Άντίοχος /' Γρο“ο'ς.
ΘΐΟίΞΟ/,ς Λί/.αιος
-ζρ\ τό 130
ΜιΟρ-.όαττ,ς Α
Καλλίνικος
“=ct τό 100
ΜιΟριδάτης Β', (;),
Φιλέλλην Φιλορώμαιος.

=

Λαοοίχη

(τ)ίά ς3ΐλάο=λαος.
Άντίοχος Α',
=
Ίσιάς Φιλόστοργος
Θεός Λίχ.αιος Επιφανής Φ'.λοροίμα-.ος Φιλί'λλην,
άπό G9 ecu; 38.

Μ'.Οριδάτης Γ* Άντίοχος....................Άντιοχις (;) Υ. .... = Όρόδης 3
Μεγας (;)
I
|
βασιλεύς τών ΓΙάρΟων.
____________ _____________ I
Άκα (:)
ΜιΟριδάτης Δ'.

’Αντίο/ο; Γ'.

_J____________________ ________
Άντίο/οςΔ'1 Έπιυανής = Ίοτάπη Φιλαδε'λυου.
(38-72)
|
’Αντ. Επιφανής. ’Αντ. Καλλίνικος. Ίοτάπη Β' = Άλέςανδρος, υίό; Τιγοάνου Ε'
|
τής ’Αρμενίας, ήγεμόιν τοϋ
’Αντ. Φιλόπαππος
Έλαιοϋντος (Κιλικία) ■*.
1 Τά ονομα τοϋ πατρός τοϋ Άρτασοΰρα γίνεται δήλον εκ τής 5 επιγραφής τοϋ δυτικοί ανδήρου τής
Νεμροϋδ-δάγ (Ilurnann I’lichstein, σ. 340).
2 Δίων Κάσσιος ΚΒ', 23.
3 Ίοίσηπ. Ίουδ. Αρ/. ΙΖ’, 5, 4.
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6
Έκ των έκδί-δομένων τχς
ήμων

ήμέρχς τχότχς

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ,

άτ&νχ αποπνέομαι τό άγνότχτον

συνεργάτης *■ Κρυστάλλης εκ τών ορίων τής πιτρίδο; του* άτοαπώμεν εν

θώσι ν* άποκτήσωσι κχΐ

έλληνικόν άρωμχ

άνθος, ευχόμενοι

δπιρ

αονήγαγεν ό προσφιλές

είς όλους τούς άνχγνώστας μας νά δυνη-

τήν ανθοδέσμην ολόκληρον.

ΤΟ ΙΝΈΙΡ.Α.ΪΔ.ΟΓΤ-Α.ΙΖΧΟ
Σάν (οργισμένος άνεμος, σάν σίφουνας, σάν μπορα
Κ' ή ά.ΙΛαις την άχοΛονθάν καί φτάνουν τό ΓιαννούΛα.
Μ'αύτός βαστάει τό φυ.Ιαχτό, μπαρούτι και Λιβάνι,
Καί νά τον πιάσουν δεν μπορούν, οΰτε νά παν σιμά του.
Φωνάζουν, σκούζουν ξέμακρα, τό φυ.Ιαχτό νά ρίξη,
Κάποτε με γΛυκόΛογα, κάποτε μέ φοβίραις.
Φωνάζει ή ΚάΛΛω, ή (όμορφη, φωνάζει κ' ή χΛεμμένη,

'ψη.Ιά ’ς τό Νεραϊδόρεμμα, :τοΰ άπό τό βράχο άπάιου
Πέη,τει άφρισμένο τό νερό καί σκούζει και βογγάει
Καί φχιάνει Μιιτη καί για.id, καί θεριωμένο έκεϊθε
Πηδάει ταίς πέτ( αις σάν στοιχειό καί χάνεται 'ς τά πεύκα,
’Εκεί ό ΓιαννούΛας φύ.Ιιιγε μια νύχτα με φεγγάρι,
Νιι ’ρθοϋν τά Λάφια ’ς τό νερό νά Λαφοκυνηγήση.
'Σ τον ουρανό μεσάνυχτα δείχνει ό Σταυρός κ’ ή ΠούΛια.

Φωνάζει μέ παράπονο, μέ κ.Ιάμμα, καί μέ αγάπη
Τυΰ χάκου· εκείνος τώξερε, τώμαθε άπό γρηούΛαις,
Πού άν έπεφτε 'ς τά χέρχα τους θάχάνε τή ζωή του,
Κι’ οΰτε γυρίζει ?ά ταίς 'δή, ούτε καί κοντοστέκει
Μόν' ρυβοΛάει μονανεπνιάς καί χάνεται στά πεύκα.

ΦυΛάει αυτός ακοίμητος.
Πότε γ.Ιυκοκυττάζει
Ί’η.ίά τ' αστέρια τ' ουρανού, πότε κατά τό οέμμα,
J/"S με’σ' 'ς τό φως τού φεγγαριού σαν νάν' ασήμι, αστράφτει,
Κ εις κάθε φύ.ί.Ιυ άπό δεντρί και χόρτο πού κουνιέται
Γυρίζει τό τουφέκι του, στηΛώνει τή ματιά του ....
Κι' υΰδ’ ένα 'Λάφι έ/φάνηκε, ουδέ κάν' ά.Ι.Ιο αγρίμι.

Π

'Η Κά.Ι./ω σέρνει τό χορό, ή πρώτη τών Νεράιδων,
Καί τραγουδάει ■?, δεύτερη κι’ άκυ.Ιουθαν ή ά.ΙΛαις,
Πάει ύ χορός στρωτός-στρωτός καί τό τραγούδι άγά.Ιια :

.

Ό κυνηγός πού ροβοΛά μέ ταίς Νεράιδες πίσω
Φθάνουν ώς *0 χωριό σιμά.

Α.

—"Ο.Ιαις ή κόραις τού για.ίοϋ, ή ιυμορφαις Νεράιδες,
Ο.Ιαις μαραίνουν Λεύεντιαίς, μαραίνουν πα.Ι.Ιηκάρία,
Καί δεν φοβούνται γηρατειά καί δεν φοβούνται γάρο,
Κ' εμένα μ' έύα.ίάντωσε, μέ μάραν' ή αγάπη,
Μ' έμάραν’ ένας κυνηγός κ' ένας κα.Ιός Λεβέντης,
Μέ. τό γραμμένο του κορμί μέ τή γΛυκειά φωνή του.
Σαν βγαίνει τ' άστρο τής βραδείας, παίρνει ταίς ράχαις δίπΛα
Καί στ αινεί βίγ.Ιαις 'ς τά βουνά καί κυνηγάει αγρίμια.
Ε it τ>,σ' εμένα ξώβεργες τά νειάτα τ' άνδηρά του.
llfj TvW 'ς ταίς βίγ.Ιαις του τυφ.Ιά τοΰ κυνηγιού τ' άγρίμια,
Ι'.πεαε καί 'ς τά βρόχια του ή άνύποπτ’ ή καρδιά μου.
Λχ ■ νάτιιν τρόπος νά τον βρω καμμίά βραδεία, 'ς τά π.Ιάϊα,
Λ α/ να μπορούσα ή δύστυχη νά τον 'μι.Ιήσω ό.Ιίγυ ! . . .
Α ρυμ.ιενος ς τά χαμόχΛαδα 'χουρμένεται όΓιαννούΛας
Με ί,ν χ<ι,δια του άνήσυχ?), όμως βουβέ,ς 'σάν πέτρα.
'Ακούει ι ίι 'παινέματα, τά Λόγια τής Νεράιδας.
Ακούει την αγάπη της καί τό παράπονά της.
Ar.il ιιχαν απόκρυφη
'ς τά σωθικά του νοιώθει.
Ι/ζευρε αυτός Από μικρός οτι οποίο πα.ΙΛηχάρι
Άρπα ξι/ τ’ό./ομέταξο μάντη Ιι τής Νεράιδας,
Εκείνη Α/ΐνει. τά νε/ά, τον παίρνει άπό κατόπι,
Καί γίνεται γυναίκα του καί γίνεται ’δική του.
Βά νει ό ΓιαννουΛας φνΛαχτό μπαρούτι καί Λιβάνι
Ααί πάει ςταίς πέτραις τής όχθιάς κι’ αρπάζει τό μαντήΛι
Ααί ροίιυ Ιά ο τη Λαγκαδιά καί, χάνεται ς τά πεύκα.
Λ υΐι,ιθει ή Νεράιδα την χΛεΐ'ιά καί ς τό χορό πού σειέται
Λ οντοκραταει τό χορό καί κόβει το τραγούδι.
— .1/’ έκ./ει’αι ε !
■ In χταριστά και ξαφνικά φωνάζει
Ααί περνει τον κατήφορο c τοΰ κυνηγού τά πόδια.

Προβαίνει ή χαραυγούΛα,
Κ’ ήρθεν ή ώρα πού ξυπνούν καί τού χωριού τά ορνίθια
Και φεύγουν ή ΚαΛόγνωμαις. Τό γνοχάστηχαν ή άΛΛαις,
Καί γίνοντ' άφανταις μέ μιας, χαί μένει ή ερωτεμμένη.

.Θ

'Απ' τή σπη./χά π' ανοίγεται παρέχει άπό τό ρέ/ιμα,
Ξανθαίς Νεράϊδει, καί Ξωθιαίς αϋτήυ την ώρα βγαίνουν.
Λούζουνε τ' άσπρα τους κορμιά στο ρέμμα τό καθάριο,
Κι' απ’ τήν πο.ί./ή την ώγορφιά κι' απ' τή μοσχοβυΛιά τους
Μο σχοβο.Ιάει τό νερό καί Λάιιπει ό τόπος γύρα.
'Λπ./ώι ουν τα μαντή.ίια τους ’ςταίς πέτραις νά στεγνώσουν,
Καί 'ς τύ σιαδάκι στ αινούνε χορό καί τραγουδάνε.

Πέρασε ή νύχτα. Τής αυγής ή ουράνια ή δροσούΛα
'Ραίνει τούς βράχσυς, τά χΛαριά, τά χόρτα, τά ΛουΛούδια.
Ξανθό τό γ.Ιυκοχάραγμα προβά.ΙΛει άπ’ ταίς χορφούΛαις,
Κι άνάρηα-άνάρηα αχνίζουνε τ’ αστέρια, τό φεγγάρι.

Χρυσώνεται ή άνατο.Ιή . ... νά και ΛαΛεϊ τ’ ορνίθι · . .
Στέκει ό ΓιαννούΛας . . . άγχαΛιά χαί τή νεράίό’ αρπάζει
Καί τήνε φέρνει ’ς τό χωριό....................................................

Τέσσαρα χρόνια πέρασαν χαριιωμένβ ταίρι,
Κι έβΛάστησε άπ ' τό γάμο τους πεντάμορφο άγγε.Ιούδι. . . .
Μ’ άΛΛαξε κι’ όΛας ΰ καιρός. * Ηρθαν καί μαύρα χρόνια'
Κι έπρεπε τώρα ό κυνηγός 'ς τά ξένα νά γυρέψη
Ψωμί για τή γυναΐχά του, ψωμί γιά τό παιδί του.
Κρεμάει στον τοίχο τ’ άρματα καί φεύγει, πάει 'ς τά ξένα.
Μια Κυριακή καί μιά γιορτή στο.Ιίζετ ή Νεράιδα
Νάπάη κΓ αυτή 'ς τήν έχχΛησιά, νά βγή καί 'ς τό αεργιάνι
Κ'έκεί πού βγάζει τά χρυσά 'πώνα σεντούκι άπ' α.ΙΛο
Ξανοίγει τό μαντήΛι της καί παίρνει καί τό δένει.
ΆΛησμονεί ιόν άντρα της μέ μιας καί τό παιδί της
Καί πέρνει δίπΛα τά βουνά, ταίς Λαγκαδιαίς, τά π.Ιάγια,
ΠάΛι Νεράιδα γίνεται, πάΛι τή νηότη παίρνει
Καί μέ ταίς ά.ΙΛαις σμίγεται 'ς ταίς τρίσβαθαις σπη.Ιιαίς τους.
Ό Λόγος βγαίνει 'ς τό χωριό κι ’ άπΛώνεται 'ς τον κόσμο.
Τάχουσε μέσ' 'ς τήν ξενητειά ό δόΛιος ό ΓιαννούΛας
Κι' άπό τήν πο.ΙΛή τήν πίκρα του πέθανε έκεί ’ς τά ξένα !
Ό γυιός του τώρα άνδριεύθηχε, χαί περπατάει τή νύχτα
Μέ τού ΓιαννούΛα τ’αρ/ιατα π.Ιαφοχννηγώντας
Κι'οντε Νεράιδες σχιάζεται οΰτε Ξωθιαίς φοβάται,
Γιατ είνε Νεραϊδόπαιδο κ' έχει Νεράιδας αίμα.
Χωρίς ν’ άρπάξη άπ’ τά μα.ΙΛιά δένάφηκε Νεράιδα.
ΧίΛιαις ώς τώρα έφί.Ιησε κι' άγχά.ίιασε ά.ΙΛαις τόααις.
Χαρά 'ς τον οπού ’ς άγχα.Ιιαΐς δροσοΛογιέται τέτοιαις.
Χαρά 'ς τον πού μ’ αθάνατα τέτοια φι.Ιιά κοιμάται. !
Κ. Δ. Κργεταλλ»5
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Ι'νώμαι καί παραδόσεις περί τοΰ συνοικι-

ομ.οϋ τοΰ Συράκου καί των Καλαρρυτών.

Διάφοροι γνώμαι καί παραδόσεις ύπάρyo'Ji'· περί τού συνοικισμ.οΰ καί τής όνομα5ια; τοΰ Συράκου καί των Καλαρρυτών.
Ό άγγλος περιηγητής Leake 1 ανάγει εις
:όν ΙΕ' αιώνα την παοάδοσιν, ήν ήκουσεν
ίν Καλαρούταις τω 1818, καί ήτις είσέτι
δΐί.σώζεται, «Ματσούκη κασαμπάς, Καλαρ'.τη χωριό, Σεράκο πέντε σπίτια» ή «Κάομο Βίλιζα, Καλαο ίτη μαχαλάς, Σεράκο
πέντε σπίτια». Εικάζει δε ότι, επειδή εις
Ματσούκι υπάρχει έτι ή Οέσις Βίλιζα καλουαίνη, ή; τό όνομα προήλθε κατ’ αυτόν έκ
τοϋ vigiloλατ.καί viglio βλαχ. (=φρουρώ,
ονλάττω, βιγλίζω), αΰτη μέν ήν ή άκρόπολίς, τό Ματσούκι ή πόλις,αί Καλαρρύται
ιποάστειον καί τό Συοάκον μικρόν χωρίον.
Ό«Κουβαράς»1
2,τό χρονικόν τών’Ιωαννίνων,
άν α ό ε ο ε ι έπί του παιδομαζώματος έν έτει
1580 την «Καλαρίτην» όνομαστί. Έπί
δε τής 17ης έκατονταετηρίδος άναφέρονται
έν τή Δύσει έμποροι έκ «Σεράκου» καί αΚαλαρίτης» 3 καταγόμενοι. Βλέπομεν λοι
πόν έκ τούτων ότι άμφότεραι αί κωμοπόλεις ύπήρχον έπί τής κατακτήσεως τής ’Η
πείρου ΰπό των Τούρκων.
Παρατηροϋμεν έπίσης ότι καθ’ όλας τάς
ανωτέρω περιστάσεις τό μεν Συράκον ονο
μάζεται «Σεράκο», αί δε Καλαρρύται ιΚαλαρίτη». Αί αύταί δέ όνομασίαι άπαντώσι
καί έπί Άλή-πασά. *0 ’Αθανάσιος Σταγειρίτη; όμως έν έτει 1819* ονομάζει α Καλα
ρίτην » μεν τάς Καλαρρύτας , άλλα τό
Συράκον
«Σαράκω» καί «Σαράκουσα»,
τοΰθ όπερ έπιβεβαιοΐ deep ενός την παράόοσιν ότι ώνομάσθη ή κώμη αύτη ούτως έκ
τοΰ άποκλειστικώς έν αυτή κατασκευαζομένου μάλλινου υφάσματος γ.Ιοχάιτου, ένταΰθα καλούμενου σάριχου, καί σάριχα = ή
φλοκάτη, άφ’ ετέρου όμως υπενθυμίζει ήμϊν
το ονομα τής Συρακούσης τής Σικελίας,
όπως αί Καλαρρύται τό τής Καλαβρίας
τή; μεσημβρινής Ιταλίας. Ό Γάλλος Poilqueville3 4έν έτει 1815 άνομάζων τό Συράκον
καί Σύρον, εικάζει, φαίνεται, ότι ώνομάσθη
εκ τοΰ ονόματος Σύρου τινός ηγέτου των
πρώτων κατοίκων αΰτοϋ. Ό Π. Άραβαντ''Ός λέγει,0 ότι ή κώμη αυτή άνηγέρθη
επι χωρίου μ.ικροϋ άνήκοντος πρότερον εις
γαιοκτήμονα Ίωαννίτην Σνράχον καλούΡ·ενον. Αλλαχού δέ7 ευρίσκει αυτό συνώ
νυμον τοΰ έν τή έπαρχία ’Αργυροκάστρου
χωρίου Συρακάται, δηλ. χωρίον, κτίσμα
του Συράκου, όπως Δοζαράται τοΰ Δο-
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ζαρα, Δουκάται τοΰ Δοϋκα καί Καλαράται
τοΰ Καλάρη. Ο κ. Π. Κ(ανελλίδης),1 ευρί
σκει Συράκον χωρίον έν Πελοποννήσψ προ
τής ύπό των Φράγκων κατακτήσεως αυτής
έζ αποικίας τοΰ έν Ήπείρψ. Ώς αποικίας
δέ των Καλαρρυτών θεωρεί τά έκεϊ Καλά
βρυτα. Κατά την αυτήν δ’έποχήν αναφέρει
υπάρχοντα καί τά χωρία Μπουλιάνα, Μέτσοβον, Ζούρτσια, Κατσάνες, Σουδενά καί
άλλα, πάντα έζ αποικιών τών Βλάχων τής
Ιΐίνδου προελθόντα. Ό κ. Σ. Γ. Παναγιωτόπουλος2 παραδέχεται τό Συράκον καί θέσιν τινά Συρακέϊκα, καί τά Σαρακίνα, Σαρακινάδα καί Σαρακίνικο συγγενή τής έν
’Αρμενία χώρας Σιρακίνης. Ό κ. I. Ααμπρίδης3 όνομάζων τό Συράκον αΣεοάκου»,
θεωρεί τό όνομα αύτοϋ βλαχικόν, τόπου ση
μαντικόν καί δηλοϋν πτωχείαν καί γυμνό
τητα. «Τά άγονον τής κώμης ταύτης, έπιλέγει, καί ή αρχική αυτής άσημότης καί
σμικρότης καθ’ οΰς χρόνους ήκμαζε πόλις
τις παρά τό Ματσούκη, ή δέ Καλαρύτη ήν
χωρίον, τήν γνώμην ταύτην ένισχύουσιν».
Ό δέ άγιος “Αρτης κ Σεραφείμ,1 ώσεί αν
τιγράφων τόν Άραβαντινόν, άποφαίνεται
περί τοΰ Συράκου, ότι ιδιοκτήτης αύτοΰ
ήν ’Ιωάννης τις καί ούχί Ίωαννίτης. Σημειωτέον ένταΰθα δΓ άμφοτέρους τούτους,
ότι τό Συράκον καί άλλα βλαχικά καί ελ
ληνικά χωρία τής ΙΙίνδου ουδέποτε έγένοντο ΐδιοκτησίαι γαιοκτημόνων.“Αλλοι λέγουσιν ότι ώνομάσθη έκ τής άφθονου συρ
ροής τών ϋδάτων ώς καί αί Καλλαρρύται,
ότε γράφουσιν αυτά Συοράκον καί Καλλαρρύται. Ό Συρακιώτης καλεΐ εαυτόν βλαχιστί Συραχιίτου, όπερ έζάγεται εκ τοΰ Συρακέϊκα, δηλ. καλύβια τοΰ Συράκου, άοχηγοΰ στάνης βλαχοποιμένων. Οί δέ Καλαρρυτιώται, τήν μέν κώι/.ην αυτών καλοΰσι
βλαχιστί Κα.Ιάροι, εαυτούς δέ ΚαΛαρίΐας,
όπερ δικαιολογεί πως τήν γνώμ.ην, ήν πρό
δύο έ:ών μοί έζέφρασεν έν Άθήναις ό Γερμ.ανός κ. G.Weigand,καθηγητής έν Αειψίκ,
περιηγηθείς τούς Βλάχους τής ΙΙίνδου, άλλά
μ.ισθωτός τής Ρουμουνικής προπαγάνδας, ότι
τό όνομα Κα.Ιάροι είνε αύτή ή βλαχική λέζις δι ής καλοΰνται οί νομ.άδες, οί άνθρω
ποι δηλ. τών ίππων (^calu βλαχ.). Άλλ ’
έχομεν καί όνομα φυλάρχ ου Καλάρη, έζ ού ώνο
μάσθη τό έν τή έπαρχία ’Αργυροκάστρου χω
ρίον Καλαρράτας, έχομεν δέ καί τήν Καλα
βρίαν ή Καλάβρην τής’Ιταλίας,ής συνώνυμα
είνε τά έν Πελοποννήσω Καλάβρυτα καί τό
έν Συοάκω σωζομ,ενον παλαιόν οικογενεια
κόν όνομα Καλαβρέζος.
Ταΰτα λέγουσιν αί διάφοροι γνωσταί ήμ.ΐν γνώμ.αι.
Παράδοσις δέ τις, ήν ήκουσα έν Συοάκω
παρά τίνος καλογραίας τής μ,ονής τοΰ Προ
φήτου Ήλία, Στάμως καλουμένης, άγούσης
ήλικίαν ϋπεράνω τών εκατόν έτών, λειψάνου
γεραροΰ τοΰ μεγάλου άγώνος, λέγει τά έζής :
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1 .1 ravels in Ν ο I hein Greece. Τομ. Λ’ κεο. στ'.

- Λραδανΐ. Χρονογραφία τή; Ηπείρου, Τομ. Α.
■ιέ'.. 1S7

1 ’Εν τή '/Εβδομοίοι» του 1887 εις τις περί «Μάνης καί Μανιατών» καί αΐΐερί Χλαοικών έκΟΐκήαεων»
3
Leake, Travels in Nothern Greece,Τομ. Β',— •πραγματείας αυτού.
2 ’Κν ττ, «Έβδομάοι» τού 1884, αΤινες ήλΟον εν
* cun[iioville, \ oyage dans la Greco Tdu. Β'. -/.λ.
. Νιτειρωτκί, E 8 Βιέννη; I S I 9 σ. 370 xal 4 15. 'ΚΧλαδι κατά τόν μέσον αιώνα»,
3 ’Ηπειρωτικά Μελετήματα Τεύχος 5ον μέρος, β'·
a Boyage dans la Grece τόμ. B'.
b Χρονογραφώ τής Ηπείρου τόμ. Β*. σ. 163.
σ. 13.

7 ΛύτόΟ. ο. 45—46.

4 Ιστορικόν Λοκίμιον σελ. 322.

ΙΙέντε άδελφοί ήλθον μετά τών ποιμνίων
καί τής μόνης άδελφής των έν παναρχαίοις
καιροϊς έκ Ξηρακιας τής ’Ακαρνανίας εις τά
βουνά τοΰ Συράκου, άτινα κατεκαλύπτοντο
τότε ΰπό μεγίστων δασών, καί κατώκησαν
κατ’ άρχάς εις Μπουλιάναν ε’ντός καλυβών.
’Επειδή όμως τόν χειμώνα ύπέφερον πολύ
έκ τών χιόνων καί τοΰ βορρά,μετέθεσαν τάς
καλύβας των παρά τήν νΰν έζωθεν τοΰ Συ
ράκου θέσιν τής ιροπαη'ταας. “Εζων δε τρε
φόμενοι με το γάλα τών ποιμνίων των καί
τούς καρπούς τών πρίνων καί ένδυόμενοι μέ
τό δέρμ.α τών προβάτων καί αιγών. Ημέ
ραν τινά παρετήρησεν εις έζ αυτών ότιτράγος τις έκ τοΰ ποιμνίου τών αιγών των έζήλθε τοΰ δάσους, όπερ υπήρχε τότε έν τή
νΰν θέσει τοΰ Συράκου, μέ καταβεβρεγμένον
πώγωνα. Συνεπέρανεν ότι εντός τοΰ δάσους
υπήρχε πηγή ΰδατος καί ειδοποίησε περί
τούτου τούς άδελφούς του. Μ ετεκόαισαν
λοιπόν πάλιν τάς καλύβας των έντός τοΰ
δάσους, έπί τό άσφαλέστερον, παρά τήν πη
γήν, ήτις καί σήμερονρέει εις τό μεσοχώρι τοΰ
Συράκου καί λέγεται Γχοόρα. Έντεΰθεν έζερχόμενοι μετά τών ποιμ,νίων των έπί τών
ορέων έπάνω, συνεσχετίσθησαν μετά Μετσοβιτών ποιμένων, μετά τών όποιων ήρραβώνισαν τήν άδελφήν των, έπί τώ όρω νά
μετοικήσ-η ό νυμφίος παρ’ αύτοϊς, έπιθυμοΰσι τόν συνοικισμόν χωρίου τοιουτοτρό
πως. Ο νυμφίος όμως κατά τάς ήμέρας τοΰ
γάμ.ου ήλλαζε γνώμην καί έζήτησε παρ’
αυτών τήν κόρην εις Μέτσοβον. Ούτοι, ώς
επόμενον, ήρνήθησαν νά τήν δώσουν. Άλλ’
ήμέραν τινά, καθ’ ήν πάντες έλειπον εις τά
όρη, έρχεται ό γαμβρός μέ σώμα ολόκλη
ρον συγχωρικών του έπιβαινόντων έπί ήμιόνων, άοπάζουσι βιαίως τήν κόρην καί φεύγουσι πρός τό Μέτσοβον. Έπιστρέψαντες
δέ οί άδελφοί εις τάς καλύβας καί μή εύρόντες τήν άδελφήν των, οπλίζονται (σημ.ειωτέον ότι μετεχειοίζοντο τόζα) καί άκολουθοΰσι κατά πόδας τούς άρπαγας. Δύο
περίπου ώρας άνωθεν τοΰ Συράκου, κατά
τάς κορυφάς, καταφθάνουσιν αύτούς καί
φονεύουσι τάς ήμιόνους, όπου έκτοτε τό
μέρος ώνομάσθη Μού.Ιαις (ήμίονοι), ολίγον
δ’ άνωτέρω, παρά τήν σημερινήν θέσιν Τσάγια (τσέγκι, μ-άχη) συνήψαν προς τους ιπ
πείς πεισματώδη συμπλοκήν, καθ ηνήττήθησαν οί Μετσοβΐται καί έτράπησαν εις φυγήν,
όσοιδιεσώθησαν,τοΰ νυμφίου καί τής άρπαγείσηςκόρηςπεσόντων αιχμαλώτων εΐςτάςχεϊρας
τών άδελφών της,οϊτινες όδηγήσαντες αύτούς
εις τάς καλύβας, έτέλεσαντούς γάμους των.
Ούτως άποκατεστάθη τό πρώτον άνθρώπινον ζεΰγος ένταΰθα, όπερ τεκνοποιήσαν έπλήθυνε καί συνωκίσθη βαθμηδόν τά χωρίον,
εις τό όποιον οί άδελφοί, νυμφευθέντες καί
αυτοί κατόπιν, άπέδωκαν τό όνομα τής
πρώτης πατρίδος των -Ξηρακιάς, παρεφθαρέν μ.ετά ταΰτα διά τοΰ χρόνου εις τό ση
μερινόν όνομα Συράκον. ΙΙροστίθησι δέ ή
παράδοσις αύτη, ότι ό γαμ.βρός τών άδελ
φών τούτων είλκε τό γένος έκ τής μεγαλωνύμ,ου οικογένειας τοΰ Μετσόβου τών Ζαμαναίων, ής λαμπρά λείψανα σώζονται μέ
χρι σήμερον καί έν Μετσόβω καί έν Συράκω
μεταζύ τών όνομ,αστοτέρων οικογενειών.
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άφ ’ενός καί περί τόΜατσούκι ά© ’έτέοου ύπάοχοντες παλαιοί χριστιανικοί ναοί, καί αί βυ
ζαντινά! όνομασίαι Βί.Ιιζα καί Βίνιστα καί
Κάστρο Βί.Ιιζας δηλοϋσι προφανώς τήν άλλοτέ ποτέ ΰπαρςιν βυζαντινών πολισμότων ενταύθα, τών όποιων οί κάτοικοι—“Ελ
ληνες ή Βλάχοι άγνωστον — κατεγίνοντο εϊς
τε τήν κτηνοτροφίαν καί είς τήν γεωργίαν,
ώς δεικνύουσιν οί μέχρι σήμερον σωζόμενοι
παρ’ αύτοΐς άγροί καί παλαιαί όνομασίαι
Κριθάρια εις Ματσούκι καί Βίνιστα (vinus
= λατ. ό οίνος, γίνι = βλαχ. ή άμπελος)
μ,εταξύ Δοβίζιανα καί Παληοχώρι. Ότι, έκ
Παληοχωρίου, τις οίδε κατό ποιαν εποχήν
καί διό ποιαν αιτίαν, άνήλθον είς τό νϋν
Συράκον οί πρώτοι αύτοϋ κάτοικοι, παο’οίς
μετώκησαν καί εκ τών Ιπισημοτέρων οικο
γενειών τοϋ Μετσόβου, οί Ζαμαναϊοι, όπως
είς Καλαρούτας, ών οί πρώτοι κάτοικοι είνε
άπόσπασμα τών Ματσουκιωτών, προσήλθον
έκ τών έπισημοτέρων οικογενειών τοϋ Χα
λίκι, καθ’ μαρτυρεί ό "Αγγλος Leake. Τό
Χαλίκι είνε σήμερον βλαχικόν χωρίον παρό
τό Μέτσοβον, άνήκον είς τό τμήμα τοϋ Άσπραποτόμου- άλλοτε όμως ύπήρχεν είς τήν
θέσιν του ή άρχαία πόλις τής Άθαμανίας
Χαλκίς. Ό Pouqueville μάλιστα αναφέρει
καί τήν χρονολογίαν τής προσελεύσεως τών
Χαλικιωτών είς Καλαρρύτας, άνάγων αύτήν είς τας άρχός τοϋ 13 αίώνος. «ΓΙοιαενικαί οίκογένειαι, λέγει, έλθοϋσαι πεοί τός
άρχός τοϋ 13 αίώνος έκ τοϋ όρους Paduremarc (μέγα δάσος βλαχ.) τοϋ Χαλίκι είς
Καλαρρύτας συνώκησαν τό χωρίον, τό ό
ποιον ώνόμασαν ούτως έκτών πολλών καί κα
λών ύδάτων, άτινα άρδεύουσιν αύτό.» Ώσεί
ήσαν ελληνες οί προσελθόντες Χαλικιώται,
ένω πιθχνώτεοον είνε τό ότι ελληνες ήσαν
ο! πρώτοι τών Καλαρρυτών κάτοικοι, οί δέ
προσελθόντες—ίσως κατό τός άρχός τοϋ
13ου αίώνος—ήσαν βλαχοποιμένες. Κατό
δέ τό χρονικόν τών Ίωαννίνων καί είς τό
Μέτσοβον περί τήν αύτήν περίπου εποχήν
προσήλθον οί Βλάχοι.
Ούτω πως, διό τής ανωτέρω συναοαολογήσεως τών διαφόρων γνωμών καί παραδό
σεων άγεται τις είς ιστορικήν τινα πιθανό
τητα περί τοϋ συνοικισμού τοϋ Συράκου καί
τών Καλαρρυτών καί συμπεραίνει ότι υπήρ
χαν αί κώμαι αύται καθ’ούς χρόνους ή ιστο
ρία αναφέρει όριστικώςτά γενικόν όνομα τής
περιοχής, τοϋ τμήματος αύτών, Μα.Ιαχάσι,
καί έδρασαν σπουδαίως ο! κάτοικοι αύτών
μετό τών κατοίκων τοϋ Μετσόβου καί τών
λοιπών τοϋ τμήματος κωμών καθ’ όλην τήν
Ιστορίαν τοϋ Μαλακασίου.
(Έσεια', συνέ/εια)
Κ. Δ. Κργεταλ.ιηε
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Μέχρι πρό τινων ετών, μοί έ'λεγεν ή γραία,
εις τους οίκους των Ζαμαναίων τοϋ Συράκου εύρίσκοντο παλαιό, σιδηρά βέλη τόξων,
άτινα αί γυναίκες μετεχειρίζοντο ώς πασ
σάλους, πηγνύουσαι αυτούς έν τή γή, ϊνα
άπλώνουσιν επ’ αυτών τούς μακρούς όομαθούς των μάλλινων κλωστών τοϋ ύφαντηρίου των (βλαχ. γι.Ιάρι^.
Έτέρα παράδοσις άναφέρει ότι εις Μα
τσούκι, όπου ύπήρχε χωρίον ολόκληρον
πρό τοϋ συνοικισμού τοϋ Συράκου καί των
Καλαρρυτών, πατριάρχης (τσέλιγκας) βλαχοποιμήν άποσπασθείς έπηξε την καλύβην
του εις την θέσιν τών Καλαρρυτών, έξ ής
δύο έκ τών υιών του διέβαινον άντίπεοα
I
εις τα βουνό τοϋ Συράκου καί έβοσκον τό
ποίμνιά των. Ό πρεσβύτερος τούτων ήτο
μ.ονόφθαλμος. Τούτου ένεκα αί νεάνιδες της
στάνης τόν άπέφευγον, ενώ ό μ.ικοότερος,
ωραίος καί άβλαβης, ένυμφεύθη τεχέως.
Τοΰτο κατε'τρωγε την καρδίαν καί την νεό
τητα τοϋ πρεσβυτέρου. Άλλ’ ημέραν τινό
άνελθών κατακοούφως επί της ράχεως τών
Νυμφών καί ΐδών άπ ’ αύτής ποός τήν πε
διάδα τών Ίωαννίνων πόλιν καί τόσα χω
ρία πέριξ, έσκέφθη νόλάβ/ι έκεΐθεν σύζυγον·
Κρυφίως λοιπόν νύκτα τινό θερινήν άσέ^ηνον, έγκχταλιπίον τό ποίμνιόν του ΰπό τήν
φυλακήν τών σκύλων, κατέρχεται εις την
πεδιάδα τών Ίωαννίνων καί έκ τοϋ ποώτου
χωρίου τό όποιον άπήντησεν εν αύτη ήίπκ“
σεν ώραίαν παρθένον, ην άπήγαγεν εις τό
όρη του. Μαθών όμως τό συμβάν ό πατήο,
άπεκήρυξεν αύτόν παραχωρήσας εις την ε
ξουσίαν του τό ποίμνιον μόνον, τό όποιον
αύτός έποίμαινεν. Ούτως έκ αέν τοϋ πατρός καί της λοιπής οικογένειας συνωκίσθησαν αί Καλαρρύται, ύπό δε τοϋ άποκεκηρυγμένου υίοϋ τό Συράκον. Έκ τούτου
μάλιστα τεκμαίρονταί τινες την φιλάσθενον
ουσιν τών γυναικών τοϋ Συράκου, λέγοντες οτι ως εχουσαι αιμα πεδινόν αύ·
ται δεν άντίχουσιν είς τό ψύχος τοϋ βου
νού. ΊΙ παράδοσις αύτη έπιβεβαιοϊ, ούτως
είπεϊν, τήν έτέραν, καθ’ ην τό Ματσούκι
κατ αργός ήτο πόλις, αι Καλαρρύται χω
ρίον καί τό Συράκον πέντε σπίτια, ώς καί
την εκ του χα.Ιιιροι (νομάδες) ετυμολογίαν
της ονομασίας τών Καλαρρυτών. Ό μονό
φθαλμος υιός, ό συνοικίσαςτό Συράκον, έκα
στο Σϋρος η Συράκος, έξ ού κατ’ άρχός
αίκαλύβαι του ώνομάσθησχν xa.lvGia τοϋ Συρχχον η χα.Ιυδια ^νραχειχα καί ακολούθως
το χωρίον Σνράχου η Συράκον.
Τρίτη δέ παράδοσις λέγει, ότι οί πρώτοι
κάτοικοι τοϋ Συράκου ήλθον έκ Παλγιοχωρίου, κατώκησαν δέ κατ’ άρχός εις Μπουλιάναν, όπου νϋν σώζονται ερείπια οικοδο
μών, καί έπειτα συνώκισαν τό σημερινόν
Συράκον. Έκτοτε δε έμεινεν είς την πρώτην
κοιτίδα των τό όνομα Πα.Ιιροχώρι τοϋ Συράχο ν.
Έάν τις συναρμολογήσει άναλόγωςτός δια
φόρους ταύτας γνώμας καί παραδόσεις, δύναται κατό τό μάλλον ή ήττον να έζαγάγγι
συμπέρασμά τι πιθανόν περί τοϋ συνοικισμ.οΰ τών δύο τούτων άξιολόγων βλαχικών
κοινοτήτων τής Πίνδου, τό έξης.
*Οτι,οΙ περί τό Παλη,οχώρι καίΔοβίζιανα
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Rider Haggard

ΕΚΕΙΝΗ
(ήτις rcpsrcn ra νααχούηταψ
Μυθιστορία
(ΣυνέΛε·.α)

Ένεχείρισα τήν επιστολήν ποός τόν Λέ
οντα, όστις άφ ’ ού έρριψε βλέμμα έπ’ αύτής, τήν εθηκεν έπί τής τραπέζης νεύων μοι

να εξακολουθήσω τήν έντός τοϋ κιβωτίου
έοευναν.
I
Μετό τήν έπιστολήν εύρον περγαμηνήν
έπιμελώς περιτετυλιγμένην. Τήν ήνέωξα,
ίδών δέ ότι ήτο γεγραμμένη παρό τοϋ Βίνσεϋ καί είχεν επιγραφήν : «Μετάφρασες σήέπί τής κεράμου ελληνικής γραφής» τήν
έθηκα παραπλεύρως τής επιστολής. Μετό
τήν περγαμηνήν ταύτην, εύρον άλλην, ή.
τις ώς έκ τής άρχαιότητός της είχε καταστή κίτρινη. Ήνέωξα καί ταύτην. Ήτο
επίσης μετάφρασες τοϋ αύτοϋ ελληνικού πρω
τοτύπου, άλλα είς λατινικήν φωνήν,ήτις μοί.
έφάνη,ώς έκ τής γραφής, ότι άνήκεν είς τήν
δεκάτην εκτην εκατονταετηρίδα. ’Αμέσως
κάτωθεν τοϋ κυλίνδρου τούτου υπήρχε τι
σκληρόν καί βαρύ περιτετυλιγμένον έντός κί
τρινου λινού καί κείμενον έπί στρώματος ινώ
δους. Βραδέως καί μετό προσοχής έξελίτυξαμεν τό λινόν καί εϊδομεν μεγάλην κιτρίνην Ικ τής άρχαιότητός πλίνθον ή μάλλον
κέραμον ! Ή κέραμος αύτη, κατό τήν
γνώμην μου, ύπήρξέ ποτέ μέρος άμφορέω;
μέτριου μεγέθους. Ήτο δέκα καί ήμίσεως δακτύλων τό μήκος καί έπτό τό πλά
τος, είχε πάχος ένός τετάρτου δακτύλου
καί ήτο κεκαλυμμένη κατό τό κυρτόν μέρος
τό πρός τό βάθος τοϋ κιβωτίου κείυ.ενον δι’
ελληνικών χαρακτήρων έξηλειμμ.ένων τήδε
κάκεΐσε, άλλ’ ώς έπί τό πολύ άοκούντω;
εύαναγνώστων. Ή έπιγραφή αύτη έοαίνετο
χαοαχθεϊσα μετό πολλής φροντίδος καί διό
χα.Ιάιιου, ον συνήθως μετεχειρίζοντο οί αρ
χαίοι. Δέν πρέπει να λησμονήσω νό είπω,
ότι ή περί ής ό λόγος κέραμος, ώ; φαίνεται,
είχε θραυσθή είς δύο πρό πολ,λών ετών καί
ότι είχε συγκολληθή διό πηλού καί ό/.τύ
ήλων. Είς τό κοΐλον αύτής ύπήρχον πολλαί επιγραφαί, άλλ’ αύται ήσαν άτάκτω;
γεγραμμέναι καί πασιφανώς έχαράχθησαν
ύπό διαφόρων χειρών είς τας δια©όρους
έποχάς· Περί αύτών καί περί τών έν τή
περγαμηνή διαλαμβανόμενων θό ομιλήσω
μετ ’ ολίγον.
— ‘Υπάρχει άλλο τι ; ήρώτησεν ό Λέων
εν τή έςάψει του.
Έψηλάφησα τήδε κάκεΐσε καί εύρον σκλη
ρόν τι πράγμα κεκουμμένον έντός μικρού λι
νού σάκκου. Έκ τοϋ σάκκου τούτου έξηγάγομ.εν πρώτον μέν ώραίαν μικρογραφίαν
γεγραμμένην έπί έλέφαντος, καί δεύτε
ρον μικρόν κάνθαρον χρώματος φαιού έχοντα γεγλυμμένον έπ’ αύτοϋ πτηνόν καί
ετερά τινα σχήματα σημαίνοντα, ώς έβεβαιώθημεν κατόπιν, «Σουτέν σέ Ρά» ήτοι
«Βασιλικός υιός τοϋ Ρά ή τοϋ ήλιου». Ή
μικρογραφία παρίστα τήν Έλληνίδα μητέρα
τοϋ Λέοντας. Ήτο χαρίεσσα γυνή, μ.έ β«Ούχροας οφθαλμ.ούς. “Οπισθεν τής είκόνος
ύπήρχον αί εξής λέξεις γεγραμιαέναι διό τή?
χειρός τοϋ πτωχού Βίνσεϋ, «Ή προσφιλή?
μου σύζυγος.»
— Αύτά είνε όλα, είπον.
Πολύ καλά, άπήντησεν ό Λέων, άφίνων
τήν εικόνα,ήν παοετήρει μετά τρυφερότητο;’
ήδη ας άναγνώσωμ.εν τήν έπιστολήν.
Καί ταϋτα λέγων έθραυσε τός σφραγίδά?
καί άνέγνω μεγαλοφώνως :
«Υιέ μου Λέων, — “Οταν άνοιξή?
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τέρω εις τό εσωτερικόν, υπάρχουν μεγάλα
όρη σχήματος κυπέλων, καί άντρα περι
βαλλόμενα ύπό άπειρων ελών. Έμαθον επί
σης ότι οί κάτοικοι τοΰ μέρους εκείνου έλάλουν διάλεκτόν τινα τής ’Αραβικής καί ότι
κυβερνώνται ύπό ωραίας .Ιευχής γ\:να<χάς,
ήν σπανίως βλέπουσιν, άλλ’ ήτις άδεται ότι
έχει δύναμ.ιν έπί πάντων τών ποαγμ,άτων
ζώντων καί νεκρών. Δύο ήαέοας βοαδύτεοον
ό άνθρωπος, παρ'ού έμαθον ταΰτα,άπέθανεν
έκ τοΰ πυρετοΰ, έξ ού είχε προσβληθή διερχόμενος τά έλη, καί έγώ ήνα-γκάσθην ένεκα
έλλείψεως προμ-ηθειών καί ώς έκ τών άναφανέντων μ.οι συμπτωμάτων τής άσθενείας,
ήτις μ.ε κατέβαλε βοαδύτεοον, νά έπιστοέψω
εις τό πλοϊόν μου.
«Είνε περιττόν νά αναφέρω ό,τι μοί συ
νέβη κατόπιν. Έναυάγησα έπί τής άκτής
τής Μαδαγασκάρ καί μετά τινας μήνας παοελήφθην ΰπό αγγλικού πλοίου έκεϊθεν καί
ώδηγήθην εί; ’Άδεν, όπόθεν έξέπλευσα Ε
πανερχόμενος εις 'Αγγλίαν συν τή άποφάσει νά άναλάβω τάς αναζητήσεις μου άμα
ώς ή μην έτοιμος πρός τούτο. Κατά τήν Ε
πάνοδόν μ.ου έμεινα έν Έλλάδι, καί έκεΐ,
διότι τά .-τάπα πχα ό έρως, συνήντησα τήν
προσφιλή μου μητέρα σου καί τήν ένυμφεύθην καί έκεΐ σΰ μέν έγεννήθης, εκείνη δέ άπέθανε. Τότε τ.ροσεβλήθην ΰπό τής τελευ
ταίας άσθενείας μ.ου καί έπέστρεψα Ενταύθα
Ενα άποθάνω. Καί όμως είσέτι ήλπιζα παο’
Ελπίδα, καί ήρχισα τήν σπουδήν τής αρα
βικής, σκοπών, άν ποτέ ή υγεία έβελτιοΰτο, νά έπιστρέψω εις τάς άκτάς τής ’Αφρι
κή; καί νά λύσω τό μυστήριον, οΰτινος ή
παράδοσις έζησεν έπί τοσαύτας εκατονταε
τηρίδας έν τή οικογένεια μας. Άλλ’ ή υ
γεία μου δεν έβελτιώθη, καί όσον τουλάχι
στον άφορα Εμέ, ή ιστορία έφθασεν εις τό
τέρμα της.
«Διά σέ ομ.ως, υιέ μου, δεν έτελείωσε καί
προς σέ παραδίδω ταϋτα τά προϊόντα τών
μόχθων μου όμ.οΰ μετά τών πειστηρίων τής
καταγωγής σου. Έφρόντισα νά διαθέσω τά
πράγματα τοιούτω τρόπω,ώστε τά έγγραφα
ταΰτα δεν θά περιέλθωσιν εις χεΐράς σου
είμή όταν φθάσης εις ήλικίαν νά κρίνης άν
πρέπη καί θέλης ν’ άναλάβης τήν έξερεύνησιν πράγματος,όπερ, άν είνε αληθές, είνε
τό μ.έγιστον μυστήριον τοΰ κόσμου, ή άν
θέλης νά τό παραμέλησης ώς άχρηστον μΰθον
γεννηθέντα έκ τοΰ νοσοΰντος Εγκεφάλου γυναικός,έγώ δεν πιστεύω ότι είνε μΰθος. Ζωή
υπάρχει. Καί άφοΰ ύπάρχη ζωή, διατί νά
μή ύπάρχη μέσον πρός παράτασιν αυτής ;
’Αλλ’ άς μή προκαταλάβω τό πνεΰμ.α σου1
άνάγνωσον καί θά ίδης μόνος σου. Άν προτίθεσαι νά άναδεχθής τήν άναζήτησιν,
διέθεσα ούτω τά πράγματα,ώστε δέν θά σοί
λείψωσι τά μέσα. Άν όμως πεισθής ότι τά
πράγμα είνε χίμαιρα, τότε σέ έξορκίζω νά
καταστοέψης τήν κέραμον καί τά αντίγραφα
Ενα λειψή διά παντός τοιαύτη αίτια μεοίμ.νης άπά τήν οίκογένειάν μας. Τούτο θά
~
ν
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εινε ίσως το φρονιμωτερον. ίο άγνωστον
ΰπολαμ-βάνεται συνήθως ώς τρομερόν όχι
διά τήν έμφυτον δεισιδαιμονίαν τοΰ άνθοώπου, άλλά διότι συνέπεσε τόσον συχνά νά
είνε τρομερόν. Ο θίγων άπειρους καί αγνώ

Α.

«αροΰσάν μου, άν ζήσης Ενα τό πράξης, θά
γυαι άνήρ καί εγώ θά έχω πρό πολλοϋ άποΟάνη κ«ΐ θά ήμαι εξαλειμμένο; ε’κ τής μνή
μης πάντων των γνωρισάντων με. Εντού
τοις άναγινώσκων αυτήν ένθυμοϋ, ότι υπήρ
ξα τις οίδεν άν δεν υπάρχω εΐσε'τι, καί δτι
έν αΰτή διά τοΰ κρίκου τής γραφίδος καί
τον χάρτου, σοί τείνω τήν χεΐοά μου διά
ι/.ίαου τοΰ χωρίζοντός μας ώκεανοΰ τοϋ θα
νάτου καί ή φωνή μου σοί λαλεϊ εκ τής
άοάτου σιγής τοϋ τάφου.
«Καΐτοι είμ.αινεκρός καί ούδεμία άνάμ,νη«ι; περί έμοΰ υπάρχει έν τω πνεύμ.ατί σου,
tv τούτοις είμαι μετά σοΰ τήν στιγμήν ταύτην, καθ ’ ήν άναγινώσκεις. Άπο τής γεν νήοεώς σου μέχρι τής στιγμής ταύτης δεν
ειϊον ή πολ,ΰ ολίγον, τό πρόσωπόν σου.
Ξνγχώρησόν με διά τούτο- άλλ’ ή ζωή σου
έστοίχισε τήν ζωήν τής γυναικός, ήν ήγάτ.ΐύ'ΐ περισσότερον ή όσον άγαπώνται συνήΐ)ως αί γυναίκες, καί ή έκ τούτου πικρία,
διατηρείται είσέτι. ’Εάν έζων έπί πλέον συν
τω χρόνω θά κατενίκων τό άνόητον αυτό
αίσθημα, άλλα δεν είμαι προωρισμ.ένος Ενα
ζήσω. ίΤά φυσικά καί ήθικά δεινά μ.ου είνε
-πλείονα των όσον δύναμαι νά υποφέρω, ώστε
άμα σοί Εξασφαλίσω τήν έν τω μέλλοντι ευ
τυχίαν σου, ώς ήδη καταγίνομαι, θά θέσω
τέλος εις τήν ζωήν μου. Εί'θε νά μέ συγχώ
ρηση ό Τψιστος, έάν πράττω κακώς, άλλά
δέν δύναμαι νά ζήσω περισσότερον τοϋ ενός
είσέτι έτους.»
— “Ωστε ηϋτοκτόνησε! ανέκραξα. Τό εί·
χον μαντεύσει.
«Καί ήδη», έζηκολούθησεν ό Λέων χω
ρίς ν’ κποκριθή, «άρκοΰσι ταϋτα περί έμαυτοϋ.» Αί περί έμοΰ κρίσεις άνήκουσιν εις
νμα; τούς ζώντας καί όχι εις έμ.έ τόν πρό
πολλοϋ άποθανόντα καί λησμονηθέντα ώς
άν μή είχον ΰπάρξη. Ό φίλος μ.ου Χόλλυ
(εις ον άν συγκατατεθή σκοπεύω νά έμπιστευΟώ τήν κηδεμονίαν σου), θά σοί έ'χη
ηοη ομιλήσει περί τής μεγάλης αρχαιότητας
'ίί γενεάς σου. Εις δέ τά έν τω κιβωτιίιω έμπεριεχ_ομ.ένα έγγραφα θά εύρης άπο'/ρώσας περί τούτου αποδείξεις. Ή άλ.λόκοτος Ιστορία,ήν θά εύρης κεχαραγμένην έπί
'■ςς κεράμου διά χειρός τής άρχαιοτάτης
"ρομήτορός σου, μ,οί έγένετο γνωστή υπό
ίου πατρός μου κατά τήν ώραν τοΰ θανάτου του, καί ένετυπώθη ζωηρώς εις τήν
Φαντασίαν μ.ου. “Οταν ήμ,ην δέκα καί Εν
νεαετής άπεφάσισα, ώς,πρός δυστυχίαν του,
*’·; νΛ των προγόνων μας τής εποχής τής
Ελισάβετ, νά πεισθώ περί τής αλήθειας της·
Αεν δύναμαι νά αφηγηθώ ήδη παν δ,τι μοί
οννέβη- άλλά τούτο είδον ΐδίοις οφθαλμοί ς:
^πι της ακτής της Αφρικής, εις μέρος ανε^ερευνητον είσέτι καί κείμενον εις υ.ικοάν
*ποστασιν πρός βορράν από τοΰ μέρους έν
^ ο Ζαμβέζης χύνεται εις τήν θάλασσαν,
■ωχρχει ακρώρεια, εις τό άκρον τής όποιας
εγείρεται κορυφή έχουσα τό σχήμα κεφαλής
*·θ'.οπος όμοιαζούσης πρός εκείνην, περί ής
ίινεται μ,νεία έπί τής κεράμου.
« Εφθασα έκεΐ καί άποβιβασθείς έμ.αθον
"*ρα πλάνητος ιθαγενούς, όστις είχε προύπό των ομοεθνών του ένεκα fγκλή—
|
διαπραχθέντος ΰπ’αύτοΰ, ότι άπω-

στους δυνάμεις, αίτινες έμψυχοΰσι τό σόμ
παν, δυνατόν νά πέση θΰμάτων. Άλλ’ έπί.
τή υποθέσει ότι κατώρθου νά φθάση εις
τόν σκοπόν του, καί νά άναδύση έκ τής δο
κιμής διά παντός ώραΐος καί νέος, περιφρονών τήν επιρροήν τοΰ χρόνου καί τής κα
κίας καί ύψούμενος άνωθεν τής φυσικής
φθοράς τής ύλης καί τοΰ πνεύματος, τις
δύναται ν’ άποφανθή, ότι ή μεγάλη αΰτη
άλλοίωσις θ’ άπέβαινε πρό; ευτυχίαν ;
α’Έκλεξον, υιέ μου, καί είθε ή Απαμις
ή κυβερνώσα τό σόμπαν καί ή λέγουσα πρός
τά στοιχεία καί τους ανθρώπους «Τόσον θά
προβής, τόσα θά γνωρίσης», νά διευθύνη
τήν Εκλογήν σου πρός τήν σήν ευδαιμονίαν
καί τήν ευδαιμονίαν ολοκλήρου τοϋ κόσμου,
όν, έν περιπτώσει Επιτυχίας, θά κυβερνήσης
ημέραν τινά διά τής δυνάμεως τή; κτηθείσης πείρας σου ! Χαΐρε»

Ούτως άποτόμω; έπερατοΰτο ή επιστολή,
ήτις άλλως τε δέν έφερεν ούτε ημερομηνίαν
ούτε υπογραφήν.
— Τί λέγεις περί τούτων, θείε Χόλλυ;
είπεν ό Λέων δι άσθενεστάτης φωνής, ενώ
έναπέθετε τήν επιστολήν έπί τής τραπέζης.
Έζητοΰμ.εν έν τω κιβωτίω μ.υστήριον, καί
ιδού, εύρομεν ό,τι έ,ητοΰμεν.
— Τί λέγω; Πώς ! Λέγω ότι ό πτω
χός ό πατήρ σου ήτο παράφρων, όταν έγ'ραφε τήν Επιστολήν ταύτην, απήντησα
θλιβερώς. Τούτο το έμάντευσα πρό εικοσαε
τίας κατά τήν νύκτα Εκείνην, καθην εΐχεν
έλθει εις τόν θάλαμόν μου. Τί; βλέπεις,
δέν υπάρχει άμ.φιβολίκ ότι ηύτοκτόνησεν ό
δυστυχής, καί ή ιστορία του μοΰ φαίνεται
μ,ία σα.Ιάτα.
— Αυτό λέγω ν' έγώ ! είπεν ό Ίώβ,
όστις ήτο ποότυπον πρακτικού ανθρώπου.
— “Οπως δήποτε, άς ίδωμεν τί λέγει
ή κέραμ.ος, είπεν ό Λέων, λαμβάνων τήν
διά χειρός τοΰ πατρός του γεγραμμένην μετάφρασιν τών έπί τής κεράμ.ου γραμμάτων
καί άρχίζων νά άναγινώσκη.
«Έγώ, ή Άμενάρτας, έκ τοΰ βασιλικού
»οί'κου τών Φαραώ τής Αΐγύπτου, σύζυγος
»τοΰ Καλλικοάτους, ίερέως τής Ίσιδος, ήν
»οί μέν θεοί τρέφουσι,τά δέ δαιμόνια ΰπα»κούουσιν, άποθνήσκουσα ήδη, πρός τό παι·
»δίον ΐλου τον Τισισθένην αποστέλλω ταΰτα.
»’Έφυγόν ποτέ έξ Αΐγύπτου έπί τών ήμ.ε»ρών τοΰ Νεκτανέβου, όμοΰ μετά τοΰ πα»τρός σου, όστις διά τόν πρός έμ.έ έρωτά του
«κατεπάτησε τόν όρκον του,ον είχεν όμώσει.
» Έφύγομεν πρός νότον, διά τής θαλάσσης
»καί πλανηθέντες έπί είκοσι τέσσαρας μήνας
»παρά τάς άκτάς τής Λιβύης (’Αφρικής)
»τής πρός άνατολάς, έκεΐ όπου παρά τινα
»ποταμ.ον υπάρχει μέγας βράχος λαξευμέ»νος έν εί’δει κεφαλής Λίθίοπος. Τέσσαρας
«ήμ.έρας μ.ακράν τής Εκβολής μ.εγάλου πο»ταμοΰ έκπεσόντες έπί τής θαλάσσης, τινές
»έξ ήαών έπνιγησαν, άλλοι δέ άπέθανον έκ
»νόσου. Άλλ’ άγριοι άνθρωποι μ.άς ώδή»γησαν διά ελών καί τεναγών, έκεΐ όπου ό
«ουρανός άποκρύπτεται ΰπό θαλασσίων πτη«νών,καί άφοΰ έβαδίσαμεν έπί δέκα ήμέρας
«έφθάσαμεν εις κοΐλον όρος, όπου υπήρχε μ.ε-
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’Ιδού τό έπί τής κεράμου κείμενον.
ΑΜΕΝΑΡΤΑΣΤΟΓΒΑΣΙΚΟΤΓΕΝΟΤΣΤΟΤΑΙ
ΙΎΠΤΙΟΤΗΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΤΣ ΙΣΙΔΟΣΙΕΡΕΩΣ
ΗΝΟΙΜΕΝΘΕΟΙΤΡΕΦΟΓΣΙΤΑΔΕΔΑΙΜΟΝΙΑ
ΤΠΟ ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΗΔΗΤΕΛΕΤΤΩΣΑΤ1ΣΙΣΘΕ
ΝΕ1ΤΩ ΠΑΙΔΙΕΠ ΙΣΤΕ ΑΛΕΓΓΑΔΕ ΣΤΝΕΦΓ
ΓΟΝ ΓΑΡΠΟΤΕΕΚΤΗΣΑΙΓΤΠΤΙΑΣΕΠΙΝΕΚ
ΤΑΝυΕΒΟΪΜΕΤΑΤΟΓΣΟΓ ΠΑΤΡΟΣ Δ1ΑΤΟΝ
ΕΡΩΓΑΤΟΝΕΜΟΝΕΠΙΟΡΚΗΣΑΝΤΟΣ ήτοι:

— Ο Θεός νά τήν συγχωρήστε Έψιθύρισεν ό Ιώβ, όστις ήκροάτο τήν άνάγνωσιν
μέ ηνεωγμένον στόμα.
Τό κατ έμ.έ, έξηκολούθουν νά νοαίζω ότι
ο φίλος μου, έχων τεταραγμένας τάςφρένας,
κατεσκεύασεν ολόκληρον τήν ιστορίαν ταύτην
καίτοι αφ ετέρου δέν ήδυνάμην νά πείσω
εντελώς εμαυτόν, ότι ήτο δυνατόν νά είνε
αποκύημα φαντασίας ανθρώπου νοσοΰντος.
Ήτο πολύ πρωτότυπος. "Ινα διασκεδάσω
τάς αμφιβολίαν μου έλαβον τήν κέραμον
καί ήρχιι* νά άναγινώσκω τήν έπ ’ αυτής
γραφήν. Ή γλώσσα ήτο λίαν καλή λαμβανομένης ύπ’οψιντής εποχής, καθ’ήν έγράφη καί τής χαραξάσης αυτήν, ήτις ήτο Αι
γύπτια καί όχι Έλληνίς.
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α Άμ.ενάρτας, τοϋ βασιλικού γένους τού
Αιγυπτίου, ή Καλλικράτους "Ισιδος ίερέως, ήν οί μέν θεοί τρέφουσι τά δέ δαιμό
νια υποτάσσεται, ήδη τελευτώσα Τισισθένει
τώ παιδί έπιστέλλει τάδε- συνέφυγον γάρ
ποτέ έκ τής Αιγύπτιας έπί Νεκτανέβου
μετά τοϋ σοϋ πατρός, διά τον έρωτα τόν
έμ.όν έπιορκήσαντος· φυγόντες δέπρός νότον
διαπόντιοι καί κδ’ μήνας κατά τά παραθαλάττια τής Λιβύης τά πρός ήλιου άνατολάς πλανηθέντες, ένθαπερ πέτρα τις μεγά
λη, γλυπτόν ομοίωμα Αίθίοπος κεφαλής,
είτα ήμέρας τέτταρας άπό στόματος ποταμοΰ μεγάλου έκπεσόντες, οι μέν κατεποντίσθημεν, οί δέ νόσω άπεθάνομεν- τέλος δέ
ΰπ’άγριων ανθρώπων έφερόμεθα διά έλέων
τε καί τεναγέων ένθα περ πτηνών πλήθος
αποκρύπτει τόν ουρανόν ήμέρας δέκα εως
ήλθομεν εις κοΐλόν τι όρος, ένθα ποτέ μεγά
λη πόλις ήν, άντρα δέ άπείρονα- ήγαγον δέ
ώς βασιλείαν τήν τών ξένους χύτραις στεφανούντων, ήτις μαγεία μέν έχρήτο επι
στήμη δέ πάντων καί δή καί κάλλος καί
ρώμην άγήρως ήν ή δέ Καλλικράτους τοϋ
σοϋ πατρός ερασθεϊσα τό μέν πρώτον συνοικεϊν έβούλετο έμέ δέάνελεΐν έπειτα ώς οΰκ
άνέπειθεν, έμέ γάρ ύπερεφίλει καί τήν ξένην έφοβεΐτο, άπήγαγεν ήμάς ύπό μαγείας
καθ’ όδοΰς σφαλεράς ένθα τό βάραθρον τό
μέγα,ού κατά στόμα έκειτο ό γέρων ό φιλό
σοφος τεθνεώς, άφικομένοις δ ’ έδειξε φώς
τοϋ βίου ευθύ, οίον κίονα έλισσόμενον φωνήν
ίέντα καθάπερ βροντής είτα διά πυράς βεβηκυΐα άβλαβής καί έτι καλλιών αυτή {αυ
τής έξεφάνη. Έκ δέ τούτων ώμοσε καί τόν
.σάν πατέρα αθάνατον άποδείξειν, εί συνοικεϊν βούλοιτο έμέ δέ άνελεϊν, οϋ γάρ ούν
αυτή άνελεϊν ϊσχυεν ύπό τών ημεδαπών ήν
καί αυτή έχω μαγείας- ό δ’ ούδέν τι μάλ
λον, τώ χεϊρε τών όμμάτων προίσχω ΐνα
δή τό τής γυναικός κάλλος μή όρώη- έ
πειτα οργισθεΐσα κατεγοήτευσε μέν αυτόν,
άπωλόμενον μέντοι κλαίουσα καί όδυοομένη έκεϊθεν άπήνεγκεν, έμέ δέ φόβψ άφήκεν είς τό στόμα τοϋ μεγάλου ποταμού
τοϋ ναυσιπόρου, πόρρω δέ ναυσίν, έφ’ώνπερ
πλέουσα έτεκόν σε, άποπλεύσασα μ-όλιςποτέ
δεύρο Άθήναζε κατηγαγόμην. σΰ δέ,ώ Τισίσθενες, ών έπιστέλλω μή ολιγωρεί- δει
γάρ τήν γυναίκα άναζητεΐν ήν πως τό τοϋ
βίου μυστήριον άνεύρης καί άναιρεΐν, ήν
που παρασχή, διά τόν σόν πατέρα Καλλικράτην. εί δέ φοβούμενος ή δι’άλλο τι αυ
τόν λείπει τοϋ έργου, πάσι τοϊς ύστερον
αυτό τούτο έπιστέλλω, εως ποτέ αγαθός τις
γενόμενος τώ πυρί λούσασθαι τολμήσει καί
τά αριστεία έχων βασιλεύσαι τών ανθρώπων.
Απιστα μέν δή τά τοιαύτα λέγω, όμως δέ
ά αυτή έγνωκα οΰκ έψευσάμην».
Ή μετάφρασις, ώς άνεκάλυψα παραβα-
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•γάλη πόλις άλλοτε, καί όπου ΰπάρχουσιν
•άντρα,ών ούδείς ποτέ άνθρωπος είδε τό τέρ«μα- καί μας έφεραν πρός την βασίλισσαν
•λαοΰ, όστις θέτει αγγεία έπί των κεφαλών
• των ξένων έν ήδη στεφάνων, βασίλισσαν
«ήτις είνε μάγισσα καί έχει σοφίαν περί πάν·
• των των πραγμάτων καί ζωήν καί καλλο• νήν αθάνατον. Εκείνη έρωτεύθη τον πα«τέρα σου Καλλικράτην, καί ήθελε νά μέ
«σφάξη καί νά τον λάβη σύζυγόν της,άλλ
«εκείνος ήγάπα εμέ ΰπερβολικώς καί φο«βούμενος αυτήν δεν ήθέλησε. Τότε μάς έ«λαβε καί όδηγήσασα ημάς διά επικινδύ
νων οδών τή βοήθεια μαγείας, μάς έφερε
«πρός τό μέρος έν ώ κεϊται μέγα τι βάρα»Ορον, έν τώ στομίω τοϋ οποίου έκειτο νε«κρός ό γέρων φιλόσοφος καί μάς έδειξε την
«έλισσομένην στήλην τής ζωής,ήτις δεν θνή«σκει καί ής ή φωνή είνε ώς φωνή βρον«τής καί άφοϋ διήλθε διά τών φλογών έξ«ήλθε καί πάλιν άβλαβης καί ώραιοτέρα
«έαυτής. Τότε ώρκίσθη νά καταστήση καί
»τόν πατέρα σου αθάνατον ώς ήτο αυτή άν
«συγκατένευε νά μέ θανατώση καί νά συ«νοικήσωσι, διότι δέν ήδύνατο νά μέ φο«νεύση ή ιδία ένεκα τής μαγείας τοϋ λαοϋ
»μου, ήν έχω καί κατά τής όποίαςδέν ί'σχυε.
«Καί εκείνος έθεσε την χεΐρα έπί τοϋ προ«σώπου του, ινα μη βλέπη τό κάλλος της
»καί δέν ήθελε νά δεχθή. Τότε έν τή
«οργή της τον έπληξε διά τής μαγείας της
»καί άποθανόντα τον έκλαυσε καί τον με«τέφερεν έκεϊθεν μετά θρήνων. Φοβηθεΐσα
«δέ, μέ έπεμψε πρός τάς έκβολάς τοϋ με«γάλου ποταμοϋ τοϋ ταξειδευομένου υπό
«πολλών πλοίων. Έπιβάσα έπί ενός έξ αύ«τών, έφ ου καί σέ έγέννησα, μετηνέχθην
«μακράν καί μετά πολλάς περιπλανήσεις
«έφθασα τέλος εις ’Αθήνας. "Ηδη σοί λέγω,
»ώ υιέ μου Τισισθένη, άναζήτησον την γυ«ναΐκα, καί μάθε τό απόρρητον τής ζωής,
«άν δέ δύνασαι νά εΰργις τρόπον φόνευσον
«αυτήν χάριν τοϋ πατρός σου Καλλικρά»τους· άν φοβηθής ή άποτύχης, λέγω τά
«αυτά πρός πάντας τούς απογόνους σου οί«τινες θά έλθωσι μετά σέ, μέχρις οΰ εΰρεθή
«τέλος εϊς ανδρείος άνήρ μεταξύ αυτών
«όστις θά λουσθή έν τώ πυρί καί θά βασι«λεύση έπί τών ανθρώπων. ’Ομιλώ περί
«πραγμάτων, άτινα, καίτοι δυσκόλως πι«στεύονται, είνε αληθή, διότι τά είδον καί
»δέν ψεύδομαι.
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λών αυτήν μετά τοϋ κειμένου, ήτο πιστή
καί καλή.
Έπί τοΰ κυρτόν τής κεράμου παρά τήν
γραφήν,δηλαδή τό μέρος ακριβώς όπου ήχο.
τό στόμα τοΰ άμφορέως, ύπήρχον έζωγραφημένα δι’ άμαυροΰ έρυθροΰ τά σύμβολα
περί ών ήδη ειπομεν ότι ήσαν κεχαραγμένα
έπί τοΰ κανθάρου όν εύρομεν έν τώ κιβωτιδίω.
Τά σύμβολα, ή μάλλον τά ιερογλυφικά
ταΰτα ήσαν άνεστραμμένα ώς τά αποτυπώ
ματα, άτινα μένουσιν έπί κηροΰ, όταν ττιέσωιαεν έπ’ αύτοΰ νόμισμα ή άλλο τι τοιοϋτον. Ήσαν ταΰτα τά σύμβολα τοϋ άρχαίου
Καλλικράτους 1 ή άλλου τίνος ήγεμόνος ή
Φαραώ, έξ ού ήλκε τά γένος ή σύζυγός το>
ή’Αμενάρτας; Δέν δύναμαι νά άποφανθώ.
’Επίσης δέν δύναμαι νά βεβαιώσω άν εΐχον
ζωγραφηθή έπί τής κεράμ,ου κατά τόν αυτόνχρόνον καθ’όν έχαράχθησαν καί οί ελληνικοί
χαρακτήρες ή άν άντεγράφησαν κατόπιν
έκ τοϋ κανθάρου παρά τίνος τών μεταγενε
στέρων μελών τής οικογένειας.
Κάτωθεν τών γραμμ.άτων γεγραμμένη.
διά τών αυτών αμαυρών χρωμάτων ύ—ήρχεν ή κεφαλή καί οί ώμοι σφιγγός πτερω
τής. Αί πτέρυγες είνε σύμβολον μεγαλειό
τητας, όπερ,καίτοι είδον πολλάκις έπί τών
εικόνων τών ιερών βοών καί τών Θεών, ου
δέποτε πριν τό άπήντησα έπί σφιγγός.
Πρός τό δεξιόν πλάγιον τής κεράμου όπήργεν ή εξής έπινραφή κεχαραγμένη δι’
έρυθροΰ καί ΰπογεγραμ.μένη διά κυανών
γραμμάτων:
α Έπί τής γής καί τοΰ οΰρανοϋ καί της
θαλάσσης υπάρχουν παράδοξα πράγματα.
Τοΰτο έχάραξεν.
Ή Δωροθέα Βίνσεϋ.«
’Απορών τί νά σκεφθώ έστρεψα τό κιιμήλιον καί τό παρετήρησα έκ τών όπισθεν.
Ήτο κεκαλυμμένον έξ Ελληνικών .Λατινι
κών καί ’Αγγλικών έπιγραφών.
Ή πρώτη ήτο γεγραμμένη διά κεφα
λαίων χαρακτήρων όμοιων πρός τους της
γραφής, ήν παρέθεσα ανωτέρω, καί είχε
χαραχθή ΰπό τοΰ Τισισθένους διά τόν υιόν
του. Είχε δέ ώς έξης :
«Οΰκ άν δυναίμην πορεύεσθαι
Τισισθένης Καλλικοάτει τώ παιδί».
Φαίνεται ότι ό Καλλικράτης ούτος, όστις
έφερε τό όνομα τοΰ πάππου του,άπεπειράίΐ
νά πορευθή πρός άναζήτησιν τοΰ υποδει
κνυόμενου μέρους, αλλά δέν τό κατώρθωσε,
ώς αυτός γράφει ολίγον κατωτέρω,
«Τών θεών άντιστάντων έπαυσάμην της
πορείας.
Καλλικράτης τώ παιδί».
Μεταξύ τών δύο τούτων έπιγραφών, ων
ή δευτέρα ήτο άντιστοόφως γεγραμμένη κ*1
τόσον {φθαρμένη, ώστε μετά κόπου ήδυνηθην νά τήν άναγνώσω, ΰπήρχεν ΰπογραφ1!
μεταγενεστέοα. Αύτη :
«Λιονέλ Βίνσεϋ ήλικίας 19 έτών»
Νομίζω ότι άνήκεν εϊς τόν προπάππον του
Λέοντος. Πρός τά δεξιά ταύτης ήσαν σ*
ειε τόν

1 Τί σύμβολα δέν ήτο δυνατόν νά ανήκωσιν
Καλλικράτην. Ό Καλλικράτης ήτο ίερεύς καί δέν εδ--—'
βαοιχαιοΰτο νά έ/ij σύμβολα, άτινα εΐχον μονοί ο
λιΐς. (6 ’Εκδότης.)
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MVSSIVS VINDEX
SEX. VARIVS. MAltVLLVS.
C.FVFIDIVS C. F VINDEX·
επίσης

LABERIA POMPEIAN A. CONIVX.
MACRINI. VINDICISΤό τελευταίου τοϋτο είνε όνομα Ρωμαίας
«εσποίνης.
Ο παρά πόδας κατάλογος συμπεριλαμ
βάνει τινά τών έπί τής κεράμου όνομ.άτων.

G. Caecilius Vindex.
Μ. Aimilius Vindex.
Sex. Varius Marullus.
Q.Sosius PriseasSenesio Vindex. κτλ.
Μετά τά όνόμ.ατα ταϋτα υπάρχει χάσμα
πολλών άναμφιβόλως αιώνων, καί ούδείς
δόναται νά είπη πώς ή κέραμος διετηρήθη
'<*ί τί σηνέβη κατά τό διάστημα τοϋτο.
Εινε αληθές ότι ό φίλος μου μοί είχεν εΐπει
| °*1 οί Ρωμαίοι πρόγονοί του μετώκησαν είς
: λομβαρδίαν καί όταν ό Καρλομάγνος είσήλασεν είς αυτήν τόν ήκολούθησαν διά τών
καί κατωκησαν είς Βρεττάνην, ό[Αλπεων
“όθεν μετέβησαν είς ’Αγγλίαν κατά τήν έ“Οχην Εδουάρδου τοϋ Έζομολογητοΰ.’Αλ
λά δέν γινώσκω πώς έμαθε πάντα ταϋτα,
καθόσον ούδεμία μνεία γίνεται έπί τής κεραμου ττερί Καρόλου τοϋ μεγάλου ή περί
λομβαρδίας,καίτοι άναφέρεταιή Βρεττάνη.
, ^ετ* ταϋτα φαίνονται ίπποτικοί σταυροί,
αυτής καί σταυροφόρων ξίφη καί έπί
τΔους δια κυανών γραμμάτων τά αρχικά
Τρήματα A. V. καί ή χρονολογία 1800.
~;ται δέ τούτων έτέρα παράδοξος έπι-

γραφή γεγραμμένη άνωθεν έσταυρωμένων ίπ- |
ποτικών ξιφών καί χρονολογουμένη 14 45.
’Αλλά ταύτην τήν παραλείπω ώς μή ένδιαφέοουσαν πολύ τόν αναγνώστην, άρκούμενος νά εϊπω ότι άφηγεΐται τήν ιστορίαν τής
πρώτης ελληνικής επιγραφής. Κατόπιν έρ
χεται άλλη χρονολογουμένη 150 4 ,ήτις έχει
ώς εξής :
«Παράδοξος ίσ τοοία στοιχίσασα είς τόν
»πατέρα μ.ου τήν ζωήν του. Διότι ενώ έζή·
»τει νά ανακαλυψη τόν τόπον έπί τής άνα»τολικής παραλίας τής ’Αφρικής έβυθίσθη
))ΰπό πορτογαλλικής γαλέρας τό πλοΐόν του
»καί αυτός έναυάγησε. Θ. Βίνσεϋ».
Τελευταϊον ύπήρχεν ή εξής έπιγραφή, ήτις εινε παραφθορά τών λέξεων τοϋ Άμλέτου :
«Ύπάρχουσι πλειότερα πράγματα έν
»τοΐς ούρανοϊς καί έν τή γή ή όσα δΰναται
»νά ονειρευθή ή φιλοσοφία σου, Όοάτιε»
Τέλος υπήρχε τό λατινικόν αύτόγραφον
όπερ ήτο μετάφρασις μεσαιωνική τής πρώ
της ελληνικής επιγραφής είς τήν λατινικήν
γλώσσαν καί οΰδέν πλέον.

ΠρωτοΟικεΓον

έκήρυξεν

έαυτό αναρμόδιον πρό

έκδίκασιν τής αγωγής τής έν Βοδενοΐςτής Μακε
δονίας Βουλγαρικής

κοινότητος κατά τής ορθο

δόξου ελληνικής, άφ’ ής ζητεΓ εκείνη μέρος τών
εισοδημάτων του έλλην. ναοϋ πρός διατήρησιν
τών βουλγαρικών σχολείων

”115η οί σχισματι

κοί Βούλγαροι δέν θά τολμήσωσιν, ώς πιστεύε
ται, ν’ άνενεχθώσιν είς τά μόνα αρμόδια εκκλη
σιαστικά ήμών δικαστήρια.—Ή έν τοίς ΙΙατριαρχείοις πρός καταρτισμόν βιβλιοθήκης συστκσα
έπιτροπή ύπό τήν προεδρείαν τοϋ Σ. Ί.Ιρακλείας
κ. Γερμανοϋ άπετάθη είς διαφόρους έν Ευρώπη
ομογενείς ζητοϋσα

συνδρομήν. Πρώτος δε ό εν

Βελγίω πρεσβευτής τής Τουρκίας Στ. Καραθεοδωρής έφέντης έδώρησεν έκ τής Βιβλιοθήκης του
ολόκληρον τήν σειράν τϋν Βυζαντινών ιστοριο
γράφων — Ή Αυστριακή κυβέρνησις ύπέβαλεν εις
τήν βουλήν νομοσχέδιου, όΓ οΰ καταργοϋνται οί
έλεύθεροι λιμένες Τεργέστης καί Ψιοϋμε, ύπαγόμενοι εις τό κοινόν εν Αυστρία τελωνειακόν
σύστημα.—Λησταί έξετροχίασαν τήν άπό Κων/
πάλεως εις Σερκίσκοϊ σιδηοοδοομικήν αμαξοστοι
χίαν καί ήχ_μ.αλώτισαν πέντε ταξειδιώτας Γερ
μανούς. Ή Γερμανική κυβέρνησις έτηλεγράφησε

("Ετΐετα*. συνεχεία)

πάραυτα τώ πρεσβευτή αύτής Ι’ίδοβιτς νά καταβάλη τά ύπό τών λησιών άπαιτούμενα λύτρα
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ΕΓΧΩΡΙΑ
Μεταξύ τοϋ

.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

τών 230,000 φρ. καί ν’ άπαιτήση τήν άπόδωσιν
ο»ύτών παρά τής Πύλης. Ό δέ Σουλτάνος διέτα,
ξεν αμέσως τήν πληρωμήν αύτών.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ύπουργοΰ τών Οικονομικών κ.

Καραπάνου καί τών διοικητών τών Τραπεζών

Παρά τό Θησείου ανεκαλύφθη βάθρον μαρμά-

’Εθνικής, Ήπειροθεσσαλικής, Βιομηχανικής, Ίο-

ρινον τετράγωνον φέρον έπί τριών πλευρών γε-

νικής καί Κωνσταντινουπόλεως ύπεγράφη ή σύμ-

γλυμμενον ιππέα καί τρίποδα έπί δέ τής τετάρ-

βασις του προσωρινού οανείου τών 7 εκατομμυ

της πλευράς τήν έπιγραφήν : uΦυλαρχοϋντες ενό

ρίων χρυσών δραχμών πρός πληρωμήν του τοκο-

χων άνθ’ίππασία' Δημαίνετος Λημαινέτ[ου) Παια-

χρεωλυσίου τής ληγούσης έξαμηνίας. — ’Επί τή

νιεύς·

ονομαστική

μοσθένης Δηυαινέτο(ου)

Α.
Π

ipyiy.acψγνρίοί. «J.B.V.» καίκάτωθεν αυτών
,'χήθο; ελληνικών υπογραφών ρ,ε το στε
ρεότυπου <ιΤω παιδί», δπεο άποδεικνυει
Ιη το κειμήλιου είχε μεταβιβασθή μετά
•πολλής εΰλαβεία; άπο πατρδς εις υιόν έπΐ
«ολλοες γενεάς.
Μετά τάς ελληνικάς ΰπογραφάς εϊποντο
#ί ποώται ευανάγνωστοι λέξεις R Ο m 8C
A U. C. ώστε προφανώς ηδη ή οικογένεια
ε!/εν έγκατασταΟή εις Ρώμην. ’Αλλά δυστυχώς την χρονολογίαν της έν Ρώμη) έγκα-«στάσεως της δεν ήδυνήθην νά έξακριβώ.«ω, επειδή άκριβώς κατά την θέσιν έν ή ώφειλε νά είνε, ή κέραμος, είχε δραυσθη καί
Jev έαενον είμή οΐ άριθμοί YGI...
Κατόπιν εϊποντο δώδεκα λατινικαί ύπογραφαί γεγραμμέναι μίγδην καί δπου ύπηρ■ji πρόσφορος πρός γραφήν θέσις. Πλήν άπισαι έκτος τριών ήσαν «Vindex» ή α’Εκδικητής», όνομ,α, ώς φαίνεται, ληφΟέν ύπό
τής οικογένειας μετά την μετοίκησίν της εις
Ρώμην κατά μετάφρασιν τοϋ ελληνικού Τιοισθενης, όπερ επίσης σημαίνει εκδικητής.
Τό λατινικόν επίθετου κατόπιν μεταμαοοοΰται εις τό μεσαιωνικόν δε Βίνσεϋ καί
τέλος είς τό άπλούστερον καί νεώτερον Βίυσιν. Είνε καταπληκτικόν νά σκέπτηταί τις
ότι ή έμπνευσθεΐσα έκδίκησις υπό Αιγύπτιας
ζϊ,τάσης ποό Χρίστου ήδυνήθη νά μεταπρά
τη είς αγγλικόν έπίθετον. Τινά έκ τών Ρω
μαϊκών επιθέτων τών έπί τής κεράμου άπήντησα είς ιστορίας καί χρονικά, άτινα ανέγνωσα κατόπιν. Άν δεν άπατώμαι είνε
ταϋτα :

έψάλη

εορτή του διαδόχου Κωνσταντίνου

επίσημος

δοξολογία έν τώ ανακτορικοί

ναώ χοροστατοϋντος τοϋ Μητροπολίτου. Τήν δ'

Λημαίας Δημαινέτο(ου) Παιανιεύς- Δη

πτης αύτοϋ Βρύαξις ήτο μαθητής τοϋ Σκόπα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

εσπέραν παρετέθη επίσημον γεϋμα έν τοΐς Άνακτέοοις καί έυωταγωγήθησαν ολα

τά

Παιανιεύς· Βρύαξις έ-

ποίησε». Τό εύρημα έχει αξίαν καθόσον ό γλύ

δημόσια

Ό σοφός γέρων καί πρώην υπουργός Βαρθε-

καταστήματα. — Κατά τάς πρός τό ύπουργεϊον

λεμύ Σαιντιλαίρ έπέρανε κατ’αύτάς μετά πεντη

τών ’Εξωτερικών ειδήσεις, ό νέος υπουργός τών

κονταετή έργασίαντήν είς τό γαλλικόν ιδίωμα με-

’Εξωτερικών τής Αίγυπτου έδειξε διαθέσεις τινάς

τάφρασιν τών άριστοτελικών συγγραμμάτων."Ολη

όπως

ή σειρά σύγκειται έκ3ΰ ογκωδών τόμων όμετ’οΰ

άποτελεσματικώς έπαναλειφθώσιν αί προ
πραγματεόσεις μεταξύ τής

πολύ έκδιοόμενος τόμος περιέχει ιόν πραγματικόν

Ελληνικής καί Αιγυπτιακής κυβερνήσεως περί

πίνακα.—Λήγοντος τοϋ έν Μονάχω Συνεδρίου τών

άνανεώσεως τής εμπορικής συμβάσεως.—Σήμερον

Φιλολόγων ό έκ Βιέννης καθηγητής Σέγκελ παρε-

πολλοΰ διακοπεΤσαι

άνααένεται είς Πειραιά τό θωρηκτόν "Τδρα.—

κάλεσε τά μ.έλη νά συνέλθωσι διά τό προσεχές

Ιίατέπλευσεν είς

συνέδριου έν Βιέννη

τόν Πειραιά ό 'Ισπανικός στό

λος.—Ύπό του «’Αρχαϊκού Συλλόγουι τών φοι

'

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

τητών του Έθν. Πανεπιστημίου παρασκευάζον

Τό Ιταλικόν ύπουργεϊον τής Παιδείας έδώρη—

ται έορταί υπέρ άνεγέρσεως μνημείου τώ ήρωϊ

σεν είς τήν έν Ζακύνθω δημοτικήν ψωσκολιανήν

Άθανασίω Διάχω είς ’Αλαμάναν. — Άνεβλήθη-

βιβλιοθήκην καλλιτεχνικωτάτην εικόνα τοϋ Ζ»-

σαν

κυνθίου ποιητοϋ Φωσκόλου μετά ιδραίου επίχρυ

τά έγκαίνια

τής σιδηροδρομικής γραμμής

Μύλων-Τριπόλεως.

σου πλαισίου, γραφεΐσαν ύπό

τοϋ καλλιτέχνου

Fusconi, καί ικανόν άριθμόν φιλολογικών συγ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Ό οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος Ε' άπε-

γραμμάτων ιταλικών.
ΕΠ I Σ Τ Η Μ A I

χώρησε προσωρινώς τής υπηρεσίας λόγω υγείας
διορίσας τοποτηρητήν αύτοϋ τόν Μητροπολίτην

Αύ’ριον Κυριακήν τήν 10 π. μ. έν τή μεγάλη

'Ηράκλειας κ. Γερμανόν. —'Ο Αΰτοκράτωρ τής

αιθούση

Αυστρίας έδήλωσεν είς τόν Πατριάρχην διά τής

άναγνωσθή ύπό τοϋ καθηγητοϋ κ. Μαγγίνα ή

έν Κο^πόλει πρεσβείας,

έκθεσις τής άγωνοδίκου έπιτροπή ς έπί τοϋ ίατρι-

οτι έκρίθη άναγκαία

τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου ’Αθηνών 0ά

ένεκα πολιτικών καί κανονικών λόγων ή άπόλυ-

κοϋ Κοτιγγείου διαγωνίσματος τοϋ διενεργουμέ-

σις τοϋ Μητροπολίτου Σβορνικίου Διονυσίου. Ο

νου ύπό τής ιατρικής έταιρίας. —Κατά τό τε

τά φροντίδι

λευταίου έν Μονάχω συνελθόν πέμπτου άνατομι-

τής αύτοκρατορικής κυβερνήσεως έκκλησιαστικά

κόν συνέδριου ό έξ Ίένης καθηγητής Μπαρδελέμ-

βιβλία ώς αντικανονικά. — Τό έν Θεσσαλονίκη

πεν άνέγνωσεν σπουδαίαν πραγματείαν έπί θέ-

Μητροπολίτης οΰτος άπεδοκίμασε

1?

Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

ματος μήπω ακριβώς μελετησθέντος ήτοι περί

ματα.

χών ανατομικών εργασιών χοΰ Γκαΐτε, όστις ώς

Ε· Γ. Ακατάλληλον. — Κ. Δ. Κ ά V ρ ον. Τό όνομα τού

γνωστόν, ένησχολήθη λαμπρώς εις τήν φυσιολο

Καραϊσκάκη ενέπνεε τοσούτον φόοον είς τού; Τούρκου;,

γίαν καί ιδία τήν συγκριτικήν ανατομίαν Οημο-

ωττε

οιεύσας καί Δοκίμιον γενικής οστεολογίας καί άλλας σχετικές πραγματείας.

Αλλά προς

παοοιμιωδώς κατήντησε νά λέγηται

ρ 6 t

άλλον εκ

τρίτον έξ άνθέων πορτοκαλεας*

τάς μέριμνας τού συζυγικού βίου, ή 0έ μυρσίνη καί ή

ιώτα προσέκρουσε

νύμφων, ώ; τά

γραψας

*1 δ ο ν

παΐδες Χαλδαίων

« α λ ί αν, Σ τ.

Β.

'Α ν δ ρ ο ν.

Γ.

Γ a ρ. Α ε ι-

ψί αν. ’Ελήφθησαν. Εύχαριστούμεν.— Κ. Β.
<ι αλ ο ν ί κ η ν. Οί κ. Π. Ε,
σαν.—Κ

Μ α σΘ ε σ -

Μ. I. Κ, Τ. ένεγράφη-

καί διαρκή

αειθαλή

αύτών

?ρωτα

των μελλο

φύλλα.

’Α γ ρ ό τ η.

“Αγορεύσεις

κατά

τήν Α' σύνοδον τής ΙΒ'

Σχινα ταγματάρχου του μηχανικού καί (ϊουλευ-

τόν υιόν του νά σπουοάση

έπάγγελμα

ίπιστημην, διο'τι τό

τού ιατρού, δικηγόρου,

καθηγητού θεωρεί

τοϋ Λαρίσσης.
Decharme,' Μυθολογία τής αρχαίας “Ελλά

κατώτερον τού Ιδικού του, καί προτιμά νά Γόη τά τε'τό αυτό Εργον. Φαίνεται
έστίν

επιζήμιος

δέ 3τι

’Ελήφθησαν.—Π. Δ ρ. Ρόδον. Φύλλα είχον σταλή

ή Ιδέα αυτή ουδόλως

ματικήν άνάπτυξιν καί τήν έ> γένει ευημερίαν τού τό

ρ ί α Π. Μ έ γ α Κ ε σ ε ρ λ ή. 'Αναμένομεν τήν ίξό-

που εκείνου, Εάν άναλογισθώμεν τήν ακμήν καί τόν

φλησιν { — Π έ τ ρ ω. Μ. ’Ακατάλληλον,

πολιτισμόν έφ’ οΐς φημίζονται οί κάτοικοι τής ’Ολλαν

βέσατ* ότι ό άφορισμός ούτο;

ρογλου Τόμ. Β'. Τεϋχ. Ε' ΣΤ',Ζ',Η',Θ',καί I'

λει

κνα του άσπαζόμενα

θά ήκού-

Μνημεία τής ίστορίας των “Αθηναίων πε-

ριοδικώς δημοσιευόμενα ύπδ Δημ. Γρ. Καμπού-

βουλευτικής περιόδου (1890-1891) ύπδ Ν. 0.

Μ. Τ. Σ τ υ λ. Π. κ α ! ’Α ρ. Κ. Κ/π ο λ ι ν.

είς τήν πνευ

άαιστον» καί θά ύπε-

δίας.—-’Λ ν α γ ν ω σ τ ρ ί α. Έ ν τ α υ θ α. ’Αφού

ισχύει καί- διά τά ποιή-

τό θέλετε ίοού καί ό ήμετεοος έπίλογος διά τό «Καθή

(ραίνεται οτι απάν μέτοον

ύπδ Δημητρ. Γρ. Καρ-

πούρογλου Τόμ. Β' Τεύχος 4ον.

Τ ρ ί κ κ α λ α. ’ΕνΌλλανοία όγεωργός σπανίως στέλ-

εξ αρχής κατ'αϊτησιν τού Ιδιου. — Δεσπο ivifiiMa*

«τατε

ρίοδος Α' 1458-1687),

καί αί

σ μ ώ ν, ών ό -ποιητής μή όυνηθείς νά τού;

I 5 ο ν : Συγγ ωρημένος.— X ρ. Π. Τ.

ΈξεδόΟησαν
“Ιστορία των “Αθηναίων : Τουρκοκρατία (πε

αί φίλαι τής

μέν άκανθαι σημαίνουσι μακρον βίον καί καρτερίαν είς
πορτοκαλέα τρυφερόν

ε

γάμου,

άλλοτε από τού σςύλου τής νυμφι

κατσφέρη άλφαβητικώς οπω; ήθΕλεν,όταν εφθχσεν εις τό
άντί

τού

κής κλίνης τρεις στεφάνους, ενα άκάνθινον,
μυρσίνης καί

ομοιον

-------------- ♦--------------

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ύπ’ αυτών

μέ το των Xet-

e!vs

ποομειδιά δέ δταν ακόλουθης αυτό.

σέ κυνηγούσε δ Καραϊσκάκη; ;»— Ψ ι λ ο μ α θ t Τ. ’Εν
νύμφης άνήρτων

Φ ίλ ω 2. Τό λίθο;

κον». Τό καθήκον συσπάτάς δφρύς, όταν τό οιαφεύγη ς,

περί των ταχέως φευγο’ντων: <ι Π ου τρέχ εις μωρε,σάν νά
Κρήτη, κατά τήν τελετήν

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

με’τρον \ —

θεού κάθε στίχος καί

δος. Φυλλάδ. 10 καί 11. Μετάφρ. Άλ. Καράλη.
“Εκδότης Άλ. Παπαγεωργίου.
Είσαγωγή είς τήν ιστορίαν του ΙΘ'. αίώνος.

ύπδ Παύλου Καρολίοου.
Λεξικόν

“Εγκυκλοπαιδικόν φυλλ.

51. (Βα-

ζάρδος —Βαλδουίνος)

AVPIOM ΕΚΔΙΑΟΛ ΓΑΙ
συνεργάτου

.

ή μ ετ ε ρου ταχτικόν
ΚΙ.

ΚΡΥΣΤΔΑΑΗ

.Θ

του

Π

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Α.

(Τά έπαινεθέντα είς τόν περνσινόν Φιλαδέλφειον ποιητικόν αγώνα)
(Το Νεραϊδόπαιδο, Τραγούδι τοϋ Πιστικού, Ό "Ήλιος κ’ ή Νύχτα, Τραγούδι τού Θερισμού, ή Νησιωτοποΰλα, ό Χορός τής Λαμ
πρής, ή Φλογέρα, ή Κατάρα, ή Τραγουδίστρα κι’ ό Βασιληας, ό Γάμος, ή Ποδιά τής Μαριώς, Τοαγοϋδι τής Ξενητειας, τό Μαγεμμ,ένο Μαντήλι, Τραγούδι Κλέφτικο, ή Πεντάμορφη, Τραγούδι τού Τρυγητού, ή]Καπετάνισσα, ή Χιονούρα, αί Αυγεραίς τής Ξενητειας,
Τραγούδια Δίστιχα).

Χεμ.ώνταο δύο δραχμών
Είς τοίχ συνδρομητάς της ΕΒΔΟΜΑ ΙΟΣ άποστέΑΑονται έΑενθερα ταχυδρομικών τεΑών.

ΕΠΙΤΟΜΟΝ

ι

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

’Αριθ. Πρωτ. 8757

Δ'.ξχτ:.

Περί σνστάσεως Έπιτόμου Λεξιχοϋ τής ΈΑΑηνιχής

A. Ν. ΓΙΑΝΝΑΡΗ

Γ Αώσσης

’Εκδότης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΣΤΗΣ Κ Λ Λ ΣΤΑΛΤΙΧΙΔΗΣ

ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΙΙΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τό άρτι πιρατωθέν 'Ελληνικόν Λε
ξικόν A. Ν. Γιάνναρη έχδοθέν υπό των Καταστημάτων Ανίατη
Κωνσταντινιδου, εν ποΑΑοΐς ύπέροχον διά τόν πΑοΰτον νέων
Αεήεων τέως αθησαύριστων, την ακριβή άπόδοοιν τής σημασίας
αύτών, τήν σημείωοιν των δίχρονων καί βραχέων χΑπ. χΑπ.
Α.ΙΑως τε αντο το 'Ί ποιιργιΤον τής Παιδείας συνιστά ιδιαιτέρως
τό Λεό.ιχον δια τής έναντι πapaτιθεjtέvης έγχυχΑίου. Ήιιεΐς
Jip οσθε τόμε ν οτι το Λέζιχόν Γιάνναρη δέον νά γινη άπαραίιητον
βοτ,θημα είς πάντα ανεξαιρέτως μαθητήν, όιδάσχαΑον, ζριΑοΑόγον, έ.-ζιστήιιω'α, Αάγιον, δημοσιογράφον, ύ.τ άΑΑηΑον, έμπορον,
βιομήχανον κΑπ. χΑ.π. χαι εν γένει εις πάντα ύμιΑοΰντα χαι
γράφοντα τήν ΕΑΑηνιχήν γΑώσσαν. ’Ιδού ή έγχύχΑιος τοϋ Υ
πουργείου :

Πρός τούς κ.κ. γυμνασιάρχας καί διευθυντές γυμνασίων καί λυκείων,
καθηγητές, σχολάρχας καί διευθυντές Ιλληνικών σχολείων
καί έλληνοδιδασκέλους.

Ό ν·. Άνέστης Κωνσταντιν;οτ;ς ε’ξεδωχεν άρτίως Έπίτομονλεξιχόν'ϊ;
Ελληνικής γλώσσης ίιπό A. Ν. Γιάνναρη.
Τό Λεξικόν τοϋτο, περιέχον ε’νμικρω τό πλ.ήρες καί πολλάς άλλας άρετάς χρν
σιμωτατας τοι; σπουοαζουσι διά τε τό εΐίιυνον καί εΐίχρηστον, εγνωμεν ίνα σνσιό
σωμεν ποός υμάς καί τούς σπαυοάζοντας.
Έν Άθήναις τή 9 Μα'ου 1S91
Ό υπουργός
ΑΧΙΛ. ΓΕΡ0ΚΩΣΤ0110ΥΛ0Σ
'Ο Διεν.περαιωτής
ϊτίφανος Μ. Παρίσης

Ή* τοϋ Τυπογραφείου ΠΑΡΑΣΚΕΤΑ AES1NH

