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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΤΡΟΥ (*).

Δ'.

'Μετά την έρευναν των πολιτικών, θρησκευτικών καί έπι- 
τυμβίων επιγραφών ύπολείπεται Ημϊν, νά είπωμεν ολίγα 
περί τινων επιγραφών της αρχαίας Σύρου, εις ούδέν των ανω
τέρω ειδών ύπαγομένων. Τούτων, καίτοι πασών συντόμων, τρεις 
μάλιστά είσι πολλού λόγου άζιαι’ δύο μέν (άρ. 38,39) ώς τά 
αρχαιότατα της νήσου επιγραφικά μνημεία, άναγόμεναι πιθα
νώς εις τάς άρχάς του νησιωτικού πολιτισμού’ ή δέ τρίτη, (άρ. 
37) ώς ή έσχάτη της αρχαίας Σύρου έπιγραφη, διαδηλούσα 
την ακμήν αύτής κατά τάς παραμονάς έτι της Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας. Περί των έπιγραφών τούτων μέλλοντες νά όμι· 
λησωμεν ενταύθα, θέλομεν αναφέρει πρώτον τάς ηττονος λό
γου αξίας.

35.
Ήγησοΰς 
τής Κλεομ- 

όρτου θυγατρδ[ς 
προΐξ το χωρί- 
ojv.

Εύρέθη έν yAv(p Γυρίω έν τώ κηπω Ί. Ξανθάκη, επί μαρ
μάρινης πλακδς (μηκ. 0,48, πλ. 8,34 καί πάχ. 0,047? Ημαρ
τημένος δέ έθεωρηθη. ότι άνεκαλύφθη έν Ταλάντοις. Έκ των 
εκδόσεων αύτης τών γενομένων υπό τού Ross (Inscr. Gr. Ined. 
n. 108), τού Bceckh (C. I. G. n. 2347 ί) καί τού Lebas 
(Voyage, Inscr. 1894) μόνη Η τελευταία είναι όρθη.

Ή έπιγραφη αύτη είναι έκ τών γνωστών όρων ιδιοκτησιών, 
τών τιθέμενων προς έξασφάλισιν προικδς άπδ πάσης υποθήκης* 
έκειτο δέ έπί τού έξοχικού κτήματος της Ήγησοΰς, οπερ πι
θανότατα είναι αύτός ούτος ό έν νΑνω Γυρίω κήπος τού κ. I, 
Ξανθάκη.

36.
Β]όηθος Διοσ[κο 
ρ]ίο[υ έποίει;

(*) Συνέχεια καί τέλος· 15ε τδ προηγούμενον ς' τεύχος τού γ'έτους.
1*
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Ή έπιγραφη αυτή ύπάρχει επί μιας των πλευρών μαρμάρινης 
πλακάς, εύρεθείσχς έν Φοινίκι, κατά τά έκεϊ έρείπια αρχαίας 
πολίχνης. Τά δεύτερον ονομα συνεπληρώσαμεν Λιοσκορίου, ώς 
μόνου συμβιβαζόμενου μετά των ιχνών τού λίθου. Διοσκόριος 
άπαντα καί παρά Σουίδα.

37.

Άρτανμιδώρου.

Ή έπιγραφ·)) αύτη ευρίσκ-εται επί εδωλίου αρχαίου θεάτρου, 
ουτινος λείψανα ύπάρχουσιν έν Έρμουπόλει έν τ^ οικία Κυριά
κου Αλεξίου. Ταύτην εξέδωκε τά πρώτον ά Lebas (η. 1893), 
έπιφερων μετά τύ Άρταψιόώρυυ την λέξιν όβ^ος, ην όμως 
ούτε ό Conze (BulL 1859, ρ. 166}^ ούτε ό Stark (ί2), ούτε 
ήμεις εύρομεν επί τού λίθου. Καίτοι η επιγραφή αύτη έκ πρώ
της οψεως μικράς φαίνεται σημασίας, είναι έν τούτοις πολλού 
λόγου αξία, καθ’οσον ή έν αΰτώ έμφαινομένη άγνοια ορθογρα
φίας και το τών γραμμάτων σχήμα, άνήκον εις πολύ μεταγε
νεστέρους χρόνους, προφανές καθιστώσιν, δτι ολίγον έτι προ τών 
βυζαντινών χρόνων υπήρχε το έν Σύρω θέατρον καί δράματα 
παρίσταντο έν αύτώ.. Έκ τούτου δ’ ένισχυεται· η ίδεά, η καί 
έξ άλλων επιγραφικών μνημείων άποδεικνυομένη, δτι η Σύρος 
ηκμαζεν έτι κατά τούς χρόνους τούτους.

. Καί ταύτα μέίν περί της επιγραφής. "Αξιόν δε νά σημειώ- 
σωμεν ενταύθα, ολίγα τινά περί τών λειψάνων τού αρχαίου θεά
τρου. Τά λείψανα ταύτα,· εύρεθέντα κατά το 1843, εΐσί μαρ
μάρινα* άνηκουσι δέ είςτέσσαρα έδώλκα, καί έ/ουσι μηκ. τριών 
περίπου μέτρων. Τούτων- τό μέν άνώτατον έχει ύψ; 0,35 μ., 
τά δέ λοιπά θ’,37* πλάτος δέ το μέν άνώτατον, αφανές έν μέ-

(42) Ίδέ το σύγγραμμα αύτοΰ «Nach dem Griechischen· Orient 
von D. B. Stark, Hcidelberg 1874, S. 297.> At ίν τω συγγράμ- 
ματι τούτφ άναψερόμεναι καταμέτρησε'·; τών εδωλίων εισί διάφοροι τών 
ήμιτίρων άλλ’ εις τούτο διαβεβαιούμεν τον αναγνώστην, δτι δΐν πταίο- 
μεν ημείς.
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ρίΐ, το δέ δεύτερον 0,70 καί τό τρίτον 0,68. Ός πρός την 
κατασκευήν δέ τό πρώτον καί δεύτερον έχουσι .μονόλιθον βάσιν 
και έφέδρανον' ύποπ,όδιον δέ τό μέν κεράμεον, τό δέ έζ ήμι- 
εργούς μαρμάρου’ συγκειται δέ έκάτερον εκ τεσσάρων βάθρων. 
Τό δε τρίτον εχει έφεδρανον μέν καί ύποπόδιον μονόλιθον, την 
δέ βασιν έκ λίθων ίδιων. Μετά τό έδώλιον τούτο χπετοα βαθ- 
μις ώς υποποδίου χρησίμεύουσα καί έχουσα ύψος 0,16 καί κατά 
τό σωζόμενον αότής μέρος πλάτος 0,44 μ., σχεδόν όσον τά υπο
πόδια των προτέρων εδωλίων. Μετά την βαθμίδα ταύτην, μι
κρού διαδρόμου μεσολαβοϋντος, ηρχετο ευθύς ή ορχήστρα, ώς 
εκ τε της φύσεως τού κατόπιν εδάφους δείκνυται καί έξ ολί
γων τινών άναφερομένων έντινι των κατά τό 1843 έκδιδομέ- 
νων έν Σύρω εφημερίδων (4j).

Περί δέ τού όλου θεάτρου ό μέν Conze άποφαίνεται (Bul* 
let. 1859, ρ. 166), επί της καμπυλότητας στηριζόμενος, οτι 
ίκανώς μέγα ητο* ό δέ Siark, οτι ητο αρκετά πολυτελές. 
Καί την μέν ορθότητα της γνώμης τού Conze ουδόλως δει-

(43) <Πρός το δυτικόν τής πόλεως ημών μέρος ζατα την συνοικίαν 
των πέντε μύλων άνεκαλύφθη κατ’ αύτάς άρχαΐον οικοδόμημα, τού οποίου 
τό είδος δεν δυνάμεθα εισέτι να προσδιορίσωμίν. Έχ τής μέχρι σήμερον 
γενομένης άναικαφής προέκυψαν τοξοειδείς έξ έγχωρίου μαρμαρολίθου 
βαθμίδες, μεταξύ δέ αύτών στενή κλίμαξ, κάτωθεν περίδρομος ένός περί
που ποδός πλάτους και προ τούτου μικρόν τοιχίον έκ καθέτων πλακών. 
Ταύτα ένομίσθησαν λείψανα θεάτρου ή αμφιθεάτρου’ άλλα μετά τό ^ηθέν 
τοιχίον εύρέθη και λάκκος τετράγωνος άνορυσσόμενος ήδη, όθεν ύποθέ- 
τουσι τινές μήποτε ένταύθα δπήρχε λουτήρ προς άγνισμόν των εις Δήλον 
απερχομένων. Αι βαθμίδες αύται φαίνονται διήκουσαι εις Ικανόν διά
στημα, έπί τίνος δέ αύτών φαίνεται γεγλυμμένη ή λέξις ΑΡΤΑΙΜΙΔΩ- 
ΡΟΓ άτελώς άναγινωσκομένη.» (Έφημ. των Αγγελιών, ετ. Γζ. άριθ. 
401, 15 Μαΐου 1843) » Τα έν τώ διαφόρω τούτω έπιφερόμενα περί τρΰ 
εύρεθέντος λάκκου, δλως όντα άόάσιμα, ουδόλως κλονίζουσι την ιδέαν, 
ότι τα λείψανα ταύτα άνήκουσιν εις άρχαΐον θέατρον. "Ο τι δέ έξ αότοΰ 
άξιον λόγου μανθάνομεν, πλήν τής ορχήστρας, ής τότε έσώζετο μέρος, 
είναι οτι έσωζοντο τότε λείψανα δύο κερκίδων και ή μεταξύ τούτων 
άνοδος.
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κνύουσι τά νύν σωζόμενα λείψανα καί τό τόξον της καμπυλό- 
τητος αύτών’ οτι όμως τό θεατρΟν τούτο ητο αρκετά πολυτε
λές, ίκανώς μαρτυρούσι τά μαρμάρινα αύτού έδώλια. Και η μέν 
του όλου έπανόρθωσις, ην ό Siark δι’ άνασκαφών ελπίζει 
κατορθωτήν, είναι αδύνατος, μεγάλου μέρους καταστραφέντος* 
τό βέβαιον ό'μως είναι, ότι, αν μεταξύ τών λειψάνων καί της 
μεγάλης οδού γείνωσιν άνασκαφαί ύπό τού δήμου Έρμουπολι- 
τών, κρημνιζομένων τών εκεί οίκίσκων, θέλουσιν εύρεθη ικανά 
καί σπουδαία ίσως αρχιτεκτονικά καί γλυπτικά λείψανα τηςτε 
σκηνής καί της ορχήστρας.

38. 39.
(Τά κείμενα ιδέ έν πίνακί aj.

Τών επιγραφών τούτων η πρώτη άνεκαλύφθη, προ 5 ετών, 
έν Ποσειδείοις, κατά rry θέσιν ΧαΜπα, ένώ ηνοίγοντο τά θε
μέλια τού εκεί δυτικού ναού τού Άγ. Πέτρου. Δυστυχώς πριν 
η δυνηθώμεν νά διασώσωμεν αύτην, ένετοιχίσθη έν τφ οικοδομή· 
τό δέ άντίγραφον, δπερ έλάβομεν, δεν δύναται νά παράσχ-ρ εύ
νοιάν τινα ένεκα τής φθοράς της επιγραφής.—Ή δ’έτέρα ευ- 
ρέθη έσχάτως ανεστραμμένη εις επικάλυμμα μεταγενεστέρου 
τάφου έν νεκροπόλει, κατά την θέσιν Τσιριγώτου. Καί ταύτης 
δέ, ώς καί της πρώτης, καίτοι έν γνωστώ άλφαβητω κε/αραγ
μένων, ούτε άλλοι, ούτε ημείς ηδυνηθημεν νά έξακριβώσωμεν 
τό περιεχόμενον. Ώς όμως έκ τού αλφαβήτου αύτών δείκνυται 
άνέκουσιν εις τούς μετά τά πειρατικά άρχαιοτάτους χρόνους, 
έξ ου βεβαιούται, ό'τι κατά τάς παραλίας θέσεις, καθ’ ας ευρέ- 
Θησαν, άρχαιόταται ύπηρχον πόλεις η πολίχναι.

Έκ τούτων τής έν Ποσειδείοις τά μόνα σχεδόν σωζόμενα 
μνημεία, πλην της τοπωνυμίας ΠοΓρίόεια, δηλούσης την αυ
τόθι ΰπαρξιν ναού τού Ποσειδώνος, είσί τάφοι πολυάριθμοι επί 

τού λοφίσκου Xaltnac. Τούς τάφους τούτους έθεώρησεν ό 
Lebas ώς καρικούς' διότι, ώς λέγει, άνασκάψας ένα τούτων, 
εύρε τόν έν αύτώ νεκρόν, ώς έν Δηλω, πρός άνατολάς έστραμ-t 
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μένον. Τδ καθ’ ήμάς άπιστούμεν είς ταύτα, περιμένοντες νά 
έπιχυθή πλεΐον φώς δι’ άνασκαφών, καθ’ δσον μάλιστα 4 εξής 
έπιγραφή,

40.
‘Αρπαλένος, 

ύπάρχουσα έπΐ άσπίδος έξ οπτής γης, εύρεθείσης εν wt τών 
αυτόθι τάφων, παν άλλο ή τούτο δεικνύει (4<). Τό σχ'μ« τών 
γραμμάτων αύτής και ή γραφή ε αντί η πείθουσι νά παρα- 
δεχθώμεν, δτι καί αύτη καί ό τάφος, είς 8ν εύρέθη, άνήκουσς 
μέν είς τούς πρδ τού Εύκλείδου (427 π. X.) χρόνους, άλλ’ εί
ναι πολλω μεταγενέστερα τών καρικών. Άπέδωκε δέ ό Ross 
τφ έν Ποσειδείοις πόλει τδ όνομα Γρύγχη ή Γρύγχεια, ώς ευ
ρών τούς Γρυγχεΐς εγγύς τών Συρίων έν τοϊς φορολογικοΐς κα- 
ταλόγοις τών συμμάχων τών Αθηναίων. Άλλα τδ έσφαλμένον 
τής ύποθέσεως ταύτης κατεδείχθη ήδη ύπδ τού Boeckh, δστις 
απέδειξε προφανώς, δτι οί Γρυγχεΐς ήσαν πολϊται τών 'Ρυγχών, 
πόλεως τής Εύβοιας (ΐδέ Boeckb, Die Staatsbaushaitung 
der Athener, II, S. 678).

Μετά τάς εικασίας ταύτας μόνον βέβαιον περί τών Ποσει~ 
δείων απολείπεται ήμιν, οτι πόλις ή μάλλον πολίχνη ύπήρ- 
χεν αύτόθι κατά τούς αρχαιότατους καί μέσους ελληνικούς 
χρόνους. Άν δ’ αύτη έσώζετο κατά τούς μεταγενεστέρους 
αιώνας, ούδεμία μαρτυρία δεικνύει' οτι όμως έπΐ 'Ρωμαίων, 
ούτε έν Ποσειδείοις, ούτε αλλαχού τής Σύρου υπήρχε πόΛις, 
izkry τής μιας μόνης πόλεως .Γύρου, μετά μεγάλης πιθανότη
τας δεικνύει ή δ' δημοθοινιακή έπιγραφη, έν άναφέρεται 
(στ. 9), οτι ό στεφανηφόρος Ελεύθερος παρέσχε δημοθοινίοζν 
αζη Συρίων ηόΛεε^, προσκαλέσας εις ταύτην καί τούς έπι- 
δημήσαντας έκ τών Κυκλάδων.

' - ' ' L । ■ c- - < 'i

(41) Περ’ τής άσπίδος ταύτης, ύπαρχούσης νΰν έν τψ μουσιίψ τής 
Άρχ. έταιρίας τω έν τώ Βαρβακε'ω, είπε τινα ό κ. Γ. Παπαδοπούλας 
(Revue Archeol. 1862, X, ρ. 230)· ήμαρτημένας όμως ίδημοαίευ- 
c»v Άοπαλινος iyd ‘Αρπάλίνος.
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Εγγύς δέ των Ποσειδείων δύο το πάλαι ύπήρχον πολίχνα», 
κατά τάς δέσεις Φοίνικα καί Γα2ησσάν, ών έν τη κοινή νεκρο- 
πόλει, μεταξύ αύτών κειμένη, κατά την θέσιν Τσιριγώτου, εύ· 
ρεθη ή ύπ’ άριθμ. 39 επιγραφή. Εις τό ονομα Φοίνικας ό 
Ross καί ό Lebas ήθέλησαν ν’ άποδώσωσι φοινικικήν αρχήν, 
οτι δηλ. έδόθη υπό άποίκων Φοινίκων (s5). Καί ή μέν άποίκη- 
σις των Φοινίκων έν Σύρφ ουδόλως δύναται ν’ αμφισβήτηση’ νο- 
μ.ίζομεν όμως, οτι έκ του ονόματος ούδέν άποδεικνύεται’ διότι 
ήδύνατο κάλλιστα νά όνομασθή ούτως ή θέσις έκ τοΰ φυτού 
ροίνικος, κατά τό μακρόν χρονικόν διάστημα, καθ’ 8 ό φοίνιξ 
εφερε τό ονομα τούτο. Κύρια μνημεία της πολίχνης ταύτης 
έχομεν λείψανα ναού παρά τη άκτη, περί ού ανωτέρω έγένετο 
λόγος (ΐδέ άρ. 15,16), ερειπιώνα κατά τό μέσον της πεδιάδος 
καί την κοινήν καί τώ Γαλησσα νεκρόπολιν, ής άνασκαφέντες 
τινές τάφοι άνηκουσι κατά την γνώμην τού κ. 'Ρουσσοπούλου 
εις τούς πρώτους μ. X. αιώνας (46).

(45) ‘Ομοίως έκ τοΰ ονόματος άπατηθέντες, έθεώρησαν δ τε Ross έν 
ταΐς Inselreisen καί ό Lenormant έντινι ύπομνήματι αύτοΰ (Rapport 
a Γ Empereur sur sa mission a Santorin. Acad. des Inscr. 4866 p. 
269—283) ώς φοινικικής άρχής την έν Θήρα τοπωνυμίαν Φοινικιάν, 
ίνω αυτή, ώς καί αί πολλαχου τής 'Ελλάδος ομώνυμοι θέσεις, έλαβε 
τό όνομα έκ φοινικος ύπάρχοντος έτι αυτόθι προ έτών ού πολλών.

(46) Πλήν τούτων, άναφέρουσί τινες ώς υπάρχοντα έν Φοίνικι λείψανα 
άρχαίας προκυμαίας καί κατα την θέσιν Νυδραγό λείψανα μεγάλου άρ- 
χαίου υδραγωγείου, φέροντος κατα την αρχαιότητα τό ύδωρ εις Φοίνικα. 
Έκ τούτων τά νομιζόμενα ώς λείψανα προκυμαίας εισιν έρείπια οικοδομή
ματος γενόμενα δποβρύχια, είτε ένεκα μικράς καθιζήσεως τοΰ έδάφους, 
είτε ένεκα πλημμύρας των ύδάτων.—Έν δέ τή θέσει Ν υ δ(ρ)α(γ)φ ου
δόλως ύπάρχουοι λείψανα μεγάλου υδραγωγείου, άλλα μόνον μικρός τις 
ύδραγωγός, δι’ ού σήμερον τό ύδωρ έκ μικρας πηγής διοχετεύεται εις 
άγγυς κειμένην δεξαμενήν. Έκ δέ τής τοπωνυμίας ούδέν έξάγεται’ διότι 
καί νυν έτι (ν) υ δ (ρ) α (γ) ό ν καλοϋσιν οι Σύριοι χωρικοί τον ύδρα- 
γωγόν, όπως καί παρα τοΐς άρχαίοις άπαντα καλούμενος ύδ(ρ)αγός.

Περί δέ τής έτέρας πολίχνης, τής έν τη θέσει ΓαΛησσα^ πλήν
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£ύο ερειπιώνων ίκ.Μ&ς εκτεταμένων, υπαρχόντων αυτόθι, χω- 
ρίον αττικής επιγραφής παρέχει r^pctv αφορμήν είς εικασίας τι- 
νάς. Έν τη έπιγραφη ταύτη (C. J. G. υ. 1 oS, Β'), ένή κατα- 

λέγοντατ οφείλεται του έν Αήλω άμφικτυονικοϋ ταμείου έπί 
Αρχόντων έν Άθήναις Καλλέου, Χαρισάνδρου, Τπποδάξαντο; 
καί Σωκρατικού (377-373), άναφέρεται καί «Πριαπύς Κύριος 
Αή/^'τ^ΛΑΛΛΠ. » Διά τον Boeckh ήλέζις Γα^ήσσεος ητο 
αίνιγμα (*’) 'ένόμισε λοιπόν, δτι έπρεπε ν’ ανάγνωσή ΓαΛησσίον, 
δτι δη λ. ό έκ Σύρου Ilpiarzvc ητο υιός ΓαΑησσίου, ό'περ δμως 
ούδόλως λέγει ό λίθος. Τό καθ’ ημάς, ήτε μετά τό εθνικόν θέσις 
του ονόματος Γα.Ιήοσιος καί ήΐν Σύρω ύπαρξις τής τοπωνυμίας 
ΓαΛησσάς μετά μεγίστης πιθανότητας δεικνύουσιν, δτι τό 
Γαλησσιοςείναι δημοτικόν και δτι ή τοπωνυμία ΓαΛησσάς είναι 
τό παρεφθαρμένον όνομα πολίχνης αρχαίας αύτόθι κατά τούς 

^ελληνικούς χρόνους (4 αιών π. X.) ύπαρχούσης, εζ ής ην ό

(47) Ή ου ύ σημειοΐ περί τούτου" «ΓΑΛΗίίΙΟί nescio quid sit; 
coniicio pro ultimo i. -esse siglam numeralem reponendam, ut 
Γαλησσίου patris nomen sit postpositum, quod id scriba post 
vocem Πριανεύς casu omisisset: certe de Γαλλησίω Ephesiorum 
oppido (Steph. Byz. V.) nemo cogitaverit.»

Y. Γ. Εύρισκετο ήδη τό μέρος τούτο τών έπιγραφών τής Σύρου 
ί>πό τα πιεστήρια, δτε άπηντήσαμεν έν τώ συγγράμματι τού Boeckh, 
Die Staatshaushaltung der Athener (H,S. 401), ολίγα τινα άναφε- 
ρόμενα προς τό «Πριανεύς Σύριος Γαλήσσιος», έν οΐς ό Boeckh, ύποστη- 
ρίζων αύθις τήν αύτήν γνώμην, ήν έξήνεγκεν έν τω Corpus, προσεπι- 
φέρει, δτι είναι δυνατόν έν τουτοις να ύπήρχεν είς Σύρον τόπος, έξ οδ 
ώνομάσθη έντή έπιγραφη Γ αλήσσιος δ Πριανεύς, ώς κάτοικος αύ· 
του" νομίζει δμως, οτι δ διπλούς προσδιορισμός «Σύριος Γ αλή σσιος» 
άντίκειται εις τήν ύπόθεσιν ταύτην. «Doch ware es auch moglich, 
dass auf Syros ein Ort gewesen ware, dessen einwohner Gales- 
sier genannl worden-. wiewohl aueh so wieder die doppehe Be- 
Teicimung auffallig ist.» Άλλ’&ίς τούτο ούδόλως εχει δίκαιον, καθό
σον αδτή δή ή ενεκα ίσως άγνοιας παράλειψις τού ονόματος τού πατρός, 
δπερ, σημειωτέον, είς πάντα τα συγκαταριθμούμενα ονόματα παρατί
θεται, καθίστα άναγκαχον τον προσδιορισμόν τής τε πβτρίδος τού Πρια- 
νέως και τού δήμου αύτού.
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Ποιανεύς. Όποιον δέτό άδιάφθορον τής πολίχνης ταύτης όνομα 
μετά βεβαιότατος μέν δέν δυνάμεθα νά ειπωμεν' άποβλέποντες 
όμως εις τόν σχηματισμόν του δημοτικού ΓαΛήσσιος καί εις 
τάς παραφθοράς, άς καθ’ ώρισμίνονς φωνολογικούς νόμους πά- 
σχόυσιν αί έλληνικαϊ τοπωνυμίας μετά τίνος πιθανότητας 
συμπεραίνομεν, οτι τδ άρχαΐον όνομα της πολίχνης ταύτης ητο 
ΓαΛησσος (ή) η Γα^ησσία, έξ ού ό Γα.Ιησσιάς ή Γα^ησσά^^ 
ίπως έν αύτη τη Σύρω ή Marra (κεφαλόβρυσο, κεφαλάρι) έγέ- 
νετο Mdrrax, ή Βησσα Βήσσας, τά Talaria παρά τοΐς χω- 
'ΐκοΐς Tcilarzaq και τά Χροΰσα Χρούσας.

Β'. ’ΕπιγραραΙ τοϋ ορρού Fpappdzwr.

Άπδ τών πετρωδών και άγονων όρέων τής βορειοτάτης Σύρου 
βραχείς προς δυσμάς άποφυόμενοι κλάδοι, βραχείας φάραγγας 
σχηματίζουσιν, είς κολπίσκους περατουμένας, ων ό βορειότατος 
xur Γραμμάτων καλείται. Ό κολπίσκος ούτος, λαβών το όνομα 
έκ πολυπληθών έπιγραφών αυτόθι κεχ αραγμένων, είς τρεις ύπο- 
διαιρέϊται όρμους, είς ών τον δυτικώτατον προσορμίζονται τά 
έκεΐθεν έν καιρώ σφοδρού βορρά διερχόμενα πλοία. Προς δυσμάς 
τού ορμου τούτου βραχώδες ακρωτήριου, άπδ τών ΒΔ προς τά ΝΑ 
έκτεινόμενον, αποχωρίζει τον ορμον άπδ τού πελάγους. Τού δέ

(48) Ούτως ονομάζεται ή περί ής ο λόγος θέσις παρά τε τοΐς Συν 
ρίοις χωρικοΐς και έν τοΐς προικοσυμφώνου, διαΟήκαις και λοιποΐς ιδιω- 
τικοΐς έγγράφοις τών Συρίων τού Ϊ6ου, 17ου και 18ου αίώνος δσα σώ
ζονται παρ’ ήμΐν. Ούτως έν έγγράφω ίδιωτικω του 1509, έπι Ενετού έν 
Συρφ καπετάνιου Πέτρου Δελιβόγια, άναφέρεται' «το οπιον μαντροκά- 
θισμα ζιτουσι ιςον τοπον λεγόμενός γαλισια·» και κατωτέρω έν τω 
αύτώ έγγράφψ’ «με τιν βοσκην του κινοντασ απο τιν μικρι σικια του 
γαλισα».—Σημειοΰμεν δ’ απας ένταΰθα,δτι δι’άπάσας τάς τοπωνυμίας, 
άς άναφέρομεν έν τη παρουσ^ πραγματεία, είχομεν ύπ’δψιν ού μόνον 
πώς λέγονται σήμερον αύται παρά τοΐς χωρικοΐς, αλλά καί πώς άναφέ- 
ρονται εις τά σωζόμενα έγγραφα τών παρελθόντων αιώνων. Δι’δσα δ'ί- 
παθον δεινά εις χαΐρας άλλων αί σύριαι τοπωνυμία·, έννοεΐται βεβαίως 
ότι ουδόλως έσμέν ημείς ύπόλογοι.
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ακρωτηρίου τούτου πρός μέν τά δυτικά απότομοι βράχοι ύψούν- 
,ται ύπέρ τήν θάλασσαν’ προς δέ τάν όρμον τά έδαφος, βαθμηδόν 
ταπεινούμενον, τήν χθαμαλήν τούτου αποτελεί δυτικήν ακτήν. 

Έκ τοΰ μυχού τού όρμου άναχωρούντες, και έπι τού βραχώ
δους όδεύοντες άκρωτηρίου, άπαντώμεν, κατά μέν τήν εσωτερι
κήν αύτού άκτήν δύο μάλλον ή ήττον όμαλάς θέσεις, κεκαλυμ- 
μένας ύπά επιγραφών* έπι δέ των χειλέων των προς τά πέλαγος 
άπορρώγων, έτέρας τρεις ενεπίγραφους θέσεις. Έκ των έντάς τού 
ορμου ή μέν πρώτη, μικράν άπέχουσα τού μυχού, έχει κλίσιν πράς 
τάν ορίζοντα 40 περίπου μοιρών, εκτασιν 35 τετρ. μέτρων και 
έδαφος άκανόνιστον, περιλαμβάνον πολλά μικρότερα ένεπίγραφα 
χωρία* ή δέ δευτέρα 30 περίπου μέτρα άπέχουσα τής πρώτης, 
εχει κλίσιν σχεδόν την αύτην και εκτασιν 40 τετρ. μέτρ., κατέ
χει δέ τάν χώρον αρχαίου λατομείου, έπι της καταλειφθείσης έπι- 
.φανείας τού οποίου έχαράχθησαν αί έπιγραφαι μετά την παύσιν 
τής λατομίας. Έκ δέ τών άλλων τριών θέσεων, τών έπι των χει- 
λέων τών άπορρώγων βράχων, ή μέν νοτιωτέρα κεϊται έπι ορι
ζοντίου έπιπέδου εις άπόςασιν 1210 περίπου μέτρων άπά τής νο
τιάς άκρας τού άκρωτηρίου καί έχει έκτασιν 8 περίπου τετρ, 
μέτρ* ήδέ δευτέρα, κειμένη ομοίως έπι έπιπέδου οριζοντίου, άφί- 
σταται εκείνης ολίγα βήματα καί έχει εκτασιν 14 τ. μ’ ή δε 
τρίτη, ή βορειοτάτη, κειμένη έπι βράχου καθέτου, άπέχει 70 πε
ρίπου μέτρ. άπά τής δευτέρας καί έχει εκτασιν 4 τ. μ.

Αι κατά τάς διαφόρους ταύτας θέσεις τών Γραμμάτων κεχα- 
ραγμέναι έπιγραφαι άνήκουσι κυρίως εις τούς ρωμαϊκούς και βυ
ζαντινούς χρόνους (,3)* έχουσι δέ ώς έπι τό πλεϊστον ύπόθεσιν εύ-

(49) Τών ένετικών και τουρκικών χρόνων ονόματα τινα μόνον άσημα 
δπάρχουσιν άπειροκάλως κεχαραγμένα. Αρχαιότατου πάντων τούτων 
είναι μονογραφή Α. Α·, έχουσα κάτωθι τήν χρονολογίαν 1426 καί 
έπομένως άνήχουσα εις τούς πρώτους χρόνους τής έν Έλλάδι εισαγωγής 
τών αραβικών χαρακτήρων. Σημειωτέου δέ, οτι ένα περίπου αιώνα κα
τόπιν άπαντώμεν σύριον έγγραφον, τό αρχαιότατου τών γνωστών ήαΐν 
μεσαιωνικών τής Σύρου έγγραφων, φέρον τήν χρονολογίαν αύτοΰ 4509 
&· έλληνικών γραμμάτων (αφθ;.
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χάς υπέρ εύπλοίας καί σωτηρίας, ας έποιουν οί έν καιρώ τρικυ
μίας αυτόθι πρασορμιζόμενοι, δι’ εαυτούς και τούς συμπλέοντας. 
Καί έν γένει μέν αδται άνήκουσιν εις το γνωστόν είδος τών ευκτή
ριων επιγραφών, ας πολυαρίθμους άπαντώμεν εις τά Γράμματα 
τής Ηπείρου’ έν Αΐγύπτφ, παρά τον ανδριάντα τοΰ Μεμνονος 
καί τάς κατακόμβας’ έν Άβυσσινία, εγγύς λατομείου’ έπι χρι
στιανικών ναών τών βυζαντινών χρόνων καί σφραγίδων της κάτω 
Ιταλίας καί Ελλάδος. Είδικώτερον όμως έξετάζοντες αύτάς, 
παρατηρουμεν, οτι διακρίνονται εκείνων, καθ’ όσον παρέχουσι τη 
επιγραφική νεον τέως άγνωστον είδος επιγραφών εύκτηρίων 
υπέρ εύπλοίας, καί καθ’ οσον άνήκουσιν εις εύρύτατον γεωγρα
φικόν κύκλον, ού μόνον τήν Μικράν ’Ασίαν, Ελλάδα καί Ιταλίαν 
περιλαμβάνοντα, άλλα καί μέχρι τής Αίγυπτου, τής Συρίας καί τής 
Παννονίας έκτεινόμενον’ έτι δέ εις κύκλον χρονολογικόν εύρύτα
τον, χιλιοετηρίδα ολην περιλαμβάνονται, άπο τών ρωμαϊκών χρό
νων μέχρι τής άρχής τής δευτέρας μ. X. χιλιοετηρίδος (50).

(50) Ίδέ έπιγρ. 71, έν ή υπάρχει χρονολογία ς-W (993 μ. X.).
(51) Αίκατά τάς άκτάς τών Γραμμάτων κατά καιρούς χαραχθεΐσαι 

έπιγραφαι συνεποσοΰντο άναμφιβόλως εις τινας ίκατοντάδας· άλλ’αίβρο- 
χαΐ τάς πλείστας έςηφάνισαν, πολλάς δε κατέστρεψαν πιθανώς οί αύτόθι 
•προ έτών λατομοΰντες. Ή άλλοτε μεγάλη πληθύς τών έπτγραοών τού
των μαρτυρεϊται καί νυν ετι ύπδ κατ,αλειφθέντων ιχνών πλείστων έξα- 
λειφθεισών έπιγραφών αί δέ σωζόμεναι νΰν, έν πολλοίς και αύταί έφθαρ- 
μέναι, καίτοι έκ πρώτης δψεως, ένεκα τής μεγάλης έκτάσεως, ήν χατέ- 
χουσι, φαίνονται άπειροι, μόλις συμποσοΰνται περί τάς 100.

Τάς έπιγραφάς ταύτας έπεσκέφθημεν το πρώτον προ ο έτών, έκ μό· 
νης τής τοπωνυμίας παρακινηθέντες, έναντίον τών διαβεβαιώσεων τών 
γινωσκόντων τήν θέσιν, λεγόντων, οτι έπι τών βράχων μόνον ονόματα 
άλιέων ύπάρχουσι, τών έκάστοτε άλιευόντων έχει. Είχομεν αναχωρήσει 
έκ Σύρου, μικρόν μόνον τούτων μέρος εχοντες έςηρευνημένον μετά πολ
λούς κόπους. Άποσταλέντες δέ τον παρελθόντα χειμώνα ύπό τής Άρχ. 
'Εταιρίας βις Σΰρον, έπεμείναμεν, πάσαν δυνατήν προσπάθειαν καταβα» 

Άρχόμενοι τής έρεύνης αύτών θέλομεν, εξετάσει πρώτον τάς 
επί τών έθ νικών χρόνων χαραχθείσας’ είτα δέ τάς έπι τών χρι
στιανικών (51).
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Α\ Έθνικαί έπιγραφαί.

Αί έθνικαί των Γραμμάτων έπιγραφαί είσι κεχαραγμέναι έπι 
τών χειλέων τών πρύς τό πέλαγος άπορρώγων, τινές δέ έν τη 
πρώτη παρά τώ μυχώ τοΰ όρμου ένεπιγράφω θέσει.

Έκ τών επιγραφών τούτων αί μέν άναφέρουσιν ονόματα ανδρών 
εις τά Γράμματα προσορμισθέντων* αί δέ άνδρας, είς ούς τά χείλη 
τών άπορρώγων έχρησίμευσαν ώς σκοπιά’ αί δέ μνήσεις, εύγάς 
και ευχαριστίας προς θεούς.

ά. Αί τοΰ πρώτου είδους έπιγραφαί άναφέρουσιν ονόματα καθ’ 
έαυτά η μετά τοΰ αξιώματος και της πατρίδας τοΰ άναφερομέ- 
νου, η και πολλά ομοΰ άνδρών συμπλεόντων. Τοιαύτας έπιγρα- 
φάς άπαντώμεν πολυαρίθμους και άλλαχοΰ, ιδίως δέ κατά το 
Μέσα Βουνον της Θήρας, παρά τινι σπηλαίω, ύποτιθεμένω ώς μαν- 
τείω τοΰ Ποσειδώνος (52). Αί τοιαΰται έπιγραφαί τών Γραμμά
των, εύρισκόμεναι κυρίως κατά τά χείλη τών άπορρώγων, είσ'ιν 
αί έξης’

λόντες, προς έζακρίβωσιν αώτων' τέλος δέ μετά δεκαπέντε ημερών δια
τριβήν έν τη έρημίφ έκείνη, έν μέσφ απείρων κακουχιών, κατωρθώσα- 
μεν νά έ^ακριβώσωμεν παν δτι έχει ύπ’δψιν αύτοΰ ό αναγνώστης.

(52) Τινας τών έπιγραφών τούτων έςέδωκεν ό Boeckh. ΠολλαΙ δ’ 
άλλαι, προ 10 περίπου έτών έπι στηλών καί άλλων μαρμάρων άνακαλυ- 
φθεΐσαι, εΐσί, καθ’ δσον γνωρίζομεν, έτι ανέκδοτοι. Έκ τούτων, ώς τά 
μάλιστα άξίαν λόγου, άναφέρομεν ένταΰθα την έξης’

Μιθρηδ[άτης (sic) 
πορθυτ[ής (sic).

Έκ ταύτης δείκνυται, δτι ό Μιθριδάτης, κατά ιούς προς 'Ρωμαίους 
πολέμους αΰτοΰ, ήλθεν εις Θήραν.

1 2

Μιθρης Μίθρης Κολλύβα[ς
•σβεστης 

Σ[αρ]διανός.

και ιίρμογενης
κ]4ι ’Αρ[τ]εμίδωρος.
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3 8

Hellvettivs Meli» 
£Η1Ι.

Ζώσιμος Καρχινία, 
ό χαϊ Δοννατος.

4 9

PhiflVros
. . . iael.

Rusticus.

10
5 Όνήσιμος

Ο]ίνόη.
Στεργ[αϊος;

11
6

Πανία.
‘Απολλώ[ν]ι[ος 

‘Ρόδιος. 12
1 1 7

7
Καμικδς
Καλό.. .

Διοσκουρίδης 
Τύριος.

13

Εύπλαστος.

Μεταξύ πασών τών έπιγραφών τούτων σπουδαιότατη άναν- 
τιρρήτως έστιν ή τδν ΜίΟρην τον Σαρδιανόν πρεσβευτήν άναφέ- 
ρουσα (’ ). Τίς δ’άκριβέστερον ουτος, ποΰ έπορεύετο καί πρός 
τίνα σκοπόν ουδόλως γνωρίζομεν. Καί οτι μέν είναι ό αυτός δ 
μετά τού Κολλύβου καί τών λοιπών (άριΟ. 2), ούδεμία υπάρχει 
αμφιβολία* άγνωστον δμως εί έστιν δ Μίθρης ο τισι νομί- 
σμασι τών Σάρδεων άναφερόμενος (Mionn. Descr. vol. IV, ρ.

(53) Έπι του περσικού ονόματος Μ ί θ ρ η ς στηριζόμενος τις, ίσως 
δποθέση, ότι πρέπει να συμπληρώσωμεν Σ[ογ]διανδς αντί Σ [α ρ]- 
διανός* άλλ’ όμως ύπερ τής γραφής Σ[αρ]διανός μαρτυροΰσι τα 
ίχνη τών γραμμάτων. "Αζιον σημε'ώσεως ένταΰθα είναι, δτι τα ονό
ματα καί τών τριών συμ,πλόων τού Μίθρου άπαντώμεν είς νομίσματα 
τής Σμύρνης (Ιδέ Miunn. ν. 111, monn. de Smyrne). Ό Κόλλυβας 
μάλιστα μόνον έπί νομισμάτων τής Σμύρνης άπαντφ.
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119). Τά Helvettius καί Πανία πρώτον νϋν άπαντώσιν ώς 
κυρία όνόματα. Τά Phileros προφανώς είναι τά έλληνικάν 
Λέρως. 'Ο 'ΛποΛΛωνιος b 'Ρόδιος περιττάν νά είπωμεν οτι είναι 
πολλώ μεταγενέστερος τοΰ ποιητοΰ τών Άργοναυτικών, ώς δει
κνύεται έκ του σχήματος τών γραμμάτων. Τά έν τη χρονολογία, 
τη μετά τά Helvettius, πρώτον άριθμητικάν σημεΐον, πρώτον 
νΰν καθ’ δσον γνωρίζομεν άπαντών, άγνοοΰμεν τι σημαίνει.

β'. Ώς δεύτερον είδος εθνικών έπιγραφών τών Γραμμάτων κα- 
τελέξαμεν τάς άναφερούσας οτι οί πράς Δ. άπορρώγες βράχοι έχρη- 
σίμευσαν ώς σκοπιά εις άνδρας. Τοιαύτας έπιγραφάς ούδαμόθεν 
άλλοθεν γνωρίζομεν' έντελή όμως προς ταύτας αναλογίαν παρέ- 
χουσιν όνομασίαι διαφόρων ύψηλών και κατοπτων θέσεων, λα- 
οοΰσαι αρχήν άπ’άνδρών, οϊτινες έχρήσαντο ταύταις ώς σκοπιαΐς. 
Ούτως εχομεν παρά Στράβωνι Μαχίστου σχοπάς έπΙ τοΰ Ά- 
θωνος, άλλαχοΰ δέ Λ η μητριού σχοπάς, Ενδόξου, Λ ίοντος 
Περσέως σχοπήν' έτι δέ 'Επαμεινώνδαν σχοπην, παρά τη 
Μαντινεία, οθεν τραυματίας ο Θηβαίος στρατηγός έθεάτο την 
γινομένην μάχην (ΐίαυσ. XIII, 11.7). Είς τί δ’ έχρησίμευον ώς 
σκοπιά οι βράχοι τοΐς είς τά Γράμματα εύρισκομένοις, έξηγεϊ 
ήμϊν ό Λουκιανός’ «Δέον έξ αρχής, πρΙν έκπλεΰσαι, άναβάντα επί 
σκοπην τινα σκέψασθαι, εί έπίφορόν έστι και οΰριον τά πνεύμα.» 
(‘Ερμότιμος 28). "Εχομεν δέ τοΰ είδους τούτου έπιγραφάς τάς 
έξης, εύρισκομένας κατά την δευτέραν έπι τών άπορρώγων ενε
πίγραφου θέσιν.

14

Σκοπή] Άθηνοβίου 
τοΰ ναύκληρου.

15

Σκοπή χ.· .. 
τώ]ν πλι[υα]άντων

16

Σκοπιά α[κο]υόντων 
Αριστοδήμου 
Μίγ[ω]νος 
'Β^ησι^ππ^δος.
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Έκ τών έν ταϊς έπιγραφαις ταυταις άναφερομενων, σημειω- 
τέον, δτι Μέγωκ άπαντα και παρά τώ Boeckh (C. I. G. η. 
1608a). Ηγηόιππϊς πρώτον νϋν εδρηταΓ 'Ηγησιππίδας δμως 
άπαντά και ώλλαχοϋ* το δέ άχούω έπι της σημασίας του oro- 
μάχομαι συχνότατον, ώς γνωστόν, κατά την άρχαιδτητα, σώ
ζεται καί, σήμερον παλλαχοϋ της Ελλάδος.

γ'. Αι μνήσεως έπιγραφαί περιέχουσι μνΖσεις γενομένας υπό 
ευρισκομένων είς τά Γράμματα* είσί δ’ αί έξης*

17 21

Μνηοθη Άπολλώς 
ή Μέθοδος παρά τώ 
Σβράπι και τή σκσ-

Έ^μνησΟη 
Νοΰ[δ]ος;
. . .κου.

πϊ>
22

18
Παρά τώ θεώ

Δώρα 
Π]αυσ(α 
ίμνηοθη

ίμνηοθη 
. ,Φλαβιανδς 
πλ[έ]ων έν. .

19
εύττλοία.

Μνήσθη
23

Έμνησθη
20 Σέλε[υκος.

Έμνήσβη 'Ρυθμός Τι(βίρίου) 
Κλαυοίου Αλεξάν

δρου
Ζ]μυρναίου-,

24

Δίων] έμνησθη Άλεςανδρ- 
ίδος.

Τό είδος τούτο τών έπιγραφών υπήρχε λίαν σύνηΟες κατά 
τούς ύστερωτέρουε χρόνους της άρχαίας Ελλάδος4 ίκανάς δ’ έ- 
χομεν τοιαύτας έν Αίγύπτω, έν τοΐς Γράμμασι της Ηπείρου, έν 
Αττική καί άλλαχού. Τω έν ταΐς έπιγραφαΐς άναφερομένω 
ΐρνήσθη άποδίδουσιν οί πλεΐστοι την σημασίαν τού ένεθυμήθη
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(recordatus est) (54). Και είναι μέν αληθές, οτι αυτή ήν ή άρχική 

λε^εως σημ.ασια, και οτι εις πολλας τών τοιούτων έπιγρα- 
φών έν τη σημασία ταύτη άναφέρεται τό έμκήσθη' άλλ’ όμως 
αί έπιγραφαι, αί μη άναφέρουσαι έκείνον, ού έγένετο μνήσις, πα- 
ρέχουσί πως το ένδόσιμον, οτι ή λέξις είχε μεταπέσει είς τήν 
σημασίαν τού έδεήθη, καθ’ δσον μάλιστα αί μνήσεως έπιγραφαι 
εύρίσκονται σχεδόν πανταχου έγγύς ιερών, ’ϊδία δέ άξιον 
σημειώσεως είναι τό MNHCOH,εις ίκανάς έπιγραφάς άπαν- 
τών, καθ’ δσον δύναται να έκληφθή είτε ίσον τώ έ^,νήσθη, είτε 
ώς μνησθή ίσον τώ μνησθείη, ώς δεικνύει ή εξής έν Αίγύπτφ βύ- 
ρεθεΐσα έπιγραφή (C. I. G. 4668, e)·

Μνησθώσιν 
άνδρες δυο άδελ· 
φοί ”Αμβρο[ς] καί "Αλι- 
τος υί[ο]ί Ήρώδου.

Έκ τών δύο τούτων έκδοχών ένομίσαμεν τήν πρώτην ώς κα- 
ταλληλοτέραν διά τάς έπιγραφάς τών Γραμμάτων.

Πλήν τού μνησθί} άξια λόγου παρουσιάζονται έν τή πρώτη 
επιγραφή τό Μέθοδος καί τό σκοπή. ‘Όσον άφορα τό πρώτον, 
είναι άναμφιβόλως παρωνύμιου τού Άπολλώ, δπως πολλά άλλα 
όμοια, οίον 'Ηγήμων ή Φακή, κτύκιος ή Μέλισσα κατά δέ 
τούς νεωτέρους έλληνικούς χρόνους Σαμουήλ ή Τελευταία 
Κρίσις, καί σήμερον έτι που Γεώργιος ή Ευγένεια· Τό δέ 
σκοπή σημαίνει τήν έπι τής άπορρώγος σκοπιάν, καθ’ ήν καί ιε
ρόν τού Σεράπιδος υπήρχε. Σημαίνει επομένως ή έπιγραφή, οτι 
δ Άπολλώς έδεήθη, ευρισκόμενος κατά τήν σκοπιάν, παρά τώ

(54) Περί τοΰ έμνήσθην παρατηρεί ό Pocock τά εξής· «Η
λιόδωρος έμνήσθην Ζήνωνος. Illud ε’μνήσθην animadverli Velim. 
Solebant pcregrinanles pietatis et memoriae caussa absentium 
et relictorum amicorum et cognatorum in his locis, ubi suam 
volebant relinquere memoriam, etiam eorum nomine scripto se 
testari non iminemores fuisse.» (Ίδέ Θησ. 'Ερρίκου λτβράνου έν λ. 
μνάομαι).

(Αθηναίου τεύχος α' Ετους 5'.) 2
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ναω του αυτόθι λατρευομένου θεού. ’Άν δέ τό σκοπή ήν αυτό 
τό της θέσεως όνομα ουδόλως δυνάμεθα νά ορίσωμεν.

Έκ τών ά'λλων επιγραφών ή ύπ’ άρ. 22 παρέχει αμφιβολίας 
τινάς, εάν ήναι χριστιανική ή εθνική. Άλλ’ όμως τό τε σχήμα 
τών γραμμάτων και ό τύπος τής επιγραφής παρέχουσι μείζονα 
πιθανότητα υπέρ τοϋ δευτέρου, μη άντικειμένου είς τούτο τού έν 
αρχή “Παρά τώ θεώ»’ διότι πιθανώτατα ούτος ήν θεός τις, εγων 

Ιερόν είς τά Γράμματα. Τό έν τή έπιγρ. 20 'Ρύθμος πρώτον νϋν 
άπαντα. Περί τής γνωστοτάτης γραφής Ζμυρναϊοζ άντί 
vdiOQ περιττόν κρίνομεν νά σημειώσωμέν τι.

δ'. Αί ευκτήριοι έπιγραφαί περιέχουσιν εύχάς5 ύπ’ άνδρών είς 
τά Γράμματα προσορμισθέντων γενομένας, ύπέρ εύπλοίας εαυ
τών ή φίλων. Τίθεται δέ έν αύταΐς άλλοτε μέν μόνον τό όνομα 
εκείνου, δι’ 8ν ή ευχή γίνεται, άλλοτε δέ και τό όνομα τού πα- 
τρός αύτού ή τής πατρίδος. Αύται ύπάρχουσι κεχαραγμέναι έν 
τώ ορμω (θέσ. α')" είσι δ’ αί εξής’

25

Ευπλοια 
τώ Φιλο- 
σεράπι 
τώ Ίουλι- 
ανώ 
Αρτεμισίου 
Μειλησίω.

26

Ευπλοια τώ ‘Ηρακλεΐ 
Μειλησίω 

τώ Θεοπόμπου.

27

Ευπλοια 
Τιαν[ώ;

28

Ευπλοι- 
α σοι Εύτύ» 
λ7!·

29

Ευπλοια 
Όκτ[αυΐα] Τύχει.

Τοιαύτην δ’ εχομεν και μίαν χριστιανικήν, χαραχθεΐσαν κατά 
μίμησιν τών έθνικών’

Εύπλυα Ισιδώρου 
Φιλαληθίο[υ 
Άνδρίου.
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"Οτι δ’ αυτή είναι χριστιανική, δείκνυται εκ τε τών άνορθο- 

γραφιών αυτής και τής εξής παρακείμενης επιγραφής’ «Κ(ύρι)ε 
βοήθισο[ν] τό πλύο ΦιλαλιθίοΓυ.» Πιθανότατα δέ και ή έξης, 
ύπάρχουσα κατά το λατομεΐον, είναι χριστιανική’

Ε]ύπλια 
Διοτίμα.

Αι έπιγραφαί αύται, πλήν του ίδιάζοντος αύταΐς τύπου, δστις 
αποκλειστικός έν μόνη τή Σύρω άπαντα, παρουσιάζουσιν άξιο- 
σημείωτον θεοϋ όνομα 'Ηρακλής (άρ. 26) ώς όνομα κύριον 
άνδρός Μιλησίου, οπερ ουδόλως ήν σύνηθες κατά την άρ- 
χαιότητα. Όφείλομεν δέ νά σημειώσωμεν, οτι ούδ’ έλαχίστη 
ύπάρχει άμφιβολία περί της γραφής, διότι προς πλη'ρη περί τού
του βεβαιότητα έπανειλημμένως έξητάσαμεν τον βράχον. Πε
ρίεργος είναι προσέτι ή γραφή Τνγ€Ι (άρ. 29) έν έπιγραφη ρω- 
μαϊκης έποχής, τής ει άντί τής η ούσης έν χρήσει είς άρχαιοτέ- 
ρους χρόνους. Ευτυχής, ώς όνομα άνδρός, ύπάρχει και άλλαχόθεν 
γνωστόν.

Μετά τών ευκτήριων δέ τούτων έπιγραφών δέον νά συγκατα- 
λεχθώσι, καίτοι διαφόρου τύπου, έπιγραφαί τινες, έν αίς ικετεύει 
ό χαράξας τόν Ασκληπιόν, ϊνα παράσχη πιθανώς εύπλοιαν.

30

Άσκ]
λειπιέ (sic) θε[έ

31

Ασκλη
πιέ μέγα 
σώσον Εύ]τύχη 
.... άγνάς.

Δυστυχώς όμως ούδετέρα τούτων διετηρήθη άκεραία’ και αύ- 
τή δέ ή συμπλήρωσις σωσοκ Εύ]τύχη, ουδόλως παρέχει βεβαιό
τητα πλήρη.

Ενταύθα δέον νά προσθέσωμεν καί έτέραν τινά έπιγραφήν, 
κεχαραγμένην κατά τά έσχατα τής τρίτης ένεπιγράφου θέσεως, 
τής έπι τών άπορρώγων, άπέναντι τής χειμερινής δύσεως τοΰ 
ήλιου.

2*
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32
.........  · η 
θεόν
"Βλιον.

Αλλά και αυτή είναι τοσουτον έφθαρμένη, ώστε μόλις ήδυ·» 
νήθημεν νά άναγνώσωμεν μετά βεβαιότατος το ονομα του Ή
λιου (“).

ε'. Αί ευχαριστήριοι έπιγραφαι άναφέρονται κυρίως τώ ’Ασκλη- 
πιω, δν ναυσιπόροι, έν τρίκυμίαις κινδυνεύσαντες, εύχαριστοΰσι 
μετά τήν διάσωσιν αύτών. Τοιαύτας έχομεν τάς έξης, έγγύς εύ- 
κτηρίων τώ αύτώ θεω εύρισκομένας'

33 34

Εύχαριστούμεν τώ Εύχ[αρισ]τούμεν θεώ
Άσκ]ληπιώ οί έν τώ μειλη· Άσκληπιώ
•βιαχώ πλοίω; Ήρ]ακλείδ[ης Κ]αλπε[υς. Ι1αΰλ[ο]ς κ[αΙ] Αϊαντ[ι]ς 

’Ηρακλείδης Νείκων.

35

Εύγαριστοΰ- 
μεν 
θεώ] Άσκληπιώ

Εν τη 33 έπιγρ. συνεπληρώσαμεν Κα^πεύς^ ώς ούδεμιας 
άλλης λέξεως συμβιβαζομένης μετά τών έπι τοΰ λίθου ιχνών. 
Είναι δέ ΚαΛπεύς ό πολίτης τών Καλπών, πόλεως τής Βιθυνίας.

Μετά τών ευχαριστηρίων συναριθμητέα καί έτέρατις έπιγραφή 
έπι ρομβοειδούς λατομήματος, ευρισκομένου κατά τήν θέσιν τοΰ 
λατομείου, κεχ αραγμένη, έν ή οί χαράςαντες ευχαριστούσε τον 
βωσαντα αυτούς έν Τύρω.

(55) Καίτοι λίαν δυσανάγνωστος, έκ τών ιχνών και τής θέσεως αΰ- 
^ής δείκνυται, δτι μόνον δυο ή τρεις λέξεις περιειχεν.
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36
Δόξα τώ 
οώσαντι 
ημάς 
έν Τύρω.

Έν τή έπιγραφη ταύτη άξιον σημειώσεως παρατηρεϊται ή 
παράλειψις τού ονόματος τού τε σώσαντος θεού ή άγιου καί τών 
σωθέντων. "Ενεκα τής παραλείψεως ταύτης, ουδέ άν ή επιγραφή 
ήναι εθνική ή χριστιανική γνωριζομεν* διότι έκτων άλλων τόμέν 
σχτ,μα τών γραμμάτων καί ή ορθογραφία δεικνύουσιν αυτήν μάλ- 
λον ώς έθνικήν, τό δέ έν αρχή αόόζα» ώς χριστιανικήν.

ς·'. Πλήν τών ανωτέρω θρησκευτικών έπιγραφών, ύπάρχει τις 
κατά τήν θέσιν τού λατομείου, έπι ετέρου έγκαταλειφθέντος λα- 
τομήματος παρεμφερούς άετώματι (56) κεχαραγμένη, άναφέρουσα 
προσκύνημα πιθανώς Βάσσου τινός*

(56) Έφιστώμβν τήν προσοχήν τοΰ μέλλοντος να έπισκίφθή τλ 
Γράμματα νά μή έκλάβη τα δύο λατομήματα (άρ. 36 καί 37) ώς λεί
ψανα άρχαίου οικοδομήματος.

37

Βάσσ[ου 
προσ]κυνει[μα 
. . . Διοσ. . ..

Τού τύπου τούτου έπιγραφάς (προσκυνήματα) εύρίσκομεν 
πολυπληθεστάτας έν Αιγύπτω, και μάλιστα έν λατομείω τής 
Νουβίας» έγγύς μικρού τεμένους. Έκ τών έκεϊ έπιγραφών παρα- 
θέτομεν τήν έξης, σχετιζομένην προς τό λατομεΐον* αΤό προσκύ
νημα Τ[ι]θόης ’Όρση(τος) [προστάτης] Σρουπτίχι(ος) γενάμενος 
(ρ. γενόμενος) διετία, και ’φάνη [ή]μάς ό θεός και ή λατομί[α] 
έ[π]αυσε[ν.» (G. I. G. Inscr. Nubiae 5933). *Αζιον δέ ση- 
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μειώσεως είναι, οτι Βάσσος τις άναφέρεται ποιήσας εύχήν τοΐς 
Διοσκόροις (51) και είς τά Γράμματα τής Ηπείρου, προσορμισθεις 
εκεί (C. I. G. η. 1226).

Είς τάς θρησκευτικάς έπιγραφάς δέον ετι νά καταλέζωμεν 
και τάς έ^ής δύο ύπαρχούσας παρά τώ ορμω’

38
Ευσεβή Νιδιον Έπίκτη- 

τ[ο]ς τ[δ]ν αδελφόν.

39
Σαρπηδών 
Σαρπηδόνος 
ποιεί μν[ησθείς j 
...δ[ρ]ευ.. ν 
......... ρου .

ΝΙόιος, καθ’ οσον γνωρίζομεν, πρώτον νυν άπαντα.
ζ'. Έκ τών εθνικών έπιγραφών τών Γραμμάτων ύπολείπετα^ 

έτι νά άναφέρωμέν τινας, κεχαραγμένας ιδίως έπι τών χειλέων 
τών πρδς τδ πέλαγος βράχων, αϊτινες είς ούδέν τών ανωτέρω 
ειδών δύνανται νά ύπαχθώσιν’ αί μέν διά τδ ίδιάζον τοΰ τύπου,

43

Μητ[ρ]ωδώ[ρ]φ (sic).

44

.............. λου 
• αριχιος κα[ι 
......... .ναίου

αί δέ διά τδ ελλιπές αυτών.

40

Χαΐρε Χλόη.

4ΐ
Τ[ή] Χλόη.

42

Μεγαλωνύμ[ω..

(ϋ7)*Ισως άλλος τις, στηριζόμενος έπι τής ευχής ταύτης, ουμπληρώση 
έν τή 37 έπ. π ρ ο σ] κβ ί ν η μ[α τοΐς] Διοσ[κόροις. Ηρδς τ«· 
δύτην δ'μως συμπλήρωσιν έλαχίστη πιθανότης ύπάρχει.
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45

ijmperper.. ell - - 
a)n(no) ΕΙΗ^

ΪΗ

46

Λ Υ· 
Αυκιος.

47

. .μος...
ν«]ύκληρος

48

50

(Ίδέ πίνακα).

51

Έ]π’ άγαθ[ώ 
Δο]ννάτ[ου.

52

Δ]οννάτω.

53

Τιμώνακ[τ]ο[ς

« . .έπάρχ[ω] Πανοννών...

49

Idib(us) Mart(iis).

54

(Ίδέ πίνακα).

55

υιέ κ...

Όμοιας τή έπιγραφή χοίρε ΧΜη εχομεν κατά τήν αρχαιό
τατα και άλλας άλλαχόθεν γνωστάς, ώς τάς έξης* Λεύκάς 
χαΛη χαΐρε* φως μου Θεανώ (Frantz Epigr. Graeca, ρ. 
337). 'Η ύπ’ άριθ. 45 έπιγραφή υπάρχει έπι πέτρας, τοΰ λοιπού 
βράχου άποκεχωρισμένης, κατά τήν β' έπι τών άπορρώγων ένε- 
πίγραφον θέσιν. Τίνος είδους έπιγραφή έστιν αυτή ούδόλως γνωρί- 
ζομεν’ οσον δ’ άφορα τά νυν έπι του λίθου σωζόμενα, άναφέρουσι 
πιθανώς έτος τής ήγεμονίας αύτοκράτορός τίνος, ίσως τοΰ Αυρη- 
λίου, καθ’ 8 έχαράχθη ή έπιγραφή. Τήν σημασίαν τών έν τώ β' 
στίχω υπαρχόντων αριθμητικών σημείων άδυνριτοΰμεν νά δρί- 
σωμεν* έκ δέ τών λοιπών τά παρεμφερές προς £ σχήμα είναι 
άπλοΰν κόσμημα, το δέ μετά τούτο πιθανώς στέμμα. Τά κατά, 
τήν 46 έπιγρ. υπάρχοντα έπι τοΰ βράχου παριστώσιν ίσως θυ
σάνους. Τά ονομα τοΰ έν τή 48 επιγραφή άναφερομένου έπαρχου 
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τής Παννονίας προσεπαθήσαμεν νά έξακριβώσωμεν, άλλα δεν 
ήδυνήθημεν. Τό idib(us) Mart(iis), είναι άναμφιβόλως λείψανον 
χρονολογίας καταστραφείσης επιγραφής. 'Η ύπ’ άρ. 55 είναι τό 
μόνον ύπολειπόμενον έκ πολλών παλίμψηστων έπιγραφών.

Βί Χριστιανικά! έπιγραφαί.

Αί χριστιανικά! έπιγραφαι τών Γραμμάτων είσί κεχαραγ- 
μέναι κατά τάς δύο έν τώ ορμω θέσεις, και ιδίως τήν κατά τό 
λατομεΐον. Αύται διακρίνονται τών έθνικών κατά τό λεπτομερέ- 
στερον των ειδήσεων, ας χορηγουσιν ήμΐν περί τών αύτόσε προ- 
σορμιζομένων άνδρών και πλοίων’ είναι δέ γεγραμμέναι έν διε
φθαρμένοι ρωμαίζοντι άλφαβήτω, μετά πλείστων ανορθογραφιών, 
πιστήν παρεχουσών εικόνα της καταστάσεως της δημοτικής παι
δείας τοΰ βυζαντικοΰ πολιτισμού.

Ώς προς τον τύπον αύτών θεωρούμεναι, άνηκουσιν είς τάς γνω- 
στάς εύκτηρίους έπιγραφάς τών βυζαντινών χρόνων, οϊας άπαν- 
τώμεν, ώς και έν αρχή είπομεν, έπι τοίχων και βράχων έγγύς 
μεσαιωνικών ναών, και έπι σφραγίδων μολυβδίνων τής κάτω Ιτα
λίας και 'Ελλάδος. ’Εν αύταΐς δ γράφων, από τοΰ (ί Κύριε βοή- 
θει'0 η Κύριε σωσοκ» ow^iai άρχόμενος, ικετεύει τόν "ϊψι- 
στον ΐνα σώση αυτόν καί τό πλοΐον αύτοΰ μετά τών συμπλεόν- 
των* προσθέτει δέ πολλάκις τώ ίδίω αύτοΰ όνόματι τό όνομα 
τοΰ πατρός και τής πατρίδος, ένίοτε δέ καί τό όνομα τοΰ πλοίοα 
καί σπανιώτατα τόν μήνα ή τό έτος, καθ’ δ εύρέθη είς τά Γράμ
ματα.

Είσί δέ αί χριστιανικαι έπιγραφαι αί εξής*

56 57

Κίύρι)· κ[έ] "Αγιε Φωκά οόσο[ν
τό [πλ]οϊον Μαρίαν και το- Κύ(ριί) βοήθι
ύς [π]λέοντας έν αυτό .. αχο ναυκλίρου
............. πη$ανα- ,..................... ..
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58
Ένκεν([σθη το ιερόν 
.. .τοΰ ά]γίου [Φωκά *

59
Ευπλυα Ισιδώρου
Φιλαληθίο[υ
Άνδρίου.

60
Κ(υρι)ε βοήθισο[ν 
το πλύο [Φ]ιλαλιθίο[υ.

65
*Ο χώρος τών αγίων [άπάντω]ν 
σώσαι [το] πλοϊ[ον Μ]αρίαν μετά τ[οΰ; 
γ]ώ[μου............έ]στίν καί Ίωάν[νου 
ναυχλήρου καί [τών] συμπλεοντω[ν 

αύτ[οΰ.

66

Χ(ριστϊ) σώσω..
. .άπδ] τών
διοκόν-
των με κα[κούρ- 
γω]ν. Θεέ σώ(σο)ν.

61

Κύριε βοήΟ[η.
Κ ύρι)ε [θ]εέ βοήθη του δού
λου σου Θωμα- 
ν καί Γεοργίου [ά. . 
κέ τής αδελφής 
αύτου. Άμίν.

67

Χ'ριστε) βοήθει τώ δούλω σου 
Εύλιμενίω
Έφεσίω Χ(ιλιάρχω) τής 
Ασίας και τοις συν- 
πολίτες (sic) τοίς αύρσρίοις.

62
68

Κύρι]ε βοήθει 
τώ δού[λω 
σου Χρισ- 
[τοδούλω].

Κύρι)ε εύχαριστοΰ- 
μεν σοι δτι ε· 
σωσ[ες 1]μας 
-------κδς Μι[λί-

σιως
Ένπωρίου 'Τπ[π]ώνο[ς.

63

Κύριε βο[ή 
θι τ[ώ δούλω 
σου Χρίστο- 
δούλω.

69

Ε]ύπλια 
Δωτίμα.

64

Κ(ύρι)« σ[ώσον] την σύ- 
πλοια Στεφάνου 
δπάτου. Αμήν.

70

Σύ Κ(υρι)ε βωήΟι 
τδ οΐκω μου 
χέ μοι τδ γρά- 
ψαντι. Άμή[ν.
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71 78

Κ(ύρι)ε βοήθι τοΰ δ[ο]ΰλου σου 
Λεοντί[ου 

πανυκι έκ Φο[τ]άκι ;χωρίου 
Κ]υπαρισίου. Αμήν.
/*]<ρα γέν(οιτο) οΰτ[ω]ς κύριε.

72

Κύριε β[οή]Οι τώ π[λ]οίω Μαρία 
Θηρέω 

κέ Ισίδωρο Δ(ια)κόνο κέ τοΐς 
πλέουσιν μετ’ έαυτοΰ 
κέ Ιωάννη τώ γράψ(αντι) εύπλία*.

79

Κ(ύριε) βωήθι τον [δ]οΰ[λον.... 
π]ανυκί Ά[μήν.

73

Χ(ριστέ) 
βω(ήθει).

74

Κ(ύριε βοήθει τώ] δούλω 
σου Σ]ωφρονήω.

75
Κ(ύρι)ε σόσον τώ 
πλοΐον Μαρία 
Ίσδόρου (sic) Πι- 
να[ρ]έως.

76

Κ(ύρι)« σώ(σο)ν τοΰ 
δούλου σου Θρε- 
μίστα Ναξίου 
και πάντων (τών) σύ[ν αύτ- 
ώ (και) Εύνομί[ου τοΰ 
γ[ρ]άψα[ντος τήν
·ύχί[4 Άμίν.

77

Κύριε βοή[θι τώ δούλω σου Ί- 
σιδώρω δ[ιακόνω,

Κ(ύρι)ε βωήθη τδ δούλο σου [Άνα] 
Αναγνώστου ήώ Ίωάννου διανκ-(δΐθ) 
όνου Ναξήου. Έγράφησαν τα γράμ
ματα μηνή Άπρηλήο πρότη.

80

Κ(ύρι)ε βοήθι τδ δού
λο σου Εύνομίο 
κέ πάση τή συνπλοί· 
α αύτοΰ Ναξίοις.

81

Εύχαριστοΰμέ σοι Κ(ύρι)ε ώτι έσω
σες τώ δούλω σου Αστέρι Ναξίω 
κέ πάσα τή σοιπλοία αύτοΰ.
Αμήν.

82

Κύριε βοήθει τώ δούλω σου 
Μακροβίω Μαυριανώ;
καί]............συπλ[οί]ω. Άμ[ήν.
............................. ρίων
............καί [σόσον τήν σύμ- 
πλειαν τήν] έν τώ πλ[οίω.

88

Κύριε βοήθι τώ δού
λω σου Γοργ[ωνίω 
Παρίω,
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84 9a

Κ(ύρΐ> σόσον την σύν- 
πλυαν [Ίωάννου 
άπικίαν; χ............  
αύτοΰ. Αμήν Χριστέ.

85
Ή] θ[ε]ία χά[ρ]ι[ς εϊη; 

ήμ««· [Αμήν.

86

(Ίδε πίνακα).

87
Κ(ύρι)ε βοήθι τοΰ δούλου 
σου Λ]αυϊανο[ΰ και 
’1ω]άννου [μετά τοΰ ;

Χρίστε βο(ή)θη τώ 
δούλ[ω σου 
— — νω τώ

93
Κύ(ριε) σώσων τδ πλ([ων 
Γεώργιων [κ]ε Πέτρον (ν)α[ύ- 
κληρων με[τ]ά τ[ή]ς συ- 
πλύ(ας) αύτοΰ Μιλισίων 
Πιλου[σ]ιανώ(ν). Αμήν.

94
Σώσω(ν) κ(ύρι)ε πλύω Ίωάννου 
(χαι) Μαρτηρίου Μηλ[είων; 
μετά τής συνπλ[εία]ς αύτοΰ. 
Κατεπορ(εύ)σαμεν μινή 
Ίαννουαρίο IIIC Id ό 
d Α 'Ημερώ(ν) Ε.

95
Κ(ύρι)ε σώσω τον δ- 
οΰλό σου Σύνετον 
στρατιώτη μετά 
τον συπλεόντο[ν 
αύτοΰ Νη... . 
κου. Άμή[ν.

96
Κύριε] σόσον πλύον Σέργιου [Άπ]ή- 
καΐ άρχοντος..........μ]ετά ονος ; 
τον πλεόντων έν αύτό. ’Αμίν.
II Γρηγορίου ('Γ)πατικοΰ.

97
Κύριε βοήθησο]ν Πέτρον 
..... σόσον 
τδ σκάφος Μαυριανοΰ ναυ(κλήρ- 

ου$ καί ’1ω(άννου)άδελ[φ]οΰ Μα[ρ]ονν(τ· 
ου καί τδν ίν αύτδ ναυτδ[ν 
Κνριχίου καί [Ρ]υσ(ου Αμήν.

88
[Κύριε βοήθει τφ] 
δούλω σ[ου 
Θεοδώρω 
τ]ώ διακόν[ω 
υίώ δ]ιακόν[ου.

89
Χρ(ιστ)ε βοήθη τώ 
δούλ[ω σου. (ατελής).

90

Κ(ύρι)ε βοήθη] τώ δούλω [σου.. 
ου πα[νοι]χ(. Αμήν.

91

.... σόσον τον δοΰ- 
λ]ον σδν Είορδάνην. 
Αμήν.
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98 99

Κύριε βοήθει τοΰ] δού- Έπι ώνώματος θ(εο)ΰ ζών[τος
λου σου] Δωμετήου Είωρτυλίς.. .ιος
κεντάρχου σωθϊς ύπε.υα.
κα[ί συμπλοίας α]ύ[τοΰ. 'Αμήν.

Διασκοποΰντες τό περιεχόμενον τών έπιγραφών τούτων, εύρί- 
σκομέν τινας διαφερούσας τών λοιπών κατά τον τύπον. Ούτως έξ 
αυτών τών εύκτηρίων, οίαί είσιν αί πλεΐσται τών χριστιανικών, 
έχομεν δύο, έξ ών έν μέν τή πρώτη γίνεται έπίκλησις προς τον 
Θεόν καί τόν "Αγιον Φωκάν (άρ. 56), έν δέ τή έτέρα προς τόν 
χορόν τών 'Αγίων Απάντων (άρ. 65)’ έτι δέ δύο ευκτήριους ύπέρ 
εύπλοίας, άς ανωτέρω ανεφέραμεν. Άλλου είδους εχαμεν δύο ευ
χαριστηρίους, έν αίς κινδυνεύσαντες έν τρικυμίαις εύχαριστοΰσι τόν 
σώσαντα αυτούς Θεόν (ά. 68,81)’ έτέραν τινά, ένή δχαράξας έπι* 
καλείται τήν θείαν χάριν (άρ. 8 5)’ καί μίαν άναφέρουσαν έγκαίνια 
ναΐσκου υπάρχοντας, ώς φαίνεται, είς τά Γράμματα (άρ. 58) (5β).

Έκ τών έν ταΐς χριστιανικαΐς έπιγραφαΐς άνδρών οί πλεΐστοι 
φέρουσιν ονόματα άρχαΐα ελληνικά, οίον Φιλαλήθιος, Εύλιμένιος, 
Λεόντιος, Διοτίμα, Ευνόμιος, Άστήρ, Μακρόβιος, Σύνετος, κτλ. 
Έκ τούτων ΦιΛαΛήθιος-, ΕύΛιμένιος καί Θρεμίστας πρώτον νϋν 
άπαντώσιν· άντί δέ τών δύο πρώτων έχομεν ΦιΛαΛήθη, τόν πα
τέρα τοΰ ιατρού Αλεξάνδρου (Στρ. XII, 580) καί Εν.ΐίμενόΐ 
τινα έν καταλόγω έφηβων τής Κυζίκου (C. 1. G. D. 3665). Τό 
δέ Είωρτυλίς τί έστιν ακριβώς δέν γνωρίζομεν.

(58) Πολλαί τών χριστιανικών έπιγραφών ιίσι κεχαραγμέναι έντός 
τετραγώνων, οίονει δέλτους ή πινακίδας μεταλλίνας παριστώσαι· Ικαναί 
τούτων φέρουσιν έν αρχή σταυρόν δύο δ’άτεχνα ομοιώματα κηροστατών 
(άρ. 80,99) έκ τών έν τοΐς ανατολικοί; ναοΐς έγγύς εικόνων τιθέμενων, 
προς έπίθεσιν τών ύπ’ ευσεβών τοΐς άγίοις άπτομένων κηρίων. Κατά τάς 
θέσεις τών έπιγραφών τούτων άπαντώμεν ένιαχοΰ έπιγλύμματά τινα, 
οίον καρπόν £οιάς και άλλα τινά μικρού λόγου άξια.

Περί τινων Ιδιοτροπιών παρουσιαζομένων έν τφ κειμένω τών έπιγρα
φών, ο‘ον συγκοπών, παραλείψεων, Επιδιορθώσεων, ετι δέ περί τινων έπι
γραφών καταλειφθεισών άτελών ουδέν άνέγκη νά ειπωμεν ώς ευδιάκριτων»
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Τών εις τά Γράμματα προσορμισθέντων άνδρών άναφέρονται 
’Άνδριοι, Πάριοι, Νάξιοι, Μήλιοι (;), Θηραιοι, Έφέσιοι, Μιλήσιοι, 
Πιναρεϊς, Πηλουσιώται. Ώς προς τδ άξίωμα δέ ή εργον, ναΰται, 
κυβερνήται πλοίων (’9), εις άναγνώστης, διάκονοι, Συνετός στρα
τιώτης, Δομέτιος κένταρχος, ύπατος Στέφανος καί Εΰλιμένιος 
’Εφέσιος χιλίαρχος της Ασίας μετά συμπολιτών αυτού αύρα- 
ρίων. Περί τοΰ χιλιάρ/ου Εύλιμενίου ούδέν άλλαχόθεν γνωρί- 
ζομεν* οί δέ μετ’ αύτου αύράριοι ησαν, ώς φαίνεται, Έφέσιοι 
χρυσοχόοι (aurarii). "Υπατος Στέφανος άναφέρεται καί έπι 
σφραγίδας, εύρεθείσης έν Καλαβρία καί φερούσης την επιγραφήν 
«Κύριε βοήϋιι τω σώ όού.1ω Σιεφάχω ύπάτω [χαέ] βανι- 
Λιχω σ[.τ]α#α^ιω» (C. I. G. 3043)· άγνωστον όμως άν ό Στέ*’ 
φανός ούτος ηναι ό έν τή έπιγραφή τών Γραμμάτων. Περί δέ τοΰ 
αξιώματος του κεντάρχου άπαντώμεν παρά 'Ριγαλτίω έκ τών 
Ναυμαχικών τοΰ Βασιλείου* «Έκατοντάρχης δ έπι μιας νηδς έκα- 
τδν άνδρών ηγούμενος, δστις καί τριήραρχος κέκληται. Έστι δέ 
δ λεγόμενος Κένταρχος* χεντονμ γη παρά τοΐς Ψωμαίοις δ εκα
τόν άριθμός.» (Ducangii Gloss. Graecum, λ. κένταρχος) (b').

(59) ΟΙ έν ταΐς έπιγραφαΐς τών Γραμμάτων άναφερομενοι ναύκληροι 
ησαν άναμφιβόλως κυβερνήται πλοίων διότι είναι μεν αληθές, ότι κατα 
την αρχαιότητα ή λέξις ναύκληρος έσήμαινε τον κύριον τής νεώς 
ή τον έπιπλεοντα αύτή, ίνα είσπράττη τον ναύλον τών έπ·.βατών· αλλ’ 
δμως γνωρίζομεν, οτι έπι τών βυζαντινών χρόνων ναύκληρος έχα- 
λεΐτο παρά τώ λαώ ό κυβερνήτης τοΰ πλοίου. Ούτω παρά Δουκαγγίω* 
«Ναύκληρος, Nauclerus, Navis gubernator Schedographia Ms. in 
Agapetum κυβερνήτης, κυρίως έστίν ό τδ πλοΐον οιεςάγων προς εύπλοιαν, 
δν οί κοινοί ναύκληρον φασίν. Rursum infra : κυβερνήτης λέγεται ό 
έξωτής τής νηδς, ήγουν ό κοινώς ναύκληρος.!

(60) Ενταύθα δέον ετι νά σημειώσωμέν τ.να περί τών χριστιανικών 
έπιγραφών. Τδ έν τελεί τής 68 έπιγρ. άναφερόμενον «Ένπωρίου 
Ύ π[π]ώνο[ς» πιθανότατα σημαίνει τδ έμπορεΐον, εις δ τό πλοΐον τοΰ 
προσευχηθέντος Μιλησίου ύπήγετο. 'Εάν ό άναφερόμενος Ίππων είναι ό 
έν τή Καρχηδονΐα, ή ό έν τή Νουμιδία, ή δ έν τή Ιταλία ουδόλως γνω
ρίζομεν. Παράδοξον ίσως φανή, πώς έκ πέντε πλοίων, προσορμισθέντων 
«ίς τά Γράμματα, ών γνωρίζομεν τά ονόματα, τά τέσσαρα φερουσι τδ
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Τά ολίγα ταΰτα έκρίναμεν εύλογον νά παρατηρήσωμεν περί 
τού περιεχομένου τών έπιγραφών τών Γραμμάτων. "Οσον δ’άφορδ 
τήν έξέτασιν τών ειδήσεων, άς χορηγούσιν αύται ήμΐν περί τής 
ναυτιλίας καί εμπορίας τής παρηκμακυίας Ανατολής, τής έν αύτή 
διαδόσεως τού Χριστιανισμού, τών περιπετειών τής ελληνικής 
γλώσσης και της έν τή βυζαντινή κοινωνία καταστάσεως τής παι
δείας, τούτό έστιν έ'ργον τής έθνολογίας καί τής ιστορίας τού κα
θόλου έλληνισμού. Ήμΐν δ’ απολείπεται μόνον, πριν η τον λόγον 
περάνωμεν, νά είπωμεν δύο λέξεις περί τής αρχής τών έπιγραφών 
τούτων.

Εννοείται βεβαίως, οτι ή συχνή έν καιρώ χειμώνος υπό κ,λυ- 
δωνιζομένων σκαφών έπίσκεψις τού όρμου τών Γραμμάτων, καί 
οί αυτόθι όμαλοί καί πρός χάραξιν έπιγραφών έπιτήδειοι βράχοι 
ήσαν άπαραιτήτως πρός τούτο αναγκαία’ κυρία όμως αφορμή έγε— 
νετο ιερόν έθνικού θεού ύπάρχον αυτόθι κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους, καί κατά τούς ύστερωτέρους αιώνας χριστιανικός ναΐσκος, 
ένθα οί αυτόθι καταφεύγοντες ευχαριστούν τό θειον διά τήν διά- 
σωσιν αυτών ή ήτουν εΰπλοιαν έν τώ μέλλοντι. Καί εθνικόν μέν 
ιερόν υπήρχε τού θεού Σεράπιδος κατά τούς άπορρώγας τών Γραμ
μάτων, ώς δεικνύει ή επιγραφή ή άναφέρουσα μνήσιν γενομένην 
απαρά τώ Σεράπι καί τή σκοπή». Αλλά πώς ή λατρεία τού θεού 
τούτου είς τά Γράμματα καί τις ή σχέσις τού Ασκληπιού καί 
Έλίου, τών έ'ν τισιν έπιγραφαΐς άναφερομένων, πρός τόν Σέρα- 
πιν ; Ασκληπιός μέν καί "Ηλιος άναφέρονται, έπειδή άμφότεροι

δνομα Μαρία. ΟΙονδήποτε λόγον, είτε θειον, είτε άνθρώπινον, εχει 
τούτο, προς έξήγησιν αύτοΰ αρκεί νά άναμνησθώμεν τήν μεγίστην τιμήν, 
ήν άπένεμε πάντοτε προς τήν μητέρα τοϋΣωτήρος ό χριστιανός τής Ανα
τολής. Έν τή 71 έπιγρ. προτιμότερον ίσως νά άναγνώσωμεν Φο[τ]άκι 
χωρίου ή Άκιχωρίου. Ή συμπλήρωσις τής χρονολογίας ,Τ]φά (6501 
από κτίσεως κόσμου—5508—993 μ. X.) ούδεμίαν έπιδέχεται άμφιβο- 
λ'αν. 'Η έν τέλει τής 94 έπιγρ. ημερομηνία άγνοοΰμεν έπακριβώς τί 
σημαίνει. Τό έν τή 96 έπ. «II Γρηγορίου (δ)πατικοΰ» σημαίνει ίσως, 
δτι ή έπιγραφή έχ«?«χθη τό έτος μετά τήν δπατείαν τοΰ Γρηγορίου. 
Εκαλείτο δε 'Γ πα τι κό ς, ώς γνωστόν, πας ό γενόμινός ποτέ ύπατος. 
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ούτοι οί θεοί έταυτίζοντο κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους μετά 
τού Σεράπιδος* την δ’ ύπαρξιν ιερού τού θεού τούτου εις τά 
Γράμματα αιτιολογεί ή κατά τούς ύστερωτέρους χρόνους λα
τρεία αύτού ώς προστάτου τών πλεόντων κατά τών τρικυμιών, 
μετά της συννάου αύτώ θεάς ’Ίσιδος, της ένεκα τούτου καί Ε ύ- 
πλο ί ας προσονομαζομένης. 'Απλήν δέ και γραφικωτάτην τού
του μαρτυρίαν παρέχει λυχνία τις, έν Ποτιόλοις της Ιταλίας 
εύρεθεΐσα και ναύν πηγνυμένην παριστώσα. ’Εν τή πρώρα αυτής 
ϊσταται δ Σέραπις και ή Ίσις* κατωτέρω δ έτερος τών Διόσκου
ρων* κατά δέ την άκραν άκτινοβόλος κεφαλή τού Ήλιου, οϊα έΛι 
τών ροδίων νομισμάτων παρίσταται. *Ανωθι έπι κοσμήματος έπι- 
μήκους ύπάρχει η έπιγραφη «-Ευπλοια» και ύπδ την ναύν 
με tdr 'ΗΜοσίραπιν». (Lenormant Catal. Durand. n. 
1777, C. I. G. n. 8514) (61).

(61) Ή εις τα Γράμματα λατρεία θεού εύπλοίας πιθανότατα δεικνύει, 
δτι ταύτα Εχρηοίμευον ού μόνον ώς καταφύγιον ξένων πλοίων, άλλα καί 
ώς δρμος τών Εγχωρίων, οΐτινες άναμφιβόλως ήγειραν τό Ιερόν τοΰ Σερά- 
πιδος. 'Επομένως συμπεραίνεται πιθανώς, δτι κατά τούς ρωμαϊκούς και 
βυζαντινούς ϊσως χρόνους ύπήρχον πολίχναι κατά τήν βορειοτάτην Σύ
ρον, κατά τά περί τον 'Άγ. Μιχαήλ δηλ., τόν Σύριγγα και τάς Πανιαυ- 
λάς· διότι τά βορειότερα, πλήν τής μεγάλης αύτών Ερημιάς, ουδόλως πα- 
ρουσιάζουσιν Ερειπιώνας.—'Ένεκα δε τούτου μάλιστα φαίνεται πως έλλο
γον νά ύποθέσωμεν, οτι τινές τών έπιγραφών τών Γραμμάτων έχαρά- 
χθησαν ύπδ Εγχωρίων, ώς π. χ. αΐ χριστιανικαί, εις ας ό γράψας εύχε
ται νά οώστ) αύτον ό Θεός πανοικί.

"Οτι δέ είς μεταγενεστέρους χρόνους ύπηρχεν είς Γράμματα 
χριστιανικός ναΐσκος, δεικνύει προφανώς προς ταΐς πολυαρίθμοις 
θρησκευτικαΐς έπιγραφαΐς ή έπιγραφη ή άναφέρουσα έγκαίνια (άρ. 
58). Τίνος άγιου ήν ούτος μετά θετικότητος άδυνατοϋμεν νά ει- 
πωμεν* ή γειτνίασις δμως τής ρηθείσης έπιγραφής, μετά τής έπι- 
γραφής, έν ή γίνεται ικεσία τώ 'Αγίω Φωκά (άρ. 56), και μικρού 
έρειπιώδους σωρού, καθ’ ον ίσως ύπήρχεν δ ναΐσκος, καθιστά πως 
πιθανόν, οτι ην άφιερωμένος τώ άγίω τούτω.

Τών δύο ιερών ούδέν άλλο σώζεται σήμερον’ μόνον δέ κατά 
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την πρώτην έν τώ δρμω ένεπίγραφον θέσιν υπελείφθησαν όλίγαι 
άτεχνοι βαθμίδες, έπι τοΰ βράχου κεχαραγμέναι.

Ενταύθα λήγουσεν οί ύπέρ τών επιγραφικών της Σύρου μνη
μείων τελευταϊοι ημών πόνοι. Ή σημερινή κατάστασις της επι
στήμης απαιτεί βεβαίως μεγάλα παρά τών πονούντων, ϊνα φθάση 
εις τδ σημεΐον εκείνο, άφ’ ού νά δύνηται νά καταστή πρακτικώ- 
τερον έπωφελής τη κοινωνία. Ημείς τδ μόνον, δπερ ήδυνήθημεν 
νά προσθέσωμεν εις τήν σπουδήν τού μεμακρυσμένου παρελθόντος 
τού ελληνισμού, σχετικώς πρδς τήν Σύρον, πλήν άλλων ήττονος 
λόγου άξίων, έστιν οτι έξεκαθάραμεν τάς δημοθοινιακάς καί τινας 
άλλας τής άρχαίας Σύρου έπιγραφάς άπδ τών χασμάτων και 
αμαρτημάτων, άτινα ύπελείποντο έ'τι έν αύταϊς’ έξηκριβώσαμεν, 
κατά τό ένδν, 116 άγνωστους τέως συρίας έπιγραφάς’ κατεδεί- 
ξαμεν τδ ψευδές τών περί τής αρχαίας Σύρου ύπαρχουσών άνυπο- 
στάτων ειδήσεων, και ώρίσαμεν τήν υπαρξιν καί θέσιν διαφόρων 
αυτής ιερών καίτινων πολιχνών. Αί μικραΐ ημών δυνάμεις ούδέν 
άλλο ή μικρά ήδύναντο νά κατορθώσωσιν' άλλοι δέ μείζονα δυνά- 
μενοι, άς παρέχωσι μείζονα τη επιστήμη.

ΚΛΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Τόμ. Γ'. σελ. 519, στ. 20, γρ. τον ουδόν.— 529, στ. 18. [Πρ]υτ[α- 
νείαΊ.— 530, στ. 30 Τ(ΐτου).—643, στ. 18, διδόσθω. . . .—στ 19, φυ
λών. στ. 22. sVaoafv. —618. στ. 5, Γερουσία.—658, στ. 4, ίερ[ά]ν. στ. 
43. πάσα.—663, στ. 47, Γρωφίμω (sic).— I όμ. Δ', σελ. 45, στ. 46, 
Σκο]πιά.

Σημ. Έν τοΐς πίναξι τών επιγραφών έτηρήθη τδ σχετ'Χον τούτων μεγε* 
6ος έφ’δσον έπέτρεπεν ή άνισότης τών λίθων καί τών γραμμάτων. Εν 
τώ δευτέρω π'ναχι έτηρήθη και ή έπι τών βράχων σχετ·χη τών πλειστων 
βεσις. σμίκρυνθεισών όμως τών αποστάσεων. Έχ τών έπιγρ. 43, 64, 36, 
37, και 99 τού πίνακο; «ούτου αί δύο πρώιαι ύπάρχουσιν ΰπεράνω τής 
θέσεω; Β\ ή 36 καί 37 κατα τήν θέσιν Β' πρδς τά δεξιά και ή 99 κά
τωθι εγγύς τής θαλάσσης. Τδ μέγεθος τών γραμμάτων τού «Μ ίθρης 
κτλ.» είναι 0,40 μ.



Π ΙΝΑΞ Αί ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ THE ΕΥΡΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΙ

Δ€ I Π Ν Ο Ν /< Λ 1£ Κ £ Ν £ χ Α CT ANqu

Π APf C

XCN·

ΑΝ
TECC

ΥΘΕ 
cinA >

ΥΠΕΡ
TOYKYPIOYHM

CINEACYOCP
ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑζ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟ

(ΚΑίΠΛΟΙΚΟ
I ANOUH

NnApCcxENoiNONK ΔωΚξ Ν 
Ν(Λ(υθ£ρΑκκΛιΟ£ΡΑπΑΙΝΙ 

^'Aort^tAicAetiAicinAnaAccA 
βΛΤΗλ€€ΞΗ ΗΩ€ΡαπΑΡ€Εχ£Ν

ΛΝ
Νλ ΡίΟΝ

TAC -Ύ- £ Π1ΤΟΥΤ LJN ΗΝ γΓ©ΙΑ

ΩΧΚΓέΡΟΥ ΤΑ ΚΚΑ/ΑΛΛΟICO IC€ ΒΟΥΛΗ

IANNC^o ΙΝΔ6Ι ΠΝΟΝΚΛΙ M----
ίΛ )<ΔηναριΑ(τ ίΛιζινδο^ 

CkAK ΉλςΐΑ|ίπλΚΐΝΚΑιο£ΐΛπΑΐΝΐ

7

i ΔΙΝ

ΑΛ

I Σ

ΑΙ>Π Α ΛΕ Νθ(
(Ίίέ α^ιβ. 2TJ αει νολλε νηγ

ΛΥ Σ Ε Λ Σ Λ Ε Ω Ζ Λ ΜΛΝ

21
©Το^ΡΓΑΧΤΤΤΣΤΤ 

ΧΑ I ΡΕ

ΝΤΛΚΔί ΥΝ

NGKK
ΤΟ I
ΗΔΕΝΠ ρω Τ Η ΗΰΟίζΡΑΤ,ΟΚΤΗ Κ 
lANJjlf TEXOYCI Ν Ν

Δ Η Ν Α ΡI ΛΤ°ΙΛ ΚΛ I ΟI Ν ΟΝ

HNYTCI λ

Α γΑΘΗ
YnCPTHCTOYAYTOKPATOPOCK AICAPOC 

ΤΙΑιΛΙΟΥΑΔΡΙΑ ΝΟΥΑΝ Τ WNC I Ν 
CCBACTOYE YCCBOYC ΥΓ€ I <Κλί 
UKIOYAIAUONHCOAOYT ΥΟΙΚΟΥλΥ 

ΚΑΙΔΗ JulOYPUHAlGjNkAlIC (CYN ΛΗΤΟΥ 
ΚΛ I ΤΟ YCYPIGJNA Η ΑΙΟΥΑΡΙ(ΤλΓΟΡλ(ΑΡΙ(ΤλΔ 

ΡΟΥΟ(Τ€ΦΑΝΗ ίΟΡΟΓΑΡΧω ίΠΟΝΥΙΙΟΔΤ 
ΥΝΑΡΧΟΝΗΠυΛΛΗ (ΚΥΛΛ

ΛΙ( PHCCNCCTIA ΓΡΥΤ \Ι-ΚλΙ 
C ΓΟΚΠΑΤΙΚΛΙΠ Ac I Μ

AnAAccapiAoktqk ΙΟΙΝ Ν 
ΡΑ Η Π€ΡΑΤΟΚ(Τ€ΦΑΝΗΦ Ρ C 
Τλκ ΑίΤΟΚΠΟΛίΙΤΑΚΠλΓΙ Δί 

cnkAitoiccacy
KATOIKOYCINKAIOINON

ΟΕΚΑΙΓΑΡΟΟΤΑΙΛΙΟΥΑΔΡΙ Α 
Ν ΟΥΑ Ν TUN CINOYKB Α CTOYEYE € 
BOYaYXHCKAUHUOYPUH AI U Ν 
Κ Α1 TOYCYPlUNAHUOYA-MJAIbJN I 
Ο c C ΚΥΗ Ν Ο C ΑΥθ AIPCTOCAPWN 
ΟΤίΦΑΝΗΦΟΡΟαΥΝ Α ΡΧΕIΝ Η Τ 0 
ΜΑΦΙΛΑΡΓΥΡΟΥΓΥΝΑΙΚΙΙΔΙΑ^ΚΛλ 
AHPHCEN αΤΙΑΠΡΥΤΑΝ€ΙΑΚΑΐ 
TOlCAAAOICOEOlCnACIKArnACAI C 
kAIEAHMOOOINHCEN nANTACTOYC 
ΚΑΤΟΪΚΟΥΝΤΑ THNNHCCONEAS 
© ίΡ OYC ΚΑΚΑ ζ ΥΘ £P ACKA ΓΤΑ ΤΟΥ 
ΤUNTEΚΝΑ Ι<Α I ΤΟ YCC ΚΤGJΝ Α CT ' 
rClTONUNNHCCUNEniAHMHCAN

(LAVDIV3 5E(VNDVSVIATOR 
TRIBVNIUVS

TEMPLVM I5IDI5(VM OMNI ORNATV 
6VA pecvnia

FECIT
--------- ίίΙΚίΝΔΟΥλ (ΕΙΗΟΤΟΝΠΡΟΔ VOYJdiNON 

TOYCO ΔΗ ΑΙΟΟ Αί ΠΙ ΓΗ(ΑΓΟΡΑ(ΤΗ( ΞΗΟΌΥ
(ΚΑΤΟΝΤΥΠ ΤΟ NTONAYOOYCANf ΖΑΥΤΟΝΕλωΝ

απιογα c

Ο N TCC € IACA 
k A I 
HPACCE

10

CAyTONUC
Ο(ΗΒ€ΡΛΠλΗ Γ

ΛΔ I ΚΗΘΕΚλΙφΥΛ ΑΪΤΟΝ Δ € C Π Ο ΤΗ Ν Δ ( ΑΥΤΟ ΥΛΠ ΟΤΙ Ν (I ΝΔ Ρ AXU Α C
ΟΝ ΤΤ ΑΕΑΙ((ΟΝΤΑΙΙ(ΡΑΙΤΗΕΘΕΟΥ(ιΔ€ΣΙ.ΗΠΑΡΑΔ ΙΔΟΗ Π POCKO 

NOIET ΙΑΚΟ C Α Π 0Τ( I Ν Υ ΤΟ€ I AECAE ΥΟ€ ΡΟ( C I Η Ο
Ο Υ JJ.( Ν ω Ν ΔΡΑΕΑ(€ I Τ( ΑΥΤ CONTGJNTPC X ΟΝ ΤΟΰ Ν Τ I ( 

ΠΕΝΤ ΝΤΑΚΑ € |< ΑΤΟΝΕΚΠ PACCECOU AITINECOJJIOIOX 
/ONTAUEPA ITHCOE ΟΥ ΚΛ € Λ Ο CECTO Κ Α I € Ν Α Γ Η C Ν Ο U 1Ζ € C Θ GJ

ΓΟ τω ΤΕ ΡωΝΔΥΟφΥΑωΝΠΗΤΙΕΑΝ ΞΑΥΤΟΝ 
ΛΥΡΛΝΝΚΗΕΗΕΙΕΠΡΑί

ΕΚΛί Π Ρ Ο C ΤΗ Ν ΚΟΛ Λ Ο Ν ΑΓΕΤΟΧΛΝ Τ OYC Al Τ I OYCO I 
€ΝΑΔ ζεcocxAnoboyaojue ΝΟ( 

C C (ΤωτΑγτΑΛΔΕ ITOYCAPXON 
ΝΟΝ ΔΕ ΔΡΑΚΕ ΝΑΙ ΤΙΤΟΝ 

TOYCAITIqjje NOYC
Δι kazetcocanioaanyn 

ΠΟΑ ΙΟΝ(KTHCHA POAKHC

nfPTHCTUNArTOkPATOPONJUAPkOYAYPH Λ ΙΟΥ
ΝΤωΝ
Α ΡΘ I
ΙΑΙ 
ΝΚ 

ΑΗΛ
(KAKnCON 
ΥΝΓΥΝΑΙΚΙ 
ΑΝωο 
ΛΠΑ0

INOYK ΑΙΛΟΥΚΙΟΥΑΥΡΗΑΙΟΥΑΡΜ(ΝΙΑΚ 
VJdHAlkWNNEI KHCKAlCQjrHPlKC 
AlAHONKC ΟΑΟΥΤΟΥΟΙΚΟΥΑΥ

CCYNKAHTOYKAlAHHOYPWJdAlUN 
lUNK . £Λ€ΥΟ€ΡΟ(Έ (Τ€ΦΑΝΗΦ€

ΡΧΟΝ ΚΛ Η ρω ΚΛI Χί I POTO NI Α Π ΡΟ ΓΡΑΦ€ 
NHON ΚΙΦΟΡωΦΐλΟΤ€ΐαω(Τ€ΚΑΐ€ 

NlANnAPACXOJUCNOCTHCYPIWNnc
CNOmZOHENACOYCIA(€KAUl€PHC Ν

ΠΕΡΤΗίΤΟΥΚΥΓ^^ΗλίωΝΛΥ^ 
KPATOPOCKAlCAPOCjj AYPHAIC 
ouuoaoyantcjninoyce Β 
OYCTYXH(kAINIKHCI€ pActc 
XHTOYkAlAHHOYPOJU AlCJN 
PYCYPICJNAN TAIOCUOAECTO 
ΑΝΗΦΟΡΟΙ nONYHOCAPXCJN 
PHCE NECTlAilPYTANElAKAlTOIC 
(OEOK ΠΑΟκΛίΠΑΡΚΧΕΝΤΗλΚΝ 
ωτ H C Γ( POYCIA σ Η TE ΓΡΑΑΙTAE i t 

ΠΑΝΤΑΤΗΔΕ Γ€Ν€ΟΟΗΠ€Ρ 
UPI0YAYT0KPAT0PO ΠΑΡ«Χ(Ν]ΌΙΩ . 
ύΙαΑσΛΚΔΩΠΝΟΝΚΛΚΔωΚΕ Ν 
W«i>YPlAOCAH ΝΛΡΙΑΙIC ΝΚΡΛΕ Υ 
'"ΔΕΓΥΝΑΙ IΝΠΑ(Αΐ(ΚΛΐΘΗΛΟλI 
ΙβΟίΝΟΝΚΛΚΔΟΙ CΝIAICJXC 
manouhcanaacca ιαοι 

ΊΛΚΙΝΛΝΛ CCAPIA ECCΑ 
ΗΛΙΡΑΠΛ CXENTOICJJ.E.
ΑΙ ΚΑΙΑΛλΟΚΟΚ ΒΟΥΛΗ 
'•ΚΑΚΔωΚΕΝίΚλ ΤωΔΐ 
ΛΡΙΟΝΕΝΤΟΚ ΛΟΙΠΟ (ΠΟΑ

Π€ΡΤ ΤΟΥΚΥΡΙΟ ΗλίωΝΛΥΤοΚΡΑ' 
Ο( κΑκ λΡθ(Δ(Σ nTluiOYCE ΙΡογ 

Κ ργι nakoccc βτ yxhckAinikhci

'(ΥΓΚΛ τ YKAlAHUOYPGjJdAlQNKAI 
ΩΟΥΕΥΡίωΝΗΟ CTOCXntAiOYCR

OPoctncj.N PXCON(KAMl£PHC ν

ΔΙΟΛΟΥΕ Νί ΑΥΤΟΥΕ (ΤΙΛ ΠΡΥΤΑ Ν€Ι ΑΚΑΙΤΟίΤλλλΟΚ 
ΙΟίΟΚΠΑΓΙ ΚΛ I π AC Α Kk AITOICJJY NTHN Γ€ΡΟΥ(ΙΜ 

(ΧΟΥ(ΙΝΠΑΡΕ(ΧξΝ€ΚΚΝωΓΠΑΝΤΑΤΛΛΐΚΛΙ 
ίΑΚΗλΚΡΑΚΤΟΚΔίΛΟΙίΙΟΚΙΟΚΙ τ 

d\0Υ( IΝ Π ΛCIΝ Δ Ρλ CI Τζ Κ Α IΔ Ν ΑI ΣΙ k IΛ ITtKΝΟΚ 
Ο\Γ0Κ€ΠΐΔΗΉΗ(Α(ΐΝλΠΎΓί tTOCI ΝΗλΡίΓΧΕΝ 
®ΌΥΗΦΙίυ.ΑΤΟΓΕ ΝΟΔΕΝΟΝ ΚΛΙΚ ωθίΝΥΓιΟ

BOYAHC ΚΛΙΤΟΙ ΔΗΑΟΥΠΛΝΤλΕΚΙΕΝωί ΑΙΕ ωο 
ΝΓΕΓΡΑΦυ NUJNC ΝΤωΥΚΙΦΚΗΑΤΚΚΑίΤωΤ'

ΟΛΕ I ΤΛIC Λ ΝΛΔ Η ΝΛ ON(N 
Π AlClNANAACC APl AOKTtJ 

IkAlTOYCnAP niAHUOYNTAC
Aonnm.onoktA ΑΥΤΑΠ ΛΡ
ΜΙΟΚΠΟΛΠ Al CYNAPXGNH 

boiKAAAK ΌΥΊΌΥθ€ΟΓΜω 
ΤΟΥΤωΝΗΝΥΓ' IA CYKAPFI I A

(YETHP

OAOYTOYCTO YCCCT I Αιπ I YTAN( i ai Κλιτοί 
AAOICOEOIC κΛΙΠΛ PCCXCNTH £ΝΤ€ΤΡΑΔΙ 

ΙΙΓ€ΡΟΥΩΑ|πΑνΤΑτΑ( OrCToiACNCOl

ΤΟICA4,f Ν ΤΗΝ Γί POYC IA N NCA10Y(IΝΔ(।

Ι(Δί Λ · Ν(ί<λ( ι.. Μι ; ; (l ιΛ

I ΥΝλΐ £ ΙνΔ< ΥΟίΡλίΓΚΑιπ^ι 

^CXCNoiNONKAltAO

Ν ΓΟΚ ωλ0Μ0Κ-·0Λ Alc 
. ΠΑΟΝΠΑΡ€ΤΧ€ΝΟΙΝΟΝΚΑ|£Λ 

HC ΤΌΙΓΛΙ€ΝΠθΛ€|ΤΛΚλΝΛΔΗ 
01 AEAAAOIC ANAXCCAPIAo 
- CC ΝΔ£κΑ| lOYcnApEn ΙΔΗ 
ΤόΝ K Y K AXAGjN N H C n

T AAYTAOCAKAITOIC
ΟΓ( ΓΡΑΠΤΑΚΥΝΛΡ 

J I € ICJNOC ΓΥΝ AIKI 
Π σΟΥΤΟΟΝ Η Ν ΥΓ£ IA

«JjJhv ।Μ C Α Ρ ΙΑΟγ !

•ίΛΝΤωΝΕΔωΚΕ I
ΓΕΝ ΟΥΤΕ

ΦΐΛ0Τ€ΙΑλω<€ Π I ΙΕΡΕ i 

'Στεογτ\ 

ΡΙΣΤΕΟΫΜ ΑρΑοω:
κΑνηφορουςω 1
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ \ 

^ΙΛ Α ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕ. ί

LiU PE Ώ 7 Ν I κ A Γ ο P Ο Y
ΤΟΚΟΙ NON ΓΩΝΕ P A Ν l( ΤΩΝ 

ΝΗΡΧΕΡΑΝΙΙΕΜΛ P ΩΝ
ΠΟίΕΙΔϊ}Νΐ|ΚΛ

Ζ-Ι1ΖΓΜ ΑΗΙΣΤΕ· i 
J ΟΥΟΥΓΑΤΕΡΛΝ I 
ΙρΛΕίΔΟΥ ΧΟΥΝΤΟΣΙ 

ΔΕ A P ι £TE OY ToY/

ΚΡΟΙΣΟΥ

Λ
ΕΝΕΝ 
Ξ ENI 
Ο ΓΕ I ΙΟΣ

ΟΜΜΕΣ Υ

ΤΛΡΛΓΕΓΌΝΕΝ 
/ΤΗΝΛΓΟΡΑΝ
ΔΙΑΡΡΗΔΗΝ©
ΜΟΟΡΛΗΗ 10 ΕΟΥΛΓ
ΛΥΘ ΑΣ N.I I Ζ I ΣΣ

Ά ΑΔΑΡΕΤΑΝΣΤεΡΞΛ ΣΑΚΑ! ΕΝΔΙΚΑ ΑΕΚΤΡΑ 
ΛΞΥΝΕΥΝΟΥΝΙΚΙΟΥΙΜΕΡΤΑΠΑΙΣ Ξ ΕΝΕ 
|Οθ Ε ΙΟΦιΛΛ ΚΕ I ΤΑ I ΥΠ ΟΣΚΙ ΕΡΑ Ν Σ ΥΡ ΟΥ 
W ΚΟΝΙΝΑΒ Α ΡΥΠΕ ΝΘΗΣ ΟΡΦΑΝΟΝ ΕΝ 
W ΣΛΟ I Σ Π Α1 Δ Α λ IΠΟΥΣΛ Π Α Τ ΡΟΣ 
ί/ ΥΣΤΑΤΙΟΝΤΕ Α Ε ΣΑΣΤΟΝΕΓΝΟΙΡΕΩ.Ν 
| ΕΝΙΔΥΤΟΝΠΕΜΠΤΟΝΕΠ ΙΤΡΙΣΣΑΙΣ 
I ΠΛΗ ΣΑ ΜΕΝ ΑΛΕΚΑΣΙΝΤΟΥΝΕΚΑΜΙ Ν

Τ Δ Ν Π Ρ Ο Σ Θ Ε Π Ε ΡΙΦΡΟ Ν ΑΚ ΑΙΜ ΛΚ Α ΡΙ ΣΤ ΑΝ 
ΕΣΤΙ ΑΙΟΣΦΘI NI Ε Ν ΑΝΤ Ω. I ΔΥΠ ΕΟ Η Κ Ε

ι ΤΑΦΩΙ

5θυΈΰθ Ό Μ oc^) ΙΌ V ΛΧ0<Χ Ε . . Α δ WVVUff |.

ΟΥΔΕ Π ΙΕλΠΤΟΝΕ ΗΝΚλλλΟΣΤΕΝΟΟΣΤΕ 
ΣΗ ΝΟΡ E ΗΤΕ JA ΕΤΟΥΣ Β ΡΕΦΕΟΣ

ΑΤΕΥΣΟΝΤΙΚΤΕ ΓΥΝ Η ΚλλΗΤΕ Κλ I Ε ΣΟΛ Η I 
ΜιΔοιηνικοκρατευςαλοχος

ΟΥΚλ ΕΟΣΕΥΡΥΠΛ ΝΕΛΛΗΣΙΝΤΕΚλί ΑΥΤΟΙΣ 
Ά I Σ ΣΟΦΙ Η Σ EI ΝΕ ΚΕΝ Η Δ Α ΡΕΤ Η Σ
ΑΝΤΙΟΧΕΙ ΑΚΑΥΤΗ ΣΑΛΟΧΟΙΟΠ ΑΡΟΧΟΑ 

ΡΟΥΠ ΟΤΛΩΟΥΚΛΛΛΙ ΝΑΟΥ ΧΘΑ ΛΑ ΑλΑΙΣ 
Κ ΕΝΑΡΠΑΤΑΣ ΕΡΙΟΥΝΙΟΣ Ε ΥΒΟ ΥλΜ I 
Α Ο Υ Ρ Μ ΑΦ Ε Ρ ΕΝΦΕ ΡΣΕ ΦΟΝHΤΑΛΟX W I 
Α ΧΟΣΑΕΙΠ Ν ΝΠΑΠΠΝΜΕΓΑΚ ΥΔΕΙΦΝΤΙ 
ΝΠ ΑΤΡΑ ΙΣΤΗΔΕΓΟΝΕΥΣΙΦΙΑΟΙΣ

19
ΕίΘΛΟΝΤΗΙΔΙΕΡΗΑΚΑΙ 

Ε Υ (Ε Β Η ΑΛλΦΙ ΚΑΛΥΠΤΕ I

(Τ Η λ Η ΝΔ Ε (Τ Η ί Ε ΝΟ Υ Γ ΑΤΗ Ρ 
Ε Π I ( ΗΜ ATITH ΝΑΕ

3%

ΑΡΧΕ I Ν Η ΧΑI Ρ Ε

ΟθΑΔΕΤΗΝίΕΡΑΤΙ
ΑΜΠΕΛΪΟΜΛΟΪ
ΜΟΥΧΑΙΟΧΦΙΛΟΠΑΤΡ]
Αϊ ΝΟΠ ΑΘ Η ΧΠ ΑΥΆ ΕIΝ AT ΕIΛΛ1
ΚΑΛΗΝΗΔΑΓΑΘΗΝΚΑΙΜΕΙΛΙΧ ΝΗΔΕ ΟΥΔΗ 
ΜΟΥΝΟΛΕΧΗ Π ΡΟΤΕΡΑΙΙΕΝΑΡΙΟΜΙΟΝΗ Ρ WC 
ΟΥΝΕΚΑΔΗΣΟΦΙΗΤΕΧΑΟΦΡΟΣΪΝΗΤΕΙ I / 
ΠΟΥΛΥΤΙΠΑΕΑΜΝΠΡΟΦΕΡΕΣΤΑΤΗ ΕΣΚΕ 
ΚΑϊΔΑΥΤΗΠΑΤΡΗΜίΝΎΠΕΙΡΟΧΛΚΥΔΑΙΝΟ 
παεααμαμυρομενητπαφοιςεηεοηκατ/

p PTOYQ Υ γατρο 
Π PO|Z τοχΛΡΙ 

N

86
Σ Ε Ρ Β Ε I Λ I Α TY X Η Σ £ ρ βε ιλιωτρώφιμρ 
χρηςτώπατρωνικαο λε

ΔΙ ΕΤΑΞΕΤΟ

25
ΝΙΚΙΑ 

ΧΡΗΣΤΕ ΧΑ I ΡΕ 
24

00

ANAPACO^ON JU.OYCA tCI Τ€Τ€ I-UCN Ο Ν C COAON €ΤΑ I ΡΟΝ
ΠΛΟφΐλΟΚΑΓΑ®ωΧΡΗΕΑΜ€ΝΟΝΒΙΟΤθ>-
€1 Ρ H Ν Α ΙΟ Ν Ε λ€ k ι Ο Π ΑΤΡη C ΛΑ€ I DHIAOCONTA
CYPOC

X Α I Ρ I

ΘΕΟΜΕΝΟΥ 
ΧΡΗΣΤΕ X Α I Ρ Ε

2Υ
Ν ΕI Κ ΟΚ Ρ ΑΤ Η ΦI λ Λ Ρ Γ Υ ΡΟΥ
ΚΛίΠίύ ΑΛ Η CYIEXPHC ΤΕ

ΧΑ I ΡΕ

ΦΡΟΝ I ΛΛΑΦΐ Λ ΟΛΑ Μ LOJ 

30

ΕΝΕΚΡΑΤΕΙΔ 
ΝΙ ΚΑΓΟΡΟΥχριπΣ 

Τ Η X ΑΙ Ρ ΕΓ
ΓΥΝΗΔΕΚλΕΟΦΙ 
ΑΟΥΤΟΥΔΙΟ ΓΕΝΟΥ 
Π Α Α I X Α ΐρ £

3 Λ

DISMANIBVS 
MARIOSEVERO ) 
POTIOLANO /

34

Δ —IΝΟΜ^ Ν 0Υ

VM CV I 
BCINWI (( AocXocviSbictvriA 

(Υηοσ 7 θ TL j

ΤΤονάτΦαον cσεΔ ©σ τ <χ.



ΠΙΝΑΞ Β: ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΥ^

.0^

30

69
Π K u € ΓΑ ΠλΟΙΑ21

COI I I ι ιΝ

ΑΛΠ6
6ΥΠΛ0ΙΧ

tYl ΙλΟίΛΤΟΗ ΡΛ ΚΑΕΙ 

Μ€ΐλ Η ΟΙω
100(0 ΠΟΜΠΟΥ

33
ΕΥΧ Λ PIC I 0ΥΎ6 Ν ΤΟ

KEK
7^ r 5

YE AF0V· K
T γΝ

X» ΓΥΠΛΟ ι λ€ιπιεοί
ACOICYTY ΙΙΝΙΙ

3(ΧΗλ€ΚΛ u ι ι λ ι ο

Λ Η ΠΙΕΟΟΙΕ Ν Τω ΛΑΕ ΙΛΗ 

' ' । Λ Ι< Λ 61Δ

Η

Bf

Ο Κ | C I Οι
Ον 

ι (ο

12 ΚΛλλ I KOC 
ΚΛλΟ ι ω Λ 11 λ ι

τ γ χ μ τ ι Α Ν I
ΑΓΝΛΟ R' Ο μ θ ι 

ς7 > Α/Λ&ΚΟΥΔΆΥκλιροΥ 
3' 2ΤΔ|<«Ι ΑΛ/γ^

> Α

57

25 
ευπλοια 
ΤΟφ|Λθ 
CE ΡΔΠΙ 
T CO l Ο ΥΛ I 
A N CO 
APTEMICIOY 
MCIAHC ico

24 
ΕΗΝΙΙΓΘΗΑΛ ΑΝΔ 

ΡΙΛΟΕ ΔΙΟΤΙ/ν\Λ

34

39
CAPE! HAuJN 
CΑΡ Π ΗΔ°ΝΟ Ε

23 
ΕΛΛΝΗΣΟ α£ ΕΛΕ

ίο

C Κ C

πθΐ€ ΙΜΝ ι c Ο ’Γ
△ILY ^ΥιΝ 

Ρογ

CTE ρ Γλ

70 
c υκε βω η®' 
ΤΟΟΙ κω ΜρΝ 
ΚΕΜΟίΤΟ^ν

29 38
58 ENkEniDiiciC 

I' < Γ ΙΟΎ

οκτΤΣυχΣ^ΪΕΕΒΗΝΙΔΙΟΝΕΠΙΚΤΗf

13 
ΕΥΠΛΔΓTOC

64
±KEL NTHNCY

Ν ΙΙΛΟΙΔΠΕΑΛΝΟμ 
J-γλτοΥΑΜ ΗΝ

χΌ C Μ

Ρ/ο ΥΥπ

61
KYPJ Ε 80 ΗΘ 

YkC0€ 6 Βοη©ΗΤ5Δι1

ΝΚΑΙ Γ6 0 ΡΠΪΔ
Κ ΕΤ1Υ ΑδΕΛΦΙΕ

Α-Τ<ΤζχΛΛΐΝ eo

Τ ΕΤ ΝΑΔΕΛΦΟΝ

Τ'
ι8 3

LVETTIV5MEL LA

κ 74

63

+ Κ€ βΟΙ I ΘΙ CON
Τ Ο Π AV Ο | ι Δ Α λ I Ο ι C

ΚΥ ρι c Do 
θιτΑ

6% 
ΕΒοΗΘΜ ΜΙΟΡΗΣ

15
ΣΚΟΠηχ 

ννΠΛΕ ANTiiN 
ΚΑΙ |ΙΛ

ΙΟ
ΟΙΔΑ Υ0ΝΪΩ.Ν 
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ

Ε·Η II

59
€ύπλ\/Α I CI ΔΟΟΡΟ V 
ΦΙΛΔΛΗΘΙΟ /

ΑΝΔ PIOU

Σ ΙΔΙΑΝΟΣ
Nor ΗΓηςι ™Τδογ

MNhcoΗΔΠΟΛΛΛΤ

2
ΑΑιΘΡΗΣκΟΔ ΔΥ0Α 
ΚΑΙΕ ΡΙ ΛΟ ΓΕ Ν H Γ 
ΑΙΑΡ ΕΜΙΔΟΡΟΣ

Η ο ° ΛΟΣ Π Α ρ ΑΤω 
π Η ΠΙ ΚΑΙΤΗεκ°

ΡΗ| EROS

Μνιγοη 19

6
ΑΠ ΟΛΑΥ 

ρ Ο Δ । Ο c

43 42 1Α)
KAIHP 

AII Τι ωΔΟΙ UJ | ΜΕΓΑΛΙχιΝΥΠ

ΚΑΙΡΕΧΧ q μ/ 4ο

44

ιΑ 
20

£/ANHC0HpYO/^OC Τ I 
νΛΑΥΜ Ο γλλ€ο Αν 

λρου

ΗΕ

13 NH3N3dW

ΙΛΡΙΧΙΟΣΚΑΓ
να ιου

49 
ι DIB MAR.T·

3Λ 
ΟΓ \ 

I ΙΛΙΟΝ

51
Π ΑΓΑΘ 
ΝΝΑΤ

7
△ I OCKΟΥΡι δη C 

τ ypioc

48
ΙΝΛΙΕΝΙΕΠΑΡΧ nANONNLMN.Jt

50
I5CBRI

λ&ισουρ'

28

2 τ

26

ΚΕΒ ΘΙΤΝΠ/ ΟΙΗΜΑΡΙΑΘΗ PELlI 
ΚΕΚΙΔωΡΟΔΚΟΝ 0' Κ Ε ΤΟ ΙΕ 
I1AE0YLINUETEA ΥΤ Ο Τ

ΚΕΙ IN Α Ν Ν ΗΤι_ϋΓΡΛγ.ΓΕΥΠΛΐ/

65

37

Γ ac χ τι σ*σ α ϋ

Χοχ 1 αναο

«ΛΜΟ %

Α Ν

X oc-^επ

f ΚΕΕΟΓΟΝΤΗΝ C ΥΝ
86

TOVAMHNXPICTE87

W.

Τ?άχη.λα5 

ΔελΜ

25
J7

^)|^

66
>^ΕΝΐω ο 

ΓΑ TIJN
ΔιΟΚΟΝ 
ΤΙλΙΝΓ I ( ΚΛ'

ΝΘΕ(<^ν

67 .ΒΟΗΘΕίΤΝΔΟΥΛΜΡνθ^.,^Γ. Ν 

tTlA/f|GjANΕΥΛΙMENIW
I εφενν χτκ
^ΛΕ ΙΑΕΚΑΙΤΟΙΓΕΥν

ΠΟΛΙΤ E LTOIΓΑΥΡΑΡΙΟΙΕ
Ονο 

71 . 13 fet
Κ€ΒΟΗΌ·ΙΤΟΥΛ yxoycoyAc οντι
11 ανύκ I / € Ι< Φ ο Κ I X C0 Ρ ι ο Υ

Σα,οα

Βα^αρούσαξ^

0Α Γ £ ΝΟΥΤ 
72Κ€ΒωΗθ·ΙΤΌ Ί Δ

C Κ γ Ρ I Ε
Ο γ / | Κ I C I Ν

ΔΟΥΛυ 
ωφ ρ Ο N-Η LJ

75 
ΚΗΚ ΓΕοΓθΝ TU>

Π ΙοΝΜ & Ρΐλ 

ΙΓΔΟΡΟΥΠ I 
ΝΑΥ Ε UJ Ε 

76

Κ£ Ccpntov c 
Δ ΟΛΟγίονΘΡΕ 
UlCTAH^IOYC 
ΚΑίΠΑΝΤωΝίΥ- ι 
coCCVN<OU I 
Γ ΑΥΑ 111 c II

tA

79
Κ Ε Βω Η e ΓΓΟ Δ Δλο c- d"AiUA 

ΑΝΑΓΝωποΥΗ C0 ΙΜΔκλι^ΔΙΑ ΝΧ 
Ον 3 ν ^^ηυεγρλφη:Δνγλγραμ7Υ(1 
ΤΑ ΎΫΝΗ4 ΓΡΗΛΗθΓΡΦΤΗ-t-

«ο

ΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΣ JUl i
W Π

Γοεδ α ζ>ονήσ ι η. Φ<χ ν<χρ ι ί 
(Δι'Μ^λοι

[Κονεοχι

ΚΗΘ I ΤΟΛΟΥ ( 
Κ ΛΟ CO YC Υ Ν ΟΜ I Ο 
V Κ€ π AC HTHCY ΝΠΛΟΙ 

AAVTOVNA^ I OIC

81 __
ΕΥΧΑΡΙΕΤογΑΑΕ Γ© ΙΚΕωΤίΕΕΜ 
ΓΕΕΤΜΔ«λιχΐΕίΓΔΓΤΕ ΡΙΝΑ^Ιό 
Κ £ΠΑΕΛΤΗ£ο | Π ΛοιΑ Αγ Τ 7Γ

82 54
ΚΥΡΙΕ ΒΟΙΙΟειΤΙΝΔοΥΛΟΕΟΥ P,CI|5€5 
makPobiwpa^ ι ρ ι α ν ω β5©πΑΧλιι

0 Ul > I WCYnA Η API I
ΑΙΑ

Τ IC κο
IAC \Ν

Κ ΔI IC
89

Pl LlIN

ΚΑΙ I C CN 
4 Κ |<ΌΠ α 
ευνπδο

ΧΡΕΕΟΗΘΙ I l<uJ 
△ ΟΥΑ

91
ΙΛ ΥΝ\|Γ^

88
Α ΟΥλ l_d Ε 

0Ε OAduPCO

χ (ΝΛ>φΛ|Ρ<ΓναΔΑ 
ιιοι ιχΚΤχπΙλ55

YCOCON ΙΟΝΔσ 
χΟνΟΟΝΠΟΡΔΑΝΗ Ν 

ΑΛΙ

+ 92

+ Ρΐ€Τ€βο04ΥΜ 
Κ 610ΥΛ .

> ,ηΤ^ <1

ι ω<ΜλκοΝ 
Ιλ Κ ΟΝ

HMAC

ο ί Ε

Ε

ΙΝ
C Η

III

ΑΥν
Ν ΛΠ 

ΑΝΟΥΙΚ
Al I ΤΟ Α Μ 11 ΝΧ Ρ CTf

ΚΕΒΟΗΟΙ ΐϊΔδλΟ
A/ I Λ Ο

ΑΝΝΟΥΙΙ ΑΤίΛ

83
ΚΥΡI Ε B°H0iTuiAoY 
/ωιτογΓΟ Ργ 
0AP llu

+ Κ€Ρ 84_________

ΠΑΥλΝ1'Λ
ΛΠΙΚΙ Α Ν Κ

ΙΟΥ
YVA

Στρογνσλο

- \/Μ <χ-υ ροτ» (χοΰ) 
Γ,αλόϊ 

£ττ ηλ. Βύσατα.^ Οό 
(Βόσσαλοί Ησυχ.)

Ον Ν ΑΤΏ.Ι 
5Α

gZOC I/AOCKAPKINIAC 
Ρ ΚΑ I Δ Ο Ν Ν ATOC

ΕΣΛΤΕΡΙΚΗ ΑΚΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΛΝΚΟΛΠΙΣΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

99
ΓΠ IU ΝωΛ\ΑΤ0( ΟΫΖΟΝ
EIUPTYAIC ΜΟΓ
ΓυΘΚΥΠΕ I ΥΑ

Ζ 00 ΓΛ € Τ ΥΑΟ'7 

|< E ΝΤ Α Κ Χ°Υ 
y

90
Κ Ε βΐιΐ IlOI | Κ,ΛΟΥΔω 
ογπ* ki^mhN^ 

KV Cgo C 00ΝΤ0Π Λ I
ΓΕωρπωΝΚΓ^τροΝλ
ΚΛήρωΝΜ(|ΑΤΚΕΥ
Π AVAVTOKM IA IC ίωΝ 
πίΛον iiAncoAmhnt 

96 
cocor davdn c€ ΡΓ

«AIA PXONTOCK Y 
TON FlXeONTONfe

II ΓΡ|ι TOP I n A τ I l<
97 

„ 94
Εΐ_υΓωΚΕπΛνΐυΐωΑΝΝ·5
ΜΑΡΤΗΡΙ JANA Ν

Μ ΕΤΑΤΗΕΕνΝΠΛί ΕΑ^ΤόΓ

κατεποργλμΡΝμινη
I Α Ν Ν 2γ α Ρ Ι£ 1।1 jj. 
ckAH Μ E P(JE

^///Wz

I 5 I ι I Η Ο Ν Oc
Α ΜΕΤΑ

Μ
κι

λ Ε 
^ΠΕΤΡ°Ν 

ΕΝ ΤΟ λ Α ΑΕΦΕΟ Ν 
ΤΟ Ε ΚΑφΟίΎ Α/ΡΙΑ Y0N/V 
ΟζΊωΑΔΕΛΙ^Μ Δ θΝ 
OSTON ΕΝ^ΤΟνΑ/ΤΟ 

Κ Υ Ρ I Κ I Α ς I VCI ΑΔΜΙΝ

Α ι Ο. Τ ο. 1IOTJ Μάριου ΤΛ-OU Σ Α Θ ITV P-C I

Ν Η Σ Ο Σ

Ρ Ο Ε

NATO XX Μ ΙΝ
Γ 95

+ κ£ (CofCOTO Ν △
ΟΥλοΟο ycyn€ τον

ΤΟ Ν C Υ Γ λ C Μ) Μ Τ Ο 

ΑΥΤΟΥΝ Η < Ο Γ οο 

|< Ο Υ Α Μ Η

ΤΟΠ2ΝΥΜΙΑΙ 
ΣΥΡΟΥ

1 ΓΙ α ν ι αυλα ι.

Ζ Καρπού.
3 Λε toc (άΧ(ι) εΓα).
4 Α'γ. Μιχαήλ .
5 Καστρί.
6 ΧαλανδριανΜ

Τ Λυγερόν.
θ ^uo π ελοό(
n .«ruo π ι ά).

9

10
II

12

13
14

15
16 
η

Σύ ρ ιγγαΔ. 
(σύριγ^ εν βραχ.) 

Αρ.υ γί αλον(=ο'ό= ωχ 
Αγ. 1 ω άν ν ηί>. 

ο Φυτώνεαό.
Π απ οΰρ ι, εό. 
(εοΰ ΠαπύριΔ. 
Κυπεφοΰσσα.
Π ω jx ο ν ι α. 
Μιεαυ-α-δ ό.
Κε^αλοβουνια 6 
Πύργού ο.

18

19

2 0
21

22
23
24
25
26
27
28

Ι-εόγυχαό

Κάπ π α ρ ι ο.
Π η.γ Λ.
Ανω ΣΰροΟ · 

Ξυλοτε ο π Α.
Φρ ειάσι^τιον)· 

Πατέλλι.
Αλη.δινΔ.
ΠλαΈΰό π.
Ραχα^όό (γ^-00) 
Καυα ιΧύρ,αεα 
(έρ εί π ι α).

29

30
31
32

33
34
35
36
37
38 
39 
V?

Λαλαυ ιαύ(λαλα^γώνΧπ 

ΕνΘερ|εοό.

Ορι (γ) ανον (=οώ=ων) ο. 
Επ ι σιχοπ ειον.
Κοϊρ,δ6(υ.όσμ.θύ εγγ^ 

Τάλαν τ α.
(Γροώ;
Δ ρ (ψάχο ι (όρομ-ορ. άχο Q.

Φ υ ρ ό Λ αγ γ ο ν ι.
Συιόπελού ο.
Κο ρύ Θ ι (ον).

10ι

41

42
43
44
45
46

4T
48
49
50

Μαν-εεΛιδ ο π Α.

Ρ ω π aua 5 (-α?=εΐο ν).

Χροΰσα.
Γεροΰσι 8.

Β rvcra ac.
Καδεΐρι.
Δαναχών (o/auo^u ων) 

Συριγωυου.
Σεαυρια ό.

Ά ϋσι γ γ οενουι ασρ·ρ ο.
Ν ιύται5 
(εσχαυαι) ο.

ΛείΨανον ν<χονΊσιδοϋ

ε/ΐΛ§οσι$· L

Koc tocτο jx η Λε 11J ά,νων 
ά ?χα Ιου Θε άτ^ον



ί1Εί*Ι ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΥΣ1ΟΥ.

ί.
Τό περί τής γνησιότητας τοΰ Ερωτικού τοΰ Λυσίου ζήτημα 

μεγάλην κέκτηται σπουδαιότητα ού μόνον προς τελειότερον ορι
σμόν τών ειδών και τοΰ χαρακτήρας τής τέχνης τοΰ ρήτορος, 
αλλά και προς ορθήν κατανόησιν τοΰ περιεχομένου και τοΰ σζο- 
ποΰ τοΰ Φαιδρού, έν ω δ λόγος ούτος περιέχεται, και ακριβή 
γνώσιν τοΰ τε τρόπου, καθ’ 8ν δ Πλάτων έφιλοσόφει, και τών 
σχέσεων αύτοΰ προς τάς ρητορίκάς σχολάς τής εποχής έκείνης, 
άς και έν αΧλοις μέν τών γνησίων αύτοΰ έργων έξήλεγξε και 
κατεπολέμησεν έν τώ προσώπω τών έπισημοτέρων αύτών άντι- 
προσώπων, κατ’ έξοχήν όμως και έν συνόλω έν τώ Φαίδρω. Διότι, 
έκ τής διαφόρου γνώμης, ήν τις περί τοΰ ρηθέντος ζητήματος 
έχει, έξήρτηται κατά μέγα μέρος και ή διάφορος θεωρία περί τής 
έπόψεως, ύφ’ ήν δ Πλάτων έθεώρει τήν φιλοσοφίαν και ρητορι
κήν, καί περί τής διαγωγής, ήν ώς φιλόσοφος απέναντι τής τε
λευταίας τβίύτης τέχνης έτήρησεν.

Εινε δέ τό ζήτημα τοΰτο όχι άρχαΐον, ούδέ πηγάζει έκ μαρ- 
τυριών καί ειδήσεων αρχαίων συγγραφέων, άλλ’ εινε έν έκ τών 
πολλών κριτικών ζητημάτων, άτινα ή νεωτέρα, έν πολλοΐς μέν 
άκριβεστέρα, έν πολλοΐς όμως καί ύπέρ τό δέον αύστηρά κριτική 
άνεκάλυψε. Κατά πρώτον δηλ. έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις, καί 
ιδίως κατά τον παρόντα αιώνα, ήρζαντο νά έκφράζωσι κριτικοί 
τινες δυσπιστίαν περί τής γνησιότητας τοΰ Ερωτικού, ή δέ δυσ
πιστία αυτή καί αμφιβολία ταχέως διεδόθησαν καί έπεκράτησαν 
τοσούτον, ώστε ή φιλοσοφική σχολή τοΰ έν Βρεσλαυϊα Πανεπι
στημίου ένόμισεν άναγκαΐον διά προκηρύζεως διαγωνίσματος νά 
προκαλέση τήν έξακρίβωσιν καί, εί δυνατόν, τήν λύσιν τοΰ έγερ- 
θέντος ζητήματος. Εντεύθεν λοιπόν λαβών αφορμήν δ Γερμανός 
φιλόλογος Έδουάρδος Αινις (Haenisch) έγραψεν έν έτει 1827 
περί τού αντικειμένου τούτου πραγματείαν, έν ή μετά ακριβή 
τοΰ πράγματος έρευναν κατήντησεν εις τό συμπέρασμα ότι δ έν 
τώ Φαίδρω Ερωτικός εινε γνήσιον τού Λυσίου έργον, διό καί έξέ-

(Άθηναίου τεύχος α' έτους δ'.) 3
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δωκε τον ρηθέντα ^ογον ύπδ τδ ονομα τού ρήτορος τούτου1). Ή 
γνώμη όμως αΰτη τού Haenisch εύρεν ισχυρόν αντίπαλον τον 
περίφημον φιλόλογον Κάρολον Φριδ. "Ερμαννον, οστις κατά 
πρώτον μέν έν τώ περιορίζω Heidelbeger Jahrbuecher fuer 
Philologie, αργότερα δέ καί δι’ ιδιαιτέρας πραγματείας κατε- 
πολέμησε σφοδρώς τήν γνώμην ταύτην και ύπεστήριςε τήν νο
θείαν τού Ερωτικού*). Μετά δέ τούς δύο τούτους κυριωτάτους 
αντιπροσώπους τών δύο αντιθέτων περί τού άντικειμένου γνω
μών έπελήφθησαν και έτεροι πολλοί τής ύποθέσεως καί έτάγθη- 
σαν, εί καί πάντοτε μετά τινων προσθηκών καί διαφορών, οί μέν 
ύπέρ τής γνώμης τού ενός, οί δέ ύπέρ τής τού ετέρου τούτων, 
οΤον ό Stallbaum, Leutsch, Gevers, Γεώργιος Perrol3) καί 
έτεροι ύπέρ τής γνώμης τού Έρμάννου, ό δε Spengel, Wester- 
mann, Hoelscher, Vater, Krische, Λεοπόλδος Smidt, Ue- 
berweg, Emile Egger, Blass4) καί έτεροι ύπέρ τής τοΰ 
Haenisch.

I) Lysiae amatorius, graece. Lectionis varietate et commenta
rio instruxit Eduardus Haenisch. Έν Λειψία 1827. Ή ^ηθ^σα 
•πραγματεία έτυπώθη ένταύθα ώς προλεγόμενα.

2) Πρβ. Heidelb. Jahrbuecher f. Philol. τού έτους 1828. σ. 257 
έπ. Gesammelte Abhandlungen 1845 έν Γοττίγγτι. σ. 1—21. και 
Geschicbte und System der Platonischen Philosophie. A’, σελ. 
518 έπ.

3) Πρβ. Stallbaum, Lysiaca ad illustrandas Phaedri platon. 
origines, έν Λειψία 1831. σ. 29 έπ. και Prolegomena ad Phaedrum 
σ. LXIII έκδ. β.', ν ο n Leutsch, Theses saxaginta. έν Γοττίγγτι 
1833. σ. 13. Gevers, Disputat, de Lysiae Epitaphio auctore, 
έν Γοττίγγτι 1839. σ. 7. και Georges Ρ e r r o t, L’eloquence 
politique et judiciaire a Athenes. έν Παρισίοις 1873. A', σ. 246. έπ.

4) Πρβ. Spengel, Συναγωγή τεχνών sive artium scriptores, 
σ. 123—135. Westermann, Quaestiones demosth. B'. σ. 73. 
καί Geschichte der Becedsam keit, σ. 75. Hoelscher, de vita 
et scriptis Lysiae, σ. 121. Vater έν Archiv fuer Philologie und 
Paedagog. τού Jahn, τόμ. Θ', σ. 176. 181. Krische, Ueber Plato's 
Phaedros. έν Γοττίγγτι 1848. σ. 28. L e op. S c h mid t Vcrhand- 
lungcn der Philologenversammlung zu Wien. 1858. σ. 97. Ve-



ΤΟΥ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΥΣΙΟΥ. 35

Μέχρι τοΰδε λοιπόν έπικρατοΰσι δύό διάφοροι περί του άντί- 
κειμένου τούτου γνώμαι και το ζήτημα δεν φαίνεται έξηντλη- 
μένον δλοτελώς’ διό άναγκαϊον καθίσταται νά έξετασθή ειδικοί’ 
τερον κα'ι λεπτομερέστερον, τουτέστι νά έρευνηθή μέν ό Ερωτι
κός διεξοδικώτερον, ν’ άναπτυχθώσι δέ και συγκριθώσι πάσαι αί 
διάφοροι άντιφατικαί γνώμαι, όπως ούτω φανή τίς ή πιθανωτέρά 
καί λ'ογικωτέρα τοΰ ζητήματος τούτου λύσίς. Προς τον σκο
πόν λοιπόν toutov θέλομεν εξετάσει έν τή πραγματεία ταύτη’ 
α) δπόία ή γνώμη της αρχαιότητας περί τοΰ ζητήματος τούτου’ 
β) όποΐός έότιν ύπδ γλωσσικήν και τεχνικήν έποψιν δ Ερωτικός 
καί οποίαν σχέσιν έχει προς τό γλωσσικόν ύφος τοΰ Λυσίου καί 
Πλάτωνος, καί γ) τίνες είσιν οί την νοθείαν τοΰ λόγου τούτου 
ύποστηρίζοντες λόγοι καί κατά πόσον είσιν ορθοί καί δεδικαιο-' 
λογημένοι.

II.
Πριν όμως προβώμεν εις τοΰτο τό κύριον ημών θέμα, ανάγκη 

προς ορθήν καί εύκολωτέραν τοΰ αντικειμένου έρευναν καί κατα- 
νόησιν νά προτάξωμεν διασαφητικάς τινας παρατηρήσεις περί της 
ύποθέσεως καί τοΰ σκοποΰ τοΰ Φαιδρού, περί τοΰ χρόνου της 
συγγραφής αύτοΰ καί περί της έπόψεως, ύφ’ ήν τό ζήτημα ημών 
θεωρητέον.

Καί ύπόθεσις μέν καί σκοπός τοΰ Φαιδρού έστί, συντόμως 
είπεϊν, δ έλεγχος καί ή καταπολέμησις της κατά την εποχήν 
εκείνην συνήθους ρητορικής τέχνης καί τών διδασκαλιών αύτης 
καί ή προτροπή πρδς τάς φιλοσοφικάς σπουδάς, και ιδίως προς 
την προφορικήν έν τή φιλοσοφία διδασκαλίαν. Την ρητορικήν τέ
χνην καί τήν εύγλωττίαν καθ’ ολου καί κατ’ αρχήν δεν απορρί
πτει δ Πλάτων, απαιτεί όμως νά βασίζηται αύτη έπι τής διαλε-

berweg, ueber dic Aechtheit und Zeilfolgc der Piat. Schriflen. 
lv Βιέννη 1862. σ. 262 έπ. Emile E g ge r έν Annuaire de 1' as- 
sociation pour Γ cncouragcment des eludes greque en France. έν 
Παρισίοις 1871. σ. 17—38. και Β I a s s, die attische Bercdsamkeit 
von Gorgias bis zu Lysias, έν Λειψία 1868, σ. 417 έπ. 
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κτικής, τουτέστι έπι τής φιλοσοφικής παιδείας, και έπι επιστημο
νικής γνώσεως τής ανθρώπινες ψ’^χ'Ζ,ς, δπως έντέχνως και εύμεθόδως 
προβαίνουσα έν τώ έ'ργω αυτής ού μόνον πείθη, αλλά και κατα- 
πείθη, τουτέστιν έλλογους πεποιθήσεις προκαλη έν τή ψυχή τού 
άκροατοϋ, ώς εξάγεται έκ τών χωρίων 259, θ. 266 C. 269, C 
και 274, d τοΰ Φαιδρού1). Επειδή δ’ ή τότε ρητορική ήν δλως 
επιπόλαια και κίβδηλος καί ούδαμώς συνήδε ταΐς φιλοσοφικαΐς 
άρχαΐς καί ταΐς περί ανατροφής καί παιδείας ίδέαις τοΰ φιλοσόφου, 
άνέλαβε τον έλεγχον και τήν καταπολέμζσιν αυτής και έν άλλοις 
μεν έργοις αύτοΰ, κατ’ εξοχήν δμως έν τώ Φαίδρω. Προς επιτυ
χίαν δέ τοΰ σκοπού τούτου προβαίνει δ Πλάτων έν τώ διαλόγω 
τούτω ώς εξής. Λαμβάνει εν έργον τοΰ τότε περιφημοτάτου πάν
των τών ρητοροδιδασκάλων Λρσίου, τον Ερωτικόν αύτοΰ, εξε
τάζει καί έπικρίνει αυτό, αποκαλύπτει τήν μηδαμινότητα αύτοΰ 
καί τήν παντελή έλλειψιν ιδεών, καί άποδεικνύει δτι ή ολη τέχνη 
καί αξία τοΰ Λυσίου εις ούδέν άλλο κυρίως συνίσταται ή διά 
πολλών καί ποικίλων έκφράσεων τάς αύτάς πάντοτε ιδέας νά 
έπαναλαμ.βάν·/ι καί ώς νέας παρουσιάζγ, ουτω δ’ έξαπατα μόνον 
τον ακροατήν, δεν εξαντλεί δέ τδ θέμα, ουδέ διδάσκει αύτδν 
τούτο σαφώς. 'Έπειτα αντιτάσσει εις τον Ερωτικόν τού Λυσίου 
διά τοΰ Σωκράτους δύο αλλεπαλλήλους έξ ύπογείου περί τοΰ 
αύτοΰ αντικειμένου έκφωνουμένους λόγους, υιακρινομένους άπό 
τοΰ Λυσιακοϋ διά τής έν αύτοις επικρατούσες διαλεκτικής, του
τέστιν έρευνετικής μεθόδου καί διά τής πληθύος καί βαρύτητος 
τών επί τοΰ αντικειμένου έκφραζομένων ιδεών. Ένω δ’ ήδη συγ
κρίνει τούς δύο τούτους λόγους προς τον τού Λυσίου, καταντά 
εις τήν έρευναν τού ζητήματος, πώς δύναται καί οφείλει νά 
γράφη καί όμιλή τις περί παντός αντικειμένου καί πώς τουναν
τίον ποιοΰσι τούτο αί διάφοροι ρετορικαί σχολαί, ών τάς διδα-

4) Πίβ. περ· τούτου Zeller, Plnlosophie der Gricchcn, Β', I, σ. 
645 έκώ β. καΐ έτ·. δεςαο.κώτερον Rudolf Ilirzel, ueber das Rlieto- 
rische und seine Bedeutung bei Flato, dv Λειψία 187 i. Τού τελευ
ταίου τούτου ή περί τοΰ αντικειμένου γνώμη φαίνεται ήμΐν έν πολλοΐς 
υπερβολική καί τολμηρά.
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σκαλίας έπι τή ευκαιρία ταύτη αναφέρει και εξελέγχει. Εντεύ
θεν μεταβαίνει παρεκβολικώτερον είς τήν έρώτησιν, άν το γράφειν; 
ήνε έν γένει αγαθόν τι r> μή, καί είς άπάντησιν έκφράζει την 
ιδέαν, οτι τό κάλλιστον μέσον προς έκπαίδευσιν και έξάγνισιν 
της ψυχής έστιν ή έγκατάλειψις πάσης γραφομανίας και ή προ
φορική διδασκαλία έν τή φιλοσοφία. Με τήν σύστασιν δέ ταύτην 
τής προφορικής διδασκαλίας έν τή φιλοσοφία κλείει και τον διά
λογον1).

4) Πρβ. περί τής πλοκής τού διαλόγου τούτου Anton Sc_h III ί d t, 
Disposition des Platon. Dialogs Phaidros. έν Troppan. 4872. L. 
S. S c h m i d t Commentatio de Platonis Phaidro. έν Βεραλίνφ 
4858. καΐ Vonneilich, de Phaedri Platon, aetate argumentoque. 
Μαλχίν. 4 872.

2) Τούτο μαρτυρεΐται δπό τού Σχολιαστού τού Πλάτωνος έν Γοργίφ, 
κώδ. Α. σ. 374 έκδ. Bekker. υπό Άρποκρατίωνος έν λ. άπαγορεύειν 
δπό Διονυσίου τού Άλικαρνασσέως έν κρίσει περί Λυσ. κεφ. 4. δπό 
Πλουτάρχου έν βίφ Αυσίου καί κατ’ αυτόν δπο Φωτίου έν Βιβλιοθ. κώδ. 
262. Ούδεις δ’ δφίσταται λόγος εις αμφιβολίαν περί τής δρθότητος τών 
μαρτυριών τούτων.

Ό δέ χρόνος τής συγγραφής τοΰ Φαίδρου, είτε κατά τήν νεα
νικήν τοΰ Πλάτωνος ηλικίαν δρισθή είτε κατά τήν καθεστη- 
κυΐαν, ούδεμίαν έξασκεΐ επιρροήν έπι τής γνησιότητας ή νοθείας 
τοΰ Ερωτικού, διότι εινε άναμφήριστον οτι, άφοΰ ό Αυσίας έγρα- 
ψεν ερωτικούς λόγους2), ό Πλάτων ήδύνατο κάλλιστα έν οίαδή- 
ποτε εποχή νά μεταχειρισθή τοιοΰτόν τινα έν τω Φαίδρω, άν 
λόγοι σπουδαίοι, λ. χ. ή ύπόθεσις καί δ σκοπός τοΰ διαλόγου, 
ύπηγόρευον αύτώ τό τοιοΰτον’ έν δέ τω Φαίδρω εινε πασιφανές 
ότι προς ΰπαρξιν τοΰ διαλόγου λόγος τις τοιοΰτος, οίος δ ερωτι
κός, ήν αναπόφευκτος, χωρίς έν τούτοις νά έξήρτηται ή τοιαύτη 
τοΰ διαλόγου διασκευή έκ τοΰ λόγου τούτου’ διότι ούτος χρησι- 
μεύει έν τω διαλόγω μόνον ώς σημεΐον άφορμήσεως διά τήν πε
ραιτέρω πλοκήν. Κακώς λοιπόν διϊσχυρίσθησάν τινες ότι ή γνη- 
σιότης ή μή τοΰ Ερωτικού έξήρτηται κατά μέγα μέρος έκ τοΰ 
χρόνου, καθ’ 8ν εινε πιθανόν οτι συνεγράφη δ Φαιδρός" διό δεν 
εκτεινόμεθα ένταύθα περαιτέρω περί τοΰ ζητήματος τούτου και 
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παραπέμπομεν είς όσα περί αύτοΰ είδικώτερον έγράψαμεν άλλοτε 
εν Αθηναίου τόμ. Γ/ τεύχ. Γ/

Περί δέ της έπόψεως, ύφ’ ην τό κύριον ημών θέμα θεωρητέον, 
ανάγκη νά προτάξωμεν τάς έξης παρατηρήσεις. 'II ύπό τινων 
κριτικών γενομένη παρατηρησις, οτι δ Ερωτικός κατατάσσεται 
ύπό τών αρχαίων μεταξύ τών έπιστολών τοΰ Λυσίου, ύπό τινων 
δέ καί έπιστολή καλείται, και έπομένως ουτος δέν εινε ρητορικός 
λόγος, άλλ’ έπιστολή άσημαντος διά την ρητορικήν τοΰ συγγρα- 
φέως δεινότητα1), ούδεμίαν κέκτηται σπουδαίαν επιρροήν έπι 
της ορθής Χύσεως τοΰ κυρίου ημών περί της γνησιότητας τοΰ έρ
γου τούτου ζητήματος’ διότι, άν ό Πλάτων ώς επιστολήν δέν 
έπρεπε νά μεταχειρισθή τον ερωτικόν προς έπίκρισιν και χαρα
κτηρισμόν της ρητορικής τοΰ Λυσίου δεινότητας καί τούτου ένεκα 
ύπό τών λογίων τούτων κατηγορήται, έτι μάλλον δέν έπρεπε νά 
άπομιμηθή τοιαύτην έπιστολήν άντί σπουδαιότερου τίνος τοΰ 
ρήτορας έργου. Αλλά τό πράγμα δέν έχει ούτω και η μνημο- 
νευθεισα τών λογίων παρατηρησις είναι εντελώς εσφαλμένη. 'Ότι 
δ Ερωτικός είναι λόγος καί όχι έπιστολή, κατά τούς κανόνας 
τής ρητορικής τέχνης γεγραμμένος καί έπομένως προς τον σκο
πόν τοΰ Πλάτωνος έν τώ διαλόγω αρμόδιος, έξάγεται πρώτιστα 
μέν έκ τοΰ ότι δ Πλάτων αυτός έπανειλημμένως λόγον άποκαλεΐ 
αύτόν’ διότι, όπως τοΰτο πράτττ), έπρεπεν ή τό ορθόν ρητορικόν 
γένος ν’ άγνοή, όπερ είναι εντελώς άπίθανον καί αδύνατον, η έπί- 
τηδες καί κακή πίστει νά πράττη τούτο’ η τοιαύτγι όμως δια
γωγή προϋποθέτει άναγκαίως παρ’ αύτώ μέγαν βαθμόν άναξιο- 
πιστίας και ποταπότητα χαρακτήρας, άπερ άναμφιβόλως ούδεις 
ευ φρονών θέλει τολμήσει ν’, άποδώση τώ θείω Πλάτωνι2). ‘Έπειτα 
δέ καί ή όλη διάταξις καί πλοκή τοΰ Ερωτικού είναι πλάστη, 

1)Πρ6. προ πάντων Spengel, Συναγωγή τεχνών σ. 130 έπ, Franz, 
Dissertat, de Lys. orat, attico κτλ. 1828. σ. 15. και van Heusde, 
initia Philos. Platon, A', σ. 101,

2) Ορβ. K. Fr. Hermann Gesammelte Abhandl. σ. 5, έπ. 
Leopo Id S c h ni id t, έ\θ. άνωτ. σ. 97 και Stallbaum, Prolego- 
jnpna ad Phaedrum σ, LIX—LXI, σημ. έκδ. β'.
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καί μάλιστα οΰτω πεπλασμένη, ώστε αδύνατον νά ύπήρξεν έν τη 
πραγματικότητι, ώστε ώς έπιστολή ούδένα έχει λόγον ύπάρξεως 
δ Εξωτικός, αλλά μόνον ώς ρητορική ά'σκησις. * Αλλως τε και ουδέ 
μορφήν έπιστολής έχει τό έργον τούτο, διότι έν αύτώ αποτείνε
ται δ συγγραφεύς προφορικώς πρδς τόν παίδα παρόντα, όπως και 
έν τώ ύπό τό όνομα τοϋ Δημοσθένους περισωθέντι Έρωτικώ δ 
εξυμνούμενος Επικρατής ώς παρών παρίσταται1). Τό τέλος μά
λιστα τοϋ λόγου: «εί δέτι σύ ποθείς Ηγούμενος παραλελεΐφθαι, 
έρωτα» αίρει πάσαν δμοιότητα αύτοΰ προς τάς έπιστολάς, ώστε 
οί αρχαίοι βεβαίως κακώς και έσφαλμένως συγκατέλεξαν τον 
Ερωτικόν μεταξύ τών έπιστολών τοϋ Λυσίου, καί έπομένως δέν 
δύναται νά θεωρηθη νόθον έργον, ώς έκεΐναι, αϊτινες κατά τό πλευ
στόν μέρος ύπό μεταγενεστέρων ύπό ψευδή ονόματα συνεγράφη- 
σαν, ώς ή κριτική έπί πολλών ήδη τοιούτων συ).λογών απέδειξε 
τούτο.

1) ”Ιδε Blass, ένθ. ανωτέρω σ. 416.
2) Πρβ. Vita Lysiae, a. 151 έπ.
3) Πρβ. Spengel, Συναγ. τεχνών σ. 131 έπ. W y tt e m b a ch, 

ad Phit. Moral. σ. 340. Heindorf, ad Phaedr. o. 187. Hie- 
n i s c h, ένθ. άνωτ. Prolegom. σ. 3.

4) Πρβ. Gesam. Abhandl. σ. 3 έπ.
5) Τής γνώμης ταυτης εΐοιν ό Φ ρ ι δ. S C h 1 C g C 1 έν Attisches 

Museum Α'. σ. 230. 262. ό Yan Heusde, init, philos. piat, σ. 
101 και άλλοι.

Καί ή τοϋ Taylor γνώμη, καθ’ ήν δ Ερωτικός ούτος εινε έργον 
όχι τοϋ γνωστού ρήτορος Λυσίου, άλλ’ετέρου δήθεν, σοφιστοϋ 
τίνος δμωνύμου2), ούδεμιάς έστι σπουδαιότητος διά τό ήμέτερον 
ζήτημα, διότι, ώς δ Spengel καί έτεροι διά μακρών άπέδειξαν3), 
εινε έντελώς ημαρτημένη.

Επίσης πρέπει ν’ άποκλείσωμεν μετά τοϋ Κ. Φρ. Έρμάννου4) 
καί τήν γνώμην τινών, οτι ώς βάσις μέν τοΰ ήμετέρΟυ Ερωτικού 
έχρησίμευσε γνήσιόν τι έργον τοϋ Λυσίου, δ Πλάτων όμως μετε- 
σζ,εύασεν αύτό καταλλήλως χάριν τών σκοπών του, έπομένως 
ένόθευσεν αύτό, όπως εύκολώτερον τό έξελέγξη5). Διότι έναντίον
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τοιαύτης υποθέσεως υπάρχει ού μόνον ή ηθική, αλλά και 
ελάχιστη φρόνησις, ην δύναταί τις ν’ αναγνώριση παρά συγγρά
φει τινι καθόλου, μάλιστα δέ παρά τω συγγράφει τοΰ Φαιδρού, 
ένθα διά τοιαύτης τίνος διαγωγής ή τε όλη σπουδαιότης τοΰ δια
λόγου θά έξηφανίζετο και ή εκτάκτως αύστηρά έπίκρισις τοΰ 
ΙΙλάτωνος άναφορικώς προς την ποιότητα τοΰ λόγου, ή'τις προ
χωρεί μέχρι της γλωσσικής αύτοΰ έξελέγξεως, θά ητο όλως άδι· 

καωλόγητος.
Υπολείπεται λοιπόν ώς κύριον ημών θέμα ν’ άποδείξωμεν, άν 

δ έν τώ Φαίδρω τω γνωστώ ρήτορι Λυσία αποδιδόμενος Ερωτι
κός ήνε τώ δντι γνήσιον τοΰ ρήτορος τούτου έργον η έλευθέρα τι; 
και τελεία άπομίμησις τοΰ Πλάτωνος, γενομένη εντελώς κατά 
την τέχνην και τό ύφος τοΰ Λυσίου χάριν τοΰ διαλόγου,

III.
Επανερχόμενοι ήδη είς τδ κύριον ημών θέμα θέλομεν έξετάσες 

κατά πρώτον, ώς άνωτέρω έδηλώσαμεν, την γνώμην τών αρχαίων 
περί τοΰ αντικείμενου τούτου.

Λίαν χαρακτηριστικόν διά την έν τή άρχαιότητι επικρατούσαν 
περί τούτου γνώμην εινε οτι έκ πάντων τών άρχαίων συγγρα
φέων, οιτινες έλαβον οίανδήποτε αφορμήν νά δμιλήσωσι περί του 
ήμετέρου Ερωτικού, ούδεις άναφέοει τι περί άπομιμήσεως και 
νοθείας αύτοΰ, ούδ’ οσοι ύπερησπίσθησαν τόν Αυσίαν κατά τής 
κριτικής τοΰ Πλάτωνος, οιτινες βεβαίως ούδαμώς ήθελον παρα
λείψει νά μεταχειρισθώσι τοιοΰτόν τι κατά τοΰ φιλοσόφου. Τού- 
ναντίον πολλοί τών άρχαίων μαρτυροΰσιν οτι ο έν τώ Φαίδοω 
’Ερωτικδς είναι γνήσιον τοΰ Λυσίου έργον. Και πρώτος πάντων 
δ μέγας τοΰ Λυσίου λάτρης έν τή άρχαιότητι, κατά δέ τό φαι- 
νόμενον, και ό κάλλιστος γνώστης τής τέχνης καί άξίας τοϋ Λυ- 
σιου, Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς, οστις κάλλιστα πάντων διέκρινε 
τά γένη τών ρητορικών τοΰ Λυσίου έργων, παρηκολούθησε τάς 
έποχάς τής άναπτύςεως τοΰ ύφους αύτοΰ καί ώρισε τάς διαφο
ράς αύτοΰ, ώς δέ γνωστόν, κατά τδ δεύτερον ήμισυ τοΰ πρώτου 
πρδ Χριστού αίώνος ήκμασε, χαρακτηρίζει τόν Ερωτικόν ώς γνή
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σιον τοΰ Λυσίου έργον1). Τδ οτι δ’ δ συγγραφεύς και κριτικός ού- 
τος τήν περί τοϋ Ερωτικού γνώμην του ταύτην δέν αναφέρει και 
έν τω κυρίω αύτοΰ περί ρητόρων έργω, τοΐς περί τών αρχαίων ρη
τόρων ύπομνηματισμοΐς, δέν σημαίνει δ'τι ήλλαξεν αύτήν, ώς δ Κ. 
Φρ. "Ερμαννος διϊσχυρίζεται), αλλά τοΰτο προέρχεται, διότι τάς 
έπιστολάς καί τούς Ερωτικούς καί τά άλλα μικράς σημασίας 
τοΰ Λυσίου έργα, ώς μη πολλοΰ λόγου άξια, επίτηδες παρέλειψε 
νά έξετάση έν τω εργω έκείνω, ώς δ ίδιος λέγει : «Περί δέ τών 
έπιστολικών αύτοΰ καί τών ερωτικών καί τών άλλων, ους μετά 
παιδιάς έγραψεν, ούδέν δέομαι λέγειν3)». Ή όρθότης λοιπόν καί 
βαρύτης τής μαρτυρίας τοΰ Διονυσίου μένωσιν αμείωτα καί διά 
τδ ήμέτερον ζήτημα ισχύει αυτή πολύ, άτε άρχαιοτέρα πασών 
ούσα.

1) Επιστολή εις Γν. Πομπήϊον, 754. τέχν. ρητορ. 10, 6.
2) Gesammelte Abhandl. c. 9 U.
3) Περί Λυσίου κε©. 3 πρβ. leopold Schmidt 5νθ. άνωτ. e. 96.

'Εκτός δέ τής τοΰ Διονυσίου περιήλΟον ήμΐν παρόμοιαι μαρ- 
τυριαι τοΰ Πλουτάρχου (πώς δει τών νέων ποιημάτων άκούειν σ. 
40, Δ. 45, Α), τού Έρμογένους (περί ιδεών ΙΠ, 10), τοΰ Φρόν- 
τωνος (Reliquia ed. A. Majus σ. 34 έπ.), τοΰ Μαξίμου Τυ
ριού (Διατριβ. 24, 5), τοΰ Λουκιανού, τοΰ Φιλοστράτου, Διογένους 
τ.ΰ Λαερτίου, τοΰ Άρποκρατίωνος (έν λ. άπαγορεύειν) και τέλος 
τοΰ έπι τή βάσει πάντων τούτων κατά τδ πρώτον ήμισυ τοΰ 
έκτου μετά X. α’ώ/ος διεξοδικώτατα ύπομνηματίσαντος τόν 
Φαιδρόν σοφιστοΰ Έρμείου, δστις περί Έρωτικοΰ λέγει (σ. 77 
έκδ. Ast): «είδέναι δέ χρή ότι αύτοΰ Λυσίου δ λόγος ούτός έστι, 
και φέρεται έν ταΐς έπιστολαΐς ταΐς εκείνου καί αυτή ή έπιστολή», 
χωρίς νά μνημονεύει ώς ύπαρχούσης έναντίας τινδς γνώμης, δπερ, 
κατά τήν συνήθειάν του, ούδαμώς ήθελε παραλείψει. 'Ώστε έκ 
τής ομοφωνίας ταύτης τών άρχαίων εξάγεται οτι καθ’ δλην τήν 
αρχαιότητα έπεκράτει άποκλειστικώς ή καί μέχρι τοϋ ήμετέρου 
αίώνος μόνη διατηρηθεΐσα γνώμη, ότι δ έν λόγω Ερωτικός εινε 
γνήσιον τοΰ Λυσίου έργον. "Οσον δέ καί άν άμφισβητήση τις τήν 
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ακρίβειαν και ορθότητα τών μαρτυριών τών άλλων μνημονευθέ’ν* 
των συγγραφέων, εις την μαρτυρίαν δμως τοΰ Διονυσίου ούδαμώς 
δυναται νά δυσπιστήση, διότι, άν προ αύτοΰ έπεκράτει γνώμη 
τις περί νοθείας, ό κριτικός ούτος άναμφιβόλως δέν ήθελε παρα- 
βλέψει αυτήν, άτε τά μέγιστα συντείνουσαν προς ύποστήριξιν 
τών ύπ’ αύτοΰ ισχυριζομένων.

Οί εξωτερικοί λοιπόν έπί τοΰ ζητήματος τούτου λόγοι εινε 
άποκλειστικώς ύπέρ της γνησιότητος τοΰ Ερωτικού. Ίδωμεν 
δ’ ήδη καί τούς εσωτερικούς, καί δή έξετάσωμεν κατά πρώτον τό 
ύφος καί την γλωσσικήν ποιότητα τοΰ λόγου έν συγκρίσει πρός 
τά πλατωνικά καί λυσιακά συγγράμματα, δπως ίδωμεν τίσι τού
των εινε συγγενέστερος ύπό την εποψιν ταύτην.

Έπί τοΰ αντικειμένου τούτου τάς διεξοδικωτέρας έρευνας 
έποίησε μέχρι τοΰδε δ Έδουάρδος Haenisch έν τή προμνημο- 
νευθείση αύτοΰ πραγματεία, έν ή άπέδειξεν οτι ό λόγος ούτος, 
μεθ’ δλας τάς μεγάλας αύτοΰ έλλειψεις, ώς πρός την μεταχείρι- 
σιν τοΰ αντικειμένου καί τόν ρητορικόν τόνον, έν τισι λίαν χαρα
κτηριστικούς γλωσσικοΐς ίδωιτισμοΐς καί κατά τόν ρητορικόν χα
ρακτήρα συμφωνεί πληρέστατα μετά τών περισωθέντων λόγων 
τοΰ Λυσίου1). Εντεύθεν δ’ εξάγει δ συγγραφεύς ούτος δτι δ Ερω
τικός εινε ατελές μέν καί πολλαχώς έλλιπές, άλλ’ ούχ ήττον 
γνήσιον τοΰ Λυσίου έργον. 'Υπολείπεται δμως ύπό την έποψιν ταύ
την πολύ έτι πρός ερευνάν, δπως ώς ακριβέστατα διευκρινηθή ή 
ποιότης τοΰ λόγου ύπό τε ρητορικήν καί τεχνικήν καί ύπό καθα- 
ρώς γλωσσικήν έποψιν, καί την τόσω σπουδαίαν διά τό ημέτερον 
ζήτημα έ'λλειψιν ταύτην προτιθέμεθα ν’ άναπληρώσωμεν ενταύθα 
κατά τό έφικτόν ήμΐν έξετάζοντες τον λόγον λεπτομερέστερον.

Ό Ερωτικός εινε κατά τε τό περιεχόμενον καί τήν τεχνικήν 
του έπεξεργασίαν προϊόν καθαράς παιδιάς καί σοφιστικού άστεϊ- 
σμού, προσπαθούντος τοϋ συγγραφέως δι’ δλης τής έφευρετικό- 
τητός του καί διά γλωσσικού κόσμου νά έπεξεργασθή καί ώς τι

4) Πρβ. Prolegomena σ. 20, 3ί και ένιαχοΰ τών σημειώσεων πα- 
£ομοί«ς τινάς συγκριτικας παρατηρήσεις.
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τέλειον διακοσμήστ; θέμα ολως άκατανόητον και αδύνατον. Επειδή 
συνήθως έρωτικοί λόγοι τίθενται είς στόματα έρώντων, δ Λυσιας 
θέλει νά παραστήση μή έρώντα αρμόδια έπί τοϋ αντικειμένου τού
του δμιλοϋντα, χωρίς νά λάβη ύπ’ όψιν ότι ερωτική επιθυμία και 
έρωτικαί εξηγήσεις καί διαχύσεις έκ μέρους μη έρώντος εινε δλως 
ά'τοπα καί ακατανόητα. Λαμβάνει λοιπόν ώς θέμα ν’ άποδείξν^ 
οτι έρώμενός τις παΐς πρέπει μάλλον νά χαρίζηται μη έρώντι ή 
τώ έρώντι, καί τδ άτοπον τούτο θέμα προσπαθεί ν’ άναπτύξη καί 
υποστήριξή δι’οσων τδ δυνατόν πλειόνων δικαιολογήσεων και αι
τίων (τδ πλήθος δέ τούτο τών δικαιολογητικών λόγων έπαινεΐ 
καί δ Φαιδρός έν τώ διαλόγω σ. 235, e), χωρίς νά φροντίση νά 
κατατάξη τάς αποδείξεις ταύτας συστηματικώς. Έφιστα όμως 
ολόκληρον την προσοχήν του είς την τεχνικήν επεξεργασίαν τών 
διαφόρων περιόδων καί μερών τού λόγου καί τούτο γίνεται πλη
ρέστατα κατά τδ γνωστόν τού Λυσίου ύφος. Ύπό τεχνικήν καί 
γλωσσικήν μόνον έποψιν έμποιεϊ δ ’Ερωτικδς, κατ’ άντιδιαστολήν 
πρδς τούς ύπδ τού Σωκράτους έν τώ διαλόγω έκφωνουμένους δύο 
αντιπάλους λόγους, διά τής καθαρότητας καί άπλότητος τής 
γλώσσης καί τής έντεύθεν πηγαζούσης άφελούς χάριτος τήν έν- 
τύπωσιν τεχνικής τελειότητος. Άλλ’ άμφότερα ταύτα, τδ λίαν 
άπλούν καί όμως λεπτόν ύφος τής γλώσσης καί ή έντεχνος καί 
έπιμεμελημένη τών περιόδων έπεξεργασία, καταδεικνύουσιν άρι* 
δήλως τδ πνεύμα καί τδ ύφος τού Λυσίου. Ουδαμού τοϋ λόγου 
άπαντα περιφραστική τις καί σπανία φράσις, άλλ’ ουδαμού καί 
τις τυχαία* έν δέ τή συνθέσει τοϋ λόγου έπικρατεΐ μέν κατ’ άν- 
τιδιαστολήν πρδς τούς δικανικούς τού Λυσίου λόγους έπιδεικτική 
τις πλατύτης, άλλ’ουχ ήττον ούδέν δπάρχει τδ άπαρέσκον, ουδε- 
μία βραδύτης1). ’Εν τώ λόγω δπάρχει μέγα πλήθος τών γορ- 
γιακών σχημάτων, τών παρίσων, δμοιοτελεύτων, άντιθέσεων 
κ. τ. λ,, ώς έν σ. 233 Δ τά δμοιοτέλευτα: «έκεΐνοι γάρ καί άγα- 
πήσουσι καί άκολουθήσουσι καί έπί τάς θύρας ήξουσι, καί μάλιστα 
ήσθήσονται καί ούκ έλαχίστην χάριν είσονται καί πολλά άγαθά

4) Ίδε Blass, ενΘ, άνωτ. σ. 349, έπ, 421 έπ. 
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αύτοις αΰξονται», ένθα αί τρεις τελευτάΐαι προτάσεις έγένοντσ 
τρεις προφανώς διά τό ισάριθμον και όμοιοτέλευτον, και ολόκλη
ρος δ’ ό λόγος γέμει τοιούτων σχημάτων’ τούτο όμως ουδόλως 
φαίνεται παράδοξον, εάν τις λάβη ύπ’ όψιν τόν όλως σοφιστικόν 
τοΰ λόγου χαρακτήρα και ότι ολόκληρος αύτοΰ η ύπόθεσις ούδέν 
άλλο έστιν ή άντίθεσις καί αντιπαραβολή μεταξύ έρώντων και 
μη έρώντων, ώς όρθώς ό Βλάσσιος παρετήρησεν1). Άφ’ ετέρου όμως 
ή κατασκευή τών μερικών περιόδων καί κώλων εινε όλως ισχνή, 
γνήσια λυσιαζή, καί ό συγγραφεύς, μεθ’ ολου τοΰ πλήθους τών 
αντιθέσεων, ουδέποτε καταντά είς κενήν λέξεων άλλαγήν καί 
άνοστον πλατύτητα, ό δέ ρητορικές κόσμος ουδέποτε καταπονεί 
τόν αναγνώστην διά λίαν υπερβολικής καί αδικαιολογήτου συσ- 
σωρεύσεως, άλλά τουναντίον καί ενταύθα έπικρατεϊ έντεχνόν τι

Άλλα πάσαι αί ιδιότητες αύται εινε τοΰ ρήτορος Λυσίου κατ* 
εξοχήν χαρακτηριστικαί’ τό ρητορικόν αυτού ύφος ύπό τε άρχαίων 
και νεωτέρων όμολογεΐται ώς ισχνόν καί όχι πομπώδες, ή δέ 
ένάργεια, διατύπωσις καί ηθοποιία είσιν αί ρητορικαί αύτοΰ άρε- 
ταί. Καί ού μόνον κατά τήν τεχνικήν έπεξεργασίαν εινε ό Ερωτι
κός όμοιος μέ τά λοιπά περισωθέντα τοΰ Λυσίου έργα* καί ή 
γλώσσα αύτή, ή ύλη τής γλώσσης, εινε έντελώς ή αύτή καί τών 
άλλων λυσιακών έργων, μέχρι τού βαθμού τής όμοιότητος, εν
νοείται, ον πρέπει τις πάντοτε νά καθορα έν παντί γνησίω εργω 
συγγραφέως τινός, είς οίονδήποτε γένος καί άν άνήκη τοΰτο, 
έξαιρέσει τών δι’ έκαστον γένος ίδιαζόντων τεχνικών όρων καί 
φράσεων. Λόγου χάριν πολλούς τών λόγων του συνειθίζει ν’ άρ- 
χίζφ ό Λυσίας διά τοΰ μέν, ώς συμβαίνει τοΰτο έν 13 λόγοις καί 
3 έπιλόγοις τών 34 περισωθέντων αύτοΰ έργων καί έν τώ Έρω- 
τικώ. Πρός σύνδεσιν τών κώλων καί περιόδων μεταχειρίζεται ό 
Λυσίας έπί ώρισμένων περιπτώσεων πάντοτε ώρισμένα τινά συν
δετικά μόρια, οίον έτι δέ, καί μέν δή, ών έκάτερον άπαντα τε-

4) Ένθ. άνωτ, α, 422. έπ. 
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τράκις έν τφ Έρωτικφ1), ένω ό Πλάτων έν πάσι τοΐς εργοις αύ
τοΰ μόλις πεντάκις μετεχ ειρίσθη τό τελευταΐον. Επίσης λίαν 
συχνά μεταχειρίζεται ό Λυσίας τό καίτοι μετ’ έρωτήσεως (έν τφ 
Έρωτικώ σ. 231, Δ), τό ωατζ συμπερασματικώς (έν τώ Έρω
τικώ έξάκις), τό τοίνυν μόνον τε καί μετά προηγουμένων ώς καί 
οτι αντί τών ούν, ούκοΰν, άτινα τουναντίον εινε λίαν συνήθη παρά 
Πλάτωνι. Συχνότατα καί κατά προτίμησιν μεταχειρίζεται ό Λυ
σίας χρή, έχρήν μετ’ απαρεμφάτου αντί τών ύπό τοΰ Πλάτωνος 
συνήθως προτιμωμένων δει, άναγκαΐον κτλ., άφ’ έτέρου δέ ό Πλά
των ποιείται μεγάλων χρήσιν τοΰ συνδέσμου δή, δν ό Λυσίας 
σπανίως μεταχειρίζεται. Αί γλωσσικά! δ’ αύται ιδιότητες, αϊ- 
τινες διακρίνουσι τόν Αυσίαν από τοΰ Πλάτωνος έν τω Φαίδρφ, 
έπικρατοΰσιν επίσης και έν τοΐς λοιποϊς εργοις άμφοτέρων τών 
συγγραφέων τούτων καί έπιβεβαιοΰσιν έτι μάλλον την γνώμην 
οτι δ Έοωτικός καί ύπό γλωσσικήν έποψιν εινε έργον λυσιακόν. 
Λόγου χάριν έν τώ μικρώ κατά σιτοπωλών λόγω τοΰ Λυσίου, 
δςτις έχει τό αύτό περίπου καί δ Ερωτικός μέγεθος, άπαντώσι 
τοίνυν μετά προηγουμένων τε μορίων καί ού τρις (σ. 6. 7. 10 
έκδ. Scbeibe), χρή μετ’ απαρεμφάτου τετράκις (7. 42. 17., 
20), καίτοι μετ’ έρωτήσεως δίς (16. 18.), ώστε συμπερασμα- 
τικώς δίς (16. 19), καί μέν δη δίς (19. 20), ένω πάντα ταΰτα 
έν τοΐς πλατωνικοις έργοις είναι σπανιότερα.

1) "Ετι δε έν σ 231, A, C. 232, Α. 233, Δ. καί μεν δή έν σ. 234% 
Δ. 232, Β, e. 233, A, c.

Έκ πάντων λοιπόν τούτων έξάγεται οτι δ Ερωτικός ύπό τε 
τεχνικήν καί γλωσσικήν έποψιν εινε δμοιον μέ τά λοιπά του Αυ- 
σίου έργα καί φέρει καθ’ ολοκληρίαν τόν λυσιακόν χαρακτήρα 
καί ύφος, ή δέ μεταξύ αύτών διαφορά έγκειται είς μόνον τόν 
βαθμόν τής τελειότητας. Ένω δηλ. ή αύτή τέχνη καί ή αύτή 
γλωσσική ύλη έν τοΐς λοιποϊς εργοις εινε τελειότερα, ή κατασκευή 
τών τε κώλων καί περιόδων καί τών λόγων δλοκλήρων τεχνικω- 
τέρα καί μείζονα ευχέρειαν καί ικανότητα ρητορικήν μαρτυρούσα, 
έν τώ Έρωτικώ πάντα ταΰτα μαρτυροΰσι πρωτοπειρίαν τίνά ή- 
τεχνικήν παραμέλησιν καί αδιαφορίαν, άπερ προέρχονται είτε έκ 
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της ποιότητος τού θέματος ή ίσως και έκ τοϋ βαθμοΰ της τεχνί- 
κής τοϋ συγγραφέως τελειότητας. ‘Έχει λοιπόν ό Ερωτικός πρός 
τούς λοιπούς τοΰ Λυσίου λόγους όχι ώς άπομίμησις τις πρός τό 
πρωτότυπον, άλλ’ ώς άτελέστερόν ti έργον πρός τελειότερον τοΰ 
ίδιου τεχνίτου* δ αύτός τεχνίτης έκ της αυτής ύλης έν μέν τώ 
Έρωτικώ κατεσκεύασεν άτελέστερόν τι και έλλιπές έργον, έν δέ 
τοΐς λοιποϊς περισωΟεΐσιν έργοις τελειότερα.

Καί έσωτερικώς λοιπόν έξεταζόμενος ό Ερωτικός άποδεικνύε- 
ται ώς γνήσιον τοϋ Λυσίου έργον. νΐδωμεν ήδη τίνας άλλους λό
γους προβάλλουσιν οί νοθεύοντες αυτόν πρός δικαιολόγησίν των. 
Χαρακτηριστικώτατον δι’ αυτούς εινε, οτι δέν άρνοϋνται ποσώς 
την ομοιότητα ταύτην τοϋ Ερωτικού πρός τούς λοιπούς λυσια- 
κούς λόγους, ούδ’ έπεχείρησαν ν’ άνακαλύψωσιν έν αύτώ πλατω
νικούς τινας ιδιωτισμούς της γλώσσης, όπως ούτω καταδηλότ&τα 
άποδείξωσι τήν νοθείαν αύτοΰ, άτε δντες πεπεισμένοι περί τοΰ 
αδυνάτου εύρέσεως τοιούτων ιδιωτισμών έν αύτώ, διό συνομολο- 
γοΰσι πληρέστατα ότι ύπό τε γλωσσικήν καί τεχνικήν έποψιν ό 
λόγος εινε όμοιος τών λοιπών λυσιακών, τάς ελλείψεις όμως αύ
τοΰ έν συγκρίσει πρός τούς άλλους καί αύτήν τήν παράδοξοί 
ομοιότητα συνδέοντες μετ’ άλλων εσωτερικών τοΰ διαλόγου λό
γων προσπαθουσι νά μεταχειρισθώσιν ύπέρ τής γνώμης αυτών. 
Ναΐ, λέγουσιν ούτοι, ή δμοιότης εινε μεγίστη καί σπανία, άλλα 
τις δύναται ν’ άρνηθή ότι δ τόσον τέλειος καί μοναδικός έν τή 
γλώσση τεχνίτης Πλάτων ήδύνατο νά γράψη καί τήν τελειοτά- 
την άπομίμησιν, άν έκινεΐτο πρός τοΰτο ύπό λόγων ιδιαιτέρων 
καί σπουδαίων; Τότε δέ ή τόσον σπουδαίως ύπέρ τής γνησιότη
τας τοϋ λόγου βαρύνουσα δμοφωνία τής τών άρχαίων γνώμης δέν 
δύναται εύκόλως νά έξηγηθή ώς προελθοΰσα έκ τής τελειότητος 
τής άπομιμήσεως; ’Άς ύποθέσωμεν νϋν οτι δ Πλάτων τώ όντι 
ήδύνατο ν’ άπομιμηθή τόσον τελείως τόν Λυσίαν, όπως ίδωμεν τί- 
νες είσιν οί λόγοι, ο'ίτινες ώφειλον νά κινήσωσιν αύτόν πρός τοΰτο.

Έάν δ Πλάτων, λέγει δ κ. Φρ. Έρμανος1)) μετεχειρίζετο έν 

1) Gesammelte Abhandl, σ. 12.
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τω Φαίδρω προς τόν γνωστόν σκοπόν γνήσιόν τι τού Λυσίου έρ
γον, τούτο θά ήτο έν πάσι τοΐς εργοις αυτού ή μόνη έξαιρεσις 
της συνήθους αυτού μεθόδου* διότι έν παρομοίαις περιπτώσεσιν, 
ώς έν τω Συμποσίω, ένθα οί διάφοροι έζφωνούμενοι λόγοι τήρού- 
σιν ού μόνον τάς ιδέας, αλλά καί τό γλωσσικόν ύφος καί τάς ιδιό
τητας τών άγορευόντων, έν τω Πρωταγόρα (σ. 320—328), 
ένθα δ Πλάτων έπίσης ού μόνον τό πνεύμα καί τό ύφος τού σο- 
φιστού τούτου απομιμείται, αλλά καί ώρισμένας ιδέας αύτοΰ έν 
τω λόγω αύτού παρενείρει, ωσαύτως έν τω Φαίδωνι καί έν τη 
Πολιτεία, δ συγγραφεύς έποίησεν αύτός τούς διαφόρους λόγους 
άπομιμηθείς τό ύφος τών άγορευόντων. ΓΌτι δ’ δ Ερωτικός έν τω 
Φαίδρω γεγραμμένος παρουσιάζεται καί άναγινώσκεται, δέν δύ
ναται νά σημάνη πολύ, διότι τδ αύτό συμβαίνει καί έν τω Θεαι- 
τητω, πιθανώτατα δέ καί έν τώ Πρωταγόρα, αί δέ μικραί δια- 
φοραί μεταξύ τού Φαιδρού καί τών διαλόγων τούτων εξηγούνται 
έκ της διαφόρου αύτών ποιότητος καί διασκευής, ώστε καί έν τω 
Φαίδρω πρέπει νά έτηρησεν δ Πλάτων την αύτήν μέθοδον, ην έτη- 
ρησεν έν πάσι τοΐς δμοίοις διαλόγοις αύτού ύπό όμοιας περιπτώ
σεις, και ό Ερωτικός πρέπει νά ηνε έπίσης άπομίμησις τού φι
λοσόφου.

Οί ύπό τού Έρμάννου ύπέρ της νοθείας τοΰ Ερωτικού προβαλ
λόμενοι λόγοι ούτοι φαίνονται μέν έκ Πρώτης οψεως σπουδαίοι 
και πειστικοί, πλησιέστερον όμως εξεταζόμενοι δέν εύρίσκονται 
ούτω δεδικαιολογημένοι καί ισχυροί, ώστε νά ύποστηρίξωσιν άπο- 
τελεσματικώς την νοθείαν τοϋ λόγου. Διότι, ότι έν τώ Φαίδοω δ 
Πλάτων ειχεν αρκούντως αφορμήν καί λόγους νά παραβη την συ
νήθη αύτοΰ τακτικήν και μέθοδον κατ’ έξαίρεσιν, έξάγεται εύκό- 
λως έκ τών έζης. Διά την έπίκρισίν καί έξέλεγξιν της ρητορικής, 
ως αύται εν τω Φαιόρω έξαιρετικώς έξασκούνται, ή ελλιπής κα
τασκευή τού έπικρινομένου λόγου εινε πολλώ αναγκαιότερα καί 
έχει μείζονα σπουδαιότητα η αλλαχού έν παρομοίαις περιπτώ- 
σεσιν, ώστε ήδύνατο κάλλιστα δ Πλάτων νά θεώρηση αναγκαίου 
και λυσιτελέστερον νά κατάδειξη τάς ελλείψεις της ρητορείας 
επι τίνος γνωστού και γνήσιου παραδείγματος. Διότι πώς θά η- 
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σαν πειστικά καί θά έπετύγχανον τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού ό 
έλεγχος και ή αποδοκιμασία, ά έκφράζει δ Πλάτων έξετάζων 
τάς ιδέας, τδ ύφος και τήν κατασκευήν τοϋ διαλόγου, δταν ήτο 
αμφίβολον και άβέβάιον, άν ταΰτα έφηρμόζοντο και άπέβλεπον 
πράγματι λ.υσιακόν τι έργον ή ίσως παρωδίαν τινά και ελλιπή 
άπομιμησιν τών έργων τοΰ ρήτορος ·, Ό τρόπος μάλιστα^ καθ’ 8ν 
ό φιλόσοφος επικρίνει τδ προοίμιον τοΰ Ερωτικού, ένθα προχωρεί 
μέχρι τής έξελέγξεως και αποδοκιμασίας και αύτής τήςέκφράσεως 
και τής τών κώλων κατασκευής, θά ήτο βεβαίως μεγίστη άτοπια 
και αστοχία άναξία τοΰ Πλάτωνος, άν τοΰτο έγίνετο έπί λόγου 
ύπ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου ύπδ τδ όνομα τοΰ Λυσίου κακή τή πίστεζ 
γεγραμμένου, ώς καί δ Ueberweg ήδη όρθώς παρετήρησεν*), 
*Αλλως τε καί ή μεταξύ τοΰ Ερωτικού καί τών έν τώ Συμπό- 
σίω, Πρωταγόρα και αλλαχού ύπδ προσώπων τοΰ διαλόγου έκ- 
φωνουμένων λόγων δμοιότης καί σχέσις δέν εινε τοιαΰται, ώστε 
νά συμπεράνη τις άλανθάστως ότι, ώς εκείνους, ούτω καί τόν 
Ερωτικόν, δ Πλάτων αύτός κατ’ άπομιμησιν συνέγραψε* διότι 
ού μόνον ή δμοιότης τών διαφόρων εκείνων λόγων πρδς τά πρω
τότυπα αύτών δέν εινε ούδέ κατά προσέγγισιν τόσον μεγάλη 
και τελεία, όσον ή τοΰ Ερωτικού πρδς τά πρωτότυπα τοΰ Λυ- 
σιου, άλλά καί δ Πλάτων αυτός ποιείται προφανή μεταξύ τού 
Ερωτικού καί εκείνων διάκρισιν* ένω δηλ. έκαστον τών ύπ’ αύ
τοΰ άπομιμηθέντων λόγων εισάγει πάντοτε προσθέτων «ήσαν 
δ’ οί λόγοι τοιοΰτοιδ ή «έλεγον δ’, ώς έγωμαι, τοιάδε», έν τώ 
Φαίδρω τούναντιον άποκαλει τόν Έιωτικδν έπανειλημμένως καί 
σαφώς έργον τοΰ Λυσίου, ώς έν σ. 227, C : γέγραφε γάρ δή δ 
Λυσίας. . . .228, Λ *. ά Λυσίας έν χρόνιο πολλώ κατά σχολήν 
συνέθηκε’ πρβ. 228, Δ, e. 243, c. 262 Δ : άνάγνωθι τήν τοΰ 
Λυσίου λόγου αρχήν* 263, e : λέγε, tv’ ακούσω αύτού έκείνου, 
κτλ. Πώς λοιπόν άλλως έξηγεΐται ή έπιμονή αύτη, μεθ’ ής δ 
Πλάτων άποκαλει τόν Ερωτικόν έργον γνήσιον τού Λυσίου έπα- 
νειλημμένως καί έξαιρετικώς, άν μή υπήρχε διαφορά τις σποιτ

4) "Ενθα άνωτίρω σ. 262 έπ. 
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δαία μεταξύ αύτοΰ και τών απομιμήσεων του εκείνων, ών πάν
τοτε υποδεικνύει τήν νοθείαν;

Άλλ’ δ Πλάτων, λέγουσι περαιτέρω οί νοθεύοντες, σκοπδν έν 
τώ Φαίδρω προύτίθετο προφανώς τόν έλεγχον καί τήν καταπο
λέμησή τής τότε επικρατούσες καί πάντας κυριευούσης ρητο
ρείας, τοΰτο δέ ήδύνατο κάλλιστα νά κατορθώση, εάν έπλαττε 
προς τόν σκοπόν καί τό περιεχόμενον τοΰ διαλόγου λόγον τινά 
ρητορικόν ούτως, ώστε άφ’ ενός μέν νά έκλαμβάνηται οΰτος ώς 
εργον γεγραμμένον πιστώς κατά τούς κανόνας τής τότε ρητορι
κής τέχνης καί γνήσιον ταύτης προϊόν, άφ’ ετέρου όμως νά έμπε- 
ριέχη συγχρόνως καί πάσας τάς ελλείψεις καί άσχημίας τής κί
βδηλου ρητορείας, όπως έν ένί έργψ καί μια πληγή άποκαλύψη 
πάσας τάς ελλείψεις ταύτας καί άσχημίας και καταδείξη τό πο- 
ταπόν τής τέχνης ταύτης. Ταύτην δέ τήν τακτικήν τοσούτω 
μάλλον έπρεπε ν’ άκολουθήση ο Πλάτων, δ'σω δι’ αύτής προε- 
λάμβανε καί άπέφευγε καί τήν ένδεχομένην τών αναγνωστών 
κατηγορίαν, οτι ψέγει καί άποδοκιμάζει τήν ρητορικήν, διότι δέν 
δύναται νά μιμηθή αυτήν, διότι οΰτω τρανώς άπεδείκνυεν οτι δύ- 
ναται μέν καί ρητορικώς νά γράψφ, προτιμά όμως τήν φιλοσοφι
κήν διαλεκτικήν, τουτέστι ερευνητικήν μέθοδον, ώς πολλώ όρθο- 
τέραν και ώφελιμωτέραν. "Οτι δέ καί πράγματι τοιαύτην τακτι
κήν ήκολούθησεν δ φιλόσοφος καί έν τώ Φαίδρω, έξακολουθοΰσιν οί 
νοθεύοντες, έξάγεται έκ τοΰ οτι δ Ερωτικός έν τώ Φαίδρω εινε 
μέν γεγραμμένος ύπό τό πνεύμα καί τό ύφος τοΰ Λυσίου, έχει 
όμως τοσαύτην έλλειψιν ιδεών καί τά ρητορικά σχήματά εϊσι το- 
σοΰτον έν αύτώ σεσωρευμένα, ώς πάντες δμολογοΰσιν, ώστε τό 
έ'ργον δέν εινε ποσώς άξιον τοσουτον μεγάλου τεχνίτου, οίος δ Λυ- 
σίας. Ή δυσκολία όμως αύτη αίρεται άφ’έαυτής καί εξηγείται εύ- 
κόλως,όταν δ λόγος ούτος θεωρηθή ώς παρφδία δλοκλήρου τής ρη
τορικής ύπό τό όνομα τοΰ τότε διασημοτέρου αύτής αντιπροσώ
που, τοΰ Λυσίου, καί τότε δ Λυσίας κατέχει έν τώ Φαίδρω τήν 
αύτήν θέσιν, ήν δ Σωκράτης έν ταϊς Νεφέλαις τοΰ Άριστοφάνους. 
Καί τήν άλλην δέ κατηγορίαν, ότι έπικρίνει έν τών χειρίςων τοΰ 
Λυσίου έργων, καίπερ πολλών βελτιόνων αύτοΰ υπαρχόντων, άπέ·

(’ΑΟηναίου τεύχος α* έτους δ'.) 4 
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φεύγε διά τής μεθόδου ταύτης ευκολότατα ό Πιάτων, διότι η 
έπίκρισις έγίνετο έπι παρωδίας, και έπι τοιαύτης έπετρέπετο αύτώ 
σίαδήποτε και δσονδήποτε αυστηρά έπίκρισις 1).

(1) πρβ. Stallbaum, Lysiaca... κιλ. σελ. 29 έπ. Prolegom. 
ad Phaedr. σ. LXHI. έπ. Κ. Fr. II e r m a n n, gesam. Abhandl. 
σ. J9. Gcschichtc und System d. pl. Philos. A*, σ. 518 έπ.

(2) ’Ίδε άνωτ. σ. 28.

Και ούτοι οί περαιτέρω λόγοι τών νοθευόντων δεν φαίνονται 
ολως ορθοί καί δεδικαιολογημένοι, αλλά τουναντίον πολλαχώς 
άντιφάσκουσιν άλλήλοις καί ευκόλως φρούδοι έξελέγχovταu Ό 
Πλάτων, λέγουσιν, έγραψε τόν Ερωτικόν, όπως κατάδειξή την 
περί τήν συγγραφήν τοιούτων έργων ικανότητά του και άποφύγη 
τήν κατηγορίαν, οτι ψέγει τήν ρητορικήν, διότι δέν δύναται ν’άπο- 
μιμηθή αύτήν. Άλλ’, ώς ανωτέρω είδομεν, ή δμοιότης τού Ερω
τικού πρός τά λοιπά τού Λυσίου έργα εινε τοιαύτη, ώστε και οι 
δεινότεροι τής αρχαιότητας κριταί καί πραγματογνώμονες έξέ- 
λαβον αύτόν ώς έργον τού Λυσίου. Πρός δέ τούτοις καί δ Πλάτων 
αύτός αντί, ώς αλλαχού πράττει καί ώς ήν φυσικόν, νά καταδείξτι 
τω άναγνώς-71 τήν περί τήν άπομιμησιν δεινότητα αύτού ύποδη- 
λών αύτώ ότι αύτός έμιμήθη τόν λόγον, τούναντίον ονομάζει έπα- 
νειλημμένως καί δριστικώς τόν Λυσίαν ώς συγγραφέα αύτού καί 
παντί τρόπω προσπαθεί νά έπιβεβαιόστ) τήν γνώμην οτι δ Ερω
τικός εινε γνήσιον τού Λυσίου έργον2). Πώς λοιπόν συμβιβάζεται; 
δ τρόπος ούτος τού φιλοσόφου καί τά άποτελέσματα αύτού πρός 
τον ανωτέρω σκοπον του, αν τω οντι είχε τοιουτον τινα, αφού 
ούδεις ήδύνατο νά κατίδη τήν περί τό μιμείσθαι τούς ρητοροδι- 
δασκάλους ικανότητα αύτού ; Δεν ύπέπιπτεν ούτω καί πάλιν είς 
τήν κατηγορίαν, ήν ώφειλε δήθεν ν’ άποφύγτ) ·, Έάν λοιπόν ό 
Πλάτων είχε τόν άποδιδόμενον αύτώ σκοπόν, ώφειλεν έζάπαν- 
τος νά φροντίση καί περί επιτυχίας αύτού, ύποδηλών ότι αύτός 
κατ’ άπομιμησιν έγραψε τόν Ερωτικόν, καί όχι, ώς ήδη συμβαίνει, 
νά πράττη τούναντίον τούτου. Αλλά καί αί τεχνικαι ελλείψεις 
καί άσχημία* τού Ερωτικού ώς ρητορικού έργου καθόλου δέν εινε
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•τόσον μεγάλαι και καταφανείς, ώστε νά χρησιμεύσει ούτος ώς 
δείγμα άπαράμιλλον κατά τούτο, ώς οί νοθεύοντες φρονούσιν. '0 
λόγος εινε ελλιπής μόνον έν συγκρίσει προς τά λοιπά τελειότερα 
τού Λυσίου έργα, άλλως δμως έχει και ούτος τάς χαρακτηριστι
κά; τού Λυσίου άρετάς, ώς ανωτέρω σ. 43 έπ. είδομεν. Αί ελλεί
ψεις δ’ αύται ήδύναντο κάλλιστα νά προέρχωνται και ές αύτού 
τού Λυσίου διά τε την ποιότητα της ύποθέσεως τού λόγου και 
διά τά ρητορικόν αυτού γένος" διότι ό Ερωτικός ανήκει τώ έπι- 
δεικτικώ της ρητορικής γένει, ό δέ Λυσίας ήν έν τώ γένει τούτφ 
ελλιπής ένεκα τού ισχνού τού λόγου αυτού ύφους και κατά τού
το καί ύπό τών αρχαίων κριτικών αύστηρώς επικρίνεται’). Αφού 
λοιπόν ό ερωτικός, ώς έχει, καί αύτού τού Λυσίου έργον ήδύνατο 
νά ήναι, δέν ήτο συμφερώτερον και άποτελεσματικώτερον προς 
τόν σκοπόν τού Πλάτωνος νά λάβγ έν τώ Φαίδρω τό γνήσιον 
τούτο καί ελλιπές τού διάσημου ρήτορος έ'ργον ·, Δέν διέτρεχεν άλ
λως κίνδυνον νά κηρυχθή ύπό τών αντιπάλων του διαβολεύς, δυ- 
ναμένων ευκόλως ν’ άποδείξωσιν οτι τόσον έλλιπώς ουδέποτε εί
χε γράψει ό Λυσίας, ώς ορθότατα ό Ilaennisch παρατηρεί; 2) 
Τοιούτόν τινα λοιπόν σκοπόν, οίον οί νοθεύοντες αύτώ άποδίδουσι, 
δέν ήτο δυνατόν νάειχεν ό Πλάτων" διότι τότε έπρεπε ν’ άκο- 
λουθήστι ολως έναντίαν τής νύν μέθοδον" άλλ’ ούτος ήθελε νά κα- 
ταδείξτι τάς ελλείψεις τής ρητορικής έν συγκρίσει προς τήν φιλο
σοφίαν έπι παραδείγματος τίνος γνωστού, καί τό παράδειγμα 
τούτο έ'λαβεν έκ τής πραγματικότητας, ώς αυτός λέγει.

’Αλλ’ έάν ό λόγος ήν γνήσιος, λέγει περαιτέρω ό "Ερμαννος ’), 
πώς ήτο δυνατόν νά σύμφωνη τοσούτον μετά τών διασωθέντων 
δικανικών τού Λυσίου έργων, αφού ούτος άνήκει είς ολως διάφο
ρον ρητορικόν γένος, τό επιδεικτικόν ; Τούτο δμως θά έξηγεΐτο

1) Ίδε Κικέρωνος Orat. κεφ. 9. § 30 BrutllS, κεφ. 9, §. 35. De 
Optimo dicendi genere κεφ. 3. Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασσέως περί 
Λυσίου 2, 43, 28. Έρμογένους τόμ. Γ'. σ. 381 εζδ. Walz. και Stall- 
baum, Lysiaca... κτλ. σ. 27 έπ.

2) ΈνΟ. άνωτ. προλεγόμ. σ. 49.
3) Gesam. Abhandl σ. 43 έπ.

4*
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ευκόλως, έάν έθεώρει τις τον λόγον ώς ύπδ τοΰ Πλάτωνοις έλευ- 
θέρως άπομιμηθέντα’ διότι τότε ύπόθεσιν μέν ήδύνατο νά έχη 
ερωτικήν, οϊαν ό φιλόσοφος μεγάλως έχρειάζετο τότε διά τον διά
λογον τούτον, ρητορικόν όμως ύφος και μορφήν δμοίαν μέ τήν τών 
λοιπών έργων τοΰ ρήτορος και τών τότε ρητόρων καθόλου, ους 
πάντας προύτίθετο νά έξελέγξτ; καί καταπολέμηση.

Αλλά, δύναταί τι ς ν’ άντείπη είς ταΰτα, ή όμοιότης τοΰ ερω
τικού προς τούς λοιπούς τού Αυσίου λόγους συνίσταται, ώς εΐδο- 
μεν, είς μόνην την γλώσσαν καί τδ καθόλου ύφος τοΰ λόγου, ά- 
τινα πάντοτε πρέπει νά διακρίνη τις έν τοΐς έ'ργοις συγγραφέως 
τίνος μέχρι βαθμού τίνος, έξαιρουμένων, έννοεΐται, τών είς έκαστον 
γένος τών έργων αυτού ίδιαζουσών φράσεων και χαρακτηριστι
κών σχημάτων τού λόγου. Εινε δέ πολλώ εύκολώτερον νά δεχθή 
τις οτι δ Λυσίας διετήρει την αυτήν γλώσσαν καί γενικόν τινα 
χαρακτήρα λόγου έν πάσι τοΐς έ'ργοις αυτού η οτι ό Πλάτων 
έποίησε τόσον παράδοξον καί τερατώδη μΐξιν άλλοτρίου αντικει
μένου καί άλλοτρίου ύφους τοΰ λόγου αύθαιρέτως. Διότι πώς η- 
θελεν αφήσει τοιοΰτόν τι άπαρατήρητον καί άνεξέλεγκτον ό Λυι 
σίας καί οί ύπερασπισταί αυτού, έν οις καί Διονύσιος ό Άλικαρ- 
νασσεύς; ’Εάν δέ η τολμηρά αύτη καί τερατώδης πράξις τού Πλά
τωνος έφωράτο, οπερ εξάπαντος έπρεπε νά συμβή, τότε ό διάλο
γος δέν ηθελεν άπολέσει τήν σοβαρότητα καί σπουδαιότητα αυ
τού, καί ό φιλόσοφος δέν ηθελεν άποτύχει έντελώς τού σκοπού του; 
Ή τερατώδης λοιπόν μΐξις άλλοτρίου άντεικειμένου καί άλλο
τρίου ύφους έν τώ Έρωτικώ μόνον έν τή φαντασία τών νοθευόν- 
των ύφίσταται, και ή άπατη αύτη προήλθεν άναμφιβόλως έκ τής 
έν τώ λόγω τούτω έπικρατήσεως τής αυτής γλώσσης καί τού 
αύτοΰ χαρακτήρας τού λόγου καθόλου καί έν τοΐς λοιποΐς δικανι- 
κοΐς τού Αυσίου λόγοις.

"Ετερον ύπέρ τής νοθείας λόγον φέρει δ 'Έρμαννος τον έξης1)' 
έπειδή, λέγει, δ διάλογος συνεγράφη πιθανώτατα έν έποχή, καθ’ 
ηνό Λυσίας καί δι’άλλων πολλώ τελειοτέρων έργων του είχε δο- 

1) Geschichle und System d. pl. Philos. A', σ. 518 έπ.
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ξασθή, και προ πολλοϋ ήδη πανελληνίου άπήλαυε φήμης, θά ήτο 
άστοχον καί ανάξιον τοϋ Πλάτωνος νά κρίνη ούτος τήν ρητορικήν 
τοϋ άνδρός δεινότητα έξετάζων ίν έκ τών χειριστών αύτοΰ έργων, 
ενώ τοΰτο θά έπετρέπετο τώ συγγράφει, άν ούτος έσκόπει μόνον 
νά δείξη οτι τοιούτους λόγους, έφ’ οίς οί ρητοροδιδάσκαλοι καυ- 
χώνται, ο.ί μαθηταί τοϋ Σωκράτους έν ανάγκη καί έξ υπογείου 
ήδύναντο νά κατασκευάσωσιν.

Είς ταΰτα όμως δύναται τις ν’ άντιπαρατηρήση τά έξης. Έάν 
τότε δέν ήρμοζεν είς τον Πλάτωνα νά έλέγξη την ρητορικήν τοΰ 
Λυσίου δεινότητα έπί ένός τών χειριστών καί πιθανώς προτητε- 
ρινών αύτοΰ έργον, διά τον αυτόν λόγον έτι όλιγώτερον ήρμοζε 
καί έπετρέπετο αύτώ ν’ άπομιμηθή τοιοϋτόν τι έργον1). νΑλλως 
τε καί, ώς ό "Ερμαννος αύτός αρκούντως άπέδειξε2), λόγος έρω- 
τικοϋ περιεχομένου ήν διά τόν σκοπόν καί τήν ύπαρξιν τοϋ δια
λόγου Φαιδρού αναπόφευκτος, διότι ό Πλάτων έσκόπει έκ τοϋ 
περιεχομένου τοϋ λόγου λαβών αφορμήν νά έκθέση πάσας τάς τό
τε άπασχολούσας αύτόν φιλοσοφικάς ιδέας περί τοϋ καλοϋ, τοϋ 
έρωτος και τής σχέσεως άμφοτέρων πρός τήν ψυχήν* τόν τοιοϋτον 
λοιπόν λόγον τότε μόνον έδικαιοϋτο ό Πλάτων νά πλάση, άν ό 
Λυσίας μηδένα έρωτικόν λόγον είχε γράψει, οπερ όμως δέν εινε 
αληθές, ώς αί τών άρχαίων περί τούτου μαρτυρίαι άποδεικνύου- 
σιν3). "Οσον δ’ ήδη αφορά καί τήν γνώμην, οτι ό Πλάτων ήθελε 
δήθεν νά δείξη πώς οί μαθηταί τοϋ Σωκράτους έν καιρω ανάγκης 
ρητορικούς λόγους καί έξ ύπογείου έποίουν, μετά τά μέχρι τοϋδε 
είρημένα εινε λίαν προφανές οτι ούδένα διά τής έπιδεικτικότητός 
του ναύτης ήθελε δρέψει έπαινον, καθόσον δ λόγος βν άντιφιλοτι- 
μεϊται νά μιμηθή, εινε μέν λυσιακός, άλλ’ οχι έξ έκείνων, έφ’οις ή 
ρητορική έσεμνύνετο, καί έπομένως ήδύνατο ούχ ήττον νά ψεχθή 
ότι μόνον τά εύκολα καί μικρού λόγου άξια, άλλ’ δχι καί τά τε
λειότερα καί σπουδαία ρητορικά έργα ήδύνατο ν’άπομιμηΟή. Πά- 

1) Πρβ. Uebcrweg ένθ. άνωτ. σ. 264.
2) Πρβ. Geschichte und System d. pl. Philos. A', σ. 516 έπ. 

673. έπ.
3) ’Ίδε ανωτέρω σ. 43 σημ. 2.
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σαί ου.ως αί αντιρρήσεις καί δυσκολίαι αύται αίρονται, όταν θεω- 
ρήση τις τόν Ερωτικόν ώς γνήσιον τού Λυσίου εργον, οπερ ό Πιά
των έξελέξατο διά τόν διάλογόν του τούτον, μόνον διότι ήν κα
τάλληλον πρός τε τό περιεχόμενον καί τόν σκοπόν αύτοΰ, χωρίς 
νά διακρίνη τούτο ποσώς άπό τών λοιπών τού ρητορος έργων 
κατά την αξίαν’ διότι τώ όντι, ώς δυναταί τις νά ίδη έκ τού 
Φαίδρου, ό φιλόσοφος είχε περί πάντων άδιακρίτως τών έργων 
της τότε ρητορικής την αύτην ταπεινήν και περιφρονητικήν ιδέαν.

Ούτοί εισιν οί σπουδαιότεροι λόγοι, ούς μέχρι τούδε έξεύρον καί 
προέβαλον οί τήν νοθείαν τού Ερωτικού ίσχυριζόμενοι. Ώς όμως 
μέχρι τούδε είδομεν, οί λόγοι αύτών ούτοι δέν εινε ισχυροί καί 
ακατάβλητοι, άλλά τούναντίον αί αντιρρήσεις, άς δυναταί τις κατ’ 
αύτών νά ποιήση, είνει μάλλον δεδικαιολογημέναι καί λογικαί καί 
υπέρ αύτών τήν πλάστιγγα έλκουσαΐ. Πρός δέ τούτοις μεγίστης 
ύπέρ τής γνησιότητας τού λόγου έπιρροήν έξασκεΐ καί ή ομοφω
νία τής τών αρχαίων περί τούτου γνώμης’ διότι ό διάλογος, συγ
γράφεις έν τή άρχαιότητι, συνεγράφη βεβαίως καί διά τήν αρχαιό
τητα, καί ή έπικράτησις έσφαλμένης περί τού Ερωτικού γνώμης 
θά συνεπήγε καί τήν παντελή αποτυχίαν αύτού, οπερ δέν συνέβη· 
Καί αύτή δέ ή παραδειγματική αύστηρότης, μεθ’ ής ό Πλάτων 
επικρίνει τόν λόγον, καί ή ελλιπής αύτού κατασκευή ύπό τεχνι
κήν έ'ποψιν συνηγορούσε σπουδαίως ύπέρ τής γνησιότητος αύτοΰ. 
Τό τέλος μάλιστα τού λόγου σ. 234, C: αεί δέ τι σύ ποθείς 
ηγούμενος παραλελεΐφθαι, έρωτα» ήτο αδύνατον νά θέση ό Πλά
των εις τό στόμα τού Λυσίου, μόνον διότι συνέτεινε πρός έξακο- 
λούθησιν τού διαλόγου καί συνέφερεν ούτως αύτώ* τοιαύτην αυ
θάδειαν ούδέποτε ήθελε πράξει ό σεμνός, ό θείος Πλάτων, πάν
τα δέ τά ύπό τού Έρμάννου ύπέρ τούναντίου λεγάμενα άναφορι- 
κώς πρός τό χωρίον τούτο δέν εινε πειστικά.

Πάντες λοιπόν οί λόγοι ούτοι δικαιοΰσιν, ή μάλλον άναγκά- 
ζουσιν ημάς ώς τήν μόνην ορθήν περί τού αντικειμένου τούτου 
γνώμην νά θεωρώμεν τήν καθ’ δλην μέν τήν αρχαιότητα καί μέ

ί) Gesam. Abhandl. α, 2|,
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χρι τού ήμετέρου αίώνος άποκλειστιζώς επικρατούσαν και νυν 
δ’ετι ύποτών πλείστων λογίων πρεσβευομένην, οτι ό έν τώ Φαί
δρω Ερωτικός εινε γνήσιον τού ρήτορας Λυσίου έργον και όχι έλευ- 
βέρα τού Πλάτωνος άπομίμησις.

’Εν Μονάχω κατά μήνα Μάρτιον 1875.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Μ ακιδών.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡ’ ΕΛΛΗΣΙ (*).

(*) Συνέχεια και τέλος τής έν τώ δ' τεύχει τού γ' έτους τού Αθη
ναίου (σελ. 444) οιακοπείσης διατριβής.

Σημασία του αγάλματος του πολιούχου θεού ώς πρός την 
πό.ίιν και τούς ποΛίτας, καί πώς ε^εόη^οΰτο ή τούτου 
προστασία και αρωγή εν όεινοϊζ καιροϊς κατά την δόζαν 
τών πιστών.

’Επειδή περί τής λατρείας ούδενος άλλου πολιούχου Θεού γινώ- 
σκομεν οσα περί τής τών Αθηνών Πολιάδος Άθηνάς, βάσιν εν
ταύθα τής θεωρίας ήμών θέτομεν τά τής θεάς ταύτης καί τό έν 
τη άκροπόλει αύτής άγαλμα, άναφέροντες τά περί ταύτης γνω
στά, είς ά προςθέτομεν καί οσα άλλοθεν γινώσκομεν περί όμοιων 
θεών άλλων πόλεων, ουδόλως φοβούμενοι μή έν τούτοις άνα- 
μίξωμεν άλλότρια’ διότι ή τών Ελλήνων θρησκεία, καί μάλιστα 
ή τών θεών λατρεία, οσον ποικίλη καί αν ήτο διά το μέγα τών 
θεών πλήθος καί τά ίδιάζοντα έκάστω τούτων προςόντα, ά προε- 
κάλουν ού μικράς διαφοράς έν τη λατρεία, πάλιν τά κύρια ήσαν τά 
αυτά*  καθόσον ή τών Ελλήνων θρησκεία έπετηρεΐτο έν τοΐς πλεί- 
στοις καί έρρυθμίζετο έπι τών ιστορικών τουλάχιστον χρόνων καί 
επί τής ακμής τής 'Ελλάδος ύπο τού έν Δελφοϊς μαντείου’ ώστε 



56 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΙ1Σ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ

πάλιν έν τή μεγάλη ποικιλία ύπήρχεν ένότης και αρμονία, ώς 
έν άλλη προεκδοδείση ήδη πραγματεία ημών ύπεδείξαμεν1).

1) Έν Αθηναίου τόμ. α' σελ. 139—164.
2) Παυσ. 1, 26, 7. «Τδ δέ άγιώτατον έν κοινφ πολλοΐς πρότερον νο- 

μισθέν ετεσιν ή συνήλθον άπδ τών δήμων έστΐν Αθήνας άγαλμα έν τή 
νυν άκροπόλει, τότε δέ ονομαζόμενη πόλει. Φήμη δέ εις αύτδ έχει πε- 
σεΐν έκ τοΰ ούρανοϋ.» Ό ’Απολλόδωρος προςθέτει (3, 14, 6), οτι ό της 
Αθήνας 6ε δς υιός Έριχθόνιος Ιδρύσατο τδ έν άκροπόλει ξόανον αύτής. 
Ό iertut. ad gentes 1, σ. 58 καλεΐ τούτο palam, πρβ. Mulier Mi
nervae Poliadis sacra σελ. 18.

3) Βλ. Αθηναίου τομ. γ' σελ. 287 κ. έ.
4) Vitr. 1, 7, 1. Βλ. τδ χωρίον άνωτέρω σελ. 411 σημ. 5 τού γ' 

τόμου τού Αθηναίου.
5) Όμ. Ίλ. β, 546 Όδ. η, 81. Έροδ. 8, 55 και Άπολλοδ. έν βιβλ. 

3, 14, 6.'Ο ύστερον ύπδ τών Αθηναίων λατρευόμενος ούτος ώςήρως 
ή θεδς έν τω αύτώ τής Πολιάδος ναώ, έν ω έπιστεύετο οτι ήτο ό τάφος 
του, ώς και ό τού Κέκροπος, έγεννήθη κατά τούς αττικούς μύθους άπδ 
'Ηφαίστου, όρεχθεντος νά ουνέλθη τή Άθηνα, και έκ τής έπι γής πεσού- 
σης σποράς. Είναι δε διά τούτο προσωποποίησις αύτών τών τής Αττι
κής κατοίκων, οΐτινες αύτόχθονες, ήτοι γηγενείς, αύτοκαλούμενοι, έπ(- 
στευον ότι έγεννήθησαν έκ τής γής, όπως τά φυτά, θερμανθείσης δηλο
νότι ταύτης και ύγρανθείσης έκ τής ουρανίου δρόσου. Διδ και ό γεγενής

Το άγαλμα τής Άθήνησι Πολιάδος Αθήνας έπιστεύετο δτι 
ήτο διιπετές2), ώς καί άλλα παλλάδια έν άλλαις πόλεσι σωζο- 
μενα3), και έτηρεΐτο έν τώ επί τής άκροπόλεως ΈρεχΟείω, όπως 
καί πάντα τά τής αυτής φύσεως άγάλματα έφυλάσσοντο έν ταΐς 
άκροπόλεσι, διότι αύται τδ πρώτον ωκίσθησαν διά τδ ασφαλές, 
ΐνα έκεΐθεν έφορώσιν αυτά έπι τής χώρας άπάσης, προστατεύοντα 
αυτήν καί τούς έν αυτή οίκούντας, καί ϊνα άπανταχόθεν τής χώ
ρας δύνανται νά προςβλέπωσιν οί κάτοικοι πρός τον ναδν τοΰ 
πολιούχου καί έπικαλώνται τήν αύτοΰ έπικουρίαν 4).

Τδ άγαλμα ταύτης ήτο τδ άρχαιότατον, καί διά τούτο ίερώ- 
τατον τών έν Άθήναις αγαλμάτων, φυλασσόμενον έν τώ πρωτί- 
στω και ίερωτάτω τής πόλεως ναω, ος ήτο σύμπλεγμα πολλών οι
κοδομών, καί δν αύτδς ό θετός αυτής υιός Έριχθόνιος ή Έρεχθεύς5) 
ώκοδόμησε κατά πρώτον, άνεκαίνισαν δέ ύστερον πολλάκις οί
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Αθηναίοι καί τελευταίου μετά τά Μηδικά μεγαλοπρεπέστατα έν 
Ίωνικώ ρυθμώ, οϊκείω τών Ίώνων Αθηναίων, τηρηθείσης δμως πι
θανώς της πρώτης και αρχαιότατης διαθέσεως αύτοΰ '), ώς ήδη 

εϊπομεν.
Και έν ά'λλαις πόλεσι της Ελλάδος τά τών πολιούχων θεών α

γάλματα έπιστεύοντο οτι κατέπεσαν έξ ουρανού ή οτι έδόθησαν 
ύπδ τών θεών τοΐς γενάρχαις πάσης πόλεως, ή οτι τούλάχιστον 
καθιδρύθησαν ύπο τών πρώτων αρχηγών τοΰ γένους, της φυλής, 
η τών πρώτων οϊκητόρων χώρας τινδς, ώς πολλαχοΰ της περιηγή- 
σεώςτου λέγει δ Παυσανίας* διά τοΰτο δέ έτηροΰντο, ώς ήδη ειπο- 
μεν, πάντοτε οία παρεδόθησαν ύπο τούτων (διότι έν τή αρχαϊ
κή αύτών μορφή συνίσταται και πάσα ή ίερότης αύτών και ση
μασία) και έφυλάσσοντο έν τοΐς άρχαιοτέροις και ίερωτέροις ναοΐς 
της πόλεως, ών ή πρώτη κτίσις άνεφέρετο πάλιν είς τούς πρώ
τους οϊκητορας της πόλεως ή είς τούς γενάρχας τών κατοίκων 
ταύτης.

Επειδή έν τή σωτηρία τών αγαλμάτων τούτων ές-ηρίζετο, ώς 
και αλλαχού εϊπομεν, ή τής πόλεως σωτηρία, και έπειδή έκ τής 
ακριβούς τηρήσεως τής πατροπαραδότου λατρείας τών πολιούχων 
θεών και ηρώων έξαρτάται και ή τούτων πρδς τούς πιστούς εύ
νοια και προστασία, πανταχού αί πόλεις και έ'σωζον οϊοις τρόποις 

Έριγθόνιος, άμα γεννηθείς έδόθη κατά τούς μύθους εις τάς θυγατέρας 
Κέκροπος Πάνδροσον, ”Αγραυλον και 'Έρσην, ά όνόματά είσιν έπίθετα τής 
ύγρας φύσεως τής Αθήνας, ΐνα άναθρέψωσιν αυτόν διότι και τά τής γής 
γεννήματα διά τής ύγρασίας και δρόσου τής νυκτος και τοΰ φωτός τής ημέ
ρας αυξάνουν και κραταιοΰνται. Κατά τούς μύθους λοιπόν τούτους αυτά 
τά τέκνα τής άττικής γής, ο5, πρώτοι δηλονότι κάτοικοι αυτής, έκτισαν 
ναόν τοΰ άπο τοΰ ουρανού καταπεσόντος αγάλματος τής Αθήνας, ήτις 
και αύτή ούδέν άλλο είναι τό κατ’ άρχάς ή προσωποποίησις τοΰ γλαυ- 
κοΰ τής Αττικής ούρανοΰ, τοΰ φωτίζοντας καί σώζοντος παν έπι τής άττι
κής γής φυόμενον και ύπαρχον, εις ήν δμως προϊόντος τοΰ χρόνου άπεδό- 
θησαν και πλεΐσται άλλαι ιδιότητες ύπο τών ποιητών και μάλιστα τών 
Αθηναίων. Βλ. Κ. Ο. Mulier Minervae Peliadis sacra σελ. 5 κ. έ.

1) Αύτόθι σελ. και ΆΟήναιον ανωτέρω έν σελ, 301 τά ύφ’ήμών 
ειρημένα.
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ήδύναντο τά τούτων άγάλματα, και έλάτρευον ταϋτα αείποτε 
κατά τόν ά'παξ παραδεδεγμένον τύπον. Ή πίςις δέ τών ανθρώπων 
εις τήν άπό τών πολιούχων θεών και ηρώων προστασίαν δέν ητο 
άπλή μόνον έ'ννοια, άλλ’ έστηρίζετο είς τά έν τοΐς Όμηρικοΐς έπε- 
σι περί τών φίλων τοΐς "Ελλησι καί Τρωσι θεών, ών οί μέν σώ- 
ζουσιν άοράτως έν τοΐς κινδύνοις τούς φίλους αύτών, άλλοι δέ έν 
ξένοις προσώποις παρατάσσονται έν ταΐς μάχαις καί πολεμοϋσιν 
ύπέρ τούτων η έκείνων τών μαχομένων. *Ετι δέ έστηρίζετο πο
λύ μάλλον και εις αποδείξεις ίστορικάς είτε συγχρόνους είτε προ- 
γενεστέρας τής αμέσου τών θεών τούτων βοήθειας, δι’ ών ή πίστις 
μετετρέπετο είς βεβαίαν πεποίθησιν.

Αί αποδείξεις αύται έλαμβάνοντο έκ τυχαίων περιστατικών ή 
φυσικών φαινομένων η καί έκ φήμης αδέσποτου, ήτις καί αύτη 
έπιστεύετο ούρανόπεμπτος καί διά τοϋτο αληθής1), η ήσαν πλά
σματα τών ιερέων καί τών πολιτικών άνδρών, οϊτινες άπεπει- 
ρώντο ούτω νά έμπνεύσωσι τοΐς πιστοΐς θάρρος έν κινδύνοις, καί 
νά χειραγωγήσωσι τά πλήθη πρός τούς σκοπούς των.

1) Βλ. τα παρ’'Προδότω (9, 100 κ. έ) περί τοιαύτης φήμης, έλθου- 
σης ε’ς τό έν Μυκάλη στρατόπεδον τών 'Ελλήνων, ότι αυθημερόν ένίκη- 
σαν οί 'Έλληνες τόν Μαρδόνιον έν Πλαταιαΐς, ήτις φήμη άπεδείχθη ύστε
ρον αληθής καί ευθύς τότε πλεϊστον συνετέλεσε πρός ένθάρ^υνσιν τών έν 
Μυκάλη άγωνιζομένων Ελλήνων καί πρός τήν νίκην αύτών. Πλείω περί 
τοιούτων φημών και κληδόνων, άς άπό τών Όμηρικών χρόνων έπίστευον 
οι "Ελληνες ουρανόπεμπτους, φέρει ό Grote έν έλλ. ίς. τόμ. γ’ σ. 152.

2) Και δπως άλλως λέγει έν τή ομηρική (άπό σελ. 149 τής β' έκδ.) 
καί τή μεθομηρική θεολογία (άπό σελ. 157 κ. έ.) ό Naegelsbacb.

3) Όδ. π. 161' Ού γάρ πω πάντεσσι θεοί φαίνονται έναργεϊς.

Επειδή έγίνωσκον πάντες δτι οί θεοί δέν έμφανίζονται τοΐς 
άνθρώποις άπό τών Όμηρικών χρόνων εί μή διά τεράτων καί ση
μείων2), καί οτι προσωπικώς ούδέ έπΙ τοΰ τρωικού πολέμου ένε- 
φανίζοντο3), άλλά κεχα^υμμέ^οι ήερι καί ολως άγνωστοι μέ- 
νοντες τοΐς πολλοΐς τών άνθρώπων, και μάχονται ύπέρ τών φί
λων ή νουθετοϋσιν αύτούς’ έκ δέ τών άποτελεσμάτων ή άλλως 
πως έγίνετο καταφανής ύστερον ή παρουσία αύτών’ έπειδή δέ 
έ'τι έπιστεύετο δτι ή προσωπική έμφάνισις αύτών ήτο έπικίν- 
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δυνος τοΐς άνθρωποι;, ακίνδυνος δέ μόνον έπι τών προομηρικών 
ή μυθικών χρόνων, οτε οι θεοί είχον κοινωνίαν πρός τούς ανθρώ
πους1), αγαθούς και δικαίους τότε όντας, και έκ της κοινωνίας 
ταύτης έγεννήθησαν οί ημίθεοι ή ήρωες, συνελθόντων θεών πρός 
θνητάς καί θεαινών πρός θνητούς, έντεΰθεν έδέησε νά πλασθώσιν 
άλλαι αποδείξεις περί της τών θεών παρουσίας καί αρωγής έν 
τοΐς δεινοις, οιαί είσιν αί έπόμεναι, εις ας δυνατόν νά προςτε- 
θώσιν έκ τών έλλήνων καί ρωμαίων συγγραφέων και άλλαι πολλαί.

1) Βλ. Ίλ. ω 463 και Όδ. η 201—206 καί σημειώσεις Nitzsdl 
ένταΰθα. 'Ησιόδου άποσπ. 187 β' έκδ. Goettl. και Παυσανίου (8, 2, 2) 
θεωρίαν περί τούτου.

2) Τά ύπό τού Πεισιστράτου μηχανηθέντα πρός κατάληψιν τής τών 
Αθηνών τυραννίδος διά γυναικός παριστώσης τήν Άθηνάν καλεΐ ό 
'Ηρόδοτος (1, 60) εύήθη, δεικνύων οτι έπ’αύτοΰ ήρχισαν οί νοη« 
μονέστεροι τών Ελλήνων νά κρίνωσιν άλλως περί τοιούτων μέσων 
απάτης τού πλήθους, έν ώ οί κοινοί τών ανθρώπων έπίστευον τοιαυ- 
τας θεοφανείας, καί πλαστός ουσας, ώς αληθείς καί πρό τού 'Ηροδότου 
καί μετ’ αυτόν αείποτε. 'Άλλως ούτε ό Πεισίστρατος ήθελεν επινοήσει 
τοιοΰτο, ούτε ό “Ιστρος, ό άτθιδογράφος τοΰ γ' π. X. αίώνος, καί ό 
’Αντικλής ήθελαν συγγράψει περί επιφανειών Απόλλωνος βιβλία, ών 
τά σωζόμενα αποσπάσματα συνήγαγεν ό Siebilis ίν τή περί άτθίδων 
πραγματεία του έν σελ. 66 και έξης.

3) Πλουτ. έν Θεμιστ. 12. «Λέγεται ύπό τινων, τόν μέν Θεμιστοκλέα 
περί τούτων από τοΰ καταστρώματος άνωθεν τής νεώς διαλέγεσθαι, 
γλαύκα δ’ όφθήναι διαπετομένην έπι τά δεξιά τών νεών καί τοΐς καρ- 
χησίοις έπικαθίζουσαν»· πρβ. 'Ησυχ. έν λ. γλαύξ έπτατο' «ταΐς άληθεί- 
αις προ τής μάχης έν Σαλαμΐνι γλαύκα φασι διαπτήναι τήν νίκην προση- 
μαίνουσανί, Ταύτα λέγει και ό Σχ. Άριστοφάνους είς Σφηκ. στ. 1086«

Διά τούς είρημένους λόγους αί τών πολιούχων θεών καί ηρώων 
εμφανίσεις, η αί θεοφάνειαι, ουδέποτε γίνονται έν τω προσώπω 
αύτών2) κατά τούς ίς-ορικούς χρόνους, άλλά διά τεράτων ή μάλ
λον εν τινι μορφή τών ιερών αύτών ζώων, η άλλως πως ώς ή πε- 
ρίστασις συνεχώρει. Ούτως ή τών Αθηνών πολιούχος ένεφανίσθη 
πρό της έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας έπί της νηός τού Θεμιστοκλέους 
ώς γλαύξ, ής την έμφάνισιν έξέλαβεν δ Θεμιστοκλής ώς άγαθόν 
οιωνόν, προσημαίνοντα την νίκην τών Ελλήνων3).
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ΊΙ αύτη θεά, υποχωρούσα δήθεν είς τήν άκατάσχετον είςβολήν 
τών Περσών, -ϊνα σώση τούς Αθηναίους από τού κινδύνου, έδωκε 
τό σημεϊον της άποχωρήσεως τών Αθηναίων από τής πόλεως πρό 
της τών Περσών επιδρομής διά τής από τού ναού είς Πειραιά 
άποχωρήσεως τού ιερού αυτής δράκοντας* δι’ ού σημείου ήδυνήθη 
ό Θεμιστοκλής νά πείστ} τούς Αθηναίους ν’ άφήσωσι τήν πόλιν 
χλΙ νά είςέλθωσιν είς τά πλοία, όπως σωθώσιν από τού έπικει- 
,μένου βεβαίου κινδύνου1).

Αλλά και πρό τής έν Σαλαμίνι ναυμαχίας έζεδηλώθη ή τών 
εγχωρίων θεών προστασία, καί ή τών ηρώων ώςαύτως, ούς έπε- 
καλέσθησαν αί 'Έλληνες έν τώ κινδύνω, ή τού Αιαντος και Τε- 

— ’ ~ ... ~ '—
1) 'Ηροδ. 8, 41' «Λέγουσι οί Αθηναίοι, όφιν μέγαν φύλακα τής 

άκροπόλεως ένδιαιτασθαι έν τω ίρώ. Δέγουσί τε ταϋτα, και δή καί ώς 
έόντι έπιμήνια έπιτελέουσι προτιθέντες, τά δέ έπιμήνια μελιττόεσσά έστι. 
Αύτη δ’ ή μελιττόεσσά έν τω πρόσθεν αίεΐ χρόνω άναισιμουμένη τότε ήν 
άψαυστος' σημηνάσης δέ ταΰτα τής ΐρείης μάλλον τε οΐ Αθηναίοι καί 
προθυμότερον έξέλιπον τήν -πόλιν, ώς καί τής θεού άπολελοιπυίης τήν 
άκρόπολιν.» Πρβ. Ιίλουτ. έν Θεμ. 40 καί εν τώ περί ’Ίσιδος καί Όσιρ. 
71 καί Φιλοστρ. έν Είκ. 2, 17.

Ό Ιερός ούτος όφις τής Αθήνας, δς ήτο δ Έριχθόνιος (Παυσ. 1, 24, 
6 ειη δ’ ’άν Έριχθόνιος ούτος ό δράκων) ή ζών σύμβολον τής έκ τής γής 
γεννήσεως τών Αθηναίων, ώς άνωτέρω είπομεν σ. 56 σημ. 5, και διά τούτο 
έν πολλοΐς τούτων μνημείοις άπεικονίζεται, έτρέφετο έν τφ σηκώ τής 
Πολιάδος Αθήνας έν τω Έρεχθείφ προτιθεμένων αύτώ κατά μήνα είς 
τροφήν πλακουντίων. Βλ. Ήσυχ. έν λ. οίκουρός όφις· καί Ο. Mliller 
Min. Poliad. Sacr. σελ. 28. Creuzer Symb. 3. σελ. 390 καί 407 γ' 
έκδ. φέροντα καί άλλας ερμηνείας τοΰ όφεως τούτου.

Καί έν άλλοις προςέτι ναοΐς άλλων θεών καί ηρώων (βλ. Gerhard 
μυθολογίας 2, 441) έτρέφετο ο όφις ούτος, σημαίνων τήν τής γής ζωι
κήν δύναμιν καί τον απ’ αυτής πλούτον φυλάττων, έκλαμβανόμενος ώς 
αγαθός δαίμων καί φύλαξ τοΰ ιερού έν ω ύπήρχεν, ή τοΰ χώρου έν ω 
ένεφανίζετο, δθεν καί ιερός όφις λέγεται. Εντεύθεν καί παρ’ήμΐν σήμε
ρον τηρείται έτι ή δόξα οτι ό έν οίκίαις ή άλλαχοΰ έν πόλεσιν ύπαρχων 
όφις είναι στοίχε ΐον τής οικία?, δπερ φρουρεί καί φυλάσσει 
αυτήν, καί διά τούτο ουδέ φονεύεται υπό τών ανθρώπων, ώς οί κοινοί 
όφεις, διότι ό φόνος αύτοΰ έπάγει δυστυχήματα έν τώ οί'κφ, άτε δή έκ- 
λείποντος τοΰ φύλακος αύτοΰ, ούτε βλαβερός τοΐς οίκοΰσιν είναι.
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λαμώνος έν Σαλαμΐνι και ή τών Αίακιδών έν Αίγίνη καθ’ Ηρό
δοτον1). Ό αυτός ιστορικός προςθέτει οτι πρό τής ναυμαχίας, έν 
δσω ετι έπορθεΐτο ή της Αττικής χώρα καί ήτο έρημος Αθη
ναίων, έξηγέρθη έν τώ Θριασίω πεδίω κονιορτός, χωρών πρός 
Ελευσίνα, άνδρών ώςεί τριςμυρίων, και ήκούσθη φωνή θεία, ό μυ
στικός "Ιακχος’ έκ δέ τοϋ κονιορτοϋ καί τής φωνής έγένετο νέ
φος, οπερ έστράφη πρός τό έν Σαλαμΐνι στρατοπέδου τών 'Ελλή
νων. Τό σημεΐον τούτο έξελήφθη οτι πρόδηλοί τήν καταστροφήν 
του Περσικού ναυτικού κατά τήν παρ’ 'Προδότω έξήγησιν τού: 
Αθηναίου Δικαίου, δςτις φυγάς ων ήτο τότε έν τω στρατω τού 
Ξέρξου.

4) 8, 64. πρβ, και Πλούταρχον Θεμ, 45.
2) 8, 84.

Ό δέ Πλούταρχος έπαναλαμβάνων έν όλίγοις τά αυτά, προς- 
θέτει δτι «"Ετεροι φάσματα καί είδωλα καθοραν έδοξαν ένοπλων 
άνδρών, άπ’ Αίγίνης τάς χεΐρας άνεχόντων προ τών ελληνικών 
τριηρών’ οθς είκαζον Αίακίδας είναι, παρακεκλημένους εύχάϊς πρό 
τής μάχης έπι τήν βοήθειαν». Καί ό 'Ηρόδοτος μικρόν κατω
τέρω 2) προςθέτει δτι άρξαμένης τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας μετά 
τήν έπάνοδον τής είς Αίγιναν πρός τούς Αίακίδας σταλείσης 
νηός, «φάσμα σφι γυναικός έφάνη, φανεϊσαν δέ διακελεύσασθαι.^ 
ώστε καί άπαν άκούσαι τό τών Ελλήνων στρατόπεδον, όνειδί- 
σασαν πρότερον τάδε’ ώ δαιμόνιοι, μέχρι κόσου ετι πρύμναν 
άνακρούεσθε».

Σαφώς ώςαύτως έξεδηλώθη ή προστασία καί τού έν Δελφοΐς 
θεού επί τής είς τήν Ελλάδα είςβολής τού αύτού εχθρού, οτε 
μετά τήν έκπόρθησιν τών Θερμοπυλών έπορεύετο μέρος τού περ
σικού στρατού ϊνα συλήση τό έν Δελφοΐς ιερόν. Οί Δελφοί φοβη- 
θέντες ήρώτησαν τόν θεόν περί τής σωτηρίας τών αύτού χρημά
των, άν θέλη νά κατορύξωσί που ήνά έκκομίσωσιν είς άλλην χώ
ραν αύτά’ «δ δέ θεός καθ’ 'Ηρόδοτον σφέας ούκ έα κινέειν, φάς 
αύτός ικανός είναι τών έωυτού προκατήσθαι...’ έπεί δέ άγχού τε 
ήσαν οί βάρβαροι έπιόντες και έπώρεον τό ίρόν, έν τούτω δ προ
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φήτης όρα πρό τοϋ νηοϋ όπλα προκειμενα έσωθεν έκ τοϋ μεγάρου 
έξενηνειγμένα ίρά, τών ούκ όσιον ήν άπτεσθαι ανθρώπων ούδενί. 
Ό μέν δή ήϊε Δελφών τοΐσι παρεοϋσι σημανέων τό τέρας. Οί δέ 
βάρβαροι έπειδή έγίνοντο έπειγόμενοι κατά τό ίρόν τής Προνήίης 
Άθηναίης, έπιγίνεταί σφι τέρεα έ'τι μέζονα τοϋ πριν γενομένου 
τέρεος* θώυμα μέν γάρ καί τούτο κάρτα έστί, όπλα άρήϊα αύτό- 
ματα φανήναι έξω προκείμενα τοϋ νηοϋ. Τα δέ δή έπί τούτω δεύ
τερα έπιγενόμενα και διά πάντων φασμάτων άξια θωυμάσαι 
μάλιστα. ’Επεί γάρ δή ήσαν έπιόντες οί βάρβαροι κατά τόν νηόν 
τής Προνηϊης Άθηναίης έν τούτω έκ μέν τοϋ ούρανοϋ κεραυνοί 
αύτοΐσι ένέπιπτον, από δέ τοϋ Παρνησσοϋ άπορραγήσαι δύο κο- 
ρυφαί έφέροντο πολλώ πατάγω ές αυτούς καί κατέλαβαν συ
χνούς σφέων, έκ δέ τοϋ νηοϋ τής Προνηϊης βοή τε καί αλαλαγμός 
έγίνετο. Συμμιγέντων δέ τούτων πάντων φόβος τοΐσι βαρβάροισι 
ένεπεπτώκεε.. .οί δέ ίθύ Βοιωτών έφευγον. ’Έλεγον δέ οί άπο- 
νοστήσαντες τών βαρβάρων, ώς έγώ πυνθάνομαι, ώς προς τούτοισι 
καί άλλα ώρεον θεία’ δύο γάρ όπλίτας μέζονας ή κατά ανθρώ
πων φύσιν επεσθαί σφι κτείνοντας καί διώκοντας. Τούτους δέ 
τούς δύο Δελφοί λέγουσιν είναι έπιχωρίους ήρωας, Φύλακόν τε καί 
Αυτόνοον, τών τά τεμένεά έστι περί τό ίρόν... .Οί δέ πεσόντες 
άπό τοϋ Παρνησσοϋ λίθοι έτι και είς ήμέας ήσαν σώοι, έν τώ τε- 
μένεϊ τής Προνηϊης Άθηναίης κείμενοι, ές τό ένέσκηψαν διά τών 
βαρβάρων φερόμενοι. Τούτων μέν νυν τών άνδρών αυτή από τοϋ 
ίροϋ απαλλαγή γίνεται1)».

Τά αυτά θαύματα διηγείται ό Παυσανίας, μιμηθείς ίσως τόν 
Ηρόδοτον, οτι έπανελήφθησαν ύστερον καί έπί τής ύπό τόν 
Βρέννον έπιδρομής τών Γαλατών κατά τής Ελλάδος τω 282 
π. Χ·, ότε οί βάρβαροι ούτοι ήλθον ϊνα λεηλατήσωσι τόν έν

4) Ήροδ. 8, 36. Ταύτα λέγει και ό Διόδωρος 41, 14 καί ό Jusli- 
J1US 2, 42. Τούτοις διαφωνών ό Πλούταρχος έν Νουμα 9 λέγει ότι ό 
τοϋ θεού ναός καταληφθείς ύπό τών Μήδων ένεπρήσΟη, ακολουθών ίσως 
άλλην παράδοσιν περί τούτου. Έν δέ τοΐς σωζομένοις άποσπάσμασι τοΰ 
Ετησίου § 25 λέγεται ότι ό Μαρδόνιος, πεμφθεις ύπδ Ξέρξου ΐνα συ- 
λήσρ τόν ναόν, άπέσχε «χαλάζης έπιπεσούσης παχείας».
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Δελφοΐς ναόν. Οί Δελφοί καταφεύγουσιν φόβου έπι τδ χρη- 
στήριον, καί «δ θεός σφάς ούκ εία φοβεΐσδαι, φυλάξειν δε 
αυτός έπηγγέλλετο τά έαυτοΰ»' μεθ’ ά, προςθέτει ό Παυσα
νίας, «ταχύ τε καί ών ίσμεν φανερώτατα τοΐς βαρβάροις άντε· 
σήμαινε τά έκ τοΰ θεοΰ* ήτε γάρ γή πάσα, όσην έπεϊχεν ή 
των Γαλατών στρατιά, βιαίως καί επί πλεΐστον έσείετο της ημέ
ρας, βρονταί τε καί κεραυνοί συνεχείς έγίγνοντο.... Τά τε τών 
ηρώων τηνικαΰτά σφισιν έφάνη φάσματα, δ Υπέροχος καί δ Λαό- 
δοκός τε καί ό Πύρρος. . . . Τούτοις οί βάρβαροι παρά πάσαν την 
ημέραν παθήμασί τε καί έκπλήξει συνείχοντο* τά δέ έν τη νυκτί 
πολλώ σφάς έμελλεν άλγεινότερα έπιλήψεσθαΓ ρϊγός τε γάρ ισχυ
ρόν και νιφετός ην δμ.οϋ τώ ριγεί, πέτραι τε άπολισΟαίνουσαι τοΰ 
Παρνασοΰ μεγάλαι καί κρημνοί καταρρηγνύμενοι σκοπόν τους 
βαρβάρους είχον έν αυτοΐς ού κατά ένα η δύο, αλλά κατά τριά
κοντα καί έτι πλείοσι. · · άθρόοις ή απώλεια έγένετο υπό της 
εμβολής τών κρημνών1)».

1) Παυσ. 10, 23. προ. 1, 4, 4. Ταύτά φέρει καί ό JustinilS 24, 8. 
'0 δε Κικέρων έν τω de divin. 1, 37 λέγει δτι έν χαίρω τής έπιδρο- 
μήζ τοΰ Βρέ.ννου έρωτηθείς ό θεός περί των πρακτέων, έδωζε διά τής 
Πυθίας τον χρησμόν τούτον'

Ego providebo rem jstam et albae Virgines.

’Όν χρησμόν φέρει ελληνιστί ό Σουΐδας έν λ. Έμοί μελήσει,

’Εμοι μελήσει ταΰτα καί λευκαΐς κδραις.

προςθέτων «ύστερον έφάνη μετά Αθήνας καί Άρτέμιδος, ών καί ιερά 
εισιν έν Δελφοΐς, άπαντών τοΐς πολεμίοις».

2) Παυσ. 9, 22, 2' «Τον Ερμήν λέγουσι τον Πρόμαχον, Έρετριέων 
ναυσιν ές Εύβοιας ές τήν Ταναγραίαν σχόντων, τούς τε έφηβους έζαγα· 
γεΐν έπί τήν μάχην, καί αυτόν άτε έφηβον στλεγγίδι άμυνόμενον μάλι
στα έργάσαοθαι τών Εύβοέων τροπήν».

Ό τών Ταναγραίων πρόμαχος έπικαλούμ,ενος Έρμης έπί τίνος 
είςβολης τών Έρετριέων έξηγαγε κατ’ αύτών τούς έφηβους, καί 
αυτός ώς έφηβος στλεγγίδι αμυνόμενος κατά τών Έρετριέων ετρε- 
ψεν αυτούς είς φυγήν, καί έκ τούτου οί Ταναγραίοι λατρεύουσιν 
ώς πρόμαχον αύτών τον θεόν τούτον2). Καί παρά 'Ρωμ,αίοις έτι
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μάλλον έπιστεύοντο αί τοιαΰται των θεών καί ηρώων επιφάνειας 
άφ’ ού χρόνου μάλιστα έγένοντο δεκτοί "Ελληνες θεοί και έλα- 
τρεύοντο ύπό τούτων καθ’ ελληνικόν τρόπον. Ούτως έπεφάνησαν 
έπίκουροι της 'Ρώμης οί Διόςκουροι έν τή τών 'Ρωμαίων πρός τούς 
Λατίνους μάχη μετά την έξωσίν τών βασιλέων κατά Κικέρωνα1), 
καί πάλιν έν τώ κατά Περσέως του βασιλέως της Μακεδονίας 
πολεμώ παρασκευάσαντες τοΐς 'Ρωμαίοις την νίκην. Ό Διονύσιος") 
διηγούμενος διά μακρών τήν έπιφάνειαν ταύτην τών Διοςκούρων, 
προςθέτει ότι οί 'Ρωμαίοι έκτισαν ναόν τούτων έν φ τόπω 
έφάνησαν, καί θυσίας καί τελετάς κατ’ έτος ήρχισαν έκτοτε 
νά τελώσι πρός τούτοις, άφ’ ών εικάζει οτι λίαν θεοφιλείς ήσαν 
οί τότε άνθρωποι.

1) De Ν. Deor. 2, 2.
2) ’Ρωμ. άρχ. 6, 13.

Ψηφισαμένων τών Κορινθίων νά πέμψωσι τοΐς Συρακουσίοις 
βοήθειαν κατά τών πιεζόντων αυτούς Καρχηδονίων, καί στρα
τηγόν τόν Τιμολέοντα, καί ετοίμων ούσών τών νεών, αί ίέρειαι 
τής Δήμητρος καί Κόρης είπον οτι είδον τάς θεάς κατ’ όναρ 
έτοιμαζομένας είς αποδημίαν, καί λεγούσας οτι μέλλουσι νά 
συμπλεύσωσι μετά τοΰ Τιμολέοντος είς Σικελίαν. Διό κατε- 
σκεύασαν οί Κορίνθιοι τριήρη ίεράν, έπώνυμον τών θεών τού
των. Αλλά πρό τοΰ πλοΰ άπελθόντος τοΰ Τιμολέοντος είς Δελ
φούς καί θύσαντος τω θεώ, καί μετά τήν θυσίαν είς τό μαντείαν 
καταβαίνοντος, άποκοπεϊσα ταινία τις, στεφάνους έχουσα καί νι
κάς, κατέπεσεν έπί τής κεφαλής αύτοΰ, οπερ σημεΐον έξελήφθη 
ότι ό θεός έστεφάνωσεν ήδη αύτόν έπί ταΐς μελλούσαις νίκαις. 
’Εν ω δέ ειτα έπλεεν είς Σικελίαν, «πνεύματι καλώ χρώμενος, 
έδοξεν αίφνιδίως ραγέντα τόν ουρανόν ύπέρ τής νεώς έκχέαι πολύ 
και περιφανές πΰρ. Έκ δέ τούτου λαμπάς άρθεΐσα ταΐς μυςικαΐς 
έμφερής καί συμπαραθέουσα τόν αύτόν δρόμον, ή μάλιστα τής 
Ιταλίας έπεϊχον οί κυβερνήται, κατέσκηψεν. Οί δέ μάντεις τό 
φάσμα τοΐς όνείρασι τών ίερειών μαρτυρεϊν άπεφαίνοντο, και τάς 
θεάς συνεφαπτομένας τής στρατείας προφαίνειν έξ ούρανοΰ τό
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οέϊας. Είναι γάρ ίεράν της Κόρης τήν Σικελίαν’ έπει και τα περί 
την αρπαγήν αύτόθι γενέσθαι, καί την νήσον έν τοΐς γαμοις άνα- 
καλυπτήρίον αύτή δοθήναι», προςθέτει ό διηγούμενος το ιστό
ρημα ΐουτο Πλούταρχος1).

Κατά Στράβωνα2) άγωνιζομένων έν Πυθίοις Άρίστωνος τοΰ 
?Ρηγίνου και Ευνόμου τοΰ έκ Λοκρών τής Σικελίας κιθαρωδού 
ύπέρ τοϋ άθλου τής νίκης, έφαίνετο ευδόκιμων έν τω άγώνι δ 
Αρίστων παρά τοΐς Δελφοΐς, διότι οί πρόγονοι αύτοΰ ήσαν ιεροί 
τοΰ θεοΰ καί έκ Δελφών έστάλη είς 'Ρήγιον ή αποικία’ και όμως 
ένίκησεν ό Εύνομος, διότι ραγείσης κατά τον αγώνα μιας τών 
χορδών τής κιθάρας αύτοΰ, έ'πεμψεν ό θεός τέττιγα, όςτις έπι- 
στάς έξεπλήρωσε τον φθόγγον. Είς μνήμην τοΰ θαύματος τούτου 
έδεικνύετο άνδριάς τοΰ Εύνόμου έν Λοκροΐς, τέττιγα έπί τήν κι
θάραν καθήμενον έ'χων, δν, νικήσας, άνέθηκεν δ Εΰνομος. Καί άλλα- 
χοϋ τής 'Ελλάδος ύπήρχον βεβαίως άλλα τοιαΰτα τής τέχνης 
μνημεία, σώζοντα τήν μνήμην όμοιων θαυμάτων.

Έ άπδ τών πολιούχων θεών προςδοκωμένη καί πράγματι δη- 
λουμένη βοήθεια προς τούς λατρεύοντας αύτούς προήρχετο πολ- 
λάκις καί παρά τών ήρώων χώρας τινός, διότι καί περί τούτων 
έσώζοντο έν πολλαΐς τής Ελλάδος χώραις παραδόσεις, μαρτυ- 
ροϋσαι τήν πρδς αύτάς εύνοιαν τούτων. Ανωτέρω είδομεν έν τοΐς 
ρηθεΐσι περί τής είς τούς Δελφούς έπιδρομής τών Περσών πρότερον 
καί τών Γαλατών ύστερον ότι πλήν τοΰ θεοΰ καί οί αύτόθι έγ- 
χώριοι ή'ρωες Φύλακος καί Άντίνοος συνέπραςαν είς τήν έκφόβι- 
σιν και άποχώρησιν τών βαρβάρων τούτων.

Είς ταΰτα προςτίθεται καί ή άπδ τοΰ Βορρά ανέμου χορηγη- 
θεΐσα τοΐς Άθηναίοις βοήθεια έν τω αύτώ πολέμω τών Περσών* 
Κατά τδν 'Ηρόδοτον3) δ άνεμος Ούτος, γαμβρός ων τών Άθη-

1) Έν βίω Τιμολ. 8. Ή Σικελία ητο ιερά τής Κόρης δτε κατ’ εξο
χήν σιτοφόρος, ώς και πολλαι άλλαι τοιαΰται έλληνικαι χώραι, καθ’ ά 
εϊπομεν έν Αθηναίου ά' τόμω σελ. 360 κ. έ*

2) Έν βιβλ. Τ' σελ. 260.
3) Έν βιβλ. 6, 44 και 7, 189 και Παυσ. 7, 27, 9.

(Αθηναίου τεύχος α' Ετους δ'.) 5 
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ναίων από Έρειθυίας τής ’Ερεχθέως, ην ηρπασε παίζουσαν έπι 
τοΰ Ίλισσού κατά τάς Αθηναίων μυθικάς παραδόσεις1), πρώτον 
μέν σφοδρός πνεύσας διεσκόρπισε τον τών Περσών στόλον περί 
τον ’Άθωνα, ειτα δέ και παρά την Εύβοιαν* δι’ ην έπικουρίαν 
εύγνωμονοΰντες οί Αθηναίοι έςησαν αύτώ βωμόν παρά τον Ίλισ- 
σόν έν θέσει ’Άγραις2) και προςέφερον θυσίας και τιμάς, ώς και οί 
Θούριοι και Μεγαλοπολιται δι’ όμοίαν επικουρίαν3) κατά τών 
πολεμίων αύτών.

1) Πλατ. Φαΐδρ. σελ. 229.
2) Παυσ. 1, 19, 6.
3) Αιλ. ποικίλ. ίστορ. 12, 61 καί Παυσ. 7, 27, 9.
4) ’Εν βιβλίφ 6, 20, 2.
5) Έν Αθηναίου τόμφ Α\ σελ. 390.
6) 1, 32, 3.

7) Τούτον έν 1, 15, 4 καλεΐ ό αυτός "Εχετλον, προςθέτων δτι ήτο 
καί ούτος γεγραμμένος έν τή ποικίλη στοά έν τή είκόνι τής έν Μαραθώνι 
μάχης. Τό δ’όνομα τού ήρωος τούτου έπλάσθη άπό τής λέξεως έχέτλη, 
τής σημαινούσης λαβήν αρότρου κατά Έτυμ. μέγα έν λ. έχέτλη.

8) 1, 3.6, 1.

Ώςαύτως συνεπράξατο τοΐς Ήλείοις είς την κατά τών είςβα- 
λόντων Αρκάδων νίκην δ εγχώριος αύτών δαίμων Σωσίπολις, δν 
έλάτρευον διά τούτο οί Ήλεΐοι έν ίδίω ναώ μετά της Ειλειθυίας 
κατά την θρησκευτικήν παράδοσιν, ην διέσωσεν δ Παυσανίας4), 
έξεθέσαμεν δέ ημείς άνωτέρω5) έν τοΐς περί της ίερότητος τού 
ελληνικού ναού ρηθεΐσιν.

Κατά Παυσανίαν 6) ένεφανίσθη έν τη έν Μαραθώνι μάχη άνηρ 
τό είδος και την σκευήν αγροίκος, οςτις πολλούς τών βαρβάρων 
άρότρω φονεύσας έγένετο εύθύς μετά την μάχην αφανής* καί οτι 
τοΐς περί αύτού ΰς-ερον έρωτήσασι τον έν Δελφοΐς θεόν Αθηναίοι; 
ούδέν έχρησεν ούτος, έκέλευσε δέ τιμάν Έχετλεΐον') ηρώα. Ό 
αυτός Παυσανίας8) λέγει περί άλλου έγχωρίου της Αττικής 
ηρωος τού Κυχρέως, δτι ύπηρχεν ίερόν αύτού έν Σαλαμϊνι, καί 
οτι έν καιρω της ένταΰθα ναυμαχίας τών Αθηναίων έφάνη έν
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ταΐς ναυσί δράκων, περί ού έχρησεν ό θεος^) τοΐς Άθηναιοις οτι 

ούτος ητο δ ήρως Κυχρεύς.

*Η τών έγχωρίων ηρώων προστασία δέν περιωρίζετο έντδς 
τών ορίων της πόλεως και χώρας, αλλά και έκτός ταύτης οπού 
άν ύπήρχον άνδρες ή στρατοί αύτής. Τούτου ενεκα, όπως ου- 
τοι ώσι βεβαιότεροι έν τούτφ, έλάμβανον έν ταΐς στρατείαις 
μεθ’ έαυτών τά αγάλματα ή σύμβολα τών ηρώων τούτων. Τούτο 
έποίουν άνωθεν καί έξ άρχής κατά θρησκευτικόν έθος οί Λακεδαι
μόνιοι, λαμβάνοντες έν ταΐς στρατείαις μεθ’ έαυτών τά άνω- 
τέρω2) περιγραφέντα σύμβολα τών Διοςκούρων, ά ούτοι δόκανα 
έκάλουν. ΓΌτε όμως έδιχονόησαν οί τών Λακεδαιμονίων βασιλείς, 
στρατεύοντες ευθύς μετά τήν κατάλυσιν τής τών Πεισιστρατιδών 
άρχής έπί τήν Αττικήν τδ τέταρτον καθ’ Ηρόδοτον3), τότε ένο- 
μοθέτησαν μόνον είς τών βασιλέων καί είς τών Λιοςκούρων νά 
έξέρχηται είς εκστρατείαν, τών ετέρων έν Σπάρτη μενόντων4).

1) Ό θεός ούτος είναι ό έν Δελφοΐς, δν έν θρησχευτικαΐς άπορίαις 
ήοώτων οΐ "Ελληνες, καθ’ά εΐπομεν έν άλλη ημών διατριβή έν Άθη· 

-ναίου τόμω α' σελ. 439 καί ιδίως 149. 18.
2) Έν σελ. 284 τοΰ γ*. τόμου τοΰ Αθηναίου.
3) Έν βιβλ. 5, 76.
4) Πόσον ισχυρόν και συνηθες ήτο τοΐς Σπαρτιάταις τό θρησκευτικόν 

τοΰτο έθος μανθάνομεν παρά Πολυαίνου έν τοΐς στρατηγ. 1, 41 και 
2, 31, 4.

5) Έν βιβλ. 3, 19, 11.
6) Έν διηγήσει 18* «Λοκροί μαχόμενοι, έπεί συγγενής αύτοΐς Αίας

ήν, έν τή παρατάξει χώραν κενήν έώσιν, ώς δήθεν Αίας έν αυτή παρα-
τάττοιτο. Παρατεταγμένων ούν έν τή πρός Κροτωνιάτας μάχη, Αύτο-
λεων Κροτωνιάτης ήβουλήθη διά τοΰ διαλείποντος διεκπεσεΐν μέρους καί

'Ωςαύτως καί οί Έπιζεφύρίοι Λοκροί έξερχόμενοι είς μάχας 
άφιναν κενήν έν τφ στρατώ θέσιν διά τον ήρωα Αιαντα τδν 
Όΐλέως, οςτις ήτο συγγενής αύτών έκ τής μητροπόλεως κατά 
τά παρά Παυσανίου5) καί Κόνωνος9) περί τούτου λεγόμενα, καθ’ ά 
καί αποδείξεις τής παρουσίας αύτου ώς προμάχου έφέροντο ύπό 
τών Λοκοών. ι

5*
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*Ετι δέ και αύτά τά άγάλματα τών προμάχων και πολιού
χων θεών και ηρώων παρεχωροΰντο έν καιρώ κινδύνου τοΐς αίτοΰ- 
σι φίλοις, όπως εχωσιν ούτοι τήν άπ’ αύτών επικουρίαν. Οί Αι- 
γινήται, ώς είδομεν άνωτέρω, έδωκαν τοΐς Έλλησι πρό τής έν 
Σαλαμΐνι ναυμαχίας τά τών Λίακιδών1), μεθ’ ών τήν έλευσιν συ- 
νήφθη ή ναυμαχία καί έπήλθεν ή τών 'Ελλήνων νίκη. Καί οί Θη
βαίοι μετά τοΰτο αιτοΰσι κατά χρησμόν παρά τών αύτών Αίγι- 
νητών τά αύτά έπί τώ αύτώ σκοπώ’ άλλ’ έπειδή άπέτυχον έν 
τώ πρός Αθηναίους πολέμω, έξγτήσαντο καί άνθρωπίνην έπικου- 
ρίαν παρά τών Λιγινητών, ής καί έτυχον ευκόλως διά παλαιόν 
πρός τούς Αθηναίους μίσος ένεκα τής εξής θρησκευτικής αιτίας. 
Κατά τήν περί ταύτης μακράν τοΰ Ηροδότου^) άφήγησιν πάσχον- 
τες οί Έπιδαύριοι έξ αφορίας τής γής, ήρώτησαν τόν έν Δελφοΐς 
θεόν, ούτος δέείπεν αύτοΐς νά κατασκευάσωσι αγάλματα έκ ξύλου 
ήμερου έλαίας τής Λαμίας καί Αύξησίας"). Επειδή διά ταΰτα 
μόνον έν Άθήναις υπήρχε τοιοΰτο ξύλον, οί Έπιδαύριοι αΐτήσαν- 
τες έλαβον παρά τών Αθηναίων έπί τή συνθήκη νά τελώσι κα
τ’ έτος ιερά τή πολιάδι Άθηνα καί τώ Έρεχθεΐ, ά καί έτέλουν 
ούτοι τακτικώς έφ’ οσον ειχον παρ’ έαυτοις τά αγάλματα. Άλ
λ’οτε ύς-ερον οί Αίγινήται ισχυροί γενόμενοι καί άπό τών Έπιδαυ- 
ρίων, οίς τέως ύπήκουον, άποστάντες άφήρπασαν τά αγάλματα, 
όπως αυτοί εχωσι τήν άπ’ αύτών προστασίαν, καί ίδρυσαν έν

κυκλώσασθαι τούς πολεμίους. Τρωθεις δ’ύπό φάσματος τόν μηρόν, Επε
τράπη καί έσφακέλιζεν, εως άν κατά χρησμόν εις τήν έν Πόντφ Άχίλ- 
λειον νήσον (έστι δ’αΰτη παραπλεύσαντος τόν ’Ίστρον ύπέρ τής Ταυρι- 
κής) έκεϊσε παραγεγονώς καί τούς τε άλλους ήρωας έκμειλιςάμενος, μά
λιστα δέ τήν Αίαντος τοΰ Λοκροΰ ψυχήν, ίάΟη».

4) 'ΗΡοδ. 8, 83.
2) Ό αύτός 5, 80 κ' έ.
3) Είσιν έπίθετα τό μέν τής Δήμητρος τό δέ τής Κόρης, αΐτινες 

παρά Τεγεάταις καρποφόροι εκαλούντο κατά Παυσ. 8, 53, 4, παρ’άλλοις 
θεσμοφόροι. Επειδή δέ ή τής γής αφορία έπιστεύετο ότι προήρχετο άπό 
τής οργής τών θεών τούτων, τό μαντεΐον διέταξε νά έςιλεώσωσιν αύτάς 
διά τής Ιδρύσεως αγαλμάτων και ιδίας λατρείας. Αί αύταί μέ τά αύτα 
όνύματα έλατρνύοντο καί έν Τροιζηνι κατά Ηαυσ. 2, 32.



παρ’ ελλιιςι. 69

Αίγύη, τελοΰντες αύτοΐς άντί τών Έπιδαυρίων τακτικώς τά νε- 
νομισμένα, οί Αθηναίοι, έκλαβόντες τήν άπδ τών Έπιδαυρίων 
έλλειψιν τών ιερών ύβριν εαυτών καί τών ιδίων θεών, και φο
βούμενοι μή διά τήν έλλειψιν ταύτην παροργισθώσιν οί θεοί, ήτή- 
σαντο παρά τών Αίγινητών τά άγάλματα, καί μή λαβόντες 
έπεμψαν στόλον και άνδρας ϊνα λάβωσιν αυτά διά τής βίας ώς 
αΰτοις άνήκοντα ένεκα τών ξύλων. Επειδή δέ δέν ήδύναντο ου- 
τοι ν’ άνασπάσωσιν άπδ τών βάθρων και νά είςβιβάσωσιν είς τά 
πλοία, δέσαντες σχοινιά ειλκον αυτά* άλλά τότε έγένετο βροντή 
και μετά τής βροντής σεισμός, καί οί έλκοντες έξέστησαν τών 
φρενών και εκτειναν άλλήλους ώς πολεμίους, ενός μόνον σωθέντος 
τοΰ κομίσαντος είς Αθήνας τήν άγγελίαν τής συμφοράς ταύτης, 
δν αί γυναίκες τών φονευθέντων έφόνευσαν τρυπώσαι αυτόν μέ 
τάς περόνας τών ίματίων' ού ένεκα οί Αθηναίοι μετήλλαξαν τήν 
τών γυναικών των έσθήτα.

*Η τών πολιούχων θεών καί ηρώων προστασία και βοήθεια έξε- 
τείνετο ού μόνον είς πόλεις δλας καί γένη καί φυλάς, άλλά και 
είς οικίας καί είς πρόσωπα απλώς. Επειδή δέ, καθά άνωτέρω 
«ΐπομεν, τά άγάλματα τούτων ήσαν οί έπι τής γής ορατοί άντι- 
πρόσωποι αύτών και τά όργανα δι’ ών ούτοι έδήλουν τήν έπι 
τών ανθρώπων ένέργειάν των, πάντες δέ ήθελον νά έχωσιν οσον 
πλησιέστερον τούς προστάτας θεούς, έντεϋθεν έξηγείται διατί ού 
μόνον έν παντϊ ο’ίκω ύπήρχον τά τών θεών τούτων καί τών λοι
πών, δσοι είχον οίανδήποτε σχέσιν πρός τούς έν τώ ο’ίκω, άγάλ
ματα, άλλά καί πάς άνθρωπος εύσεβής έφερε παρ έαυτώ, ώς 
φυλακτήριον, τδ τοΰ θεοϋ άγαλμα ή σύμβολόν τι αύτοΰ. Διά τδν 
αυτόν δέ λόγον καί έν τώ τάφω έτίθετο παρά τώ νεκρω άγαλ- 
μάτιον τοΰ προστάτου θεοϋ, ή καί άλλων σχέσιν έχόντων είτε ώς 
πατρώων είτε ώς γενεθλίων καί έφεστίων θεών τούτου, όπως καί 
μετά θάνατον φρουρώσι καί φυλάττωσιν αυτόν. Εντεύθεν άνευρί- 
σκομεν έν τοίς έξορυττομένοις πανταχοΰ τής Ελλάδος άρχαίοις 
τάφοις μέγα πλήθος θείων ειδωλίων έκ ποικίλης ύλης κατεσκευατ 
σμένων»
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Εντεύθεν καί μεγάλοι άνδρες, άλλως τε απαλλαγμένοι δει
σιδαιμονίας, έφερον παρ’ έαυτοΐς άγαλμάτια θεών, ούς προστάτας 
καί σωτήρας αύτών ένόμιζον, ώς ό Σύλλας κατά Πλούταρχον1) 
είχε παρ’ αύτώ χρυσούν αγαλμάτων τοΰ Απόλλωνος, έκ Δελφών 
λαβών αυτό, οπερ κατεφίλει καί έθεράπευε πάντοτε, μάλιστα δέ 
πρό τών μαχών, πιστεύων οτι τή προστασία καί αρωγή αύτοΰ 
ήρθη μέγας καί λαμπρός διά πολλών αγώνων.

1) Έν βίω Σύλλ. 29 καί Val. Max. 1,2, 3.
2) Έν "Ιων·. 143ο.
3) Άπολλοδ. 3, 44, 16. Πρλ. και όσα ανωτέρω περί τών δρακόντων 

τούτων έσημειώσαμεν έν σελ. 60 σημ. 1.
4) Πλούταρχ. περί τοΰ μή χραν έμμετρα τήν Πυθίαν κεφ. 8.
5) Αλεξάνδρα 361 και σχολ.

Κατά τόν Εύριπίδην2) προςέρραπτον αί τών Αθηναίων γυ
ναίκες είς τό ίμάτιον παντός νεογέννητου παιδός γοργόνειον μετά 
όφεων χρυσοκέντητων κατ’ εντολήν δήθεν ή μίμησιν αύτής τής 
Άθηνάς είς φύλαξιν τού παιδός, ώς άποτρόπαιον παντός κακού 
άπ’ αύτοΰ’ διότι αύτή ή Αθήνα, θέσασα έν κύστη τόν θετόν αύτής 
υιόν Έριχθόνιον, έθηκε παρ’ αύτώ καί δράκοντα φύλακα τοΰ παι- 
δός καί παρέδωκε τή Πανδρόσω").

Επειδή δέ ού μόνον ώς πεπληρωμένα έκ τής τών θεών χάρε— 
τος έπιστεύοντο τά τής λατρείας άγάλματα, ώς ανωτέρω είπο- 
μεν, άλλά καί ώς xal αισθανόμενα \ προςεϊχον διά
τούτο οί πιστοί άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, ϊνα μ.ή ένώπιον 
αύτών μηδέν άτοπον καί αισχρόν καί άδικον τελήται, οπερ ήδύ
νατο νά διεγείρη τήν αποστροφήν καί άγανάκτησιν τοΰ θεού καί 
νά μιάνη τον ιερόν αύτοΰ χώρον’ διότι, άν ποτέ έγίνετο τοιου- 
τό τι, ευθύς ό θεός έδήλου διά τοΰ αγάλματος αύτοΰ τήν κατά 
τούτων άποστροφήν καί άγανάκτησιν του, ύστερον δέ έπεμπε καί 
ποινάς βαρείας κατά τών έκτελεσάντων τά τοιαΰτα. Εντεύθεν 
φέρονται παρά τοΐς άρχαίοις πολλά θαύματα τών πολιούχων θεών 
καί ήρώων, έξ ών είσι καί τά εξής.

Ό Λυκόφρων*) φέρει ότι ή έν Τροία Άθηνά, έν ώ χρόνω έγί- 
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νέτο πρό αυτής ό φόνος τοΰ Πριάμου έστρεψε προς την οροφήν 
τούς οφθαλμούς, ϊνα μή βλέπη τά γινόμενα' και οτε Αίας ό Όϊ- 
λέως παρεβίασε τήν ιέρειαν Κασσάνδραν, έκλεισε τούς οφθαλ
μούς. Εντεύθεν έξήγουν οί ύστερον το ήμίκλειστον τών οφθαλ
μών έν τοΐς άρχαϊκοΐς τούτοις άγάλμασιν, ά κατά μίμησιν τοΰ 
έν Τροία τής Άθηνάς έγένοντο ύστερον και έπεδεικνύοντο έν τισι 
πόλεσι τής Ελλάδος και Ιταλίας, ώς διηγείται ό Στράβων1).

1) Έν βιβλ. ς' σ. 264. Πλείω έν Αθηναίου τόμω γ' σ. 288 σημ. 1.
2) Έν Ταύροις 1165 κ. έ.
3) Έν ποικ. Ιστορ. 3, 43 και σημ. Περιζων'ου.
4) Ήροδ. 5, 44. Διοδ. 12, 9.
5) Έν βιβλ. 12, σελ. 522.
6) Φόνος ίίμως άκουσίως γινόμενος ουδό)ως έπεβάρυνε τόν πρά- 

ξαντα έκ μέρους τοΰ θεοΰ, ώς άλλο διήγημα παρά τω αύτφ Αΐλιανφ 
(12, 44) μαρτυρεί.

Ή παρ’ Ευριπίδη 2) Ιφιγένεια λέγει σύμφωνα τή τών άρ
χαίων δόξη οτι τό άγαλμα τής έν Ταύροις Άρτέμιδος έκλεισε 
τούς οφθαλμούς καί έστράφη άπό τών βάθρων αύτοΰ, οτε προς- 
ήλθεν δ Όρέστης, 8ς ητο μιαρός έκ τοΰ αίματος τής μητρός του 
Κλυταιμνήστρας.

Ό δέ Αίλιανός3) φέρει τό διήγημα, οτι οί Συβαρΐται έν στά- 
σει τινι έπιπεσόντες κατά κιθαρωδού, είς τόν βωμόν τής σΗρας 
καταφυγόντος έπί σωτηρία, έφόνευσαν αυτόν τε καί άλλους, 
καί οτι ύστερον άνέβρυεν έν τώ τής 'Ήρας ναώ αίμα έν είδει πη
γής άεννάου, καί οτι έρωτήσαντες τόν έν Δελφοΐς θεόν περί τοΰ 
πρακτέου, έλαβον τόν παρ’ Αίλιανώ φοβερόν χρησμόν, μεθ’ 8ν 
έπήλθε βαρεία ή τής θεοΰ δίκη' διότι μετ’ ού πολύ ήττήθησαν 
κατα κράτος ύπό τών Κροτωνιατών4) καί ή πόλις αύτών ήφανίσθη 
διά τό άσέβημα τοΰτο. νΑλλως διηγείται τά τοΰ άσεβήμ,ατος 
τούτου ό Άθήναιος5), συμφωνών όμως τώ Αίλιανώ οτι ή τιμω
ρία έπήλθεν ένεκα τής πρός τούς θεούς άσεβείας των6) ένώπιον 
αγάλματος τής θεάς, ής τό άγαλμα άπεστράφη έπί τοΐς φόνοις, 
και αύτή έφάνη αύτοΐς κατ’ δναρ έν τή άγορα έμούσα χολήν.

Ό Κάμιλλος, έκπορθήσας τήν τών Ούήίων πόλιν, καί θέλων 
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κατ’ έθος ρωμαϊκόν και ελληνικόν συνάμα νά μεταφέρω, ώς πρό 
τοΰ πολέμου ειχεν ύποσχεθή, εις 'Ρώμην τό άγαλμα της προστά- 
τιδος της πόλεως ταύτης "Ηρας, όπως ή προστασία και εάνοια 
ταύτης μεταστραφή πρός τήν τών 'Ρωμαίων πόλιν, έθυσε και 
ηύχήθη ευμενή γενίοθαι τήν &εάν σύνοίχον τοΐς Λαχονσι τήν 
Ρώμην ^εοΐς, τό άγαλμα εΐπεν δτι και βούλεται καί συναινεΐ. 
Τούτο ούτω διηγούμενος ό ευσεβής Πλούταρχος1) έν άντιθέσει 
πρός τον ρωμαιον ιστορικόν Αίβιον2), λέγοντα δτι ούχι τό 
άγαλμα, άλλά τινες τών παρόντων άπεκρίθησαν εις τήν γενομέ· 
νηνέρώτησιν Vis ne Romam ire, Juno?, είπόντες δτι και βού
λεται καί συγκαταινεϊ καί συνακολουθεί προθύμως, προςθέτει οτι 
«οί ίσχυριζόμενοι καί τώ παραδόξω βοηθοϋντες, μεγίστην μέν 
έχουσι συνήγορον τήν τύχην τής πόλεως, ήν από σμικράς καί κα- 
ταφρονουμένης αρχής έπί μέγα δόξης καί δυνάμεως προελθεϊν 
δίνα θεού, πολλαΐς καί μεγάλαις έπιφανείαις έκάστοτε συμπα- 
ρόντος, άμήχανον. Ού μήν άλλά καί συνάγουσιν όμοειδή τινα, 
τούτο μέν ίδρωτας αγαλμάτων πολλάκις έκχυθέντας, τούτο δέ 
στεναγμούς άκουσθέντας, άποστροφάς τε δεικνύντες, καί καταμύ- 
σεις ξοάνων, άς ίστορήκασιν ούκ ολίγοι τών πρότερον». Μεθ’ ά 
έπάγει καί τήν έαυτού περί τών τοιούτων θαυμάτων δόξαν, 
«πολλά τών καθ’ ήμάς άκηκοότες ανθρώπων λέγειν έχομεν άξια 
θαύματος, ών ούκ αν τις εική καταφρονήσειεν. Άλλα τοΐς τοι- 
ούτοις καί τό πιστεύειν σφόδρα καί τό λίαν άπιστεΐν έπισφαλές 
έστι διά τήν άνθρωπίνην ασθένειαν, δρον ούκ έχουσαν, ουδέ κρα
τούσαν αύτής, άλλ’ έκφερομένην οπού μέν είς δεισιδαιμονίαν καί 
τύφον, δπου δ’ είς ολιγωρίαν τών θείων καί περιφρόνησιν, Ή 
δ’ εύλάβεια καί τό μηδέν άγαν, άριστον».

4) Έν τώ Καμίλλου βίω κεφ. 6. πρ6. Διον. έν p. άρχ. 43, 2.
2) Έν βιβλ. 5, 22. ένθα περιγράφονται και τά τής συνήθους Ιεροτε

λεστίας έν τοιαύταις περιστάσεσι κατά τήν μεταφοράν τών άγαλμάτων»
3) Έν ^ωμ. άρχ. 1, 67.

"Ετερον θαύμα τών πολιούχων θεών υπέρ τής ύπ’ αύτών προς- 
τατευομένης πόλεως φέρει ό Άλικαρνασσεύς Διονύσιος3). Κτίσας 
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δ τοΰ Αίνείου υιός Άσκάνιος την *Αλβαν Αόγγαν, άπεπειραθη να 
μεταγάγη άπό Λαυϊνίου εις την νέαν πόλιν τούς πατρώους θεούς, 
οΰς ό Αινείας ηγαγεν έκ Τροίας' και δ ή κομίσας τούτους κατέθη- 
κεν είς τόν αύτοϊς κτισθέντα νέον ναόν' άλλά α την έπιοϋσαν νύκτα 
κεκλεισμένων τέως μάλιστα τών θυρών και ούδέν παθόντων 
οΰτε περιβόλων ούτε οροφών, διαμείψαντα τά βρέτη την στάσιν 
έπι τών αρχαίων εύρεθηναι κείμενα βάθρων* μετακομισθέντα δέ 
αυθις έκ τοΰ Λαυϊνίου συν ίκεσίαις και θυσίαις άρεστηρίοις, είς τά 
αύτό χωρίον ομοίως άνελθεΐν». Άπορούντων δέ τών ανθρώπων 
περί τοΰ πρακτέου, διότι ούτε νά έπανέλθωσιν είς την παλαιάν 
πόλιν ηθελον, ούτε νά οίκώσι μακράν τών πατρώων θεών, τέλος 
ένεκρίθη ή γνώμη, «τά μέν έδη κατά χώραν έάσαι μένειν, άνδρας 
δέ τούς έπιμεληθησομένους αύτών έκ της ’Άλβας είς τό Ααυϊ- 
νιον αύθις έποίκους μεταγαγειν. Καί έγένοντο οί πεμφθέντες εξα
κόσιοι μελεδωνοί τών ιερών, αύτοϊς μεταναστάντες έφεστίοις .. » 
Τούς θεούς τούτους 'Ρωμαίοι μέν Πενάτας καλοΰσιν, οί δ’ έ- 
ξερμηνεύοντες είς την έλλάδα γλώσσαν τούνομα, οί μέν πα
τρώους άποφαίνουσιν, οί δέ γενεθλίους, είσί δ’ οΐ κτησίους, άλλοι 
δέ μυχίους άποκαλοΰσιν, οί δ’ Έρκίους. νΕοικε δ’ έκαστος τούτων 
κατά τίνος τών συμβεβηκότων αύτοϊς ποιεϊσθαι την έπίκλησιν’ 
κινδυνεύουσι δέ ού τό αύτό πάντες, όμως γέπως τό αύτό λέγειν».

Ό εύσεβης Διόδωρος ό Σικελιώτης έν τη μακρα περιγραφή 
τοΰ ίεροΰ πολέμου, 8ν προεκάλεσεν ή ασεβής εφεσις τών Φω- 
κέων ϊνα διαρπάσωσι τούς έν τώ ίερώ τών Δελφών θησαυρούς, 
προτάσσει τά σημεία ά ό Θεός έπεμψεν, όπως άποτρέψη αύτούς 
άπό τών άθεμίτων προθέσεων, καί. έν τέλει της άφηγ-^σεως έπά- 
γει2) και τάς ποινάς, άς ό θεός έπέβαλε βαρείας πάσι τοΐς άσεβη- 
σασιν είς τόν ναόν αύτοΰ και είς τούς ίερεϊς και είς πάντας τούς 
Δελφούς, οϊτινες ησαν ιεροί καί άπαραβίαστοι διά παντός τοΰ 
προτέρου χρόνου άπό της ίδρύσεως τοΰ χρηστηρίου.

2) Έν βιβλ. 46, 61.
3) Έν βιβλ. 47, 40.

Κατά τόν αύτόν Διόδωρον3) μικρόν πρό της ύπό Αλεξάνδρου

4) Έν β^βλ. 46, 23 χ. έ,



Τί ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ

καταστροφής τών Θηβών έδήλωσαν οι θεοί τοΐς Θηβαίοις διά 
πολλών σημείων τήν μέλλουσαν αύτών μεγάλην συμφοράν, άν μή 
προλάβωσι τήν διάλυσιν τής διαφοράς διά μέσων άσφαλεστέρων* 
διότι έν τώ τής Δήμητρος ίερώ λεπτόν αράχνης ύφασμά τι δια- 
πεπετασμένον ώφθη, τδ μέγεθος έ'χον ίματίου, κύκλω δέ Ίριν πε· 
ριφαΐνον, δμοίαν τή κατ’ ούρανόν’οΐ δέ κατά τήν αγοράν ανδριάν
τες έφάνησαν ιδρώτας άφιέντες και μεστοί σταλαγμών μεγάλων’ 
και ναός τις ύπδ Θηβαίων έν Δελφοΐς ίδρυθείς έφάνη ήματωμέ- 
νην έ'χων τήν όοοφήν, και άλλα πλήν τούτων πολλά. Άλλ’ οι 
Θηβαίοι μή θελήσαντες νά ύπακούσωσι τοΐς θεοΐς, ήττήθησαν ύπδ 
τοΰ Αλεξάνδρου, έξηνδραποδίσθησαν και ή πόλις αύτών κατε- 
σκάφη.

'Ωςαύτως και δ έν Δελφοΐς θεδς προεΐπε τοΐς έρωτώσιν Άθη- 
ναίοις περί τής άπδ τών είςβαλόντων Περσών σωτηρίας νά κατα- 
φύγωσιν είς ξύλινα τείχη, διότι δέν δύναται ή Παλλάς νά έξιλεώση 
τδν Όλύμπιον Δία νά σώση άλλως τούς Αθηναίους άπδ τοΰ επι
κειμένου αύτοΐς μεγάλου κινδύνου, δς προεδηλώθη κατά τδν δο- 
θέντα χρησμδν διά πολλοΰ ρέοντος ίδρώτος τών ναών και τών 
έκ δείματος παλμών αύτών καί διά τοΰ έν τοΐς άκροτάτοις όρό- 
φοις έκχυθέντος αίματος. Καί οσοι μέν τών Αθηναίων ΰπακού- 
σαντες τώ θεώ κατέφυγον είς τά ξύλινα τείχη, είς τάς ναΰς δη
λαδή, ένίκησαν καί έσώθησαν, οί δέ μή νοήσαντες καλώς τήν 
έννοιαν τοΰ θεοΰ καί έγκλεισθέντες έν ξυλίνοις τείχεσι έπ: τής 
άκροπόλεως, έξεπολιορκήθησαν καί ήχμαλωτίσθησαν ύπδ τών Περ- 
<7ών4).

Τοΐς αύτοΐς Άθηναίοις, έξευτελισθεΐσιν έν ταΐς πρδς Δημήτριον 
τδν Πολιορκητήν κολακείαις, καθ’ 8ν τρόπον ό Πλούταρχος’) και 
ό Αθηναίος3) περιγράφουσιν, έδήλωσε τδ θειον τήν πρδς αύτούς 
δυςμένειαν, διότι δ τής Άθηνάς πέπλος, έν ώ ένέγραψαν μετά 
τοΰ Διδς καί τής Άθηνάς καί τήν εικόνα τοΰ Δημητρίου και Άντι-

1) Ήροδ. 7, 140.
2) ’Εν βίφ Δημ. 40.
3) Έν βιβλ. β, 253.· 
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γόνου, «μέσος έρράγη πεμπόμενος διά τοΰ Κεραμεικοΰ, θυέλλης 
έμπεσούσης’ περί δέ τούς βωμούς τούς εκείνων έξηνθησεν η γνί 
κύκλω πολύ κώνειον, ά'λλως μηδέ της χώρας πολλαχοΰ φυόμενον. 
Τη δέ ίμέρα ή τά Διονύσια έγίνετο την πομπήν κατέλυσαν, ισχυ
ρών πάγων γενομένων παρ’ ώραν καί πάχνης βαθείας πεσούσης, 
ού μ,όνον αμπέλους και συκάς άπάσας άπέκαυσε τά ψύχος, άλλά 
και τοΰ σίτου το πλεϊστον κατέφΟειρεν έν χλόη».

Εϊθ. ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θ. Π. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ.

Τy 4 8 μαίου, ημέρα κυριακή, άνεγνώσθη έν τή μεγάλη 
τοΰ Πανεπιστημίου αιθούση παρά τοΰ καθηγητοΰ κ· Ευθ. 
Καστόρχη ένώπιον πολλοΰ καί εκλεκτού ακροατηρίου ή έπο~ 
μένη έκθεσις περί τοΰ φιλολογικού διαγωνίσματος, δ προ 
δεκαπέντε ετών συντηρεί γενναιοφρόνως ό έν Οδησσώ κύ
ριος Θεόδωρος Π. Ροδοκανάκης.

Η επί τοΰ διαγωνίσματος τούτου μόνιμοι έπιτροπεία, 
συνισταμένη έκ τών τοΰ Πανεπιστημίου καθηγητών κκ. Φι
λίππου Ίωάννου, Στ. Α. Κουμανούδη καί Ευθ. Καστόρχη, 
έθηκε πρό ετών ώς τελβυταϊον διαγωνισμού ^έμα τήν κ α- 
θ'"Ο μηρόν θεολογίαν καί λατρείαν τοΰ 
&είου· 'Εκ δέ τών τριών διαγωνισθέντων πρός λύσιν 
τοΰ δέματος τούτου έπηνέθη ύπό τών άγωνοδικών είς, λα
θών καί 500 δραχμάς, έβραβεύθη δέ έτερος, εις θν άπε- 
δόθη ό της νίκης στέφανος καί 1500 δραχμαί. Μετά τήν 
άνάγνωσιν της έκθέσεως άποσφραγίσας κατά τά είθισμένα 
ύ Πρύτανις τό δελτίον, ενώ ήτο γεγραμμένον τό δνομα τοΰ 
νικήσαντος, άνεφώνησεν ότι ούτος είναι ό έκ Μακεδονίας 
Γεώργιος Κωνσταντινίδης, φοιτητής έν Μονάχω, Ον επευφή
μησε ϊό ακροατήριών διά παρατεταμένων χειροκροτήσεων·
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Άπό τής άναγεννήσεως τών γραμμάτων πλεΐστοι τών τής 
εσπερίας Εύρώπης σοφών άνεζήτησαν τάς τών 'Ελλήνων άρχαιο- 
τάτας γνώσεις και δοξασίας περί τής αύτών μυθολογίας και 
θρησκείας, και ύπό πολλάς έξετάζοντες αύτάς έπόψεις, άνεΰρον 
έν τή άλληγορική ή μυθολογική αύτών δηλώσει τήν ύποκρυπτο- 
μένην κατ’ αυτούς άληθή έννοιαν. Και άλλοι μέν έπίστευσαν οτι 
έν τή μυθολογία τών 'Ελλήνων ύποκρύπτεται άληθής ιστορία, 
και δτι οί μυθευόμενοι θεοί και ήρωες και δαίμονες ησαν άνθρω
ποι, έξοχωτέρας δμως τών κοινών άνθρώπων φύσεως, οϊτινες διά 
τάς πρός τό άνθρώπινον γένος εύεργεσίας των άπεθεώθησαν έπει
τα ύπό τών άνθρώπων.

’Άλλοι άνεύρον έν τοΐς μύθοις κεκρυμμένας θρησκευτικάς καί 
έπιστημονικάς άληθείας, &ς ύπό τόν τύπον τών μύθων έξέφρασαν 
οί τότε σοφοί, δπως καταστήσωσι μάλλον καταληπτάς τοΐς 
κοινοΐς τών άνθρώπων.

•Άλλοι οτι ή τών Ελλήνων θρησκεία, ώς και πάσα άλλη θρη
σκεία, προήλθεν έξ άποπλανησεως άπό της άληθοϋς θρησκείας, 
της έν τή παλαιά Γραφή έκδηλουμένης.

•Άλλοι άνεκάλυψαν έν αύτή άστρονομικά και μετεωρολογικά 
και έν γένει φυσικά φαινόμενα, καί οτι αί έν αύτοϊς ένεργοϋσαι 
φυσικαί δυνάμεις έξελήφθησαν παρά τών Ελλήνων ώς θεοί’ δ 
κεραυνός δηλαδή Ζευς, ή θάλασσα Ποσειδών’ ώςαύτως και αί τών 
άνθρώπων πρός άλλήλους παντός είδους σχέσεις’ οίον ό γάμος ώς 
"Ηρα, δ θάνατος ώς Πλούτων κλπ.

•Άλλοι δέ πάλιν πάντα ταΰτα τά στοιχεία καί άλλα πρός 
τούτοις εύρον έν τή ελληνική μυθολογία, καί κατ’ αυτά άπεπει- 
ράθησαν νά έξηγήσωσι τούς ελληνικούς μύθους μέχρι τέλους τοΰ 
ιή αίώνος. Ούκ ολίγοι δέ άρχαίων καί νεωτέρων ήρκέσθησαν είς 
απλήν άφήγησιν τών μύθων τής Ελλάδος, ούδέν περί τής έννοιας 
αύτών άποπειραθέντες νά είπωσι, νομίζοντες ματαίαν ή άδύνατον 
τήν ευρεσιν ταύτην νυν.

Σπουδαιότερον δμως καί κριτικώτερον ήσχολήθησαν είς τά τής 
έλληνικής μυθολογίας οί Γερμανοί ιδίως άπό τής άρχής τοΰ πα
ρόντος αίώνος’ οϊτινες, φωτιζόμενοι ύπό τοΰ φωτός τής ήδη άρ-,
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ξαμένης συγκριτικής φιλολογίας και γλωσσολογίας^ και έκ τών 
περί της άρχαιοτάτης θρησκείας τών Άρίων εθνών ήδη γνωστών, 
άπεπειράθησαν νά συνάψωσιν εις σύστημα ο,τι ορθόν και υγιές 
έχει ανακαλύψει ή τών παρελθόντων αιώνων μελέτη τοϋ κλάδου 
τούτου τών ανθρωπίνων γνώσεων. Έπι τών εξαγομένων λοιπόν 
τής συγκριτικής φιλολογίας καί τών έρευνών τοϋ Κ. Όδοφρήδου 
Μυλλέρου και άλλων έρειδόμενοι τελευταϊον οί γερμανοί Wel- 
cker καί Gerbard καί Preller καί ό γάλλος Maury καί άλλοι 
τινές συνέγραψαν ίδια περί ελληνικής μυθολογίας πονήμ,ατα, 
άποφαινόμενοι ότι βάσις τοϋ παντός ελληνικού μυθολογικού συ
στήματος και αρχή είσι τά πρώτα εκείνα στοιχεία τής καθόλου 
θρησκείας τών Άρίων λαών, άτινα ύπόστασιν έ'σχον έκ τών έν 
ούρανώ και έν τή ατμόσφαιρα καί τών έπί τής γής φαινομένων’ 
διότι ταύτα οί πρώτοι έκεΐνοι λαοί έξέλαβον ώς απόρροιαν καί 
αποτέλεσμα δυνάμεων άνθρωπίνης φύσεως ή οποίας περίπου 
ταύτης. Αλλά περαιτέρω βαίνοντες, άποφαίνονται ούτοι οτι οί 
‘Έλληνες έπί τών βάσεων τούτων ανέπτυξαν καί έπφκοδόμησαν 
κατά τάς έμπνεύσεις τής ιδίας διανοίας καί φαντασίας, καί 
κατά τάς έντυπώσεις τής άτμοσφαίρας καί τού κλίματος τής 
ελληνικής γής, τό γνωστόν μυθολογικόν καί θρησκευτικόν σύστη
μα, δπερ αείποτε ύπό τών ιδίων ποιητών καί τεχνιτών έπί τό 
τελειότερον καί φιλοκαλέστερον μ,ορφούμενον, καί ύστερον διά 
προςθήκης παντός, δπερ εύρισκον παρά τοΐς γείτοσι λαοίς, συμ- 
πληρούμενον, περιέλαβεν άπό τών χρόνων μάλιστα τών Μακεδό- 
νων καί 'Ρωμαίων πάντα τά τής Θράκης καί Μικράς Ασίας, 
Φοινίκης και Αιγύπτου φυσικά θρησκεύματα. Ταύτα δέ πάντα 
συγχωνευθέντα μετά τών γνησίων ελληνικών άπετέλεσαν θρη
σκευτικόν κράμα έκ ποικίλων θρησκευμάτων, ού βάσις πάλιν ήτο 
ή τής φύσεως άποθέωσις ύπό άνθρωπίνην μορφήν καί έννοιαν.

Ένεκα τής έπί τήν έλληνικήν θρησκείαν καί μυθολογίαν ούτω 
σπουδαίως τραπείσης τών σοφών τής Γερμανίας ιδίως προςοχής 
κατά τήν τελευταίαν μάλιστα εκατονταετηρίδα συνεγράφη μέγα 
πλήθος συγγραμ.μάτων, ών άλλα μ.έν πραγματεύονται τό δλον 
τής ελληνικής μυθολογίας, άλλα δέ μέρη ταύτης μόνον. Παρ’ ή- 
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μΐν δέ μόλις ύπάρχουσιν ολίγα τινά μυθολογικά πονήματα, πε- 
ριέχοντα ή τά στοιχειωδέστατα της ελληνικής μυθολογίας, η καί 
τό δλον ταύτης, άλλ* άνευ πολλής έπιστημονικής ακρίβειας, διότι 
έγράφησαν και έδημοσιεύθησαν έν χρόνοις, καθ’ ούς ούδέ οί τής 
εσπερίας Εύρώπης σοφοί είχον εξακριβώσει τά τής έλληνικής μυ
θολογίας, ούδέ συμπεριλάβει είς τάς μυθολογικάς αύτών έρεύνας 
και συγγραφάς τό έκ τής συγκριτικής φιλολογίας έκπηγάζον φως.

Οί έπί τοΰ φιλολογικού άγώνος τοΰ φιλομούσου κ. ©. Π. ’Ρο- 
δοκανάκη κατασταθέντες καθηγηταί, θέλοντες σύμφωνα ταΐς καί 
ά'λλοτε δηλωθείσαις άρχαϊς τοΰ άγώνος τούτου νά προτρέψωσι 
τούς ήμετέρους φιλομαθείς νέους καί είς τοιαύτας μελέτας, δπως 
κατά τό αύτοϊς δυνατόν άναπληρώσωσι τήν σπουδαίαν ταύ- 
την έλλειψιν τής ήμετέρας φιλολογίας διά συγγραφής φιλολογι
κού πονήματος, στηριζομένου είς τάς νεωτάτας έπιστημονικάς 
τοΰ κλάδου τούτου έρεύνας, προέτειναν αύτοϊς πρό ετών ώς θέμα 
διαγωνίσματος την καθ ”Ομηρον μυθολογίαν καί λατρείαν 
τοΰ S-είου παρ' "Ελλησι, πιστεύοντες οτι ταύτης ή έξέτασις 
και συγγραφή, περιοριζομένη είς τά ομηρικά μόνον έπη καί τά 
είς ταΰτα μόνον άναφοράν έχοντα συγγράμματα τών νεωτέρων, 
θά ήτο προγύμνασμα είς σπουδαιότερον καί έπιμοχθότερον έρ- 
γον, είς τήν σύνταξιν τής καθόλου έλληνικής θρησκείας καί μυ
θολογίας.

Δέν έ'μενεν όμως ά'γνως-ος τοΐς αύτοϊς ούτε ή παρ’ ήμΐν σπάνις 
ή μάλλον έλλειψις λογίων είς τοιαΰτα ασχολούμενων, ούτε αί 
πολλαί καί μεγάλαι δυσχέρειαι τής τοιαύτης σχεδόν πρωτοφα
νούς παρ’ ήμΐν σπουδής ένεκα τού πλήθους τών νεωτέρων συγ
γραφών έν πολλαΐς τής σοφής Εύρώπης γλώσσαις καί τής άσυμ- 
φωνίας τών συγγραφέων τούτων έν τοΐς κυριωδεστέροις. Άλλ’ έ- 
πίστευσαν οτι έπέστη ήδη ό καιρός, ΐνα καί ημείς, άσχολούμενοι 
δπωςδήποτε περί τάς λοιπάς φιλολογικά; έπιστήμας, στρέψω- 
μεν τήν προςοχήν καί είς τήν μυθολογίαν και θρησκείαν τών ή- 
μετέρων προγόνων, ήτις περιλαμβάνει τό κυριώτερον μέρος τοΰ 
πνευματικού αύτών βίου καί τάς άρχαιοτάτας καί πρώτας αύ·. 
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τών έννοιας και γνώσεις περί φύσεως και ανθρώπου, ώς περιέ- 
χουσα άληθώς τά πρώτα σπέρματα και στοιχεία τών ύστερον 
παο’ αύτοΐς άναφυεισών έπιστημών.

Έκτος δέ τούτων μένει ήμΐν σκοτεινή και ελλιπής πάσα με
λέτη και γνώσις τής έλληνικής ποιήσεως και καλλιτεχνίας άνευ 
τής γνώσεως τής ελληνικής μυθολογίας και θρησκείας. Όρθώς 
δ’ έρρέθη δτι ή τών Ελλήνων θρησκεία είναι μήτηρ τών επιστη
μών και της φιλοσοφίας, διότι οι πρώτοι φιλοσοφήσαντες Έλλη
νες αύτά ταϋτα υπέθεσαν άρχάς καί πηγήν τών οντων, ά και ή 
τών Ελλήνων μυθολογία, το χάος δηλαδή, το ύδωρ, τό πυρ, 
τόν άέρα καί τά τούτοις συγγενή. Αύτη τών Ελλήνων ή μυθο
λογία καί θρησκεία παρηγαγε καί έξέθρεψε καί αυτήν προςέτι την 
ποίησιν. 'Η τών Ελλήνων ποίησις πάλιν έσωσε καί συνεπλήρωσε 
τούς έν τώ στόματι τοΰ λαού καί τή μνήμη παναρχαίους μύθους 
καίμυθικάς παραδόσεις’ έξέτεινε καί έσυστηματοποίησε καίδιερ- 
ρύθμισεν αυτούς διά τοΰ 'Ομηρου καί Ησιόδου πρό πάντων (κα
θ’ 'Ηροδ. 2, 53)’ αύτη ή ποίησις ούσα καί πρότερον καί ύστε
ρον η κυριωτέρα πηγή της μυθολογίας και θρησκείας.

Την αυτήν σχέσιν πρός την έλληνικήν μυθολογίαν καί θρη
σκείαν έχει καί ή τέχνη πάσα, ούχί αί τρεις κυριώτεραι ταύτης 
έκδηλώσεις η κλάδοι μόνον, ή αρχιτεκτονική δηλαδη καί πλα
στική καί γραφική, άλλά καί ή μουσική καί ή όρχησις’ διότι 
πάσαι αύται κατ’ άρχάς είσιν ύπηρέτιδες τής τών θεών λατρείας, 
καί πάσαι άνεφάνησαν καί έν χρη'σει ήσαν μέχρι τής τών Ελ
λήνων άκμής είς τήν τών θεών λατρείαν. Τά πρώτα τούτων έργα 
είσί θρησκευτικά, διότι καί ναοί καί αγάλματα καί εικόνες γρα- 
πται, και μουσική και δρχησις παντός είδους συμπράττουσιν είς 
τήν τελειοτέραν δήλωσιν τών θρησκευτικών έννοιών καί είς τήν 
μεγαλοπρεπεστέραν τών θεών καί ήρώων λατρείαν. Είς ούδέν 
άλλο είσίν οί Έλληνες άφειδέστεροι ή είς τά τής θρησκείας. Αύτη 
είναι κατά τήν έκφρασιν νεωτέρου τινός σοφοΰ τό πολυτιμότατου 
κειμήλιον καί άγλάϊσμα τοΰ όντως δαιμονίου τούτου λαοΰ. Εν
τεύθεν καί ναούς πολυταλάντους καί αγάλματα βαρύτιμα καί 
σκεύη τών ναών πολυτελέστατα προεκάλει ή τών έλληνίδων πό- 
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λέων φιλοτιμία καί άμιλλα έν καιρφ τής ακμής τής 'Ελλάδος* 
διότι έν τούτοις έφιλοτιμεΐτο πάσα έλληνική πόλις νά επίδειξη 
τό πρός τούς θεούς σέβας και τόν πλούτον αυτής έν καιρώ τών 
πανηγυρεων και θρησκευτικών έορτών, είς άς συνήρχετο πάσα ή 
'Ελλάς, ϊνα λατρεύση έν κοινώ ώς μεγαλοπρεπέστατα τούς πα
νελληνίους θεούς και απόλαυση τών άγαθών τής φύσεως και τέ
χνης και διάνοιας τών ιδίων αύτής τέκνων, καί θαυμάση και απο
θέωση τούς έν τούτοις άριστεύοντας. Ουδέ ύπερβολή ίσως είναι 
νά είπωμεν οτι άνευ τοιαύτης θρησκείας, προκαλούσης τήν τών 
τεχνών τελειότητα και τής διανοίας τήν άνάπτυξιν, ίσως ή ελ
ληνική τέχνη καί ή ποίησις δέν θά προέβαινον είς 8ν προέβησαν 
άπαράμιλλον βαθμόν τελειότητας καί χάριτος.

\ < F1 “ -»,..

Οί λόγοι ούτοι πάντες έπεισαν τούς έπί τού άγώνος τούτου 
νά προτείνωσι τό μυθολογικόν τούτο ζήτημα τρις, πρώτον τώ 
1867 (1) και πάλιν τώ 1871, έπειδή τό πρώτον ούδεις ένε- 
φανίσθη αγωνιστής, νομίζοντες οτι καί αύτή ή έθνική φιλοτιμία 
επιβάλλει ήμΐν τό καθήκον νά μη μένωμεν αδρανείς καί αδιάφο
ροι είς θεωρίας και μελέτας, αίτινες διαλευκαίνουσαι τήν άρχαιο- 
τάτην ημών ιστορίαν καί θρησκείαν, παρέχουσι φώς πρός άκριβε- 
στάτην κατάληψιν καί άπόλαυσιν τών καταλειφθέντων ήμΐν θη
σαυρών τής προγονικής καλλιτεχνίας καί ποιήσεως.

Είς τόν έπί τοιαύταις έλπίσιν έκ νέου προταθέντα τώ 1871 
αγώνα κατήλθον πρό διετίας δύο φιλότιμοι άγωνισταί, ύποβα- 
λόντες είς κρίσιν δύο διεξοδικάς πραγματείας» ’Αλλ’ έπειδή ού- 
δετέρα αύτών έλυε προςηκόντως τό τεθέν ζήτημα, έκρίθη ώφέ- 
λιμον νά προκηρυχθή καί τρίτον τό αύτό είς λύσιν, καί νά δι- 
πλασιασθή τό άθλον έγκρίσει καί αύτού τού γενναίου αγωνοθέτου 
κ. Θ. Π. 'Ροδοκανάκη.

Έπιστάντος δέ τού χρόνου, καθ’ 8ν έδει νά ύποβληθώσιν είς 
κρίσιν αί τό ζήτημα λύουσαι πραγματεΐαι, παρεδόθησαν σύμφω-

(I) Βλ. Κρίσιν τών κατά τήν δ' πβρίοδον τοΰ άγώνος τούτου στα- 
λΐισών διατριβών, γινομίνην τφ 1867, καί 'Αθηναίου β' έτος σ. 68. 
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να πρός τά προκηρυχθέντα τοΐς άγωνοδίκαις τρεις τοιαύται λίαν 
εκτενείς. Άλλ’ εν έτος ακριβώς πρό του χρόνου τούτου είχε πα- 
ραδοθή τοΐς αύτοϊς άνωνύμως ώς συνήθως και τετάρτη, ην ως 
προώρως έλθοΰσαν έτηρησαν έσφραγισμένην μέχρι της ληξεως της 
τεθείσης προθεσμίας’ άποσφραγίσαντες δέ νΰν, έπείσθησαν έκ τε 
της σφραγίδας καί της επιγραφής και τοΰ χαρακτήρας της γρα
φής, καί δη καί έκ τοΰ ύφους αύτοΰ της γλώσσης και της μεθό
δου της συγγραφής ότι αύτη συνεγράφη ύφ’ ενός τών τριών νΰν 
διαγωνιζομένων, όςτις νομίσας ίσως ότι πρό έτους έμελλε νά γεί- 
νη ή κρίσις, έπεμψε τότε την πραγματείαν ταύτην’ είτα δέ βε
βαιωθείς περί τοΰ αληθούς χρόνου της κρίσεως, διεσκεύασε τά 
πρώτον γραφέντα, καί συμπληρώσας τά ελλιπή, έπεμψεν είς κρί- 
σιν ά'λλην τελειοτέραν καί πληρεστέραν, φέρουσαν όμως την αυ
τήν της προτέρας επιγραφήν, διότι άμφότεραι επιγράφονται Ομη· 
ρική Θεολογία· Τούτου λοιπόν ένεκα έκρίθη δίκαιον νά ληφθη 
είς κρίσιν μόνον ή νεωτέρα καί τελειότερα τούτων μετά τών δύο 
άλλων τών συγχρόνως παραδοθεισών τοΐς άγωνοδίκαις.

Καί ή μέν τών τριών τούτων φέρει επιγραφήν
Η μυθολογία και τοΰ 3-είου Λατρεία καθ' Ομηρον, 

καί ρητόν τό του Ηροδότου 2, 53, 15.

«Ούτοι δέ ("Ομηρος καί ΤΙσίοδος) είσί οί ποιησαντες θεο- 
γονίην τοΐς "Ελλησι καί τοΐσι θεοΐσι τάς έπωνυμίας δόντες, 
καί τιμάς τε καί τέχνας διελόντες καί εΐδεα αύτών ση- 
μηναντες.»

πληρούσα 39 φύλλα κοινού χάρτου.
ΤΙ δέ δευτέρα επιγράφεται

Τά παρ Ομήρω ^εοΛογούμενα,
και ρητόν φέρει τό της Ίλιάδος έν στίχ. 328 της Σ ραψωδίας 

«άλλ’ ού Ζευς άνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτά.»

πληροί δέ 432 σελίδας η 108 φύλλα κοινού χάρτου.
ΤΙ δέ τρίτη επιγράφεται (ώς καί ή δ' περί ής άνωτέρω ό λόγος) 

Ομηρικη ΘεοΛογία^ ήτοι οί θεοί καί ή λατρεία αύτών έν 
Ίλιάδι καί Όδυσσεία,

(Αθηναίου τεύχος α* έτους δ'.) 6
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και ρητόν φέρει τό τοΰ Αρχιλόχου

Τοΐς θεοις τιθεΐν απαντα. (1)

πληροί δέ σελ. 287 κειμένου και κά προλεγύμένων, λεπτοΐς 
γράμμασι γεγραμμένων.

Και περί τών τριών τούτων πραγματειών γενικώς άποφαινό- 
μενοι λέγομεν ότι πάσαι στηρίζονται έπί τών ερευνών τοΰ Nae- 
gelsbach έν τή 'Ομηρική Θεολογία καί τών τού Friedreich 
έν τοΐς Realien της Ίλιάδος καί Όδυσσείας, έξ ών λαμβάνουσι 
τό πλεϊστον της ύλης καί έξ άλλων νέων μυθολόγων ούκ ολίγα. 
Διό καθ’ ύλην ολίγον διαφέρουσι καί αί τρεις άπ’ άλλήλων. Δια- 
φέρουσιν όμως πολύ κατ’ είδος, έν τή διατάξει καί γρήσει δηλο
νότι της ύλης' έτι δέ μάλλον έν τή έκπληρώσει πάντων τών τοΰ 
θέματος μερών.

Ό μέν της Α' πραγματείας συγγραφεύς ομολογεί έν τώ έπι- 
λόγω οτι «έλάχιστά είσι τά αύτοΰ, καί οτι θά ήτο περιττός 
«κόπος νά συλλέξη αυτός τά διάφορα ομηρικά χωρία, έφ’ ών ς-η- 
«ρίζεται ή ολη πραγματεία, καί ούτω νά προβή είς τήν λύσιν 
«τών προταθέντων ζητημάτων, άφοϋ οί Γερμανοί φιλόλογοι τά 
«πάντα πρό πολλοϋ έξωνύχισαν καί διεσάφησαν. σΟθεν παρακα- 
«λεΐ τούς κ. άγωνοδίκας νά μή ζητήσωσι νά κρίνωσιν αν τό έρ- 
«γον του ήνε πρωτότυπον. . . .'Ομολογεί οτι δέν ήκολούθησεν 
«έν τη λύσει τών προταθέντων ζητημάτων πιστώς τήν δρισθεϊ- 
«σαν υπό τών άγωνοδικών τάξιν. . .Τινάς τών παραπομπών, 
«καί ιδίως οπού εΐνε πολλαί, δέν άνεθεώρησε κατά τήν άντιγρα· 
»φήν, έλπίζει όμως ότι όλίγαι εΐνε έσφαλμέναι, άς κατά τήν 
«τύπωσιν τοΰ έργου θέλει διορθώσει.»

Άληθώς ούδέ οί άγωνοδίκαι άπητησαν παρά τών άγωνισθη- 
σομένων νά συγγράψωσι πρωτοτύπους πραγματείας, γινώσκοντες 
πόσον δύςκολοί είσι παρ’ ήμΐν έπί τοΰ παρόντος τοιαΰται συγ- 
γραφαί* ούδέ άπητησαν νά τηρηθή ή τοΰ προγράμματος αύτών

(1) Άλλοι γράφουσι

«Τοΐς θίΟις χί^'ει τά πίντα.»

σελ. 185 τής Bergk μικρας έκοόσεως τών ελληνικών λυρικών.
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*νάξις έν τή έκθέσει τής ύλης, άλλ’ απλώς ύπέδειξαν τά μέρη 
τοΰ λυτέου ζητήματος, άφήσαντες έλεύθερον πάντα άγωνιζόμε- 
νον νά τηρήση ήν αύτός καταλληλοτέραν νομίζει τάξιν. Άπήτη- 
σαν όμως νά βασανισθώσι καλώς τά παρ’ άλλων λαμβανόμενα 
δι’ αντιπαραβολής πρός τά τοΰ Όμήρου, όπως ούτως εύρεθή τό 
αληθές, και δπως ούτως έθίσωσιν οί ήμέτεροι νέοι λόγιοι είς τήν 
ακριβή έρευναν τών τοιούτων φιλολογικών ζητημάτων* διότι τό 
αγώνισμα τούτο τοιοΰτον κυρίως σκοπόν προτίθεται, ώς πολλάκις 
προανήγγειλαν οί άγωνοδίκαι. Άπήτησαν πρός τούτοις τήν έκ- 
πλήρωσιν πάντων τών δρων τοΰ προγράμματος, διότι ούτως έπι- 
τυγχάνεται ή τελεία καί άκριβής λύσις τοΰ ζητήματος. Διό δίς 
παρέτειναν τήν προθεσμίαν, όπως δώσωσιν ικανόν χρόνον τοΐς 
άγωνιζομένοις. Ό τής πραγματείας ταύτης συγγραφεύς δμως ήρ- 
κέσθη νά περιορίση αύτήν είς τά τής ομηρικής θεολογίας και λα
τρείας [jovov, ούδέν είπών περί τών ύπαρχουσών έν τούτοις δια
φορών έν τοΐς δυσίν δμηρικοΐς έπεσιν, έξ ών ήθελε δειχθή άν ό 
αύτός ποιητής έποίησεν άμφότερα ταΰτα ή οχι, διότι και τοΰτο 
πρός τοΐς άλλοις έζητήθη. "Οσα δέ περί τούτου λέγει έν τώ μέσω 
τοΰ πονήματος του μετά τά περί μοίρας έν δυσί σελίσιν, είσιν 
όλίγιστα καί έν παρόδω είρημένα καί διά τοΰτο ανεπαρκή. Ώς- 
αύτως άνεπαρκή είσι καί δσα έν τή εισαγωγή του προτάσσει περί 
τής γενέσεως τών παρ’ "Ελλησι θρησκευτικών έννοιών καί τοιαΰ- 
τα, ώστε γίνεται δήλον οτι τά τής συγκριτικής φιλολογίας έξα- 
γόμενα περί τών άρχαίων θρησκευμάτων τών συγγενών Άρίων 
έθνών δέν ελαβεν ύπ’ όψιν. Καί έν γένει τό ύπό τούτου έν τω 
έπιλόγω λεγόμενον οτι δέν άνεθεώρησε τάς παραπομπάς, ή'τοι 
τάς φερομένας πρός άπόδειξιν τών λόγων του μαρτυρίας, νομί- 
ζομεν δτι ισχύει έπί παντός τοΰ πονήματος αύτοΰ, δπερ ούτε νά 
συμπλήρωσή έσχεν ικανόν χρόνον, ούτε νά άναθεωρήση και βασα
νίση ίκανώς πάντα τά μέρη αύτοΰ, καί ούτω νά δώση αύτοΐς τόν 
τής έπιστημονικής άκριβείας τύπον, δςτις δέον νά ήναι τό πρώ
τον καί κύριον προσόν πάσης είς άγώνα πεμπομένης διατριβής 
και έπι τοΰ άθλου αξιώσεις έχούσης.

'II δευτέρα κατά τήν άνω όρισθεΐσαν τάξιν πραγματεία είναι 
6* 
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ού μόνον πληρέστερα τής πρώτης έν πάσιν, άλλά και μάλλον 
έξηκριβωμένη έν πολλοΐς. Ό γράψας αύτήν δίς κατελθών είς τον 
αγώνα, ώς αυτός λέγει, είργάσθη μετά πολλού αληθώς ζήλου, 
όπως καταστήσ^ τελειοτέραν την πραγματείαν του, άναγνούς 
πολλούς τών νεωτέρων μυθολόγων, ών τά συγγράμματα ονομά
ζει, και έξ αύτών λαβών το πρός τον σκοπόν του συντελούν' 
άλλ’ έκ τούτου ύπέπεσεν είς τό αμάρτημα νά παρεμβάλνι 
πολλαχοΰ τινα άνήκοντα είς τήν καθόλου μυθολογίαν τών 'Ελ
λήνων μάλλον ή είς τήν του Όμηρου. Διό δαπανώμενος έν μ ή 
ζητηθεΐσι, δέν ήδυνήθη ούτε προςηκόντως νά έξακριβώση πάντα 
τά τής πραγματείας του μέρη, ώς αυτός ομολογεί τούτο περί 
τών έν τή εισαγωγή του, ούδέ νά διευκρινίσν) ίκανώς τά τοΰ 
ομηρικού ζητήματος. Πρός τούτοις παρέλειψε νά πραγματευθή 
ιδιαιτέρως καί έκτενώς ουσιώδες τού ζητήματος μέρος, τάς έν 
τή θρησκεία διαφοράς, α'ίτινες δυνατόν νά ύπάρχωσιν έν Ίλιάδι 
καί ’θδυσσεία. Όσα δέ έν τώ γΖ κεφαλαίω τού ά τμήματος 
λέγει, έν τή είςαγωγή δηλαδή, περί διαφορών τής Ίλιάδος καί 
Όδυσσείας έν σ. 107, ταύτα άναφέρονται είς τάς έν γένει δια
φοράς τών έπών τούτων, ούχί δέ είς τά τής μυθολογίας καί 
θρησκείας μόνον, καί διά τούτο τά περί τών τελευταίων τούτων 
φερομενα είσίν άνεπαρκή, καί πάντα σχεδόν έξηγούνται έκ τής 
διαφόρου ύποθέσεως τών έπών τούτων. Διά τής ακριβούς έρεύνης 
τού μέρους τούτου ηθελεν αποδείξει πόσον έμελέτησεν αυτός τά 
ομηρικά έπη, καί πόσα καί τίνα τής ομηρικής θεολογίας και λα
τρείας έλαβεν αύτός έξ έκατέρου έπους, καί τίνα τούτων συμ- 
φωνούσιν ή αντιμάχονται πρός άλληλα, έξ ών ήδύνατο νά είκάσν) 
και αύτός αν άμφότερα τά έπη εισί τού αύτού ποιητού η όχι. 
Τήν έλλειψιν ταύτην νομίζουσιν οί άγωνοδίκαι διά τούτο μάλιστα 
σπουδαίαν, διότι έν αυτή ήθελε δείξει ό διαγωνιζόμενος τήν έαυ- 
τού ικανότητα έν τοιαύταις φιλολογικαΐς μελέταις, ώς μή εύρι- 
σκων παρ’ άλλοις έτοιμα τά τής λύσεως καί τούτου τού μέρους 
τού ζητήματος, όπως τά τών άλλων.

Τών δύο τούτων υπερέχει κατά τε τήν έκλογήν τής ύλης καί 
τήν περιεσκεμμένην διαχείρισιν αύτής ή τρίτη πραγματεία. Ό 



ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θ. Π. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΙΙ. 85

συγγραφέας ταύτης φαίνεται οτι έμελέτησέ τινα της συγκριτικής 
φιλολογίας συγγράμματα και μάλιστα τά νεώτατα του Μάξ 
Μυλλέρου περί συγκριτικής μυθολογίας και θρησκείας, έξ ών 
συνεπλήρωσε τόν μακράν πρόλογόν του, έν ω δεικνύει την φύσιν 
και σχέσιν της τών Ελλήνων θρησκείας πρός την τών συγγενών 
λαών, καί τήν ύστερον διάπλασιν καί άνάπτυξιν αύτής σύμφωνά 
πρός τήν γόνιμον τών 'Ελλήνων φαντασίαν καί τό ποικίλον τής 
χώρας αύτών καί του κλίματος, καί έν ώ αποπειράται νά δείξη 
δτι ή φύσις τής πρό Όμηρου θρησκείας τών 'Ελλήνων ήτο άνά- 
λογος πρός τόν τότε τραχύν βίον αύτών, καί διά τούτο ούκ ολί
γον διάφορος τής ύπό 'Ησιόδου καί τών ύστερον ποιητών δια- 
γραφομένης.

Μετά τόν πρόλογον είςέρχεται είς τήν περιγραφήν τής κα
θ’ Όμηρον θεολογίας καί είτα τής κατ’ αύτόν λατρείας τών 
θεών. *Εχει μέν καί ούτος ύπ’ δψιν τά τής εσπερίας Εύρώπης μυ
θολογικά συγγράμματα, έκλέγει έξ αύτών τά πρός τόν σκο
πόν του συντείνοντα, αλλά καί ή οικονομία καί διάταξις τούτων 
καί ή εκθεσις είναι ίδια αύτού’ έξ ού πείθεται ό αναγνώστης οτι 
ό διαγωνιζόμενος έμελέτησε τά τών άλλων, καί πρός τόν Όμη
ρον παρέβαλε, καί είτα προέβη είς τήν συγγραφήν, τηρήσας τά- 
ξιν, ήτις τώ έφάνη άρμοδιωτέρα πρός λύσιν τών τού ζητήματος 
μερών καί πρός σαφή τής ύποθέσεως παράστασιν. Τούτου ενεκα 
πάντα τά μέρη, έξ ών συνίσταται ή δλη πραγματεία, είσίν έν 
αλληλουχία καί συμμετρία άναλόγω τής σπουδαιότητος έκάστου, 
ώστε πας τις πείθεται ότι τό δλον προήλθεν έκ τού αύτού χω
νευτηρίου. Γίνεται δέ τούτο μάλλον καταφανές έν τώ γ' καί τέ- 
λευταίω μέρει, έν ώ έξετάζει ό διαγωνιζόμενος τάς έν Ίλιάδι καί 
Όδυσσεία άπαντωμένας θρησκευτικάς διαφοράς, ας εύρίσκων ολί— 
γας καί έπουσιώδεις έν τοΐς όμολογουμένως γνησίοις μέρεσι 
τών δύο τούτων επών, άποφαινεται περί τής ταύτότητος τού 
ποιητού έκατέρου έπους, τάς αποδείξεις φέρων έκ τών έν τοΐς ή- 
γουμένοις δυσί μέρεσι τής πραγματείας, ένθα περί τούτων διεξο- 
δικώς έλάλησε καί προςηκόντως διευκρίνησεν. Έν άμφοτέροις τοΐς 
έπεσι, λέγει, άπαντώνται οί αύτοί θεοί καί ήρωες, και τά αυτά
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•τούτων χαρακτηριστικά φαίνονται' αί δέ έν τούτοις διαφοραι 
προέρχονται κατ’ αυτόν είτε έκ τής διαφόρου ύποθέσεως τών 
δύο επών, καί τοΰ χρόνου καθ’ ον έκάτερον έποιήθη, είτε ές άλ
λης εύλογου αιτίας, είτε καί έκ τής υπάρξεως διαφόρων παραδό
σεων περί τοΰ αύτοΰ θεοΰ καί πράγματος’ έτι δέ καί έκ τής νο
θείας στίχων τινων καί ιδίως τών 200 πρώτων τής ω ραψω
δίας τής Όδυσσείας.

'II γλώσσα είναι σαφής καί σχεδόν καθαρεύουσα άπο γραμμα
τικών αμαρτημάτων. Αί προς άπόδειξιν φερόμεναι μαρτυρίαι άπο 
τοΰ ποιητοΰ καί άλλων νέων συγγραφέων τοσαΰται, δσαι άρκοΰ- 
σιν είς πίστωσιν τοΰ λόγου’ ώστε ούδ’ έν τούτοις υπάρχει υπερ
βολή ή έλλειψις.

Οΰτω βραχέως καί γενικώς χαρακτηρίσαντες τήν φύσιν έκά- 
στης τών τριών τούτων φιλολογικών πραγματειών, καί μή δυνά- 
μενοι ένεκα τής βραχύτητος τοΰ προς κρίσιν μεμετρημένου χρόνου 
νά είςέλθωμεν είς λεπτομερεστέραν έζέτασιν αύτών καί σύγκρι- 
σιν τών καθ’ έκαστον πρός τά παρ’ Όμήρω καί τά ύπό τών νεω· 
τέρων ρηθέντα, νομίζομεν ότι δέν άπέχομεν τής άληθείας λέγον- 
τες οτι ή τελευταία πραγματεία, ή έπιγραφομένη Ομηρική Θεο· 
Λογία, είναι ή άκριβέστερον καί έπιμελέστερον φιλοπονηθεΐσα 
καί πάντας τούς ορούς τοΰ προγράμματος έκπληροΰσα κατά τό 
μέτρον τών δυνάμεων τοΰ συντάςαντος αύτήν’ καί οτι μετ’ αυ
τήν έπεται κατά τήν άξίαν ή έπιγραφομένη τά παρ' 'Ομήρω 
^-εοΑογούμε^α^ ήτις δέν έκπληροΐ μέν ίκανώς πάντας τούς ορούς 
τοΰ προγράμματος, συνετάχθη όμως μετά φιλοπονίας άξιεπαίνου. 
Διό νομίζουσι δίκαιον οί άγωνοδίκαι νά έπαινέσωσι τόν συγγρα
φέα αυτής καί ν’ άπονείμωσιν τούτω μέν έκ τοΰ διςχιλιοδράχμου 
άθλου πεντακοσίας δραχμάς, είς δέ τόν τής 'Ομηρικής θεολογίας 
τάς υπολοίπους χιλίας πεντακοσίας καί τά νικητήρια.

Βραβεύοντες ταύτην παραινοΰσι τόν συγγραφέα νά μή σπεύση 
είς τήν εκδοσιν τοΰ πονήματος του, άλλά ν’ άναθεωρήστ; καί πά
λιν τό τε όλον καί τά μέρη, νά συγκρίνω προηγουμένως τά έξα- 
γόμενα τών ερευνών του πρός τά παρ’ Όμήρω καί πρός τά τών 
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δοκιμωτέρων μυθολογικών συγγραμμάτων, νά διόρθωση και ει τι 
λεκτικόν αμάρτημα παρεισέφρησε, και ούτω πεισθεις πρώτος αυ
τός περί τής όρθότητος τών ερευνών του, νά μεταδώση ύστερον 
τοΐς ήμετέροις οσον οιόν τε αληθείς και βεβαίας ειδήσεις περί τής 
καθ’ "Ομηρον μυθολογίας και θρησκείας τών ήμετέρων προγόνων.

ΟΙ έπι τοΰ άγώνος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟϊΜΑΝΟϊΔΗΣ.
ΕΪΘΪΜΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ.

Β1ΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Πινδάρου σχόλια πατμιακά, νυν πρώτον άναΑάψασι τοΐς 
τοΰ Αθηναίου έπίκΛην περιοδικού συγγράμματος έκδιδό- 
μένα. Άθήνησιν, ίκ του τυπογραφείου Ερμου, 18^5. 8^ 
σεΐ. κδ' και J54.

Ό ελλόγιμος κ. Ιωάννης Σακκελίων, γνωστός έξ ά'λλων τε 
πολλών και έκ δημοσιεύσεων έν τή Πανδώρα άνεκδότων τινών, 
άναδιφών τήν έν Πάτμω βιβλιοθήκην, άνεύρεν έν άντιτύπω τής 
υπό Ζαχαρίου Καλλιέργου τού Κρητος έν 'Ρώμη γενομένης τώ 
αφιε' πρώτης έκδόσεως τών τού Πινδάρου έπινικίων σχόλια είς 
τον ποιητήν τούτον, γεγραμμένα ύπό χειρός τού ΐς·' αίώνος ά'λλα 
μέν έν τω περιθωρίς» τής έκδόσεως ταύτης, άλλα δέ μεταξύ 
τού κειμένου. Ταύτα πάντα άντιγράψας άκριβώς και συμπληρώ- 
σας έν πολλοΐς, διότι έκ τού χρόνου είσι δυςανάγνωστα και 
ούκ ολίγον έφθαρμένα, έπεμψε πρό μηνών είς τήν διεύθυνσιν 
τού Αθηναίου πρός έ'κδοσιν. Αύτη, μή θέλουσα νά στερήση τού 
φωτός τού τύπου τά σχόλια ταύτα, εί και τού Πινδάρου πλεΐστα 
άρχαΐα καί καλά σχόλια ύπάρχουσιν έκδεδομένα, καί τά τού 
Αθηναίου χρηματικά μέσα μόλις άρκούσι πρός συντήρησιν αύτου 
τούτου, πιστεύουσα όμως οτι ένδεχόμενον καί τά σχόλια ταύτα 
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νά συντελέσωσί πως εις διαφώτισιν του μεγάλου λυρικού καί είς 
συαπλήρωσιν τών τούτου αρχαίων σχολίων, δέν έδίστασε νά χο- 
ρηγήση έκ τών ένόντων τάς τοΰ τύπου δαπάνας, παρακαλέσασα 
τόν καθηγητήν κ. Δημητρών X. Σεμιτέλον, εντριβή περί τήν τοΰ 
Πινδάρου καί τών αρχαίων αύτοΰ σχολίων γλώσσαν, νά άναδεχθή 
τούς τής έκδόσεως πόνους. Ούτος εύχαρίστως άποδεχθείς τήν 
παράκλησιν, ού μόνον έπεμελήθη τής έκδόσεως τοΰ ύπό Σακκε- 
λίωνος γενομένου αντιγράφου τών σχολίων τούτων, άλλα και 
έν πολλοις διώρθωσεν έπιτυχώς τά διορθώσεως χρήζοντα, και έν 
μακρώ προλόγω έπειράθη έκ τοΰ λεκτικού καί πραγματικού τών 
σχολίων τούτων, παραβαλλόμενων πρός τά άλλων αρχαίων σχο
λίων και σχολιαστών, νά άνεύρη τούς αληθείς συγγραφείς αύτών, 
άνθ’ ών ένιαχοΰ τών σχολίων φέρονται έσφαλμένως ξένα ονόματα, 
’ίκ τής παραβολής δέ ταύτης έξήγαγε τό συμπέρασμα ότι ολίγα 
τών σχολίων τούτων είσιν 'Αλεξάνδρου τού Φορτίου, τά πλεΐστα 
δέ καί σπουδαιότερα τών άλλων τοΰ Τρικλινίου.

Ούτω παραδίδοντες είς κοινήν χρήσιν τά σχόλια ταΰτα, νομί- 
ζομεν οτι έξεπληρώσαμεν εύχήν τών περί τόν Πίνδαρον έντρυφών- 
των λογίων, οϊτινες πάσαν τήν έξ αύτών ώφέλειαν, αν τοιαύτη 
προέλθγ, δέον ν’άποδώσωσιν εις τόν άναδεχθέντα τόν πόνον τής 
άνευρέσεως καί ακριβούς αντιγραφής αύτών κ. Σακκελίωνα, καί 
είς τόν καθηγητήν κ. Σεμιτέλον, τόν άποπειραθέντα νά καθαρίστ) 
οσον οϊόν τε αύτά άπό γραφικών αμαρτημάτων, νά έκτυπώστι 
μετά πάσης ακρίβειας καί άνεύρτι διά πολλής όξυνοίας τούς αλη
θείς αύτών συγγραφείς.

Περατοΰντες τήν βραχεΐαν ταύτην βιβλιογραφίαν δέν δυνάμεθα 
νά μή δηλώσωμεν καί τήν λύπην ημών τε και πολλών παρ’ ή
μΐν λογίων, οσοι έγνώρισαν τήν έν τή παλαιογραφία πολλήν εμ
πειρίαν τοΰ κ. Σακκελιωνος, ότι άνήρ έντριβής έν τή άναγνώσει 
καί εκτιμήσει άρχαίων χειρογράφων μένει μακράν τών Αθηνών 
καί τής εθνικής ημών Βιβλιοθήκης, οςτις ού μόνον ήδύνατο νά άνε- 
ρευνήση τά έν αύτή χειρόγραφα καί άνεύρη αν ύπάρχη καί τι πα
λίμψηστου έν αύτοϊς καί άνέκδοτον, αλλά καί είς τάς τής Ελλά
δος καί τής γείτονας χώρας μονάς περιερχόμενος νά καταστή 
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πολλαχώς ώφέλιμος είς τήν ήμετέραν φιλολογίαν. Μόνον εκ τυ- 
χ*6ς (διότι τύχη αληθώς διευθύνει ενίοτε τά της παιδείας, ινα μή 
είπωμεν άλλο τι) διωρίσθη πρό δεκαετίας είς τήν ήμετέραν βιβλίο· 
θήκην έπι τών χειρογράφων αυτής, άλλα μικρόν ένέμεινεν έν αύτή, 
διότι άλλοι έπιτηδειότεροι είς τό ζητεΐν και λαμβάνειν θέσεις, 
έξώθησαν αυτόν είς τήν Πάτμ.ον, ένθα μονάζων τρόπον τινά 
και έκ τής διδασκαλίας ζών, δέν παύει εργαζόμενος έν τή έκεΐ 
βιβλιοθήκη τού Θεολόγου, καί δείγματα δίδων τής φιλοπο- 
νιας και ικανότητας αύτού έν τή έρεύνη τών χειρογράφων. Τό 
Πανεπιστήμιον, θέλον νά κάμη χρησιμώτερον τόν άνδρα είς τά 
γράμματα, τώ έπρότεινέ ποτέ νά περιέλθη τάς τής Τουρκίας 
μονάς πρός άναζήτησιν χειρογράφων ύπέρ τής έθνικής ημών βι
βλιοθήκης" άλλ’ έπειδή ή τοιαύτη πρόςκλησις καί εργασία έμελ
λε νά ήναι προςωρινή, καί ώς τοιαύτη επιβλαβής είς τό τακτικόν 
αύτού έργον έν τή Πάτμω, δέν ήδυνήθη νά δεχθή αύτήν. 'Υπο
λείπεται όμως έλπίς ότι έν τή νύν διενεργουμένη ρυθμίσει τών 
τής έθν. βιβλιοθήκης δυνατόν τό 'Υπουργεΐον τής παιδείας ή τό 
Πανεπιστήμιον νά χρησιμοποιήση τόν σπάνιον τούτον λόγιον πρός 
ωφέλειαν τής παλαιογραφίας, διότι ού μόνον γνώσεις έν ταύτη 
άπέδειξεν οτι κέκτηται, αλλά καί φιλοπονίαν καί τι πλέον, οπερ 
σπανίως άπαντάται παρ’ ήμΐν, τήν αρετήν τοϋ γινώσκειν εαυτόν 
καί μή πολυπραγμονεϊν.

E. Κ.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ.

Εισαγωγή.

Μέλλω νά περιγράφω τόν ποιμενικόν γάμον τών τήν ’Όθρυν 
οίκούντων πιστώς, ώς ήκουσα τήν άφήγησιν αύτού παρ’ εύφυούς 
ποιμενίδος. Ούτω τελείται καθ’ άπαν τό όρος τούτο καί παρ’ ά- 
πασι τοΐς ποιμέσι καί γεωργοΐς τοΐς Φθιώτιδος, μέ τινας τοπικάς 
ή φυλετικάς διαφοράς.

Είναι δ’ ό γάμος ή μεγίστη τελετή τού ποιμένας, καί ένεκα 



90 ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

τούτου έκτελεϊται μετά πολλής έπισημότητος. Τδ ολον της τε
λετής ταύτης, τό άσμα, αί εύχαί και αί προλήψεις δηλοϋσι τδ 
δέος μεθ’ ού εισέρχεται ό ποιμήν είς τό πολυκύμαντοι τοΰ πρα
κτικού βίου στάδιον, καί παντί σθένει προσπαθεί νά φέρη την ευ
δαιμονίαν έν τή καλύβη του.

Μετ’ αξιοπαρατήρητου σπουδής πειρώνται ν’ άποφύγωσι παν 
τδ παρ’ αυτοΐς δυςοίωνον νομιζόμενον. ’Άν συμβή νά μετανοήση 
ό πενθερός, ένώ έπορεύθησαν πρός παραλαβήν τής νύμφης, έκλαμ- 
βάνουσι τούτο ώς μέγιστον άτύχημα, τήν διακοπήν τοΰ γάμου, 
και πορευόμενοι είς άλλο ποιμνιοστάσιου αυθημερόν λαμβάνουσι 
τήν παρατυχούσαν νύμφην.

'Ως πρός τήν προίκα, άπαραβάτως ύπείκουν είς τον νόμον τοΰ 
Σόλωνος’ « Ου γάρ έβούλετο μισθοφόρον ούδ’ ώνιον είναι τόν γά
μον, άλλ’ έπι τεκνώσει καί χάριτι καί φιλότητι γίνεσθαι τόν άν
δρός καί γυναικός συνοικισμόν».

Τό άπροικον τά μέγιστα συντελεί παρ’ αύτοΐς είς τήν επικρα
τούσαν ηθικήν. νΑποροι καί όρφαναί κόραι νυμφεύονται μετά τής 
αυτής ευκολίας ώς καί αί τών πλουσίων ποιμένων. Σπανίως δ’ ά
παντά τις μεταξύ εκατόν οικογενειών είκοσιπενταετή ά'νυμφον 
κόρην.

Ό έρως, αγνός και άφελέστατος, συνήθως προηγείται τοΰ 
γάμου. "Αμα δέ παρατηρήσωσιν οί μελλόνυμφοι τήν άναβολήν 
τής τελέσεως αύτοΰ, ένεκα άπορίας τοΰ πενθεροΰ ή μή παραδοχής 
τίνος τών συγγενών, εύκόλως προσφεύγουσιν είς τήν παρ’ αυτοΐς 
συνήθη Σπαρτιατικήν αρπαγήν.

Τό ποιμενικόν φΰλον έθεωρήθη μέχρι τούδε ώς άπόβλητον τής 
κοινωνίας μέλος, ένεκα τής ληστείας· έγκατελείφθη είς τήν φυσι
κήν του κατάστασιν, ή κοινωνία δ’ άπασα ήσθάνετο απέχθειαν 
κατ’ αύτοΰ. Έξετάζων τις σπουδαίως τούς ποιμένας, τά φυσικά 
ταύτα τέκνα, θ’ άπορήση πώς δέν είναι χειρότεροι. Ουδέποτε δ 
διδάσκαλος έπαιδαγώγησεν αυτούς, ουδέποτε δ ίερεύς έπειράθη 
διά τοΰ θείου λόγου νά μαλάξη τήν καρδίαν αύτών. Αείποτε 
σχεδόν είς τά δρη καί τάς φάραγγας ζώντες, μετά τών αγρίων 
θηρίων παλαίοντες, είναι θαυμαστόν πώς δέν άπέβαλον έντελώς 
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τήν άνθρωπίνην ήμερότητα. Τούτο βεβαίως οφείλεται εις το ηθι
κόν τού οικογενειακού βίου καί είς τό γενικώς εύάγωγον και μα
λακόν τού χαρακτήρας τοΰ Φθιώτου.

Καιρός ήδη νά μεριμνήση ή τε Κυβέρνησις καί ή κοινωνία ύπέρ 
τού φύλου τούτου, οπερ, δν εύφυές καί εύρωστον, άφεύκτως διά 
της έκπαιδεύσεως θά φέρνι γενναίους καρπούς. Ποιμενικά σχολεία 
είναι χρησιμώτατα διά πολλούς λόγους, ούς δέν είναι τού πα
ρόντος νά εκθέσω.

Έν Λιμογαρδίω, τη 10 Ιουνίου 1875.
Ε. Δ.

Πρότασις γάμου·

"Αμα άποφασισθή ή εκλογή νύμφης έ'κ τίνος ποιμνιοστασίου, 
πηγαίνουσιν είς η δύω έκ τών συγγενών τού γαμβρού πρός έπι- 
θεώρησιν αύτής, άλλά μη άρκούμενοι είς τούτο, πέμπουσι και μίαν 
γραίαν, ήτις επιθεωρεί μετά προσοχής τήν νύμφην. "Αμα δ’ άρέση 
αύτη, προτείνουν μυστικώς οί προξενηταί είς τόν πενθερόν και 
τήν πενθεράν, αν έχουσιν εύχαρίστησιν νά δώσωσι τήν θυγατέρα 
αύτών, ήν είδον καί εύχαριστήθησαν. Είς τήν πρότασιν ταύτην 
άπαντα συνήθως ό πατήρ, είδετε καί εύχαριστήθητε’ θά ίδώ καί 
έγώ έν τή εβδομαδιαία αγορά τό προσεχές Σάββατον τόν γαμ
βρόν, καί σάς απαντώ. "Αμα εύχαριστηθή καί ό πατήρ, ορίζουν 
τήν ημέραν τών αρραβώνων (τής συβάσεως).

’Λ ρραβώτ.

Τήν προσδιορισθείσαν Κυριακήν θά ύπάγωσι τέσσαρες ή πέντε 
συμπέθεροι είς τήν καλύβην τού πενθερού, φέροντες μίαν κόφφαν 
οίνου καί μίαν κουλούραν. Μετά μικράν άνάπαυσιν τελούσι τά 
τών αρραβώνων, άλλάζοντες τά δακτυλίδια καί θέτοντες αυτά 
έπί τίνος ταψιού’ τότε δ’ είς τών πλησιεστέρων τού γαμβρού συγ
γενών ρίπτει έντός τού ταψίου εν τάλληρον’ οί δέ περικαθήμενοι 
αστειεύονται λέγοντες αύτώ, τοιούτο ταψί δέν γανόνεται μέ εν 
τάλληρον’ και ούτω αναγκάζεται νά ρίψη χρήματά τινα ακόμη’ 
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έπειτα δέ κατά σειράν ρίπτουν ο,τι βούλονται και οί άλλοι. Τά 
χρήματα ταΰτα, κεράσματα τής νύμφης καλούμενα, μεταποιούν
ται ύπ’ αυτής είς άλυσιν, ήν θέτει είς τον λαιμόν της. Μετά ταΰτα 
προσδιορίζουν την ημέραν τοΰ γάμου, οτε ό πενθερός ορίζει, άνα- 
λόγως του αριθμού τών συγγενών του, τά δώρα, άτινα οφείλει 
νά φέρη ό γαμβρός. Συνήθως είναι τά ακόλουθα ’ έν ζεύγος πέ
διλων διά την νύμφην, μία πόρπη και μία ζώνη αργυρά, έν 
ζεύγος ενωτίων, είς κούκλος(ι), ζεύγη τινά τσαρουχίων καί πέδι
λων, είς αμνός (τό καλούμενον ψητόν της νύμφης), μία κουλούρα 
καί εν ζεύγος πέδιλων τού νουνού. Αφού δ’ εύωχήσωνται πίνον- 
τες οίνον καί αδοντες, προσδιορίζουσι την ημέραν τού γάμου καί 
άναχωρούσιν οί συμπέθεροι.

Γάμος.

Κατά την τελευταίαν Τετάρτην συναθροίζονται πολλαί γυναί
κες, έ'χουσαι μεθ’ εαυτών καί δύω άρρενα παιδία καί μίαν κόρην, 
είς την καλύβην, ϊνα πιάσωσι τά προζύμια τού γαμβρού. Ταύτα 
δέ τά παιδία καί ή κόρη, έξ ών ούδέν είναι όρφανόν, κοσκινίζουσι 
τό άλευρον, οτε οί συγγενείς τό άσημόνουσι, ρίπτοντες αργυρά 
νομίσματα (δώρα τών γυναικών αύτών). Τούτων δέ γινομένων 
αδουσι συγχρόνως τό έπόμενον άσμα*

Εύχήσου με, μανοΰλά μου, ’στά πρώτα κοσκινίδια.
Μέ τήν ευχή μου, γυιόκα μου, Θεός νά σέ προκόψη. 
Ευχήσου με, πατέρα μου, ’στά πρώτα κοσκινίδια. 
Μέ τήν ευχή μου, γυιόκα μου, Θεός νά σε προκόψη. 
Εύχήστέ μ’, άδερφάκιά μου, ’στά πρώτα κοσκινίδια. 
Μέ τήν ευχή μας, γυιόκα μου, Θεός νά σέ προκόψη (2). 
Άγόρας τ’ άναπιάνεί, Ξανθή τ’ άναιβατίζει 
Με μάννα, μέ πατέρα, μ’ άδέρφια, μέ ’ξαδέρφια, 

μ’ ούλο τό συγγενό της.

(1) Σκέπη νυμφική, κάλυμμα τοΰ προσώπου λεπτότατον, καλύπτρα. Σ.Ε. 
(2) Επαναλαμβάνουν τόν αύτόν στίχον λέγουσαι· μπαρμπάδες μου, 

θειαδούλαις μου, ’ξαδέρφίά μου.
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Αφού δέ άσωσι τά άσμα αύτά μετά περιπαθούς και λυγηρας 
φωνής, ύπεμφαινούσης πάντοτε τό δύσκολον τής κτήσεως της 
εύδαιμονίας, τρώγουσι και πίνουσι περικαθήμενοι πέριξ λιτής 
τραπέζης. Μετά δέ τοϋτο άρχονται του ακολούθου άσματος’

Κυργιοί μου, ποιος τον κάνει αυτόν τόν νέον γάμον; 
‘0 πατέρας μου τόν κάνει αυτόν τόν νέον γάμον. 
Κυργιοί μου, ποιος τόν κάνει αυτόν τόν νέον γάμον; 
Ή μάννα μου τόν κάνει αυτόν τόν νέον γάμον 
Μέ τ’ άνθι, μέ τό ^όΐδο, μέ τό φιλί πλεμμένον. 
Τά ’ξαδέρφιά μου τον κάνουν αυτόν τόν νέον γάμον 
Μέ τ’ άνθι, μέ τό ^όίδο, μέ τό φιλί πλεμμένον.
01 μπαρπάδες μου τόν κάνουν αύτόν τόν νέον γάμον 
Μέ τ’ άνθι, μέ τό ^όϊδο, μέ τό φιλί πλεμμένον.
Οι θειακούλαις μου τόν κάνουν αύτόν τόν νέον γάμον 
Μέ τ’άνθι, μέ τό £όϊδο, μέ τό φιλί πλεμμένον (1).

Είτα δέ, αφού και άλλα άσματα ψάλωσιν, απέρχονται. Την 
μέν Πέμπτην αί γυναίκες τοΰ ποιμνιοστασίου θά φέρωσι ξύλα είς 
τήν καλύβην τοΰ γαμβρού, τήν δέ Παρασκευήν θά ζυμώσωσι τάς 
κουλούρας, καί θά γίνωσιν αί προσκλήσεις διά κουφέτων έντός τε
μαχίου χαρτιού. Τά αύτά γίνονται και παρά τή νύμφη.

Τά δέ Σάββατον τά έσπέρας προσκαλούνται άπαντες είς ευω
χίαν και διασκέδασιν. Τότε οί αδελφοποιτοί θά κατασκευάσωσι 
τά φλάμπουρον (2).

"Οταν δ’ οί αδελφοποιτοί ρίπτουν τά μανδήλιον είς τά φλάμ
πουρον, άρχονται τοΰ επομένου άσματος*

Τίνος ειν’ ό φλάμπουρος, τ’ άξιο καί τό κόκκινο; 
Τοΰ γαμβρού εΐν’ ό φλάμπουρος, τ’ άξιο καί τό κόκκινο. 
Ποιός τόν θάφτει, ποιος τόν φκειάνει, ποιος τόν καταζοκζινίζει, 

Μήλα, ^όδια τόν γεμίζει ;

(1) Τήν δέ Πέμπτην τό Ισπέρας πιάνουσι τά προζύμια τής νύμφης 
αδοντες τά ίδια άσματα.

(2) Τό φλάμπουρον είναι μακρά καλαμίνη συνήθως ράβδος, εις ής τό 
άκρον τοΰ άνω μέρους σχηματίζουσι σταυρόν άπο τρία μήλα, κρεμώντες 
είς τήν άκραν μανδήλια κόκκινα.
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Εσένα, φλαμπουργιάρη μου, θέ νά σέ τραγουδήσω,
Νά σε πολυχρονήσω, νά σέ χαρή ή μανούλά σου,

νά σέ ’πανδρέψη γλήγορα,
Νά βάλη ά'σπρο φλάμπουρον, νά βάλη κατακόκκινον.
Και σεις, μπρατϊμοι τοΰ γαμβρού, ίάψτε το φλάμπουρον χαλα.
Θά γύρη ^άχαις και βουνά, μή τον χαλάσουν τά κλαρια 

και τόν γελάση ή πεθερά.

Μετά δέ ταΰτα ξυρίζουσιν οί άδελφοποιτοι τον γαμβρόν, άόου- 
σών τών γυναικών και κορασίων ώς εξής*

Λούζετ’ ό γυιός τοΰ βασιληα, νά πάη ν’ άρ^αβωνίση.
Ξουράφι μου άλεφαντινό, κι’ άκόνι άπό τήν Πάλι, 
Άνέσια, άνέσια νά διαβή, τρίχα νά μή τού κόψη. 
“Ετσ’ είναι χάρισμα (’) άπ’ τά γονικά του, 
Χάρισμ’ άπό τή μάννα του, χάρισμ’ άπ' το νουνο του.

Τήν δέ Κυριακήν τό πρωί ετοιμάζονται, ΐνα πορευθώσιν εις πα
ραλαβήν τής νύμφης. Οί αδελφοποιτοί φροντίζουσι νά φέρωσιν 
όλα τά δώρα τά προσδιορισθέντα ύπό τοΰ πενθεροΰ. 'Η παραμι
κρά ελλειψις παροργίζει μεγάλως τόν πενθερόν, διότι θεωρείται ώς 
κακός οιωνός. Μετά τό πέρας τής προπαρασκευής, προηγουμένου 
του φλαμπουργιάρη καί τών άλλων εφίππων επομένων, έπιμελώς 
δέ καί καθαρώς ένδεδυμένων, ιππεύει ό γαμβρός έπί ίππου λευ
κού, άδόντων απάντων*

Ευχήσου με, μανοΰλά μου, τώρα ’στό κίνημά μου.
Μέ τήν εύχή μου, γυιόκα μου, Θεός νά σέ προκόψη.
Εύχήσου με, πατέρα μου, τώρα ’στό κίνημά μου.
Μέ τήν εύχή μου, γυιόκα μου, Θεός νά σέ προκόψη (2).
'Όντας κινάη ό σταυραετός νά πάη γιά τήν πέρδικα, 
Σκύβει, φιλει τά νύχια του, τινάζει τά φτερούλια του. 
Βρέ νύχια και νυχάκια μου και νυχοποδαράκια μου, 
Τήν πέρδικ’ άν τήν πιάσετε, φτερό νά μή τής βγάλτε. 
Θέλω νά τή βάλω ’στό κλωβΐ νά μοΰ λαλή τ’άποταχυ.

(1) Έδώ είναι χαλασμένου τό μέτρον. ’Ίσως συμπληρωτεος ο στίχος 
ούτως’

’Έτσ’ είναι χάρισμ’ [άπό ’μας κι’] άπό τά γονικά του. Σημ. έκδ.
(2) Επαναλαμβάνουν τά αυτά αδοντες- άδερφάκια μου, μπαρμπάδες 

μου, θειάδαις μου.
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Μετά δέ τδ τέλος τοΰ άσματος αύτοΰ, πορεύονται πρδς τδ 
ποιμνιοστάσιον, οπού κατοικεί ό πενθερδς, οί μέν άντρες έφιπποι, 
αί δέ γυναίκες πεζαί* άμα δ’ είναι περί τά διακόσια βήματα μα
κράν τοΰ ποιμνιοστασίου, άφιππεύουσι πάντες καί χορεύουσι. 
Τρεις δέ, οί κουλουριαραΐοι καλούμενοι, πορεύονται είς την καλύ- 
βην τοΰ πενθεροΰ φέροντες οίνον, τήν κουλούραν καί τδ ψητόν. Ή 
υποδοχή αύτών γίνεται ούτως. Ή νύμφη είναι κεκρυμμένη όπισθεν 
καλύμματος, καί έξάγουσα την δεξιάν χεϊρα λαμβάνει την κου
λούραν, ήτις είναι κεκομμένη είς τδ μέσον* έξ αυτής δέ τδ ήμισυ 
δίδει είς τούς αδελφοποιτούς, οπερ δίδουν ούτοι τή πενθερά, λαμ- 
βάνοντες παρ’ αύτής άλλην κουλούραν, ή δέ πενθερά δωρεΐ είς έκα
στον έν μανδήλιον. "Οτε δ’επανέρχονται, ρίπτουν έν όπλον, καί 
τότε όλοι οί συμπέθεροι βαίνουν πρδς τήν καλύβην τού πενθεροΰ, 
προηγουμένου τού φλαμπουριάρη, οστις έμπήγει τδ φλάμπουρου 
είς τήν θύραν τής καλύβης* ή δέ πενθερά κρεμά έπ’ αύτοΰ έν κόκ
κινου μανδήλιου. Άφικομένου δέ καί τού γαμβρού, ρίπτει ή πεν
θερά βαμβακόσπορον, σίτον καί ρύζι, ένω αδουσιν αί γυναίκες καί 
αί κόραι τδν έ'φιππον γαμβρόν’

Τοΰτο τ’ άρχοντόπουλο και τδ βεζυρόπουλο, 
Γί έχασε, τί χάλευε κ’ έρχεται χαλεύοντα, 
Κ’ έρχεται χαλεύοντα κι’όλο ψαχουλεύοντα ; 
Περδικούλα έχασε κ’ έρχεται χαλεύοντα, 
Κ’ έρχεται χαλεύοντα κι’ολο ψαχουλεύοντα. 
Τήν είχε μέσα ’στδ κλωβί· μού σκανταλίσθηκε τδ κλωοι, 

καί μ’ οφυγε τ’ άποταχύ.

Τότε ρίπτει ό γαμβρός έν μήλον, έντδς τού οποίου ύπάρχουν 
αργυρά καί χάλκινα νομίσματα, οποίαν δέ κόρην κτυπήση δι’ 
αυτού, θεωρείται ώς καλός οιωνός προσεχούς νυμφεύσεως ταύτης. 
"Αμα δ’ άφιππεύση ό γαμβρός, κρεμώσι πλησίον τοΰ ώτδς τού 
ίππου του έν κόκκινον μανδήλιον. Τότε δ’ άναβαίνει έπί τού 
ίππου τού γαμβρού έν παιδίον, όχι ορφανόν, άλλ’ έχον πατέρα 
και μητέρα, είς τδ όποιον θά δώση δ πρωτοβλάμης δ φλαμ- 
πουργιαρης δώρόν τι, διά νά κατέλθη. Τούτο βεβαίως προκά
νει την ευτυχίαν τού γαμβρού καί τήν άπόκτησιν άρρένων τέ-
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κνων. Μετά τοΰτο διανέμονται οί συμπέθεροι είς πολλάς καλύ
βας προς εύωχίαν, ό δέ γαμβρός μετά τών αδελφοποιτών εισέρ
χεται είς την καλύβην τοΰ πενθεροΰ, οπού προσφέρεται αύτώ μία 
πίττα καί αυγά μέ μέλι. Αί δέ συγγενείς γυναίκες τοΰ γαμβρού 
άρχίζουσι νά κτενίζωσι τήν νύμφην μέ τό κτένι τοΰ γαμβροΰ, 
φδουσαι οΰτω’

'Άνοιξε, χρυσό σεντούκι, κ’ έβγαλε χρυσό κτενάκι, 
χρυσό, μαλαματένιο.

Κ’ έφκειασε χρυσή νυφοΰλα, κα'ι χρυσή, μαλαματένια. 
Κόρη μου, τό τί ξεπλέγεσαι;
Μή δάρ εγώ ξεπλέγομαι; μανοΰλά μου μέ ξέπλεξε. 
Κόρ(η) μου τό τί ξεπλέγεσαι;
Μή δάρ εγώ ξεπλέγομαι; πατέρας μου μέ ξέπλεξε ζ1). 
Κόρη μου τό τί άναπλέγεσαι;

(I) Επαναλαμβάνουν τά αύτά· τά άδέρφία μου, οί μπαρπάδες μου, 
οί θειάδες μου.

Μή δάρ έγώ άναπλέγομαι; μανοΰλά μου μ’άνάπλεξε. 
Κόρη μου, τό τί άναπλέγεσαι;

Μή δαρ έγώ άναπλέγομαι; πατέρας μου μ’άνάπλεξε. 
'Άνοιξε, χρυσό σεντούκι, κ’ έβγαλε χρυσό πλεξίδι, 
Κ’ έπλεξε χρυσή νυφοΰλα, και χρυσή μαλαματένια.
" Ανοιξε, χρυσό σεντούκι, κ’ έβγαλε χρυσή σκουφοΰλα· 
Σκούφουσε χρυσή νυφοΰλα, και χρυσή, μαλαματένια. 
"Ανοιξε, χρυσό σεντοΰκι, κ’ έβγαλε χρυσό μανδήλι· 
Κουκλουσε χρυσή νυφοΰλα, και χρυσή, μαλαματένια. 
"Ανοιξε, χρυσό σεντοΰκι, κ’ έβγαλε χρυσό βελόνι, 
Κ’έρ^αψε χρυσή νυφοΰλα, και χρυσή, μαλαματένια. 
"Ανοιξε, χρυσό σεντοΰκι, κ’ έβγαλε χρυσή κοπτσοΰλα, 
Κ’ έφκειασε χρυσή νυφοΰλα, και χρυσή, μαλαματένια.

"Επειτα δ’ έρχεται δ άνδράδελφος φέρων τά πέδιλα τής νύμ
φης, άτινα άλλάσσει έκ τοΰ ενός είς τόν άλλον πόδα τρις’ ρίπτει, 
έντός τοΰ ενός οίνον, χύνων τρις έκ τοΰ ένός είς τό έτερον πέδι- 
λον* πίνει ολίγον έξ αύτοΰ, δίδει και τή νύμφγ), ήτις πίνει έπίσης. 
Προσθετέου δτι τότε τελείται ή ιεροτελεστία.

’Αφοΰ δ’ έφαγον και έπιον αδοντες καί χορεύοντες, ετοιμά
ζονται πρός άναχώρησιν. Τότε θέτουν είς τό κατώφλιον τής θύρας 
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Την προίκα, έφ’ ής κάθεται ό αδελφός τής νύμφης, ζητών δώρον? 
ινα έπιτρέψη την παραλαβήν’ δίδουσι δώρόν τι αύτώ και παρα- 
λαμβάνουσι την προίκα.

Ό δέ γαμβρός σύρει έκ της χειρός την νύμφην, δτε οί συγγε-, 
νεΐς αύτής αδουσιν’

Εύχήσου με, μανοΰλά μου, τώρα ’στδ κίνημά μου. 
Μέ τήν εύχή μου, κόρη μου, Θεοί νά σέ προκόψη. 
Εύχήσου με, πατέρα μου, τώρα ’στό κίνημά μου. 
Μέ τήν εύχή μου, κόρη μου, Θεός νά σέ προκόψη (ι).

Τότε ή μήτηρ θέτει έντδς καπακιού νερόν καί αλάτι, οπερ 
λυόνουσα ραντίζει τήν νύμφην καί τόν γαμβρόν, ευχόμενη καλο- 
ρίζικον γάμον, καί λέγουσα τήνύμφη' "Ο,τι σού είπα, νερό κι’ α
λάτι. Τοΰτο δηλοΐ, δτι ώς λυόνει εντός τού υδατος τό άλας, ουτω 
νά λυώση πάσα κατάρα, ήν ποτέ έν τή όργή της έξέφερε κατά 
τής θυγατρός αύτής. Τό καπάκι αύτό τό θέτει είς τόν ντορβάν 
τής νύμφης’ ή δέ νύμφη προσκυνεΐ κεκαλυμμένη διά τοΰ κούκλου 
καί φιλει τόν πόδα καί τήν χειρα του πατρός, τής μ.ητρός και 
τών αδελφών της. Τότε ή μήτηρ τής νύμφης δωρεΐται είς αύτήν 
μίαν όρνιθα. ’Εν σπουδή προσπαθοΰσι τίς νά πρωτοϊππεύση, αλλά 
πάντοτε πρώτος ιππεύει ό γαμβρός’ ή δέ νύμφη ιππεύει έπί τοΰ 
λευκού ίππου, δν έφερεν ό γαμβρός έφιππος. Τότε πλησιάζουσι 
τόν γαμβρόν πρός τά δεξιά τής νύμφης, δτε δ γαμβρός περιφέρει 
τήν χειρα περί τήν κεφαλήν τής νύμφης κρατών νόμισμα άργυ- 
ρουν, οπερ δίδει τή νύμφη, ήτις λαμβάνει αύτό φιλούσα τήν χεΐρά 
του. Έπειτα έκβάλλει τήν μάχαιραν, ήν περιφέρει σταυροειδώς 
περί τήν κεφαλήν τής νύμφης, κτυπών τρις τήν πλάτην αύτής, 
Αί γυναίκες αδουσιν’

Αδέρφια μου, μπαρμπάδες μου, θειάδες μου.
Έβγα, ’κόνα ’χονισμένη, σάν μηλιά λουλουδιασμένη.
Δέν μ’ άφίνιι ό πόνος νάβγω άπό τή χρυσή μου μάννα (2J.

(1) Etxa έπαναλαμβάνουν τά αυτά* τ’άδέρφια μου, μπαρμπάδες μου, 
θειάδες μου.

(2) Επαναλαμοανουν, άπό τόν χρυσόν μου πατέρα, άπό τά χρυσά μου 
αδέρφια.

(Αθηναίου τεύχος α’ έτους δ'.) 7
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"Αμα δ’ άρχονται τής άναχωρήσεως αδουσιν*

Μή σας έκακοφάνηκε πούρθαμε ’στδ χωρ^ό σας;
Εμείς την νύφη πήραμε, καί τδ χωριό ’δικό σας.
Λεκίνησ’ ή λεπτοκαρυά μ’ όλα τά λεπτοκάρυα,
Ξεκίνησε κ’ Άντρίτζος μας μ’ όλα τά παληκάρια, 
Καί πάνε νά πατήσουνε τής Λειβαδιάς τδν κάμπο, 
Να πάρουν ασπρα καί φλωρια, νά πάρουν καί μια παππαδιά, 
Νάχη κορμί για φόρεμα, καί μέση γιά ζωνάρι.

Τότε έκατέρωθεν ρίπτουν δπλα βαδιζοντες πρδς τήν κατοικίαν 
του γαμβρού, οτε είς τών αδελφοποιτών άφαιρεΐ τδ πέδιλον έκ 
τοϋ δεξιού ποδός τής νύμφης, δπερ φέρει είς τήν πενθεράν, ώς 

τεκμηριον τής προσεχούς έλεύσεως τής νύμφης. Ή πενθερά δωρει- 
ται αυτώ εν μανδήλιον, αυτός δέ επαναφέρει τδ πέδιλον τής 
νύμφης και άπαντες πορεύονται είς τήν κατοικίαν του γαμβρού. 
"Αμα πλησιάσωσιν, έκατέρωθεν άρχεται πυροβολισμός διαοκής* 
φθασαντας δε εις την καλύβην τοΰ πενθεροΰ ραντίζουσιν καί πά
λιν μέ βαμβακόσπορον και τά άλλα.

Προκειμένου δε ν’ αφιππευστ) ή νύμφη αδουσιν αί γυναίκες*

ΓΙεζα μήλο, πεζά foioo, πεζά δροσερό σταφύλι.
Δεν πεζεύω, καμαρόνω, χάρισμα πολύ γυρεύοο
Απ τδν κυργιο πενθερον μου νά μοΰ δώση νά πεζευσω

Αφού υποσχεθοϋν αυτή δώρόν τι, τή δίδουν μίαν κουλούραν, 
ην κόπτει είς τέσσαρα μέρη, πετώσα σταυροειδώς αυτά’ έπίσης 
δε χυν&ι ένωπιον τής κεφαλής τοϋ ίππου σταυροειδώς οίνον.

’Αφιππευσασης τής νύμφης αδουσιν αί γυναίκες*

Σάν δασιά’ν’ τά κυπαρίσσια, 
Άριεψέ τα μία ψίχα, 
Νά διαβή ό γαμβρός κ’ ή νύφη, 
Νά οιαβοΰν κ’ οί συμπεθε’ροι.

Ενώ πρόκειται να εισελθη η νύμφη είς τήν καλύβην, ρίπτου- 
σιν είς τδν ουδόν τής θύρας μίαν μάχαιραν, ήν οτε υπερπήδα, 
αδουσιν αί γυναίκες*

(1) Επαναλαμβάνεται- άπδ τήν κύργια πενθερά μου καί άπδ τά άν 
^ραοερφια μου.
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Άδ’ αύτοΰ πουλιά νά βγ^λης, 
Και άδ’ αύτοΰ νά τά πετάξης.

Είτα δέ κρεμώσιν είς τήν μέσην τής νύμφης ένα στατήρα’ οδη
γούμενη δέ ύπ’ άλλων γυναικών, και ιδία ύπό τής νυμφευτρίας, 
θέτει τήν χεϊρά τ·ης έντδς του άλευροσάκκου καί εντός τοΰ τυροΰ. 
Ή νύμφη προσκυνεϊ άδιακόπως’ δέν τρώγει μετά τών άλλων’ άμα 
λάβη καιρόν, τρώγει μόνη ώά τινα.

Τό δ’ εσπέρας είναι ή έπίσημος ευωχία, παρατιθέμενων καί 
τών δώρων τοϋ νουνοΰ, τοΰ ψητοΰ, τής κουλούρας καί του οίνου, 
Άλλά καί πάντες οί προσκεκλημένοι κατ’ έ'θος φέρουσιν οίνον 
καί μίαν κουλούραν, οί δέ πλησιέστεροι συγγενείς καί αμνόν.

Ούτω διά τής αλληλοβοήθειας έλαττοΰνται αί δαπάναι τοΰ 
πενθεροΰ* άλλως οί πτωχοί δέν θά ήδύναντο νά ύποστώσι τήν 
δαπάνην τοΰ γάμου.

Άφοΰ έτοιμασθώσι τά φαγητά, κάθηνται κυκλοτερώς’ ενώ δέ 
λιανίζουσι τό ψητόν τοΰ νουνου, αδουσι*

Τοΰ νουνοΰ μας το ψημμένο άπ’ τήν Πόλι είναι φερμένο, 
Κι’ άπ’ τή Συρα διαβημένο,
Κ’ όποιος πάει νά τό κόψη, τδ χεράκι του νά κόψη, 
Καί ποτέ μή τδ γιατρέψη.
Άπ’ τήν Πόλι απάνω ’πήγα, τέτοιο νειδ νουνδ δέν είδα’ 
Τέτοιο νειδ, τέτοιο πετρίτη, 
Τέτοιο καστροπολεμίτη.
Μέ τά κάστρα πολεμάει, όσο ν’άποστεφανώση.
Είς τήν Πόλι άπάνω ’πήγα, τέτοιο νειδ νουνδ δέν είδα. 
Τοΰ νουνοΰ μας ή φλοκάτα άπ’ τήν Πόλι είναι φερμένη, 
Και ’στή Σύρα διαβημένη, ’στήν αμυγδαλιά απλωμένη.

Οί αδελφοποιτοί λέγουσι πόσα δώρα έφερεν ό νουνός, καί ενώ 
πίνουσιν έκ τοΰ οίνου του αδουσΓ

Τοΰ νουνοΰ μας τδ γεμάτο, τδ ζαχαρομυγδαλάτο, 
Τιμημένο κ’ άςιωμένο, ’στό Θε^ ευχαριστημένο.

Ή ευωχία έξακολουθεί έπί ώρας πολλάς, του οίνου διά τής 
τσότρας άδιακόπως περιφερόμενου, καί τοΰ άσματος μή διακο
πτόμενου. Ουτω δέ κεκορεσμένοι ύπό τε οίνου καί κρέατος, άπέρτ 
χονται έκαστος είς τήν ιδίαν κατοικίαν.

7*
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Τ'λν Δευτέραν δέ τό πρωί, άφοΰ αύθις εύωχήσωσιν οί άντρες, 
όδηγοΰσιν αί γυναίκες τήν νύμφην είς τήν τράπεζαν φέρουσαι κό- 
σκινον, έν ώ έθεσαν μανδήλια καί περικνημίδας. Ή νύμφη άρχε- 
ται έκ δεξιών προσκυνούσα και ρίπτουσα έπι τού ώμου έκαστου 
άνδρός εν δώρον* είς αντάλλαγμα δίδουσι τή νύμ-φτι έν άργυρούν 
νόμισμα.

Μετά δέ ταύτα άρχεται ό χορός’ άγουσι δ’ αί γυναίκες και 
την νύμφην εις τον χορον, ην θετουσιν εν μεσω του γαμβρού κα{ 
τοΰ νουνοΰ, αδουσαι ώς έξης*

"Εβγα, μαννοΰλα πεθερά, να ’δής τή νύφη ’στο χορο 
Πώς σείεται, πώς Ζυγίζεται, πώς βεργοκαμαρίζεται, 
Κ’ άπ’ το καμα'ρι τοΰ γαμβρού δέν σειέται, δεν λογίζεται, 

δέν βεργοκαμαρίζεται.

Δέν άκοΰς, κυράτζα νύφη, 
Ί ί σοΰ λέει τ’ άγιο Βαγγέλιο ; 
Νά τιμάς τόν πεθερόν σου, 
Πάντα τιμημένη νάοαι. 
Δέν άκοΰς, κυράτζα νύφη, 
Τί σοΰ λέει τ’ άγιο Βαγγέλιο ; 
Νά τιμάς τή πεθερά σου, 
Πάντα τιμημένη νασαι.
Νά τήν ’πής, κυράτζα μάννα, 
Νά σέ ’πή, κυράτζα νύφη. 
Δέν άκοΰς, κυράτζα νύφη, 
Τί σοΰ λέει τ’άγιο Βαγγέλιο; 
Νά τιμάς τά άνδραδέρφια, 
Πάντα τιμημένη νασαι 
Νά τιμφς καί τό νουνό σου, 
Πάντα τιμημένη νασαι.

Μετά τό πέρας τοΰ άσματος αύτοΰ παιδίον οχι ορφανόν, αλλά 
μέ μάνναν καί μέ πατέρα, χωρίζει τήν νύμφην άπό τόν γαμβρόν* οδη
γεί αυτήν ή νυμφεύτρια είς τήν καλύβην, οπού έρχονται μετ’ ολί
γον καί οί άνδρες, καίάφαιροΰσι τόν κοΰκλον τής νύμφης. 'Έπειτα 
έκβάλλουσιν έκ τών σάκκων τήν προίκα, ήν απαριθμεί είς αδελ
φοποιτός* άφαιρούσι δέ καί τά μήλα έκ τοΰ φλάμπουρου, άτινα 
τρώγουσιν οί αδελφοποιτοί. Τότε παραθέτει τράπεζαν ή νύμφη, 
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δίδουσα δώρα, μανδήλια, ζωνας, περικνημίδας, άνθ’ ών λαμβάνει 
νομίσματα αργυρά. Δίδει δώρόν τι καί πρδς τδν άναχωροϋντα 
κουμπάρον, βν προπέμπουν πυροβολοϋντες.

Τήν αύτήν ήμέραν ή νύμφη πηγαίνει είς τήν κρήνην συναδευο- 
μένη ύπδ ένδς ή δύο παιδιών,, φέρουσα δύω αγγεία. Κατά πρώτο ν 
ρίπτει χάλκινόν τι ή άργυροΰν νόμισμα έντδς τοΰ υδατος,. χαε- 
ρετίζουσα ούτω τήν κρήνην.

Τήν προσεχή Τετάρτην υπάγει ή νύμφη είς τδ ρεΰμα και 
πλύνει τά τοϋ οίκου, καί ιδίως τά στρωσίδια.

Ούτω περατοϋται ό γάμος’ τήν δέ πρώτην Κυριακήν τελούν* 
ται τά έπιστρόφια. Μετά τινων άδελφοποιτών επισκέπτεται δ 
γαμβρός τδν πενθερδν, οπού εύωχοϋνται’ τήν δ’ αμέσως έπομένην 
Κυριακήν επισκέπτεται δ πενθερδς τδν γαμβρόν.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ.4.
Τη 30 Απριλίου 1873 έκδίδοντες έν 1 Αθηναίου τόμω αί 

σελ. 49$—500 έπιγραφάς πολλάς έκ τής έν τοΐς μεθορίοις 
Βοιωτίας καί Αοκρίδος τής Όπουντίας θέσεως Δενδρας, ε’ίπομεν, 
οτι δ Π. Σταματάκης, παρ’ ού είχομεν λάβει τά έκτυπα τών έπι- 
γραφών εκείνων, έξήνεγκεν εικασίαν, οτι τά έν τή θέσει Δένύρας 
λείψανα τειχών θεωρεί ώς τά τής αρχαίας πόλεως Ύηττοΰ, τούς 
δέ ύπέρ τής εικασίας λόγους του παρετρέζαμεν τότε, δχι ώς 
άπαξιοΰντες νά τούς άναφέρωμεν, άλλ’ ώς έχοντες άλλα, κατά 
τήν γνώμην ήμών προύργιαίτερα, τδ πλήθος τών άνακοινωτέων 
επιγραφών. Σήμερον δέ έχομεν λόγον νά έπανέλθωμεν είς τδ 
πράγμα. Διότι ακριβώς δύο έτη μέτά τήν τότε έκδοσιν τών τοϋ 
Σταματάκη άντιγράφων έρχεται πάνυ άσπασίως βάθρον, νεωστι 
άνακαλυφθέν έν Δένδρα, νά επικύρωση έκείνην τήν περί Ύηττοΰ 
εικασίαν. Ό έτερος δηλαδή τών αποστόλων τής Αρχαιολογικής 
ήμών 'Εταιρίας Αθανάσιος Δημητριάδης, πορευθείς πρό τίνος χρό
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νου εις τήν μονήν Μαλεσίνης έπεσκέφθη και τά πλησίον ερείπια 
τής Δενδρας καί εύρε τή 6 Απριλίου τοΰ έτους τούτου, ώς έγρα- 
ψεν ήυ,ΐν, «έν τώ ναω τοΰ άγιου Αθανασίου, κειμένω εντός τής 
άκροπόλεως τής κατά τήν Δένδραν παλαιάς πόλεως, τήν αγίαν 
τράπεζαν φέρουσαν ώς πλάκα βάθρου λίθου μελανός, έχον ύψος 
ώς 0, 25, πλάτος ώς 1 μέτρου καί πάχος άλλο τόσον, και έπι 
τής δεζιάς τώ είσιόντι τών τεσσάρων στενωτέρων επιφανειών αύ
τοΰ άνέγνω τάδε*

Αυτ. ΚΛ. Σεπ. Σεουήρον, Περτί- 
νακα. Αραβικόν. Άδ.αβηυικόν. Παρ
θικόν. μέγιστον. σεβαστόν, ευ
σεβή. ευτυχή, ή πόλις Ίηττίων.»

Το βάθρον τούτο βεβαίως άνεΐχέ ποτέ τον ανδριάντα τοΰ από 
193—211 μ. X. αύτοκρατορεύσαντος Σεπτιμίου Σεουήρου, όστις 
καί το όνομα τοΰ Περτίνακος (τοΰ διαδεχ θέντος τόν Κόμμοδον) 
είχε προσλάβει έπελθών ώς έκδικητής αύτοΰ κατά τοΰ ολιγοημέ
ρου Ίουλιανοΰ. Τά έν τω α' στίχω δύο γράμματα ΚΑ άφησα 
ούτω ώς μο'ι ύπεβλήθησαν έν τώ αντιγράφω, μοί φαίνεται δέ 
ότι λανθάνει έν αυτοΐς τό κ(αίσαρα) Λ(ούκιον.) Εύρέθη δέποτεκαί 
έν Έρημοκάστρω (Θεσπιαΐς) τιμητική εις τόν αύτόν Καίσαρα Σεπτί- 
μιον Σεουήρον έπιγραφη, ή έν C. I. Gr. ύπ’άρ. 1618 τυπωθεΐσα. 
Τό δέ βάθρον τούτο τής Δένδρας δέν είναι διόλου πιθανόν νά με- 
τεκομίσθη άλλαχόθεν είς τόν έντός τής άκροπόλεως χώρον, και 
πρέπει νά δεχθώμ,εν άδιστάκτως, ότι έκεΐ κατώκουν οί Ύήττιοι, 
ών τό όνομα πρώτην φοράν τώρα έπι λίθου γεγραμμένον παρου
σιάζεται, αυτήν δέ τήν ^ηττον ή Ύηττόν ίσως δύο μόνον συγ
γραφείς άρχαΐοι άναφέρουσιν, δ Παυσανίας (9, 24, 5 καί 9, 36, 
6) καί ό Στέφανος δ Βυζάντιος έν λ. Περίεργον δέ, ότι ένω δ Παυ
σανίας δίς τήν ονομάζει κώμην καί όχι πόλιν, έδώ έν τή έπι- 
γραφή λέγεται πόλις. ’Εν τούτοις δ Παυσανίας θέας άξιον έν 
Ύήττω λέγει ναόν 'Ηρακλέους καί οτι ιάματα εύρασθαι παρ’ αύ
τοΰ τοΐς κάμνουσίν έστιν, οντος ούχί αγάλματος συν τέχνη, λίθου 
δέ αργού κατά τδ άρχαΐον. Οΰτε δέ δ Γαλλικός μέγας χάρτης, 
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ούτε δ τού Kiepert άτλας τοποθετοΰσι την σΤηττον ίνθα ή Δέν
δρα, άλλ’ άλλαχοΰ. Αιτία δέ αί ασαφείς τοΰ Παυσανίου φρά
σεις, οστις λέγει μέν «Κωπών δέ έν αριστερά σταδίους προελ- 
»θόντι ώς δώδεκα είσιν ’Όλμωνες, Όλμωνέων δέ επτά που στά- 
»δια "Υηττος άφέστηκε, κώμαι νΰντε ούσαι και ευθύς έξ άρχής'» 
δέν προσγράφει δέ και προς ποιον σημ.εϊον τοΰ ορίζοντας έννοεΐ 
τάς θέσεις των, αν και ό Bursian έν Geographie von Grie- 
chenland, τομ. α\ σελ. 212, σημ. 1, προσπαθεί νά μαντεύση 
τούτο, ώς έκ τής προς τήν Λοκρίδα πορείας τοΰ περιηγητού. 
Άλλα τά τοιαΰτα πολλάκις είναι σφαλερά’ ώστε πρέπει τώρα 
ημείς νά εύγνωμονώμεν είς τδ άναφανέν βάθρον, τό παρέχον βέ
βαιον τεκμήριον.

Γνωστόν δ’ έτι ποιοΰμεν, δτι καί είς τό έτερον ά'κρον τής Βοιω
τίας τό νοτιοδυτικώτατον εύρεν δ Σταματάκης άρτίως έπιγρα- 
φάς, τής πόλεως τών X ο ρ σ ι ε ί ω ν, κειμένης νοτιανατολικώς 
τής Μονής Ταξιαρχών 10 λεπτά τής ώρας, τοΰ δέ σημερινού χω
ρίου Χόστεια ήμίσειαν ώραν πρός δυσμάς. Ταύτας θέλομεν έκ- 
δώσει προσεχώς.

2.

Επιγραφή Κορώνης.

Κατά τόν δυτικόν μυχόν τοΰ Μεσσηνιακού κόλπου κατοικεΐ- 
ται σήμερον τό Πεταλίδων, ον έκτισμένον έπί τών έρειπίων τής 
αρχαίας πόλεως Κορώνης. Καθ’ άπαν τό χωρίον σώζονται θεμέλια 
άρχαίων οικοδομών άναμεμιγμένα μετά μεταγενεστέρων καί λί
θοι άρχαΐοι έντετειχισμένοι έν ταΐς οίκίαις καί έρριμμένοι έν ταΐς 
αύλαΐς τών οικιών καί τήδε κάκεΐσε. Άρχάς Ιανουάριου τού 
έτους τούτου άποσταλείς έκεϊ υπό τής άρχαιολογικής ήμών 
Εταιρίας δ Π. Σταματάκης άντέγραψεν άλλας τε έπιγραφάς και 
τήν εξής. "Επεμψε δέ είς Αθήνας καί χάρτινον έκτυπον, έξ ου 
πολύ έβοηθήθημεν είς τήν οσον ένεδέχετο ορθήν συγκρότησιν τοΰ 
κειμένου.
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"Ετους C ΟΖ 
γυμνασίαρχος
[■. Κλώ. Ίούλ. Κλε

όβουλος
5 j*. Ίουλ. Θέαγέ- 

νους υΐος
ό προστάτης δι

α βίου τοΰ κοι
νού τ^>ν Αχαιών.

<0 Άρχέφηβος
f*·. Ίούλ. Θεαγένης 

Κλεοβούλου
Γ. Ίουλ. Θεαγέν[ους 

εγγονος τοΰ
15 [αιωνίου πρεσβ[(ευ- 

(τ;)οΰ και λογιστοΰ γε(ν 
νηΟέντος τής πό
λεως.
"Εφηβοι οί υπο αύτόν

20 Λοκ. Βάσσος
Αύρ. Ά;ρονκιανός 
Αύρ. Τερεντιανός 
Αύρ. Σερήνος 
Αύρ. Άρέσκων

25 Αύρ. Συνέρως 
Ίούλ. Μένανδρος 
Αύρ. Κ α λ λι τ ί β ι ρ ι ς 
Φλ. Τέρτιος 
Κασ. Ιανουάριος

30 Ποσ. Εύτυχιανός 
[στίχος άπεξεσμένος] 
Κλ. Επίγονος 
Κλ. Δελμάτις 
Κλ. Άρτεμίσως 
Αύρ. Εύφρόσ(υνος

35 Αύρ............ν... 
Αύρ. Φιλόμουσος 
Αύρ. Κλεόβουλος 
Αύρ. Εύοδίων 
Αύρ Νείχων

’Απ
Αύρ. Βερνεικιανός
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10 Αύρ. Εύ-ίυ·χας
' Άττ. Τρυφωνιανός 

Αύρ. Έρωτίων 
’Αττ. Κρότων 
Κλ.· Μτις

45 Κλ. Ζώπυρος 
Κλ. Νείχων 
[στίχ. έςεσρ.» άρχηΟ). 
Ίγν. Ευτυχής 
Αύρ. Νείκων 
Άντ. Λύκος

50 Άντ. Εύφρόσυνος 
Αύρ. Εύχσρπος 
Αύρ. Φοιβίων 
Αύρ. Δεωνίδης 
Αύρ. Ζώσιμος

55 Αύρ. Σοιδας 
Αύρ. Όνησας 
Αύρ. Θεοδόσιος 
Αύρ. Άριστων 
Αύρ. Φιλοχλής

60 Αύρ. Πρεΐμος 
Αύρ. Έλπιδηφόρος 
Αύρ. Συνέκδημος 
Λοκ. Άκύλας 
Αύρ. Δημητριος

65 Αύρ. Χαρμόσυνος 
Α. ΈρμεΙας 
Αύρ. Δούχιος 
Αύρ. Ζωσιμ2ς 
Αύρ. Όνησιφόρος

70 Αύρ. ’Αρέτων 
Αύρ. Νεικερως 
Όπ. Τρόφιμος 
Ό*. Ζώπυρος 
Ίγν. Ζώσιμος

75 Ίγν. Εύφρόσυν(ος 
Αύρ. Όνασικλήίς 
Αύρ. Εύ...
Α · · ) · · \ ·

Αύρ. Ήρ5ς 

Αιλ. Χρηβ(τί)ων 

Αύρ. Εύπόριστος 

Αύρ. Νεΐσος 

Όπ. Άρτεμίσιος 

Ίγν. Όλυμπιβκός 

Αύρ. Εύφρας 

Αύρ. Ευφρόσυνος 

Αύρ. Είσας 

Αύρ. Ίωσης 

Αύρ. Ίωσης 

Αύρ. Πούπλιος 

Αύρ. Π τ ε λλας 

Αύρ. Αλέξανδρος 

Αύρ. Άρέτων 

Αύρ. Σύνβτο(ς) 

Αύρ. Τη.·. .ος 

Αύρ..............ης 

Αύ(Ρ...................
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Κατά τόν Σταματάκην τήν άνω επιγραφήν έχουσι «τρία τε
μάχια κυλινδρικά λίθου ύπομέλανος, άνήκοντα είς ένα καί τόν 
αύτόν κίονα, μήκους έν όλω 2, 30, διαμέτρου δέ 0, 34, εύρεθέν- 
τα και τά τρία πρό πολλών ετών, καθαριζομένου τοΰ φρέατος 
τοΰ έν τή οικία τοΰ ύποστρατήγου Ν. Πιεράκου. Κατά την συν- 
αρμογήν τοΰ τεμαχίου Α μετά τοΰ Β, ήτοι μετά τόν 1 στί
χον, έλλείπουσιν είς η δύο στίχοι, κατά δέ την τοΰ τεμαχίου Β 
μετά τοΰ Γ, ήτοι μετά τόν 34,ν θά έλλείπουσι πλείονες τών δύο. 
Πόσοι δέ στίχοι έτι έξηκολούθουν μετά τό τέλος τοΰ τεμαχίου 
Γ, άγνωστον». Παρατηροΰμεν δ’ ημείς, οτι τά της Β* σελίδος 
ονόματα, ένθα περιτό τέλος, (άπό τοΰ λη'. και μετά διάλειμμά τ1 
κενόν γραμμάτων, πάλιν άπό τοΰ με'.) αναφαίνονται, είναι δπω- 
σοϋν μείζοσι γράμμασι κεχαραγμένα και οΰτω περίπου, ώς τό 
άπεόώκαμεν, άραιοΰνται εκεί οί στίχοι.

Της επιγραφής ταύτης ειχεν ίδεΐ και αντιγράψει πρό έτών δ 
Γάλλος Lebas μόνον τό άνωτάτω πρώτον τεμάχιον τό μέχρι τοΰ 
νΰν 145J στίχου’ αλλά τότε έσώζετο και 15’’ στίχος, καθώς βλέ
πω έκτης έκδόσεως ήν έδημοσίευσεν δ Ρ. Foucart έν τή Εξα
κολουθήσει τών έπιγραφών τοΰ Lebas, έν partie II, Megaride 
et Peloponnese, section V, Messenie, N° 305, ένθα άναγι- 
νώσκονται τά : αιωνίου πρεσβ, άπερ έγώ παραλαβών έκεΐθεν 
έθηκα έντός ορθογωνίων άγκυλών, διότι ουδόλως φαίνονται έπι 
του έκτύπου. Πάντες δέ οί τών άλλων τεμαχίων στίχοι έρχον
ται νυν πρώτον είς όψιν τοΰ κοινοΰ, χάρις τω Σταματάκη.

Τό έτος 277 τοΰ α'. στίχου νοητέον ώς τό άπό της ύπό 'Ρω
μαίων άλώσεως τής Κορίνθου, (συμπΐπτον τω 131 μ. X.) καθ’ ά 
οί επιγραφικοί άνδρες έκ συγκρίσεως πλειόνων έπιγραφών πρός 
άλλήλας έξιχνίασαν τά κατά τάς τοιαύτας χρονολογικάς έποχάς 
και ούχ ήκιστα τά κατά ταύτην. νΐδε τά σημειώματα τοΰ Fou
cart ένθα ανωτέρω, οπού και περί τοΰ οτι ή Κορώνη είς τό κοι
νόν Αχαιών άνήκέ ποτέ, εί καί μή πάντοτε και άνευ διακοπής* 
λέγονται τά δέοντα. Περί τής πόλεως Κορώνης και τών έν αύτή 
έχει είπεΐ, όσα έκρινε νά εϊπη, δ Παυσανίας έν βιβλ. 4, 34 κ. έ. ένθα 
καί ταΰτα λέγει'« έφ’δτω δέ τόν λιμένα Αχαιών καλοΰσιν,ούκ οιδα »·
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νΑ)Λο τι τό γε νυν ήμεΐς δέν κρίνομεν προσθετέον εις ερμη
νείαν των τής έπιγραφής. Λέγομεν μόνον, οτι τά πρωτοφανή ημιν 
φανέντα εφήβων ονόματα άραιογραφήσαμεν κατά τήν ανέκαθεν 
συνήθειάν μας. Παραξενώτατον δέ οτι και 'Εβραϊκόν όνομα τό 
Ίωσής δΐς έν τή β'. σελίδι άπαντα. Είχαν ζηλώσει, φαίνεται, και 
'Εβραίοι τά 'Ελληνικά τής έφηβείας έθιμα έν Κορών/) καί έζήτη- 
σαν καί έλαβαν τό δικαίωμα νά έφηβεύωσι μετά τών άλλων εγ
χωρίων, έξω αν εΐπνι τις, δτι ήσαν εκεί καί "Ελληνες ίουδάίζοντες.

3.

Άρχαϊκόχ έπιτίψβίον άνάγΐυφοχ εκ Θεσπιωχ.

Περί τάτέλη του παρελθόντος Μαίου ό Άθ. Δημητριάδης έφο
ρος τών κατά τήν στερεάν Ελλάδα αρχαιοτήτων έπέστειλε τω 
Συμβουλίω τής άρχαιολ. 'Εταιρίας, 'ότι «είδεν έντω χωρίω Βάγια 
τοΰ δήμου Θεσπιών παρά τινι παντοποϊλη εν κάτω μέρος ανα
γλύφου άξιολόγου μετά βάθρου ’) καί άρχαϊκής έπιγραφής, οπερ 
ειχεν αύτόσε μετακομισθή έκ τών έρειπίων τών Θεσπιών (τανΰν 
Έρημοκάστρου) έν άγνοία τής αρχής. 'Όθεν έγραψε πρός τόν 
έπαρχον Θηβών περί τής έξασφαλίσεώς του.» Μετά δέδύο έβδο- 
μάδας άποσταλείς έκτάκτως είς εκείνα τά μέρη δ τών κατά τήν 
Πελοπόννησον αρχαιοτήτων έφορος Παν. Σταματάκης (επειδή δ 
Δημητριάδης ειχεν υπάγει είς Λοκρίδα’) έπρόσεξε πρός τοΐς άλ- 
λοις και είς τό ρηθέν άνάγλυφον καί τό μετεκόμισε προσωρινώς 
διά φύλαξιν είς τήν έν Θήβαις συλλογήν. Εξακρίβωσε δέ περί 

αυτού, ώς έπέστειλε τώ Συμβουλίω τής Άρχαιολ. Εταιρίας, τά 
εξής’ «Άνεκαλύφθη τό άνάγλυφον πρό δέκα περίπου ετών υπό 
τινων Έρημοκαστριτών παρά τό έντελώς κατεστραμμένον έρη- 
μοκκλήσιον τής άγ. Βαρβάρας μακράν αύτοΰ πρός άρκτον 20

(1) Βάθρον Εννοείται έδώ, ώς έκ τών κατωτέρω θά φανή, όχι χώμ
ατος τις λίθος, άλλά τδ κατωτάτω μέρος τής άναγλύπτου στήλης» τδ ϊχον 
τήν έπιγραφήν.
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περίπου, κείμενον πρδς μεσημβρίαν τών Θεσπιών μακράν 
10 λεπτά τλς ώρας έπι τών μεσημβρινών κλιτύων τών έκεΐ γη
λόφων, ώς κάλυμμα τάφου Χριστιανικών χρόνων. Έμενε δ’ εκεί 
εκτεθειμένου πολλά έτη, προ 3 δέ περίπου έτών ποιμήν τις λα
βών μετεκόμισεν αύτδ είς τήν έν Έρημοκάστρω οικίαν του και τδ 
παρελθόν έτος τδ παρεχώρησεν είς τδν έν Βάγια παντοπώλην. 
Ό τόπος οπού πρώτον ευρέθη είναι δημόσιος»..

Έπειδή δέ τδ άνάγλυφον ητο κολοβόν, σωζομένου μόνου τοΰ 
κάτω ήμίσεος μέρους, έ'καμεν δ Σταματάκης μίαν ημέραν (πλειό- 
τερον καιρόν δέν είχε*) ζητήσεις δι’ άνασκαφής είς τά πέριξ του 
τάφου, ένθα είχε ποτέ άνακαλυφθή, μήπως εύρη και τδ υπόλοιπον 
μέρος του. Εύρε δέ αύτδ μέν οχι, τάφους δέ 10—12 χριστιανι
κούς, ούδέν εμπεριέχοντας πλήν όστέων. Τινές τούτων είχον κα
λύμματα αρχαίους κεράμους τεθλασμένους, ών εις έ'φερεν έντυπα 
τά* [QEI CP|. Περί τδ κατεστραμμένου έρημοκκλήσιον εύρε και 
λίθους αρχαίους σποράδην κειμένους. Τρεις δέ τινες τοιοϋτοι έξειρ- 
γασμένοι τετράγωνοι ϊστανται έπι θεμελίου τοί/ου μεταγενεστέ
ρου, έχοντος διεύθυνσιν έξ ανατολών πρδς δυσμάς. '0 εις τούτων 
ανασκαφείς ούδεμίαν έπιγραφήν έδειξεν, δ δεύτερος είχε μόνα τά* 
. .KOKAHS. Ό τρίτος πολύ μείζωυ τών άλλων εΐναι φαιός, 
μήκους 1,10, πλάτους Ο, 68, πάχους Ο, 55. Έπί τής μιας πλα
τείας πλευράς κατά τδ μήκος της έχει επιμήκη τετράγωνον κοι
λότητα μήκους Ο, 65, πλάτους Ο, 25 και βάθους Ο, 12, κατά 
δέ τδ έτερον άκρον καί ύπέρ τήν κοιλότητα έχει τήν επιγραφήν* 
Έχεμείδεις (=’Εχεμήδης). ’1δού τδ σχήμα τοϋ λίθου’

Τδν τετράγωνον τούτον λίθον θεωρών δ Σταματάκης βάθρον, 
συσχετιστέον πρδς τδ άνάγλυφον, έκφέρει καί τινα περί αύτοΰ ει
κασίαν, δχι απλήν, άλλα περιεργοτέραν τοΰ δέοντος, δι’ 8 και
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δυσπαράδεκτον. Άλλα περί τούτου κατωτέρω. Νΰν δε διδομεν 

διά λόγων την περιγραφήν τοΰ αναγλύφου, ως εις τα ομματα 
ήμών παρίσταται έκ τοΰ χάρτινου έκτυπου, του επιμελώς υπό 
Σταματάκη παρασκευασθέντος και κομισθέντος άρτίως είς 

Αθήνας.
Καθ’ ολου μέν παρέχει ή κολοβή αυτή στήλη (ήτις είναι λίθου 

λευκοΰ, ύψους 1,06, πλάτους 0,42 και πάχους 0,09) τό σχήμα 
καί τον τύπον τής στήλης τής γνωστής τοΰ Άριστίωνος, τής έν 
τω Θησείω, εί και ή τεχνοτροπία της είναι κατά τινα διάφορος’ 
άλλα περί τούτων δέν είναι τοΰ παρόντος χρόνου νά γραφή τι, 
άφοΰ τον λόγον δέν συνοδεύει είκών. Παριστα δέ τά κάτωθεν 
τής όσφύος άνδρός γυμνού, όστις κατα πρωτην πρόσβλεψιν φαί
νεται είς ών, έστραμμένος πρός δεξιά τώ θεωμένφ. Παρά τον άρι- 
στερον μηρόν σώζεται καί το κάτωθεν τοΰ άγκώνος μέρος τής 
άριστεράς χειρός γυμνής, κρατούσης οπώραν, εκατέρωθεν δε τών 
γλουτών κατέρχονται έκ τών άνω τά άκρα κομψώς επτυγμενων 
φορεμάτων. Άλλ’ είς τά άκρα ταΰτα άν προσέξη τις πλειότερον, 
θέλουσι τώ φανή διπλά εκατέρωθεν, μάλιστα κατά το έτερον 
μέρος, το μέν ίσως χλαμύδος, τό δέ ίματίου. 'Ωσαύτως καί παρά 
τό δεξιόν σκέλος πρός τά έξω, ήτοι τό άκρον τής στήλης, έν 
βαθυτέρα δέ έπιφανεία, διακρίνεταί τις ολίγον έξέχουσα άνά- 
γλυπτος γραμμή, έχουσα τό σχήμα τοΰ πλησίον σκέλους καί 
παρακολουθούσα αύτό άνωθεν έως κάτω, όπου καί σβήνει ύπό 
τήν πτέρναν. Άπό ταύτης δέ τής έξωτέρας σκέλους γραμμής, 
άνωθεν έως τό σφυρόν, χωρούσι διαγωνίως πρός τ’ άνω λεπταί 
τινες κατά διαλείμματα γραμμαί, αϊτινες άναφαίνονται καί με
ταξύ τών δύο σκελών είς τό βάθος καί υποδεικνύουσι πτυχάς 
Ιματίου άνδρός, οπερ στενώς περίκειται τώ σώματι, ώς κρατούμε
νον άνω που περί τόν άντικείμενον ώμον. Τό δέ αριστερόν σκέ
λος τοΰ γυμνού άνδρός άπό τού αιδοίου τού σα/ζομένου μέχρι 
τών κατωτάτω άκρων τοΰ ποδός, όστις οίονεί βαίνει έπί τών 
άκρων δακτύλων τού δεξιού (έξ άτεχνίας τούτο, άντί νά παρί
σταται παροπίσω') σώζεται δλον σαφώς ον άπλοΰν, άνευ διπλής 
τίνος έσωθεν ή έξωθεν γλυπτής γραμμής. Ταΰτα βλέπει τις
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άπρόληπτος ων καί προσεκτικός. Τδ κατωτάτω δέ μέρος τής 
στήλης, έφ’ ής τδ άνάγλυφον, εξέχει τοΰ πάχους κατά 0,03 
περίπου και έχει ταύτην τήν έπιγραφήν*

(*) Εν τφ α'. στίχω, τοΰ ιώτα τοΰ μετά τδ πΐ σώζεται μόνον τδ κάτω 
μέρος, άλλ’δμως μοΐ φαίνεται δτι είναι μάλλον ιώτα ή μέρος ήμισο 
τοΰ A’ τδ δε μετά τούτο γράμμα είναι γα'μμα, καί τότε έχομεν όνομα 
Ανθρώπου Γάθων, όποιον μέχρι τούδε δέν έγνώσθη.

Ζ’Ν Λ/^/\/\ΕΠ 1 Ρ ήτοι· μνάμ*  έπι Γ;άβωνι
ΚΑ k I hTOKRf^EI κ’ Άριστοζράτει (*)

Καθ’ ^.5ίς η τε έπιγραφη και ή γλυφή μονονουχί φωνήν άφιάσι, 
οτι δύο είχε ποτέ άναγεγλυμμένους άνδρας ή στήλη έν κατα
γραφή ή κατατομή (en profil) παραλλήλως (νοοΰμεν, πρδς τδ 
βάθος) ίσταμένους, καί τδν ένα τδν έμπροσθινόν, ήτοι τδν ύπερέ- 
χοντα, γυμνδν καί σκεπάζοντα σχεδόν έξ ολοκλήρου τδν όπισινόν, 
ήτοι τδν βαθύτερον καί περιβεβλημένον ίμάτιον. Πώς δέ δ πα
λαιός τεχνίτης ωκονόμησε τήν διπλήν παράστασιν και μάλιστα 
τάς κεφαλάς καί τάς χεΐρας, αν καλώς ή κακώς, δέν δυνάμεθα 
τώρα νά κρίνωμεν, άλλά φαίνεται πως, οτι δχι πολύ άνεπιτυχώς, 
εάν κρίνη τις έκ τής έστω καί ατελούς έκείνης ύποδείξεως τοΰ δε
ξιού μόνον δευτέρου σκέλους μετά τών πτυχών τοΰ ίματίου καί 
τών κομψώς εί καί όμοιομόρφως άναγεγλυμμένων διπλών άκρων 
χλαμύδος καί ίματίου. Άτέλειαι δέ τινες συγχωρητέαι κρίνονται 
έν χρόνοις απλότητας καί άδυναμίας τοΰ κατά τέχνην προοπτι
κήν σχεδιάσματος.

Καί ταΰτα μέν λέγομεν ήμεΐς' δ δέ Σταματάκης, δ τδν λίθον 
αύτδν ίδών, έπέστειλεν ήμΐν τάδε' Παρά τδ δεξιόν σκέλος πρδς 
τά έξω διακρίνεταί άνάγλυπτος γραμμή, έχουσα τδ σχήμα τοΰ 
σκέλους, ούχί καλώς έξειργασμένον. Τδ φαινόμενον δέ τούτο σκέ
λος δύναται νά έκληφθή καί ώς πραγματικόν σκέλος έτέρου άν
δρός, τό δεξιόν, άλλά τδ άριστερδν σκέλος τοΰ άνδρός τούτου δέν 
διακρίνεταί οΰδαμοΰ μεταξύ τών σκελών τοΰ ίσταμένου άνδρός.
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Ώς έκ της έΧλείψεως δέ ταύτης αριστερού σκέλους δύναται νά 
έκληφθή ή ρηθεισα γραμμή ώς σχιά, ένεκα τοϋ τρόπου τής αρ
χαϊκής τέχνης. "Ινα δέ έρμηνευθή ή έπιγραφή ή ύπο τούς πόδας? 
ήτις δεικνύει, οτι ή στήλη ϊστατο έπι τάφου δύο νεκρών, δύναται 
τις νά προβή είς τήν δε τήν εικασίαν’ έπί κοινού τάφου τού τε 
Άγάθωνος και τού Άριστοκράτους νά ϊσταντο δύο στήλαι προ- 
σηρμοσμέναι κατά τά νώτα, καί έπί τής μιας μέν νά ήτο άνά- 
γλυπτος ό ’Αγάθων, εχων κατά τήν βάσιν τά’ Μνάμ’ έπ’ Άγά- 
θωνι κ’ Άριστοκράτει, έπι δέ τής έτέρας δ Αριστοκράτης, έ'χων 
ούτος κατά τήν βάσιν τά* Μνάμ’ έπ’ Άριστοκράτει κ’ Άγάθωνι. 
‘Ότι δέ τδ [ανωτέρω μνημονευθέν] βάθρον θά ήτο κοινόν τών δύο 
ποτέ στηλών, υποδεικνύεται έκ τών εξής’ ά.) άπαντες οί επι
τύμβιοι λίθοι Θηβών, Θεσπιών καί Θίσβης, ούς είδον, ούδεις φέρει 
κοιλότητα τοιαύτην ή ετέρου είδους έπί τής έμπροσθεν πλευράς, 
έφ’ ής ή εικών ή τδ ονομα τού νεκρού, πλεΐστοι δέ τούτων, και 
1 δίως οί έχοντες άνάγλυφα, φέρουσι στρογγύλην βαθεΐαν κοιλό
τητα μετά δύο έλασσόνων εκατέρωθεν αύτής έπι τής άνω έπι- 
φανείας, τής πρός τόν ουρανόν έστραμμένης’ β.') τδ μήκος 0,65 
τής έπιμήκους κοιλότητος είναι σχεδόν άνάλογον πρός τό πλάτος 
0,42 τού αναγλύφου, τδ δέ πλάτος 0,25 τής κοιλότητος είναι 
διπλάσιου τοΰ πάχους 0,12 τής βάσεως τού άναγλύφου. Έκ 
τούτου δέ ύποδεικνύεται, οτι έπί τού βάθρου ϊσταντο δύο άνά
γλυφα κατά τά νώτα, ώς προεϊπον, προσηρμοσμένα. Οί δέ με
ταγενέστεροι, οτε ευρον τό βάθρον άνευ τών αναγλύφων ή άνα
γλύφου, μετεχειρίσθησαν αύτό ώς στήλην έπιτυμβίαν έπί τού 
τάφου τού Έχεμήδους, ού καί τό όνομα επέγραψαν.»

Εις τά άνωτέρω άντιτάσσομεν ολίγα’ δ α'. λόγος δ περί τών 
έπιτυμβίων λίθων, τών μή έχόντων τοιαύτην κοιλότητα, άποδει- 
κνύει μόνον, ότι τό ’Ε/εμείδεις είναι όντως όψιαίτερα έπιγεγραμ- 
μένον έπί δευτέρας τού βάθρου χρήσεως, και τίποτε περισσότε
ρον’ δ δέ β'. λόγος δ έκ τών άναλογιών τού μήκους, πλάτους, πά
χους και βάθους, έκτος τού ότι πταίει έν τή συσχετίσει τού 0,65 
πρδς τδ 0,42, είναι και αύτός καθ’ εαυτόν ασθενής’ διότι πολλάς 
δά άλλας στήλας μονάς, μή περιελθούσας εις ήμας, δυνάμεθα νά 
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φαντασθώμεν ίνεκά γε του μέτρου των έναρμοζούσας καλώς εΐ& 
τούτου τοΰ βάθρου τό κοίλωμα, χωρίς νά ποθώμεν τό δήθεν άπο- 
λεσθέν ’ταΐρι τής νυν σωζομένης.

Άνεγράψαμεν δέ τά τε παρά τοΰ Σταματάκη έπεσταλμένα 
καί τήν καθ’ ήμάς εύλογον άναίρεσιν, άμα μέν ϊνα δείξωμεν, οτι 
ουδόλως άπαξιοϋμεν νά προσέχωμεν είς λόγους προερχόμενους έξ 
αΰτοπτών, κεκτημένων πείραν καί άλλως συνετών, άμα δέ ϊνα 
προκαλέσωμεν καί άλλων τήν προσοχήν. "Ας σκέπτωνται έπί άμ? 
φιβόλων πραγμάτων καί πλείονες, ούχί εις ή δύο (έν τφ παρόντι 
δ Σταματάκης κ’ έγώ,) οϊτινες «ευ τε και χείρον εΐπόντες» νά 
πιστεύωνται, ή δέ αλήθεια νά κινδυνεύ·/).

4.

’£ π ι) γ έ ν(η ς Μ η τ ρ οδ ώ ρ ο υ
Κ.)υδ αθηνα ι εύς
ΙΙροκλείδης έκ Κεραμέων είπεν (έπ- 
ειδή Έπιγένης αρχών αιρεθεις (ΰ- 

5 πδ ΜεσογΕ'ων τάς θυσίας Ιθυσε το(ΐ- 
ς τε θεοΐς και τοΐς ήρωσι καλώς και 
κατά τά πάτρια και τής ποΝπής έπ· 
αμελήθη τώι Ήρακλεΐ καλώς και φ- 
ιλοτίμως^ και τά κρέα άπαντας ’Ισέ- 

40 πραξε, δεδόχθαι ΜεσογΕ|οις έπα- 
ινέσαι αυτόν και στεφανώσαι χρ· 
υσώι στεφάνωι άπδ πεντακοσίων (δ
ραχμών και άνειπέτω ό κήρυς έν τ- 
ει έορτεΐ τοΰ 'Ηρακλέους έν τώι

45 Έ)ρακλΕωι, οτι ΜχσόγΕοι στεφανοΰ- 
σ)ι Έπιγένην Μητροδωρου Κυδαθη- 
ναέα δικαιοσύνης ενεκα* έπαινέ- 
σαι δε και τον Ιερέα τοΰ ΉρακλΟΥς 
και τόν τοΰ Διόμου χλι τούς μνήμο-

20 νας -και τόν πυριρόρον και τόν κορα- 
γωγδν και τόν κήρυκα τον πάτριον καί 
στεφανώσαι έκαστον αύτών θαλλοΰ 
στεφάνωι δτι (κ)αλώς και φιλοτίμως 
συνεπεμελήθησαν τής πομπής τώι ‘Η-

25 ρακλεΐ και τής θυσίας· άναγράψαι δ-
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i *εοδε το ψήφισμα έν βτήληι λιθίν- 
ηι καί στήσαι έν τώι ίερώι* είς δέ τ
ην άναγραφήν της στήλης Τότω ό αρ
χών ’ΑδείμαντοΝ : Δ : δραχμας ίκ τής 

30 κοινής προσόδου τών τοΰ θεοΰ χρη
μάτων καί ε’ς θυσίαν : /\ρ : δραχμάς»

Την άνω επιγραφήν, ούσαν, ώς βλέπει δ αναγνώστης, ψήφι
σμα τών Μεσογείων, θρησκευτικής ύποθέσεως, άντεγράψαμεν άπδ 
στήλης εύρεθείσης προ εβδομάδων τινων έν σκάφη θεμελίων οι
κίας αγροτικής κατά τδ δυτικοβόρεων άκρον τών Αθηνών καί 
άκριβέστερον είπεΐν ώς 150 βήματα πρδς νότον τής γνωστής οι
κίας τοϋ ποτέ Μιχάλβοδα. Ό τόπος ούτος καθόλου είπεΐν είναι 
αυτός έκεΐνος, όπου πρό τινιον δεκαετηρίδων εύρέθη, άλλη στήλη 
έχουσα ώσαύτως ψήφισμα τών Μεσογείων, δπερ δ Πιττάκης έκ- 
δίδων έν Έφ. Άρχ. άρ. 360, είπεν, οτι δ τόπος τής εύρέσεώς 
του (ή έτι καί νυν γνωστή οικία τοϋ Βλαχούτση, ού μακράν τής 
τοϋ Μιχάλβοδα) είναι είς τδ μέρος, δπερ ονομάζεται Ράθεια. 
Τοΰτο δέ καί ημείς μαθόντες παρά τών περίοικων μαρτυροϋμεν. 
’Ήθελέ δέ δ μακαρίτης τδ Βαθεια παραφθοράν νεωτερικήν τοϋ 
αρχαίου Βατή, διότι έν τω ψηφίσματι έκείνω δ τε είπών αύτδ 
Άμυνόμαχος καί δ τιμώμενος Πολύευκτος είναι Βατήθεν. Αλ
λά νομίζομεν, οτι τδ ουσιώδες, δπερ έ'χομεν νά ζητήσωμεν, δέν 
είναι τόσον τοΰτο, δσον άλλο" διότι ιδού τώρα δύο ψηφίσματα 
έν τώ αύτώ περίπου τόπω εύρεθέντα, ών τδ μέν είπε τις Βατή
θεν, τδ δέ (τδ σήμερον έκδιδόμενον) έκ Κεραμέων τις. Ταΰτα 
δέείναι άμφότερα ψηφίσματα τών Μεσογείων καίδή πλησιόχρονα 
άλλήλοις πολύ, ώς έκ διάφορων τεκμηρίων συνάγεται, (τών περί 
τήν ρκς' Όλυμπιάδα χρόνων) καί περί τήν αύτήν στρεφόμενα 
ύπόθεσιν, τήν λατρείαν του Ήρακλέους έν ίδίω ίερω. Μεσόγειοι 
λοιπόν θά είναι οί κάτοικοι πλειόνων τινών δήμων πλησιοχώρων 
τώ άστει καί έν αύτώ τω άστει κειμένων, ένταΰθά που κοινόν 
ιερόν έχοντες τοΰ 'Ηρακλέους, όχι δέ οί κατοικοϋντες τά σήμερον 
καλούμενα Μεσόγαια, τά όπίσω τοΰ 'Υμηττού. Τί έκώλυε τώ 
οντι νά έχωσι τδ πάλαι Μεσογείων όνομα οί κατοικοϋντες ίκανώς

( Αθηναίου τεΰχος α* έτους δ'.) 8
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μακράν τής θαλάσσης τούς μεταξύ τών ποταμίων Κηφισού κα^ 
Ίλισσοΰ τόπους ; 'Έπειτα έν τώ ήμετέρω ψηφίσματι άναφέρεται 
και ίερεύς τοΰ Δίόμου, έκείνου τοΰ παλαιού Αττικού ήρωος, τοΰ 
έν σχέσει στενφ προς τδν Ήρακλήν και παρασχόντος τό δνομά 
του είς τούς Διομειεΐς, ών ό δήμος έπίσης πλησίον τοΰ ά'στεος 
έ'κειτο και δή πρδς βορράν καί άνατολάς. Είναι έ'τι δ έν τώ ημε- 
τέρω ψηφίσματι τιμώμενος Κυδαθηναιεύς τδν δήμον, οί δέ Κυ- 
δαθηναιεϊς ησαν βεβαίως μέρος τοΰ άστεος. Περί δέ τοΰ είπόντος 
τδ ψήφισμα Κεραμέως περιττόν και ολως νά ύπομνήσω τι. Τά 
πάντα λοιπόν έκ τών δύο ψηφισμάτων συντρέχουσιν, ινα μάς κα- 
ταστησωσι λίαν πιθανόν τό συμπέρασμα, οτι έκεΐ που ένθα αύται 
αί δύο στηλαι εύρέθησαν, έ'κειτο ιερόν τοΰ Ήρακλέους, έχον ιδίαν 
χρηματικήν πρόσοδον καί έν τιμή δν παρά τοΐς Μεσογείοις με- 
γάλη, διά την λατρείαν τοΰ οποίου καί κοινόν τινα άρχοντα κα- 
θίστων οί Μεσόγειοι καί άλλα τε κοινώς έψήφιζον καί τιμάς όχι 
ευκαταφρόνητους είς τδν έκάστοτε καλώς άρξαντα. ’Άν περί 
τούς τόπους τούτους έγίνοντο άνασκαφαί, ίσως ήθελαν εύρεθη τοΰ 
Ιερού τούτου τά θεμέλια*  διότι δέν είναι πάντως ανάγκη νά ύπο- 
θέσωμεν μετά τού Πιττάκη τό έν Κυνοσάργει γνωστόν ιερόν τοΰ 
Ήρακλέους, ώς έκεΐνο, έν ώ έτελεΐτο ή ύπό τών Μεσογείων τε- 
λουμένη έορτη καί πομπή'. Ηράκλεια ιερά ησαν πολλά έν τή 
Αττική και έν ταΐς Άθήναις αύταΐς έπιφανέστατον ήτο τό έν 
Μελίτφ, άλλο δέ μνημονεύεται τό Διομέων 'Ηράκλειον, έν ώ ώς 
έν λέσχη συνηθροίζοντο οί τά γέλοια λέγοντες, τούς όποιους ήγά- 
πα Φίλιππος δ Μακεδών καί έφρόντιζε νά λαμβάνη πρδς άνά- 
γνωσιν τά πρακτικά των. Πού δέ ταΰτα τά ιερά έ'κειντο, Κύριος 
οίδε (*).  Άλλά ταΰτα μέν δ μέλλων χρόνος καί ή σκαπάνη θά 
δείξουν, δέν άμφιβάλλομεν.

(*) Κύριος οΐδε, λέγο>, διότι τιμώ τό ειδέναι καί μάλιστα μεν τό θεωρώ 
κτήμα καί ιδιότητα τοΰ θείου, έπειτα δέ εν τισι μικροτέροις καί άνθρώ
πων κτήμα, άλλά τών σοφωτάτων μόνον. Ε’ δέ τό ε’ιδέναι έθεώβουν ώς 
άλλο τι παιγνιώδες χρήμα, θά ανέγραφα έδώ κατά μήκος και πλάτος 
ποΰ έκαστος τών συγχρόνων λογίων τής Εύρώπης θέτει τά ίερά ταΰτα 
οπερ θά μοί ήτο εύκολώτατον. Δέν θά είχα παρά ν’ αντιγράψω τά ίγ- 
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'Η δέ στήλη, ής άπεδώκαμεν τά κείμενον δσον ήδυνήθημεν πι· 
στώς (μετά και τών ανωμαλιών τής γραφής, τών έν τοΐς στίχοις 
5, 7, 9, 10, 15, 18 και τών σφαλμάτων, τών έν τοΐς στίχοις 
28 καί 29) είναι λίθου Ύμηττείου, ύψους 0,98, πλάτους 0,38, 
πάχους 0,28, έχουσα άνω οιον έπίκρανον, όγκωδέστερον τοΰ λοι
πού σώματός της, άποτεθραυσμένον δέ κατά τήν κορυφήν, οθεν 
και άδηλον μένει, άν έκεϊ τριών στίχων ποτέ ύπήρχον αραιά γράμ
ματα, ή δύο, οπερ μάλλον πιστεύω. Εις τά καθ’ έκαστα τοΰ 
κειμένου δέν σημειώ παρά δύο τινά μόνον, ά) ότι ό έν στίχφ 20 
κοραγωγος, λέξις έμοί πρωτοφανής, δέν κεΐται ίσως έν άλλτ) ση
μασία ή έν ή και οί κοραγοί, οί άναγνωσθέντες ύπ’ έμοΰ έν τινι 
ψηφίσματι τής Μαντινείας (*),  έν ω τιμάται ιέρειά τις Δήμητρας, 
έχοντι τά’ αή σύνοδος τών κοραγών.» νΕτι έν τώ αύτώ ψηφί- 
σματι άνεγνώσθησάν μοι καί τά*  «πομπάν Κοραγίων άγαγεν.» 
Εν άλλω δέ τής Μαντινείας ψηφίσματι, τυπωθέντι ύπο Ρ. 
Foucart έν τώ Bulletin de Γ ecole francaise d’ Alhenes, 
N° 1 (Juillet 1868) p. 7 άναγινώσκονται τά*  «τά ψάφισμα 
άναθεϊναι είς τά Κοράγιον». "Αν τά Κοράγιον καί τά κοράγια 
καί οί κοραγοί καί τά παρ’ Ήσυχίω κοραγεΐν εικότως έκ τοΰ τάν 
κόραν (τήν Περσεφόνην) άγειν έτυμολογητέα, καί ό κοραγωγάς 
ομοίως’ άλλά πρέπει άρά γε καί έδώ έν Άθήναις έν τή τοΰ 'Ηρα
κλέους εορτή τήν Κόρην τής Δήμητρας νά ύποθέσωμεν άναμε- 
μιγμένην όπωςδήποτε, (ίδε Διόδωρ. Δ, 23 καί Ε, 4.) ή νά είκά- 
σωμεν μάλλον τής κόρης 'Ήβης τινά τελετήν, προσαγομένης ώς 
θεώ ήδη τώ Ήρακλεΐ j Άφίνω άλλους νά σκεφθώσιν περί τούτου, 
μυθολογικωτέρους έμοΰ*  β') ό έν στίχω 29 αρχών Άδείμαντος 
εύλογον είναι νά ύποτεθή δχι έπώνυμος τών Αθηναίων, άλλ’ δ 
διάδοχος τοΰ τιμωμένου Έπιγένους, αρχών τών Μεσογείων διά 
τά Ιερά.

χειρίδια καί τινα τών έδώ κ’ έκεϊ τών περιοδικών έσκορπισμένα αρθρίδια, 
δι’ οΰ και πολυαναγνωσίας έπαινος ήθελε μοι κολλήσει. Άλλά δέν θέλω 
νά καταργώ τον χρήσιμον άλλως λευκόν χάρτην.

(*) Είχε κομίσει τούτου εκτυπον είς Αθήνας τω 1871 ο Α. Π- 
Βλαστός.
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Έκδίδομενέννέα ακόμη συντόμους έπιγραφάς, έκ πολλών άλλων 
άρτίως εύ^ίθεισών έκλέγοντε; αύτάς. Τούτων όμως ευθύς ή πρώτη 
δέν είναι ανέκδοτος, διότι έξεδόθη πρό εβδομάδων τινων έν ταΐς 
πολιτικαις έφημερίσι τής πρωτευούσης. *Εχει δέ ούτως*

5.
Αύτοκοάτόρα

Καίσαρα Τραϊανόν 
'Αδειανόν σέβαατόν 

Όλύμπιον 
5 τον σωτήρα και 

ευεργέτην
Γ· Κλαύδιος Σιλιανός.

Είναι κεχ αραγμένη έπι μεγάλου βάθρου λίθου Πεντελησίου, δ 
εύρέθη ολως κατά τύχην είς μικρόν βάθος έντός τοΰ περιβόλου 
τοΰ ναού τοΰ Όλυμπίου Διός, πρός τό βορειοανατολικόν άκρον, 
ήτοι, ακριβέστερου είπεΐν, ώς 10 βήματα ένδοθεν τής γραμμής του 
πρός άρκτον τοίχου τοΰ περιβόλου καί κατά διεύθυνσιν πρός τήν 
πρώτην σειράν τών ανατολικών κιόνων τοΰ ναού. Επειδή δέ ήτο 
τό βάθρον τοΰτο άνατετραμμένον είς τά χώματα καί όχι κατά 
χώραν ιδρυμένον, μετεκομίσθη ύστερον είς τήν αύλήν τοΰ Εθνι
κού Μουσείου, τοΰ έν οδώ Πατησίων. Είς τά πέριζ περαιτέρω 
σκάφη δέν έγεινε διά τόν φόβον τών Ιουδαίων ( = ιδιοκτητών 
τής γής!). Είναι έκ τών μεγίστων έν Άθήναις βάθρων, διότι 
έχει ύψ. 1,48, πλ.καί πάχ. τό αύτό* 1,03. Είναι άρχιτεκτονικώς 
κεκοσμημένον άνω καί κάτω μέ κυμάτια, έπί δέ τής άνω δριζον- 
τείου επιφάνειας έχει κοιλώματα έμφαίνοντα, οτι ϊστατό ποτέ 
έπ’ αύτοΰ δ άνδριάς τοΰ βασιλέως, κατά δέ τά πλάγια τής έτέ- 
ρας τών τοΰ βάθους πλευρών έχει λαξεύματά τινα, ύποδη- 
λοΰντα, οτι κιγκλίδωμά τι ή άλλο κτίσμα πρός αύτώ ποτεπροσε- 
κολλάτο. Άλλ’ ο,τι ίσως είναι τό περιεργότερον τοΰ βάθρου 
τούτου, είναι, οτι άνεΐχέ ποτέ ανδριάντα τοΰ Άδριανοΰ όχι ύπό 
πόλεώς τίνος ένταΰθα ανατεθειμένου, άλλ’ ύπό ιδιώτου. Ό Παυ
σανίας δηλ. έν βιβλ. 1, 18, 6 λέγει* «δ μέν δή πας περίβολος
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ΰχοι^ίων μάλιστα τεσσάρων έστίν, ανδριάντων δε πληρης άπο 
γάρ πόλεως έ κ ά σ τ η ς εϊκων Άδριανού βασιλέως άνακει- 
ται και σφάς ύπερεβάλοντο Αθηναίοι, τον κολοσσον άναθεντες 
δπισθε τοϋ ναοϋ θέας άζιον.» Και όντως ευρεθησαν εως τώρα έπι 
τοϋ έμβαδού τοϋ περιβόλου κατά διαφόρους καιρούς βάθρα πλείο- 
να μέ διαφόρων πόλεων τοϋ Ελληνορωμαϊκού κόσμου τά ονόμα
τα και άλλα ετι θά κρύπτωνται ύπό γην, ίσως και μέ τούς αν
δριάντας των (*) ’ τούτο δέ ήμΐν φαίνεται το δεύτερον ίσως τών 
παρ’ ιδιωτών άνατεθέν ενταύθα (αλλαχού της πόλεως Αθηνών 
δχι ολίγα παρ’ ιδιωτών ιδρυμένα βάθρα τώ Άδριανώ εύρέθησαν). 
Τδ δέ πρώτον είναι τδ έν C. 1. G. αρ. 345 παρα δυο άνδρών 
Θηραίων, οιτινες τδν 'Αδριανδν καλούσι σωτήρα τού πάππου των, 
και δέν λέγεται μέν διαρρήδην έπ’ έκεινου τού λίθου, οτι είναι 
Θηραΐοι οί άνατιθέντες, άλλ’ ό έκδοτης αλλοθεν ασφαλέστατα το 
συνεπέρανεν. νΙσως λοιπόν και ούτος ο Σιλιανος ήτο ζενος τις και 
ταυτιστέος μέτδν «Γ. Κλαύδιον Σειλιανον ιατρόν Έφεσίον», τδν 
άναγνωσθέντα έπι στήλης (ίσως έπιτυμβίας) εύρεθείσης ποτέ με- 
ταζύ Παταβίου καί. Ένετίας. νΐδε C. I. Gr. άρ. 6748. 'Όστις 
δέ δέν θέλει τούτο, άς λάβη ώς ταυτιστέον τδν έν επιγραφή 
Έλευσΐνος (έν τώ C. I. Gr. ύπ’ άρ. 393) αναγνωσθεντα: «Γ. 
Κλαύδιον Σεελιανδν Πολύκριτον... μυηθέντα άφ’ έστιας ταΐν 
θεαΐν». "Οτι έν άμφοτέραις ταύταις ταΐς έπιγραφαΐς τδ Σει γρά
φεται διά διφθόγγου και ότι έν τη τελευταία προστίθεται τδ 
Πολύκριτον, ώς τδ κυρίως Ελληνικόν όνομα τοΰ είς 'Ρωμ.αίκην 
οικογένειαν εϊσποιηθέντος "Ελληνος, διατηρηθέν κατά τδ σταθερόν 
έθος έν τέταρτη θέσει, ταύτα δέν σημαίνουσι πολύ, ώστε νάμάς 
άπομακρύνωσι τών δύο τούτων Σειλιανών. Άλλ’ όμως ό άναγνώ-

(*) Χάριν τών περιέργων και μή έχόντων έπιγραφικά βιβλία ση- 
μειουμεν έδώ, οτι μέχρι τοΰδε έν τω περιβόλω αύτώ εύρέθησαν βάθρα 
τών εξής· Άβυδηνών, Σηστίων, Έφεσίων, Μιλησίων, Λαοδικέων, Κερα- 
μιητών, Σεβαστοπολειτών τών έν ΙΙόντφ, Πομπηϊοπολειτών Κιλικίας, 
Παλεων Κειραληνίας· έν δε άλλοις μέρεσι τών Αθηνών εύρέθησαν βάθρα 
(πιθανώς μετακινηθέντα έκ τοΰ Όλυμπιείου) τών έξης· Αΐγεινητών, 
Άμφιπολειτών, Άνεμουριέων Κιλικίας, Θασίων, Κυζικηνών.
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στης είναι έλεύθερος νά θεωρή άλλον παρ’ αύτούς τούτον τόν τοΰ 
ήμετέρου βάθρου Σιλιανόν.

6.
Δ ή μ η τ ρ ι καί κ ό ρ ε ι 

Φίλυλλα 
Φιλοκλέ(ο)υς 
Σουνιέ(ω )ς 
Ουγάτηρ 

και ή μήτ)ηρ Φιλία ά(νέθ)ηκεν 
Κηφισόδοτος έπόησε.

Τά άνω άναγινώσκονται έπι βάθρου "λίθου Ύμηττείου ύψους 
0,70, πλάτ. 1,14, πάχ. 0,38, εύρεθέντος πρό μηνός περίπου έν 
τή άνασκαφή, ήν άπδ έτους σχεδόν περί τδ ώρολόγιον τοΰ Αν
δρονίκου Κυρρήστου ποιεί τδ Ύπουργεΐον τών Εσωτερικών, θέλον 
άλλως νά ρυθμίση τήν έκεϊ πλατείαν. Καί περί μέν τών άλλων 
εκεί άναφανέντων κτισμάτων η γλυπτών καί ένεπιγράφων τεμα
χίων δέν λέγομεν πρός τδ παρόν τίποτε, τούτο δέ τδ βάθρον 
άναλέγοντες μόνον σημειοΰμεν, δτι εύρέθη άκριβώς είπεΐν μεταξύ 
τοΰ έκεϊ πρός δυσμάς τοΰ ωρολογίου μικρού στρατώνας καί τής 
τοΰ ποτέ Π. Σοφιανοπούλου οικίας, τής έπικαλουμένης Πανθέου, 
καί δή έπί τής οδού καί είς μικρόν ύπό τήν νΰν επιφάνειαν βάθος, 
οτε καί πρός έκεΐνο τό μέρος οί σκαφείς χάριν τής ίσοπεδώσεως 
προέβησαν. Ή έπιφάνεια τοΰ μαρμάρου έχει πάθει πολύ άπδ τόν 
χρόνον, μάλιστα ή πρός τ’ αριστερά τώ θεωμένω, ένθα ύπό τά 
Δημητρι φαίνονται τινα ωσάν ίχνη γραμμάτων, άλλά πολύ άβέ- 
βαια. Αμέσως δμως πρό τοΰ Κηφισόδοτος ή επιφάνεια δέν μοί 
φαίνεται νά είχε ποτέ γράμματα’ ώστε δ τεχνίτης ούτος, υιός 
τού περίφημου Πραξιτέλους, ήτο μόνος έδώ άναγεγραμμένος, όχι 
μετά τού άδελφού Τιμάρχου, ώς έπί άλλων λίθων, τούτο δέ και 
τό σε τού έπόησε, εί καί δυσκόλως άναγινωσκόμενον, βέβαιοί.

7.
Πώλ(λα;..........................  
τηρ Ποπλιο.. c................  
ύδν Βάσσον τον (ίαυτ............ι- 
δοϋν Είλίιθυ((α άνέθηκ. .
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Τά ανωτέρω άναγινώσκονται έπι τμήματος βαθριδίου 'λίθου 
Ύμηττείου, του οποίου άποθραυσθέν έξέλιπε τό μέρος τό πρός 
τά δεξιά τω όρώντι, ήτοι τό έχον ποτέ τά τέλη τών τεσσάρων 
της επιγραφής στίχων. Πλείονας στίχους ουδέποτε εΐχεν* διότι 
σώζεται σαφώς ή άνω και η κάτω επιφάνεια τοΰ χαμηλοτάτου 
βαθριδίου, έφ’ ού θά ητο ποτέ ανιδρυμένος ό τη Είλειθυία ανα
τεθειμένος είτε υίϊδούς είτε άδελφιδούς ε’ίτε άνεψιαδούς, δστις μέ 
τρίτον όνομα κατά 'Ρωμαϊκόν έθος θά εκαλείτο Βάσσος. Δέν έκα
μα πλείονας συμπληρώσεις παρ’ όσας βλέπει ό αναγνώστης, διότι 
δέν δύναμαι νά μαντεύσω, άν εις η δύο ησαν οί άναθέντες. 'Ο 
λίθος έχει ύψος 0,060, μήκος 0,155, βάθος 0,085. Εύρέθη δέ, 
ώς ειπεν ό πωλησας αύτόν είς την Αρχαιολογικήν Εταιρίαν, έν 
Άθη'ναις κατά τό Γεράνι, κατωτέρω τού ναού τού άγ. Κων
σταντίνου. Έν τώ β.' τόμω τών Antiquites helleniques τού 
Άλ. 'Ραγκαβή είναι έκτετυπωμένοι δύο αναθηματικοί λίθοι τη 
Είλειθυία, οί ύπ’άρ. 1061—2. Έπ’άμφοτέρων είναι θυγατέρες 
αί άνατιθέμεναι, εδώ όχι. Διαφέρουσιν ολως καί οί τόποι ττς εύρέ- 
σεως τών τριών λίθων, ώστε ούδέν κέρδος τοπογραφικόν ποριζό- 
μεθα περί τού πού ποτέ έ'κειτο ό της Είλειθυίας ναός έν Άθη- 
ναις, ου μνημονεύει ό Παυσανίας βιβλ. 1, 18,4 καί 5, ολίγον 
πριν εμβη είς την περιγραφήν τοΰ Όλυμπιείου.

8.
. . Δομίτως 

Θεόδωρος 
Μαραθώνιος 
τοΐς θεοΐς 

5 συν τη κλισία 
κατά οναρ

Ή ανωτέρω έπιγραφη είναι έγκεχαραγμένη έπί λίθου Ύμητ- 
τείου σχήματος κυλινδρικού, άνωθέν τε και κάτωθεν κολοβού, 
ύψους 0,44, διαμέτρου 0,34, όστις πρό ολίγων εβδομάδων εύ
ρέθη έν Άθηναις έπί της οδού Καλαμιώτου, ανιόντων άπό της 
εκκλησίας Καπνικαρέας έπί δεξιά, μετά τό τρίτον έργαστη- 
ριον, ένθα άνέσκαπτε θεμέλια ϊνα κτίση οικίαν δ ξυλέμπορος 
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Άθαν. Γαβριηλάκης. Εύρεν ούτος εκεί και άλλα τινά λίθων γλυ
πτών και ενεπίγραφων τεμάχια, κατακεχωσμένα άτάκτως, καί 
πάντα προσήνεγκε δωρεάν είς τήν Αρχαιολογικήν 'Εταιρίαν. Θε
μέλιοι αρχαίας οικοδομής, καθ’ δσον έμάθομεν, δέν έφάνησαν. Έκ 
της έπιγραφής δέν διδασκόμέθα, τί ήτο κυρίως δπερ σύν τή κλι- 
σία άνεθηκεν ό άναθείς. Ίσως όμως ήτο βωμός, αύτός δή δ περι- 
σωθείς είς κακήν κατάστασιν λίθος. Πολλοί δέ των έθνικών τδ 
πάλαι έκελεύοντο κατ’ δναρ νά κάμνωσιν αφιερώματα, ώς μαρ- 
τυροϋσι πολλαί σωζόμεναι έπιγραφαι, απαράλλακτα καθώς και 
τήν σήμερον γίνεται παρ’ ήμΐν τε καί παρά τοΐς πεφωτισμένος 
Εύρωπαίοις.

’Εν τοΐς πέριξ δέ τοΰ Μαρκοπούλου, χωρίου τών Μεσογαίων 
Αττικής, δ Π. Σταματάκης συνέλεξε λίθους ένεπιγράφους και 
έκόμισεν εις Αθήνας, (εις τήν αυλήν τοΰ Μουσείου) τούς εξής*

9.

.,.ταχς · άνίθεκβ.

'Π άρχήθεν μονόστιχος αυτή έπιγραφή άναγινώσκεται έπι 
βάθρου τετραγώνου, πλατυνομένου ήρεμα προς τά κάτω, λίθου 
ύμηττείου, υψους 1,03, πλάτους 0,46 καί πάχους 9,41, έχού- 
σης δέ έν τή έπιφανεία τετράγωνον κοιλότητα. 'H άνω γωνία 
τής στήλης ή κατ’ άοιστερά τώ θεωμένω είναι άποκεκρουσμένη, 
έξ ού καί ή άρχή τοϋ ονόματος τοΰ άναθέντος τδ οίονδήποτε 
ανάθημα έξέλιπεν. Εκαλείτο ίσως Βρόταξ, διότι τριών έκεΐ πε
ρίπου γραμμάτων τόπος είναι. Βρόταχος κατ’ ονομαστικήν πτώ- 
σιν ονομα γινώσκεται άνδρος Γορτυνίου έκ Κρήτης. Δέν είναι αδύ
νατον νά ύπήρχέ ποτέ καί τριτόκλιτον περιττοσύλλαβον έκ τής 
αυτής ρίζης. Τά τριτόκλιτα ήσαν παρά τοΐς Ίωσιν αγαπητά, τά 
δέ ισοσύλλαβα παρά τοΐς Δωριεΰσιν, οίον Διογείτων καί Διόγειτος 
κτλ. Παράβαλε καί τά ονόματα τών Ιωνικών μηνών πρδς τά 
τών Δωριέων Βοηδρομιών καί Βαδρόμιος κτλ.

10.
- ’ * . - - · ' · ' 2 ΖΤ 3 · /XX.V* * <1 *ν · r·' ·. ν

Ε ύ φάρος έπόεσιν.
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Αυτή ή έπιγραφη, ή δηλοΰσα ήμΐν Αττικού τεχνίτου τέως 
άγνωστου το όνομα, γράμμασι τών αμέσως ίσως μετ’ Ευκλείδην 
άρχοντα χρόνων, άναγινώσκεται έπί πλακός τετραγώνου έπιμή- 
κους, λίθου λευκού, μήκους 1,40, πλάτους 0,70, πάχους 0,44. 
Τά γράμματα είναι κατά τό μέσον της στενής πλευράς, της τοΰ 
πάχους, έγκεχαραγμένα κατά μήκος. νΑνωθεν της πλακός έπι 
άλλου λίθου θά ήτό ποτέ τό τεχνούργημα τοΰ Εύφορου. Μέρος 
τι της πλακός έκ της αντιθέτου τή έπιγραφη πλευράς λείπει ά- 
ποκρουσθέν. Άλλ’ έκ τούτου τίποτε δέν ζημιούμεθα.

11.
"Ορος χωρίου κοι
νού Εικαδ ε ί ων· 
μή συνβάλλειν 
είς τούτο τδ χω- 

5 ρίον μηθένα 
μηθεν.

Άναγινώσκεται ή πλήρης αύτη έξάστιχος έπιγραφη έπι στή
λης λίθου Ύμηττείου, ύψους 1,36, πλάτους 0,34, πάχους 0,14. 
Πάντα τά στοιχεία παλαιόθεν έπεκρούσθησαν σφύρα, ϊνα μή άνα- 
γινώσκωνται, άδηλον προς τίνα σκοπόν* άναγινώσκονται δέ όμως 
έτι. Οί Εϊκαδεϊς, ώς καί άλλαχόθεν ήξεύρομεν, ήσαν θρησκευτικός 
θίασος, κατά τάς είκάδας τοΰ μηνός θύοντες είς θεόν τινα, πιθα
νώς τόν Απόλλωνα, ού ήτο ιερά ή ημέρα αύτη, κατά τόν Μέγαν 
Έτυμολόγον έν σελ. 298. Ειχον δέ, ώς και άλλοι θίασοι, κοινάς 
προσόδους και ταμεϊον κτλ. Τό έν ά. ςίχω έπίθετον κοινού δύ'_ 
ναται μέν νά συναφθή στενώς πρός τό προηγούμενον ούσιαστικόν 
χωρίου, άλλά κάλλιαν ίσως νά συναφθή μετά τής επομένης γενι
κής Είκαδείων και ούτω νά νοήται Κοινόν (=κοινότης, σωμα- 
τεΐον, άδελφάτον) Είκαδείων, ου νά ήτο κτήμα τό χωρίον* διότι 
οι θίασοι και κοινά λέγονται. Τά δέ: μ ή συνβάλλειν κτλ. 
έννοούμεν ούτω* τό τεθειμένον έπι τοΰ χωρίου ορόσημον άπηγό- 
ρευε νά μή καταθέτη μηδεις έκ συμβολής ή έράνου άργύριον δα
νεικόν έπι υποθήκη τοΰ χωρίου τούτου, άν δηλαδή ιδιώτης τις τό 
χωρίον δολίως ώς ίδικόν του ήθελε παραστήσει.—"Οτι δέ οί οροί 
καί πρός έξασφάλισιν τών ύποθηκών πλειστάκις ετίθεντο, όχι

(Αθηναίου τεύχος λ' έτους δ'.) 9
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^.όνον προς βεβαίωσιν της κτήσεως, είναι γνωστόν. Οί άνίο τρεις 
).ίθοι πού ακριβώς άνεσκάφησαν, δέν είναι γνωστόν. Τούς μετεκό- 
ρσαν έκ πολλών πέριξ τού Μάρκο πούλου έρημοκκλησίων, ϊνα τούς 
μεταχειρισθώσιν είς την οικοδομήν της Ευαγγελίστριας, ήν οίκο- 
δομούσι προς άνατολάς τοΰ Μαρκοπούλου, 5 λεπτά της ώρας 
μακράν, και έκεΐθεν τούς εσωσεν ό Σταματάκης. Τώρα κεΐνται 
έν τη αυλή τού Εθνικού Μουσείου.—Ό δέ επόμενος λίθος εύρέθη 
εν τινι άγρώ, νοτιοδυτικώς τού Μαρκοπούλου, κατά την θέσιν 
Δαοδίστη'

12.
Βάρος χωρίο 
σσεπραμένο 
έπί λύσει : X

"Ορος είναι καί ούτος, εχων ολίγον άρχαϊκωτέραν την γραφήν, 
καθ’ οσον άπαντα έν αύτώ τό δασύ Η και ή γενική είς ο αντί είς 
ου' ό δέ λίθος άξεστος, ύψους 0,45, πλάτους 0,38, πάχους 0,05. 
Τό νόημα τούτων τών ορών, τών έχόντων τά: πεπραμενού 
έ πί λύσει, διεσάφησεν ό Bceckb έν τώ ά. τού C. I. Gr. σελ. 
484—5 καί έν τή Πολίτικη Αθηναίων οικονομία, τόμ. ά. σελ. 
180 της β/ έκδ. καί ημείς αυτοί είπομέν τινα περί τούτων έν 
άρθρω έκτυπωθέντι έν τή Έφημερίδι τών Φιλομαθών, φύλ. της 10 
Όκτωβρίου τού έτους 1865, ένθα έξεδώκαμεν έξ τοιούτους ορούς 
καί άπηριθμησαμεν καί πάντας τούς έως τότε γνωστούς. Έκ 
τών εκεί γενικώτερον είρημένων τούτο μόνον δέν κρίνομεν περιτ
τόν νά έπαναλάβωμεν εδώ, οτι αούδείς τούτων τών ορών φθάνει 
τούς χρόνους τού Πελοποννησιακού πολέμου, ούτε καταβαίνει 
κάτω τών μέσων ή τελευταίων Μακεδονικών, ώς τούτο ασφαλώς 
εξάγεται εκ τε τού σχήματος τών γραμμάτων καί της ορθογρα
φίας και της υγιούς καί άκριβούς φρασεολογίας. Οί πλεΐστοι τών 
σωζομένων είναι έκ τών χρόνων, καθ’ οΰς ό ’ίσαΐος καί δ Δήμο - 
σθένης έσύνθεταν τούς σωζομένους περί ιδιωτικών δικών λόγους 
των. ’Ή λοιπόν ρητέον, οτι, αφού ύπέπεσαν είς δουλείαν οί Αθη
ναίοι, ημέλησαν πλέον τό νά κανονίζωσι καί άσφαλίζωσιν έννό- 
μως τά της ιδιοκτησίας, η οτι τούτο μέν δέν ημέλησαν, έγραφαν 
δέ τά τοιαύτα ούχί πλέον έπί λίθων, άλλ’ έπί διφθερών, κατατι*



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ. 423

θεμένων-παρ’εύϋπολήπτοις πολίταις ή έν άρχείοις δημοσίοις.» 
Ιδού σχεδόν 10 ετη έ'κτοτε συνεπληρώθησαν, και άφοϋ ευρέθη - 
σαν και άλλοι όχι ολίγοι ενταύθα δροι, ούδείς φαίνεται ών τών 
χρόνων τών 'Ρωμαϊκών. Άλλα κα'ι οί οροί τών μνημάτων ή ση
μάτων κ’ εκείνοι δέν κατέρχονται μέχρι τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, 
ώς ήδη τούτο παρετηρήσαμεν έν τοΐς προλεγομένοις τών ήμε- 
τέρων «Έπιγραφών Αττικής έπιτυμβίων» έν σελ. ς'. Καί 
τότε μέν, έν έ'τει 1871, εϊχομεν ύπ’ οψιν μας 14 μόνον τοιού- 
τους όρους’ έ'κτοτε δέ ευρέθησαν άλλοι 10, πάντες παλαιοί, είς 
μάλιστα είναι καί παλαιότερσς τών χρόνων τού Εύκλείδου άρ
χοντας, έ'χων τά γράμματα από δεξιών πρός αριστερά. Τόν έξέ- 
δωκεν ό ενταύθα Δρ Lolling έν Monatsberichle der k. pr. 
Acad. d. Wiss. December, 1872. 'Ημείς δ’έδώ σήμερον έκ- 
δίδομεν τόν έξης, οστις εύρέθη πρό ενός περίπου έτους έν τή κα- 
ταβολή τών θεμελίων τών δύο έν Άθήναις οικιών τού Βούρου καί 
τού Σκουλούδη, τών πρός βορράν τού κάτωθεν τών ανακτόρων 
κήπου, νυν δέ άπόκειται έν τή αυλή τοΰ Εθνικού Μουσείου, προ- 
σενεχθείς δώρον μετά καί άλλων τινών λίθων.

13.
'Όρος σήματο
ς Γλύχης Μ«σ- 
αθονόθεν έν 
άστει οίκόσ-

5 ης άδελφ. ές 
Έ)σχατίονος Κ- 

αλλίσ.

Είναι δ κομψότατα πάντων τών Αττικών ορών κεχαραγμένος έξ 
όσων είδα.'Ένεκα της ανωμάλου ορθογραφίας του περί τό Ε καί τό 
Η ύποθέτω, ότι είναι τών περί Εύκλείδην άρχοντα χρόνων. ’ Αλλο 
τι δέν παρατηρώ είμη οτι πρό τού ες τοΰ έν τέλει τού έ. στίχου 
δ τόπος δ άφεθεις παρ’ ημών κενός φαίνεται έ'χων εν Ο, άλλ’ οϊον 
επίτηδες άπεξεσμένον. ’Τσως έχαράχθη πρώτον τό Ο, (αντί τού 
ου δηλαδη) καί ύστερον ευθύς τό ΕΣ, ώςάρχή τοΰέπομένου κυρίου 
ονόματος, μετά ταύτα δέ έν τώ έπομένφ στίχω έπανελήφθη τό 
Σ άτόπως. Τέλος αφού διεγράφη τό Ο, ώς άηθες έπί τοΰ θήλεος 
γένους, έμεινε τό έν τέλει τού στίχου ες άντί ής, δέν προσετέθη 
όμως πλέον έν τή αρχή τού επομένου στίχου τό άναγκαϊον Ε έξω 
της καθέτου γραμμής. Τούτο ήμεΐς προσεθέσαμεν. Συγγνώμην δέ 
ζητοΰμεν διά τήν άναγκαίαν ταύτην πολυλογίαν.

Έν Άθήναις τή 9 Ιουλίου 1875-
ΣΤΕΦ. ΚΟΪΜΑΝΟΪΔΠΣ»



ΜετεωροΛογικαΙ παρατηρήσεις κοινοποιηθ είσαι 
έκ τοΰ αστεροσκοπείου 'Αθηνών·

1875. Μάϊος (E. Ν.)

Μέση βαρομετρική Ολιψι 
Μεγίστη » »
Ελάχιστη » »
Μέση θερμοκρασία 
Μεγίστη » 
Ελάχιστη »

753,29.
757,00 (την 4ην).
748,69 (την 27αν).
21,02 έκ.
29,5 (τήν 3ΐην).

6,2 (τήν 1 ην).

Έμέραι βροχής 10, (ποσδν τοΰ καταπεσόντος ύπατος
48,26χμ·), άστραπών 3, βροντών 3.

ΚΑνεμοι έπνευσαν κατά 16 ημέρας ΝΔ, 6 Ν, 4 ΒΑ, 2 Β, 
1 ΒΔ, 1 Δ, και 1 Α.

Ιούνιος.

Μέση βαρομετρική θλίψις 
Μεγίστη » «
Ελάχιστη » »
Μέση θερμοκρασία 
Μεγίστη » 
Ελάχιστη »

751,55.
754,74 (τήν 19ην).
744,02 (τήν 26ην).

27,53 έκ.
33,6 (τήν 15ην).
18,1 (τήν 6ην).

’Ημέραι βροχής 28 (ποσύν τοΰ καταπεσόντος ύπατος δ,ΟΟχμ.), 
άστραπών 9, βροντών 1.

*Ανεμοι έπνευσαν κατά 14 ημέρας ΒΑ, 6 ΝΔ, 6 Ν, 2 ΝΑ· 
1 ΒΔ, 1 Α.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Σελ. 25, άρ. 65, στ. 4 γρ. συνπλεόντω(ν.—Σελ. 26, ip. 82, στ. 2 
γρ. Μαβριανω;—Σελ. 27, άρ. 95, στ. 4 γρ. συπλεώντω[ν.
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Περί τοΰ τάφου τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' 

έπιστοΛή Α. Ρ. 'Ραγκα6ή καί άπάντησις είς 
αυτήν ύπδ Λ. ΚαυτανζόγΛου.

Ή ύπδ τής Κυβερνήσεως τελευταίου κατασταθεΐσα επιτρο
πεία, ϊνα κατασκευάση διά τών έκ συνδρομής τών ήμετέρων συλ- 
λεγέντων χρημάτων μνημείου του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε' 
έν τή πατρίδι αύτού Δημητσάυη, εκρινεν άναγκαΐον νά κατα
σκευάση προ τούτου τάφον ή λάρνακα έκ λευκού Πεντελησιου λί
θου, και νά θέση έν αύτώ τδ έν τη Μητροπύλει Αθηνών σωζόμε- 
νον λείψαυου τού Πατριάρχου. Παρακλησει της έπιτροπειας ταύ
της δ άρχιτέκτων κ. Λύσανδρος Καυτανζόγλος ύπετύπωσε τδ 
τού τάφου σχέδιον, προςθεις έπ’ αύτού έν άναγλύφοις την έξ 
Όδησσού είς Αθήνας μετακομιδήν τού λειψάνου τού Πατριάρ- 
χου^.Ή δ’έπιτροπεία παραβαλοΰσα τούτο πρδς άλλο άλλου σχέ-

4) Τα ουσιωδέστερα του σχεδιάσματος τούτου εχουσιν ούτω·
’Επι τής κυρίας προςόψεως τής λάρνακος Απεικονίζεται πλοΐον, 

κατάγον τδ Ιερόν τού Πατριάρχου λείψανον άπ’ Όδησσού είς Αθή
νας, Έπι τής πρύμνης και πρώρας τούτου κάθηνται δύο πτεροφόροι 
άγγελοι, οδηγοί και φρουροί τοΰ έν τω πλοίο) λειψάνου, ών ό μεν πηδα- 
λιουχεΐ, ό δε κωπηλατεί. Έν τω μέσω τοΰ πλοίου καθοραται ή φέρουσα 
τδ λείψανον λάρναξ, ήν καλύπτει διά τών πτερύγων του δ δικέφαλος αε
τός, τδ σύμβολου τής πατριαρχικής έξουσίας, και έπι τοΰ δρίζοντος ύ- 
ψοΰται άκτινοβολών δ ήλιος. Έπι τών τριών άλλων προςόψεων τοΰ τά
φου Απεικονίζονται έν άναγλύφοις άλλαι ιερα'ι συμβολικά! παραστάσεις 
και έν μια τούτων έπίγραμμα, έξιστοροΰν τά τοΰ θανάτου τοΰ πατριάρ
χου. Έπι δε τοΰ καλύμματος τής λάρνακος έν τω μέσφ δψοΰται ή πα
τριαρχική μίτρα, και έν ταΐς γωνίαις αύτοΰ κα! τοΐς άκροις ύπάρχουσι 
κατάλληλα αρχιτεκτονικά κοσμήματα. Τδ δλον στηρίζεται έπι βάσεως 
έκ μέλανος κα! λευκού λίθου, έχούσης τρεις βαθμίδας και άνάλογον ύψος- 

(Αθηναίου τεύχος γ' έτους δ'.) 40
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διον, άπεικονίζον τήν τοΰ Πατριάρχου άπαγχόνισιν, ένέκρινεν έκ 
τοΰ τελευταίου τούτου νά ληφθώσιν ιερατικά τινα σύμβολα και 
ν’ άπεικονισθώσιν εις τάς δύο βραχείας τοΰ τάφου πλευράς, έκ δέ 
τοΰ τοΰ κ. Λ. Καυτανζόγλου νά ληφθή ή μετακομιδή τοΰ λει
ψάνου είς Άθηνάς ώς τελευταιον σημαντικόν γεγονός τών κατά 
τόν Πατριάρχην, έμφαΐνον συμβολικώς τόν θρίαμβον τοΰ τών 'Ελ
λήνων πατριωτισμού βραβευόμενου και ύπό της θρησκείας ήμών, 
και ν’ άπεικονισθή αύτη έπι της μιας πλατείας πλευράς, έπι δέ 
της έτέρας κατάλληλον έπίγραμμα.

Άλλ’ έν τή έκτελέσει τής άποφάσεως ταύτης πέμπεται περί 
τάς άρχάς Αύγούστου έκ G0rlitz τής Πρωσσίας ή επομένη τοΰ 
κ. Α. Ρ. 'Ραγκαβή έπιστολή, ήτις έδημοσιεύθη είς τήν «Εφημε
ρίδα» τή 16 Αύγούστου, ένή άξιοι ό αύτοκλήτως έπιστέλλων νά 
έμποδισθή ή έκτέλεσις τής άποφάσεως τής έπιτροπής καί νά προ- 
τιμηθή τό ύπ’ αύτοΰ προτεινόμενον σχέδιον τών έπί τοΰ τάφου 
παραστάσεων διά τούς έν τή έπιστολή φερομένους ύπ’ αύτοΰ λό
γους. Ό άρχιτέκτων κ. Λ. Καυτανζόγλος, άναγνούς τήν έπιστο- 
λήν, ύπέβαλεν είς τήν έπιτροπείαν δι’ επιστολής του πρός τόν κ. 
Καστόρχην παρατηρήσεις, δι’ ών ού μόνον ένισχύει τήν έπιτρο
πείαν νά έμμένη είς τά ά'παξ ύπ’ αυτής έγκριθέντα καί έκτελού- 
μενα, άλλ’ άπορρίπτει ολως τά ύπό τοΰ κ. 'Ραγκαβή προτεινό- 
μενα ώς αντικείμενα είς τούς κανόνας τής τέχνης, είς τά έθιμα 
τής έκκλησίας ήμών καί είς τήν ιστορίαν αύτήν. Έπειδή δέ οί 
ύπ’ αύτοΰ φερόμενοι λόγοι έχουσιν επιστημονικήν άξίαν, έκρινε 
καλόν ή τοΰ Αθηναίου διεύθυνσις νά καταχώριση τάς δύο ταύτας 
έπιστολάς είς τό περιοδικόν τοΰτο χάριν τών άναγνωστών αύτοΰ.

ΈχιστοΛη τον κ. Ραγκαβή.
«Φίλτατε κ. Άγγελόπουλε,

»Είς μίαν τών έφημερίδων άνέγνων οτι δ καλλιτέχνης καί 
ή επιτροπή τοΰ μνημείου τοΰ Πατριάρχου άπεφασίσαν ότι έπί 
τής λάρνακος (διότι ύποθέτω οτι κατά τά άνέκαθεν άποφασι- 
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σθέντα1), θά γίνη μόνον λάρναξ, σαρκοφάγος^ νά τεθή εντός 
τού έκκλησιδίου) θέλει χαραχθή ούχί τό μαρτύριον, άλλ’ ό 
■πλους τού πρωτομάρτυρας έξ Όδησσοϋ είς Πειραιά, διότι εκείνο 
έζωγράφησεν ή'δη ό Λύτρας, καί ίσως καί άλλοι τινές τών 
παρ’ ήμΐν ζωγράφων, θέλουν δέ ήδη νά παραγάγωσί τι πρωτό
τυπον.

»Άγνοών έκ τίνων μελών σύγκειται ή έπιτροπή, καί τίς 
είναι ό καλλιτέχνης, ομολογώ μόνον οτι εντελώς καί άληθώς 
πρωτότυπον μοί φαίνεται άντί τής μεγάλης ίλαστηρίου θυσίας 
του, τού εύγενούς του θανάτου, τού άναδείξαντος τόν ιερόν άν- 
δρα μιμητήν τού σωτήρος, νά παρασταθή ή έσχάτη οδοιπορία 
του, ώς άν ήτο Αιγύπτιος βασιλεύς διαπλέων τόν Νείλον προς 
τά Μεμνόνια ! Θέλουσι πρωτοτυπίαν, Ό εύφυής καλλιτέχνης 
έπιδιωκει αύτήν ούχί ζητών νέαν ύπόθεσιν, νέον άντικείμενον 
παραστάσεως, άλλά νέον τρόπον αύτής κατά τήν άντίληψιν, 
τήν έκφρασιν καί τήν έκτέλεσιν. Οί αρχαίοι, κατά τήν μεγά- 
λην έποχήν τής τέχνης, είχον δύο ή τρία αντικείμενα, άτινα 
πάντοτε παρίστων, έπαναλαμβάνοντες αύτά, τήν άμαζονο- 
μαχίαν, τήν γιγαντομαχίαν, τήν περσομαχίαν, άλλά μετά 
νέας ζωής πάντοτε, διότι έκαστος επίσημος καλλιτέχνης ένε- 
φύσα είς αύτά τήν ίδιαν αύτού ζωήν. Ή εκλογή νέου αντικει
μένου, ί'να φανή άλλοΐον τών προηγουμένως παρασταθέντων, 
άποδεικνύει πτωχίαν, ούχί πλούτον.

»Διά τό προκείμενον μνημεΐον τί εύγενεστέρα σύνθεσις φέρ’ 
είπεϊν τό νά παρασταθή ό Πατριάρχης καθ’ ήν στιγμήν εύλο- 
γεΐ διά τής χειρός τόν βρόχον, τό βλέμμα α’ίρων είς τόν ούρα- 
νόν, τοΰ δέ βρόχου τήν άκραν νά κρατή ό άγριος δήμιος, έχων 
όπίσω αύτού δύσμορφους ίουδαίους, περιμένοντας τό θΰμά των 
ί'να τό σύρωσιν είς τόν βόρβορον’ συγχρόνως δέ πρό τού Πα- 
τριάρχου προσπίπτων χριστιανός φουστανελοφόρος νά άσπάζη-

*) Πόθεν έγίνωσκεν ό κ. ’Ρ. ταΰχα, άγνοών, ώς έφεςής λέγει, τα τέ 
τής έπιτροπής πρόσωπα και τό τοΰ αρχιτέκτονας; ή μήπως αύτός άπε- 
φάσισεν άνέκαθεν νά γείντ) λάρναξ ή σαρκοφάγος ;

40*
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ται διά της άριστεράς τδ κράσπεδον αύτοΰ, έν ώ διά της δε
ξιάς σύρει κρυφίως έκ της ζώνης του έγχειρίδιον έκδικησεως* 
όπίσω δ’ αύτοΰ δύνανται νά παραστηθώσι και άλλοι χριστια
νοί καί χριστιαναι είς διαφόρους θέσεις* καί αν ή σύνθεσις πρέπη 
νά ηνε μικρότερα, τότε ούτοι δύνανται νά λείψωσι, καθώς καί 
οί ίουδαϊοι. Εννοείς, ταΰτα λέγω ώς παράδειγμα άπλοΰν, και 
εναπόκειται είς τδν γλύπτην οίον δήποτε άλλο τοιοΰτο σύμ
πλεγμα της έπινοίας αύτοΰ ν’ άντικαταστηση. Εις τάς δύο δέ 
μικράς πλευράς τοΰ σαρκοφάγου δύνανται ίσως νά γλυφώσι δύο 
πλοία, τδ μέν ίστιοφόρον τδ δέ άτμόπλουν, έ'χοντα έσταυρω- 
μένας τάς κεραίας και κάτω την σημαίαν, ώς σύμβολα απλά, 
τδ μέν της διασώσεως τοΰ νεκροΰ είς Όδησσδν, τδ δέ της με
τακομιδής αύτοΰ είς Αθήνας. Είς δέ την τετάρτην πλευράν, 
την όπισθίαν, πρέπει νά χαραχθη έπιτάφιος έκ στίχων ηρωϊ- 
κών, δν νά παρακληθη νά ποίηση ό κ. Φίλιππος ’ϊωάννου, κα'ι 
όστις νά λέγη περίπου δτι ό ποιμενάρχης διά τοΰ θανάτου του 
ώδηγησε τδ ποίμνιον τοΰ Χριστοΰ είς την έλευθερίαν, yj τοιαύ- 
την τινά ιδέαν.

»Σάς γράφω, φίλτατε κ. Άγγελόπουλε, ταΰτα έν άκρα βία, 
ΐνα σάς προτρέψω, άν δ',τι άνέγνων είς τάς έφημερίδας άλη- 
θεύη, νά προσπαθτίσητε νά τδ έμποδίσητε ύμεϊς δστις τοσοΰτον 
άξιέπαινον ζήλον κατεβάλατε, ί'να η Ελλάς φέρη είς τδν πρω
τομάρτυρα της ανεξαρτησίας της τδν όφειλόμενον αύτω φόρον 
εύγνωμοσύνης.

«Μετά πάσης ύποληψεως καί αγάπης
"Ολως ύμετερος»Α. Ρ. Ραγκαβης.

«Έν Gorlitz, τη 29 Ιουλίου (10 Αύγ.) 1

Κρίσεις τών εν επιστολή ταύτη ύπδ τοΰ χ. ΚαντανζόγΛου· 

Φίλε κ. ΕύΟ. Καστόρχη.

Διατριβών έν τω έπι της ίεράς όδοΰ άγροτικω μου οίκισκω 
παρά τω φρέατι τοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Σάββα, ένθα έν ηρεμία άνε- 
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πόλουν τάς διά της οδού ταύτης διεργομένας έπι τών ενδόξων 
τής Ελλάδος ημερών ίεράς θεωρίας, καί ένετρύφων έν τή θέα τών 
κατέναντι γεραρών μνημείων της Άκροπόλεως, καί μάλιστα τού 
μεγαλοπρεπούς Παρθενώνας, δςτις διά της κατεδαφίσεως τοΰ 
βαρβάρου φραγκικού πύργου, αναλαμβάνει μετά τοσούτους αιώ
νας την κυριαρχίαν του σύμφωνα πρδς την οπτικήν αρμονίαν τών 
καλλιτεχνικών γραμμών τών λοιπών παρακειμένων αύτώ μνη
μείων, ή δέ σεμνοπρεπής Άκρόπολις άνακτα διά της άφαιρέσεως 
τού ύψιδόμου τούτου ορθογωνίου όγκου την γενικήν ενότητα της 
οπτικής καλλονής, και την αρμονίαν διά της άντικατασταθείσης 
αρχικής καί κυριάρχου έν τοΐς έλληνικοΐς κτιρίοις οριζοντίου γραμ
μής, ελαβον την παρά σού σταλεΐσάν μοι Εφημερίδα (άρ. 228. 
τής 16 αύγούστου έ. έ.), έν ή είδον άνελπίστως τήν έπιστολήν 
τού ήμετέρου φίλου κ. Α. 'Ραγκαβή. Ευχαριστώ σοι λοιπόν, διότι 
μοί έδωκες ούτως άφορμήν ν’ άναγνώσω έν ησυχία τήν αποφθεγ
ματικήν του γνώμην περί τής ήδη πρός έναπόθεσιν τού λειψάνου 
τού Πατριάρχου κατασκευαζομένης λάρνακος. Βλέπω ότι δ κ. 
Α. 'Ραγκαβής έν τή έπιστολή του ταύτη, ού μόνον κατακρίνει 
καί άποδοκιμάζει τήν ύπό τής έπιτροπής έγκριθεΐσαν παράστασιν, 
αλλά συνάμα γνωμοδοτεΐ ΐνα έξαλειφθή αύτη καί άντικαταστα- 
θή διά τής ύπ’ αύτού περιγραφομένης είκόνος τής άπαγχονίσεως 
τού Πατριάρχου.

Είναι τώ όντι λυπηρόν οτι τό κοινώς παρ’ ήμΐν λεγόμενον

Ελεύθερος ό 'Έλλην νά λέγη και νά γράφη 
Δι’ δ,τι και άν θέλη, και δπως αύτός θέλει,

κινδυνεύει νά κατασταθή σήμερον έν Έλλάδι νόσημα ενδημικόν 
καί δυσίατον. Καί ώς νά μή ήρκει τοσαύτη ένταύθα πληθύς 
ακρίτων κριτών, κρινόντων έκ τού προχείρου περί πάντων, ήλθεν 
αύτόκλητος καί ώς άπό μηχανής καί ή άπο G0rlilz τής Γερ
μανίας έπιστολή, ΐνα διαταράξη τήν πατριωτικήν ένέργειαν τής 
έπιτροπής.

Ό κ. 'Ραγκαβής λέγει ότι er άκρα βία έγραψε τάς καλλι- 
τεχνικάς αύτού σκέψεις καί θεωρίας. Τό πιστεύομεν καί χωρίς νά 
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τδ εϊπη. Άλλ’ άποροΰμεν, πώς έν τή άκρα βία δέν κατέστρωσε 
δεκαπλασίαν τουλάχιστον καλλιτεχνικήν πραγματείαν περί τοΰ 
σμικρογραφικού τούτου αντικειμένου. Ό κ. 'Ρ. έχων τήν άξίωσιν 
νά μεταβληθή τδ ύπδ της επιτροπής έγκριθέν θέμα τοΰ περί ού 
δ λόγος μνημείου, όπερ συνετάχθη άναλόγως τών διαστάσεων 
και τοΰ χώρου της λάρνακας, καί νά άντικατασταθή διά τοΰ 
ύπ’ αύτοΰ προτεινομένου, ώφειλε, νομίζομεν, ούχι έν άκρα βία 
νά γράψη, άλλά μετά τίνος περισκέψεως καί μελέτης. Άλλ’ ιδού 
τδ άστεΐον, καί λυπηρόν έν ταύτώ. 'O κ. 'Ρ. δέν συστέλλε
ται νά προτείνη άλλαγην ύποθέσεως γλυπτικού έργου, χωρίς νά 
γνωρίση προηγουμένως τδ σχέδιον της λάρνακας, την άρμοδίως 
προσδιορισθεΐσαν Θέσιν, χωρίς νά σκεφθή αν η παρ’ αυτού προ- 
τεινομένη άντικατάστασις τού θέματος ήδύνατο πρεπόντως νά 
τοποθετηθώ έν τώ προσδιωρισμένω της λάρνακος τόπω, χωρίς νά 
λάβγι ύπ’ δψιν την μετριωτάτην δαπάνην δέκα χιλιάδων δραχ- 
μ.ών υπέρ κατασκευής μνημείου έκ τού λευκότερου μαρμάρου της 
Πεντέλης, έχοντος υπέρ τά πέντε κυβικά μέτρα όγκον’ καί τδ 
θαυμαστότερον πάντων, χωρίς νά συλλογισθή αν ή πομπώδης 
παρ’ αύτοΰ έν τή έπιστολή περιγραφομένη πολυπρόσωπος είκών 
είναι δυνατόν νά παρασταθή κατά τούς κανόνας της γλυπτικής 
έπι τού χώρου μιας πλευράς τής λάρνακος. Ούδέν τούτων λοιπόν 
λαμβάνων ύπ’ δψιν δ κ. 'Ρ. καταδικάζει τά ύπδ τής έπιτροπής 
έγκριθέντα, και άξιωματικώς ζητεί τήν τού έργου άναστολη'ν. 
Αγνοεί, φαίνεται, οτι έν ταΐς καλαΐς τέχναις τδ Πυθαγόρειον 
«Αύτός έ'φα» ούδέποτε έγένετο ούτε θέλει γείνη παραδεκτόν’ 
καθόσον έκάστη τών τεχνών τούτων παριστα δι’ έργων ούχί δι’ 
έπιπολαίων λόγων καί πομπωδών φράσεων τάς ιδίας ύποθέσεις.

Ταύτα ήσαν ικανά ίσως είς άπάντησιν τής έπιστολής τού κ. 
Λ. 'Ραγκαβή. Άλλ’ ημείς, θέλοντες χάριν τής άναθαλλούσης ήδη 
παρ’ ήμΐν τέχνης νά διαφωτίσωμεν τό κοινόν, ϊνα μή διαβουκο- 
λήται έκ τοιούτων θεωριών, αϊτινες δυνατόν νά φανώσιν οτι πη- 
γάζουσιν έξ άκηράτου πηγής καί άλανθάστου διανοίας, κρίνομεν 
άναγκαϊον νά έξετάσωμεν διά πλειόνων τά τής έπιστολής ταύη 
της, υμείς δέ ποιήσατε αύτών οϊαν βούλεσθε χρήσιν.
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Γνωστόν είναι είς τούς ειδήμονας, οτι πάσα καλλιτεχνική ύ- 
πόθεσις έκπορεύεται συνήθως έκ τής φαντασίας του καλλιτέχνου, 
δςτις είτε έμπνέεται έλευθέρως έκ γεγονότος τίνος, είτε συμμορ- 
φοΰται πρός τήν φύσιν, είτε δανείζεται αυτήν έκ τής ιστορίας, 
της ποιη'σεως, της μυθολογίας κλ. "Οταν όμως πρόκηται περί πα- 
ραστάσεως είκόνος θρησκευτικής, ό καθ’ ημάς καλλιτέχνης οφείλει 
νά περιορίζηται είς τά υπό της έκκλησίας παραδεδεγμένα καί 
ύπ’ αυτής τρόπον τινά καθιερωθέντα καί έπιβαλλόμενα.

Τούτου τεθέντος, έκαστος ευκόλως έννοεΐ οτι τό καλλιτεχνικόν 
θέμα, δπερ παρεδέχθη ή έπιτροπή, δέν είναι προϊόν άκρας βίας, 
αλλά μελέτης και σκέψεως ωρίμου’ ό δέ καλλιτέχνης δέν έζή- 
τησε τάς έμπνεύσεις τής ύποθέσεως έκ τοϋ έπί τοϋ Νείλου πΛου 
των Αιγυπτίων βασύ^ων πρδς τά Μεμνόνια (’Εφημ. άριθ. 
218), ώς κακοζήλως καί χάριν αρχαιολογικής έπιδείξεως λέγει 
έν τη έπιστολή του δ κ. 'Ρ., άλλ’ ένεπνεύσθη έκ τής πραγματι
κότητας τοϋ γεγονότος, έν πάση τή καθολικότητι αύτοΰ λαμβα- 
νομένου, καί έπλασε τό αρμόδιον θέμα, ϊνα τεθή έπί τής πλευράς 
τής νεκρικής λάρνακας. Καί τοΰτο, διότι ώφειλε ν’ άκολουθήση 
τούς κανόνας τής τέχνης καί τοϋ πρέποντος, τά έθιμα τής ήμετέ- 
ρας έκκλησίας, και μάλιστα τά σοφά παραγγέλματα τοϋ Όρα- 
τίου, τοϋ άρίστου διδασκάλου τής τε τέχνης καί τής ποιη'σεως, 
καθ’ον ή τοϋ θέματος εκλογή καί σύνθεσις γίνεται άρμοδιώτερον 
έκ γνωστών, πιθανών καί άλλήλοις προσηκόντων.

«Ή αλήθεια όμως αυτή συνήθως παραβλέπεται, λέγει δ Μοντα- 
»βέρτιος, καί πολλάκις ή έκλογή τοΰ καλλιτέχνου, αντί νά περι- 
«ς-ρέφηται είς τά γενικά, χάνεται είς εξαιρέσεις καί λεπτολογίας 
»καί είς έπεισόδια, άτινα, άντί νά ώφελήσωσι, βλάπτουσιν ούσιω- 
»δώς τόν σκοπόν καί τό ύψος τής παραστάσεως.» Ό δεΒιγκελ- 
μάννος, περί τών αναγκαίων προσώπων έν τή συνθέσει τών εικόνων 
πραγματευόμενος, λέγει οτι οί αρχαίοι παρεδέχθησαν ώς αρχήν τό 
άπείκονίζειν οσον οΐόν τε όλιγώτερα, ήν ουδέποτε παρέβαινον. 
Καί έπί τέλους δ τής αρχιτεκτονικής φιλόσοφος Μιλιτίας δογ
ματίζει, οτι αρχή καί βάσις πασών τών καλών τεχνών καί μη
χανικών πρέπει νά ήναι τό πολύ δι’ ολίγου έκφραζόμενον, συμ- 



132 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,

φώνως πρδς τδ άρχαΐον εκείνο γνωμικδν «ούκ έν τώ πολλώ τδ 
ευ, άλλ’ έν τώ εύ τδ πολύ». 'Υπό τοιούτων άρχών έμπνεόμενος ό 
καλλιτέχνης, και έπι τοιούτων κανόνων στηριζόμενος, ένόμισεν 
δτι προσηκόντως έκφράζει τδν κύριον και τελικδν σκοπδν τής 
καθόλου έννοιας τοΰ μνημείου, άποτυπών έν άναγλύφω τήν αλη
θή kai τελευταίαν πραξιν τοΰ δράματος, ήτοι τόν θρίαμβον τοΰ 
ύπέρ τοΰ ποιμνίου αύτοΰ μαρτυρήσαντος Ποιμενάρχου· Τις 
δ’ άλλη παρά ταύτην έξεικόνισις θριάμβου θά ήτο μεγαλοπρεπέ
στερα και ήθικωτέρα πρδς ίκανοποίησιν τής δεινής καταδίκης τοΰ 
μάρτυρας; Δέν εκπλήσσεται δ θεατής, και δέν διατίθεται εύσεβώς, 
βλέπων τδ ιερόν τοΰ Πατριάρχου λείψανον, τδ άπανθρώπως κα- 
ταδικασθέν νά ριφθή είς τόν βόρβορον τοΰ ΒαΛατα^ νά. διαπορ- 
θμεύηται μεγαλοπρεπώς έπι άκατίου προ τών οφθαλμών τών 
καταδικασάντων αυτόν, συνοδευόμενον ύπδ δύο άγγέλων φυλά
κων, σεμνοπρεπώς και άγερώχως διασχίζον τήν θάλασσαν άπέ- 
ναντι τόΰ κέντρου τών ελληνικών έλπίδων, τής άγιας Σοφίας, 
κατευθυνόμενον πρός τόν ποθητόν λιμένα τοΰ Ελληνισμού;

’Επι πλέον ή έν άναγλύφω αύτη παράστασις άποφεύγει άνε- 
παισθήτως καί τήν προσωπογλυφίαν, ήτις πρδς βλάβην ού μικράν 
τής προόδου τής καλλιτεχνίας, δέν έχει είσέτι τήν είσοδον έπι- 
σήμως έλευθέραν είς ορθόδοξον ναόν1). Τοσοΰτο λοιπόν απλήν και 
εκφραστικήν ιδέαν, στηριζομένην έπί τών καλλιτεχνικών τής άρ- 
χαιότητος άρχών, έπι τής ιστορίας καί έπί τών έκκλησιαστικών 
εθίμων, ό κύριος 'Ραγκαβής άποδοκιμάζει καί άποκαλει αυτήν 
«■πτωχής φαντασίας» άποκύημα ! Διό προτρέπει τδν άγαθδν 
άνταποκριτήν του νά προσπαθήση ταύτης μέν τήν έκτέλεσιν νά 
έμποδίσγι, συστήση δέ τήν πραγματοποίησιν τής ίδικής του.

’Αλλ’ ίδωμεν τί αύτός άντί ταύτης προτείνει ώς πρωτότυπον 
καί κλασικόν προϊόν πλούσιας φαντασίας. «Διά τό προκείμενον 
»μνημεΐον τίς άλλη (γράφει ό κ. 'Ραγκαβής) εύγενεστέρα σύν-

4) Οι έν ’Αθήναις γινώσκουσι τα τοΰ νέου μαρμάρινου Ιεροΰ άμβωνος 
τής άγιας Ειρήνης, δν άπεδοκιμαζεν ή έκκλησιαστική αρχή, διότι φέρει 
Ανάγλυφους εικόνας ούχι κοινών άνθρώπων, άλλ’ Ιερών μάλιςα προσώπων. 
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«θεσις φέρ* είπειν ε νά παρασταθη ό Πατριάρχες καθ’ εν στιγμεν 
«ευλογεί διά τες χειρός τόν βρόχον, τό βλέμμα αίρων εις τόν Ου
κρανόν, τοϋ δέ βρόχου τεν άκραν νά κράτη ό άγριος δε'μιος, έχων 
«όπίσω τούς δυσμόρφους Ιουδαίους, περιδένοντας τό θΰμά των 
«ϊνα τό σύρωσιν εις τόν βόρβορον; Συγχρόνως δέ πρό τοϋ Πα- 
«τριάρχου προςπίπτων χριστιανός φουστανελοφόρος νά άσπάζε- 
«ται διά τες άριστεράς τό κράσπεδον αύτοΰ, έν ώ διά τες δεξιάς 
«σύρει κρυφίως έκ τες ζώνες του έγχειρίδιον έκδικε'σεως* όπίσω 
» δ’αύτοΰ δύνανται νά παρασταθώσι και άλλοι χριστιανοί και 
«χριστιαναι είς διαφόρους θέσεις».

Άλλ’ έξετάσωμεν νυν την εύγενεαζέραν ταύτεν σύνθεσιν αί- 
σθετικώς, και καλλιτεχνικώς, και ίστορικώς, άν άλεθώς εναι 
τοιαύτε. Ό Πατριάρχες, κατά τόν κ. 'Ρ. καθ’ εν στιγμεν εύλογεϊ 
τόν βρόχον διά τες χειρός, αίρει τούς οφθαλμούς συνάμα πρός 
τόν ουρανόν!! Τις δέν βλέπει ενταύθα διχασμόν τες έννοιας, δι’ου 
ε πρώτε άρχε και βάσις παντός καλλιτεχνικού έργου, ε τες ένό- 
τετος δελονότι, διασπάται. Διά τού διχασμού τούτου μένει 
αμφίβολον τίς ό κυριεύων αίσθετικός χαρακτερ τες είκόνος ταύ- 
της, ε ευλογία ε ε δέεσις; Έπειτα ό Πατριάρχες έξ ενός αί
ρει τούς οφθαλμούς, δελαδε ικετεύει ε δοξάζει τόν θεόν, έξ άλ
λου δέ ευλογεί. Ποιον; τόν βρόχον, δν εύδόκεσε νά τω φιλοδω- 
ρεση δ μεγαλόδωρος Σουλτάν Μαχμούτ !! Ένταΰθα συμπεριλαμ- 
βάνονται δύο ίδέαι* άλλά κατά τούς κανόνας τες τέχνες παντός 
καλλιτεχνήματος δέον νά εναι μία καί μόνη έ γενική καί κυρία 
ιδέα καί ταύτες είς ακριβέ δελωσιν προώρισται τό καλλιτέχνεμα.

Τού δέ βρόχου τεν άκραν (τεν μίαν δελαδε) πρέπει κατά τόν 
κ. Τ. νά κράτη d άγριος δήμιος, τεν δέ έτέραν δέον νά κράτη 
φυσικω τω λόγω δ Πατριάρχες, καί συγχρόνως νά εύλογη αύτόν 
έν πάση ψυχική γαλενη καί ερεμία! Κατά τόν κ. 'Ρ. δ δεμιος 
δέον νά ϊσταται όπίσω τοΰ Πατριάρχου, διότι ούτος μέλλει νά 
εναι τό πρωτοστατούν τες είκόνος πρόσωπον ώς τό κυριεύον αύ- 
τες, καί οί Ιουδαίοι οί δύσμορφοι όπίσω τού αγρίου δεμίου, 
έμπροσθεν δέ τού Πατριάρχου δέον νά εύρίσκετο προσπίπτων δ 
φουστανελοφόρος, καί όπίσω τούτων πάντων ^εαταί χριστιαναι 
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καί χριστιανοί είς διαφόρους δέσεις. Εντεύθεν εικάζει έκαςΌς, 
οτι ό μέν φουστανελοφόρος προσπίπτων εύρίσκεται είς πρώτον επί
πεδον, ό Πατριάρχης είς δεύτερον, δ δήμιος είς τρίτον, οί δέ Ιου
δαίοι είς τέταρτον και οι θεαταί είς πέμπτον και έκτον επίπεδον.

Άλλα τοιαύτη τών πολλών τούτων προσώπων διάταξις δυ
νατόν ποιητικώς, ίσως δέ καί έν τή ζωγραφική διά τής οπτικής 
και τοϋ χρωματισμού νά παρασταθή, ούχΐ όμως καί έν τή γλυ
πτική, ήτις δέν έχει τά βοηθητικά τής ζωγραφικής μέσα, ούδ’ 
άλλως δύναται νά παραστήση τοσαϋτα πρόσωπα έπί τοσούτων 
διαφόρων επιπέδων, καί έπί τοσούτου μικρού χώρου, διότι ή τοϋ 
τάφου πλευρά, έφ’ ής μέλλουσι νά παρασταθώσιν αυτά κατά 'Ρ. 
έχει ύψος τεσσαράκοντα έκατοστών καί έν μόλις μέτρον μήκος. 
Πας καί μή καλλιτέχνης εννοεί, πιστεύομεν, τό αδύνατον τής τοι
αύτης παραστάσεως.

Καί ταύτα μέν περί τής γλυπτικής διαθέσεως τών πολλών 
προσώπων* άς έξετάσωμεν δέ νϋν τήν καλλιτεχνικήν παράστα- 
σιν τοΰ αναγλύφου τοϋ κ. 'Ραγκαβή.

«Πρό τοϋ Πατριάρχου, προσπίπτων χριστιανός φουστανελοφό- 
»ρος κατά τόν κ. 'Ρ. άσπάζεται κρατών διά τής άριστεράς τό 
«κράσπεδον αυτού (κατ’ έθος τουρκικόν βεβαίως, διότι οί χριστια
νοί άσπάζονται εύλαβώς τήν χεΐρα τών ιερωμένων, ούχί δέ τό 
»κράσπεδον ή τήν ποδιάν αύτών), διά δέ τής δεξιάς σύρει κρυ- 
»φίως έκ τής ζώνης του έγχειρίδιον έκδικήσεως»!! Τούτο δά είναι 
τό εύγενέστερον, κατά 'Ρ., καί τό ύψηλόν μέρος τής είκόνος, δη
λαδή τό καλλιτεχνικώς μάλλον σόλοικον καί άντιχριστιανικόν ώς 
δόλιον. Τις δέν αισθάνεται οτι ή προσθήκη τοιούτου προσώπου 
(τοϋ φουστανελοφόρου μετά τοϋ φονικού λάζου του) συντελεί 
νά μετατρέψη τό τέλος τής τραγικής παραστάσεως είς κω
μικοτραγικόν καί άποτρόπαιον; Πλήν τούτου καί ένταϋθα πάλιν 
παραβαίνεται έξ άγνοιας ή τής ενότητας έννοια τοϋ καλλιτεχνή
ματος, διότι έξ ενός μέν άσπάζεται, έξ άλλου δέ σύρει ό φου- 
στανελοφόρος έγχειρίδιον, καί τούτο έμπροσθεν τού αγρίου δη
μίου, καί πολλών άλλων γιασακτζήδων καί γιανιτσάρων, πα
ρόντων κατά τήν έκτέλεσιν τής άπαγχονίσεως! "Αλλως δέν μάς 
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λέγει ό κ. 'Ρ. πώς συγχωρεΐται ή παρουσία τοιούτου προσώπου 
έν εκείνη τή φρικαλέα ώρα τής γενικής τών χριστιανών σφαγής; 
Ί^ορικώς βεβαίως όχι, ίσως ποιητική άδεια, ής χάριν και χριστια
νοί και χριστιανα'ι παρίστανται θεαται τοΰ μαρτυρίου του πα
τριάρχου1)’ διότι ώς ποιητής ό κ. 'Ρ. επιτρέπει τοιαύτας ελευθε
ρίας καί έν τή άλλως αύστηρα γλυπτική. Άλλα συγχωροϋντες 
τοΰτο, άδυνατούμεν ώς χριστιανοί νά δεχθώμεν μετά τοΰ άσπα- 
σμοΰ τοΰ κρασπέδου τοΰ Πατριάρχου καί τό σύρειν κρυφά έγχει- 
ρίδιον διά τής άριστεράς, διότι τοΰτο νομίζομεν ούχί μόνον γε- 
λοΐον, άλλά καί άντιχριστιανικόν. Άν άληθώς ό Πατριάρχης είναι 
μιμητής τοΰ Χριστοΰ ώς έν παντί τω βίω αύτοΰ φαίνεται καθά 
καί ό κ. 'Ρ. λέγει, τότε πώς συμβιβάζει ό κ. 'Ρ. τήν ένώπιον τοΰ 
Πατριάρχου άπόπειραν ταύτην πρός τά παραγγέλματα τοΰ Χρι
στού, όστις συνεχώρει καί αυτούς τούς σταυρώσαντας αύτόν, λέ- 
γων, Πάτερ, άφες αύτοϊς, ού γάρ οϊδασι τί ποιοΰσιν ·, Άλλ’ έστω* 
ϊσως δ φουστανελοφόρος άποδέχεται τάς άρχάς μάλλον τών Ιου
δαίων ή τάς τοΰ χριστιανισμού, όπως άσπαζόμενος τό κράσπεδον 
τού Πατριάρχου μιμείται τούς Τούρκους μάλλον ή ημάς τούς 
"Ελληνας’ έχει καί ούτος ίδιας δοξασίας ποιητική άδεια. Ίδω
μεν νΰν τι άρά γε νά σημαίνη ή ύπό τού φουστανελοφόρου χρι
στιανού κρύφια έκ τής ζώνης εξαγωγή τοΰ εγχειριδίου. Ό εύαί- 
σθητος κ. 'Ραγκαβής, ώς ευφυής ποιητής, καλεϊ τοΰτο έγχειρίδιον 
έκδικήσεως. Διατί τάχα άλλος, καί μή εύφυής, νά μή καλέση

4) Ιδού δμως οποία ήτο ή τής Κωνσταντινουπόλεως κατάστασις 
καθ δν χρόνον έξετεΧεΐτο ή τού Πατριάρχου άπαγχόνισις κατά τινα νεώ- 
τερον Ιστορικόν.

«Αί ήμέραι έκεΐναι ήσαν ήμέραι φρίκης και τρόμου διά τούς έν Κων- 
σταντινουπολει χριστιανούς. Αί οίκίαι και οί γυναικωνΐται έπατοΰντο, 
οί αιμοχαρείς Ασιανοί Τούρκοι, σείοντες γυμνάς τάς ρομφαίας και φρυάτ- 
τοντες, περιέτρεχον τάς οδούς Ούοντες και άπολύοντες οσους τοΰ κοινού 
λαού άπήντων άλλους έσφαζον έπι τών οδών, άλλους έκρέμων, άλλους 
παρεδιδον είς τά βασανιστήρια, εκκλησίας έμίαινον και έγύμνονον, πε
ριουσίας έδημευον, γυναίκας και κοράσια ήρπαζον και έν γένει έπρατ
ταν όσα η θηριωδία και ή λύσσα αύτών τούς ώδήγει.» 
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τοΰτο επιτυχέστεροι ίσως έγχειρίδιον δολοφονίας; Άλλ’έστω 
καί τοΰτο. Δεν μάς λέγει ό κ. 'Ρ. είςάγων έν τή είκόνι τοΰ Πα
τριάρχου τόν φουστανελοφόρον τούτον, πώς θά δυνηθή ό θεατής 
νά γνωρίση άν ό τό ένδυμα τοΰτο φέρων είναι χριστιανός ή άλ- 
βανός μωαμεθανός;

Άλλ’ ημείς δέχόμεθα χάριν τοΰ κ. 'Ρ. οτι ούτος είναι χρι
στιανός τοΰ 1821 * Έρωτώμεν όμως, διατί προετίμησε νά παρα- 
στήση τούτον φουστανελοφόρον καί ούχί βρακοφόρον, ή καλπα- 
κοφόρον, ή σαρικοφόρον ή καί σκουφοφόρον κατά τό τότε είς 
τούς λογιωτάτους κυρίως σύνηθες τούτο ένδυμα, έν ώ ή φουστα
νέλα, ώς γνως-όν, ήτο ενδυμασία κυρίως τών άλβανών ςρατιωτών 
τοΰ Άληπασά, τώνλεγομένων σεϊμένιδων, ήτοι καθ’ αυτό άλβανών 
τούρκων καί χριστιανών; Μόνοι τάχα οί φουστανελοφόροι σεϊμέ- 
νιδες εδικαιούντο νά έκδικηθώσι τόν θάνατον τοΰ Πατριάρχου, 
ούχί δέ οι βρακοφόροι Κανάραι καί Μιαούλαι καί άπαντες οί λεον- 
τοκάρδιοι θαλάσσιοι ήρωες τοϋ 1821, οϊτινες ούχί διά τού κρυ
πτού δολοφόνου λάζου, άλλά διά τής σπάθης καί τών πυρπολικών 
των δαυλών συνετέλεσαν κυρίως είς τήν συντριβήν τών άλύσεων 
τής δουλείας; Οί πτωχοί σκουφοφόροι λόγιοι δέν ήναψαν πρώτοι 
τήν υπέρ ελευθερίας έπαναστατικήν πυράν; Οί έμποροι καί προε- 
ς·ώτες καλπακοφόροι δέν συνετέλεσαν είς τήν άνάς-ασιν τοΰ έθνους; 
Διατί λοιπόν παρίσταται κατ’ έκείνην τήν φρικαλέαν περίστα- 
σιν δ "Ελλην, μόνον ώς φουστανελοφόρος άλβανός τού Άλή πασά, 
σύρων τό έγχειρίδιον τής έκδικήσεως; Κατά τήν ήμετέραν κρίσιν, 
άν έν τή εικόνι ταύτη τοϋ κ. 'Ρ. ήτο άνάγκη ενός προσώπου, 
παριστώντος τόν "Ελληνα, προσφορώτερον τούτου ένδυμα ήτο 
τό τοϋ Ιερολοχίτου, οπερ παρεδέχθησαν πάντες οί είς τόν λόχον 
αύτόν καταταχθέντες ώς τακτικοί ς-ρατιώται’ ένδυμα, τό όποιον 
έπρεπε νά φέρη έν τάγμα τοΰ έλληνικοΰ στρατού ή τής έθνοφυλα* 
κής, ώς καί ά'λλοτε είπομεν, ή τούλάχιστον ή σχολή τών Εύελ- 
πίδων είς άνάμνησιν τών πρώτων εκείνων γενναίων μαρτύρων τής 
ελληνικής παλιγγενεσίας.

Άλλά παραλείποντες καί ταύτα χάριν τής ποιητικής άδειας, 
άπορούμεν πώς δ κ. ΊΡ. λησμονήσας τό τού Όρατίου παράγ
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γελμα, δπερ ισχύει έπί πασών τών καλών τεχνών, καθ ο παν 
καλλιτέχνημα δέον νάήναι Simplex dumtaxat et unum, εξα
κολουθεί νά προςθέτη έπί τής αυτής είκόνος και έπι διαφόρων, 
ώς εϊπομεν, έπιπέδων καί άλλα πολλά, η μ.άλλον πλεΐστα, πρό
σωπα. ’Οπίσω τοϋ ^ουστανεΛο^όρον^ λεγει, dvrarzac να 
τίαρασταΘωσίΓ) έν προςθήκης δηλαδη μέρει, xal αΛΛοι ^^ιστια~ 
νοί xal j^pioztaral είο όιαφόρονς δέσεις. Καμαρωνοντες βε
βαίως κατά τήν φρικαλέαν εκείνην ώραν έν παση ήσυχια το μαρ
τύριαν τοΰ Πατριάρχου έν μέσω τών γενιτζαρων, καβασιδων και 

τών δυσμόρφων Ιουδαίων!
Ό κ. 'Ραγκαβής, καίτοι έγκρατής τής θεωρίας τών καλών τε

χνών, ένεκα τής άκρας δμως βίας έλησμόνησεν, ώς φαίνεται, ότι 
δσα είναι δυνατόν νά παρασταθώσι ποιητικώς, δεν δύνανται έξ ίσου 
νά παρασταθώσι καί διά τών εικαστικών τεχνών. Δεν άγνοεΐ βε
βαίως οτι έκάστη τών καλών τεχνών έχει ίδιον τρόπον τοΰ έκ- 
φράζεσθαι καί όρια, ών πέραν αδυνατεί να προβή, και οτι το δια 
τής ποιήσεως κομψώς καί χαριέντως έκφραζόμενον, τό αυτό δια 
τής γλυπτικής καί ζωγραφικής παρισταμενον αποβαίνει πολλακις 
άχαρι καί άκομψον, η καί γελοΐον. Ούτω π. χ. ή υπο τοΰ Βιργι- 
λίου διά τής ποιήσεως περιγραφομένη εικών τής έπι τών ώμων 
τοΰ Αίνείου μεταφοράς τοΰ Άγχίσου παρίσταται έν τή διανοια 
τοΰ αναγνώστου καί άκροατοΰ μεγαλοπρεπής, συγκινητική και 
θαυμασία" ή αύτή όμως διά τής γλυπτικής άπεικονιζομενη απο
βαίνει κοινή, τετριμμένη καί κωμική. 'Όθεν ορθότατα παρατηρεί 
δ Reynolds οτι ίδέαι, αί διά τίνος αίσθήσεως καλώς μεταδιδό- 
μεναι είς τόν νοΰν, δέν δύνανται αί αύταί πάντοτε νά φθάσωσιν 
είς αύτόν έξ ίσου καλώς δι’ άλλης οίαςδήποτε.

Έκ τών ανωτέρω εύκόλως κρίνει έκαστος, οτι ή προτεινομένη 
τοΰ κ. 'Ραγκαβή παράστασις δύναται νά άπεικονισθή καλώς διά 
μόνης τής ποιητικής, οΰχί δέ και διά τής διαλέκτου τής γλυπτι
κής σύμφωνα πρός τούς κανόνας τής περί αναγλύφων τέχνης τών 
άρχαίων Ελλήνων.

Τέλος, επειδή κατ’ έκείνην τήν φοβεράν καί φρικαλέαν έποχην 
δ δι’ αγχόνης θάνατος ήτο κοινός, και δι’ αύτοΰ έμαρτύρησαν οι 
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πλεΐστοι τών αρχιερέων, διατί έλησμόνησεν δ κ. 'Ραγκαβής νά 
προσθέστ) σημεία, δι’ ών θά διεκρίνετο ή τοΰ Πατριάρχου άπαγχόνι- 
σις απάτης τών άλλων συνοδικών αρχιερέων; Τοιαϋτα διακριτικά 
σημεία είναι ένταύθα λίαν άναγκαΐα, ολως δέ περιττά είς την 
διά θαλάσσης μετακομιδήν τοΰ λειψάνου του Πατριάρχου, διότι 
αυτή είναι εξαιρετική, ώς είς μόνον τον Πατριάρχην Γρηγόριον 
τον Ε' γενομένη. Προςτούτοις ή παράστασις αυτή ή έξαιρετική 
φέρει ώςαύτως τήν εξαιρετικήν ιδιότητα, οτι θεωρείται εύλόγως 
παρά τοΐς εύσεβέσιν ώς θαύμα τής θείας Προνοίας ή άνεύρεσις τού 
λειψάνου του Πατριάρχου, καί ή διά θαλάσσης μετακομιδή αυ
τού είς Όδησσον, καί άπ’ Όδησσού είς Αθήνας. Άλλ’ αν ό κ. 'Ρ. 
έπιμέν-ρ είς τήν έπί τής λάρνακος παράστασιν τής άπαγχονίσεως, 
ήν εύγετεστέραν καλεΐ, άγνωστον διά τίνας λόγους, δέν μάς λέ
γει, επειδή οΰτω θέλει νά ήναι πιστός φύλαξ τών γεγονότων, 
τί ήθελε πράξει αν το μαρτύριαν τού Πατριάρχου έξετελεΐτο διά 
τού άνασκολοπισμού ή τής διοβελίσεως, συνήθους παρά τοΐς 
Όθωμανοΐς κατ’ εκείνην τή,ν εποχήν; ήθελεν έπιμένει και τότε 
νά χαραχθη έπί τής λάρνακος ή τοιαύτη παράστασις ; Πιστεύο- 
μεν όχι, διότι δέν άγνοεΐ βεβαίως δ κ. 'Ρ., καλλιτέχνης ών, 
πόσον έπιμελώς οί αρχαίοι "Ελληνες καλλιτέχναι έσπούδαζον ν’ 
άποφεύγωσι τάς βδελυράς καί απάνθρωπους παραστάσεις; Άς 
συγχωρήση λοιπόν καί είς ημάς, αν θέλη, ν’ άποφύγωμεν τον τής 
άπαγχονίσεως θάνατον διά τον αύτόν λόγον.

Άλλ’ δ κ. 'Ρ. έπιμένων πάλιν είς τήν παράστασιν τού δι’ αγ
χόνης θανάτου τού Πατριάρχου καί κατακρίνων τήν προτίμησιν 
τού παρά τής επιτροπής παραδεχθέντος νέου θέματος ώς καί πάσαν 
άλλην νέαν παράστασιν, ώς άποδεικνύουσαν κατ’ αύτόν πτω- 
χείαν καί ούχί πλούτον πνεύματος, φέρει είς ένίσχυσιν τής επι
μονής του έν τώ δι’ αγχόνης θανάτω καί πρός ύποστήριξιν τής 
ύπ’ αύτού κατακρίσεως τού ετέρου θέματος τούς αρχαίους, λέγων 
οτι ουτοι εν καιρω της λαμπρας εποχής της τέχνης ειχον ουο η 
τρία μόνα αντικείμενα, άτινα πάντοτε παρίστων έν τοΐς έργοις 
αύτών, τήν άμαζονομαχμαν, τήν γιγαντομαχίαν καί τήν Περσο- 
μαχίαν, είς ά προσθέτομεν ημείς πρός χάριν του και τήν κενταυ- 
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ρομαχίαν. Άς μάς συγχώρηση όμως νά εΐπωμεν αυτω ότι lapsu 
Calami συγχέει ένταΰθα ίεράς παραστάσεις, προωρισμένας προς 
διακόσμησιν ναών, και ύπηρετούσας είς την άρχιτεκτονικην αύτών 
αρμονίαν μετά τών νεκρικών παραστάσεων. Έν ταΐς τελευταιαις 
ταύταις, μή δεσμευόμενοι οί άρχαΐοι ύπό τής θρησκείας, συνεχώρουν 
τω τεχνίτη νά επινόηση οϊας ήθελε παρας-άσεις και ν’ απεικόνιση 
αύτάς έπι τών τάφων, ώς δεικνύει, ϊνα μή φέρωμεν άλλας άλλοθεν 
μαρτυρίας,τό άρχαΐον πολύτιμον νεκροταφεΐον έν τώ Κεραμεικω τών 
Αθηνών παρά τήν αγίαν Τριάδα, έν ώ βλέπομεν πάμπολλα πα
ραδείγματα διαφόρων παραστάσεων, έξ ών εικάζεται, οτι ένταΰθα 
ούδείς περιορισμός έπεβάλλετο τώ τεχνίτη’ έν έκείναις όμως έδε- 
σμεύετό πως ούτος ύπό τής θρησκείας, και ώφειλε νά έπαναλάβη 
πάντοτε τά αύτά έν τοΐς ναοΐς τών θεών και ηρώων, διότι αύται 
εΐχον αναφοράν είς τούς μύθους και τάς περί τών θεών και ηρώων 
ίεράς παραδόσεις, καί. έχρησίμευεν ή τούτων άπεικόνισις ούχί πρός 
έξωραϊσμόν μόνον τών ναών, άλλά καί πρός δόξαν καί θαυμα
σμόν τών είς ούς οί ναοί ήσαν καθιερωμένοι θεούς και ήρωας. Εν
τεύθεν είς ναούς θεών απεικονίζονται μέν γιγαντομαχίαι, διότι, 
οί θεοί συμμαχοΰντες τώ Διΐ, κατέβαλον τούς Γίγαντας, είς 
άλλους ναούς θεών καί ηρώων απεικονίζονται μάλλον άμαζονο- 
μαχίαι καί κενταυρομαχίαι καί άλλαι τοιαύται μάχαι, είς ας ού- 
τοι έσχον μέρος ή όπωςδήποτε άνεμίχθησαν κατά τούς μύθους. 
Άλλά καί ένταΰθα ό περιορισμός ούτος δέν είναι απόλυτος, ώς 
πιστεύει ύ κ. 'Ρ., ούδέ έδεσμεύετο ή τού καλλιτέχνου εύφυϊα 
νά έπινοήση καί νέας ίστορικάς παραστάσεις και νά προςθέση 
αύτάς είς τάς μυθολογικάς, όπως οί περί τόν Φειδίαν τεχνΐται 
προςέθηκαν τήν Περσομαχίαν καί θρησκευτικάς τελετάς καί πομ- 
πάς έν τοΐς άναγλύφοις τού Παρθενώνας, τού ναού τής Νίκης και 
άλλων ιερατικών μνημείων, ο έξέφυγε τήν οξύνοιαν τού κ. 'Ρ. φέ
ροντας καί τούτο είς παράδειγμα τού περιορισμού τών αρχαίων. 
'H έπινόησις καί προςθήκη τούτων είς τά άρχήθεν ύπό τής θρη
σκείας έπιβαλλόμενα, μή άντιβαίνουσα άλλά συμπληρούσα αύτά, 
καί είς μείζονα δόξαν τού θεού καί ήρωος συντελούσα, δέν άπε- 
δοκιμάζετο ώς έργον πτωχής διανοίας, ώς φρονεί ό κ. 'Ρ., άλ^ 



140 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

χά τούναντίον ένεκρίνετο ύπο τών είς ύπατον βαθμδν άνεπτυγ- 
μένον το τοΰ καλού αίσθημα έχόντων άρχαίων, καί διά τής τέ
χνης έκτελουμένη έθαυμάζετο ώς προίδν γονίμου και ύψηλής φαν
τασίας. Εντεύθεν βλέπομεν οτι έν τώ έν Αιγίνη ναω τής Άθηνάς 
απεικονίζεται ή Άθηνά διευθύνουσα τάς μάχας τών Αίακιδών 
έπί Τροίας κατά Λαομέδοντος καί περί τον νεκρόν τοΰ Άχιλ- 
λέως η Πατρόκλου* έν τώ Θησείω είσιν έν άναγλύφοις άπεικονι- 
σμέναι προς τοΐς άλλοις καί μάχαι τοΰ ήρωος τούτου πρδς τούς 
Παλλαντίδας, καί κενταυρομαχίαι, έν αίς δ ήρως έσχε μέρος συμ- 
μαχών τοΐς Λαπίθαις κατά τών Κενταύρων. Έν τώ έν Βάσσαις 
της Φιγαλίας ναω τοΰ Έπικουρίου Απόλλωνος απεικονίζονται 
κενταυρομαχίαι καί άμαζονομαχίαι κατά μίμησιν τών αττικών 
έργων, διότι δ θεός ούτος ώς άλεξίκακος έπιστεύετο οτι ητο έπί- 
κουρος τών Ελλήνων έν ταΐς μάχαις ταύταΐς. ’Εν δέ τώ τοΰ Λυ- 
σικράτους χορηγικω μνημείω βλέπομεν άπεικονιζομένας έν τ$ ζω- 
φόρω μάχας τοΰ Διονύσου κατά τών τυρρηνών πειρατών. Παρα- 
λείπομεν άλλα γνωστά. Τις δ’ οίδε καί πόσα άλλα άγνωστα 
ήμΐν τοιαΰτα αντικείμενα άπεικονίζοντο ύπδ τών άρχαίων είς 
άλλα μη σωζόμενα οικοδομήματα ιερά καί μη άντί τών δύο ή 
τριών, ά δ κ. 'Ρ. ονομάζει, δεσμεύων έν αύτοΐς την άρχαίαν τέ
χνην, Όρθώς λοιπδν λέγει δ μακαρίτης 'Ρόσσιος έν τώ έγχειρι- 
δίω της άρχαιολογίας (σελ. 142) οτι εκλογή τής ύποθέσεως 
των τοιούτων πλαστικών έργων έζήρτητο έΛευθέρως έκ μό
νης τής φιΛοκά,Λου κρίσεως ή τής φιΛοπάτριΰος προαιρέσεων 
τοϋ τεχνίτου, ό Ακούεις, κ. 'Ραγκαβή, κρίσιν άνδρδς, άφιερώσαν- 
τος πάντα τδν βίον του είς την μελέτην τών έν Έλλάδι καί άλ- 
λαχοΰ μνημείων της άρχαίας ελληνικής τέχνης, καί την άρχαιο- 
λογίαν μετεύ.θόντος ώς μόνον αυτού έργον καί εντρύφημα πρδς 
ούδένα άλλον σκοπδν ή τδν της έπιστήμης, άφ’ ής καί μόνης 
έλάμβανεν άληθεΐς καί άλανθάστους έμπνεύσεις;

Ό κ. 'Ρ. μη άρκεσθείς νά σχεδιογραφηση τά έπί της κυρίας 
τοΰ τάφου πλευράς άπεικονισθησόμενα, έμερίμνησε καί περί τών 
λοιπών τριών πλευρών. Καί είς μέν την έτέραν πλατείαν προτείνει 
νά χαραχθή επιτάφιος^ είς δέ τάς δύο βραχείας ορίζει ν’ άπεικο-
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νισθώσι δύο πλοία, τό μέν ίστιοφόρον τό δέ άτμοκινητον, λησμο- 
νήσας οτι αύτός προλαβών κατέκρινε τό έπι τού έγκριθεντος σχε
δίου πλοιον ώς ύπενθυμιζον τους εις τα Μεμνόνια του Νείλου 
διαπλέοντας βασιλείς της Αίγυπτου! αλλ’ ίσως τα ιδικα του 
πλοία καί άνευ επιγραφής εχουσι τό προνόμιον τό μεν ν’ άνακαλή 
είς την μνήμην του θεατού τόν τού νεκρού τού Πατριάρχου πλούν 
είς ’θδησσόν, τό δέ τόν είς Πειραιά.

Ούτω περιέλαβε προνοητικές ό κ. 'Ραγκαβής πάσαν την τών 
παθών τού Πατριάρχου ιστορίαν είς τάς τεσσαρας πλευράς’ άν 
δμως δ τάφος είχε καί άλλας, ίσως ήθελε προςθέσει εις ταυτας 
καί τόν μεταξύ Πειραιώς καί Αθηνών σιδηρόδρομον, δι’ ού άνεβι- 
βάσθη τό λείψανον είς Αθήνας, και την άπο τού σταθμού τουτου 
μεγαλοπρεπή τελετήν τής μετακομιδής είς τόν τής Μητροπόλεως 
ναόν’ μετά τούτο δέ καί τά αποκαλυπτήρια τού ανδριαντος τού 
Πατριάρχου^ δπως ούτω συμπληρωθώ πάσα ή τού Πατριάρχου 
ιστορία άπό τού δι’ αγχόνης θανάτου αύτού μέχρι τής πανηγυ
ρικής τελετής τής καθιδρύσεως τού άνδριάντος αυτού.

Ή πρόνοια τού κ. 'Ρ. δέν περιορίζεται μόνον είς τό τεχνικόν 
μέρος, άλλά δίδει προσέτι συμβουλάς είς τήν έπιτροπην νά παρα- 
καλέση τόν κ. Φίλιππον Ίωάννου, καί όχι άλλον, νά ποίηση έπι- 
τάφιον επίγραμμα’ δυςπιστών δέίσως καί είς τήν ικανότητα τού
του, ορίζει αύτός καί τό τού επιγράμματος μέτρον και τήν ύπό- 
θεσιν αύτού, λέγων οτι αύτη δέον νά περιέχω «-δτι ό Ποψενάρ- 
νχης διά του θανάτου του ώδήγησε τό ποίμνιον τοΰ Χρε
ώστου είς τήν ελευθερίαν ή τοιαύτην τινά ιδέαν».

Άλλ’ ένταύθα ή τής επιτροπής πρόνοια συνέπεσεν ευτυχώς 
νά συμφωνήση μέ τό πρώτον μέρος τής γνώμης τού κ. 'Ρ., διότι 
πολύ πρό τής έλεύσεως είς Αθήνας τής επιστολής του παρεκά- 
λεσεν αύτη τόν σοφόν καθηγητήν νάσυντάξφ οίον κρίνει αρμόδιον 
έπίγραμμα τού κατασκευαζομένου τάφου* ώς πρός τό δεύτερον 
δμως μέρος δέν ήτο δυνατόν νά συμφωνήση, προσδιορίζουσα αύτώ 
τό είδος τού μέτρου καί τήν ύπόθεσιν τού επιγράμματος, διότ^ 
είχε καί έχει πεποίθησιν είς τήν περί τά τοιαύτα έμπειριαν αυ-

(Άθηναίου τεύχος γ* έτους δ'.) Η
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τοΰ ώς και εις την φιλοπατρίαν του* νυν όμως δύναται και ούτος 
άν θέλη νά ώφέληθή έκ τών οδηγιών τοΰ κ. 'Ρ.

Και ταΰτα μέν, φίλε, αφορμήν 'λαβών έκ της έπιστολής τοΰ κ. 
Α. ΊΡαγκαβη, σοί γράφω ούχί κυρίως προς άπάντησιν, διότι ή 
άρμοδία άπάντησις κεΐται, νομίζω, έν τή ίδια αύτοΰ επιστολή, 
άλλά χάριν της έπιτροπής και μάλιστα της τέχνης, υπέρ ης άνα- 
θέτων δ θεσπέσιος νοΰς τοΰ Πλάτωνος είς τούς άρχοντας την διεύ- 
θυνσιν και έπίβλεψιν τών καλλιτεχνικών έργων, διακελεύει έν τή 
πολιτεία του «-αυτοΐς τε καί τοΐς άΛΛοις δημιουργοΐς έπιστα- 
^τητέον καί όιακωΛυτέον το κακοήθες καί ακόλαστον καί 
»ά/νεΛεύθερον καί άπχηιιον έν είκόσι ζώων, έν οίκοδομή- 
»μασι καί έν άΛΛω ηαντί δημιουργουμένω».

Έν άγίφ Σάββα τη 30 Αύγουστου 1875.
"Ολως ΰμέτερος

Λύσανδρος Καϊτανζογλος.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ.
Τά της κυρίως χριστιανικής λατρείας είς δύο έκπαλαι διη- 

ροΰντο μέρη, ών τδ μέν άπετέλει ή τών κατηχουμένων λεγομένη 
λειτουργία, τδ δέ ή τών πιστών.

Άλλά περί μέν εκείνης άλλαχοΰ άλλοτε συν θεώ κατά πλά
τος δ λόγος* νΰν δέ τδ περί της τών πιστών λειτουργίας ζήτημα 
έστω της παρούσης πραγματείας τδ θέμα.

Α'.
Περί τοϋ τύπου τών Λειτουργιών κατά τάς τρεις πρώτας 

τής ’ΕκκΛησίας εκατονταετηρίδας,

Έν προοιμίοις είρησθω οτι Λειτουργίας ένταΰθα λέγοντες 
νοοΰμεν τάς δέλτους τάς περιεχούσας συλλογήν ώρισμένων εδ- 
χών, ούχι ασχέτως άλλήλαις παρατεθειμένων, άλλ’ έν έςωτερική
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αρμονία και εσωτερική ένότητι συνηρμολογημένων, αΐτινες έ'δεί 
ανυπερθέτως νά άναγινώσζωνται έν τή θεία μυσταγωγία, καί 
προςφωνήσεις καί Αντιφωνήσεις ομοίως ώριάμένας^ αΐτινες άναγ- 
καιως ώςαύτως έπρεπε κατά τήν προςήζουσαν ακρίβειαν καί τά
ξιν νά έκφωνώνται, διαρκούσης της ίεράς ταύτης τελετής.

Τοιούτων τοίνυν λειτουργιών σύστημα ούτε έν τή καινή δια- 
θηκη^ ούτε έν τοΐς συγγράμμασι τών άποστολικών πατέρων ευ- 
ρίσκομεν. Ό δέ αρχαιότερος τών εκκλησιαστικών συγγραφέων, 
παρ’ ω τοιοΰτος λειτουργίας τύπος, απλούς ολως καί αφελής, 
άπαντα, είναι ό φιλόσοφος καί μάρτυς Ιουστίνος, οςτις περιγρα
φών τήν τού μυστηρίου τής θείας ευχαριστίας τελετήν, ώς έγί- 
νετο κατ έκεινους τούς χρόνους, έξομοιοΐ ταύτην πρός τά τε
λούμενα έν τοΐς τού Μίθρα μυστηρίοις (1). Άλλ’ όμως καί πα- 
ρ’αύτώ ούδεις γίνεται λόγος περί ίεροτελεςίας καθιερωμένης έν τή 
τών πιστών λειτουργία, έξ ής οί μέν άπιστοι, οί κατηχούμενοι, 
οί ένεργούμενοι καί οί έν μετανοία, άπεκλείοντο, τοΐς δέ πιστοΐς 
μόνοις το παρευρισκεσθαι συνεχωρεΐτο. Καθόλου δ’ είπεΐν κατά 
τάς πρώτας έκατονταετηρίδας ή τελετή τής θείας ευχαριστίας, 
ώς κατ’ έξοχήν λειτουργίας τών πιστών, ύπήρχεν άπλουστάτη, 
ως μή συγχωρουσών τών καιρικών περιστάσεων τήν έξωτερικήν 
μεγαλοπρέπειαν, καί τό πανηγυρικόν καί έορτώδες. Ευεξήγητος 
άρα είναι ο λογος, δι’ δν κατά τάς πρώτας έκατονταετηρίδας οΰ- 
δεμιαν διατετυπωμένην λειτουργίας μορφήν εύρίσκομεν* διότι έν 
όσω χρόνω έπεκράτουν καί συνετάρασσον τήν Εκκλησίαν οί κατ’ 
αυτής διωγμοί, τά μυς-ηριώδη τής χριστιανικής πίστεως καί λα
τρείας έδει κατ’ ανάγκην νά τηρώνται δλως απόκρυφα* διό καί 
την έγγραφον παραστασιν και δημοσιευσιν τής τοσούτον σπου
δαίας λειτουργικής πράξεως έκ προνοίας άπέφευγεν ή Εκκλη
σία.

(1) Ίουστ. Άπολ. Λ'. §. ξε.

Τής καταθλιπτικής όμως ταύτης περιόδου παρελθούσης, καί 
ειρήνης έν τή 'Εκκλησία έπανθησάσης, έλαμπρύνθη καί τής τελε
τής ταύτης ή πράξις κατά τρόπον άρμόζοντα τώτε ύψει τής 

Η*
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έννοιας τοΰ μυστηρίου τούτου και τή καθόλου εύκοσμία της λα
τρείας της χριστιανικής.

Κατά τόν μάρτυρα λοιπόν και φιλόσοφον Ίους-ΐνον η ιεροπραξία 
της θείας ευχαριστίας ηρχετο έξ εύχης τίνος, παρά πάντων τών 
παρόντων γινομένης^), μεθ’ ην έπηκολούθει δ κοινός ασπασμός 
(φίλημα άγιον, ειρήνη, osculum pacis) (2). Ειτα δ έπίσκοπος, η 
έν απουσία αύτοΰ δ πρεσβύτερος, τή άδεία πάντοτε και συγκα- 
ταθέσει τοΰ έπισκόπου(3), έδέετο ύττερ τών προκειμένων δώρων(’). 
Διά δέ της δεήσεως ταύτης και έπικλησεως, εύχαριστιας κοινώς 
καλουμένης, έξ ής ώνομάσθησαν ούτω και τά δι’ αυτής καθαγια
σμένα είδη τοΰ άρτου καί οίνου, καί πάσα καθόλου της ιεροπρα
ξίας ταύτης ή τελετή, δ προκείμενος άρτος καί οίνος μετεβάλ- 
λοντο ύπερφυώς είς σώμα καί αίμα Χριστοΰ(5). Μετά δέ τδ τέ
λος τής δεήσεως οί μέν παρεστώτες έπεφώνουν τδ «άμήν(6)»’ οί 
δέ διάκονοι προςέφερον πάσι τοΐς παροΰσι καί τοΐς δι’ εύλόγους 
αιτίας άποΰσιν άμφότερα τά είδη τών θείων δώρων, έξ ών έκοι- 

(I) Ίουστ. αυτόθι. «Κοινάς εύχάς ποιησάμενοι ύπέρ τε έαυτών κτλ.»
(2) Αυτόθι. «Άλλήλους φιλήματι άσπαζόμεθα παυσάμενοι τών ■ 

ευχών».
(3) Ίγνατ. πρ, Σμυρν. κεφ. ή. «Εκείνη βεβαία ευχαριστία ήγείσθω 

>ή ύπδ του έπισκόπου ούσα, ή ώ αν αύτος έπιτρέψη».
(4) Ίουστ. αυτόθι. «"Επειτα προςφέρεται τω προεστώτι τών αδελφών 

»άρτος και ποτήριον ΰδατος και κράματος, και ούτος λαβών αίνον και 
»δόξαν τω πατρι τών όλων διά τοΰ Γιου και τοΰ Πνεύματος τοΰ αγίου 
ϊάναπέμπει, καί εύχαριστίαν ύπέρ τοΰ καταξιωθήναι τούτων παρ’ αύτοΰ 
»έπι πολύ ποιείται».

(5) Ίουστ. αύτόθι. «Και ή τροφή αυτή (ο άρτος δηλαδή, ό οίνος καί 
»τδ ύδωρ) καλείται παρ’ήμΐν ευχαριστία.. .ού γάρ ώς κοινόν άρτον, 
»ούδέ κοινόν πόμα ταΰτα λαμβάνομεν, άλλ’ δν τρόπον διά λόγου θεοΰ 
»σαρκοποιηθεΐς Ίησοΰς Χριστός, ό σωτήρ ημών, και σάρκα καί αίμα 
»ύπέρ σωτηρίας ημών έ'σχεν, ούτω και τήν δι’ εύχης λόγου τοΰ 
»παρ’αύτοΰ εύχαριστηθεΐσαν τροφήν. . .εκείνου τοΰ σαρκοποιηθέντος 
ϊ’Ιησοΰ καί σάρκα και αίμα έδιδάχθημεν είναι».

(6)'0 αύτός αύτόθι. «Ού (προεστώτος) συντελέοαντος τάς εύχάς και 
»τήν εύχαριστίαν, πάς ό παρών λαός έπευφημεΐ λάγων’ αμήν».
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νώνουν (’). Τοιοϋτος λοιπόν έν συνόψει ύπήρχεν δ τύπος τής ιερο
τελεστίας ταύτης κατά τάς τρεις πρώτας εκατονταετηρίδας έν 
πάσαις σχεδόν ταϊς κατά τόπους έκκλησίαις.

Β'·

Περί τών κυρίως Λειτουργιών μετά τάς τρεις 
πρώτας έκατονταετηρίδας.

Άπδ της τρίτης εκατονταετηρίδας ή ιεροτελεστία της Θείας 
εύχαριστίας προςέλαβε μείζονα έξωτερικήν μεγαλοπρέπειαν* ώς 
έκ τούτου και δ λειτουργικός τύπος έπρεπε κατ’ ανάγκην νά κα- 
ταστη ποικιλότερος. Καί όντως, έ'κτοτε έκάστη κατά τόπους 
μητροπολιτική έκκλησία διετύπωσεν ιδίαν τάξιν έν τή ιεροτελε
στία ταύτη, ήτις πρός τήρησιν τοϋ δμοιομόρφου καΘ’ ά'πασαν την 
κανονικήν αυτής περιφέρειαν (2), γραφή παραδοθεισα, ώνομάσθη 
λειτουργία. 'Ρητέον όμως ότι ή σύνταξις καί σύνθεσις τών λει
τουργιών τούτων δέν έγένετο αύθαιρέτως καί κατά τό έκάστω 
δοκοϋν, άλλ’έστηρίζετο έπί της έν έκάστη έκκλησία τηρουμένης 
άγράφου παραδόσεως τών άρχαιοτέρων χρόνων(’). Ούτω λ. χ,

(1)Ό αυτός αυτόθι. «Εύχαριστήσαντος δέ τοϋ προεστώτος και έπευ- 
•φημήσαντος παντός τοΰ λαοΰ, οί καλούμενοι παρ’ ήμΐν διάκονοι διδόασιν 
ιέκάστω τών παρόντων μεταλαβεΐν από τοΰ εύχαριστηθέντος άρτου καί 
κοι'νου καί ύδατος, και τοΐς ού παροΰσιν άποφέρουσιν».

(2) Concil. Epaonense, c. 27. «Ad celebranda divina officia 
»ordinem, quem metropolitani tenent, provinciales eorum obser- 
»vare debebunt».—Και Concil. Gerundense, c. 1. (έν έτει 517, 
συνίκροτήθη αύτη ή τοπική Σύνοδος) ένθα δ λόγος περί τής συμφωνίας 
ώς πρός τήν λειτουργίαν τών κατά τήν 'Ισπανίαν έκκλησιών. «Vt in- 
»stitutio missarum, sicut in metropolitana ecclesia agitur, ita in 
»dei nomine in omni Tarraconensi provincia tam ipsius missae 
«ordo, quam psallendi, vel ministrandi consuetudo servetur».

(3) Βασιλ. τοΰ Μ. περί άγ. πνεύμ. κ, κζ'. «Τά τής έπικλήσεως ^ή- 
• ματα έπι τή άναδείξει τοΰ άρτου τής ευχαριστίας και τοΰ ποτηριού 
»τής ευλογίας, τίς τών άγιων έγγράφως ήμΐν καταλέλοιπεν; ού γάρ δή 
»τούτοις άρκούμεθα, ών δ απόστολος ή τό εύαγγέλιον έπεμνήσθη, άλλά 
»καΙ προλέγομεν και έπιλέγομεν έτερα, ώς μεγάλην έχοντα πρός τό μυ- 
>στήριον τήν ισχύν, έκ τής άγράφου διδασκαλίας παραλαβόντεςβ. 
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συνετελέσθη ή τής έν Ίεροσολύμοις εκκλησίας λειτουργία, ητις 
κατά πιθανώτατον λόγον ύπήρ/ε διαδεδομένη άνά πάσας τάς της 
Παλαιστίνης έκκλησίας* διότι η λειτουργία αυτή διεσκευάσθη 
κατά τόν αρχικόν τύπον της έ'τι σωζομένης λειτουργίας της ίερο- 
σολυμικής έκκλησίας, ητις φέρει το όνομα τοΰ αποστόλου Ιακώ
βου, τοΰ και πρώτου ιεράρχου της αυτής έκκλησίας χρηματίσαν- 
τοςΟ· Ώςαύτως έκ τών άρχαίων λειτουργιών της έν Καισαρία 
Καππαδοκίας έκκλησίας άνεφάνη η τοΰ Μ. Βασιλείου καλουμένη 
λειτουργία, ής η χρήσις λίαν πρωιμως έζηπλώθη καθ’ άπασαν την 
Άνατολην(2). Έκ δέ της αρχαίας λειτουργίας της έν Άντιο- 

(I) Έπειδή καί ή λειτουργία τοΰ έν άγίοις πατρδς ήμών Κυρίλλου Ίερο· 
«σολύμων, ή έν τή ε' μυσταγωγική αύτοΰ κατηχήσει ήμΐν περισωθεΐσα, 
ώς καί ή έν ταΐς διαταγαΐς τών αγίων αποστόλων περιεχομένη (βιολ, 
Η . κεφ. ιά. και ιβ'.) πολλήν έχουσι προς άλλήλας τήν ομοιότητα, διά 
τοΰτο εύλόγως ήδυνατό τις νά εικάση οτι αί τρεις αύται λειτουργίαι 
(συμπεριλαμβανομένης δηλονότι και τής τοΰ Ιακώβου), άμοιβαίως συμ- 
πληρωθεΐσαι, δπήρχον πασαι ομοίως έν χρήσει έν ταΐς κατά τήν Παλαι
στίνην έκκλησίαις. Σημειωτέον πρδς τούτοις οτι ή περί ής έν τω ζειμένω 
ό λόγος λειτουργία άποδίδοται, ώς έχει, ύπο τής ένΤρούλλω Συνόδου (καν. 
λβ'.) είς τδν άπόστολον Ιάκωβον «Ιάκωβος ό κατά σάρκα Χριστού τοΰ 
«θεού ήμών αδελφός, δς τής ίεροσολυμιτών έκκλησίας πρώτως τδν θρό- 
ονον έπιστεύθη, καί Βασίλειος, ό τής Καισαρέων αρχιεπίσκοπος.. ,έγ- 
«γράφως τήν μυστικήν ήμΐν Ιερουργίαν παραδεδωκότες, ουτω τελειοΰν 
ϊέν τή θεία λειτουργία ές υδατόςτε καί οίνου τδ ιερόν ποτήριον έκδεδώ- 
ίκασινΒ. — ’Άλλως όμως κρίνει περί αυτής, ώς καί περί τής λειτουργία* 
τής έν Αλεξάνδρειά έκκλησίας, τής κοινώς λεγομένης τοΰ εύαγγελιστοϋ 
Μάρκου, ό Βαλσαμών. Έρώτησις Μάρκου Πατρ. Άλεξανδρ. (έκδ. ’Ράλλη 
καί Ποτλή· τόμ. Δ', σελ. 488) «Αί περί τά μέρη τής Αλεξάνδρειάς 
>καί τών 'Ιεροσολύμων άναγινωσκόμεναι λειτουργίαι, καί λεγόμεναι συγ- 
«γραφήναι παρά τών άγιων αποστόλων Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου καί 
«Μάρκου δεκταί είσι τή άγια καί καθολική Εκκλησία, ή ού'». 'Όρα 
διά τί ού, αύτόθι.

(2) Τοΰτο γίνεται δήλον έκ τίνος χωρίου τοΰ Πέτρου διακόνου Αφρι
κανού περί τδ 520 έτος άκμάσαντος (‘Όρ. Liber de incarnatione et 
gratia Christi· ad Fulgentium, c. 8.)· «Beatus Basilius Caesar ien- 
»sis episcopus in oratione sacra altaris, quam pene uni- 
pyersus frequentat o r icn s, inter cetera: Dona, inquit>
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χεία έκκλησίας, ής πλεΐστα τεμάχια και περικοπαΐ εύρισκονται 
έν διαφόροις λόγοις τοΰ ίεροΰ Χρυσοστόμου, έπήγασεν ή πρώτον 
μέν καθ’ άπάσας τάς τής Συρίας έκκλησίας, έπειτα δέ και παν- 
ταχοΰ τών τής Ανατολής έκκλησιών διαδοθεϊσα λειτουργία τοΰ 
Χρυσοστόμου. Προς τούτοις έκ της αρχαίας άγραφου παραδόσεως 
της έν Άλεξανδρεί^ έκκλησίας διετυπώθη πιθανώς ή του εύαγγε- 
λιστοΰ Μάρκου, τοΰ της έκκλησίας ταύτης θεμελιωτοΰ γενομέ- 
νου, λεγομένη λειτουργία, ή τινι έχρώντο αί κατ’ Αίγυπτον ορθό
δοξοι έκκλησίαι. Έκ ταύτης δέ πάλιν προηλθεν ή είς τόν Αλε
ξάνδρειάς Κύριλλον άποδιδομένη λειτουργία, ή έν τοΐς κεφαλαιω- 
δεστάτοις πρός έκείνην συμφωνούσα. Σημειωτέον όμως οτι ή ύπό 
τό όνομα τοΰ Αλεξάνδρειάς Κυρίλλου φερομένη λειτουργία έγέ- 
νετο άσπαστη καί εύχρηστος παρά μόνοις τοΐς έν Αιγύπτω Μο- 
νοφυσίταις. Καί ταΰτα μέν περί τών λειτουργιών τών της Ανα
τολής έκκλησιών.

Έν δέ τη Εσπερία διά τόν αύτόν ώςαύτως λόγον έν έκάστη 
μητροπολιτική έκκλησία διετυπώθη ιδιαιτέρα λειτουργία, ής ή 
χρήσις έξηπλοΰτο βαθμηδόν καθ’ άπασαν την περιφέρειαν της 
κανονικής αύτής δικαιοδοσίας. Ώς πρώτη δέ καί παλαιοτέρα 
πασών τών λειτουργιών τών κατά τήν Δύσιν έκκλησιών άναγνω- 
ρίζεται ή τής έν Κ,αρχηδόνι έκκλησίας, ής ίχνη μέν αναφαίνονται 
έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ ιερομάρτυρας Κυπριανού, περικοπάς δέ 
ολοκλήρους διέσωσεν ήμΐν ό ιερός Αύγουστϊνος^). Μετ’ αύτήν άνα*

«domine, virtutem ac tutamentum malos, quaesumus, bonos fa- 
«cito, bonos in bonitate conserva, omnia enim potes, nec est 
«qui contradicat tibi·, cum enim volueris salvas, et nullus re- 
SSlSti voluntati tuaeo. Τά έν τω τεμαχίω τούτφ, παραβαλλόμενα πρός 
τά έν τή νΰν έν χρήσει ούση λειτουργία τοΰ θείου τούτου IΙατρός· («τούς 
κάγαθούς έν τή άγαθότητί σου διατήρησαν τούς πονηρούς αγαθούς ποίη- 
»σον έν τή χρηστότητί σου, κτλ».) μαρτυροΰσι τήν γνησιότητα αύτής, 
και έσφαλμενην έξελέγχουσι τήν γνώμην τών διατεινομένων οτι ή τοΰ 
Μ. Βασιλείου λειτουργία, ώς γε νΰν έχει, δέν είναι γνήσιον τής γραφίδος 
αύτοΰ προϊόν. Παρβλ. Renaudot. dissertatio de liturgiarum orien
talium origine et aetate. Τ. I. p. 36.

(I) August. ser. 227. ad infant.~Ep. 217. ad Vital.—Lib. de 
bono perseverant, c. 7.
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φαίνονται πολλά! λειτουργίαι τής έν 'Ρώμη εκκλησίας, ών αί κυ- 
ριώτεραι καί γνωστότεραι, έκ τοϋ φιλοπονήσαντος την προςωνυ- 
μίαν έκαστη λαβοΰσα, εΐσίν αί έξης τρεις’ ήτοι ή ύπδ τοϋ επισκό
που 'Ρώμης Λέοντος τοϋ Α' (Sacramentarium Leonianum), ή 
ύπδ τοϋ πάπα Γελασίου (Sacramentarium Gelasianum) και 
ή ύπδ Γρηγορίου τοϋ μεγάλου (Sacramentarium Gregoria- 
num). Πρδς χρήσιν δέ τών κατά την Γαλλίαν εκκλησιών συνε- 
τάχθησαν ώςαύτως ίδιαίτεραι λειτουργίαι, ών άρχαιοτέρα είναι 
εκείνη, ης ίχνη άπαντώσιν έν τοΐς συγγράμμασι Γρηγορίου επι
σκόπου Τούρης (Greg. Turouensis), περί τδ έτος 539 άκμά- 
σαντος. Την δέ ύπάρχουσαν διαφοράν άπ’ αύτών τών άρχαιοτά- 
των ήδη χρόνων μεταξύ αυτής και της λειτουργίας της εκκλη
σίας της 'Ρώμης, της ύπδ Γρηγορίου τοϋ μεγάλου συνταχθείσης, 
καί προϊόντος τοϋ χρόνου παντα/οϋ της Δύσεως έπικρατησάσης, 
μαρτυρεί αυτός ούτος ό έπίσκοπος 'Ρώμης Γρηγόριος ό μέγας^).

Και αί κατά τήν 'Ισπανίαν έκκλησίαι ϊδίαις έχρώντο λειτουρ- 
γίαις,άς άπδ τής έβδομης έκατονταετηρίδος διερρύθμισαν κατά τόν 
τύπον τών λειτουργιών τής έν Κωνσταντινουπόλει εκκλησίας οί 
επίσκοποι Λέανδρος, Ισίδωρος, Ίουλιανός κλ. (2). Μεταξύ δέ 
τούτων διεκρίθη ή Μοσαραβική καλουμένη (Missale Mozarabi- 
cum’ ή όρθότερον, Mostarabicum), ήτις ώνομάσΟη ούτως ώς έκ 
τής γενικής αυτής έν 'Ισπανία χρήσεως έπι τής κυριαρχίας τών 
Αράβων. 'Ρητέον προςέτι ότι ή λειτουργία αύτη έτηρεΐτο πολ-

(1) Greg. Μ. Epist. 4. XI. ep. 64. ad August. «Cum una sit 
«fides, diversae sunt ecclesiarum consuetudines, et altera con- 
«suetudo missarum est in Romana ecclesia, altera in Galliarum 
«ecclesiis tenetur».

(2) Le Brun. Dissertatio xij. Liturg. omn. quoad sacrificium 
ect. art. III. «Hispaniarum ecclesiae, quae multis in rebus Gal- 
«liarum ritum imitatae sunt, a Constantinopolitana quoque eccle- 
«Sia multa sumpserunt». Συνίστη δέ τον ομοιόμορφον τής λειτουρ
γίας τύπον καθ’ άπα'σας τάς έν Ισπανία έκκλησίας ή Β' έν Τολήτω 
Σύνοδος έν κανόνι β', έ'χοντι ώς έξής· «Per omnem Hispaniam ... 
«unus modus in missarum solemnitatibus conserve
ntur, nec diversa sit ultra in nobis ecclesiastica consuetudo».
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λαχού αλλαχού έν 'Ισπανία, ιδίως μάλιστα έν τή εν Τολήτω 
εκκλησία καί μετά την άπό τής δεκάτης πρώτης έκατονταετηρί- 
δος άρξαμένην δεινήν της ρωμάνας έκκλησίας πίεσιν πρός έκδίω- 
ζιν μέν αυτής, είςαγωγην δέ της γρηγοριανής λειτουργίας.

Ταύταις προςτεθείσθω και ή της έν Μεδιολάνοις έκκλησίας λει
τουργία, ήτις άποδίδοται είς τόν της πόλεως έκείνης έπίσκοπον, 
τόν μακάριον Αμβρόσιον (Missa Ambrosiana). Άλλ’ ώςπερ 
τάς τών έν Γαλλία καί 'Ισπανία έκκλησιών λειτουργίας, ούτω 
καί ταύτην μετ’ έπιμονης πολλής ή παπική δυναστεία κατεπο- 
λέμησε. Καίτοι δέ έπί εκατονταετηρίδας δλας ή τών Μεδιολά- 
νων έκκλησία κατά τής παπικής καταθλίψεως καρτερικώς άντέ- 
στη (’), άλλ’ όμως ένέδωκεν έπί τέλους. Καί ούτω κατωρθώθη 
τή παπική δεσποτεία ϊνα συν τοΐς ά'λλοις έπιβάλη καί τήν 
έαυτής λειτουργίαν πανταχού τής Δύσεως τρόμω καί βία. * Αξιόν 
όμως σημειώσεως είναι οτι Γρηγόριος ό μέγας, δ τής λειτουργίας 
τής έν 'Ρώμη έκκλησίας σογγραφεύς, εγροεψε ταύτην χάριν αύ
τής τής έν 'Ρώμη έκκλησίας, ής έχρημάτισεν έπίσκοπος, καί ου
δέποτε διενοήθη ϊνα τάς μέν τών άλλων έκκλησιών λειτουρ
γίας κατάργηση, έπιβάλη δέ τήν εαυτού βία μάλιστα καί 
τρόμω(2).

(1) Η τής καταθλίψεως έπίτασις συνέβη έπί Καρόλου τοΰ Μ. τή συ
νεργία τοΰ πάπα 'Ρώμης Άδριανοΰ. 'Όρ. Landlllph. Sen. (περί τό 
4070 άκμάσαντος) Chronie, Mediol. L. II. c. 4 0. «...Carolus 
«omnes libros Ambrosiano titulo sigillatos, quos vel pretio, vel 
«dono, vel vi habere potuit, alios comburens, alios trans montes 
«quasi in exilio secum detulit... at deus, qui omnia videt et cun- 
«cta cognoscit, quod ad laudem et honorem nominis sui per 
«spiritum sanctum S. Ambrosio dictante episcopo ordinatum 
«noverat, violari et a malis dilacerari non passus est«.

(2) Γοΰτο γίνεται δήλον έκ τής έπιστολής αύτοΰ πρός Αυγουστίνον, 
απόστολον τών Άγγλων (παρά Beda, histor. ecclesiasti.)· «Novit 
«fraternitas tua Romanae ecclesiae consuetudinem, in qua se 
«meminit nutrium; sed mihi placet, ut sive in Romana sive in 
«Galiiarum, seu in qualibet ecclesia aliquit invenisti, quod plus 
«omnipotente deo possit placere, sollicite eligas, et in Anglorum
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Και ταύτα μέν καθόλου περί τών λειτουργιών τών εκκλησιών 
τής Ανατολής και τής Εσπερίας.

Κατά δέ τήν έσωτερικήν οικονομίαν και διασκευήν αί τής Ανα
τολής καί Δύσεως λειτουργίαι διαστέλλονται έκ τών εξής* ή'τοι 
αί μέν τών ανατολικών έκκλησιών λειτουργίαι, άς περικοσμεΐ 
τής πολιάς αρχαιότητας ό τύπος μάλλον ή τάς τής Δύσεως, είσι 
διεξοδικαί, αί δέ τών έσπερίων συνοπτικώτεραι. Έκείνας χα
ρακτηρίζει πλοκή τις και ύφή δραματική, ής ή παράστασις διε
ξάγεται τή συμπράξει καί συνεργεία πολλών όμού προσώπων. 
Αύται δέ άπεικονίζουσιν είδός τι μονολογίας ή μονωδίας, έν ή 
μόνον τδ έπί τής ίεράς σκηνής πρόσωπον φαίνεται και ακούεται’ 
διότι κατ’ έκείνας ού μόνον τά λειτουργικά πρόσωπα (ό διάκονος 
δηλονότι, δ ίερεύς καί δ έπίσκοπος) δέονται, λιτανεύουσι και 
δρώσιν, αλλά καί άπας δ παρεστώς λαός συμμετέχει τών εύχών 
καί τών δεήσεων, καί συνδρά, ούτως είπεΐν, τοΐς λειτουργούσι^). 
Κατά δέ τάς τής Δύσεως λειτουργίας τούναντίον άπ’ άρχής έ'ως 
τέλους ά'κρα έπιβάλλεται τώ παρισταμένω λαώ σιγή, καί τδ τού 
ίερέως πρόσωπον παρίσταται μόνον ώς τδ διεξάγον τά τής ίεράς 
ύποθέσεως (2).

«ecclesia, quae adhuc ad fidem nova est, institutione praecipua, 
«quae de multis ecclesiis colligere potuisti, infundas. Non enim 
«pro locis res, sed pro bonis rebus loca amanda sunt ect».

(1) Χρυσοστ. εις τήν Β'. Κορινθ. όμ. ιή. «Έπί τών φρικωδεστάτων 
^μυστηρίων έπεύχεται ό ίερεύς τώ λαώ, έπεύχεται καί ό λαός τω ίερεΐ. 
»το γαρ μετά τού πνεύματός σου ούδέν άλλο έστί ή τοΰτο. Τά τής εύχα» 
»ριστίας πάλιν κοινά* ουδέ γάρ έκεΐνος ευχαριστεί μόνος, αλλά και ό 
βλαος άπας· πρότερον γάρ αύτών λαβών φωνήν, είτα συντιθέμενων, 
»δτι άξίως καί δικαίως τοΰτο γίνεται, τότε ά'ρχεται τής εύχαριστίας».

(2) Ή ανωτέρω θεωρία περί τοΰ χαρακτήρος τών λειτουργιών τής 
ρωμαϊκής έκκλησίας βεβαιοΰται και κρατύνεται έτι μάλλον έκ τών εξής 
λόγων Γρηγορίου τοΰ Μ., οιτινες άναφε'ρονται έν τή έπιστολή αύτοΰ πρός 
τόν Συρακουσών έπίσκοπον Ίωάννην (Epist. L. VII. ep. 64)· «Kyrie 
«eleison autem nos neque diximus, neque dicimus, sicut a Grae- 
«cis dicitur ·, quia in Graecis simul omnes dicunt, apud 
pnos autem a clericis d ic j t u r.. .Et dominica oratio apud
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Εκ ταύτης δέ της κατά τε τό σύνοΛον (καί κατά τά μέρη, 
ώς παρακατιόντες όψ-όμεθα} ούσιώδους διαστολής τοϋ χα
ρακτήρας των Λειτουργιών τής έΛΛηνικής ορθοδόξου και τής 
Λατινικής παπικής έκκΛησίας έκδηΛοϋται εύκρινώς ό έπί τής 
Λατρείας διαχαραχθείς ίδιάξων τώ έΛΛηνικώ καί ρωμαϊκώ 
Λαώ τύπος, δστις καθοράται εύκρινέστερον εν τε τώ χρι
στιανικά) ποΛιτεύματι καί τή χριστιανική τέχνη' διότι παρά 
τοΐς "ΕΛΛησιν, ώς περ έν τή θ-εία Λειτουργία, τή άποτεΛούση 
τό ούσιωδέστατον καί κράτιστον τής όΛης χριστιανικής Λα
τρείας, ή από κοινού έπεκράτει σύμπραξις Λαοϋ τε καί κΛή- 
ρου, ώς άνωτέρω δέδεικται, οϋτω καί έν τώ ποΛιτεύματι ό 
Λαός ουδέποτε ένομίσθη αδρανές πΛήθος, τυφΛόν ύπήκοον 
καί ξένον όΛως καί άμέτοχον τών έκκΛησιαστικών πραγμά
των, ώς παρά τοΐς Λατινικούς Λαοΐς. Τούτου ένεκα και ή τοΰ 
κΛήρου έξουσία ουδέποτε κατήντησεν είς ιεροκρατίαν καί 
πανταρχίαν, ώς συνέβη έν ταΐς Λατινικαΐς φυΛαΐς. Τούτ^ 
αυτό παρατηρητέον καί έν τή έκκΛησιαστικιή τέχνη, καί μά- 
Λίστα τή αρχιτεκτονική, ήτις εξωτερική ούσα εκφανσις τής 
άντιΛήψεως τής χριςιανικής Λατρείας, πιστώς δ ιερμηνεύουσα 
τήν εσωτερικήν τής Λατρείας συναίσθησιν Λαοϋ τίνος, 
έν μέν ταΐς έΛΛηνικαΐς χώραις διερρύθμισε τους ιερούς 
ναούς είς τρόπον επιτήδειον πρός παράστασιν τοΰ δράματος 
τής ίεράς Λειτουργίας, καί είς έκαστον ναόν μίαν μόνην 
&έσιν άνέδειξεν ώς βήμα, διά παραπετάσματος κεχωρισμέ- 
νην τοΰ Λοιποΰ τοϋ ναού χώρου, καί μίαν μόνην, ώς ήν επό
μενον, πράξιν τής ίεράς μυσταγωγίας έν τώ αύτώ χρόνω 
συνεχώρησεν. Εν δέ τή Εσπερία διά τόν τής μονοΛογίας 
ή μονωδίας τύπον τών Λειτουργιών τής ρωμαϊκής έκκΛησίας 
τιΛείονα τοϋ ενός έν τώ αύτώ ναώ ώρίσθησαν βήματα, καί

«Graecos ab ο ni η i populo dicitur, apud nos vero a 
«Solo sacerdote est». Και αύτήν δέ τήν τοΰ «Αμήν» έπιφώ- 
νησιν άπηγόρευσε Γρηγόριος ό Μ. τοΐς έν τή Ιερά μυσταγωγία παρευ- 
^ισκομένρις λαϊκοίς.
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πΛεΐσται έν τώ αύτώ χρόνω δύνανται νά τεΛώνται έν αύτώ 
ιερουργίας ώς έκ της έΛΛεί^τεως έν αύταΐς δραματικής ένό- 
τητος·

Γ,
Περί τής τών πιστών Λειτουργίας.

Αί λειτουργίαν τών τής Ανατολής εκκλησιών, έν αίς τό δρα* 
ματικόν ώς χαρακτηριστικόν ίδιάζον επικρατεί, ώς εϊρηται, εύλό- 
γως δύνανται νά νοηΘώσιν ώς είς τρία κεφαλαιώδη διαιρούμενα! 
μέρη. Επομένως και την ίεράν μυσταγωγίαν άπασαν, ήτοι τήν 
κυρίως λειτουργίαν τών πιστών, προςφυώς ήδύνατο τις ομοίως είς 
τρεις περιόδους νά διαχωρίσ-ρ, τάς έξης* ήτοι είς τήν άπό τής ά- 
ποχωρήσεως τών κατηχουμένων και τών έν μετανοία μέχρι τοΰ 
αγιασμού τών τιμίων δώρων' είς τήν πράξιν αύτής τής καθαγιά- 
σεως, ήτις άποτελεΐ τό κέντρον τής ύποΟέσεως, και τό ούσιωδέ* 
στατον και σπουδαιότατον τής όλης λειτουργίας μέρος’ και είς 
τήν άπό ταύτης τής στιγμής μέχρι τέλους τής λειτουργίας.

I.
Τά άπ άρχής τής τών πιστών Λειτουργίας μίχρι τής 

τών τιμίων δώρων εύΛογίας.

Άποχωρησάντων τών κατηχουμένων, καί κλεισθεισών τών 
Ουρών τοΰ ναοΰ, ήρχετο ή τών πιστών λειτουργία (’). Ταύτης ή 
έναρξις έγίνετο ώς έξης. Ό διάκονος προςεκάλει κατά πρώτον 
τούς παρεστώτας πιστούς ϊνα κλίνωσι γόνυ (2)’ αύτός δέ ώς έξ 

(1) Διονυσ. Άρεοπ. περί έκκλ. Ιεραρχ. κεφ. γ/ «Μετά τήν τών άγιο- 
βγράφων δελτών άνάγνωσιν .... έξω γίνονται τής ίερας περιοχής ο! κα- 
»τηχούμενοι, και προς αύτοϊς οι ένεργούμενοι και ο! έν μετανοία οντες, 
• μένουσιν ο! τής τών θείων έποψίας καί κοινωνίας άξιοι. Τών λειτουρ- 
ργών δέ (=διαζόνων) οί μέν έστάσι παρά ’ξάς τοΰ ιερού πύλας συγκε- 
«λεισμένας, οί δέ άλλο τι τών τής οικείας τάξεως ένεργοΰσιν».

(2) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. H/ ή. «Μήτις τών μή δυναμένων 
προελθέτω* δσοι πιστοί, κλίνωμεν γόνυ». — Χρυσοστ. είς τήν B/ Κο- 
ρινθ. όμ. ιή. «Έπειδάν είρξωμεν τών Ιερών περιβόλων τούς ού δυναμέ- 
»νους τής ίερας μετασγεΐν τραπέζης, έτέραν δέ γενέσθαι εύχήν, καί πάν· 
ρτες ομοίως έπ’έδάφους κείμεθα, καί πάντες ομοίως άνιστάμεθα».
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άπάσης τής κοινότητας ηΰχετο ύπέρ ειρήνης τοϋ κόσμου, ύπέρ της 
άπά περάτων έως περάτων Έκκλησίας, ύπέρ της έν τή πόλει 
εκείνη χριστιανικής κοινότητας, ύπέρ πάσης επισκοπής όρθοτομού- 
σης τόν λόγον της αλήθειας, ύπέρ του της παροικίας επισκόπου, 
ύπέρ του πρεσβυτερίου και τών έν τώ ναω διακονούντων, ύπέρ 
τών νεοφώτιστων, τών έν έξορία και φυλακαις διατελούντων, 
ύπέρ τών εχθρών, τών απίστων κλ. (’). Μετά ταΰτα, τοΰ δια
κόνου κελεύοντος, ηγείρετο δ κεκλιμένον έχων τό γόνυ λαός. Ό 
δέ επίσκοπος άνέπεμπεν ευχήν τινα πρός τόν θεόν ύπέρ τοΰ χρι- 
στιανικοΰ αύτοΰ ποιμνίου (2). Τούτων δέ γενομένων, δ διάκονος 
ανέκραζε γεγονυία τη φωνή λέγων, «πρόςχωμεν» (3). Σιγής δέ 
έπελθούσης, δ έπίσκοπος εύλογών τόν παρεστώτα λαόν έδίδου 
τήν ειρήνην διά τών έξης λέξεων, «ή ειρήνη τοΰ θεοΰ μετά πάν
των ύμών (4)». Ό δέ λαός άπεκρίνετο «και μετά τοΰ πνεύμα
τός σου (5)». Μετά ταΰτα έπηκολούθει πράξίς τις έκφραστική 
λίαν τοΰ ούσιωδεστάτου τής χριστιανικής θρησκείας γνωρίσματος, 
ο έστι τής άγάπης. Ή πράξις αύτη ήν δ αμοιβαίος πάντων τών 
έν τη ίερα μυσταγωγία παρευρισκομένων ασπασμός, οστις κοινώς

(1) Κατά τήν λειτουργίαν τοΰ έν άγίοις Πατρδς ήμών Κυρίλλου 
'Ιεροσολύμων ή υπέρ τών ανωτέρω άριθμηθέντων δέησις ώφειλε νά γίνη- 
ται μετά τήν τών Θείων δώρων ευλογίαν. "Ορ. Κατηχ. μυστ. Ε*. ή.

(2) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. Η\ θ'. «Έπευχέσθω δέ ό άρχιερεύς 
»καί λεγέτω· Κύριε παντοκράτωρ κτλ.».

(3) Αύτόθι Η', ί. αΜετά τοΰτο ό διάκονος, πρόςχωμεν».
(4) Αύτόθι. «Και άσπαζέσθω ο έπίσκοπος τήν έκκλησίαν, και λεγέ- 

»τω· ή ειρήνη τοΰ θεοΰ μετά πάντων ύμών», — Θεοδωρ. έπιστ. ρμς'. 
«Τοΰτο έν πάσαις ταΐς έκκλησίαις τής μυστικής έστι λειτουργίας προοί- 
»μιον».—Κυρίλλ. Άλεξ. ύπόμν. είς Ίωάνν. β.βλ. 1Β'. «Κατασπάζεται 
»δέ πάλιν (ό έπίσκοπος), τδ σύνηθες έκεΐνο λέγων, τοΰτ’εστιν ειρήνη 
»ύμΐν, νόμον ώς πέρ τινα καί τδν έπί τούτφ τιθείς τοΐς τής έκκλησίας 
Βτέκνοις. Τοιγάρ τοι καί έν ταΐς άγίαις μάλιστα συνόδοις, ήτοι συνά- 
>ξεσι, παρ’ αύτάς τοΰ μυστηρίου άρχάς , τοΰτο καί ήμεΐς άλλήλοις 
»φαμέν».

(5) Διαταγ. τών άγ. Άποστ, αύτόθι- «Καί ό λαός άποκρινέσθω· καί 
»μεχά τοΰ πνεύματός σου».
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«φίλημα άγιον» $ «φίλημα αγάπης» εκαλείτο ('). 'Ρητέον δέ 
δτι ό ασπασμός, δι’ ού έξεδηλουτο ή έν Χριστώ οίκειότης καί ή 
έν τώ συνδέσμω της αγάπης άδελφική σύσφιγξις τών πιστών (2), 
ύπήρχεν έκπαλαι συνηθέστατος καί έν τώ βαπτισματι, και έν 
τή χειροθεσία, καί έν τή τοϋ γάμου ευλογία, καί δή και 
έν τή τών τεθνεώτων ακολουθία ( )’ άλλα κατ’ ιδιαζοντά 
τρόπον προςήκε τή ίερα μυσταγωγία. Και τοι δε κατά τους 
πρώτους τής Εκκλησίας αιώνας, οτε ή ιερά μυσταγωγία έτε- 
λ,εΐτο έν μέρεσιν άποκρύφοις, οί εθνικοί, οίς και αι άθωότατσι 
τών χριστιανών πράζεις πολλών άτόπων υπονοιών παρεΐχον α
φορμήν,. έκ τοϋ αμοιβαίου άσπασμοϋ τών πιστών πρόςφορον έλάμ-

(1) Αυτόθι’ «Και ό διάκονος είπζτω πασιν’ άσπάσασθε άλλήλους έν 
»φιλήματι άγίφβ. — Κυριλλ. 'Ιεροσολύμων κατήχ. μυστ. Ε'. γ'. <Είτα 
»βοαό διάκονος άλλήλους απολάβετε, και άλλήλους άσπαζόμεθα». Παρβλ. 
και Ίουστ. Άπολ. Α\ κεφ. ξέ.

(2) Παρβλ. πρ. 'Ρωμ. 17', 16· Α'. Κορινθ. 17', 20. Β', 1Γ, 12. 
Καί Χρυσοστ. είς τήν προδοσ. τοΰ Ιούδα όμ. λ'. «Μνημονεύομεν δια- 
» παντός τών αγίων φιλημάτων και τοΰ φρικωδεστάτου άσπασμοϋ τοΰ 
»πρός άλλήλους. Τοΰτο συμπλέκει τάς διάνοιας ημών, και ποιεί σώμα 
«γενέσθαι εν απαντας, έπειδάν καί ενός σώματος μετέχομεν οί πάντες»;

(3) Διονυσ. Άρεοπ. περί έκκλ. ίεραρχ. Ζ', β'· «Αύτός τε ό ιεράρχης 
»άσπάζεται τον κεκοιμημένον, καί μετ’ αυτόν οί παρόντες απαντες». 
'0 μεταξύ τών πιστών ασπασμός φαίνεται δτι άπηγορεύετο κατ’ έξαίρε· 
σιν τή άγίφ καί μεγάλη παρασκευή. Τοΰτο δηλοΰται έκ τών έξης τοΰ 
Τερτυλλιανοΰ λόγων (de orat. c. Ii.)· «Sic et die Paschas, qui com- 
«munis et quasi publica jejunii religio est, merito deponi- 
»mus osculum; nihil curantes de occultando quod cum 
«omnibus faciamus». Καί Προκόπιος (ίστ. ίερ. κεφ. θ'.)’ «Παρέλαβσν 
»τήν βασίλειον (Ιουστινιανός ό Αύτοκράτωρ καί ή Θεοδώρα έν έτει 527) 
»πρότερον τής εορτής ήμέραις τρισίν, οτε δή ούτε άσπάσασθαί 
»τινα, ούτε είρηναΐα προςειπειν έξεστιν». Τής δέ καθιερώσεως τοΰ 
έθους τούτου ό λόγος είναι σαφής καί πρόδηλος. Επειδή ή Έκκλησία 
άνεπόλει είς τήν μνήμην έν τή τών παθών ημέρα τό δόλιον έκεινο τό 
Ιούδα φίλημα (Ματθ. κς/, 48. 49.), δι’ου προδοθεις ό Σωτήρ άπέ- 
θανε σωματικώς τόν έπί σταυροΰ θάνατον, άπηγόρευσε τόν συνήθη 
ασπασμόν, όπως μή έπαυξάνη τρόπον τινά τό έαυτής άλγος ή έπανάλη· 
ψις πράξεως, τηλικαύτην προκαλεσάσης άνοσιουργίαν, 
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βανον αιτίαν εις τό συκοφαντεΐν αύτούς (’)' άλλ’ όμως η Εκ
κλησία ούδέποτε έ'νεκα τούτων τών υπονοιών ήβουλήθη νά κα
τάργηση την συνήθειαν τοΰ άσπασμοΰ, ώς πηγάσασαν έξ αύτής 
της τών Αποστόλων διδασκαλίας, καί έσπούδαζε νά προφυλάτ- 
τη την καθ’ έαυτήν άθώαν και αγίαν ταύτην χριστιανικήν πράξιν 
πάσης κακοβούλου προθέσεως άπηλλαγμένην (2). Διό, προϊόντος 
τοΰ χρόνου, κατεβλη'θη ύπό της Εκκλησίας ή δέουσα φροντίς, 
όπως δ κατά την ίεράν μυσταγωγίαν αμοιβαίος τών πιστών α
σπασμός τεληται έν τρόπω εύσχημω καί τάξει τή προςηκούση. 
Τούτου ενεκα καί πρόσωπα είς τούτο τεταγμένα ώρίσθησαν (3).

(1) Φαίνεται ότι ενιαχού όντως τό αγνόν και άδολον τοΰ χριστιανι
κόν ασπασμού κατεχραίνετο διανοήμασιν άσέμνοις. Κλημ. Άλεξ. έν Παι- 
δαγ. βιβλ. Γ'. ιά. «Αγάπη δέ ούκ έν φιλήματι, άλλ’ έν εύνοια κρίνεται* 
»οί δέ ούδέν άλλ’ ή φιληματι καταψοφούσι τάς έκκλησίας, τό φιλούν 
»*νδον, ούκ έχοντες αυτό* και γάρ δη και τούτο έκπέπληκεν δπονοίας 
>αίσχράς και βλασφημίας, τό άναίδην χρήσθαι τω φιληματι, οπερ έχρήν 
>είναι μυστικόν* άγιον αύτό κέζληκεν ό Απόστολος».—ΆΟηναγ. Πρεσβ. 
»ύπέρ χριστ. κεφ. λβ'. «Άνύβριστα αύτών τά σώματα μενεΐν. . ,οδτως 
»ούν άκριβώσασθαι τό φίλημα, μάλλον δέ τό προςκύνημα δει* ώς ει που 
»μικρόν τή διανοίφ παραθολωθείη , έςω ημάς τής αιωνίου τιθέντας 
»ζωής».

(2) Κύριλλ. Ίεροσολ. Κατηχ. μυστ. Εή γ'. «Μή υπολάβης τό φίλη- 
»μα έκεΐνο (τό έν τή λειτουργία) συνηΟες είναι τοΐς έπ’ αγοράς γινο- 
>μένοις ύπο τών κοινών φίλων ούκ εστι τοίνυν τοιοΰτο τό φίλημα* ά- 
«νακίρνησι τάς ψυχάς άλλήλαις, και πάσαν άμνησικακίαν αύταΐς μνη- 
•στεύεται».

(3) Διαταγ. άγ. Άποστ. Ηή ιά. «Και άσπαζέσθωσαν οί τού κλήρου 
»τον έπίσκοπον, οί λαϊκοί άνδρες τούς λαϊκούς, αί γυναίκες τάς γυναΐ- 
»κας. Τά παιδία δέ στηκέτωσαν πρός τφ βήματι. Και διάκονος αύτοϊς 
»ετερος έστω έφεστώς, δπως μή άτακτώσι. Και άλλοι διάκονοι περιπα- 
• τείτωσαν καί σκοπειτωσαν τούς άνδρας και τάς γυναίκας, δπως μή θό- 
»ρυβός τις γένηται, και μή τις νεύση ή ψιθυρίση ή νυστάξη. Ο5, δέ διά- 
»κονοι ίστάσθωσαν εις τάς τών άνδρών θύρας και οί υποδιάκονοι εις τάς 
»τών γυναικών, δπως μή τις έξέλθη μήτε άνοιχθή ή Ούρα, κάν πιστός 
®τις η, κατα τον καιρόν τής αναφορας». — 'Ο δέ χρόνος τής καταργή- 
σεως τού έΟίμου τουτου έν ταΐς τής Ανατολής έκκλησίαις ουςκόλως δύ* 
ναται νά προςοιορισθή δι’ ελλειψιν ιστορικών ειδήσεων. Έν ταΐς κατά 
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Λήγουσας δέ τής πέμπτης εκατονταετηρίδας, έπεκράτησε καθ’ ά- 
πάσας τάς της Ανατολής έκκλησίας τό έθος τ;οϋ άναγινώσκεσθαι 
έν τή ίερα μυσταγωγία τό ιερόν της πίστεως σύμβολον (^, Δια
φορά δέ μόνον ύπήρχεν ώς πρός τήν τάξιν' διότι κατά τινας μέν 
διατυπώσεις τό σύμβολον τής πίστεως έπρεπε νά άναγινώσκηται 
ύπό παντός του έκκλησιαζομένου λαοϋ πρό τοϋ άσπασμοϋ (2), 
ή ευθύς μετά τήν τών αγίων Γραφών άνάγνωσιν (3)' κατά δέ τάς 
λειτουργίας τοϋ Ιακώβου και Μάρκου (διότι έν τή λειτουργία 
τή σωζομένη έν ταΐς άποστολικαΐς διαταγαΐς παντελώς τό σύμ
βολον παρασιωπάται) μετά τόν ασπασμόν, και ύπό μόνου τοΰ 
λειτουργοϋντος ίερέως.

Έκ τής Ανατολής μετέβη τό έθος τοΰτο εις τάς τής Εσπε
ρίας έκκλησίας. Και κατά πρώτον εύρίσκομεν τό σύμβολον τών 
έν Νίκαια και Κωνσταντινουπόλει Συνόδων έν τή ίερα μυστα· 
γωγία πρό τής κυριακής προςευχής άναγινωσκόμενον ύπό παντός

τήν 'Εσπερίαν δμως έκχλησίαις είναι φανερόν ότι παρετάθη μέχρι τής 
όγδοης καί έννάτης έκατονταετηρίδος. Περί τούτου δρ. Concil. Franco- 
furt. (έν έτει 794) c. 50. «Confectis sacris mysteriis in Missarum 
nsolemniis omnes generaliter pacem ad invicem praebeant». 
—Παρβλ. καί Concil. Mogunt. (έν έτει 813) c. 44.

(1) Θεόδωρ. Άναγν. Ιστ. έκκλ. Β'. «Τιμόθεος (Πατριάρχης Κων- 
ίσταντινουπόλεως χρηματίσας περί τδ έτος 511.) τδ τών τριακοσίων 
δέκα καί οκτώ Πατέρων τής πίστεως σύμβολον καθ’έκάστην 
»σύναξιν λέγεσθαι παρεσκεύασεν».

(2) Διονυσ. Άρεοπ. περί τής έκκλ. ίεραρχ. κεφ. Γ' β'. «Οί δέ τής λει
τουργικής διακοσμήσεως έκκριτοι συν τοΐς ίερεΰσιν έπί τοΰ θυσιαστηρίου 
>προτιθέασι τδν ίερδν άρτον καί τδ τής ευλογίας ποτήριον, προομολο- 
»γηθείσης ύπδ παντός τοΰ τής έκκλησίας πληρώματος τής καθο
λικής ύμνολογίας. Πρδς οΤς ο θείος Ιεράρχης ευχήν ίεράν τελεί, 
>και τήν αγίαν ειρήνην απασι διαγγέλλει . . . άσπασαμένων άλλήλους 
πάντων».

(3) Πρακτ. τής έν Κωνστ. Συνόδου, έν έτει 534 συγκροτηθείσης έπί 
Μήνα τοΰ Κωνστ. Πατριάρχου, Πραξ. ΕΖ. «Μετά τήν άνάγνωσιν τοϋ ά- 
>γίου ευαγγελίου, έξ έθους τής θείας λειτουργίας έπιτελουμένης, και τών 
»θυρών κλεισθεισών , καί τοΰ αγίου μαθήματος κατά τδ 

ύ ν η θ ε ς λεχθέντος».
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τοΰ λαοΰ έν ταΐς κατά την 'Ισπανίαν έκκλησίαις. Και τοΰτο, ώς 
ρητώς ή Γ'. έν Τολη'τω έν έ'τει 589 συγκροτηθεΐσα Σύνοδος ά- 
ποφαίνεται κατά μίμησιν τών έκκλησιών της Ανατολής (’). Τδ 
παράδειγμα της έν 'Ισπανία έκκλησίας έμιμήθησαν αι έκκλησίαί 
της Γαλλίας περί την όγδόην έκατονταετηρίδα. 'Η δέ έκκλησία 
της 'Ρώμης κάθιε'ρωσε την τοΰ συμβόλου άνάγνωσιν έν τή θεία 
μυσταγωγία πολλώ όψιαιτερον, ήτοι περί την ένδεκάτην έκα
τονταετηρίδα (1014) έπι πάπα Βενεδίκτου τοΰ Η'.

Τοΰ συμβόλου άναγνωσθέντος, προςη'γετο ύπό τοΰ διακόνου τω 
λειτουργοΰντι έπισκόπω καί τοΐς πρεσβυτέροις ύδωρ πρός άπό- 
νιψιν τών χειρών είς σύμβολον της της διανοίας καθαρότη- 
τος, ήτις ώφειλε νά υπάρχη παρά τοΐς κοινωνοΰσι τών άχράν- 
των μυστηρίων (2). Ειτα ό διάκονος τούς μέν κατηχουμένους, 
άκροωμένους, αιρετικούς καί απίστους έκάλει αύθις νά έξέλθωσι 
τοΰ ναοΰ, τούς δέ πιστούς νά προετοιμασθώσιν ϊνα έν καθαρότητι 
καρδίας καί νοΰ και έν φόβω θεοϋ παραστώσιν είς την τοΰ φρι- 
κτοΰ μυστηρίου τέλεσιν (3). ’Εν ταύτη δέ τή στιγμή προςεκο-

(I) Concil. Tolet. c. 2. «Sancta constituit Synodus, ut per 
«omnes ecclesias Hispaniae et Gallicae, secundum formam Orien- 
«talium ecclesiarum concilii Constantinopolitani, hoc est centum 
«quinquaginta episcoporum, symbolum fidei recitetur·, ut prius 
«quam dominica dicatur oratio, voce clara praedicetur, quo et 
«fides vera manifestum testimonium habeat, et ad Christi cor- 
«pus et sanguinem praelibandum pectora populorum fide purifi- 
vcata accedant».

(2) Κύριλλ. Ίεροσολ. κατήχ. μυστ. Ε'. β'. «Έωράκατε τον διάκονον 
ντόν νίψασθαι διδόντα τω ίερεΐ και τοΐς κυκλοΰσι το θυσιαστήριον τοΰ 
νθεοΰ πρεσβυτέροις- ού πάντως δέ έδίδου διά τον σωματικόν ^υπον ούκ 
ίεστι τούτο· ούτε γάρ ^ύπον σώματος ?χοντες τήν αρχήν είςήειμεν είς 
»τήν Εκκλησίαν· άλλά σύμβολον έστι τοΰ δέΐν ύμας καθαρεύειν πάντων 
Αμαρτημάτων και άνομημάτων τό νίψασθαι· νίψασθαι ταύτας, το κά
νθαρόν δηλονότι και άμωμον τών πράξεων α’.νιττόμεθα».

(3) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. Η', ιά. β Εύθύς ό διάκονός λέγει· μή τις 
ντών κατηχουμένων, μή τις τών άκροωμένων, μή τις τών απίστων, 
»μή τις τών ετεροδόξων. Τά παιδία προςλαμβάνεσθε αί μητέρες· μή τις 
»κατά τίνος, μή τις έν ύποκρίσει. Όρθοι πρός Κύριον μετά φόβου καί

(Αθηναίου τεΰχος γ' έτους δ'.) 12
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μίζοντο τώ λειτουργοϋντι έπισκόπω ύπδ τών διακόνων αί ύπδ 
τών πιστών, τών άξιων τής τών μυστηρίων κοινωνίας, προςενε- 
χθεϊσαι προςφοραϊ, ό άρτος δηλονότι και ό οίνος, καί ετίθεντο έπί 
τής ίεράς τραπέζης (*). Δύο δέ διάκονοι, έξ έκατέρων τών μερών 
της αγίας τραπέζης ίστάμενοι, ώφειλον άπδ ταύτης τής στιγμής 
διά ριπιδίων, κατεσκευασμένων είτε έξ ύμένων λεπτών, είτε έκ 
πτερών ταώνος, είτε έξ οθόνης, ήρεμα νά άποσοβώσι τά περιι- 
πτάμενα έντομα, όπως μή έγχρίπτωνται είς τά σκεύη, τά περιέ- 
χοντα τά προςκομισθέντα δώρα (2). Κατ’ άλλους δμως ή τών 
ριπιδίων έπικίνησις άνωθεν τών προκειμένων δώρων παρίστα συμ- 
βολικώς τά έξαπτέρυγα, τά ένώπιον τοϋ θρόνου τοϋ θεοϋ παρι- 
στάμενα, καί διά τών πτερύγων τά πρόσωπα καί τούς πόδας 
αύτών περικαλύπτοντα (3). Τούτων ουτω τελουμένων, δ έπίσκο
πος, λαμπράν περιβεβλημένος στολήν, ϊστατο πρδ τής ίεράς 
τραπέζης, καί περί αυτόν οί συλλειτουργοϋντες πρεσβύτεροι. Αύ
τόθι δ’ ίστάμενος προςηύχετο πρώτον καθ’ εαυτόν' είτα, τώ ση- 
μείω τοΰ σταυρού έαυτδν σφραγίσας, προςεφώνει τδ περιιστάμε- 
νον χριστιανικόν πλήρωμα διά τών εξής λέξεων* «ή χάρις τοϋ 
»παντοκράτορας θεοΰ, καί ή άγάπτι τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χρι-

ίτρόμου έστώτες ώμεν προςφέρειν».— Χρυσόστ. περί Ακατάληπτων, 
»δμιλ. δ'. «Όρθοί στώμεν καλώς, ούχ απλώς ούδέ είκή νενομοθέτη- 
>ται, άλλ’ ινα τούς χαμαί συρόμενους λογισμούς άνορθώσωμεν, ινα τήν 
ϊέκλουσιν τήν έκ τών βιωτικών ήμΐν γινομένην πραγμάτων έκβαλόντες, 
»όρθήν έμπροσθεν τοΰ θεοΰ παραστήσαι δυνηθώμεν ήμών τήν ψυχήν».

(1) Διαταγ. τών άγ. Άπο τ. αυτόθι* <ΤΩν γενομένων, ο! διάκονοί 
•προςαγέτωσαν τά δώρα τώ έπισκόπφ προς το θυσιαστήριον».

(2) Αύτόθι.
(3) Ίόβιος μονάχος, παρά Φωτίφ (έν Βιβλιοθ. σκβ'.)· «Λέγει δέ (ό 

»Ίόβιος) και τοΰ κυριακοΰ σώματος έπι τής Ιερας τραπέζης προτεθέν- 
»τος, διά τοΰτο τούς παρ’ έκάτερα τών τά Ιερά ύπηρετουμένων, ^ιπίδας 
ρπτερών πεποιημένας, τοΐς προκειμένοις φρικτοΐς έπικινεϊν τών έςαπτε- 
»ρυγων φέροντας σύμβολα* ώς δν μή έώσι τούς τελουμένους τοΐς όρωμέ· 
»νοις έναπομένειν, άλλα παντός προςύλου ύπεράνω γενομένους νοεροΐς 
»όφθαλμοΐς, διά τών δρωμένων έπί τήν αόρατον θέαν και το άμήχανον 
»έκεΐνο κάλλος παρασκευάζουσιν άναδραμεϊν».
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»στοΰ, και ή κοινωνία τοΰ άγιου πνεύματος έστω μετά πάντων 
»ύμών»* δ δέ λαός άντεφώνει' ((καί μετά τοΰ πνεύματός σου» ( ).

Και ενταύθα άπέληγε τό πρώτον τής ίεράς μυσταγωγίας 
μέρος.

II.
Περί τής κυρίως μυσταγωγίας·

Πάντα τά έν τω πρώτω μέρει γινόμενα ησαν προειςαγωγικά 
είς τήν κυρίαν ύπόθεσιν, και οίονεί πρόλογος της κυρίως μυστα
γωγίας. Την δέ μετάβασιν άπό τοΰ πρώτου μέρους της ίεράς 
μυσταγωγίας είς τό δεύτερον έσημαινε συνήθως ή άρσις τοΰ κα
ταπετάσματος, τοΰ διαχωρίζοντας την ναΰν τοΰ ναοΰ άπό τοΰ 
ίεροΰ βήματος καί τοΰ θυσιαστηρίου (2). Επειδή δέ τό δεύτερον 
τοΰτο μέρος άπετέλει τοΰ όλου ίεροΰ δράματος τό κέντρον, και 
έξεδηλουτο έν αύτώ καταφανώς ό θειος σκοπός καί ή κυρία τής 
ίεράς παραστάσεως ύπόθεσις, διά τοΰτο ευθύς έν αρχή δ τελε- 
τουργός έπι τοΰ ίεροΰ βήματος ίστάμενος, οίονεί κήρυζ, έξήγειρε 
διά προςφωνήσεως καταλλήλου τοΰ παρεστώτος λαοΰ τήν προςο- 
χήν και παρεκελεύετο τούς πάντας ϊνα συντόνως άφοσιώσωσι 
τδν νοΰν αύτών καί τήν καρδίαν είς τά τελούμενα. Ή προςφώνη-

(1) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. Αύτ. «Εύζάμενος ούν καθ’ εαυτόν δ 
»άρχιερευς αμα τοΐς ίερεΰσι, και λαμπράν έσθήτα μετενδύς, καί στάς 
»πρός τώ θυσιαστηρίψ, τό τρόπαιον τοΰ σταυρού κατά τοΰ μετώπου τή 
Βχειρι ποιησάμενος, εις πάντας ειπάτω* ή χάρις κλ.».

(2) 'Όρ. λειτουργ. τοΰ άποστ. Ιακώβου, κεφ. κβ'. «Εύχή τοΰ κατα
πετάσματος: Εύχαριστοΰμέν σοι, Κύριε ό θεός ημών, ότι έδωκας ήμΐν 
»παρ£ησίαν εις τήν είςοδον τών αγίων σου, ήν άνεκαίνισας ήμΐν οδόν 
»προςφατόν και ζώσαν δια τοΰ καταπετάσματος τής σαρκός τοΰ Χριστού 
»σου. Καταξιωθέντες ουν είςελθεΐν είς τόπον σκηνώματος δόξης σου, έσω 
»τε γενέσθαι τοΰ καταπετάσματος, και τά αγία τών άγιων κατοπτεΰσαι, 
•προςπίπτομεν τή σή άγαθότητι. Δέσποτα, έλέησαι ήμας· έπειδή έμφο- 
»βοι και έντρομοι έσμεν, μέλλοντες παρεστάναι τω άγίω σου θυσιαστή- 
»ρίφ και προςφέρειν τήν φοβεράν ταύτην και άναίμακτον θυσίαν.... 
»Έ^απόστειλον ό Θεός τήν χάριν σου τήν αγαθήν, και άγίασον ημών 
»τάς ψυχάς καί τά σώματα και τά πνεύματα* και αλλοίωσαν ημών τά 
χ>φρονήματα πρός ευσέβειαν».

12*
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σις αύτη ειχεν ώς έξης' «άνω τον νοΰν» (') ή «άνασχώμεν ήμΐν 
»τόν νουν και τάς καρδίας (sursum corda)». rO δέ παρεστώς 
λαός άντεφώνει «έχομεν πρός τόν κύριον (habemus ad domi- 
»num)» (2).

(1) Διαταγ, τών άγ. Άποστ. Η', ιβ'.
(2) Αυτόθι· «Ό άρχιερευς· άνω τόν νουν· και πάντες· εχομεν πρός 

»τόν κυριον>'.
»ΚαΙ ό άρχιερευς· ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.
»ΚαΙ πάντες’ άξιον και δίκαιον».— Παρβλ. και Κυρίλλ. ‘Ιεροσολ. κα- 

τήχ. μυσταγ. Ε', γ'.

Τούτου γενομένου, ό λειτουργών ίερεύς είσήρχετο εύθύς είς την 
της ίεράς Θυσίας τέλεσιν, ποιούμενος την αρχήν εκ τίνος ευχής, 
ήν ύπετίθετο δτι άνέπεμπε πρός τόν Θεόν σύμπαν τό παριστάμε- 
νον πλήθος από κοινού τοΐς έν ούρανω άγγέλοις. Έν ταύτη τή 
εύχή, τή κατά την άρχαιοπρεπεστέραν αυτής μορφήν σωζομένη 
έν τή τών Αποστόλων λειτουργία, έξ ής πάσαι μάλλον ή ήττον 
αί άλλαι λειτουργίαι τών έκκλησιών τής Ανατολής ήρύσαντο 
έννοιας και φράσεις, έπανθεΐ ίδιάζουσα γλαφυρότης, θρησκευτικού 
αίσθη'ματος λεπτότης πολλή, και θαυμαστή ποικιλία εικόνων. 
Κατά τό περιεχόμενον τής ευχής ταύτης τό χριστιανικόν πλή
ρωμα άναλογιζόμενον τών απείρων καί μεγάλων τοΰ θεού χαρί- 
των, ών γίνεται κοινωνόν διά τής μεταλήψεως του σώματος και 
αίματος τοϋ Κυρίου, και πληρούμενον ευφροσύνης και θυμηδείας 
πνευματικής έπι τή άπαλλαγή έκ τοΰ θανάτου και τή κληρονομιά 
τής αιωνίου ζωής διά τοΰ θανάτου τοΰ υίοΰ τοΰ θεού, διαγέεται 
είς δοξολογίαν τοΰ ονόματος αυτού. Περιγράφονται λοιπόν έν αύτή 
θαυμασίως και μετά έξάρσεως πολλής αί τελειότητες τών θείων 
ιδιοτήτων* έξαίρεται ή άπειρος τού θεού άγαθότης, και έπαρι- 
θμούνται λεπτομερώς καί χαριέντως τά θαυμαστά τών έργων 
αυτού εν τε τώ ούρανω καί έπί τής γής. ’ϊδίως όμως μεγαλύνε- 
ται διά μακρών τό δνομα αύτού έπί τή κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν 
δημιουργία τού ανθρώπου, καί τή φιλανθρώπω προνοία περί τής 
σωτηρίας αύτοΰ. Τελευτά δέ ή ευχή διά τής άκαταπαύστου δα- 
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ξολογίας τών ούρανίων δυνάμεων (J). Έν τή στιγμή ταύτη ή ιερά 
παράστασις άπέβαινε φαιδρότερα έαυτης και πανηγυρικωτέρα’ 
διότι τότε ό χορός και τό παριστάμενον πλήθος συνέψαλλον τόν 
έπινίκιον λεγόμενον ύμνον, καί συμμετεΐχεν ούτω τών αγγε
λικών έργων ή άνθρωπότης διά τήν ενσαρκον οικονομίαν τοϋ υίοϋ 
τοϋ Θεοΰ (2).

(I) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. αύτόθι* «Σέ προςκυνοΰσιν άνάριθμοι 
υστρατιαΐ άγγέλων, αρχαγγέλων, θρόνων, κυριοτήτων, αρχών, έξουσιών, 
»δυνάμεων, στρατιών αιωνίων* τά Χερουβίμ και τά εξαπτέρυγα Σεραφίμ, 
»ταΐς μεν Ουσΐ κατακαλύπτοντα τούς πόδας, ταΐς δε δυσι τάς κεφαλάς, 
»ταΐς δέ δυσι πετάμενα (Ήσαΐας, Τή 2), και λέγοντα άμα χιλίαις χι- 
»λιάσιν Αρχαγγέλων, και μυρίαις μυριάσιν άγγέλων (Δανιήλ ζς ίο), 
>άκαταπαυστως και άσιγήτως βοώσαις* και πας ό λαός άμα είπάτω· 
»άγιος, άγιος, άγιος κύριος Σαβαώθ* πλήρης ό ουρανός και ή γή τής 
»δόξης αύτοΰ* εύλογητός είς τούς αιώνας* αμήν».

(2) Χρυσοστ. είς τόν Ήσαιαν όμ. ά. (τόμ. 6. έκδ. Migne/ «Άνω τά 
»Σεραφίμ τόν τριςάγιον ύμνον άναβοα, κάτω τόν αύτόν ή τών άνθρώ- 
»πων αναπεμπει πληθύς* κοινή τών έπουρανίων και έπιγείων συγκροτεΐ- 
ωται πανήγυρ'.ε· μία ευχαριστία, εν άγαλλίαμα, μία εύφρόσυνος χορο- 
»στασία».— Κυρίλλ. Ίεροσολ. Κατήχ. μυστ. Ε', ς'. «Μετά ταΰτα μνη- 
»μονεύομεν ούρανοΰ καί γής και θαλάσσης* ήλίου καί σελήνης* άστρων, 
»καί πάσης τής κτίσεως λογικής τε καί αλόγου ορατής τε καί αοράτου* 
»άγγέλων, Αρχαγγέλων, δυνάμεων, κυριοτήτων, αρχών, έξουσιών, θρό- 
»νων, τών Χερουβίμ τών πολυπροσώπων καί τών Σεραφίμ, ά έν πνεύ- 
»ματι άγίω έθεάσατο 'Ησαΐας παρεστηκότα κύκλω τοΰ θρόνου τοΰ θεοΰ 
Β.,.καί λέγοντα* άγιος, άγιος, άγιος κύριος Σαβαώθ* διά τοΰτο γάρ 
»τήν παραδοθεϊσαν ήμΐν έκ τών Σεραφίμ θεολογίαν ταύτην λέγομεν 
«δπως κοινωνοί τής υμνωδίας ταΐς ύπερκοσμίαις γενώμεθα στρατιαΐς».

(3) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. ΙΓ, ί. «Άξιον ώς αληθώς καί δίκαιον 
»προ πάντων δμνεΐν σε τόν όντως όντα Θεόν κτλ.».—Αειτουργ. Ιακώβ, 
κθή «"Αγιος εΤ, βασιλεΰ τών αιώνων καί πάσης άγιωσύνης κύριος καί 

"Αμα τοϋ επινικίου ύμνου ύπό τοϋ χοροΰ ψαλέντος, ό λειτουρ
γών ίερεύς συνεχίζει δι’ άλλης ευχής τήν διακοπεϊσαν δέησιν. 
Έμφάσεως δέ χάριν έπαναλαμβάνονται ευθύς έν αύτή αί αύται 
λέξεις καί χαριέντως επιτείνεται ετι μάλλον ό αίνος καί ή δοξο
λογία τοϋ θείου ονόματος ώς αξία καί δικαία (3). Εφεξής προ
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βαίνει ό ιερεύς, τοΰ θεού τάς χάριτας αφηγούμενος, τά τής ένσάρ- 
κου οικονομίας έξιστορών, τά θαύματα τοΰ Σωτήρος, δι’ ών έφα- 
νέρωσε τό όνομα τοΰ αληθινού θεοΰ τοΐς άνθρώποις και έφυγά- 
δευσε τό σκότος της πλάνης, έπαριθμων, τοΰ σταυροΰ, της τα
φής, τής άναστάσεως και τής είς ουρανούς άναλήψεως μνημονεύων. 
Άλλά κατ’ έξοχήν έ'νθους και λαμπρός γίνεται ό χαρακτήρ τής 
ευχής ταύτης και ένδείκνυται τό ύψος και μεγαλείου τού λόγου 
έν τή τοΰ μεγάλου Βασιλείου λειτουργία, ένθα μετά τόν αγγε
λικόν ύμνον μεγαλύνεται τής τριςαγίου θεότητος τό όνομα ού- 
τωσί’ α "Αγιος ει ώς αληθώς, καί πανάγιος, και ούκ έ'στι μέτρον 
»τή μεγαλοπρεπείς τής άγιωσύνης σου»* καί περιγράφονται με- 
γαλοπρεπώς τά έργα τοΰ θεοΰ άπό τής τοΰ ανθρώπου δημιουρ
γίας μέχρι τής δευτέρας τοΰ Χριστού παρουσίας. ’Εν τούτοις 
ά'ξιον σημειώσεως είναι ότι έν τούτω τής λειτουργίας τώ μέρει, 
έν ώ τής ίεράς μυσταγωγίας κορυφούται ή έννοια, αναφαίνεται 
αύθις ευκρινής ό ίδιάζων χαρακτήρ τής ιδιοφυίας καί τής χριστια
νικής άντιλήψεως τών ελληνικών καί τών ρωμαϊκών λαών. "Οθεν 
ώς έπί τής καθόλου λειτουργίας, ούτω και έπι τών μερών αύτής 
ένεχαράχθη ό τύπος τής φυσικής ίδιοπαθείας τών λαών τούτων. 
Καί κατά μέν τάς άνατολικάς λειτουργίας έν ταύτ·/) τή σπου- 
δαιοτάτη τής ίεράς μυσταγωγίας στιγμή τών προτασσομένων 
ευχών κυρία καί διηνεκής ύπόθεσις είναι ή παρατεταμένη καί, ώς 
είπεΐν, ατελεύτητος έξύμνησις τών υπερφυών τής θείας οικονομίας 
θαυμάτων, δι’ ών έξήστραψε τής αλήθειας τό φώς, καί άπηλλάγη 
τό ανθρώπινον γένος τής πλάνης. Κατά δέ τάς ρωμαϊκάς λειτουρ
γίας τών ειρημενων ευχών τό ούσιωδέστατον κεφάλαιον άποτελεϊ 
ή ζωηρά καί ένθερμος πρός τόν θεόν ευχαριστία έπί τή αποδοχή 
τών άνθρώπων τοΰ δώρου τής χάριτος. ’Εν έκείναις έπικρατεϊ τής 
φαντασίας ή άναπτέρωσις καί τού λόγου ή έ'ξαρσις’ έν ταύταις 
δεσπόζει τής ψυχής ή θυμηδία καί τής καρδίας ή βαθεΐα συντριβή 
καί ταπείνωσις. Έκεϊ έπιλάμπει ή δοξολογία* ένταύθα ή εύγνω- 

»δωτήρ κτλ.»— Λειτουργ. Μάρκου, ις', «Πλήρης γάρ έστιν ώς αληθώς ό 
ρουρανός και ή γή τής αγίας σου δόςης κτλ.».
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μοσύνη. Συνέβη δέ τό πράγμα ούχί εική καί ώς έτυχεν, άλλ’ έκ 
τοϋ αύτοΰ ψυχολογικού λόγου, δι’ ον καί έν τώ εκκλησιαστικό) 
•πολιτεύματι και έν τή χριστιανική λατρεία έκάτερος τών λαών 
τούτων τόν ίδιάζοντα τώ εαυτού χαρακτηρι τύπον έπέθηκεν. 
'Ώςτε έν τγί στιγμή ταύτη της θείας μυσταγωγίας ή μέν έξύμνη- 
σις τών έργων τής θείας μεγαλειότητας και ή δοξολογία προςήκε 
τή ιδιοφυία τών 'Ελλήνων, παρ’ οίς ή άναπτερωτική φαντασία 
και ό εποπτικός αύτών νούς έν τοΐς μεγαλουργήμασι καί έτρέ- 
φοντο καί έτέρποντο. Ή δέ ενδειξις καί διατράνωσις τής ευγνω
μοσύνης έπί τή αποδοχή ταύ δώρου τής χάριτος ίδιον ήν τή φύ
σει τών 'Ρωμαίων, ών ή πρακτική διάνοια μόνον τοΐς ήδη κεκτη- 
μένοις καί ούχί τοΐς ίνδαλματιζομένοις άγαθοΐς προςηλοΰτο καί 
έπανεπαύετο.

Μετά τάς είρημένας εύχάς έπηκολούθει ή σπουδαιοτάτη τής 
όλης δραματικής παραστάσεως πράξις, έν ή ώς έν πυρήνι και 
κέντρω πάντα τά προηγούμενα καί τά επόμενα τής ίεράς μυστα
γωγίας συνεπλέκοντο. Ή πράξις αύτη ήν ή τοΰ αγίου πνεύματος 
έπίκλησις, οπερ ό λειτουργών ίερεύς αίρων ύψού τάς χεΐρας έπε- 
καλεΐτο, ϊνα έπιφοιτήσαν κατά ταύτην τήν στιγμήν άψηται τών 
προκειμένων δώρων, καί τή άγια αύτού ένεργεία καί χάριτι μετα- 
βάλη ταύτα ύπερφυώς είς σώμα καί αίμα Χριστού. ’Εν τή ώρα 
ταύτη τό παριστάμενον πλήθος ώφειλε νά δεικνύη συντονωτέραν 
τήν προσοχήν καί τήν εύλάβειαν (’).

Άλλ’ ένταΰθα, άνακόπτοντες μικρόν τής άφηγήσεως τόν ειρ
μόν, εύκαιρον ήγούμεθα ϊνα έξετάσωμεν διά βραχέων τά περί τής 
δογματικής διαφοράς, ήτις έν τούτω τής ίεράς μυσταγωγίας τώ 
μέρει παλαιόθεν έπεκράτησε μεταξύ τής ανατολικής καί τής ρω
μαϊκής έκκλησίας.

(1) Χρυσόστ. περί τοϋ κοιμητηρίου και τοϋ Σταυρού, τόμ. Β'. «Τ 
»ποιεΐς, άνθρωπε ; δταν έστήκη πρό τής τραπέζης ό ίερεύς τάς χεΐρας 
»άνατείνων είς τόν ουρανόν, καλών τό πνεύμα τό άγιον τού παραγενέσθαι 
»Χαι άψασθαι τών προκειμένων, πολλή ησυχία, πολλή σιγή, δταν διδώ 
»τήν χάριν τδ πνεύμα, δταν κατέλθη, δταν άψηται τών προκειμένων, 
»δταν ΐδης τδ πρόβατον έσφαγμένον και άπηρτισμένον, τότε θόρυβον, 
»τότε ταραχήν, τότε φιλονεικίαν, τότε λοιδορίας έπειςάγεις
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ΈΙ παπική εκκλησία δοξάζει οτι ή μεταβολή τοΰ άρτου και 
τοΰ οίνου είς σώμα καί αίμα Χριστού γίνεται ούχ'ι διά τής έπι- 
κλήσεως τού αγίου πνεύματος, άλλα διά τών κυριακών λογίων 
«τούτο έστι τό σώμα μου» καί «τούτο έστι τό αίμα μου». Ή δέ 
ανατολική εκκλησία τούναντίον δογματίζει οτι ή μεταβολή τε- 
λεσιουργεΐται τή τού αγίου πνεύματος έπικλήσει και ούχί τή τών 
Κυριακών ρημάτων έκφωνήσει. Στηρίζει δέ τό δόγμα τούτο έπί 
τών έξης. Ό Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός, ό αυτουργός καί αρι
στοτέχνης τού μυστηρίου τούτου, ιερούργησε τήν πρώτην έκείνην 
ιερουργίαν δι’ εύχαριστίας καί εύλογίας καί έπικλήσεως τού ούρα- 
νίου αύτού Πατρός. Καί αφού τούτο έπραξε, καί διά τής εύλο
γίας μετέβαλε τόν άρτον καί τόν οίνον είς σώμα καί αίμα αύτού, 
τότε διδούς ταύτα τοΐς έαυτού μαθηταΐς είς βρώσιν καί πόσιν 
είπε «φάγετε έξ αυτού πάντες, τούτο έστι τό σώμά μου»' καί 
«πιετε έξ αύτού πάντες, τούτο έστι τό αίμά μου». 'Ώςτε τά ρή
ματα ταύτα, ώς εναργέστατα δηλούται έκ τής συνεχείας τού λό
γου τών ιερών Εύαγγελιστών, δέν έρρέθησαν πρός ιερουργίαν, 
ώςπερ ή παπική εκκλησία παρά τήν γνώμην τών άρχαίων αυτής 
διδασκάλων δοξάζει, αλλά μόνον πρός τό προςδιορίσαι καί σα- 
φηνίσαι τό πρό μικρού ήδη τελεσθέν διά τής εύλογίας μυστήριον, 
τό κρυπτόμενον ύπό τά είδη τού άρτου καί τού οίνου. Κατά 
ταύτην τοίνυν τήν τής άγιας Γραφής σαφεστάτην διδασκαλίαν 
πάντες ανεξαιρέτως οί τής Έκκλησίας διδάσκαλοι, Έλληνές τε 
καί Λατίνοι (*), από τών άποστολικών ήδη χρόνων καί εφεξής, 
έπίστευον καί έδίδασκον ότι ή τής μεταβολής ύπερφυής ενέργεια 
έν τή ίερα μυσταγωγία έτελεΐτο διά τής εύλογίας καί τής έπι·» 
κλήσεως τού άγιου πνεύματος, καί ούχί διά τών κυριακών λο
γίων. Ή δέ Εκκλησία μιμουμένη τό τού Κυρίου παράδειγμα, 
καί στηρίζουσα τήν τού μυστηρίου τούτου τελεσιουργίαν έπί τής

(1) Τάς περί τοΰ ζητήματος τούτου γνώμας τών Πατέρων και διδα
σκάλων τής Ανατολικής καί δυτικής έκκλησίας, έν πλάτει κατειλεγμένας, 
δρα παρ’ Εύστρατ'ω Άργέντη, έν τω «κατά άζυμων» έμβριΟεστάτω αύ
τοΰ Συντάγματι. σελ. 80. εκδ. Ναυπλίου.
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πράξεως αύτοΰ τοΰ Κυρίου, οςτις μετά την υπουργίαν τοΰ ιερω- 
πάτου έκείνου μυστηρίου προςετάξατο είπων «τοΰτο ποιείτε εις 
την έμήν άνάμνησιν» έθέσπισεν ϊνα οί ιερείς ιερουργώσι τον άρ
τον καί τόν οίνον τοΰ κυριακοΰ δείπνου δι’ ευχαριστίας και ευλο* 
γίας καί έπικλη'σεως, άλλ’ ούχι διά τών ρημάτων «τοΰτο έστι το 
σώμά μου κτλ». Ταΰτα δέ τά κυριακά λόγια οφείλει νά προφέρη 
ό λειτουργών ίερεύς ούχί πρός τό ίερουργήσαι, άλλ’ ένθεν μέν πρός 
τό δεΐξαι οτι σκοπεί νά έκτελέση εκείνο, οπερ έποιησεν δ Χρι
στός* ένθεν δέ πρός τό έξηγήσαι τοΐς μεταλαμβάνουσι τό διδό— 
μενον αύτοϊς, καθάπερ καί δ Χριστός έξήγησεν αύτό τοΐς Άπο- 
στόλοις διά τών περί ών δ λόγος λέξεων.

*Άλλως τε δέ ή τών άνατολικών έκκλησιών διδασκαλία περί 
της τοΰ άγιου Πνεύματος έπικλη'σεως και έπιφοιτησεως επι τά 
προκείμενα της θείας εύχαριστίας δώρα πηγάζει φυσικώς έκ της 
καθόλου πλοκής καί θεωρίας τών προηγηθεισών ευχών, καθ’ άς 
πρώτον μέν τά θαυμαστά τοΰ Θεοΰ (Πατρος) έργα, ως συντελε- 
στικά της θείας άπολυτρώσεως, έπαριθμοΰνται και γεραιρονται" 
έπειτα δέ άκολουθεΐ δ τών τιμίων δώρων αγιασμός, ώς πράξις 
αύτοΰ τοΰ Χριστοΰ. Επομένως τό κατά ταύτην την στιγμήν έπι- 
καλεΐσθαι την παρουσίαν καί ενέργειαν τοΰ άγιου Πνεύματος, 
οπερ ώς τελειοποιόν καί ζωοποιόν παρέχει διηνεκώς καί άενάως 
τοΐς άξίοις την χάριν, την δαψιλευθεΐσαν άπαξ διά τής έπί τοΰ 
σταυροΰ θυσίας, είναι όρθότατον καί δογματικώς άναπόφευκτον* 
διότι τό τής άναιμάκτου θυσίας μυστήριον έργον είναι τής όλης 
τριςυποστάτου Θεότητας, καί κατ’ άνάγκην συν τω Πατρί καί 
τώ Τίώ πρέπει νά παριστήται ενεργόν καί τό άγιον Πνεύμα. Τού
των ούτως έχόντων, έπειδή τό άγιον Πνεύμα είναι ή ζωοπάροχος 
πηγή πάσης άληθείας καί χάριτος καί αγιασμού κατά τε τήν 
τών αγίων Γραφών διδασκαλίαν καί τήν ίεράν παράδοσιν, διά 
τοΰτο ή έπίκλησις αύτοΰ έν τή μεταβολή τοΰ άρτου καί τού οί
νου είς σώμα καί αίμα Χριστού είναι καί εύλογος καί σύμφωνος 
πρός τό υγιές καί ορθόν φρόνημα τής Εκκλησίας. Κατά τούτον 
λοιπόν τόν λόγον ού μόνον πάσαι καθόλου τών άνατολικών έκ- 
^λησιών αί άργαΐαι λειτουργίαι περιέχουσι τήν τοΰ άγιου Πνεύ
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ματος έπίκλησιν (1), άλλά και αί παλαιότεραι τών Έσπερίων(2), 
και αύτης έτι της ρωμαϊκής εκκλησίας (3).

(1) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. ιδ'. «. . .Και άξιοΰμέν σε, όπως εύμε- 
ύ^ώζ επίβλεψής έπι τά προκείμενα δώρα ταύτα ένώπιόν σου, σύ ό άνεν« 
»δεής Θεός, και ευδόκησες έπ’ αύτοίς είς τιμήν τοΰ Χριστού σου, καί 
ικαταπέμψης τό άγιόν σου πνεύμα έπι τήν Ουσίαν ταύτην.. ., δπως ά- 
»ποφήνη τόν άρτον τούτον σώμα τοϋ Χριστού σου, και τό ποτήριον 
»τοΰτο α’μα τοϋ Χριστού σου, κτλ.»—Κύριλλ. Ίεροσ. Κατήχ. μυστ. Ε', 
»ς.' «Είτα άγιάσαντες αυτούς διά τών πνευματικών τούτων ύμνων, πα- 
»ρακαλούμεν τόν φιλάνθρωπον θεόν τό άγιον πνεύμα έξαποστεΐλαι έπι 
»τά προκείμενα, ϊνα ποίηση τόν μέν άρτον σώμα Χριστού, τόν δέ οίνον 
»αίμα Χριστού, κτλ.» — Δειτουργ. Ιακώβ, λβ'. «Αύτό τό πνεύμα σου 
»τό πανάγιον κατάπεμψον, Δέσποτα, έφ’ ήμας καί έπί τά προκείμενα 
ϊάγια δώρα ταύτα, ϊνα έπιφοιτήσαν τή άγιοι και αγαθή καί ένδόξφ 
»αύτοΰ παρουσία άγιάση καί ποίηση τόν μέν άρτον τούτον σώμα άγιον 
»τοϋ Χριστοΰ σου* καί τό ποτήριον τοΰτο, αίμα τίμιον τοΰ Χριστού σου». 
—Δειτουργ. Μάρκου· « . . . έξαπόστειλον ... έφ’ ημάς καί έπί τούς άρ- 
»το»ς τούτους, καί έπί τά ποτήρια ταύτα, τό πνεύμά σου τό άγιον, ϊνα 
»αύτά άγιάση καί τελειώση, ώς παντοδύναμος θεός· καί ποίηση, κτλ.».

(2) Missale Gothicum. «Descendat, Domine, in his sacrificiis 
«tuae benedictionis coaeternus et cooperator Paraclitus Spiritus, 
«ut oblationem, quam tibi de tua terra fructificante porrigimus, 
»te sanctificante sumamus...Te oramus, ut hoc sacrificium tua 
«benedictione benedicas et Spiritus Sancti tui rore perfundas, 
»ut sit omnibus legitima Eucharistia». — Ό αύτός τύπος τής τοΰ 
άγιου πνεύματος έπικλησεως έπαναλαμβάνεται έν μέν τή Μοσαρα&κή 
λειτουργίφ πεντάκις, έν δέ τή άρ/αία γαλλικανική (Missale Gallicano) 
πολλάκις. Πρός τούτοις καί έν τή αρχαία καί νεωτέρα τοΰ Ιερού Αμβρο
σίου λειτουργία τά τής έπικλησεως βήματα έχουσιν ώς Ιξής* «Sacra- 
«nientum inelfabile gratiae divinae per infusionem Sp. S. fit corpus 
«et sanguis Jesu Christi».

(3) Παρβλ. Bona, Rer. Iit· lib. II. c. 13. καί Martene, de ant. 
cccl. ril. lib. I. c. 4. art. 7.

Τούτων ούτως έχόντων, αείποτε έν τή Έκκλησία σταθερως 
έπιστεύετο οτι τά προκείμενα της ευχαριστίας δώρα πρό της ευ
λογίας καί έπικλησεως ησαν άπλοϋς άρτος καί οίνος, μετά δέ 
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την ευλογίαν και έπίκλησιν τοΰ αγίου Πνεύματος μετεβάλλοντο 
ύπερφυώς είς σώμα καί αίμα Χριστού (').

III.

Τά μετά τήν τών τίμιων δώρων εύ.Ιογίαν μέχρι 
τέλους της τών πιστών Λειτουργίας.

Ή ιερά μυσταγωγία έν τή κεφαλαιωδεστάτη δογματική αυ
τής έκδοχή νοητέα ώς θυσία προςαγομένη τω Θεώ, καί θυόμενη 
είς δόξαν μέν αύτοΰ, είς άνάμνησιν δέ της θυσίας τοΰ Χριστοΰ, 
είς τιμήν τών αγίων καί είς ά'φεσιν αμαρτιών ζώντων τε καί τε- 
θνεώτων. Κατά ταύτην τοίνυν αύτης την έννοιαν πάντη προςη- 
κόντως έν αύτή τή σπουδαιοτάτη της ίεράς μυσταγωγίας στιγμή 
έθεσπίσθη, ΐνα άναπέμπωνται εύχαί καί δεήσεις ύπέρ της καθό
λου Έκκλησίας της από περάτων έως περάτων της οικουμένης 
καί τών διακονούντων έν αύτη (2), ύπέρ ειρήνης τοΰ κόσμου, ύπέρ 
βασιλέων, στρατιωτών και συμμάχων (3), ύπέρ τών έν όδοιπο- 
ρίαις, άσθενείαις, έξορίαις καί διωγμοΐς διατελούντων, ύπέρ τών 
απίστων, τών έν μετανοία, τών κατηχουμένων, τών νεοφύτων, 
καί ύπέρ πάσης έν γένει τάξεως καί καταστάσεως ανθρώπων (4).

(1) Θεοδώρ. περί Τριάδ. διάλ. β', τόμ. Ε'. «Τι καλεΐς τό προςφερό- 
•μενον δώρον προ τής Ιερατικής έπικλήσεως ;.. .τήν εκ τοιώνδε σπερ- 
•μάτων τροφήν.. .Μετά δέ γε τδν αγιασμόν πώς ταΰτα προςαγορεύεις ; 
• σώμα Χριστού και αίμα Χριστού®.

(2) Χρυσόστ, εις τάς Πράξ. όμ. λζ'. «Άναγκαΐαι αΐ εύχαί ένταύθα 
•γίνονται ύπέρ τής οικουμένης, ύπέρ τής Εκκλησίας τής έπί περάτων» 
—Ό αυτός είς την Β . πρός Κορινθ. όμ. βΖ· «ύπέρ επισκόπων, ύπέρ 
• πρεσβυτέρων, κτλ.».

(3) Χρυσοστ. αυτόθι* « Υ"περ βασιλέων, ύπέρ κρατουντών, ύπέρ γης 
•καί θαλάσσης, ύπέρ άέρων, ύπέρ τής οικουμένης άπάσης». — Κύριλλ. 
Ίεροσολ. κατήχ. μυστ. Ε', β'. «Μετά τδ άπαρτισθήναι τήν πνευματικήν 
• θυσίαν, τήν άναίμακτον λατρείαν, έπί τής θυσίας έκείνης τού ΐλασμού, 
• παρακαλούμεν τδν θεόν ύπέρ κοινής τών έκκλησιών ειρήνης, ύπέρ τής 
•τού κόσμου εύσταθείας, ύπέρ βασιλέων, ύπέρ στρατιωτών καί συμμά- 
•χων».

(#) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. ιβ'. «Ύπέρ τού λαού τούτου, ινα άνα-
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Μετά δέ την ύπέρ τών ζώντων δέησιν έπηκολούθει ή ύπέρ 
τών κεκοιμηριένων, είς δύο συνήθως τάξεις διαιρούμενων, ών η 
μέν περιελάμβανε γενικώς πάντας τούς άπ’ αίώνος εύαρεστησαν- 
τας τώ θεώ^1), ή δέ είδικώς και ώρισμένως τους έν τοΐς ιεροΐς δι* 
πτύχοις καταγεγραμμένους (2). Εύθύς μετά τάς ειρημένας δεή
σεις άνεγινώσκετο η κυριακη προσευχή (3), εί και αί διάφοροι

(1) Αύτόθι’ «*Έτι προςφέρομέν σοι και ύπέρ πάντων τών άπ’αίώνος 
»εύαρεστησάντων σοι άγιων, πατριάρχων, προφητών, δικαίων, άποστό- 
»λων, μαρτύρων, ομολογητών, έπισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων, ύπο- 
«διακόνων, αναγνωστών, ψαλτών, παρθένων, χηρών, λαϊκών και πάντων, 
»ών αυτός έπίστασαι τά ονόματα».—Κύριλλ. 'Ιεροσολ. κατήχ. μυστ. Ε', 
θ'. «Ειτα μνημονευομεν και τών προκεκοιμημένων, πρώτον πατριαρχών, 
«προφητών, αποστόλων, μαρτύρων.. .είτα καϊ ύπέρ τών προκεκοιμη- 
»μένων αγίων πατέρων και έπισκόπων και πάντων άπλώς τών έν ήμΐν 
» προκεκοιμημένων ».

(2) Διονυσ. Άρεοπαγ. περί έκκλ, ίεραρχ. κεφ. Γ'. «Τών Ιερών πτυ- 
»χών ή μετά τήν ειρήνην άνάρ^ησις άνακηρύττει τούς όσίως βεβιωκότας, 
»καί πρός έναρέτου ζωής τελείωσιν άμεταστάτως άφικομένους· ημάς 
»μέν έπι τήν δι’ όμοιότητος αύτών μακαριστήν έξιν καί θεοειδή λήξιν 
νπροτρέπουσα και χειραγωγούσα, τούς δέ ώς ζώντας άνακηρύττουσα, καί, 
»ώς ή θεολογία φησΐν, ού νεκρωθέντας, άλλ’ είς θειοτάτην ζωήν έκ θα- 
«νάτου μεταφοιτήσαντας».

(3) Κυρίλλ. 'Ιεροσολ. κατήχ. μυστ. Ε', β'. « ΕΤτα μετά ταΰτα τήν 
»εύχήν λέγομεν εκείνην, ήν ό Σωτήρ παρέδωκε τοΐς οίκείοις αύτοΰ μα- 
ίθηταΐς, μετά καθαράς συνειδήσεως πατέρα έπιγραωόμενοι τόν θεόν, 
»καΐ λέγοντες· «Πάτερ ημών κτλ.».— August. serm. 227’ «Post

ϊδείξης αύτόν είς έπαινον τοΰ Χριστού σου βασίλειον ΐεράτευμα. . .ύπέρ 
»τών έν παρθενίφ και αγνεία, ύπέρ τών χηρών. . .ύπέρ τών έν σεμνοΐς 
»γάμοις και τεκνογονίαις, ύπέρ τών νηπίων τοΰ λαού σου...ύπέρ τής 
»πόλεως ταύτης και τών ένοικούντων, ύπέρ τών έν άρ^ωστίαις, ύπέρ 
»τών έν πίκρα δουλείφ, ύπέρ τών έν έξορίαις, ύπέρ τών έν δημεύσει, 
»ύπέρ πλεόντων και όδοιπορούντων. . .ύπέρ τών μισούντων ήμας καί 
»διωκόντων ημάς διά το όνομά σου, ύπέρ τών έξω δντων καί πεπλανη- 
»μένων. . .ύπέρ τών κατηχουμένων τής έκκλησίας, ύπέρ τών χειμαζό
μενων ύπό τοΰ άλλοτρίου, ύπέρ τών έν μετανοία. . .ύπέρ τής ευκρασίας 
»τοΰ άέρος και τής ευπορίας τών καρπών. . .ύπέρ τών δι’ εύλογον αιτίαν 
βαπόντων».
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λειτουργίαι τών τε ανατολικών καί τών έσπερίων εκκλησιών διά
φορον αύτγ προςδιορίζουσι θέσιν, έξαιρεθείσης μόνης της έν ταΐς 
τών Αποστόλων διαταγαϊς, έν ή παραλείπεται ολως.

Μετά τοΰτο δ διάκονος έλεγε κπρόςχωμεν»' δ δέ επίσκοπος 
η δ ίερεύς, καλών τό τών πιστών πλήρωμα είς μετάληψιν τών 
δώρων της ευχαριστίας, προςεφώνει ατά άγια τοΐς άγίοις» (J). 
Ό δέ λαός άνέκραζεν «Είς άγιος, είς Κύριος, είς Ιησούς Χριστός, 
»είς δόξαν ©εοΰ Πατρός, ευλογητός εις τούς αιώνας» (2). Μεθ’ δ 
έπηκολούθει ή μεγάλη καλούμενη δοξολογία (3). Τούτων ούτω 
τελεσθέντων, άπεκαλύπτετο δ άγιος άρτος, και κατετέμνετο 
κατ’ έθος άρχαΐον εις τεμάχια (κατά τό παράδειγμα του Κυρίου, 
καί είς σύμβολον τοΰ πάθους καί της σταυρώσεως) (4), τέσσαρα

(1) Διαταγ. των άγ. Άποστ. Η', ιή.— Κύριλλ. 'Ιεροσ. κατήχ. μυστ. 
Ε, β*. «Μετά ταύτα λέγει ό ίερεύς· τά άγια τοΐς άγίοις· αγία τά προκεί- 
>μενα, έπιφοίτησιν δεξάμενα αγίου πνεύματος· άγιοι και υμείς, πνεύμα- 
>τος άγίου καταξιωθέντες». —Χρυσ. όμ. ιζ'. ε’ις τήν πρός Έβρ. «'Όταν 
»ειπη «τά άγια τοΐς άγίοις» τοΰτο λέγει· ει τις ούκ έστιν άγιος, μή 
«προςίτω. Ούχ άπλώς φησιν, άμαρτημάτων καθαρός, άλλ* άγιος.. .Ού 
«βούλομαι μόνον, φησι, βορβόρου άπηλλάχθαι υμάς, άλλά και λευκούς- 
• εϊναι, και ώραίους».

(2) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. ενθ. άνωτ.
(3) Αύτόθ. «Δόξα έν δψίστοις θεω και έπι γής ειρήνη, έν άνθρώποις 

»εύδοκια. Ωσαννά τώ υΐώ Δαβίδ, εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι 
«κυρίου, θεός κύριος καί έπεφάνη ήμΐν. 'Ωσαννά έν τοΐς υψίστοις».— 
Χρυσοστ. εις τήν πρός Κολοσσ. όμιλ. γ*. « Εύχ αριστοΰντες λέγομεν, δόξα 
>έν δψίστοις θεω και έπί γής ειρήνη, έν άνθρώποις εύδοχία».

(4) Χρυσόστ. εις τήν Α*. πρός Κορ. όμ. κδ*. «Διά τί δέ προςέθηκεν, 
«τόκλώμεν ; τοΰτο γάρ έπι μέν εύχαριστίας έστιν ίδεΐν γινόμενον έπι δέ 
»τοΰ σταυρού ούκετι, άλλά καί τούναντίον τούτφ’ όστοΰν γάρ αύτοΰ, 
Λφησίν, ού συντριβήσεται· άλλ’ οπερ ούκ έπαθεν έπι τοΰ σταυρού, τοΰτο 
«πάσχει έπι τής προςφορας διά σέ, και ανέχεται διαζλώμενος, ϊνα πάν- 
»τας έμπλήση».

«sanctificationem sacrificii Dei, quia nos ipsos voluit esse sacri- 
«ficium suum.. .dicimusorationem dominicam;).—Greg. M. epist. 
IX, 12· «Orationem dominicam idcirco mox post precem dicimus, 
«quia mos apostolorum fuit, ut ad ipsam solummodo orationem 
«oblationis hostiam consecrarent».
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μέν παρ’ "Ελλησι, τρία δέ παρά Λατίνοις, και εννέα παρ’ Ίσπά" 
νοΐς κατά την Μοσαραβικήν λειτουργίαν. Ταΰτα δέ πάλιν τά τε
μάχια κατεμελίζοντο εις μοίρας πλείονας άναλόγους τοΰ πλήθους 
τών είς μετάληψιν προετοιμαζόμενων (1).

(1) Κλήμ. Άλεξ. Στρωμ. βιβλ. Α'. βή και τήν ευχαριστίαν τινές δια- 
»νείμαντες, ώς έθος, αύτών δή έκαστον τοΰ λαβεΐν τήν μοίραν έπι- 
»τρέπουσιν».—Διονύσ. Άρεοπ. περί έκκλ. ίεραρχ. κεφ. ΓΖ. «Τδν έγκε- 
«καλυμμένον και αδιαίρετον άρτον άνακαλύψας, και εις πολλά διελών, 
»και τδ ένιαΐον τοΰ ποτηριού πάσι καταμερίσας, συμβολικώς τήν ένότη- 
»τα πληθύνει και διανέμει, παναγεστάτην έν τούτοις ιερουργίαν τελών»*

(2) «Γεύσασθε και ΐδετε οτι χρηστδς ό Κύριος». Παρβλ. Κυρίλλ. Ίε- 
ροσ. κατήχ. μυστ. Ε', 20.

(3) Οΰτω λ. χ. καθ’Ιερώνυμον (ep. 71 ad Lucin.) ήγαπατο τοΰ 
λέ. ψαλμοΰ δ πρώτος στίχος (ΐ’Εξηρεύξατο ή καρδία μου λόγον αγαθόν». 
Και ή Μοραβική δέ λειτουργία τδν στίχον τοΰτον περιέχει.

(4) Κύριλλ. Ίεροσ. ένθ. άνωτ. βΠροςιών μή τεταμένοις τοΐς τών χει- 
»ρών καρποΐς προςέρχου, μηδέ διηρημένοις τοΐς δακτύλοις, άλλα τήν 
»άριστεράν θρόνον ποιήσας τή δεξιά, ώς μελλούση βασιλέα ύποδέχεσθαι, 
»καΐ κοιλάνας τήν παλάμην δέχου τδ σώμα τοΰ Χριστού... προςέχων 
»μή παραπολέσης τι έκ τούτου αύτοΰ. Ειτα προςέρχου και τφ ποτηρίω 
»τοΰ αίματος, μή άνατείνων τάς χεΐρας, αλλά κύπτων και τρόπω προς- 
»κυνήσεως καί σεβάσματος λέγων τδ Αμήν. ’Έτι δέ τής νοτίδος ένού- 
»σης τοΐς χείλεσί σου, χερσίν έπαφώμενος και οφθαλμούς και μέτωπον 
»και τά λοιπά αγίαζε αισθητήρια».

Προςερχομένων τών πιστών είς την τών άχράντων μυστηρίων 
μετάληψιν, έψάλλοντο ύπδ τοΰ χοροΰ διάφοροι τοΰ Δαβίδ ψαλ- 
μοί. Τοιοΰτοι δ’ ήσαν κατά μέν τάς τών Αποστόλων διαταγάς 
(Η', 13.) δ λδ', κατά δέ την λειτουργίαν της έν Παλαιστίντ] έκ
κλησίας του αύτοΰ ψαλμοΰ ό Θ' στίχος (2), και κατ’ άλλους άλ
λοι (3). Και της προςπελάσεως δ’ αύτης ό τρόπος έπρεπε νά γί- 

νηται ούχι απλώς και ώς έ'τυχεν, άλλ’ έν τάξει τή προςηκούστρ, 
ΐνα τηρηται ή άπαιτουμένη εύκοσμία και ησυχία, ώς ήρμοζεν έν 
τοιαύτη στιγμή. Και δή πάντες δμοΰ και έκαστος ιδία ώφειλον 
εύλαβώς νά προςέρχωνται και ευσχήμως (4), τών μέν κληρικών 
κατά τδν τοΰ αξιώματος βαθμδν ηγουμένων, τών δέ λαϊκών κατά 
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τήν τής ηλικίας κλίμακα επομένων (’). Ή δέ μετάδοσις τής ευ
χαριστίας έπρεπε νά γίνηται διά τών ιερέων, και ουδενι τών λαϊ
κών συνεχωρεΐτο, παρόντος έπισκόπου η πρεσβυτερου η διακόνου, 
νά μεταλαμβάνη ό ίδιος (2). Καί οί μέν ίερεις έκοινώνουν εντός τοΰ 
ίεροΰ βήματος, οί δέ κληρικοί έξωθεν αύτοΰ έν τώ χορώ, οί δέ 
λαϊκοί εκτός τοΰ χοροΰ (3). Έκάστω τών μεταλαμβανόντων ό 
επίσκοπος ή ό πρεσβύτερος, έν ανάγκη δέ καί δ διάκονος (4), πα- 
ρέχων τόν άγιον άρτον έλεγε «σώμα Χριστού (5)»’ δ δέ μετα- 
λαμβάνων δμολογών τοΰτο καί έπιβεβαιούμενος άπήντα «αμήν»’ 
ομοίως καί δ διάκονος προςφέρων τό άγιον ποτήριον προςεπέλε- 
γεν «Αίμα Χριστού, ποτήριον ζωής(6)»* δ δέ κοινωνών «Αμήν».

(1) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. Η', ιγ'. «Μεταλαμβανέςω ό έπίσκοπος, 
»επίιτα ot πρεσβύτεροι, καί οι διάκονοι, καί δποδιάκονοι, και οί άναγνώ- 
»σται, και οί ψάλται, καί οί άσκηται και έν ταίς γυναιξιν αι διακόνισσαι 
»και αΐ παρθένοι και αι χήραι (Β', νζ'. «αί γυναίκες κατακεκαλυμμέ- 
»vat την κεφαλήν, ώς αρμόζει γυναικών τάξει, προςερχέσθωσαν) , εΤτα 
»τά παιδία, και τότε πας ό λαός κατά τάξιν μετά αίδοΰς και ευλαβείας 
»άνευ θορύβου (Β', νζ'. «ώς βασιλέως προςερχόμενοι σώματι»)».

(2) Τής έν Τρούλλ. Συνόδ. καν. νή. «Μηδείς τών έν λαϊκοίς τεταγμέ- 
»νων έαυτώ τών θείων μυστηρίων μεταδιδότω, παρόντος έπισκόπου, ή 
»πρεσβυτέρου, ή διακόνου».

(3) Concil. Tolet. IV. c. Π. «Sacerdos et Levita ante altare 
«communicent, in choro clerus, extra chorum populus».—παρβλ. 
και Concil. Bracar. I. c. 31.

(4) Statut. eccl. ant. c. 38. «Diaconus, praesente presbytero, 
«eucharistiam corporis Christi populo, si necessitas cogat, jussus 
«eroget».

(5) ’Εν τή τής 'Ρώμης έκκλησίφ έπι Γρηγορίου Α', τοΰ ίερέως τά 
βήματα έν τή προςφορά τοΰ άγιου άρτου εΐχον ώς έξής· «Corpus Domi- 
»ni nostri Jesu Christi conservet animam tuam». 'Όρα Joann. 
Diae. Vita Greg. h. II.c. 41.

(6) Λειτουργ. τοΰ Άποστ. νάρκου κεφ. Κ'. «'Ο Ιερεδς δταν μεταδίδη 
»τον κλήρον, λέγει «σώμα άγιον». Καί είς τό ποτήριον λέγει· «Αίμα 
ιτίμιον τοΰ κυρίου καί θεοΰ και σωτήρος ημών».

Μετά ταΰτα άνεγινώσκοντο εύχαριστήριοι πρός τόν θεόν εύχαι 
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ύπδ τοΰ διακόνου (*) και τοΰ έπισκόπου (2). Τδ δέ έξέρχεσθαι τόΰ 
ναοΰ πρδ τής συμπληρώσεως τών εύχών τούτων, δι’ ών συνεπλη- 
ροΰτο και ή ιερά [χυσταγωγία, κατεκρίνετο σφόδρα (3). Τών εύ
χών τούτων άναγνωσθεισών, ό διάκονος έλεγε «Τω θεώ διά τοΰ 
«Χριστοΰ κλίνατε και ευλογεΐσΟε», δ δέ έπίσκοπος ηΰχετο και

(1) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. Η', κ'. «Κοίι ό διάκονος λεγέτω, παυ- 
«σαμένου τοΰ ψάλλοντος· Μεταλαβόντες τοΰ τιμίου σώματος και τοΰ τι- 
»μίου αίματος τοΰ Χριστοΰ, εύχαριστήσωμεν τώ καταξιώσαντι ήμας 
«μεταλαβεΐν τών αγίων αύτοΰ μυστηρίων, και παρακαλέσωμεν μή είς 
«κρίμα, άλλα είς σωτηρίαν ήμΐν γενέσθαι, είς ωφέλειαν ψυχής και σώ- 
«ματος, είς φυλακήν εύσεβείας, είς άφεσιν αμαρτιών, είς ζωήν τοΰ μέλ- 
«λοντος αϊώνος».

(2) Αύτόθι· «Και ό έπίσκοπος εύχαριστείτω.. . Δέσποτα ό θεός ό παν- 
«τοκράτωρ ό πατήρ τοΰ Χριστού σου. . . εύχαριστοΰμέν σοι οτι κατηξίω- 
«σας ήμας μεταλαβεΐν τών αγίων σου μυστηρίων. .. ,ό χωρίσας ήμας 
»τής τών ασεβών κοινωνίας, ένωσον ήμας μετά τών καθωσιωμένων σοι, 
«στήριξον έν τή άληθεία τή τοΰ αγίου πνεύματος έπιφοιτήσει... .τούς 
ϊΐερεΐς άμώμους διαφύλαξον έν τή λατρεία σου, τούς βασιλείς διατήρησον 
»έν ειρήνη, τούς άρχοντας έν δικαιοσύνη.. .τον λαόν σου άγίασον.... 
»τά νήπια αδρυνον, τούς νεωτελεΐς βεβαίωσαν· τούς έν κατηχήσει παί- 
υδευσον καί τής μυήσεως άξιους άνάδειξον και πάντας ήμας έπισυνά- 
«γαγε είς τήν τών ούρανών βασιλείαν έν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίφ ήμών»^

(3) Χρυσοστ. όμιλ. προς τούς άπολιμπαν. τών θείων συνάξεων, τόμ. 
Β\ «Τί ποιείς άνθρωπε ; τοΰ Χριστού παρόντος, τών άγγέλων παρεστώ-
«των, τής φρικτής ταύτης τραπέζης προκειμένης, τών αδελφών σου μυ- 
«σταγωγουμένων έτι, αύτος καταλιπών άποπηδας; και έπι δεΐπνον μέν 
κ εί κληθής, κ&ν πρότερον κορεσθής, ού τολμάς, τών άλλων άνακειμέ- 
«νων, άναχωρήσαι προ τών φίλων αύτός. Ενταύθα δέ τών φρικτών του 
«Χριστού μυστηρίων έπιτελουμένων, τής ίεράς τελετής συνεστώσης έτι, 
«καταλιμπάνεις έν μέσω πάντα καί αναχωρείς. Καί πού ταΰτα συγγνώ- 
«μης άξια; ποιας δέ απολογίας·, βούλεσθε εϊπω, τίνος έργον ποιούσιν 
«οί προ τής συμπληρώσεως άναχωροΰντες, καί τάς εύχαριστηρίους ωδάς 
»ούκ έπιφέροντες τώ τέλει τής τραπέζης ;.. ."Οτε έκοινώνησε τδ έσχα- 
«τον δεΐπνον ό Ιούδας, τδ κατά τήν τελευταίαν νύκτα έκέίνην, τών 
«άλλων απάντων άνακειμένων, αύτος προπηδήσας έξέβη. Εκείνον τοίνυν 
Μμιμούνται καί ούτοι, οί προ τής έσχάτης άποπηδώντες εύχαριστίας4 
«έκεϊνος γάρ εί μή κατέλιπε τούς συμμαθητάς, ούκ δν άπώλετο».
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εύλόγει αυτούς ('). Μετά ταύτα δ διάκονος διαλύων την ιεραν 
σύναξιν άνέκραζεν «’Απολύεσθε έν ειρήνη» και ούτω άπεπερα*· 
τούτο ή τών πιστών λειτουργία.

Νικηφόρος Καλογερας\

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.
l,es exploits de Digenis Akritas, epopee byzantine dii 

dixieme siecle publiee pour la premiere fois d’ apres 
le manuscrit unique de Trebizonde par C. Sathas et 
E. Legrand. Paris, mdccclxxv.—Είς δον σελ. clii,299.

Την μέν εισαγωγήν τού βιβλίου τούτου έξήτασαν ήδη ιστορι- 
κώς δ κ. Rambaud έν τή Revue des deux mondes ^15 Αύ- 
γούστου 1875) και δ κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος έν τω «Αιώνι» 
της 21 Αύγούστου, έκάτερος δ’ αύτών έ'φθασεν είς άλλα συμπε
ράσματα, έκεΐνος μέν παραδεχόμενος πάντα τά λεγόμενα ύπδ 
τοΰ κ. Σάθα, ού έ'ργον εΐνε δ πρόλογος κατά τινα έν τω ύπδ ημε
ρομηνίαν 6|1δ Σεπτεμβρίου φύλλω της «Κλειούς» δηλωσίν του, 
δ δέ παρ’ ήμΐν διακεκριμένος καθηγητής καταδεικνύων σφάλματά 
τινα ιστορικά και άναχρονισμούς αναντίρρητους. Ή δημοσίευσις 
εινε άξια οπωςδήποτε νά προκαλέση παντοίας κρίσεις, έξεταζο- 
μένης προσέτι μάλιστα τής τε φιλολογικής και γλωσσικής τοΰ 
ποιήματος αξίας, όπερ κατά τον δέκατον αιώνα πιθανώτατα

(1) Διαταγ. τών άγ. Άποστ. ενθ. άνωτ. «Ό θεός ό παντοκράτωρ.. . 
«ευμενής γενόμενος έπάκουσόν μου διά τδ όνομά σου και εύλόγησον τούς 
«σοι κεκλικότας τούς εαυτών αυχένας, και δδς αυτοΐς τά αιτήματα τών 
«καρδιών αύτών τά έπι τώ συμφέροντι, και μηδένα αύτών απόβλητον 
«ποίησης έκ τής βασιλείας σου, άλλά άγίασον αυτούς, φρούρησον, σκέ- 
«πασον, άντιλαβοΰ, ^ΰσαι τόϋ άλλοτρίου, κάι παντδς έχθρου, τούς οίκους 
«αύτών φύλαξον, τάς ειςόδους αύτών και τάς εξόδους φρούρησον κτλ.».

13 (Αθηναίου τεύχος γ' έτους δ'.)
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γραφέν εινε τδ αρχαιότατοι τών γνωστών μνημείων τής νέας έλ
ληνικής ποιήσεως και γλώσσης. Εινε δ’ εντεύθεν άρμοδιώτατον 
πρδς έπίλυσιν του αινίγματος πώς έκ τοΰ ρωμαϊκού την αρχήν 
εκείνου κράτους γενναται κατά μικρόν ό παραδόξως κεκραμένος 
βυζαντιακδς κόσμος, όστις διατηρεί μέν ώς πιστδς φύλαξ τάς 
παραδόσεις και άναμνήσεις τοΰ ελληνικού τε και ρωμαϊκού βίου 
άναμίξ, συνενόνει δ’ έν έαυτω τδν σύγχρονον βίον τής Ανατολής 
καί τής Δύσεως, εινε δ’ άμα τδ κατ’ έξοχήν χριστιανικόν κράτος 
καί ή πηγή τού καθ’ ημάς έλληνισμοΰ. Και δή πάντα ταΰτα τά 
στοιχεία αναγνωρίζονται έν τή περί Ακρίτου έποποιϊα. Καί τής 
μέν ρωμαϊκής άρχής τδ κράτος διαδηλοΰται πανταχοϋ, μάλιστα 
δ’ έν τή πολιτική ίσχύϊ καί τή Ιεραρχία τή στρατιωτική ήν πα- 
ριστά πρό ήμών τδ έ'πος. Τοΰ δέ ανατολικού κόσμου τδ μέγεθος 
ζωηρώς ζωγραφει ό ποιητής πρδ ημών περιγράφων τήν αύλήν τού 
Έμίρου καί τών δούλων τδ πλήθος καί τών μεγάρων τήν λάμ- 
ώιν. Τήν δέ Δύσιν ύπομιμνήσκει ημάς ό έρωτικδς ίπποτισμός καί 
αί άρπαγαί παρθένων καί αί ώδαί ύπδ τά παράθυρα τής έρωμέ- 
νης. ’Αφ’ ετέρου δ χριστιανισμός παρίσταται έν όλη αύτοΰ τή 
δυνάμει, είς δέ τήν δαιμονίαν αύτοΰ πειθώ ύπείκει μέν δ ισχυρός 
Εμίρης τής Ιωνίας, ύπείκει δέ ή μήτηρ αύτοΰ καί άλλοι πολλοί 
τών άλλοδόξων. Τέλος δέ τδν μέν άρχαΐον ελληνισμόν ύποφαί- 
νουσιν αί τήδε κάκεΐσε τοΰ ποιήματος ύπομνήσεις τών έκκρίτων 
έλλήνων ποιητών, μάλιστα δέ αυτή αύτη ή γλώσσα έν ή εινε 
γεγραμμένον τδ έπος, ήτις καίπερ πολλάς ένέχουσα κοινάς λέξεις, 
πλείους δέ σχηματισμούς νεωτέρους καί συντάξεις τής καθωμι- 
λημένης εινε όμως ετι κατά τά εξ δέκατα ή αδιάφθορος αρχαία 
γλώσσα. Ό δέ καθ’ ημάς έλληνισμδς ανευρίσκει έν τώ ποιήματι 
τούτω πολλάς πράξεις καί ήρωας πολλούς οϊτινες άναμιμνήσκου- 
σιν αυτόν τών χθές καί πρώην ημερών τά έργα καί τούς αγώνας. 
Άλλά πλήν τής τοιαύτης έξετάσεως τών τότε ηθοποιών δυνά
μεων—διότι καθαρώς ιστορική άξια δέν δύναται νάποδοθή είς 
τδ ποίημα—καί άλλως δύνανται νά μελετηθώσιν οί περί Άκρι
του στίχοι, καί δή ώς έπος. Τίς ή σχέσις τού έκ δέκα Λόγων 
και ύπερτρισχιλίων στίχων συγκειμένου τούτου προϊόντος τής βυ- 
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ζαντιακής φιλολογίας, του προφανώς έν Μικρά Άσία γεγραμμέ- 
νου, προς τήν αύτοφυα καί πολύκλαδον ποίησιν τοΰ λαοΰ την 
ύμνοΰσαν τά κατορθώματα δημοτικού τίνος ήρωος παρεμφερούς 
πρός τόν Ήρακλέα, άλλως αλλαχού όνομαζομένου ; Τίς δέ ολου 
τούτου τοΰ κύκλου τών ασμάτων και έπυλλίων ή πρός άλληλα, 
πρός τήν σύγχρονον ιστορίαν, πρός τήν άρχαίαν μυθολογίαν σχέ- 
σις; Τίνα τών παρεμφερών άλλήλοις τούτων έπυλ7/».«■ 
δύνανται νά θεωρηθώσιν τθν άκριτικον κνκΛον
(dt ν erDo), διότι ού πάντα όσα έν τή εισαγωγή συνέλε- 
ξαν οί έκδόται άνήκουσιν ενταύθα, ήκιστα δέ βεβαίως τό «Μάνα 
μέ τους εννιά σου γυιούς και μέ τή μιά σου κόρη» ; Τέλος δέ άφ’ 
ού πρώτον έξετασθή ή σχέσις τούτου τοΰ ποιήματος πρός τά 
όμοίαν υπόστασιν εχοντα έπύλλια και άσμάτια, καθ’ εαυτό έξε- 
ταζόμενον εϊνέ τι ένιαΐον, ύπό ένός στιχουργοΰ έν ένι χρόνω γρα- 
φέν καί,· αν τοΰτο, πότε έγράφη ; Τέλος δέ πάντων άρα εινε άσή' 
μος ή γλωσσική μελέτη ήτις δύναται νά γεννηθή αφετηρίαν λαμ.- 
βάνουσα τούτους τούς στίχους-, Δύναται δέ μάλιστα αυτή ούκ 
ολίγον νά συντείνη είς τόν ορισμόν τοΰ χρόνου καθ’ 8ν άκριβώς 
έγράφη τό ποίημα τοΰτο ώς όλον ή τά μέρη αύτοΰ άν έγράφη 
κατά διαφόρους χρόνους, ώς ίσως ήτο δυνατόν νάποδειχθή. Διότι 
έχομεν σταθερόν σημεΐον άφ’ ου δυνάμεθα νάφορμηθώμεν έν 
ταύτη τή μελέτη, δήλα δή τά έν τή κοινή γλώσση γεγραμμένα 
ποιήματα τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου, περί ών είμεθα βέβαιοι οτι 
έγράφησαν τόν ιβ' αιώνα καί τό ποίημα παραινετικόν Αλεξίου 
Κομνηνοΰ τού λεγομένου Σπανέα τό τελευταΐον υπό ΓουλιέλμΟυ 
Wagner έκδοθέν (*),  οπερ και άρχαιότερον ενδέχεται νά ήνε. 
Δέν πρέπει δέ έν τή περί γλώσσης μελέτη νά λησμονηθή καί ή 
έπί τόν ποιοΰντα έπίδρασις τοΰ κατά τόν Πόντον κοινοΰ ιδιώμα
τος, έξ ής πολλά εύχερέστερον θά έξηγηθώσι.

(*) Έν τή σπουδαίφ συλλογή Carmina Graeca Medii Aevi. Li- 
psiae MDCCCLXXIIII. σ. 1—27.r 13*

Και περί τούτων μέν πάντων άφίνω είς άλλους ή είς άλλοτε 
τήν μελέτην, περιορίζομαι δ’ ένταΰθα είς έξέτασιν τής έκδόσεως 
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αύτοΰ τοΰ ποιήματος, τών γραφών τοΰ χειρογράφου και των υπο 
τών έκδοτων γενομένων διορθώσεων ύπδ κριτικήν φιλολογικήν 
έποψιν. 'Ομολογώ δέ χάριτας εις τον έτερον τών έκδοτων, τόν 
φιλότιμον κ. Legrand, δστις διαμένων πρό τινων εβδομάδων έν 
Άθήναις εύγενώς παρέσχε μοι προς μελέτην αυτό το χειρόγρα
φόν, τούθ’ δπερ έγένετό μοι πάροχον ώφελειας ου μικράς. Όφείλω 
Ob «ο., >.. σημειώσω δτι ή μέν άνάγνωσις τοΰ χειρογρά
φου έγένετο ύπδ του έκδοτου λ, xc. έπιμελώς, όλίγιστα δέ 
χωρία ή κακώς άνεγνώσθησαν ή διωρθώθησαν έν ου biv,^ 
πάντα θέλω σημειώσει έκαστον έν τώ οίκείω τόπω, δτι δέ 
πολλά τών κακώς γεγραμμένων διωρθώθησαν έπιτυχώς, άτινα 
δύναται δ άναγινώσκων αύτδς νά εύρη παραβάλλων πρός τας ύπδ 
τδ έδαφος διαφόρους γραφάς.

Πριν δέ προβώ εις τά ειδικά, δύο τινά νομίζω δίκαιον αμέ
σως ένταΰθα νά παρατηρήσω, διότι άφορώσιν είς τδ δλον.

Και πρώτον μέν η παραβολή τοΰ κώδηκος κατέστησέ μοι 
φανερόν, δτι αί γραφαι τοΰ χειρογράφου δσαι κακώς έχουσαι έν 
μέν τώ έδάφει αντικατέστησαν δι’ άλλων, άνεκοινώθησαν δέ ύπδ 
τδ κείμενον δέν εΐνε άπασαι, λείπουσι δέ πολλαί. Τοΰτο εΐνε 
άτοπον, δτε μάλιστα ένα μόνον έχομεν κώδηκα, τοΰτον τόν της 
βιβλιοθήκης τοΰ ελληνικού φροντιστηρίου Τραπεζούντος, γεγραμ- 
μένον, καθ’ οσον τις δύναται έκ τοΰ τρόπου της γραφής νά είκάση, 
περί τόν έκκαιδέκατον αιώνα. Ουδέ δυνάμεθα νά νοήσωμεν τόν 
λόγον δι’ 8ν τινές μέν γραφαί παρελήφθησαν, άλλαι δέ έμειναν 
έκτός.

Τδ δεύτερον δέ άξιον σημειώσεως εΐνε οτι δέν έτηρηθη ή 
δέουσα προσοχή περί τόν όρθόν τονισμόν καί την γραφήν τών 
εγκλιτικών και έγκλινομένων λέξεων. Ενιαχού δέ, καίτοι ταύτα 
έν τώ χειρογράφω όρθώς εχουσιν, έν τή έκδόσει εΐνε έσφαλμένως 
γεγραμμένα. Έσημείωσα δέ τοιαύτα περί τόν τονισμόν τών εγ
κλιτικών έσφαλμένα χωρία ύπέρ τά έκατόν’ νομίζων δέ περιττήν 
τήν καταρίθμησιν τούτων πάντων ένταΰθα, άρκοΰμαι είς τήν 
καταγραφήν έκείνων μόνον δσα όρθώς έχοντα έν τώ χειρογράφω 
ούκ όρθώς έγράφησαν δημοσιευομένου τού έπους.
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Διό γραπτέον και διορθωτέον’
Μή μου αντί: μή μοΰ ς·. 2650. — γυναικαδελφοϊς μου 

αντί : γυναικάδελφοίς μου ς·. 1330. Νά τονίσωμεν δέ τήν λέξιν 
ούτως, έν τή ληγούσφ, άφίνει ήμας ελευθέρους τό χειρόγραφον και 
έν7·1387 ένθα γέγραπται γυναικαδελφους άνευ τόνου.— 
§ αρεστόν μοι άντί: αρεστόν μοί ς. 256.—γηραιός μοι αντί: 
γηραιός μοί ς. 1781.—μέν μοι άντί: μέν μοί ς. 2034.— δέ 
μοι άντί: δέ, μοί ς. 2276.—τις μοι άντί: τίς μοί ς. 3014.— 
αύτοΰ μοι άντι: αυτού μοι ς. 1799.—ουν μοι άντί: ούν μοί 
ς. 2147.—κρυπτώς μοι άντί : κρυπτώς μοί ς. 2171.—ασπερ 
μοι άντί: ά'σπερ μοί ς. 1522 — δστις μοι άντί : οστις μοί ς-, 
1996.— ολίγον μοι άντί: ολίγον μοί ς. 2078.— μόνον μοι 
άντί: μόνον μοί ς·. 2148.—σπαθέαν μοι άντί : σπαθέαν μοί ς·. 
2193.—φίλημά μοι άντί: φίλημα μοί ς-· 98.— § Οΐμε άντί : 
ο'ί μέ 7·31.—διαλεκτούς με άντί: διαλεκτούς μέ ς. 85.— 
γυνή με άντί: γυνή μέ ς. 89.—εάν με άντί : εάν μέ ς·. 94.— 
πρός με άντί: πρός μέ ς. 251, 556, 1643, 2329, 2405, 
2490, 2502.— τά με άντί: νά μέ ς. 264--- μηδέν με άντί: 
μηδέν μέ ς. 1281. — δέ με άντί: δέ μέ ς. 2476. — γάρ με 
άντί: γάρ μέ ς. 2525.— μή με άντί: μή μέ ς. 2890.— πώς 
με άντί : πώς μέ ς·· 186.— τοΰ με άντί; τοϋ μέ ς·. 2440.— 
ήν με άντί ήν μέ ς. 2285. — πλέον με άντί: πλέον μέ ς. 
1252.— ούτως με άντί : ούτως μέ ς. 2124.— κονταρέας με 
άντί κονταρεάς μέ ς. 2478.— δάκνει με άντί : δάκνει μέ ς. 
2661,— δέσμιόν με άντί : δέσμιον μέ ς. 359.

Θεός σοι άντι: Θεός σοι ς·. 1983.— ών σοι άντί: ών σοι ς·. 
1726.—πάντες σοι άντι: πάντες σοι ς. 76.—φαρία σοι άντί: 
φαρια σοι ς. 327.— οβελός σοι άντί : όφελος σοι ς. 627. — 
§ μή σε άντί : μή σέ ς. 224, 349 (δίς), 530.— δέ σε άντί: 
δέ σέ ς·. 525.—εγώ σε άντί: εγώ σέ ς·. 1793.—μίαν σε άντί 
μίαν σέ ς. 118.— πότε σε άντί: πότε σέ ς. 151.·—αιχμάλω
τόν σε άντί: αιχμάλωτον σέ ς. 356.-^7/f σε άντί: ζην σέ ς. 1 56.

Νά τον άντί: νά τόν ς. 132, 2058 (δίς).— Νά την άντί: 
νά τήν ς. 100.—δέν το άντί : δέν τό ς. 538.
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Χωρίς τίνος αντί χωρίς τίνος ς·. 1449.
Οϊδα πώς ς. 1791, οπερ καλώς ούτως έχον έν τω κώδηκι 

ούκ όρθώς διώρθωσεν ό εκδότης είς "· οίδά πως' διότι τό πώς 
ενταύθα δέν εινε τό έγκλινόμενον μόριον, άλλά συγκοπή τού ό
πως, τά δέ τοιαύτα δέν πρέπει βεβαίως νά έγκλίνωνται.

ΣυνεΛθεΐν ποτέ αντί: συνελθεΐν ποτέ ς. 2611.—Έν δέ ς·. 
1846 τού χειρογράφου γέγραπται μή ποτέ τί όπερ διορθωτέον 
είς μή ποτέ τι, ούτω δέ γραπτέον καί ού : μήποτε τί.

Λέγε αντί: δέ γέ ς·· 319.
Πλήν δέ τούτων ήθέλομεν επιθυμήσει καί μείζω σταθερότητα 

περί τήν γραφήν λέξεων τινών, ώς π. γ. έκείνης ή άποκεκομμένη 
χρήται έπ’ άλλη σημασία ό λαός λέγων πη.ΙαΛώ. Ούτως έν μέν 
ς. 2119, 2201, 2501 κτλ. γράφεται παρά τού εκδότου έπη- 
ΛάΛησα, έπηΛάΛησεν, έπιΛάΛησα κτλ., έν δέ ς. 1166, 1260 
καί άλλαχοΰ ίππη.Ιά^ησεν, τούθ’ όπερ φαίνεται νά ήνε καί τό 
όρθόν, τής λέξεως λεγομένης πιθανώς παρά τό ίππος καί 2α2ώ 
(Πρβλ. λαλήσαντες τούς ίππους ς. 2581.—[ό ’Αγκύλας] έλά- 
λησε τό ίππάριον ς. 2118* ίδε καί 2408 κτλ.) ’Άν δέ που 
λέγη δ ποιητής τόν ίππον ίππη2ά2ησα {ς. 2501 κτλ.) ή τόν 
μοΰντον ίππη.ΙάΑησα (ς-· 2119), άναμιμνήσκει τούτο συντά
ξεις οία ή ναυπηγώ ναΰν ή πΑοΐον και άλλας πολλάς όμοιας. 
Έν δέτώ χειρογράφω γράφεται ή λέξις άλλοτε άλλως ώς καί 
παρά τώ έκδότη.

Τό αύτό δέ ρητέον καί περί τών παρά τώ εκδότη ώς καί έν 
τώ κώδηκι άλλοτε άλλως γραφομένων αρνήσωμαι {ς. 96), ήρ- 
νίστην (ς. 361), άρνισδής (ς. 364), άρνησάμενος (ς. 819), 
άρνησβήναι {ς. 1597) καί εί που άλλαχοΰ" νομίζω δέ ότι 
έπρεπε νά γραφή τό ρήμα πανταχοΰ έν τώ Η, τοΰ Σ προστεθει
μένου κατ’ έπενθήκην, διότι ούδέ φαίνεται ό ποιητής παραδεχό
μενος θέμα αρνίζομαι, άτδ έναντίας δέ άπαντα παρ’ αύτώ καί 
ό ένεστώς άρνοΰμαι καί τό παράγωγον αρνητής.

Τοιαΰται δέ περί τήν γραφήν άστασίαι άπαντώσι καί άλλαι 
έν τή έκδόσει.

Καθόλου δέ δύναται νά ρηθή περί τοΰ εκδότου, οτι έποιήσατο 
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επιμελή χρήσιν τοΰ κώδηκος, άναγνούς αύτόν πιστώς και τηρη- 
σας τό κείμενον όσον μάλλον ήδύνατο*  άλλά συνέβη και είς αυ
τόν ο τι μονονού εις πάντας τούς δημοσιεύοντας τι τό πρώτον 
και άφ’ ενός μόνου χειρογράφου, οτι περί πολλά μέν έφάνη συν- 
τηρικώτερος τοΰ δέοντος, ένεωτέρισε δέ περί άλλα ένθα τις αύ- 
στηρότερος επικριτής θά ηΰχετο νά έ'βλεπεν αύτόν εύλαβέστερον 
έμμένοντα τοΐς καθεστώσι.

(*) Πρό τής καταγραφής τών έμών διορθώσεων θεωρώ χρέος μου 
ένταύθα νά σημειώσω άμαρτήματά τινα άτινα βεβαίως εινε τυπο
γραφικά.

X 8 ΐ ρ άντι: χειρ ς, 2δ. —μετ’ εαυτού άντι: μεθ’εαυτού ς. 699. 
— τήν φόβον άντι : τόν φόβον ς. 1653. — ά ε ΐ σου αντί : αεί σου 
ς. 1677.—Μετά τόν ς. διορθωτέον έν τή σημειώσει τό λοίπη 
είς λοΐπη, διότι τούτο πράγματι έχει ό κώδη$.— ορμήν άντι : ορμήν 
(κώδ. ορμήν) ς. 4949.—γεν οι το αντί: γένοιντο ς. 2379.—Μετά τόν 
ς. 2424 έν τή έπιγραφή π ο λ ε μ ε ι άντι: τιολεμεϊ— πορφυράν τε 
άντι: πορφύραν τε ς. QUI.— ε ι χ ε ν άντι: εϊχεν ς. 2791.—άφαιρετέα 
ή κάτω στιγμή μετά τήν λ. λίθων έν ς. 2833,—ά πειθούντας άντι: 
άπειθούντας ς, 3113.—ούκ ύπεστράφην άντι: ούχ ύπεστράφην 
ς. 3181.

Τά ολίγα ταΰτα άρκοΰσιν ϊνα καταδείξωσι και τήν σχέσιν 
ημών πρός τόν κώδηκα καί τό κείμενον*  έν δέ τοΐς έξης θάπο- 
πειραθώ νά διορθώσω ταΰτα τά κατ’ εμέ κριτήν έν τώ κειμένω, 
οίον πρόκειται ήμΐν έν ταύτη τή έκδόσει, κακώς έχοντα. Εντεύ
θεν αί μέν τών διορθώσεων μου, άναγόμεναι είς τάς γραφάς τοΰ 
κώδηκος καί ή ταύτας ώς έχουσι τηροΰσαι ή άπ’ αύτών άφορμώ- 
μεναι, εινε άσφαλέστεραι, αί δέ, στηριζόμεναι έπί τής ύψηλοτέ- 
ρας κριτικής, εινε μάλλον είκασίαι πρός διόρθωσιν (*).

Έν τή επομένη καταγραφή τών έμών διορθώσεων ένθα μέν 
παρατίθεται τή γραφή τών έκδοτών τό (sic), σημεΐον οτι ή 
γραφή αύτών εινε αυτή ή τοΰ κώδηκος, ένθα δ’ έν τω κώδηκι 
άλλα γράφονται έσημείωσα τοΰτο ρητώς, Τέλος δέ ένθα ούδέν 
σημειοΰται, ή γραφή τοΰ κώδηκος συμφωνεί πρός τήν έμ.ήν.

Διόρθου ς. 12. π ο lar χάξ>αν έπάρωμεν αντί: έπάρομ.εν (sic). 
ς. 14. πώς· · · έκτίΛτι άντι: έκτίλλει (κώδ, έκτεΐλει).
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42. ω άμηρά, πρωτ’ άμηρα και κίων της Συρίας άντι ί 
κύων (sic), διότι άποκαλεΐται μέν έν ς, 32 δ άμηράς κύων, 
δέν εινε δμως πιθανόν νά προσφωνήται ούτως υπό τών αδελ
φών αίτούντων νάπολάβωσι παρ’ αύτοΰ την αίχμαλωτισθεΐ- 
σαν αδελφήν.

ς. 63. ούδεις ήμών έτύγχανεν Ιν τη ύπιδημία άντι : άπο- 
δημία (sic). 'Ότι δέ ούτω πρέπει άναγκαίως νά γραφή άπο- 
δεικνύει και αύτη ή μετάφρασις τών εκδοτών «nous elions 
tous a 1’ etranger.

ς. 90. διά τοΰτο ύμας έπείρασα ινα τδ βέβαιον μάθω άντι: 
έπείραζα (sic).

g. 105. Ταύτην την γην άντι: ταύτην* την γην. Ούτω δέ τό 
ταύτην άναφέρεται εις την λ. γην, ούχί δέ είς τό κόρην τοΰ 
ηγουμένου στίχου. Διότι τοιοΰτος χωρισμός τοΰ ούσιαστικοΰ 
άπό τοΰ επιθέτου εινε παρά την έξιν του ποιητοΰ.

g. 108. Λιποθυμήσαντας άντι: λειποθυμήσαντας (κώδ.λυποθη- 
μήσαντας).

g. 119. ζωσάνσε έτήρησαν, άδέ.Ιφιν άντι: έτήρησαν άδελφήν 
[μας] (κώδ. άδελφίν). Ενταύθα θά έμενεν η συλλαβή μας έξω 
μέτρου* νομίζω δέ πιθανήν τήν έμήν διόρθωσιν, διότι συνήθη 
τά τοιαύτα ύποκορίσματα κατά τόν Πόντον, και έν τώ έπε» 
δέ τούτω άπαντώσι πολλά τά ανάλογα.

g. 157. Και ταΰτα ή στρατήγισσα χαίρουσα εμείάδει. Μετά 
τοΰτον τόν στίχον οί έκδόται έσημείωσαν οτι έπεται χάσμα* 
άλλά νομίζω οτι ούδέν λείπει, διότι τό ταΰτα δέν φαίνεται 
προαγγέλλον νέον μονόλογον τής στρατηγίσσης, άλλ’ άναφέ
ρεται μάλλον πρός τά ήδη ύπ’ αυτής ρηθέντα.

g. 171. Χρίστε θεί μου, Λέγουσα, πας ύ είς σε πιστεύων 
άντι: φώς, ό είς σέ πιστεύων (sic).

g. 188. ρωμαίους άντί: 'Ρωμαίους
g. 226. είσαι κατηραμένος άντί: ήσαι (sic). Μόνον οριστική δύ- 

ναται νά γραφή καταλλήλως ένταΰθα, διότι καί άν άφήσωμεν 
ούτω γεγραμμένην τήν ύποτακτικήν, δέν δύναται αύτη νάν- 
τικαταστήση τήν προστακτικήν ής μάλιστα θά έχομεν χρείαν. 
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ς. 234. θούλη αντί: βούλει (κώδ. βούλη)
7· 240. rdc πόλεις άντι: καί πόλεις.
7· 294. σκοτίας άντι: σκοτιάς (κώδ. σκοτείας).
ς·. 399. μητρδς αύτοΰ άντι: αύτοΰ (sic).
ς-. 426. εί έπιλάθωμαι άντι : έπιλάθομαι (sic). Εινε δ’ έν τω 

ποιηματι ή σύνταξις τοΰ εί μεθ’ ύποτακτικης ούχί τι τών 
ασυνηθών,

g. 505. ουδ* εϊπερ. · ·εχοι άντι : έχει (sic) καί διά το πρέπον 
καί κατ’ άναλογίαν προς τό έν ς. 504 εί· · ·εχοιτο.

ς·. 533. εβαλον άντι: ελαβον. Δέν έννοώ διά τίνα λόγον εινε 
ανάγκη νάλλαγη τό βουλήν εβαλον τοΰ κώδηκος εις βου~ 
λήν ελαβον. ’Άν τοΰτο ένθυμίζη τό νεωτερικόν ’πήρα την 
απόφασή δέν εινε εκείνο άνάλογον τοΰ βουλήν προτίθημι, 

ς. 687. ράθυμος άντι: ράθυμος (κώδ. ράθυμος).
ς. 743. ε^ερον καί τδν Αιγενή αί βάϊαίτου εσω 

άντι : αί βάϊαί τε (κώδ. βάϊαι ται).
ς·. 768. τέλος δέ τονδετοΰ βίου δέδωκεν έν ειρήνη

αντί: δέ δέδωκεν (sic). 'Η διόρθωσις, ην καθιστά άναγκαίαν 
αύτός ό στίχος χωλαίνων, εινε οίονεί αύτόδηλος.

ς-· 782. έδεδοίκει τε άντι : έδεδοίκεται (κώδ. έδεδοίκειται).
ς·. 784-5. γέγραπται:

νύκτας ημέρας προσδοκάν καί, τάς κλεισούρας, κάμπους 
ευθείας λογιασμένος και άλλων δεινών κινδύνων (sic).
Τό χωρίον είνε προφανώς έφθαρμένον, νομίζω δέ δτι άριστα 
διορθοΰται άν τραπη τό άλλων δεινών είς αμελών (με
τοχήν).

ς. 822. διά ωραίας πόθου αντί: διά ωραίας πόθον. Εινε δέ ή 
σύνταξις της προθέσεως διά μετά γενικής πρός δηλωσιν του 
αίτιου παρά τώ ποιητη συνηθεστάτη. ’Ίδ. ς·. 521, 528, 818 
κτλ.

ς. 836. θς τέθνηκεν εξόριστος βασιλική προστάζει 
Ρωμανού τοΰ πανευτυχούς διά τινας προλήψεις. 
άντι: προσλήψεις (sic).

7. 1217. άπάγγειλόν μοι αντί: άπάγγειλόν μου.
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ζ·β 1240 και άλλαχοΰ. ά^>’ ού άντί: άφοΰ, Ή όρθοτέρα αύτη 
διαλελυμένη γραφή εΐνε καί μεταβίβασις είς τόν άλλον τύπον 
«y ά, δστις δέν εΐνε σπάνιος έν τούτω τω έπει.

ς·. 1322. ευχαρίστηση καί &εόν καί χαίρη είς τόν κόσμον 
άντί; ευχαριστήσει και. · .χαίρει (sic). Διότι εινε ταύτα τά 
ρήματα υποτακτικής έγκλίσεως, ώς και τό άνωτέρω ϊόη, δέν 
εΐνε δέ σπάνιόν τι έν τούτφ τω έ'πει τοιαύται ύποτακτικαι 
έξηρτημέναι άπό νοούμενου τίνος ϊνα ή' τι τοιοΰτον.

ς. 1368. Καί την κόρην έκάθισαν αντί: έκάθισεν (sic), διότι 
άναφέρεται είς τήν πράξιν τών οίκετών τών τούτο έπιτραπέν- 
των μάλλον ή είς τήν εντολήν τού άμηρά.

ς. 1377. αί πέτραι άειόονοΰσαν άντί: άηδονούσαν (sic). Άπι- 
θανώτατόν τι θά ήτο νά παρίστη ό ποιητής τούς λίθους αδον- 
τας δίκην άηδόνων, ώς θά έδεχόμεθα κατ’ άνάγκην άν έτηρού- 
μεν τήν γραφήν τού χειρογράφου μετά τού εκδότου, δστις διά 
τούτο καί μεταφράζει les rochers chanterent melodieu- 
sement. Διά μικράς δέ διορθώσεως άποκτώμεν ρήμα άειόο·> 
νέω (=άεί δονέω), ού τήν ύπαρξιν ούτω μάλιστα γεγραμ- 
μένου έν μια λέξει, έπικυροΐ καί ή έν τή δημοτική χρήσις ρή
ματος άει^οη'<ζω=άνακατόνω καί ονόματος άειόόνισον (έκ 
τού αεί δόνισον)=ε!δος χουλιάρας πρός άνάμιξιν τής μιζύθρας 
(’Ίδ. Συλλογή λέξεων έν χρίσει έν τε Αίγίλη καί Κρήτη ύπό 
Νέστορος Ξύδια έν Πανδώρα, τόμ. Κ.', 1870, σελ. 158), 
"Αλλως δέ ρήμα παραγόμενον έκ τού άηδών καί άνάλογον 
νούν έχον δέν είνέ τι δλως άχρηστον έν τή δημοτική.

ς·. 1448-49. πόθον ώέ ειχεν άπειρον τοΰ μόνος όιοόεύειν 
καί μόνος του άνόραγαθεΐν κτλ.

Ούτω νομίζω ένταύθα διορθωτέον άντί: μόνος τού άνδραγα- 
θεΐν (sic).

ς·. 1493. υπέρ άνθρωπον άντί: ύπεράνθρωπον.
ς. 1650. ώς άν άντί: ώσάν, ούτω δέ καθίσταται και φανερώ- 

τερον οτι ή λέξις δύναται ένταΰθα ίσα καί τό ϊνα·
ς. 1651. ψυχής γάρ τό Λυπούμενον συν τω Λέγειν έζΐει 

άντί; έξήει, Κομίζω δτι πρέπει νά μείνη ώς έχει έν τω κώ··. 
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δηκι τοΰτο τδ αυτοσχέδιον ρήμα έθ,ίει, δπερ αύθαιρέτως ού
τως έγράφη ύπο τοϋ ποιητοΰ παραχθέντος ίσως έκ της απα
ρεμφάτου έζιέναε είς σχηματισμόν τούτου τοΰ τύπου' διότι 
αρα μη γραφόμενον έν τώ παρατατικώ έθ,ήεε αποδίδει την έν
νοιαν ής εδώ έχομεν χρείαν;

ς. 1670. φαρία τούτον όέόωκα, πρωτεία τοΰ πατρός μου 
άντι: φαρία του τόν δέδωκα (κώδ. φαρία τοΰ τόν).

ς, 1683. τήνόε βουΑήν άντι: τήν δέ βουλήν (sic).
ς·. 1701 και 1704. ώόεύομεν άντί: όδεύομεν (sic). Ή χρήσις 

τοΰ ίστορικοΰ ένεστώτος σπανία έν τώ έπει, μάλιστα δ’ έν- 
ταΰθα άκατάλληλος έν μέσω πολλών παρωχημένων χρόνων.

ς·. 1711. έρωτικάς περιθοάάς άντι: μεταβολάς (sic).
ς·. 1724 πεζή άντι: πεζή (κώδ. πεζή).
ζ". 1772. η άόοκήτως αγαθού τοιούτου χωρισθήναι

ή τό γΛυκύ κτλ. 
άντι: ή άδοκήτως (sic).

ς·. 1802. [ό'κ] γονείς καί συγγενείς ούόεν προσεΛογίσθην
άντί: προελογίσθην (sic). Πρβλ. κατωτ. έν ς·. 3041.

ς-. 1811. ούκ είχον δστις γένωμαι άντι: γένομαι. Όμοίως 
δ’ έν ς. 2637.

ς-. 1814-6. Καί πάσας μου καταΛαβων μέΛεστ τάς αισθήσεις 
έν κάΛΛει τε τους οφθαλμούς, έν τή άφή τάς χεΐρας, 
τό στόμα τοΐς φιΛήμασι καί ακοήν τοΐς Λόγοις 

άντί :άκοή (κώδ. άκοή).
ς-. 1820. καί είς 3-εόν όρκίζουσα καί είς ψυχάς γονέων 

άντί: εύχάς (sic). "Ισως καί τοΰτο δέν θά ήτο δλως άπόβλητον 
κατά παραβολήν πρός τό τής καθωμιλημένης νά εχης τήν 
ευχήν των γονέων σου, άλλ’ άν γράψωμεν ψυχάς ύπομι- 
μνήσκομεν προσφώνημα φυσικώτερον καί συνηθέστερον λεγό
μενον ύπό τοΰ αίτοΰντος χάριν τινα, έν ώ τό πρώτον μάλλον 
ευχαριστήριον συνήθως εινε.

C. 1821 κ. έ.
’ΛΜ’ ούν ό άντικείμενος, ό σκότους τε προστάτης κτλ. 
αυτόν γάρ παρεσκεύασε θεόν έπιΛαθέσθαι.
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άντι: άλλ’ ού (sic).
ς-, 1835 κ. έ. Αύτόν έκεϊσε ενρηκώς και πΛεΐστα νονθετήσας 

καί μετεπαγγει.Ιάμενος μή ταύτην αθέτηση, 
έχειν, ώς ύπέσχετο, έν βίω γαμέτην τον, 

διηγησάμην άπασι κτλ.
Ενταύθα διόρθωσα μέν εις μετεπαγγειΛάμενος τό της έκδό
σεως μετ επηγγειΜίμενος (sic), ώς άναυξητως γέγραπται 
αμέσως κατωτέρω έν ς*. 1845 έπαγγειΛάμενος, διώρθωσα 
δέ είς γαμέτην τον τό γαμέτην τε (sic), πρός δέ έτρεψα 
είς κόμμα την έν τω κειμένω κάτω στιγμήν μεθ’ ην εϊπετο 
νέα άρχη άπό τού Αιηγησάμην κ. έ.

ς. 1840. τούς δέ μή 9-έμις έζειπεϊν παρέτρεχον τών Λόγων 
άντι; τόν λόγον (sic).

ς·. 1842. προσχορηγήσας άντι: προχορηγτίσας (sic).
ς-. 1846. τον μή ποτέ τι άδικον τή κόρη διαπράζαι 

άντι: διαπράξη (sic).
ς-. 1851. τήν άθΛιον έμήν ψνχήν άντι: τόν ήλιον έμης ψυχής 

(κώδ. τόν ήλιον, έμην ψυχήν). Νομίζω δτι ούτω πρέπει νά 
διορθωθη τό χωρίον, διότι τό μέν δέν ευρίσκω έχουσάν τινα 
νουν την φράσιν, αν μείνη ώς έγράφη ύπό τών έκδοτων, τό δέ 
δέν ητο δυνατόν, ό έπι τοις άθέσμως πεπραγμένοις ταλανί- 
ζων έαυτόν Άκριτης και αίσχυνόμενος έπι τη εαυτού άδικίοι 
νά λέγη δτι κατεΐδε τόν ήλιον της εαυτού ψυχής.

ς-. 1908. τάς παρειάς παρείκαζε· ■ ·στιΜοΰσας άντι: τάς 
παρείας παρείκαζε. . . στιλβώσας (sic).

ς-. 1962. εγώ έπί τήν κείνην μον άντι: έγώ δέ έπί (sic).
7- 1963. ήδύς γάρ ον έκάθενδον ύπήρχέ μοι ό τόπος 

άντι: ηδύς γάρ δν κτλ. (sic).
ς. 2001-2. καί πάντες έκινήθησαν είς έρωτα σνντόμως 

άπειρον, ό τι μέγιστον τής ηδονής έκείνης.
άντι: άπειρον οτι μέγιστον (sic). Κατά τούτο δέ διορθωτέα 
και τά της μεταφράσεως «et tous briilerent d’un amour 
aussi immense que peut le comporter celte passion», 
δ^ότι ώς διορθούμεν τό χωρίον θά έσημαινε «και πάντες ταχέως 
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κατελήφθησαν ύπό έρωτος απείρου, ο τι μεγίστου νάπολαυ- 
σωσιν έκείνην.

ς·. 2097. γέγραπται έν τε τω κώδηκι και τή έκδόσει 
«Χρόνον ούκοΰν έπΛήρωσα καί είΛκέ με ό πόνος 
καί μετά την συμπΛήρωσιν τοϋ εναντίου χρόνου κτλ,».

Ένταΰθα φαίνεται ακατάλληλος ή λέξις εναντίου πλήν ή αν 
έσήμαινε τόν χρόνον ώς παρεμβάλλοντα προσκόμματα είς την 
έκτέλεσιν της έκδικήσεως, άλλά και τοΰτο ού φυσικόν’ προ
τείνω δέ νά διορθωθή ή λέξις είς ενιαυσίου, οτε τό νόημα εύο- 
δοΰται.

ς·. 2,135. ^αρ^οϋντες τοΰ νικάν άντί: ο'ί και θαρροΰν- 
τες (sic). "Αν τηρησωμεν τήν γραφήν τοΰ χειρογράφου και 
τών έκδοτών, πρέπει νά νοη'σωμεν τήν μετοχήν θαρροΰντες 
ισοδύναμον ρήματι οριστικής έγκλίσεως, όπερ ούκ ασυνήθες 
έν τώδε τώ έπει. I *

ς·. 2152. ώπισθοπόόησα άντί : ώπισθαπόδησα (sic).
ς·. 2231. πάσας γάρ τάς περιφανείς ας πρότερον κατεΐόον 

άντί: πόσας κτλ. (sic).
ς·. 2242. Έν τή μετά τοΰτον τόν στίχον σημειώσει ανήκαν 

τους φανούς άντί: άνη'ψαντες φανούς (κώδ. άνήψαντες).
ς·. 2253. Έν τή έκδόσει γέγραπται: ού γάρ έθαύμασας ποΛΛά 

ημών ώς αήττητους (sic), ούτω δ’ έχοντα νομίζω τόν στί
χον ύποπτον' διορθωτέον δέ ή τό ποΛΛά είς πο^.Ιούς η τό 
άηττητους είς άηττήτων, μάλλον δ’ εκείνο.

ς. 2268. αϋτη όέ ήν απόγονος άντί: απόγονον (sic). Διότι 
μόνον άρσενικά ονόματα τής δευτέρας λεγομένης κλίσεως βλέ- 
πομεν κατά τό τραπεζούντιον ιδίωμα άπολήγοντα έν τή ονο
μαστική είς ν^ ώς ό άνθρωπον κτλ.

ς. 2286 τέκνων μου τών φιΛτάτων άντί: τών τέκνων μου 
φιλτάτων. Δέν υπάρχει λόγος μεταβολής τοΰ κειμένου.

ζ. 2294. έζ οφθαλμών απόρρητον τήν χάριν κεκτημένη 
άντί: κεκτημένην.

ς. 2320. χιΛίων άντί: χιλιών. Περιττή ή καταβίβασις τοΰ 
τόνου.
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ς·. 2345. καί γένηται διά κενής . . . 6 κόπος άντι: διαζενης 
(κώδ. διακενης).

ς-. 2374. ώς εφθημεν είπόντες άντι: έφημεν (sic).
ς-. 2437. έπείπερ τις ήδύνατο τοσούτους πρός όπΛίτας 

..........................................κατ εθωρακισμένους ;
άντι: έπείπερ τις ήδύνατο, τοσούτους προσοπλίτας 

...................................κατεθωρακισμένους'
Έκ της έμμονης ταύτης είς την γραφήν τοΰ κώδηκος επέρ
χεται και νους τοΰ ολου άλλος η ό κατά την μετάφρασιν τοΰ 
έκδότου.

ς·. 2470. ίΛπίζοντές με άνεΛεΐν άντί s όΧτνίζοχ μοί άνελεϊν 
(κώδ. έλπίζοντες μοι).

ς·. 2592. χεϊρα δ* αυτής τήν δεξιάν πΛήξας έν τοΐς δακτύ- 
Λοις άντι: πλη'σας (sic).

ς·. 2615. καί τάς ορέξεις εφυγον, κατάρας τής σαρκός μου 
άντι : και τάς ορέξεις έφυγον καθαράς της σαρκύς μου. 
(κώδ. καθάρας). Λέγουσα άμέσως πρότερον ή Μαξιμώ περί 
της μέχρις έζείνης της στιγμής τηρησεως της παρθενίας της 
«και τοΰτο μέν έφύλαξα έως άρτίως ώδε» θά έπέφερέ Tt 
άκατανόητον άνευ της διορθώσεως ην προτείνω, ουδέ ήδύνατο 
νά λέγη ορέξεις καθαράς την γενετήσιον άρμην* κατάρας δέ, 
ώς διορθώ, θά έσημαινε τότε=έπαράτους επιθυμίας.

ς*. 2625. εΐώθαμεν άντι: είώθημεν (sic).
ς·. 2644. Λόγους παγγΛνκυτάτους άντι: λόγοις παγγλυκυτά· 

τοις (sic), έκτος άν έχη δύναμιν αιτιατικής τοΰτο το Λόγοις, 
οπερ δέν θά έ'μενεν άνευ άναλογιών έν τω έπει.

ς·. 2646. ήττήθη ούν ό Λογισμός βεθήΛω επιθυμία άντι; 
έπιθύμει (sic).

7. 2706. κατωχυρωμένον άντι: καταχυρωμένον (sic).
7. 2732. άπαντες γάρ δεδύνηνται παράδοξοι οί Λίθοι 

ώς μή Λοιπόν έκφαίνεσθαι τήν θεωρίαν τούτων 
ώς από πέτρας τοιγαροϋν ύπάρχουσαν καΛΛίστας.
Ουτω γέγραπται τό χωρίον παρά τοΐς έκδόταις, τηρηθΐίσης 

πλην άσημων παραλλαγών της γραφής τοΰ κώδηκος. Αλλά 
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προφανώς εινε οί στίχοι ούτοι έφθαρμένοι, διδ άτελης και ανα
κριβής έγένετο και ή ριετάφρασις «cbaque pierre etait polie 
avec un art si merveilleux que la surface ue se pouvait 
apercevoir.» 'H κυριώτατα έφθαρμένη λέξις εΐνε βεβαίως τδ 
δεδύνηνται' &W αδυνατώ νά εΰρω λέξιν ητις άντικαθιστάσα 
ταύτην νάποδίδη και είς τδ ολον χωρίον νοΰν τινα. Μη ητο άρα 
γεγραμμένον την άρχην μάλλον δεδόμηνται κατά βαρβαρισμδν 
ούχί ολως ξένον τη λέξει τούτου τοΰ έπους;
ς. 2736. τέσσαρας άντί: τέσσαρεις (sic).
ς-. 2749. μουσείο κτιστός άντι: μουσιόκτιστος (κώδ. μουσιώ- 

κτιστος). Ή λέξις γέγραπται έν άλλοις στίχοις όρθώς.
ς. 2759. τάς όψεις πάντων τών έκεϊ έτερπε τυγχανόντων’ 

άντι: πάντων τάς (sic).
ς. 2829-33. Έν τη έκδόσει γέγραπται τδ πλεΐστον συμφώνως 

πρός τδν κώδηκα :
ταΰτα και άΛΛα πΛείονα έν τοΐς δυσΐ τρικΜνοις 
τά πάντα χρυσιόμουσα ΐστδρησεν Ακριτης, 
ώς τοΐς όρώσιν άμετρον την ήδονην παρέχων, 
ποΛύν έχων διάστημα τό μήκος καί τό πλάτος 
τό έδαφος έσκέπασε μετά τίμιων Λίθων κτλ.

και μεταφράζονται ταϋτα ούτω' «Telles etaient, et beau- 
coup dautres encore, les peintures des deux salles, 
toutes executees en mosaique et en or par Acritas. 
Elles faisaient a qui les voyait un plaisir extreme, a 
cause de leurs vastes dimensions en hauteur et en 
largeur. Les pierres precieuses dont le parvis etait 
constelle etc.»—Ένταΰθα νομίζω οτι μετά μέν τδ Άκρι
της γραπτέον ά'νω στιγμήν, τδ δέ εχων διορθωτέον είς έχον, 
ούτως ώστε τότε τδ μέν ώς· - · παρέχων θά σημαίνη βού' 
Λόμενος παρασχεΐν, τδ δ’ έχον θά συντάσσηται κανονικώς 
άναφερόμενον είς τδ έδαφος, έν ώ νΰν άνωμαλώτατα άναφέ- 
ρεται είς τά τρίκλινα.

ς·. 2933. κ' έπαίταις τοΰτο εδιδεν ώς ψυχικόν πατρωον 
άντι τοΰ ακατάληπτου καί ϊταις (sic)' οτι δέ την έννοιαν
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ταύτην απαιτεί τδ χωρίον δεικνύει και ή ορθή μετάφρασις 
aqu’ il donnait aux pauvres comme une aumone κτλ.» 

ς-, 2958. καί τήν αιτίαν έαυτοΰ προσγράφει Αμαρτία,
άντι: προγράφει αμαρτίαν (sic).

σ. 2966. πρό τοΰ μή έρευνήσαι άντι: προτού κτλ.
ς·, 3041. κόρην εκείνην την τερπνήν ήγάΜΙετο προσθΜπων 

άντι : προβλέπων (sic). Εινε γνωστή ή άπο αντιγράφου είς 
άντίγραφον σύγχυσις τούτων τών δύο προθέσεων, τής πρό 
και προς- Πρβλ. και άνωτ. ς-. 836, 1842, 2958.

ς*. 3054. ό παροχεύς βαθύτατος ειρήνης 'Ρωμανίας 
άντι: δ παροχεύς βαθύτατος, ειρήνη 'Ρωμανίας (sic).

ς. 3091 κ. έ.
Ούόεις έτόΛμησεν έΛθεϊν έμπροσθεν τούτου νέος 
καίήν ειρήνη πανταχοΰ και άνενοχΑησία

άντι: καί ή ειρήνη πανταχοΰ και ή άνενοχλησία, κατά τδν ά- 
μέσως κατωτέρω ς*. 3104 «και ήν ειρήνη πανταχοΰ καί άνε
νοχλησία. »

ς-. 3125. πέπραχεν άντι: πέπρακεν, ούδ’ έννοώ δι’ οντινα λόγον 
τδ όρθώς έχον διωρθώθη είς έσφαλμένον. σΟτι δέ καί έν τω 
κώδηκι γέγραπται πέπραχεν μαρτυρεί καί ή ύποσελίδιος κρι
τική σημείωσις έν τή προκειμένη έκδόσει.

ς·. 3157. αί χεϊρες γάρ έΑύθησαν τά άθάα ού ποιοϋσαι 
άντι:. . .αί ποιοϋσαι. Καλώς ειχεν έκείνην τήν γραφήν δ κώ· 
δηξ, δ νοΰς δέ τοΰ χωρίου εινε δτι έλύθησαν αί χεϊρες καί ου 
ποιοΰσιν άθλα τδ έξης’ δέν πιστεύω δέ νάναγκάζη είς τήν 
διόρθωσιν δ έπόμενος στίχος «οί πόδες έδεσμεύθησαν οί τάς 
δδούς κρατούντες.»

Και τοιαΰται μέν αί έμαί διορθώσεις* άλλά δέν πρέπει νά νο- 
μασθή—πολλοΰ γε καί δει—δτι διά τών άνω σημειωθέντων έζη- 
λείφθησαν άπαντα τά παρά τω ποιητή βαρβάρως ή σολοίκως 
έχοντα, διότι ουδ’ ήθέλησα τοΰτο. ’Εσκόπουν δέ μόνον νάποκα- 
ταστήσω τδ κείμενον οίον κατά πάσαν πιθανότητα έγράφη τδ 
πρώτον, διατηρών τά ίδιάζοντα είς τήν λέξιν τοΰ ποιητοΰ καί 
άποτελοΰντα τον γλωσσικόν χαρακτήρα τούτου τοΰ έπους. Καθίή 
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στατο δέ το έργον δυσχερέστεροι έντεΰθεν, οτι δήλα δή ή 
γλώσσα έν ή το ποίημα έγράφη κατέχει τό μεταίχμιον μεταξύ 
τής αρχαίας και τής καθωμιλημένης, δέν είνέ τις σώφρων και πε- 
πηγυΐα, άλλα βατταρίζει άλλοτε άλλα και πολλάκις άλλως τά 
αύτά. Οί μέν γραμματικοί τύποι εινε ασταθείς και οίονεΐ ρέοντες, 
ή δέ μετοχή, τηρούσα ενίοτε τόν γνήσιον αυτής χαρακτήρα, έχει 
τό πλεΐστον σημασίαν ρήματος, αί πτώσεις έναλλάσσονται συνε
χώς, αί λέξεις πολλάκις κολοβούνται αύθαιρέτως ή μηκύνονται 
περιέργως, τήδε κάκεΐσε αναφαίνονται λέξεις περί ών τις δικαίως 
αμφιβάλλει άν ήνε τής αρχαίας λείψανα έρηριμμένα ή τής νέας 
γλώσσης οί πρώτοι βλαστοί. Πλήν άλλ’ όμως και δι’ όλου τού
του τοΰ λαβυρίνθου ευρίσκει τις άριάδνειον μίτον* ύπάρχουσί τι- 
νες κανόνες καθ’ οδς έγράφη τό έπος, ύπάρχει τις ένότης λέξεως 
και τρόπου, άλλα ταΰτα πάντα μάλλον νά έννοηθώσι καί νά 
μαντευθώσι δύνανται ή νά περιγραφώσι. Διό προέβην είς τήν ώς 
άνωτέρω διόρθωσιν μόνων έκείνων τών χωρίων περί ών ένόμιζον 
οτι άκατάλληλα όντα έπρεπε νά γραφώσι συνωδά τούτω τω 
οϊωδήποτε λεκτικώ τρόπω τοΰ έπους. Αλλά διά τό νά μή ήνε δ 
χαρακτήρ ούτος ευδιάγνωστός τις και ώρισμένος, είκός εινε άλλος 
νά έκλάβη αυτόν άλλως, άφίνεται δέ ούτως είς κριτικάς έπιστα- 
σίας και διορθώσεις κέλευθος πλατεία, ώστε καί τις έπεξεργαζόμε- 
νος μετ’εμέ τούς στίχους τοΰ έπους νά θελήση άλλα νά διορθώσνι 
πλείω, ή τών έμοί διωρθωμένων τινά πάλιν νάφήση ώς έ'χουσι.

Τό βέβαιον δέ εινε τοΰτο, οτι τό περί Ακρίτου έπος, ον πι- 
θανώτατα τό πρώτον μνημεΐον τής καθωμιλημένης, εινε άξιον νά 
προκαλέση καί δευτέρας ποτέ φροντίδας, αΐτινες άς έλπίσωμεν 
οτι θά ήνε σοφώτεραι τών πρώτων. Διότι ήρξάμεθα τέλος άσχο- 
λούμενοί πως και περί ταΰτα τά μνημεία τής νεωτέρας ήμών 
γλώσσης, ώς έδει, διό καί πρέπει νά εύγνωμονώμεν είς τούς σώ
ζοντας αύτά άπό τής λήθης’ τό γε νΰν έχον δέ άς δμολογήσωμεν 
χάριτας τάς όφειλομένας είς τούς φιλοπόνους έκδότας τοΰ Ακρί
του, οστις έδωκεν ήμΐν αφορμήν πρός τήν προκειμένην μελέτην.

’Εν ’Αθήναις, τη 20 7βρίου 4875.

Σπυρίδων Π. Λάμπρος δ. φ.

(Αθηναίου τεύχος γ' έτους δ'.) 14
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1. Τό ήΛεκτροφύρον.) ώς τό όνομα δεικνύει, χρησιμεύει εις 
τό νά μας δώση ηλεκτρικόν σπινθήρα.

Ό σπινθήρ ούτος έχει τήν αρχήν του είς τήν έπίδρασιν τής αρ
νητικής ηλεκτρικής τοΰ ρητινώδους πλακούντας ΒΒ, σχ. 1, (ήν 
λαμβάνει προςτριφθείς μέ δέρμα αίλουρου) έπι τής ούδετέρας, 
ήτοι φυσικής ηλεκτρικής, τοΰ μεταλλικού δίσκου ΡΡ, όστις τί
θεται έπί τοΰ πλακούντας ΒΒ.

Καθ’ ά γινώσκομεν έκ τής πόρρωθεν έπιδράσεως ηλεκτρισμέ
νου σώματος πρός άνηλέκτριστον, ή κάτω έπιφάνεια τού δίσκου 
ΡΡ, ή έφαπτομένη τοΰ πλακούντας ΒΒ, πρέπει νά έχη δετικήν 
ηλεκτρικήν, ή δέ άνω αρνητικήν.

2. σΟτι δέ και ή άνω έπιφάνεια τοΰ δίσκου ΡΡ φέρει ηλεκτρι
κήν, άποδεικνύεται έκ τοΰ μικρού ψόφου, δν άκούομεν όταν πλη- 
σιάζωμεν τόν δάκτυλον είς τήν άνω έπιφάνειαν τοΰ δίσκου' ού- 
σης όμως άσθενοΰς τής ήλεκτρικής ταύτης, δ ρηθεις ψόφος είς 
μικράν άπόστασιν γίνεται ακουστός, δ δέ συνεξερχόμενος σπιν- 
θήρ μόλις δρατός. Διά τών επομένων πειραμάτων, άτινα έπενοή- 
σαμεν, καθιστώμεν καταφανή τήν έπί τής άνω έπιφανείας τού 
δίσκου ΡΡ ηλεκτρικήν καί είς τούς θεατάς τούς λίαν πόρρωθεν 
δρώντας.

3. Άφαιρεθείσης τής ύαλίνης λαβής Μ τοΰ δίσκου ΡΡ, έξαρ- 
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τώμεν τούτον έκ τεσσάρων νημάτων μετάςης, σχ. 2, δεδεμένων 
εις κρίκον άνωθεν, είς τδ κέντρον δέ του δίσκου τιθέμεθα μικρόν 
μεταλλικόν δίσκον Π, φέροντα έν τω μέσω αύτοΰ έστηριγμένον 
νήμα χαλκούν no, έχον είς τό πέρας Ο φύλλον χρυσού προσκε- 
κολλημένον, πρός τά κάτω δέ φερόμενον, τό OS.

Τούτων ούτω διατεθέντων, σΧ· 2, φέρομεν τόν δίσκον ΡΡ έπί 
*ού ήλεκτρισθέντος πλακούντας ΒΒ και τιθέμεθα έν τω μέσω* 
βλέπομεν τότε τό φύλλον χρυσού άνυψωθέν καί ηρεμούν έν τη 
καθέτω τω δρίζοντι διευθύνσει os, σχ. 3, τούθ’ οπερ συμβαίνει, 
διότι τό χρυσοΰν φύλλον os φέρει αρνητικήν ηλεκτρικήν, ώθεΐται 
δέ συμμετρικώς ύπό της αρνητικής τού δίσκου ρρ καί ύπό τής 
κυκλικής ζώνης ά, α τού πλακούντος, τής μή ύπό τού δίσκου κε- 
καλυμμένης.

Και τά μέν δύο σημεία X, X, κείμενα συμμετρικώς, ένεργοΰ- 
σιν έπί τού S κατά τάς διευθύνσεις sp, sp’ ούσών δέ ίσων τών 
ώσεων τούτων, ή συνισταμένη αύτών διαιρεί δί/α τήν γωνίαν 

44*
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τών δύω δυνάμεων ρ, ρ, έχει δέ διεύθυνσιν κάθετον τή δριζον- 
τίω ΡΡ’ τοΰτο αυτό γίνεται καί έπί τών λοιπών σημείων της OS' 
τών ώσεων έπι τών πλησιεστέρων σημείων, οιον τοΰ ο, ούσών 
έντατικωτέρων. Τά λοιπά σημεία τοΰ δίσκου ΡΡ ένεργοΰσιν άνά 
δύω συμμετρικώς ένθεν καί ένθεν επίσης, πάσαι δέ αί κάθετοι τώ 
δρίζοντι συνιστάμεναι προστίθενται, έπί τοΰ S έφηρμοσμέναι 
ούσαι. 'Ωσαύτως δύω σημεία y, y έπί τής ζώνης ά α, συμμετρι
κώς κείμενα, ένεργοΰσι καθ’ ομοιον τρόπον. ’Εκ τούτων έπεται 
δτι τό φύλλον χρυσοΰ OS δέν δύναται νά ισορρόπηση, εΐ μή κεί
μενον έπί τής καθέτου τώ δρίζοντι.

4. Τοΰ φύλλου χρυσοΰ όρθοΰ έν ισορροπία δντος, σχ. 3, άφαι- 
ρέσωμεν μέ τήν χεϊρα τήν ηλεκτρικήν ά, έφαπτόμενοι τοΰ ήμί- 
σεως τής κυκλικής ζώνης τοΰ πλακοΰντος, προσέχοντες δέ νά 
μή έγγίξωμεν τόν δίσκον ρ ρ, βλέπομεν τότε τό φύλλον χρυσοΰ 
διευθυνόμενον πρός τά άριστερά, σχ. 4, τής ήμισείας ζώνης α 
ώθούσης τό φύλλον χρυσοΰ κατά τήν ροπήν ταύτην.

Άφαιρέσωμεν τέλος και τήν ηλεκτρικήν α, τήν άπολειφθεΐσαν 
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έπι τής πρδς τά δεξιά ήμισείας κυκλικής ζώνης α τοΰ πλακούν
τας, τδ φύλλον χρυσού διευθύνεται τότε καθέτως τω όρίζοντι, 
ώθούμενον επίσης κατά πάσαν διεύθυνσιν ύπδ της ηλεκτρικής 
μόνου τού δίσκου ΡΡ.

5. Έάν άνυψούντες τδν δίσκον ΡΡ εις άπόστασιν ένδς έκατο- 
μέτρου έκ τού πλακούντας, δόσωμεν αύτώ κίνησιν περιστροφικήν 
βραδεΐαν, σχ. 3, τδ φύλλον τού χρυσού και τότε κάθετον τώ 
όρίζοντι διαμένει, ή δέ άντίστασις τού άέρος δέν μεταβάλλει τήν 
διεύθυνσιν ταύτην, διότι τού χρυσού φύλλου όντος ορθού έν τή 
αύτή θέσει, άήρ δέν μετατοπίζεται.

6. Μεταθέσωμεν νύν τόν μικρόν δίσκον n έκ τού κέντρου είς 
τδν γύρον ρ, σχ. 5, βλέπομεν τότε τδ χρυσούν φύλλον λαμβά- 
νον θέσιν τήν ok, κατ’ έλάχιστον κεκλιμένον ώς πρδς τήν κάθε
τον τω όρίζοντι, διευθυνόμενον δέ πρδς τά δεξιά, τής ωστικής 
ένεργείας έκ τών αριστερών πρδς τά δεξιά έπι τού χρυσού φύλλου 
ok οΰσης μείζονος τής γινομένης άντιρρόπως.

Έάν, τούτων ούτως έχόντων, άφαιρέσωμεν τήν ηλεκτρικήν 
τού ήμιζωνίου α τού πλακούντας, έφαπτόμενοι ταύτης διά τής 
χειρδς, ή κλίσις τού φύλλου ok αυξάνει καταφανώς πρδς τά δε
ξιά καί πλησιάζει πολύ τή όριζοντίω.
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7. Μεταφέρωμεν τέλος τδν δίσκον ρρ, τόν φέροντα είς τόν 
γϋρον ρ τό χρυσοϋν φύλλον, είς τό πέρας Β τοϋ πλακοϋντος, 
σχ. 6, τό φύλλον τοΰτο τίθεται τότε σχεδόν δριζοντίως.

8. Θεωρήσωμεν τέλος τήν περίστασιν, σχ. 3, καθ’ ήν ό μι
κρός δίσκος κεϊται έν τω κέντρω τοϋ δίσκου ρρ, τοϋ τεθέντος έν 
τώ μέσω τοϋ πλακοϋντος οπότε τό χρυσοϋν φύλλον είναι κάθετον 
τώ δρίζοντι, έφαψώμεθα δέ τοϋ δίσκου ρρ διά τοϋ δακτύλου* ή 
αρνητική ηλεκτρική τοϋ δίσκου διοχετεύεται τότε είς τήν γην 
καί τό χρυσοϋν φύλλον άποβαλόν τήν ηλεκτρικήν του ταύτην, 
αναλαμβάνει τήν κάθετον τω δρίζοντι θέσιν. Έάν τότε σηκώσω* 
μεν τόν δίσκον ρρ και φέρωμεν αυτόν πόρρω τοϋ πλακοϋντος, 
αμέσως τό χρυσοϋν φύλλον άνυψοϋται μέ δρμήν, διότι ή θετική 
ηλεκτρική, ήτις έκειτο είς τήν κάτω επιφάνειαν τοϋ δίσκου ρρ, 
διαμοιράζεται εξίσου έπί πάσης τής έπιφανείας αύτοΰ. ’Εάν δέ 
τότε πλησιάσωμεν τόν δάκτυλον είς τόν δίσκον ρρ, δεχόμεθα 
σπινθήρα ηλεκτρικόν, ώς γνωστόν πολύκροτον, τό χρυσοϋν φύλ
λον καταφέρεται, δ δέ δίσκος ρρ έπανέρχεται είς τήν φυσικήν 
αύτοΰ κατάστασιν.

Σημείωσις. Τοΰ περιβάλλοντος άέρος δντος λίαν ξηροΰ, τά 
ανωτέρω πειράματα έκτελοΰνται λίαν εύκόλως.Δ. Σ. Στροτμπος.

(Κατεχωρίσθη έν τη Revue des Sciences 
Les Mondes. p. 31. T. xxxvni. N° 1.
2 Septembre 1875. a Paris.)
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ΕΙΔΚΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΣ ΤΟΤ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΪΡΓΟΥ ΚΑΙ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΥΤΟΥ.

Τά έξης τρία άρθρα έδημοσιεύσαμεν διά τής έν Άθήναις έκδι- 
δομένης πολίτικης έφημερίδος Παλιγγενεσίας, (άρ. 3265, 3278, 
3317, 3320.) καί νΰν άνατυποϋμεν αύτά ένταΰθα μετ’ολίγων 
διορθώσεων καί προσθηκών.

1.
Άπό τίνος χρόνου έπεχείρησεν, ώς γνωστόν, ή αρχαιολογική 

ήμών εταιρία τήν κατεδάφισιν τοϋ έπι της Άθήνησιν άκροπόλεως 
μεσαιωνικού πύργου, τήν δαπάνην χορηγήσαντος τοϋ παρ’ ήμΐν 
φιλέλληνος Δρος Σχλίεμανν. Τό έ'ργον γίνεται μετά προσοχής, 
ώστε νά μή βλαφθώσιν οί ύποκάτω τοίχοι τών Προπυλαίων ή δ 
πλησίον ναός τής Νίκης, καί νά διατηρηθή παν ο,τι έκ τών τοί
χων τοϋ πύργου έξάγεται γλυπτόν ή ένεπιγραφον. Ούτω μέχρι 
τοϋδε έξήχθησαν μαρμάρινα τάδε’ δύο ανώφλια ίσως, έχοντα 
γλυφάς μεσαιωνικάς σταυροϋ καί πτηνών εκατέρωθεν, μία γλυφή 
γλαυκός ύπό γεΐσον, ώς αί έν τώ Παναθηναϊκω σταδίω ποτέ 
εύρεθεΐσαι (*),  έν κολοσσιαΐον πρόσωπον, Άθηνάς ίσως, κολοβόν, 
είς τραπεζόπους ή τραπεζοφόρος, έφ’ ού έπειργασμένα είναι τά 
άνω Σατύρου, αστις άνέχει δοράν λέοντας ή τίγρεως, έφ’ ής ίσως 
ποτέ έκάθητο Διόνυσος. Σημαντικώτερα δέ φαίνονται τά έξα- 
χθέντα γραπτά μνημεία, άπερ μέχρι τοϋδε είναι πέντε. Άρ- 
χαιότατον τούτων είναι εν βάθρον τετράγωνον λίθου Πεντελη- 
σίου έχον τήν εξής έπιγραφήν*

(*) Ίδε τήν figure 4, Blalt IV, έν τή πραγματεία Ausgrabungen 
am Panalhcnseischen Stadion clc. von E. Ziller. Berlin, 1870.
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Λεωντίδος πρυτάνε 
νικησαντες, δόξαν τώι

Κ)ήττιοι Φρεάρ^ιοι
Άμιοιτέλης Άντιχάρης

5 Άμφιτελίδο Φιλίωνος
Τελέσιππος Φιλέας

Πεισίο Φιλίωνος
Άντικλείδης Πειθιάδης

Άντικλεί- 
10 Άλι)μόσιοι

D)p ε σ βυ χ ά ρ η(ς 
Άρίστωνο(ς

Νικήρατος
Λεωκράτος 

15 Θόκριτος
Κηφισοδώρο 

Ποτάμιοι καθύ-
Χ(α)ρίνος

Αάχητος 
20 Φίλιππος

Φιλίωνος 
Ποτάμιοι ύπέν- 

Κλεόνικος
Στησάρχο 

25 Σ)καμβωνίδαι
Άντικράτης

Ε(υ)κράτος
Π(υθ)όδωρος 

Πυθοκλέος
30 Άριστηίδης

Ίμεραίο 
Λευκονοιής 

Καλλίμαχος
Άλκίο 

35 Χαριάδης
Χαιροκλέος

Διδγνητος 
Διογένος 

Χθ)λληΐδαι
40 Ά)λκισθένης 

Άλ)κιβιάδο

Διόδωρό 
Αριστοκράτης

Άρίστωνος
Ευάγγελος

Χαιρέλ(εω
Ήγήμων

Λάβητος 
Φανόδημος

Θεμιστοκλής

.. ..στρατός

Σονιής
Σπευσι^κ .λής

Δημητ(ρ)ίο 
Κλε·,όμαχος

Πολύξενος
Πολυκρα- 

Σμίκρων

Δειραδιώται
"Αγνών 

Τιμοκλέος
Χαιρεφών

Ποτάμιοι [ουτω] 
Νίκων

Στρατόνικος

..-«ρχος
Νι;)κοζένο

ι ς Λ ε ω ι 
δ ή μω ι. 

Πήληκες 
Τιμεας

Φιλοθή-
Ί εροκλείδη(ς 

Φείδωνος 
Ύβάδαι 

Σίμων
Σιμωνδο

Χαιρίων 
□όλλιδος 

Έξ Οΐο 
Γλαύκος 

Γλαυκέτο 
‘Εκαλειής

Φειδέστρατος 
Σωσικλεος

Κρωπίδαι
Ε ν 0 η μ ο ς 

Άρ^ενηίδο 
Παιονίδαι

Μενέστρατο(ς 
Οίνοφίλο

Θεογενής 
Θεοδώρο

Φιλόθηρος 
Θεοφράστο

Εύπυρίδαι 
Φειδέστρατο(ς

Χαιρε.τ..
Άντίρητος 

Αισχέο 
Αίθαλίδαι 

Κτήσιππος
Κτησωνίδο

Ευκλείδης 
Εύκλέος 

Κολωνής
Μενέστρατο(ς 

Μενεκρα(τ..
‘Ερμόδωρος 

Έρ(μο)λύκο.
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Σχήμα γραμμάτων το τοΰ 4ου προ Χρ. αίώνος, τρόπος γραφής 
ό στοιχηδόν. Τό νόημα της δίστιχου κεφαλίδος δέν είναι τόσον 
σαφές, διότι ή τυπική φρασεολογία τών άηθεστέρων, άν όχι και 
πρωτοφανη'ς. Τό έλλεΐπον «άνέθηκαν» υπονοείται ευκόλως, και 
τότε πρός τό ρήμα τοΰτο φέρεται ή δοτική Λεώ, τω έπωνύμω 
δηλ. έκείνω ηρωι της Λεωντίδος φυλής, ής οί 50 πρυτάνεις πάν
τες είναι καταγεγραμμένοι υποκάτω, μόνων έλλειπόντων 8 ονο
μάτων πατέρων, άπερ ουδέποτε έπί του λίθου φαίνονται χαρα- 
χθέντα, άφεθέντος του τόπου κενού. Άλλά τί νικήσαντες ούτοι 
οί πρυτάνεις άνέθηκαν ο,τι άνέθηκαν έπι του βάθρου τοΰ έχοντος 
άνω κοιλότητα; Άν ύποθέσωμεν, οτι έν εορτή τοΰ Αεώ ένίκησαν 
αγώνα (μόνον δέ οτι έν τώ δήμω Άγνοΰντι θυσία τώ Λεώ έγίνε- 
το ήζεύρομεν έκ τοΰ Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, εκδ. Mein. 20, 
2), λέγεται ποτέ περί πρυτάνεων, ότι νικώσι; Ή φυλή νίκα, και 
νίκα άνταγωνιζομένη πρός άλλην. Έν δέ Άγνοΰντι ήγωνίσθη 
άρά γε καί άλλη τις φυλή; ’Ή έν τω Άθήνησι Λεωκορίω έτελεΐτό 
τις άγων κοινός πάντων τών Αθηναίων, ένθα νά ήτο συνήθεια οί 
πρυτάνεις, οί τυχόν έπιμελούμενοι τής περί τόν αγώνα παρα
σκευής, νά άνακηρύττωνται ώς νικηταί καί όχι ή φυλή, καθώς έν 
ταΐς άλλαις χορηγίαις ; ’Ή τέλος τό νικήσαντες ύποσημαίνει ήμΐν 
άγώνά τι να τών πρυτάνεων έκάστης φυλής περί πολιτικής δια
γωγής έν τελεί τοΰ βουλευτικού έτους και κρίσιν καί νίκην, οτε 
ή νικώσα φυλή άνετίθει τό ληφθέν βραβεΐον εις τόν ίδιον της έπώ- 
νυμον ήρωα; ’Ίσως. Άπορον δέ καί διά τί Ποτάμιοι έν στίχω 36 
τής δευτέρας σελίδας τρίτην φοράν αναγράφονται, άφοΰ πρότερον 
ήδη δίς άνεγράφησαν, διηθημένοι, ώς ησαν, εις καθύπερθεν καί ύπέ- 
νερθεν Ποταμίους. Επιγραφήν ολίγον ομοιάζουσαν τή παρούση 
γνωρίζω τήν έν Corp. Inscr. Grsec. ύπ’ άριθ. 199, άλλ’ έκείνη 
επάνω μέν είναι κολοβή, κάτω δέ γίνεται άλλοία, διότι λέγονται 
έκεΐ «(στεφανω)θέντες οί πρυτάνεις ύπό τής βουλής, καί τοΰ δή
μου» ώστε δέν βοηθεΐ τίποτε εις ερμηνείαν τής παρούσης. Τοιαύτη 
τις καί ή παρά τώ 'Ραγκαβή έν Ant. Hei. άριθ. 4161. Ταΰτα 
έγώ, άλλος δέ ας εΐπη καιριώτερα.

Έν Άθήναις, τή 31 ^Ιουλίου 1875. ς· α. κ.
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Και σήμερον δίδομεν ειδήσεις τινάς περί τών έκ τοϋ κατεδα- 
φιζομένου πύργου τής Άκροπόλεως εξαγομένων αρχαίων. Έξή- 
χθησαν λοιπόν έτι κατά τάς τελευταίας εβδομάδας τά εξής 
μαρμάρινα* τρία άνώφλια, έκαστον μέ γλυφάς πλειόνων σταυρών 
εντός κύκλων. Παρατηρήσεως δέ άξιον, δτι και ταϋτα, ώς και τά 
δύο άλλα, περίπου ομοια, τά πρότερον έξαχθέντα, εύρέθησαν α
πλώς ώς ΰλη οικοδομήσιμος έντετειχισμένα έδώ κ’ έκεϊ, όχι δέ 
ώς τινων τοϋ πύργου μερών αρχιτεκτονικά κοσμήματα, ή τής 
θυρίδος αύτοΰ, φέρ’ είπεϊν, τής ποτέ πρός άνατολάς οΰσης, ή τής 
πρός βορράν έκείνης ύποκοίλου προεξοχής. ’Έτι έξήχθησαν δύο 
έπιμήκεις πλίνθοι μαρμάριναι, έχουσαι έκατέρα τήν έπιφάνειαν 
τής μιας τών τεσσάρων μακρών πλευρών διά γλυφής χωρισμένων 
εις τετράγωνα μικρά, έναλλάξ και διαγωνίως εΐσέχοντα και έξέ- 
χοντα. Ή έτέρα τών πλίνθων τούτων, ή και σωοτέρα, έχει τέσ- 
σαρας σειράς ήτοι δόμους τοιούτων τετραγώνων, ών ή τρίτη πα
ρουσιάζει και διαφοράν τινα κατά τήν διάθεσίν των. Πιθανώς ά- 
πετέλουν αί πλίνθοι αύται επιφάνειαν τοίχου τίνος τοιαύτην, 
οποίαν μέχρι τοϋδε έν Άθήναις δέν ένθυμούμεθα νά εΐδαμεν.

Άλλ’ άξιολογώτατα τών έξαχθέντων είναι βεβαίως τά πολ
λά και μεγάλα αρχιτεκτονικά τεμάχια λίθου Πεντελησιου, τά 
όποια είς τά Προπύλαια ποτέ άνήκον, ώς τά μεγέθη αύτών και 
ή δλη τέχνη δεικνύουσιν. ’Εκ τούτων παρετηρήσαμεν μετά πλείο- 
νος προσοχής τά εξής’ πέντε κιόνων τύμπανα ραβδωτών, θριγ- 
κώματος μέρη τινά, έν οίς εν γωνιακόν μετά τριγλύφων και δύο 
γείσου μέρη μετά σταλαγμών, 2—3 έπίκρανα γωνιαίων τοίχου 
παραστάδων, 7—8 τεμάχια φατνωματικής οροφής, μίαν τε
τράγωνον μεγάλην πλάκα στρώσεως, έφ’ ής ποτέ έβαινε παρα- 
στάς τοίχου, τέλος, τό σημαντικώτατον, εν αετώματος γωνιαΐον 
αριστερόν τεμάχιον, σώζον ώς 1 1/2 μέτρου μήκος. Φίλος τις ή- 

/ » / ' / ~ / ,/ Τ . 1μετερος ακουσας περί τουτου του τεμαχίου αετώματος είπε καί 
μόνον τοΰτο άν ηθελεν εύρεθή, θά ήτο δικαιολογημένη ή κατεδά- 
φισις τοΰ πύργου. Και ήμεϊς συμφωνοϋμεν πληρέστατα. *Ηδη και 
δ Beule ειχέ ποτέ αναγνωρίσει εν μέρος αετώματος γωνιαΐον έν 
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τοΐς κατακειμένοις έπι της άκροπόλεως λίθοις' ώς βλέπομεν έκ 
τοΰ Breton (Athenes, σελ. 43, σημ. 2). Άλλ’ ημείς δέν είχο- 
μεν καιρόν νά τό άναζητήσωμεν τώρα και νά ίδωμεν, άν είναι 
’ταΐρι του νϋν εύρεθέντος, δηλ. τό δεξιόν ά'κρον.(*)  Λέγομεν μόνον, 
οτι ίσως τό νΰν εύρεθέν τεμάχιον είναι τοΰ αετώματος τοΰ πρός 
άνατολάς, διότι τό έξω αέτωμα τό πρός δυσμάς έσώζετο ετι έπί 
τών περιηγητών Spon και Wheler τώ 1676, ό δέ πύργος ύπο- 
τίθεται κοινώς παλαιότερος, έκ τών άρχών τοΰ ιέ. αίώνος. Άλλά 
ταΰτα ά'λλοι θέλουσιν έξακριβώσει. Έμεϊς δέ άς παραδώσωμεν 
ωδε είς τό κοινόν καί δύο έπιγραφάς έκ τών νεωστί έξαχθεισών.

(*) Μεθ’ ημέρας τινάς τδ εΰρομεν κείμενον έν αριστερά τών είσιόντων 
δια τής δευτέρας νεωτερικής πύλης τής άκροπόλεως, τής άγούσης πλα- 
γίως πρδς τήν μεγάλην άναβάθραν τών προπυλαίων. Είναι δέ δεξιόν 
γωνιαΐον.

1.
Αυσιφάνης Λυσιδήμου Σωστράτη Εύκρατους
Άγνούσιος· Καλλίας Έπικηφισίου θυγάτηρ
ΔημάΑκους Σκαμβωνίδης ■ Αυσώημου γυνή.
έ)ποήσατο ΰδν Ιαυτώι. Ό δήμος Τερεντίαν Ναίου

5 Ό δή)μος Αούκιον Ούαλέ- Πίστων έπόησεν· θυγατέρα'Ίσπυλλαν
ρων Λο)υκ(ου υΐδν Κάτυλλον Κατύλλου μητέρα,
αρετής) ένεκα και σωφροσύνης.

Αύτη ή έπιγραφη είναι έκ τών έπεγγράφων ή διττογράφων, 
διότι δ λίθος δ εχων αυτήν (είναι δέ ύπόμελας καί τό σχήμά του 
έπίμηκες, ώς δοκοΰ), τά μέν τών ανωτέρω στίχων γράμματα δει
κνύει δντα τών μέσων Μακεδονικών χρόνων, τά δέ κατωτέρω 
τών 'Ρωμαϊκών, ώστε έγένετο αύτοΰ δίς χρήσις έκ κακοδαιμο
νίας τών ύστερων ’Αθηναίων καί άναισθητούντων τών 'Ρωμαίων, 
τών ούτω εύτελεϊς τιμάς αποδεχόμενων. Άλλ’ είεν. — Ή προ- 
τέρα επιγραφή ύποδηλοΐ ανάθημά τι γλυπτόν άνατεθέν έπί υιο
θεσία. Άλλά τίς δ υίοθετών καί τίς δ υιοθετούμενος; Αί λέξεις 
δέν τό σαφηνίζουσι. Ή δέ Σωστράτη ώς τίς είναι άναγεγραμμέ- 
νη·, ώς μάρτυς ·, άλλ’ ά'τοπον, γυνή ούσα. 'Ως γυνή δέ ενός τών 
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δύο, ή τοϋ υιοθετούντο; ή τοϋ υιοθετούμενου (οπερ θά ύπεφέρετο) 
βεβαίως δέν είναι άναγεγραμμένη, άλλ’ ώς γυνή τοϋ πατρός ενός 
τών δύο, ήτοι τοϋ Λυσιδήμου. "Οθεν έγώ ούδέν τή αλήθεια δύνα
μαι νά διευκ,ρινήσω. ’Άς δεχθώμεν όμως εύγνωμόνως έκ τοϋ ού
τως έχοντας λίθου τό τοϋ τεχνίτου Πιστωνος όνομα, νϋν ίσως 
πρώτον έν επιγραφή έμφανιζόμενον, παρά Πλινίω δέ (έν Φυσ. 
'Ιστ. 34, 8) κεϊται πρόπαλαι άναγεγραμμένος ό άνήρ, ώς όχι 
άσημος χαλκοτύπος, καί τίθεται νϋν παρά τινων ή ακμή του πε
ρί τήν ρκς^. Όλυμπιάδα, ήτοι περί τά 276 πρ. Χρ.

Περί δέ τής δευτέρας επιγραφής, εί καί ικανά άνεδίφησα βι
βλία, δέν εύρον τίποτε δυνάμενον ασφαλώς νά ρηθή καθ’ οσον 
αφορά είς τά τιμώμενα πρόσωπα. Είκαστικώς δέ λέγω, οτι ή μέν 
Τερεντία "Ισπυλλα ίσως είναι αδελφή ή ανεψιά τοϋ παρά Κικέ- 
ρωνι έν Έπιστολ. πρός τούς οικείους (ΧΠΙ, 65) Ποπλίου Τερεν- 
τίου *Ίσπωνος, ό δέ έπί τοϋ λίθου υιός της ίσως είναι ό αδελφός 
τοϋ γνωστού λυρικού ποιητοΰ Κατύλλου (άν όμως ειχεν ό αδελ
φός προωνύμιον Λουκίου, οπερ αγνοώ.) Εκφέρω δέ ταύτην τήν 
εικασίαν, διότι ό Τερέντιος έκεΐνος "Ισπων έν τή τοϋ Κικέρωνος 
έπιστολή λέγεται απερχόμενος είς Βιθυνίαν διά ύποθέσεις του καί 
συνιστάται εις τόν έκεϊ 'Ρωμαΐον αντιστράτηγον, εις Βιθυνίαν δέ 
άπήλθε ποτέ και δ αδελφός τοϋ ποιητοϋ Κατύλλου καί έπιστρέ- 
φων έκεΐθεν άπέθανεν έν Τρωάδι, ώς ταύτα έκ βιβλίων ήξεύρομεν* 
ύστερον δέ και δ ποιητής άπήλθεν είς έκεΐνα τά μέρη και τόν 
έκλαυσεν. Πιθανόν λοιπόν νά διήλθον οι τιμώμενοι καί δι”Αθηνών 
και να έτιμήθησαν δι’ δντιναδήποτε λόγον παρά τών ήμετέρων 
προγόνων, οίτινες ούδένα σχεδόν 'Ρωμαΐον έπιβαίνοντα της γής 
των άφηναν κακοκαρδισμένον. Ύποφαίνεται δέ διά τής φράσεως 
« αρετής ένεκα καί σωφροσύνης» ότι νέος τήν ηλικίαν θά ήτο 
δ Αούκιος καί διά τούτο ίσως καί τόν συνώδευεν ή μήτηρ. ΓΟστις 
δέ τήν δπωσοΰν πολύπλοκον ταύτην εικοτολογίαν δέν άσπάζε- 
ται, ας ταύτιση άν θέλη, τόν τής επιγραφής ημών Κάτυλλον μέ 
ένα Αούκιον Ουαλέριον Κάτυλλον, άναγνωσθέντα έπί νομίσματος 
τών Αύγουστου χρόνων (παρά τώ Eckhel, 5,333) ώς ένα τών 
τριών άνδρών, τών τό νομίσματος κόμμα μεταγειριζομένων. Μιαν 
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δέ 'Ρωμαίαν Hispullam, ήν ευρίσκω σατυριζομένην παρά Ίου- 
βεναλίω (VI, 74 και XII, 11) δέν θέλω ούδαμώς νά φέρω είς 
σχέσιν μέ την έπί του λίθου "Ισπυλλαν και άλλως καί διότι 
μεταγενεστέραν την θεωρώ, την αναφέρω δέ μόνον πρός δεϊξιν 
τοΰ ποιον Λατινικόν όνομα μετεγράφετο Ελληνιστί "Ισπυλλα.

Παρατηρηθητωσαν έπί τέλους δύο σφάλματα τών χαραξάν- 
των τόν λίθον, έν τοΰ παλαιοΰ, έν τώ όνόματι Δημάλκους καί 
έν τοΰ νεωτέρου, έν τω Λ ο ύ κ ι ο ν. Άμφότεροι πάνυ παραδόξως 
έχάραξαν Α. άντί Δ. "Έτι δέ καί τό Ναίου ίσως είναι σφάλμα 
άντί Γναίου.

2.
'Ο σε)μνότατος άγ(ω- 
νο)θέτης τών με(γά- 
λων) Παναθηνα((ων 
καί ί)ερευς πανα(γής

5 Π. Έρέννιος Δεξιπ- 
πο)ς Πτολεμαίου 
'Έρ)μειος τδ άκρο- 
στόλιον τη Πολι,(άδι j ή· τη πόλε(ι; 
τής Π)αναθηναΐδ(ος

10 σκά)-ρης καί τδ έδο(ς 
τή)ς θεοΰ άνέστη- 
σεν).—

Έπί ογκώδους πλίνθου λίθου Πεντελησίου άναγινώσκονται οί 
άνωτέρω στίχοι, κεχαραγμένοι όντες έπί μιας τών στενών πλευ
ρών. Δέν μοι φαίνεται ποτέ νά άπετέλει ό λίθος ούτος οΰτε βά
θρον ούτε στήλην αυθύπαρκτου, άλλ’ ώς ύποδεικνύουσιν άρχιτε- 
κτονικαί γραμμαί πλαγιόθεν, θά ήτο μέρος παραστάδος τοίχου 
οικοδομής τίνος καί δή ναοΰ καί ίσως τοΰ ’Ερεχθείου, είς ήν εικα
σίαν άγομαι έκ τοΰ είδους τών άναγεγραμμένωυ αναθημάτων.

Ό Δέξιππος είναι άσπάσιον όνομα ήμΐν τοΐς κατοικοΰσι τάς 
Αθήνας, γνωστός καί έξ άλλων έπιγραφών και βιβλίων ώς τοΰ 
γ'. μ. X, αίώνος άνήρ έπίσημος. Είναι αύτός έκεΐνος, οστις τω 
267 ετει έξεδικήθη τήν ύπό τών 'Ερούλων άλωσιν τών Αθηνών, 
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έπενεγκών μετά δισχιλίων συμπολιτών του μεγάλην εις τούς 
βαρβάρους φθοράν και έκδιώξας αύτούς. Ήτο δέ και ρήτωρ και 
ιστοριογράφος, άλλ’ ολίγα τεμάχια τών συγγραφών του σώζον
ται, έκδοθέντα έν τώ ά. τόμω της Βυζαντίδος της Βόννας. Οί έν 
τή ήμετέρα έπιγραφη τίτλοι του είναι και άλλαχόθεν γνωστοί. 
Είχε μάλιστα χρηματίσει και αρχών έπώνυμος. νΐδε Corp. 
Inscr. Gr. άριθ. 380.— Περί τών συμπληρώσεών μου, μάλιστα 
τών άπό τοΰ i. στίχου καί έξης, ας κρίνωσιν οί έπαϊοντες,—'Τπύ 
δέ τόν τελευταΐον στίχον έπι της κενής έτι έπιφανείας τοΰ λίθου 
διακρίνονταί τινα λεπταλέα ξέσματα ολίγων γραμμάτων είς ένα 
στίχον, και τοΰτον λοξόν, λέγοντα περίπου* 'Ερ;μη:. . ό’.οτος. 
Ταΰτα δέν θεωρώ έπίσημα, άλλά παίγνιον ματαιόσχολου τίνος 
τών πάλαι χρόνων.

’Εν Άθήναις, τή 22 Αύγουστου 1875.
Σ. Α. Κ.

3.

Μετά τά δύο έν τή έφημερίδι ταύτη άρθρα περί της κατεδα- 
φίσεως τοΰ έπί της άκροπόλεως Αθηνών πύργου έστω τρίτον καί 
τελευταΐον το παρόν, διότι ήδη καί έτελείωσεν ή κατεδάφισις. 
Και τά πρότερα δέ έκεΐνα άρθρα καί τό σημερινόν έγράφησαν όχι 
μέ άξίωσιν έπιστημονικής κατά πάντα άκριβείας, άλλ’ ώς ειδή
σεις άπλαΐ διά τούς άρχαιολογοΰντας, ετι δέ καί ώς πληροφορίαι, 
δυνάμεναι ίσως διά τού περιεχομένου των αύτοΰ, χωρίς ρητορι
κής, νά μεταπείσωσιν ένίους τών παρ’ ήμΐν γενικώς πεπαιδευμέ
νων, οϊτινες έφρόνουν καί έτι φρονοΰσιν, οτι δέν ήτον εύλογον νά 
δαπανήση ή άρχαιολογική Αθηνών εταιρία χιλιάδας δραχμών 
τοΰ άγαθοΰ Σχλιεμάννου, ϊνα καταστρέψη μνημεΐον, ώς αύτοι 
λεγουσιν, ιστορικόν, τοΰ οποίου όμως ούτε τήν έποχήν ούτε τόν 
κτίστην ήξεύρουν νά μάς εϊπωσι, Γάλλους μόνον δοΰκας Δελαρό- 
χας και Ιταλούς ’Ακκιαϊουόλους άναφέροντες, άναποδείκτως 
ολως. Ούτοι λοιπόν δέν βλάπτει νά μάθωσιν, οτι δι’ 8ν λόγον 
κατεδαφίσθησαν άλλοτε τό τζαμίον τό έν τώ Παρθενώνι καί. ή 
έν τώ αύτώ ναώ κόγχη τοΰ χριστιανικού ίεροΰ, τό κανονοστάσιον 
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το έπί τών Προπυλαίων, ή Πυργιώτισσα ή προ τής Άτταλου 
στοάς, τδ λεγόμενον πρυτανείαν τδ έν όδώ Άδριανοϋ, τδ έπι 
τών στύλων τοϋ Όλυμπίου Διδς άσκητήριον Μωαμεθανού δερ
βίση και τόσα άλλα ιστορικά βεβαίως και αύτά μνημεία όπως 
δη'ποτε, άλλ’ έν χρόνοις βαρβάρους ένιδρυθέντα όπου καί όπως δέν 
έπρεπε, δι’ δν, λέγομεν, λόγον και άλλα έτι θά κατεδαφισθώσι 
τοιαϋτα κτίσματα, άν σωφρονή ή κυβέρνησις ημών καί ή αρχαιο
λογική εταιρία, διά τδν αύτδν λόγον έγένετο καί ή κατεδάφισις 
τοϋ έπί τής νοτίου πτέρυγος τών Προπυλαίων πύργου, ΐνα δηλα
δή προβή είς όψιν ήμών εν τέως αόρατον μέρος αρχαίου λαμπρού 
οικοδομήματος καί προσθέση ούτω τήν έξ έαυτοϋ καλήν αρμο
νίαν εις τά λοιπά συνημμένα αύτώ μέρη τά πρότερον καθαρισθέν- 
τα. ’Άν δέ τι καί άλλο έκ τής κατεδαφίσεως κέρδος ήλπίζετο, 
τούτο ήτο έπίμετρον, όχι πάντως απαιτητόν. Άλλ’ ήλθε καί 
τοιοϋτο κέρδος, όχι βέβαια, ώς οί άπληστότεροι ηύχοντο, σύμ
πλεγμά τι τοϋ Λαοκόωντος ή τις Αφροδίτη τής Μήλου, "Ερμαια 
σπάνια καί δι’ αιώνων εμφανιζόμενα, αλλά κέρδος μετριώτερον 
μέν κατά τδ φαινόμενον, διότι δέν είναι διόλου έπιδεικτικδν? 
όπως νϋν διάκειται, τδ πολύ λέγομεν ύλικδν τών αρχιτεκτονικών 
μελών τών Προπυλαίων αύτών, τιμιώτατον δέ μέλλον νά άποδει- 
χθή όταν καλώς σπουδασθέν χρησιμεύση είς τήν κατά τέχνην 
έν τή φαντασία ήμών ίσως δέ καί τή αίσθήσει τής όράσεως άνοικο- 
δόμησιν ή άποκατάστασιν τού Μνησικλείου άριστουργήματος. 
"Οτι δέ καί γλυπτικής τινα τεμάχια (*)  καί έπιγραφαι δεκαε

(*) Δέκα τέσσαρα ήμεΐς έσημειώσαμεν. Τούτων τά τρία άνεφέραμεν 
έν τω πρώτω ήμών άρθρφ. Τά ύπολειπόμενα, πάντα, άν καλώς παρετη- 
ρήσαμεν, ανάγλυφα όντα, πλήν τών δύο τελευταίων, είναι· ά. ΐππεύς α
κέφαλος είς τρία κομμάτια, 6'. γυνή ακέφαλος και παρ’ αύτήν ξιφηφόρος 
άνήρ, γ'. Κυβέλαι δύο έν ένί συμφυεΐ διπλώ ναϊδίω, δ', οίον μέρος θρο
νιού και μορφής ένδεδυμένης, έ. καί ς', μέρη μορφών άκεφάλων ένδεδυ- 
μένων, ών ή μία κρατεί τι τή άριστερα χειρί πρδς τά κάτω κρεμάμε- 
νον, ή άλλη εχει πλοκάμους μακρούς, ζ'. μορφής γυναικείας τά άνω με 
μέρος τής κεφαλής, ή. μορφής γυναικείας μέρος μέ πόδα ίππου πλησίον, 
θ', νεκρόδειπνον κολοβόν, ί. όπλή ίππου ευμεγέθης, ιά. οπίσθια ζώου των 
τετραπόδων.
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πτά (*)  έξήχθησαν έκ τών τοίχων τοΰ πύργου, δέν είναι άξιοκα- 
ταφρόνητον, νομίζομεν, πράγμα.

(*) Τούτων τρεις έξεδώκαμεν ήδη έν τω πρώτω καί τω δευτέρω ημών 
άρθρω, έκδίδομεν δέ καί κατωτέρω τέσσαρας.

Ταύτα μέν ούτω*  τώρα δέ ας είπωμέν τινας μερικότητας. Ή 
μεσημβρινή λοιπδν στοά τών Προπυλαίων, καθ’ δσον έσώζετο 
ύπδ τούς παχεΐς τοϋ πύργου τοίχους, έγυμνώθη νυν όλη και έφά- 
νησαν*  ή συνάπτουσα τώ άνατολικώ μέρει τής οικοδομής παρα- 
στάς, οί δύο εφεξής κίονες μετά τοΰ έπ’ αύτών επιστυλίου καί 
τοΰ διαζώματος καί τδ εσω τών δύο τοίχων, τοΰ ανατολικού 
καί τοΰ μεσημβρινού. Μόνον δέ, επειδή τδ δυτικδν άκρον τοΰ έπι- 
στυλίου έφάνη ον διερρωγδς ώς καί τδ κιονόκρανον τοΰ ύπ’ αυτδ 
κίονος, άφέθη έκεϊ έκ τοΰ πυργικοΰ τοίχου μία στηλοειδής άκρα 
έως κάτω, κριθεΐσα αναγκαία πρός ύποστήριξιν.

Οί τοίχοι δέ τής στοάς έσωθεν έ'χουσιν όμοίαν καθ’ όλου είπεϊν 
τήν έργασίαν τής έπιφανείας των, ώς έν τή απέναντι στοά τή πρδ 
τής Πινακοθήκης, πλήν τινών διαφορών, λείπει λ. χ. έδώ ή έκ 
μελανός Έλευσινίου λίθου ζώνη, καί τδ βάθος αύτδ τής στοάς είναι 
μεΐζον κατά 4 περίπου πόδας, τδ μήκος της δέ βραχύτερον, ώς 
τοΰτο καί πρότερον έγνωρίζετο, νΰν δέ καί σαφέστερον έφάνη, ά- 
ναδειχθέντος κάλλιον καί τοΰ έν τή πρδς δύσιν άνοικτή ποτέ 
πλευρά ίχνους παραστάδος. Οί δύο τοίχοι σώζονται μέχρι τοΰ 
επάνω γείσου καί τι πρός’ δ νότιος έ'χει υπερθεν τοΰ γείσου καί 
τινας έν γραμμή κανονικάς κοιλότητας πρδς ύποδοχήν δοκών 
οροφής*  κατωτέρω δέ πολύ, έν τώ μέσω περίπου τοΰ όλου υψους, 
έχει έτέρας έν γραμμή δριζοντείω κοιλότητας, μικροτέρας ταύτας, 
δι’ έ'νθεσιν δέ δοκών πάντως καί αυτάς. ’Άν αύται ώς καί εν επι
κλινές σκάμμα έπί τοΰ άνωτέρω τοΰ γείσου μέρους τοΰ ανατο
λικού τοίχου, οίον πρδς ένάρμοσιν στέγης γενόμενον, είναι μετα- 
γενέστερά τινων έργα, ή παλαιά, άδηλον είς έμέ. (Επικλινές 
τοιούτο σκάμμα φαίνεται καί έν τώ άνατολικώ τής πινακοθήκης 
τοίχω.) ’Έχουσι δ’ έτι οί τοίχοι έδώ καί έκεϊ μέλανι χρώματι 
γεγραμμένα σχήματα πολλά καί διάφορα, οιον πλοία ή ζώα ή
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μηχανάς η και γράμματα ίσως, τά όποια τώρα ακόμη δέν δια- 
κρίνονται καλώς διά τό έπικεκολλημένον πολλαχοΰ σκληρόν 
χορηγι, όταν δέ ποτέ τοΰτο έπιμελώς άφαιρεθτί (καί δέν προστε
θούν εως τότε άλλα τοΰ νΰν αθλίου συρμοΰ μελανώματα καί ξέ- 
σματα), ίσως θά μάθωμεν, τίνες καί πότε έμελάνωσαν τούς κα
λούς τούτους τοίχους, έξ ού θά συμπερανθή καί έως πότε περίπου 
δέν ητο έκτισμένος ό πύργος δ καλύψας τά μελανώματα. Παρε- 
τηρηθησαν έτι καί δύο ξέσματα σταυρών έπί τοΰ πρώην κεκαλυμ- 
μένου μέρους της παραστάδος, ών δ είς τοιοΰτος’

δ δέ άλλος τοιοΰτος·

...... Φ _
και γραμματα χωριστά έν άλλη θέσει της παραστάδος κεχαραγ- 
μένα τάδε' ρ

Δ Η ΓΠ Τ β

aWo δέ ξέσμα η χάραγμα ούδέν.
Τό δέ έδαφος έφάνη σώζον την μαρμαρίνην άρχαίαν στρώσίν 

του, άλλ’ όχι καθ’ δλοκληρίαν, διότι είς πλάτος 74 εκατοστών 
τοΰ μέτρου παρά τούς δύο τοίχους άφηρέθησαν πρόπαλαι αί πλά
κες καί δη οτε έκτίζετο δ πύργος, ϊνα δηλ. κτισθη μέ παντοίους 
λίθους καί άμμοκονίαν άλλο βαθύτερου θεμέλιον διά τόν μέλλον
τα νά ύψωθη όγκον, καί τοΰτο τώρα τό θεμέλιον, ξυρισθέν άρτι, 
ώς έπρεπε, μέχρι της μαρμαροστρώτου λοιπής έπιφανείας, βλέ- 
πομεν αύτοΰ. Είς τών έπιπολής ένταΰθα λίθων έφάνη έχων έπι- 
γραφην τών καλών της 'Ελλάδος χρόνων καί διά τοΰτο έξφρέθη. 
Νομίζομεν δέ, οτι καί άπας δ λοιπός ένταΰθα γόμος πρέπει τώ 
χρόνω νά έξαιρεθη μετ’ έπιμελείας, έπειδή είναι πιθανόν, οτι θά 
έγκρύπττ) καί άλλα γλυπτά η ένεπίγραφα μάρμαρα. 'Η δε έξα- 
γωγη του δέν μέλλει κατ’ ούδέν νά παραβλάψω την στερεότητα

(Αθηναίου τεύχος γ' έτους δ'.) 15
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τών παρ’ αυτόν δυο άρχαίων τοίχων τοϋ Μνησικλέους, διότι κα
τ’ ευτυχίαν βαίνουσιν έτι ούτοι έπι τών άρχήθεν ιδίων παχύτα
των πλακών της στρώσεως, αΐτινες πλάκες προφαίνονται ποιοϋ- 
σαι την αρχήν της έπιπέδου έπιφανείας πανταχοϋ κανονικώς ώς 
9 εκατοστά τοϋ μέτρου καί παρέχουσιν οΰτω ικανήν άσφάλειαν.

Έν τώ δευτέρω τών έν ταύτη τή έφημερίδι τυπωθέντων άρ
θρων περί της κατεδαφίσεως τοϋ έπί της Άκροπόλεως πύργου 
άνεφέραμεν ικανά τών έξαχθέντων αρχιτεκτονικών μελών, τά 
όποια τότε άνεγνωρίσθησαν ώς είς τά Προπύλαια άνήκοντα. Καϊ 
σήμερον λέγομεν, οτι καί άλλα έτι τοιαϋτα ύστερον έξήχθησαν 
όχι ολίγα, μάλιστα δέ ευμεγέθη γείσου τμήματα, σώζοντα έν 
μέρει καί λείψανα χρωματισμού έρυθροϋ καί κυανοϋ, άλλά τά 
άξιολογώτατα τών παρατηρηθέντων είναι έννέα πλίνθοι τοίχου 
ισομεγέθεις, έκάστη μη'κους (ήτοι πλάτους, κατά την δριζόντειον 
ποτέ θέσιν των) 6 περίπου ποδών, ών αί δύο είναι έκ τών έχου- 
σών ένθεν καί ένθεν έπίκρανα. Αύται αί πλίνθοι έχουσιν άναμ- 
φιβόλως την ώρισμένην θέσιν των έν τοΐς Προπυλαίοις, πιθα
νώς τό δυτικονότιον μέρος τής νϋν άναδειχθείσης στοάς, καί θέ- 
λουσι πάντως τήν εύρεΐ μετ’ ού πολύ. Έτι είς τά άξιολογώτατα 
καταλεκτέον εν μέγα κορυφαΐον μέρος άετώματος. Τόσον μόνον 
είναι δίκαιον περί τούτων ήμεΐς νά ε’ίπωμεν οί όχι αρχιτεκτονικοί. 
Προσθέτοντες δ’ έτι καί τοΰτο, οτι πάντα τά καλά ταΰτα καί 
τό πλεΐστον καλώς σωζόμενα αρχιτεκτονικά μέλη εύθετήθησαν 
νοτιονατολικώς τών Προπυλαίων είς δύο μάκρους στοίχους, ώστε 
διαβαίνων τις διά μέσου νά τά βλέπη μετ’ εύκολίας, μεταβιβά- 
ζομεν τδν λόγον είς τάς έξαχθείσας έπιγραφάς.

Ειχομεν ήδη είπεΐ προχθές, οτι 17 είναι τδ δλον. Σήμερον 
είδαμεν καί μ'αν δεκάτην όγδόην. Πάσαι δέ άνήκουσιν ή είς τούς 
Έλληνομακεδονικούς, ή είς τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους, είς τούς 
Βυζαντινούς δέ ή Φραγκικούς ούδεμία. Πρδς ταΐς τρισι ταΐς πρό- 
τεοον έκδοθείσαις μόνον έτι τέσσαρας εύκολυνόμεθα ένταϋθα σή
μερον νά έκδώσωμεν. Πρώτη έστω ή έξης, ούσα κεχαραγμένη 
έπί άνω μέρους στήλης λίθου Πεντελησίου, ής τά κάτω καί τά 
πλάγια κολοβά.
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i—δ ι α ι) τ η τ α ι; Η ί Κ η φ ι σ ο φ ώ(ν τος άρχοντος...* 
Άκαμαν(τίδος• · ·· Λεω(ντ)(δος

• · · · Φιλοκράτης Ε....
Πρ)οβαλισ - Σωστράτου Φρεάρ^-Αύτοκλε. .. .
5............ Θεογένης Καλλι... .

• · · · Άντίλοχος Διογε....
. . . . Σ^καμβωνίδης έκ Κε(ραμέωνϊ
• · · · •. . Κμ'ων Σωσι....

10.... Σκαμ)βωνίδης 
.... α)νδρος

ΓΓροσ(πάλτιος 
ΕύΟ....

Τοϋ πρώτου στίχου τά πέντε πρώτα σωζόμενα γράμματά 
είναι πολύ τετριμμένα καί αμφίβολα, άλλ’ όμως τά έθεωρη'σαμεν 
ώς ΤΗΤΑΙ, καί επομένως τά συνεπληρώσαμεν όπως βλέπει δ 
άναγνώστης.

Ό δέ Κηφισοφών ήτο αρχών έν Άθήναις τδ δ', έτος της ριβ' 
^Ολυμπιάδας, ήτοι 319 πρ Χρ. Δύο τοιαύτας έπιγραφάς, πλησιο- 
χρόνους τη παρούση καί ωσαύτως έν τή Άκροπόλει ποτέ εύρεθεί- 
σας, έξέδωκε μετ’ άλλους δ Άλ. Ταγκαβής καί έσχολίασεν έν 
τω β'. τόμω τών Antiquites helleniques ύπ’άριθ. 1162« 
Χαι 1163. Έξ έκείνων, άτε πληρεστέρων ούσών τής ήμετέρας 
κατά τήν κεφαλίδα, βλέπομεν οτι οί δημόσιοι ούτοι διαιτηται 
καλώς καί δικαίως διαιτήσαντες έστεφανοΰντο καί ανέθεταν 
ύστερον άνάθημα, όποιον αγνοώ, τούς στεφάνους των αυτούς ή 
άλλο τι. Περί τών διαιτητών έν γένει λέγει μέν τά είκότα δ 
Schoemann έν τώ βιβλίω του Griech. Alterthuemer, β; 
έ'κδ. τόμ. ά. σελ. 488—90’ άλλ’ ϊνα γνωσθώσι καλώς πάντα 
τά κατ’ αυτούς, χρεία ετι νά άναδώση λίθους ή γή, έργαζο·6 
μένης τής σκαπάνης.

Αί δέ εξής δύο έπιγραφαί είναι κεχαραγμέναι έπί δύο χαμή* 
λών βάθρων λίθου μέλανος, πολύ βεβλαμμένων*

Ό δήμος Γά)ΐον Ιούλιον Λ(αχάρους υιδν ?? 
Εύρυκλέα αρετή(ς ένεκεν.

15*
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Ό δήμος Γάϊο)ν Ί(ο)ύλιον Δεςίμαχον 
Εύρυκλεους υ'ιον.

Οι "λίθοι άνεΐχόν ποτέ βεβαίως ανδριάντας τών έπιγεγραμμέ- 
νων άνδρών, οϊτινες ησαν Αακ.εδαιμόνιοι τών τελευταίων τής 'Ρω
μαϊκής δημοκρατίας χρόνων. Ό Εύρυκλής του προτέρου λίθου, 
(άν ή παρ’ ημών συμπλήρωσις τοΰ ονόματος τοΰ πατρός του είναι 
ορθή*) γνωρίζεται ώς τοΰ Αύγούστου φίλος καί μεγαλοδύναμος 
έν τοΐς "Ελλησι καί τοΐς βαρβάροις καί πολυτελής καί ραδιουρ- 
γικός έκ τών ιστορούμενων παρά Στράβωνι (8, σ. 363 καί 366), 
Ίωσήπω (Ίουδ. άρχαιολ. 16, 10 καί Πολ. Ίουδ. 1, 26), Πλου- 
τάρχω (’Αντων. 67), Παυσανία (3,14) ωσαύτως δέ καί έξ έπι
γραφών (οϊον C. I. Gr. 1389) καί νομισμάτων. Παρά Στράβωνι 
άναφέρεται καί υιός αύτοΰ άνωνύμως, και πιθανώς είναι ούτος δή 
δ τής δευτέρας έπιγραφής Δεξίμαχος. Άλλά τά κατά τήν οικο
γένειαν ταύτην, ήτις ήκμαζε μέχρι Αδριανοΰ, χρήζουσιν επι
στασίας πλείονος, ής δέν είναι καιρός τώρα. ’Εν τούτοις παρα
πέμπω είς τάς σημειώσεις τοΰ Ρ. Foucart είς τήν έπιγρ. 245, 
b τής ύπ’ αύτοΰ έξακολουθήσεως τών τοΰ Lebas έλλην. έπιγρα
φών, partie Π, section IV.

Ό δέ τήν εξής έπιγραφήν εχων λίθος είναι 'Υμήττειος, καί ήτο 
έντετειχισμένος έν τή βορειανατολική γωνία τοΰ πύργου, έξωθεν 
εχων τήν γραμματοφόρον δψιν του καί όλίγω ύπερθεν τοΰ θριγ- 
κώματος τών Προπυλαίων, ώστε έφαίνοντο τά γράμματά του είς 
τούς προσεκτικωτέρους τών παρατηρητών. 'Όθεν καί αντιγράφεις 
τώ 1801, όχι όμως άκριβέστατα, ύπδ τοΰ 'Άγγλου Dodwell 
έξεδόθη έν τώ αύτοΰ llineraire τόμ. 1 σελ. 318, έκεΐθεν δέ 
οχι τόσον πιστώς καί μετά ατυχών συμπληρώσεων μετηνέχθη 
είς τδ Corp. Inscr. Graec. ύπ’ άριθ. 411. Διά ταΰτα δήμο- 
σιεύομεν τδ κείμενον, όπως νΰν έκ τοΰ πλησίον καί μετ’ ευκολίας 
άναγινώσκεται όρθότερον.
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Ό δήμος
♦ .κρ)άτη Σωκράτους Θορίκιο(ν.
.... σ})ας έδ(ά)ησαν από φρενός άξια Μοισά(ν 
.................ες Ώγυγίων υΐες Έριχθονιδίν

5.............. σοφίας έδοσαν γέρας· αί γάρ Άθαναι
.................τοιώιδ’ άνδρι τεκεΐν χάριτα.

Αί άρχαι τών στίχων ήσάν ποτέ έπι άλλου λίθου προσκολλωμέ- 
νου είς τδν νυν σωζόμενον και έκλιπόντος. ’Εν τώ τρίτω στίχω 
τδ ύφ’ ήμών τεθέν έν παρενθέσει α είναι πιθανόν, διά τι μικρόν 
έκεΐ υπόλοιπον ίχνος γράμματος. Σχήμα γραμμάτων τδ τών 
'Ρωμαϊκών χρόνων.

Τάς άλλας έπιγραφάς, ών μία τιμητική είς αύτοκράτορα 'Ρω- 
μαΐον, οδ τδ όνομα λείπει, παραλείπομεν τόγε νυν. Πριν δέ άπο- 
θέσωμεν τδν κάλαμον, άναφέρομεν έν μέγα ώς ένδς μέτρου τμή
μα θριγκού λίθου Πεντελησίου, έξαχθέν και αύτδ έκ του πύργου, 
μόνον διότι έχει έπειργασμένον έχΐνον μέ τά μέγιστα όσων ήμεΐς 
ποτέ είδομεν ώά καί αστραγάλου λεσβίου ύπ’ αύτά σειράν. Είναι 
μιας σπιθαμής έκαστον ώδν και λίαν έξέχουσα ή έκτυπος έργα- 
σία των. "Αξιόν του κόπου θά ήτο τώ όντι νά άναζητηθή καί 
εύρεθή ή ύπερβαλλόντως μεγάλη έν Άθήναις οικοδομή, είς ήν 
ποτέ τδ ού'τως εχον αρχιτεκτονικόν μέλος άνήκε.

Έν Άθήναις, τή 10 Όκτωβρίου 1875. ς. α. κ.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΣΙΕΙΩΝ.

Ό πρώην μέν απόστολος τής αρχαιολογικής Εταιρίας, είτα 
δέ παρά τής Κυβερνήσεως διορισθεϊς έφορος τής Πελοποννήσου 
καί εσχάτως μετατεθείς είς τήν Στερεάν Ελλάδα Π. Σταματά' 
κης, αφού έπέστρεψεν έκ Κυθήρων, οπού ειχεν έπιστατήσει εις 
τήν τοϋ βυθού τής θαλάσσης διά δυτών έρευναν, τήν έπιχειρη- 
θεΐσαν διά τά μάρμαρα τοΰ ’Έλγιν (*),  άπήλθε τή 8 Σεπτεμ-

(*) "Αλλοτε θέλουσιν έκτεθή τά κατά τήν έρευναν ταύτην, ήτις, ώς 
γνωστόν, άπέδειξεν άνυπόστατα τά Ορυλληθέντα. Άλλ’ ΐνα μή δυσφορή
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βρίου, καθώς έκρινε καλόν ή 'Εταιρία, εις Τάναγραν, ϊνα τό μέν 
καταγράψω τά πολλά έκεϊ εσχάτως συναχθέντα λίθινα καί άλ- 
λοΐα αρχαία, τό δέ καί άνασκαφάς τινας κάμη. Αί άνασκαφαί, 
γενόμεναι παρά τόν άρχαΐον τής πόλεως περίβολον, ύπήρξαν όχι 
ά'καρποι. Καθ’ ην έ'χομεν ύπ’ οψιν μας έ'κθεσιν τοϋ έφόρου, εύρέ- 
θησαν 19 έπιγραφαί, έξ ών σήμερον δημοσιεύομε*/ τέσσαρας. Αί 
πρώται τρεις είναι έπι τών τριών πλευρών μιας καί της αυτής 
πλίνθου λίθου μελανός, ήτις εύρέθη έν τοΐς θεμελίοις τοϋ τείχους 
ΰπερθεν τοϋ θεάτρου, έντεθεϊσά ποτέ αύτοΰ κατά τινα επισκευήν 
βεβαίως. Μήκος έχει 0,52, πλάτος 0,52, καί ύψος 0,29. Έπι 
της έπιφανείας ύπάρχει τύπος δύο ποδών, ίχνος τοΰ ποτέ επ’ 
αύτοΰ ιδρυμένου άνδριάντος. ’ίδού τό κείμενον, πρώτον τό της 
κυρίας όψεως, είτα τών δύο πλαγίων πλευρών.

Ίαρώνυμος Κάλλις 
Κλιηνέτω μναμειον 
νικάσαντος Βασίλεια 
τύς θίυς.

5 Εύβουλίδης έπόησε.

2.

Άριστοκλίδαο άρχοντος, μεΐνος Θουίω νευμεινίη, 
κατά δέ θίον Όμολωίω έσκηδεκάτη, έπεψάφιδδε Άγάθαρ- 

χος· Εύνοστος Μελίτωνος ελεςε· δεδόχθη τϋ δάμυ, πρό
ξενον εΐμεν κή εύεργέταν τας πόλιος Ταναγρήων Διω-

πολυ τό Ελληνικόν κοινόν, οτι δαπάναι έγένοντο διά μάταιον έργον, δς 
εΐπωμεν, δτι ολως ακερδής δέν άπέβη ή τού Σταματάκη αποστολή εις 
Κύθηρα. Έκτος τής μετά βεβαιότητος άποκτηθείσης γνώσεως τού ότι 
δέν έχει ό βυθός λείψανα τών Φειδιακών έργων, έξητάσθησαν τινά μέρη 
τής νήσου άρχαιολογικώς καί τινα Αρχαία τε'ως Αγνοούμενα έσημειώθη 
σαν ή άντεγράφησαν, άλλα δέ και έκομίσθησαν εις τό ένταΰθα Μουσείου 
τής Εταιρίας, σταλέντα δωρεάν παρά τοΰ αύτόθι Έμ. Μόρμορη, περί 
ών πάντων θά κάμωμέν ποτέ λόγον»
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3 νουσιον Θιοφίδιος Δαματριεια αύτον κή έσγόνως κή εΐμεν 
αυτυς γάς κή Ρυκίας εππασιν κή Εισοτελίαν κή 
άσφαλίαν κή άσουλίαν κή πολεμώ κή ίράνας ΐώ- 
σας κή κατά γάν κή κατά θάλατταν κή τά άλλα 
πάντα καδάπερ τΰς άλλυς προξίνυς κή εύεργέτης.

3.

Νικίαο άρχοντας, μεΐνος Άλαλκομενίω εκ(τη) άπιόντος 
έπεψάφιδδε Εύκτείμων Θώπομπος Εύνόμω ελεξε' δε- 

δό^θη τϋ δάμυ, προξενώ; εΐμεν κή ευεργέτας τάς πόλιος 
Ταναγρήων Φιλοκράτην Ζωίλω Θηραμένην Δαματρίω

5 Άπολλοφάνην Άδανοδότω Αντιόχειας τών πδδ Δάφνη, αύτοϊς 
κή έσγόνως κή εΐμεν αύτυς γάς κή Γυκίας εππασιν κή 
Γισοτελίαν κή άσφαλ(αν κή άσουλίαν κή πολε'μω 
κή ίράνας ίώσας κή κατά γάν κή κατά θάλατταν κή τά 
άλλα πάντα καδάπερ τΰς άλλυς προςένυς κή εύεργέ-

10 της.

Είναι πρόδηλον, δτι ή πρώτη επιγραφή ύπήρξεν έξ αρχής ή 
μόνη τού βάθρου και οτι ύστερον πολύ έχαράχθησαν έπι τών δύο 
ά'λλων πλευρών τά δύο προξενικά ψηφίσματα. Τά γράμματα, 
ώς δεικνύει τό ύπ’ όψιν μου χάρτινον έκτυπον, τής μέν πρώτης 
είναι τών καλών ήτοι μέσων χρόνων τής 'Ελλάδος, πάντως όμως 
τών μετά τήν έν Αεύκτροις μάχην (371 πρ. Χρ.), διότι άναφέ- 
ρονται έδώ τά Βασίλεια, άγων έν Λεβαδεία δστις, ώς γνωστόν, 
μετ’ έκείνην τήν μάχην συνέστη" τά δέ τών ψηφισμάτων έμ- 
φαίνουσι τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους, άλλά πιθανώς τούς πρό 
Χριστού.

Τής πρώτης έπιγραφής, ήτις είναι άναθηματική, τό νόημα είναι 
ύποσκότεινον. ’Εν τούτοις τό ιαρώνυμος θεωρώ έγώ ώς προσηγο
ρικόν, όχι ώς κύριον όνομα, καί ή επιγραφή μοί φαίνεται νά λέγη 
δτι «ό ιερώνυμος Κάλλις άνέθηκε (τό ρήμα παραλείπεται') το?ς 
θεοΐς τό μνημεΐον τόδε τοΰ Κλεαινέτου, νικήσαντος Βασίλεια». 
Τό ιαρώνυμος ίσως δέν κεϊται κατά τήν χρήσιν τήν παρά Αου- 
κιανώ (έν Αεξιφάνει, § 10) καθ’ήν ιερείς τινές δέν ώνομάζοντο 
ειμή έκ τοΰ ονόματος τοΰ ιερατικού των αξιώματος' διότι ίσως 
τότε ούδέ θά παρετίθετο ολως τό κύριον Κάλλις, άλλά θά έσι- 
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γάτο, ώς έν τώ έπιγράμματι τώ έν C. I. Gr. ύπ’ άρ. 434. Έν 
τούτοις όμως ίδε αύτόθι και τον άρ. 190 και τάς εις αυτόν ση
μειώσεις τοΰ Boeckh, έπειδή τό πράγμα δέν είναι τόσον άπλοΰν. 
3Αλλ’ δπωςδήποτε, τό ίαρώνυμος έν τή ήμετέρα έπιγραφή, φαί
νεται, σημαίνει ιερόν τινα άνδρα, όποιοι περίπου είναι οί ιεροί καί 
αί ίεραί, αί μνζμονευόμεναι έν τή μεγάλη τής Άνδανείας έπιγρα
φή. ’Ίδε αύτήν τελευταΐον έκδεδομένην έν τή ύπό Foucart εξα
κολουθήσει τών τοΰ Lebas Έλλην. έπιγραφών.—Ό δέ τεχνίτης 
Εύβουλίδης πιθανώς είναι δ πρώτος τών μέ τοΰτο τό όνομα τε
χνιτών, ο'ίτινες έξ Αττικής ήσαν καί έκ τοΰ δήμου Κρωπιδών, 
καί οικογένειας, έν ή τά ονόματα Εύχειρ καί Εύβουλίδης άμοιβα- 
δόν ήσαν έν χρήσει από πατρός εις υιόν, ώς τοΰτο πολλαχόθεν 
γνωρίζομεν έκ βιβλίων τε καί έπιγραφών. ’Ίδε περί αύτοΰ τό 
τοΰ G. Hirschfeld βιβλίον* Tituli statuariorum sculpto
rumque griecorum καί μάλιστα τάς είς αύτό Προσθήκας, άς 
κατεχώρισεν έν τή Βερολίνου Άρχαιολ. Έφημερίδι τοΰ έτους 
4872 (Neue Folge, Bd. \.) ένθα τά κατά τήν χρονολογίαν 
τών Εύχείρων καί Εύβουλιδών έξετάζονται διά μακρών.

Είς τά δύο ψηφίσματα παρατηρώ τά έξης ολίγα. Ό Θούϊος 
μήν είναι έτερος τύπος τοΰ Θύου καί Θυίου.—Τό νευμηνίη 
(κατά δοτικήν κείμενον άνευ τοΰ προσγραφομένου ιώτα) έχει τόν 
ίωνισμόν ώς έν τώ τ ή ά γ ο ρ ή έν Βοιωτικαΐς έπιγραφαΐς, περί 
ού ίδε Kuehuer, Ausfuehrl. Grammatik d. gr. Spr. Τομ. ά· 
σελ. 109. Άνέγνων δέ έγώ έν έκτύποις καί δύο άλλων Τανα- 
γραϊκών έπιγραφών κατ’ αύτ άς καί τό προξενίη κατ’ονομαστι
κήν.—Πώς δέ ή νουμηνία τοΰ Θουΐου συμπίπτει, ώς λέγει τό ψή
φισμα, μέ τήν ις'. τοΰ Όμολωίου κατά θεόν, οί μαθηματικώτεροι 
έμοΰ άς διευκρινήσωσι. Τόσον δέ μόνον έγώ λέγω, ότι ή φράσις 
κατά θεόν δέν εμφανίζεται πρώτην φοράν έδώ. Άνεγνώσθη 
τετράκις ήδη έν Άττικοΐς ψηφίσμασι, τάς μέν δύο φοράς όχι 
σαφώς έν τοΐς άρ. 457 καί 499 τών Ant. hei. τοΰ 'Ραγκαβή, 
οθεν καί πολύ ύστερον διεγνώσθη ή ουσία τής φράσεως, οτι έχει 
σχέσιν πρός τάς ύπό Μέτωνος και Καλλίππου μεταρρυθμίσεις του 
σεληνιακού έτους (ίδε Hermann, gottesdiensll. Alterthuem,
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<1. Griech. της έκδ. Stark, τοΰ έτους 1858, § 45, σημ. 16.), 
τάς δέ δύο άλλας φοράς σαφώς, ά. έν τώ έπι Νικοδήμου άρχον
τος έφηβικω, τώ τυπωθέντι έν Φιλίστορος τόμ. ά. τεύχει ά. 'Η 
φράσις έκεϊ έχει ούτως* Βοηδρομιώνος όγδοη ίσταμένου έμβολί- 
μω κατ’ ά'ρχοντα, κατά θεόν δέ ένατη ίσταμένου, ένατη της 
πρυτανείας* καί β'. έν τω έπί Μητροφάνου άρχοντος, τώ τυπω- 
θέντι έν Έφημ. Άρχαιολ. Αθηνών, περ. β'. άρ. 108, ένθα τάδε* 
Έλαφηβολιώνος ένάτει μετ’ είκάδας κατ’ άρχοντα, κατά θεόν 
δέ Μουνιχιώνος δωδεκάτει, δωδεκάτει της πρυτανείας.—Τό δέ 
εσκηδεκάτη οτι είναι διαλεκτικώς άντί έξ-η έκκαιδεκάτη δέν 
είναι χρεία νά είπωμεν. "Ομοιον τό έσγόνως=έκγόνως.
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'Η τέταρτη αυτή έπιγραφη είναι έπι "λίθου μελανός, μήκους 
0,85, πλάτους 0,80, πάχους 0,35. ’Άνω φέρει ωοειδή κοιλότη
τα, και νϋν εύρίσκεται έν τή έν Σχηματαρίω συλλογή.

Τά γράμματα είναι μέν αρχαϊκά, άλλ’ όχι του παλαιοτάτου 
είδους, όχι λ. χ. ώς έκεΐνα, ών τό σχήμα άπεδώκαμεν διά ξυλο
γραφίας έν Αθηναίου τόμ. β'. σελ. 405, ούτε ως τα εν τόμ. γ/ 
σελ. 1 67, άλλά πλησιάζουσι μάλλον πρός τά ύστερον κανονικά 
καταστάντα. "Ομως δέ έπιεικώς άρχαίζουσι τά εξής δέκα' β, γ, 
ί), Λ, ν, ξ, ρ, σ, φ, χ, έχοντα τό5ε τό σχψ«·

ί Λ Φ^
Αί διπλαΐ γραμμαί αί χωρίζουσαι τάς σελίδας είναι έπι τού 

λίθου, ώς τάς άπεδώκαμεν.
Αδύνατον δέ νομίζω νά όρισθή ό τής αναγραφής τών ονομά

των ταύτης σκοπός. Πας δέ τις παρατηρεί πρώτον τά πολλά 
νεοφανή κύρια ονόματα, άτινα άραιογράφησα, δεύτερον ότι ή 
γραφή τών διφθόγγων αε και οε, ήτις τέως ήτο σπανία, τώρα 
γίνεται έδώ συχνή, έμφανιζομένη έξάκις, πλήν έν τώ Αίσχίνας. 
Έγώ έξ έμαυτοϋ τίποτε νά προσθέσω δέν έχω, μόνον δέ συνι
στώ είς τούς τά έτυμα τής Έλληνικής έξετάζοντας τά δύο ονό
ματα Γοθθίδας καί Σαγυθινίδας, βεβαιών τήν ορθότητα τής άν- 
τιγραφής.

Δίδομεν τώρα τά τού λίθου Χορσιείων γράμματα, ώς ύπεσχέ- 
θημεν πρό τεσσάρων μηνών. Άντιγράφομεν πρώτον περί του 
λίθου τάδε έκ τής τού Σταματάκη έκθέσεως τής 12 Ιουνίου 
1875.

«Τά ερείπια τής πόλεως Χορσείας (κοινώς Παληόκαστρο) άπέ- 
χουν τής ©ίσβης πρός δυσμάς 2 περίπου ώρας, τοΰ δέ σημερινού 
χωρίου Χόστεια ήμίσειαν ομοίως πρός δυσμάς - . .Ύπό τήν άκρό- 
πολιν Χορσείας πρός μεσημβρίαν έν τή πεδιάδι παρά τήν δεξιάν 
όχθην τοΰ κατερχομένου ποταμίσκου, καλουμένου Φίκεζα, υπάρ
χει έρημοκκλήσιον άγ. Ίωάννου, κατεστραμμένον ένεκα του πο
ταμίσκου, όστις παρέσυρε σχεδόν τό ήμισυ αύτοΰ. Τό έρημοκ
κλήσιον . . . είναι ώκοδομημένον έπί άρχαίου ψηφιδωτού εδάφους
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'· · ·Έν τω έρημοκλλησίω και πρδ πάντων έν τή κοίτη τοϋ πο- 
ταμισκου ύπάρχουσι πολλοί λίθοι αρχαίοι. Τούτων είς παρεσύρθη 
μακράν περί τά 200 βήματα. Είναι φαιού χρώματος, τεθλασμένος 
νος πανταχόθεν, υψους 0,35, πλάτους 0,55, πάχους 0,22. 
Έζήχθη έκ τής κοίτης τοϋ ποταμίσκου ύπδ τών μοναχών τής 
πλησίον μονής τών Ταξιαρχών καί έτοποθετήθη είς μέρος ασφα
λές.» ’ίδού νυν τδ κείμενον, ώς ήμΐν έν τώ έκτύπω χαρτίω πρό
κειται.

5 . . άσουλί)αν (κή κα)τά γαν κή
κατά θάλα)τταν (κή π)ολέμω κή 
ίράναςκήτ)ά άλλα πάντα καθά- 
περ το?ς άλ)λο’,ς προξένοις κή 
(ευεργέτης)

40.............................άρχοντας
..........................ς Σίμωνος ελεξε· 
δεδόχθη τϋ) δάμυ Όλυμπιάδ(αν 
............ Φ,’ενάταν πρ(ό)£εν-
νον εΐμ)εν κή εύ.εργ(έταν τας ·

45 πολιος Χορσι)είων αύτ(ον) κή έσ-
γόνως κή είμ)εν αύτυς γάς 
κή Ρυκίας εππ)ασιν κή άσουλί 
αν κή κατά γαν κή) κατά θάλατ- 
ταν κή πολέμω κήιράν)ας κήτά άλ-

20 (λα πάντα κτλ.)

ε )Ιμεν κή ευεργέ(τ. . τας πόλ- 
ίος Χορσιείων (α;ύτ. .κή έσ- 
γόνως κή ειμε(ν αύτυς γας 
κή Ευκ'ας έππασι(ν κή άσουλί- 
αν κή κατά γαν κή κ(ατά θάλατ- 
ταν κή πολέμω κή ι(ράνας κή 
τά άλλα πάντα καθάπερ (τΰς 
άλλος προξένυς κή εύεργέ- 
της.

Μελίτωνος άρχοντας θϊ;(δε 
έσσέγραφε(ν) έν 
(π)ελτοφόρας 
. .άδωρος Άλκ'φρον(ος

Σωστρότω άρχοντος Βο(ιωτοϊς, 
έπι δέ πόλιος Κα.ο.........  
έσσέγραφεν έν π(ελτοφόρας. 
ΕύκΛΐΔ;ας Ο.ΑΛ.. .. 
Δαμόφιλος ΤισάΝ;(δρου 
Εύξενος ΊάΡ;(ω)ν(ος

Δεν έχομεν τίποτε σχεδδν άλλο νά παρατηρήσωμεν είς τδ 
ανωτέρω κείμενον, είμή οτι έπί ένδς καί τοϋ αύτοΰ λίθου, ίσως καί 
ύπδ τής αυτής χειρός, γράφονται διττώς αί δοτικαί είς οις καί είς 
υς έν τώ όγδο'ω στίχω, καί ότι τδ οΐδε έν τώ δεκάτω στίχω 
θεωροϋμεν πολύ άμφίβολον, τδ δέ έσσέγραφεν (=έξεγρά- 
φησαν) κεΐται άντί τοϋ έν άλλαις Βοιωτικαΐς έπιγραφαΐς άπε- 
γράψανθο.

Καί έτερον δέ τεμάχιον ψηφίσματος έκ τοϋ άνω μέρους στή
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λης, ώς 20 στίχων, έν ώ το όνομα Χορσιείων, έγραφεν ό Στα- 
ματάκης, ότι εύρεν έν τή μονή Ταξιαρχών.—Τοΰτο έκομίσθη εις 
Αθήνας, ώς άκούομεν, καί είναι έν τώ Ύπουργείω τής παιδείας, 
δμοΰ μετά τοΰ αρχαϊκού έκείνου τών Θεσπιών αναγλύφου, περί 
ού τόσα έγράψαμεν έν τώ προηγουμένω τεύχει, έπειδή δέν ήξεύ- 
ραμεν τότε, οτι ειχεν ή έπιγραφη του πρότερον έκδοθή ύπό Kai· 
bel έν τώ τοΰ Βερολίνου περιοδικω Hermes και ή γλυφή δέ, εί 
καί συντόμως, όρθώς είχε περιγραφή, τοΰθ’ όπερ κατά χρέος νϋν 
άναφέρομεν.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ.

(έκ τής Παλιγγενεσίας, άρ. 3243 τής 15 Ιουλίου 1875.)

’Εν τώ 'Υπουργείω τής παιδείας είδαμεν χθες καί άντεγρά- 
ψαμεν τάς έξης δύο έκ Πειραιώς έπιγραφάς’

1.

Θ (ε ο ί.
Ο ι ο ε τ δ ά γ α (λ μ α. „. . ,
κ α ι τ δ ί ε ρ δ ν.. ........

Αριστοφάνης Πειραιε-
5 Άντικλής Κηφισιε-

Ποσείδιππος Φυλά- 
Καλλίμαχος Αλ. . . .
Φίλιππος Πα..........
Μένιππος Π..........

10 Σμίκυθος..........
Άριστόλε(ως....
Φανόμαχο(ς. .
Εύδημίδη(ς....
Τελεσανζδρος. ..

15 Εϋκτημον(ίδης. . .
Αλκαίος..........
Ε)ύβου(λ....
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Έ στήλη λίθου Ύμηττείου καί κολοβή προς τ’ αριστερά τώ 
ορώντι και κάτω. Το έκλιπάν μέρος λέγεται οτι ένεκτίσθη που, 
καί ίσως άναζητηθέν εύρεθή. Σχήμα γραμμάτων το τών Μα
κεδονικών χρόνων.

’Εκ τής έπικεφαλίδος, άν δέν ήτο κολοβή, θά έμανθάνομεν, 
τίνος θεοΰ ή ήρωος ήτο τά ά'γαλμα καί το ιερόν, είς ού τήν άνά- 
θεσιν συνετέλεσαν οι ύπογεγραμμένοι Αττικής δ-ημόται. Τούτων 
δέ και δεύτερα θά ύπήρχέ ποτέ σελίς, ώς απαιτεί το εύλόγως 
υποτιθέμενον πλάτος τής στήλης.

2.

ΓΌρ)ος οικίας 
έν προικί άπο- 
τετιμημέ- 
μένης : IIΗ Η :

5 Άγνοκλείαι.

Και τούτου τού ορού, ή', ώς ή νεωτέρα ήμών νομοθεσία λέγει, 
δροσήμου, τά γράμματα είναι τών Μακεδονικών χρόνων. Ό 
λίθος Ύμήττειος. Τόπος εύρέσεως το κτήμα τού Πολύχρονη Κο- 
ρωναίου.

Προς τήν φράσιν' έν προικί κτλ. παραβληθήτω ή έν τώ ορω 
τώ παρά Άλ. Ταγκαβή έν Antiquites helleniques άρ. 887: 
άποτετιμημένων προικί τή Διοδώρου θυγατρί Καλλιστράττι. ’Έτι 
δέ καί ή έν Έφημ. Άρχαιολ. Αθηνών, Β'. περ. άρ. 76, ή λέγου- 
σα* προικός άποτίμημα Τιμοδίκει.

’Έτι έν τώ αύτώ 'ϊπουργείω άντεγράψαμεν τήν εξής άναθημα- 
τικήν επιγραφήν, ήν έχει βάθρον μικρόν χαμηλόν καί στρογγύ- 
λον, λίθου Πεντελησίου, καταβιβασθέν άπο τής κορυφής τού Λυ
καβηττού, όπου είχεν εύρεθή έν τώ κελλίω τού έκεΐ κατοικούν- 
τος μοναχού. νΑγνωστον δέ, άν έκεΐ ανέκαθεν ήτο, ή έκ τής 
κάτω πόλεως ποτέ ώς οικοδομική ύλη άνεβιβάσθη. Άναγινώτ 

σκομεν*
Φλ[αβία] Μηνοδώρα

«νέΟηκε.
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Σχήμα γραμμάτων τδ τών μετά Χριστόν 'Ρωμαϊκών χρόνων* 
Πιθανώς δέ θεότητός τίνος αγαλμάτων θά ήτό ποτέ ίδρυμένον 
έν τή κοιλότητι, τή όρωμένη έπι τής άνω έπιφανείας τοΰ βαθρι* 
δίου.

Έν Άθήναις, τή 11 Ιουλίου 1875. Σ. α. κ.
* 

¥ ¥

Έκτυπουμεν και τάς εξής τρεις ανεκδότους ’Αττικάς έπι-1 
γραφάς.

1.

. ..έπι τάς προ)σοδους οϊδε κεχειροτόνηνται* 
......... εις το μυλωθρικόν

............... ε)ύς Φερεκλής "Οηθεν.
εις τδ άρτοπωλικόν

5 .................... Σέλευκος Άχαρνευς*
έπι τήν σιτηράν

. . . . εύς Τιμοκράτης Θορίζιος 
Α’ισγίνης Παιανιεός 
Θεόδοτος έκ Κοίλης.

40..................... έπί τήν οΐνηράν
...................... Άχα(ρνεύς»

Είναι έπί άνω μέρους στήλης λίθου Ύμηττείου ύψους 0,20* 
^λ. 0,25, πάχ. 0,08, πάνυ μικροΐς γράμμασι τών Μακεδονία 
κών χρόνων. Εύρέθη έν τή άνασκαφή τής Άρχαιολ. Εταιρίας, 
άπδ τής 25 Ιουνίου 1875 ήρχισε πρδς νότον τής δεξαμενής τής 
Άγ. Τριάδος, ένθα πολλά έως τώρα καί διάφορα άνευρέθησαν αρ
χαία, άξιολογώτατα δέ δύο μαρμάριναι Σειρήνες, έπιτύμβια ούσαί 
ποτέ έπιθέματα, καί αγγεία πολλά μετά γραφών, μάλιστα λευ- 
καί λήκυθοι, ών ούκ όλίγαι καλής διατηρήσεως καί περιέργων 
παραστάσεων. Άλ<λά περί τούτων άλλοτε. Ή δέ παρούσα επι
γραφή είς τήν διοίκησιν τών Άθήνησιν οικονομικών άναφερομένη, 
είναι λυπηρόν, ότι περιήλθεν είς ημάς τόσον κολοβή, ένώ ακριβώς 
δμοία ταύτης άλλη, νομίζω, δέν γνωρίζεται. 'Υποθέτω, ότι κατά 
τήν αρχήν τοΰ ά. στίχου πρό τών ύπ’ έμοΰ συμπληρωθεισών τεσ
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σάρων συλλαβών, έξέλιπαν έτι και άλλα γράμματα, ίσως του 
άρχοντας το όνομα, έφ’ ού έγένετο ή χειροτονία.

2.

'Όρος 
άποτιμ- 
ήματος 
ΕύΗ Θ;ίο

5 παί(δ)ων 
Θ;η(μακέως ς

Έπί μικρού στηλιδίου λίθου λευκού, είς δύο νύν τεμάχια τέ- 
θραυσμένου καί εύρεθέντος έν Λαυρίω, άναγινώσκονται τά άνω 
γράμμασι τών καλών της Ελλάδος χρόνων, ώς πάντες οί τοιού- 
τοι οροί. Τόν λίθον προσήνεγκε δώρον τή Άρχαιολ. 'Εταιρία ό 
αξιωματικός τού μηχανικού Τ. Μαρκόπουλος.

3.

'Όρος οικί
ας πεπρα- 
μένης έπι λ
ύσει ΗΗΗΗ

’Επί στηλιδίου λίθου 'Τμηττείου, εύρεθέντος έν τή σκάφη τών 
θεμελίων της ένταύθα έν όδώ Σταδίου οικίας τού καθηγητού Ε; 
Καστόρχη, οστις καί έδωρησατο αύτό τη Αρχαιολογική Εται
ρία. Καί τούτου τού ορού τά γράμματα είναι τών καλών χρόνων 
η τούλάχιστον τών πρώτων Μακεδονικών. Δεν είχε δέ ούδέποτε 
ό όρος ούτος κύριον όνομα. Κατωτέρω τού στίχου υπάρχει έτι 
κενός τόπος. Τοιούτος όρος ήτο καί ό τυπωθείς έν τώ προηγου- 
μένω τεύχει τού Αθηναίου, σελ. 122.

Έν Άθήναις, τή 25 Όκτωβρίου 1875.

Στέφανος Α. Κοϊμαδοϊδηϊ.
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Έν τω ά τεύχει τοΰ έτους τούτου τοΰ Αθηναίου έδημοσιεόθη 
ή έφετεινή κρίσις τοΰ διαγωνίσματος τούτου ά'νευ προςθήκης κατά 
τά σύνηθες νέου φιλολογικού θέματος λυτέου κατά την έπομένην 
περίοδον. Την έλλειψιν ταύτην έρχόμεθα νά έξηγήσωμεν νΰν πρός 
οδηγίαν τών συνήθως άποδυομένων εις τοιαύτα αγωνίσματα νέων.

Οί έπι τοΰ διαγωνίσματος τούτου καθηγηται έκριναν καλόν 
νά περιορίσωσι τοΰτο έπί τινα έφεςής έτη εις τούς τοΰ φιλολογι
κού φροντιστηρίου φοιτητάς, προτείνοντες αύτοϊς ανάλογα τών 
δυνάμεων των θέματα, όπως έρεθίσωσι την φιλομάθειαν αυτών 
εις τόν αγώνα τούτον καί οδηγήσωσιν είς άκριβεστέρας μελέτας 
και έπιστημονικάς συγγραφάς. Πριν προβώσιν δμως είς έκτέλε- 
σιν ένόμισαν άναγκαΐον νά άνακοινώσωσι προηγουμένως τώ α
γωνοθέτη κ. Θ. Π. 'Ροδοκανάκη την πρόθεσίν των ταύτην και 
λάβωσι την έγκρισιν αύτοΰ, ύποδείξαντες αύτώ ώς μάλλον συν- 
τελεστικόν πρός τόν σκοπόν τοΰ άγωνίσματος νά τελήται τοΰτο 
κατ’ έτος και ούχί κατά διετίαν, ώς μέχρι τούδε έγίνετο, χορη- 
γουμένου τοΰ αύτοΰ χρηματικού ποσού τοΐς νικώσι νέοις καί ά- 
ναδεχομένων τών καθηγητών τήν άγωνοδικίαν άνευ αμοιβής. 
’Αλλ’ έπειδή ό αγωνοθέτης κ. 'Ροδοκανάκης άπαντών δι’ επι
στολής του άπό 2 αύγούστου έ. έ. δέν άπεδέχθη τήν πρότασιν 
ταύτην, νομίσας ώφελιμώτερον νά διαθέση ύπέρ άγαθοεργών κα* 
θιδρυμάτων τό είς τόν άγώνα τοΰτον χορηγούμενον ύπ’ αύτού 
χρηματικόν ποσόν, παύει ένεκα τούτου τά διαγώνισμα.

Έν Άθήναις τή 14 Όκτωβρίου 1875.
Οι έπι τοΰ άγώνος

Φίλιππος Ιωαννοτ, Στ. Α. Κοϊμαν ορδής, 
Ετθ. Καςτορχης.ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Έν σελ. 157, σημ. 2, στίχ. 6, μετά τδ «τδ νίψασθαι» προστεθή- 
waav τάδε* «Επειδή γάρ α! χεϊρες σόμβολον πράςεως,»
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Τέσσαρες ίεράρχαι τής καθ’ ήμας άγιωτάτης Έκκλησίας έπι 
σοφία και αρετή διαλάμψαντες άνεφάνησαν δίκην πυρσοβόλων 
αστέρων κατά την σκοτεινήν περίοδον της ΙΒ' τών άπο Χριστού 
σωτηρος εκατονταετηρίδων’ ούτοι δ’ είσιν, ό Νίκαιας Εύστράτιος, 
δ Θεσσαλονίκης Εύστάθιος, δ Κορίνθου Γρηγόριος και δ Αθηνών 
Μιχαήλ, πρεσβύτερος αδελφός τοϋ γνωστού ιστοριογράφου Νι
κήτα Χωνιάτου. Και τοϋ μέν Ευσταθίου τδ όνομα τή τοϋ Όμη
ρου τηλαυγεΐ δόξη συνδέδεται, και συν έκείνω είς τδν ά'παντα 
ζήσεται χρόνον. Ό δέ Γρηγόριος άρίγνωτός έστιν έκ τοϋ Περί 
όιαίέκτων σοφοϋ αύτοΰ πονήματος καί τινων άλλων. Μιχαήλ 
δ’ αύ τοϋ Χωνιάτου ένίας τών φερομένων συγγραφών έξέδωκε 
πρώτος Θεόφιλος δ Ταφέλιος (Tafel) έν τώ: «Eustathii Me
tropolitae Thessalonicensis Opuscula, etc. Francof. ad 
Moen. 1832.», καί έν τω: «De Thessalonica ejusque 
agro dissertatio geographica. Berol. 1839.»· ών τινας 
συμπεριέλαβεν έπειτα καί Άδόλφος δ Έλισσένιος έν τώ ύπ’ αύ
τοΰ έκδοθέντι πονήματι: Μιχαη.Ι Αχωμινάτου τοϋ
Χωνιάτου αρχιεπισκόπου Ά0ηνων. Γοττίγγη 1846.» (Μί- 
chael Acominatos von Chonae erstbischof von Athen. 
Von Dr. Adolf Elissen. Gcelting 1846 ). Καί έκ τών ήμε- 
τερών δέ άξιόλογον ΜεΛίτην περί αύτοΰ εγραψεν ό καθηγητής 
Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος1). Πάνθ’ οσα δέ τέως έγνωστο περί

(1) Βλ. ΓΙανδ. τόμ. Δ', σελ. <27 και 2<7. Προςθετέον δί μοι ενταύ
θα ώς έν παρόδφ οτι έν τή τοϋ Άθήνησι σεβαστού μοι φίλου Παυλου 
Λάμπρου πολυτίμω νομισματική συλλογή διατηρείται μολόβδινον έκτυ· 
πωμα (μολυβδόβουλλον) τής σφραγϊδος Μιχαήλ μητροπολίτου Αθηνών,

(Αθηναίου τεύχος δ' έτους δ'·) <6
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τοϋ Νίκαιας Ευστρατίου ενός τών Άριστοτέλους ύπομνψατι3 
ατών, ταϋτα συλλέξας δ ευκλεής Άσώπιος άπεταμιευσεν εν τώ

ον έγωγε ύπολαμβάνω τούτον αυτόν είναι τόν Χωνίάτην. Και ένθεν μέν 
φέρει την εικόνα τής Θεοτόκου μετ’ έπιγραφής: ΜΡ ΘΓ II ΑΘΗΝΙΟ.. 
. .., ένθεν δέ τήν επιγραφήν ταύτην: ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ ΒΟΗΘΕΙ ΜΟΙ 
ΤΩ CQ ΔΟΥΛΩ ΜΙΧΗΔ ΤΩ ΜΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΘΗΝΩΝ. Τδ μέν ούν 
λελωβημένον τής προτέρας έπιγραφής εύστόχως ό φίλος άναπληροΐ ού
τως: Η ΑΘΗΝ1[ΩΤΙΕ€Α]. "Οτι έέ πρωτεύων και όνομαστος ναός τής 
Θεοτόκου ύπή^χεν έν Ά·ήναις τής πόλεως επώνυμος, τοΰτο μανθανο- 
μεν και έκ τίνος Χρυσοβούλλου Ίσαακίου τοΰ Αγγέλου, όπερ διατηρείται 
εν τω τής γεραρας μονής τής Πάτμου γραμματοφυλακείφ ΰπ’ άριθ. 23 
κατατεταγμένον, έκδοθησόμενον δέ μετά τών λοιπών έν τή έμή Ανα
γραφή τής Πατμιακής βιβλιοθήκης. Τούτον δέ τον ναόν 
πάντως υπαινίττεται και Ζωναρας έν οΐς περί Βασιλείου τού Βουλγαρο- 
κτόνου ιστόρησε, λέγων: βύφ’ εαυτόν τήν άπασαν Βουλγαρίαν πεποιηκώς, 
και τά μέν τών φρουρίων καταστρεψάμενος, τά δέ κατοχυρώσας, και 
φρουράς άρκούσας καταλιπών, αύ δς είς'.Αθήνας αιοίκετο θύσων τή Θεο- 
τόκφ τά χαριστήρια· και άναθέμενος τώ ναω πολλά και πολυτελή 
έπανέζευξεν είς τήν ύπερκειμένην τών πόλεων, κτλ.» [Χρον. σελ. 227. 
Paris.]. Ού μήν άλλά καί αυτός ούτος ό Αθηνών μητροπολίτης 
Μιχαήλ περί τού αύτοΰ ναού λέγειν δονεί έν τω αύτοΰ: Υπο
μνηστικού πρδς τον βασιλέα κύριον Αλέξιον τον 
Κομνηνδν, έν ψ έκτραγωδών δεινοπαθώς τάς έπηρείας καί κατα
θλίψεις τών λειτουργών τοΰ δημοσίου, και αύτοΰ τοΰ τής 'Ελλάδος 
πραίτωρος, λέγει και ταύτα: « 'Ο δέ [πραίτωρ] σκήπτεται μέν τήν 
ενεκά γε προςκυνήσεως είςέλευσιν αίδοι τάχα τών χρυσοβούλλων, έπέρ- 
χεται δέ πανστρατιά μετά τών εαυτού......... και τήν έφήμερον τροφήν 
ές αρπαγής καί κλοπής «οριζόμενος, ώςπερ άν εί κατά πολέμιας τίνος 
και βαρβαρικής χώρας είςβαλειν έμελλεν. ’Έυ.προσρεν δέ αύτοΰ, τδ τής 
γραφής είπεΐν, τρέχει απώλεια (Ίώβ μά, 1 4), ύποδοχάτορές τι- 
νες καλούμενοι πεντακο^ι μεδίμνους ζητοΰντες έκάστης, άνδρών τε καί 
ίππων τροφάς, καί θρεμμάτων ολα ποίμνια καί ορνίθων δλας άγέλας, και 
τδ σόμπαν τής θαλάττης δψον είςπραττόμενοι, οίνου τε χρήμα, όσον 
ούδ’ άν αί καθ’ ήμας άμπελοι γεωργήσαιεν. Και ϊνα μή μακρηγορώμεν, 
τοΐς κατά μέρος έπ-ξιόντες, καί μισθόν έπι τούτοις άπαιτοΰσιν ώς εύεο- 
γέται τινές· και μισθόν ού φαΰλόν τινα καί κοΰφον, άλλ’ ολκήν χρυσίου, 
όσην άν αύτής περιστήση τδ τής οπλήστου ψυχής έφιέμενον. ’Επί τού- 
τοις έπεισιν ό πραίτωρ αυτός, καί πριν ή πολλάκις τήν προσκύνησιν ά-
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Α' τύμω τής αύτοΰ: 'Ιστορίας των 'Ελλήνων ποιητών καί 
συγγραφέων, της άτυχώς και τυρός ού μικράν τών γραμμάτων 
ζημίαν άτελοΰς καταλειφθείσης. Έπεί τοίνυν περί τοΰ ιεράρχου 
τούτου ό λόγος ήμΐν μεταφέρομεν ένταΰθα άπο τοΰ μνημονευ- 
θέντος συγγράμματος τά περί αύτοΰ ιστορούμενα:

«Ευστράτιος ό Νίκαιας. Περί τοΰ μητροπολίτου τούτου 
της έξ ’Αντιγονίας μετονομασθείσης Νίκαιας ύπο Λυσιμάχου εις 
τιμήν της γυναικός του, θυγατρός τοΰ Αντιπάτρου, μητροπόλεως 
της Βιθυνίας, έν ή εγινεν ή πρώτη οικουμενική σύνοδος ή όρίσασα 
το σύμβολον της όρθοδόξου πίστεως, δέν γνωρίζομεν α λο η οτι 
ήκμασεν έπι Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, περί τήν πρώτην, ώς ό Θεσ
σαλονίκης Ευστάθιος περί τήν δευτέραν, πεντηκονταετηρίδα τής 
δωδεκάτης μ. X. έκατονταετηρίδος. Έκ μικρών τινων τεκμη
ρίων τών αύτοΰ συγγραμμάτων συνάγεται δτι εζησε και συνέ- 
γραψεν έν Κωνσταντινουπόλει.

»Τά συγγράμματα τοΰ Ευστρατίου είναι διττά, ΰεολογικά 
καί φιλοσοφικά. Θεολογικά είναι το περί ' Εκπορεύσεως τοΰ 
'Λγίου Πνεύματος, κατά Χρυσολανοΰ, ώς έν ταΐς βιβλιοθήκαις 
σωζόμενον ύπο Καυαίου άναφερόμενον, καί πέντε περί τής αύτής 
ύλης πραγματεΐαι, άςπερ ό αυτός Κ,αύαιος έξ Άλλατίου (de Con- 
sens. ect. ρ. 629) αναφέρει. Τά φιλοσοφικά συγγράμματα τοΰ Ευ-

φοσιώσηται τή Θεομήτορι, τοΰ μέν κατηγορεί μή άπαντήσαντος, 
άλλον δέ κατ’ άλλην αιτίαν καθείργνυσι και ζημιο? καί οΰτω κατευω- 
χηθε'ις ημών, έφ’ δσον άν βούλοιτο ταΐς ήμέραις, ζητεί προσζυνητίκιον, 
ούκ οϊδαμεν είτε ώς προσκυνήσας τήν Θεομήτορα" και ού μόνον 
αύτδς, άλλά και λογαριαστής, και πρωτοβεσκάριος, και πρωτοκενταρ- 
χος και καθεξής οΐ παρεπόμενοι απαντες· και διατείνεται μή πρότερον 
έντεΰθέν άναστήναι. πριν άν έν ταΐς χερσ'ιν αύτού τοΰτο δέξαιτο» [Βλ. 
Ταφελίου De Thessalon. etc., σελ. 462]. Ό δέ ναός αύτδς ούκ άλλος 
τις είναι δοκεΐ οτι μή τδ έν τή άκροπόλει θαυμα'σιον αριστούργημα τής 
τοΰ Ικτίνου μεγαλοφυίας, ό Παρθενο^ν, δνπερ: «ε’ς ναδν τής Θεοτό
κου μετεποίησαν κατά τδν εκτον αιώνα». [Βλ. Έφημ. Άρχαιολ. πε 
ριόδ. Β', ετ. Α’, τεύχος Δ', Άπρίλ. 1862, στηλ. 73. Πρβλ. και Javo. 
τόμ. Γ', σελ. 385].1 ’ ι Λ*
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στρατιού άτινα και μόνα έγνώρισα είναι* 1. Υπόμνημα είς rJ 
δεύτερον των δευτέρων 'Αναλυτικών τοϋ Αριστοτέλους, έν
θα τδ ^£υΓερωχ=ύστέρων, έκδοθέν ελληνιστί παρ’ Άλδω Μα- 
νουτίω, έν Βενετία, 1534, μετά ύπομνζμάτων είς τδ αύτδ σύγ
γραμμα δύο άΥΚων ύπομνηματιστών , 'I. Φιλοπύνου είς τό 
πρώτον και δεύτερον τών υστέρων Αναλυτικών, και 'Ανω
νύμου είς τό δεύτερον τών αυτών. 2. 'Υπόμνημα είς τά Νι· 
κομάχεια Ηθικά τοϋ Άριστοτέλους, και τοΰτο παρ’Άλδω 
έκδοθέν, έν Βενετία, 1536, ωσαύτως μετά ύπομνημάτων είς τδ 
αύτδ άλλων υπομνηματιστών. Ή έπιγραφή φέρει Ευστρατίου 
καί άλλων έπισήμων Υπομνήματα είς τά δέκα τών τοΰ 
Άριστοτέλους Ηθικών Νικομαχείων βιβλία μετά τοΰ ύπο· 
κειμένου' ένθα ύποκείμενον μέν καλείται τδ άλλως λεγόμενον 
κείμενον τοΰ υπομνηματιζομένου συγγραφέως, τδ δέ τών 'Ηθι
κών Νικομαχείων ήθελε φανή οτι προήλθεν ϊσως έκ τοΰ εκδό
του, άντι τών Νικομαχείων Ηθικών, αλλά και έν τώ κειμένω 
τών ύπομνημάτων λέγεται τών Νικομαχείων Ηθικών και τών 
'Ηθικών Νικομαχείων, ώς ένδς δρου λαμβανομένης όλης της 
έπιγραφης’ ούτω και παρά Κοραή τά 'Ηθικά Νικομάχεια^ 
τά λεγόμενα Ηθικά Νικομάχεια* άλλως ήθελε μάς ενθυμίσει τδ 
τών εξηγήσεων όμηρικών (άνωτ. σ. 697), κτλ. Παρά Σμιθίω (D1- 
ctionary of Greek and Roman Biography and Mythology) 
άναγινώσκεται οτι, κατά τάς νεωτέρας έρεύνας, τδ ύπόμνημα 
τοΰτο σύγκειται έξ ετερογενών στοιχείων, και πολλά μέρη αύ
τοΰ είναι έργον άλλων έξηγητών, ώς Άσπασίου καί Μιχαήλ 
’Εφεσίου. Άπεδείχθη δέ τοΰτο μάλιστα ύπδ Σλειερμαχέρου έν 
τώ αύτοΰ περί τών είς τά 'Ηθικά τοϋ Αριστοτέλους Ελ
ληνικών Σχολίων πονήματι (Abhandlungen der Berliner 
Academie, etc, 1816—1817). Ούκ έ'χων άνά χεΐρας τδ σύγ
γραμμα τοΰ Σλειερμαχέρου δέν δύναμαι νά κρίνω περί τών 
ύπ’ αύτοΰ ανακαλύψεων. 'Ότι τά είς τά Νικομάχεια 'Ηθικά 
τοΰ Άριστοτέλους ύπομνήματα δέν είναι ολα τοΰ Εύστρατίου, 
τοΰτο είναι ανέκαθεν γνωστδν, έξ αύτής τής έπιγραφης μόνου τοΰ 
πρώτου, έκτου, έννάτου καί δέκατου άναφερομένων είς τδν Ευ-



ΠΗΤΡΟΠΟΑΙΤΟΥ, ΥΠΟ I. ΣΑΚΚΕΑΙΩΙΝΟΣ. 225 

βτράτιον, τοΰ δέ δευτέρου εις Ανώνυμον ή είς τόν Άσπάσιον, 
τοΰ τρίτου είς Ανώνυμον, τοΰ τετάρτου είς τόν ’ Ασπάσιον, τοΰ 
πέμπτου είς Μιχαήλ τόν Έφέσιον, τοΰ εβδόμου και. ογδόου είς 
τόν Άσπάσιον. Έν προοιμίω δέ τοΰ είς τό εκτον βιβλίον ύπο- 
μνήματος λέγει ρητώς δ Ευστράτιος οτι ή φιλολόγος βασιλίς 
έζήτησε παρ’ αύτοΰ την είς τό έκτον βιβλίον, ώς πρότερον την 
είς τό πρώτον έξήγησιν. Είναι λοιπόν, ώς φαίνεται, η άνακάλυ- 
ψις δτι και αύτά τά φέροντα τό τοΰ Ευστρατίου δνομα δέν είναι 
δλα έδικά του. Έκ τών παρά Σμιθίω εικάζεται δτι δ συγγρα- 
φεύς τοΰ είς τό πρώτον βιβλίον τών Ηθικών τοΰ Άριστοτέλους 
ύπομνήματος δέν είναι δυνατόν νά ηναι τό αύτό πρόσωπον μετά 
τοΰ συγγραφέως τοΰ είς τό έ'κτον βιβλίον τών αύτών Ηθικών 
υπομνήματος' διότι έν αύτοϊς δίδονται διάφοροι έρμηνεΐαι τών 
'Ε^ωτεζίχων Λόγων τοΰ Άριστοτέλους, καί δτι πιθανώς συνέ- 
γραψεν δ Ευστράτιος τό ύπόμνημα είς τό έκτον βιβλίον, καλ- 
λιώτερον δν τών άλλων, καί πολύ διαφέρον τών είς τό δεύτερον, 
τρίτον και τέταρτον υπομνημάτων. νΙσως δέ, κατά τόν συγγρά- 
ψαντα τό -περί Ευστρατίου άρθρον έν τώ προμνημονευθέντι ύπδ 
Σμιθίου έκδιδομένω λεξικώ, καί τό είς τό πρώτον βιβλίον τών 
Ηθικών ύπόμνημα είναι τοΰ Εύστρατίου, της περί την ερμηνείαν 
τών Εξωτερικών Λόγων διαφοράς έξ αύτοΰ τοΰ Εύσταθίου [γρ. 
Ευστρατίου^ προελθούσης, παράγοντος την μίαν η άλλην έξή- 
γησιν κατά τούς άρχαιοτέρους έξηγητάς.

»Τά ύπομνήματα τοΰ Εύστρατίου διαφέρουσι μεγάλως τών 
δμοειδών άρχαιοτέρων ύπομνηματιστών, διότι δέν είναι συνεχείς 
πραγματεΐαι περί φιλοσοφικών πραγμάτων άλλ’ έξηγητικά λέ
ξεων καί πραγμάτων κατά μέρος, καί διά τοΰτο γίνονται αξιό
λογα. Κατά τούς μέσους αιώνας μετεφράσθησαν είς τό λατινικόν 
τά ύπομνήματα τοΰ Εύστρατίου, αί δέ μεταφράσεις έξεδόθησαν 
μετά τήν ευρεσιν τής τυπογραφίας. Αλβέρτος δ μέγας καί Θω
μάς δ Άκυνάτης ώφελήθησαν μεγάλως έξ αύτών είς τήν έξήγη- 
σιν τοΰ Άριστοτέλους. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Άλλατίου (ενθ. 
άν.) δ Εύστράτιος ήτον καί παρά Λατίνοις περίφημος* ύπό δε τής 
συγχρόνου βασιλόπαιδος καισαρισσης Άννης τής Κομνηνής χ«“
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ρακτηρίζεται ^Α.Ιεζιάδ. ΙΛ', περί τά τέλη) ώς «άνήρ τά τε 
θεία σοφός καί τά θύραθεν, αύχών έπι ταΐς διαλέξεσι μάλλον ή 
οι περί την Στοάν και Ακαδημίαν ένδιατρίβοντες.» Τοΰ εις τά 
Αναλυτικά ύπομνήματος προτάσσεται τό εξής επίγραμμα είς 
τόν Ευστράτιον:

Εύστρατίοιο πόνος τάδε πρωτοέδσοιο Νιζσίη;, 
χσύψιν Άί'.στοτελου; άσατε'ης έςανελίσσων, 
τήν τεκτήνατο κείνος Αναλυτικών ένί λοίσθω· 
ένθα κεν άμ®1 μέσου καί δροιο πνυτά διδάσκει, 
τόσσου μέχρι πιθήκων, οφρ’ αποδείξει έφκει.

έν τώ πρώτω στιχω έγραψα ,-τγωτοίά^οεο, άντι ΛξΚύτοείριο. 
Έν προλόγω τοΰ είς τό έκτον βιβλίον τών Ηθικών ύπομνήαατος 
αποτείνεται πρός τινα βασιλίδα θεοσεβή, εριΑοΛόγον, ^ιΑά~ 
γαΰοκ καί ytAdxaAor,, ήςπεα ύπερεπαινέσας τάς άλλος άρετάς 
και τήν φιλομάθειαν επιφέρει’ « ώστε και περί χαών τι ύπολα- 
βοΰσα χρηστόν πεπείρασαι και άφ’ ημών πορίσασθαί τι τελούν 
είς ονησιν’ καίτοι γε ημείς ολιγομαθείς και ασθενείς και γήρα καί 
νόσοις κατακαμπτόμενοι καί διανοίας στενότητα περικείμενοι, 
καί τι χαρίεν έκθέσθαι καί άζιον σπουδής μή δυνάμενοι τοίνυν 
[γρ. ϊσ. τίχίΐκ].» ’Ίσως λοιπόν ή τοΰτο ζητήσασα είναι αυτή ή 
^Αννα Κομνηνή ή ή μήτηρ αύτής Ειρήνη. Έν τελεί δέ τών είς τά 
Νικομάχεια ύπομνημάτων μεγάλην μετριοφροσύνην δεικνύων ό 
συγγραφεύς έγραψε τά εξής, άπερ ό Κοραής παρέλαβεν έν τελεί 
τών αύτοΰ σημειώσεων, εις τά αυτά Νικομάχεια Ηθικά, μετά 
τίνος διορθώσεως' «Ταΰτα κατά τήν έμήν δύναμιν’ εί δέ τις 
έχοι κρείττονα και καλλίονα λέγειν, λεγέτω’ καί είη άν (ώ δέ
σποτα καί δημιουργέ ό σταυρωθείς δι’ άφατον φιλανθρωπίαν ύπέρ 
ημών) καί φίλων ό πανάριστος καί διδασκάλων ούτος ό σεπτό- 
τζτος έμοί’ καί τά μέν έμά έστωσαν Ήφαίστω τροφή, τά δ’έκεί- 
νου έσαει ψυχαΐς φιλοκάλοις καί θεοειδεστάτοις (βταις\ » Δικαιό
τατα λοιπόν εγκωμιάζεται δ Ευστράτιος ύπό τοΰ ήμετέοου Κο- 
ραή (Αίσ. Π ροΑεγ. σ. λδ'), όστις δμως έπρεπε νά συμπεριλάβιρ 
μετά τών έκεΐ επαινούμενων Ευσταθίου τοΰ Θεσσαλονίκης καί 
Γρηγορίου τοΰ Κόρινθου καί τόν σύγχρονον αύτών Μιχαήλ Χω-
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νιάτην, μητροπολίτην Αθηνών, άνδρα λόγιον καί πεπαιδευμέ
νων, ού μην αΏ,α και πολεμησαντα ίσχυρώς κατά Λ. Σγουρού, 
προσπαθήσαντος νά ζυριεύση τάς Άθηνάς, και κατά Λατίνων με- 
τέπειτα, οΤς όμως ήναγκάσθη έν τελεί νά ύπενδώσγ, φυγών εις 
την νήσον Κεών, άνδρα, κατά τούς λόγους τοϋ αδελφού αύτου 
Νικήτα Χωνιάτου, οντω μέν ίόριν των τακτικών, οντω όέ 
τόν Λόγον ποΛνν, οντω όέ την αρετήν άπαράμιΛΛον.^.

Και ταΰτα μέν ό αείμνηστος Άσώπιος. "Εν δέ τι τέως λαν- 
Οάνον προςθετέον νΰν ήμΐν ταΐς περί του σοφού ιεράρχου βιογρα- 
φικαΐς ειδησεσι* τοΰτο δ’ έστι τδ έν τω νϋν πρώτον έζδιδομένω 
βασιΛικώ Σημειώματ ι περιεχόμενον’ έξ ού δή μανθάνομεν οτι 
μικρού δεΐν καθηρέθη άνθ’ ών ήν τή ευσεβεία προςκεκρουκώς έν 
τοΐς συγγραφεΐσιν αύτώ κατά, της τών Αρμενίων αίρέσεως 
δυσι Λόγοις. Σύνοδος γάρ έπί τούτο συγζεκρότηται τώ 1171 
έτει, Αλεξίου μέν τοΰ Κομνηνοΰ τήν βασίλειον διϊθύνοντος αρ
γήν, Ίωάννου δέ Θ' τοΰ Αγαπητού τών τοϋ οικουμενικού 
Θρόνου οίάκων έπειλημμένου, έν ή καί δύο άλλοι παρήσαν πα- 
τριάρχαι, ο τε Αλεξάνδρειάς Σάββας καί ό Αντιόχειας Ιωάν
νης. Ενώπιον ούν ταύτης άπολογησάμενος δ Ευστράτιος, καί 
τά τή ευσεβεία άπάδοντα έγγράφως άθετήσας, πάσάν τε κακο- 
δοξίαν άποπτύσας καί άναθεματίσας, καί έμπειρον ένδειξάμενος 
τδν μετάμελον έφ’ οίς έξ απροσεξίας προςέκοψε, τής αίτηθείσης 
έτυχε συγγνώμης. ’Έχει δέ τδ βασιΛικόν Σημείωμα ώς έξης: 

Τό ίσον τοΰ βασιΛικοΰ σημειώματος τοΰ γεγονότος έν ταΐς 
ήμέραις τοϋ βασιΛέως κνροΰ ΛΛεόίου τοϋ Κομνηνοΰ 

έπι τη καθαιρέσει τοϋ Νίκαιας.
’Έφθασε μέν δ ίερώτατος τής Νικαέων μητροπόλεως άρχιε- 

ρεύς Εύστράτιος δύο λόγους έκθέσθαι κατά τής τών Αρμενίων 
αίρέσεως, έν οίς άπάδοντα τή ευσεβεία πολλά έγράφησαν’ καί 
τά τοιαϋτα συγγράμματα εις φώς κατά τδ απρόοπτον έξηνέ- 
γθησαν πρδ τής άκριβεστέρας έπισκέψεως, καθώς δ μητροπολίτης 
διεβεβαιώσατο, ύποσυρέντα παρά τινων’ καί μέντοι πολλούς διε- 
τάραξαν, ώς τοΐς όρθοΐς τής έκκλησίας μή συμβαίνΟντα δόγμα 
σιν. Αλλά τδν καπνδν ΐδών δ μητροπολίτης, και τδ πύρ άνα-
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φθηναι μη άναμείνας, προςηλθεν έκουσίως, και έγγραφον οίκειο- 
χείρως παρ’ αύτοΰ συντεθέν καί ύπογραφέν είς μέσον επιδέδω- 
κεν, οπερ έχει κατά ρίμα ούτως:

«Επειδή πρός Αρμενίους μαχόμενος, και είς ανατροπήν της 
«αύτών σπουδάζων αίρέσεως, ένέτυχον βίβλω, έν ή έντεταγμένοι 
«λόγοι του αγίου Κυρίλλου ησαν, είς μέν: Προς τάς βασίλισσας, 
«έτερος δέ: Είς την άρχην του κατά Ίωάννην Εύαγγελίου, άνα- 
«γνωσθείς έν ’Εφέσω* έν οϊς διελαμβάνετο περί προςκυνησεως. 
«’Ην δέ καί έν τη βίβλω έκθεσις τών συναθροισθέντων αγίων 
«πατέρων έν Νικαία κατά την πρώτην σύνοδον, έν ή καί αύτνί 
«ένεγέγραπτο δλον είναι προςκυνούμενον τόν Χριστόν, άλλ’ ού 
«καθό άνθρωπον* καί ολον είναι προςκυνουντα, άλλ’ ού καθό 
«Θεόν, έδοξά τι μαθεΐν, ο ήγνόουν* ώστε καί συναρπασθείς έξε- 
«λαβόμην ούχ ύγιώς τά λεγόμενα* ύπέλαβόν τε τό πρόςλημμα 
«δοϋλον είναι άεΐ καί προςκυνεϊν καί λατρεύειν Θεω, ώς της δου- 
«λείας ουσιώδους αύτώ καί άναποβλητου ούσης, καί θεραπεύει? 
«τοΐς ένεργημασι, καί πρός τόν πλάσαντα νεύειν καί έπιστρέφειν. 
«Πρός δέ πλείονα τού ύποληφθέντος έξέτασιν, καί δύο λόγους 
«έκτέθεικα, ποιούμενος μέν της τών Αρμενίων ανατροπήν αίρέ- 
«σεως, χρώμενος δέ τούτοις ώς συμβαλλομένοις πρός την εκείνης 
«άνασκευην».

«Και κατεΐχον μέν τούς λόγους παρ’ έμαυτώ έπισκεψόμενος 
«καί διόρθωσών τά έσφαλμένα, ει γε διόρθωσιν έπιδέχονται’ εί 
«δέ μη, τελείως περιαιρησων καί άφανίσων τούς λόγους* έδει- 
«λίων γάρ, ώς δ ©εός οίδεν, είς τό φανερόν τούτους έξαγαγεΐν, 
«διά τό πλείστην έχειν έπί της γραφής την αμφιβολίαν. Συνέβη 
«δέ, ούκ οίδ’ όπως, ύποσυρηναι τούτους παρά τινων καί μετα- 
«γραφηναι, κάνταυΟα [γρ. ’ισ. καντεϋθεν\ διαδοθηναι καί εις τι- 
«νας, έμου παντελή άγνοιαν ταύτης της διαδόσεως εχοντος* 
»οΐ καί άναγνωσθέντες παρά τινων, έφάνησαν έπισφαλώς έχον- 
«τες, καί ύποπτόν με παρ’ έκείνοις έποίησαν έπί δόξνι ούκ άγα- 
«θη καί ην ουδέποτε πρότερον έδόξασα, ούτε νυν, ώς ό Θεός 
«οίδε, δοξάζω».

«Καί άλλο δέ μοι έξ αμαρτιών συμβέβηκεν. Ώς ή μέν δει- 
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«λία μοι περί τή προςκυνήσει τε ήν και τοΐς έπομένοις αύτη, μή- 
»πω δέ μη τοΐς λοιποΐς καλώς έπιστήσαντός μου, μη πού τι 
«αύτών έπταισμένον έστί και της ακρίβειας λειπόμενον, συνέβη 
«άπολέσθαι τά γεγραμμένα, κάνταΰθα [γρ. ίσ. xamv^er] εύρί- 
«σκεσθαι νυν τινα παντελώς μηδέ ηλπισμένα γραφήναι παρ’ έ* 
«μοΰ. Έπλατύνθη τοίνυν ό περί τούτου λόγος σχεδόν είς άπαν- 
»τας, καί μου λίαν η έπί τούτω λύπη καθήψατο, εί αίτιος βλά- 
«βης τών χριστιανών τώ πλήθει γενήσομαι’ καί έφρόντισα έμαυ- 
»του τε και τοΰ πληρώματος τών χριστιανών».

«*Ινα ούν περιέλω την βλάβην και τό σκάνδαλον τοΰ χριστια- 
»νικωτάτου λαοΰ, και έμαυτόν δείξω τών ού καλώς παρ’ έμοΰ 
«έκληφθέντων μή άντεχόμενον, προςέρχομαι τώ θεοσεβεστάτω 
»κράτει τής βασιλείας ύμών, και τώ άγιωτάτω και οίκουμενικώ 
«πατριάρχη και τή καθ’ ημάς αγία συνόδω, συνεδρευόντων καί 
«τών άγιωτάτων πατριάρχων, τοΰ Αλεξάνδρειάς κυροΰ Σάββα, 
«τοΰ Αντιόχειας κυροΰ Ίωάννου, παρισταμένων καί τών έλλο- 
«γιμωτέρων τής συγκλήτου βουλής, καί ενώπιον πάντων αθετώ 
«ταΰτα καί αναθεματίζω, διαγινώσκων τής εύσεβείας ανάξια καί 
«άλλότρια* ήγουν τό ύπολαβεΐν τό πρόςλημμα δοΰλόν τε είναι 
«αεί καί προςκυνεΐν καί λατρεύειν Θεώ, καί τήν δουλείαν ταύ- 
«την ούσιώδη τε είναι αύτώ καί άπόβλητον, καί πρός τόν πλά- 
«σαντα νεύειν καί έπιστρέφειν, καί οσα άλλα έν τοΐς κατωτέρω 
«λόγοις έρώ, άθετών ταΰτα καί αποβαλλόμενος.»

«Τοΐς λέγουσιν ή φρονοΰσι προςκυνεΐν τοΰ Χριστοΰ τό άνθρώ- 
«πινον δουλικώς τή άπροςίτω θεότητι, καί δοΰλον είναι αεί, ώς 
«τής δουλείας ούσιωδώς αύτώ καί άναποβλήτου ούσης, ή έτερον 
«τή αξία, ή λατρεύειν αυτή καί Οεραπεύειν τοΐς ένεργήμασιν, ή 
«τελειοΰσθαι κατ’ αρχήν, ή ώς ατελές ον έφίεσθαι τής έξ αύτής 
«τελειώσεως, ή καθαίρεσθαι τή τών αρετών τελειότητι, και πρός 
»αύτήν έπιστρέφειν, καί αύτής έξηρτήσθαι, ανάθεμα».

«Ει τις ιδία λέγει τό πρόςλημμα είναι αρχιερέα μέγιστον, και 
«ούχί τόν Χριστόν απλώς, άνάθεμα».

«Ειτις ού μετά πάσης εύλαβείας τή κατ’ έπίνοιαν διαιρέσει 
«χρήται πρός δήλωσιν μόνην τής έτερότητος τών συνδραμουσών 
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»έν Χοιστώ δύο φύσεων, αλλά καταχρώμενος αύτη "λέγει της 
«αύτης ύποστάσεως τοϋ Χριστού τδ μέν είναι δεσπότην, τδ δέ 
«δούλον αεί, καί ώς ή τοιαύτη δουλεία ούσιώδης καί άναπόβλη- 
«τος, καί ότι τδ πρόςλημμα την προςηκουσαν τιμήν άπονέμει ώς 
«οφειλήν, οϊαν [γρ. ’ίσ. οΐα] κτίσμα τω κτίσαντι, καθάπερ τά λει- 
«τουργικά πνεύματα τω Θεω ύπηρετοϋντά τε και λατρεύοντα 
«δουλικώς, άνάθεμα».

«Έπεί δέ έν τω πρώτω λόγω καί τούτο ρητώς ένετέτακτο· 
«Ούτω δέ καί άνθρωποι δντι καί δούλου μορφή κατά την εαυτού 
«φύσιν, κεχάρισται αύτω καί τδν Υίδν είναι καί κληρονόμον διά 
«την πρός τδν Αόγον κατά μίαν ύπόστασιν ενωσιν, ταύτα δέ κε- 
«χάρισται μέν καί άλλοις πολλοΐς, οσοι δηλονότι χριστοειδώς 
«ζώσιν η έζησαν, άλλ’ ούχ ούτως ώς έκείνω, παρόσον καί μόνος 
«ΰφέστηκε τω Λόγω, καί ναός έκείνου έστίν άχώριστος, αγνός τε 
«και άμωμος και αληθώς άξιόθεος* τδ τοιοΰτον άπαν γωρίον 
«μετά καί τών λοιπών, οσα έ'μφασιν δύο παρέχεται ύποστάσεων, 
«άποβάλλομαι ώς άδιανόητον. ’Έτι άποβάλλομαι κάκεΐνο τδ 
«ρητόν, τό λέγον: Επαινετός έκεινος, δς εχων την φύσιν δυνα- 
«μένην κακίας έχεσθαι, άπόσχηται ταύτης καί μείνη έν καθαρό- 
»τητι. Τοιοΰτον δέ τό πρόςλημμα, ΐνα μη δόξω λέγειν έξ άγώνος 
«προςγενέσθαι τω Χριστώ τδ αναμάρτηταν».

«Καί εί τις δέ τδν ένα Χριστόν μετά την ενωσιν ιδία καί άνά 
«μέρος τιθεις τόν Θεόν Λόγον, καί ιδία τό πρόςλημμα, ούχ ένα 
«τούτον δοξάζ-ρ ταύτότητι της δόξης καί της αξίας, διά την 
«καθ’ ύπόστασιν ενωσιν, καί ένα Υίδν καί μετά την ένανθρώπη- 
«σιν, έκπέσοι της υιοθεσίας, ην αύτός δ Σωτήρ έπηγγείλατο».

«Καί ό λέγων δέ τελειούσθαι καί καθαίρεσθαι καί θεοΰσθαι τό 
«πρόςλημμα, κατά προκοπήν καί ού/ί έξ αύτης της ένώσεως 
«θεωθέν, καθ’ ην ύπέστη τω Θεω Λόγω τέλειον είναι, μη ένω- 
«θείη Θεω».

«Ει τις δούλον καλει τδν έλευθερώσαντα ημάς της δουλείας, 
«καί ούχί γεγονέναι μέν τούτον έν δούλου μορφγ, νυνί δέ μη 
«είναι δούλον πιστεύει, ώς ημών δι’ αύτοΰ της έλευθερίας τυχόν- 
«των, καθά φησιν ύ μέγας Χρυσόστομος, ότι γέγονε δούλος, νυνί 
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»δέ ούκ έστι δούλος, άπολέσοι την ελευθερίαν, δι’ ήν ήνέσχετο 
«δοΰλος κληθήναι δ δεσπότης ημών».

«Ό λέγων έπί τών αναπόδεικτων αρχών της πίστεως δεΐν συλ- 
«λογίζεσθαι, καί έφ’ ών ούκ έχρήσαντο συλλογισμοί; οί άγιοι, 
»καθώς ήμάς τινες ύπώπτευσαν γράψαι, άποβαλλέσθω ού μόνον 
«ώς ασεβής, άλλά καί ώς μωρός καί ανόητος’).

«Αποβάλλομαι δέ καί τάς παραλόγους έκληψεις τών γραφι- 
«κών ρητών, οσαις έχρησάμην, ώς ύπολζφθείσαις συμβάλλεσθαι 
«πρός την δουλικήν προςκύνησιν, παρά τάς τών αγίων πατέρων 
»έννοιας».

«Αναθεματίζω καί έκκζρυκτον τίθεμαι καί είτι άλλο έν 
«τοιούτοις λόγοις άπεμφαΐνον εύρίσκεται, καί ταΐς παραδόσεσι 
«τών άγιων πατέρων μαχόμενον».

«Περί μέντοι τοΰ ρητού τοΰ λέγοντος: Ει δέ κτίσμα κατά την 
«γέννησιν ή σοφία, κτίσμα πάντως τό κάτω γεγενημένον’ καί 
«περί τοΰ είπεΐν τόν Λόγον καί Υιόν τοΰ Θεού λόγον κοινόν καί 
«πρώτιστον τών καθ’ έκαστον, καί τίνα διάνοιαν έχουσΓ ταΰτα, 
«είπερ ούτω γεγραμμένα εισί, σκέψασθαι ζητώ τούς λόγους, ώς μη 
«παρ’ έμοί έπί πολύν ήδη καιρόν τυγχάνοντας, καί είπεΐν, ει οίδα 
«ταΰτα παρ’ έμοΰ γραφήναι, εί [ίσ.γρ.^] μή ποτέ παρενετέθησαν, 
«ή γραφικώς παρά τών μεταγραψάντων έσφάλησαν, ή καί τούτους 
«διασαφζσαι, είγε ταΰτα έπιγνώσομαι ποιώ σκοπώ ταΰτα ε- 
«γραψα».

«Προσελθών ούν, καθώς άνωτέρω εϊρηται, καί άθετών τά προ- 
«τεταγμένα ώς έξ άγνοιας καί άπροσεξίας, καί τοΰ φθάσαι άπο- 
«λέσθαι ταΰτα έξ έμοΰ πρό τής άκριβοΰς έπισκέψεως τούτων καί 
«διορθώσεως έσφαλμένως γραφέντα, ζητώ συγγνώμην, οίκειο- 
«χείρως τό παρόν μου έγγραφον γράψας καί ύπογράψας έν 
«αύτώ».

«Μηνί Άπριλίω κς·', ίνδικτιώνος ί, ετει ς-χκέ».
Ή δέ ύπογραφή:
«Ό ταπεινός μητροπολίτης Νίκαιας Εύστράτιος τό παρόν έγ- 

»γραφον συνθέμενος αύτός, καί οίκειοχείρως τοΰτο γράψας και 
«ύπογράψας έν αύτώ, έπιδέδωκα τώ κρατίστω καί άγιω ημών
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«βασιλεΐ, τώ άγιωτάτω και οίκουμενικώ πατριάρχη και τή θεία 
«συνόδω».

*Ετέρα υπογραφή:
«Εύστράτιος ό εύτελής μητροπολίτης Νίκαιας τδ παρδν εγγρα- 

«φον ίσον τυγχάνον κατά πάντα τω παρ’ έμοΰ έκτεθέντι και οί- 
«κειοχείρως γραφέντι και ύπογραφέντι έπιδοθέντι τε τω κρατίστω 
«καί άγίω ημών βασιλεΐ υπέγραψα, έπιδούς τοΰτο τώ άγιωτά- 
»τω μου δεσπότη και οίκουμενικώ πατριάρχη καί τή θεία συ- 
«νόδω». *

Προςθηκη τοΰ αύτοΰ: «Έπεί δέ δύο τινά είχον άμφίβολα, είτε 
»έμά είσιν, είτε προςετέθησαν, καί παντελή ε’χον άγνοιαν τού- 
»των’ εν μέν τδ ρητόν, τδ λέγον: Εί δέ κτίσμα κατά την 
«κάτω γέννησιν ή σοφία, κτίσμα πάντως τδ κάτω γεγεννημένον’ 
«αθετώ καί ταΰτα ώς άπάδοντα τή εύσεβεία, είτε είσιν έμά, εί- 
»τε άλλότρια». Και ή έπί τούτοις ύπογραφή:

«Ό εύτελής μητροπολίτης Ευστράτιος Νίκαιας και ταΰτα τοΐς 
«άλλοις υπέγραψα».

Λοιπδν καί τοΰ εγγράφου άναγνωσθέντος είς έπήκοον μετά καί 
τής προςθη'κης, ήτις καί αύτη μετά τήν υπογραφήν έγράφη οί- 
κειοχείρως παρά τοΰ μητροπολίτου, και ύπεγράφη παρ’ αύτοΰ, 
στόματι οίκείω μετά συντετριμμένης καρδίας δ τδ έγγραφον συν- 
θέμενος έζήτει τήν συγγνώμην, καί τδν τής ιδίας μεταμελείας 
και διορθώσεως λόγον άπεστομάτισε περιπαθώς* άμέλει καί τών 
ζιζανίων άνασπασθέντων διά τής μετάνοιας, άπερ δ πονηρδς καί 
άγρυπνος ημών εχθρός τώ άγαθώ σπόρω μάτην έγκαταμίξαι έφι- 
λονεικησεν, ή τοΰ μητροπολίτου προςέλευσις, ώς έκ ζεούσης καί 
τεταπεινωμένης ψυχής γενομένη καί μετά δακρύων, προςεδέχθη, 
και δέον έλογίσθη τδ άποβαλλόμενον τά τής εύσεβείας άλλότρια 
έγγραφον έναποτεθήναι τώ εύαγεΐ σεκρέτω τοΰ χαρτοφύλακας, ϊνα 
πάντως ή τών κακώς γεγραμμένων αποβολή δήλη τυγχάνη. Ώ- 
ρίσθη δέ και τούς δύο λόγους έκείνους, ώς άποδοκιμασθέντας τέ- 
λεον, σχολάσαι παντελώς, και μηκέτι μήτ’ αύτώ τώ μητροπολί
τη, μήθ’ έτέρω τινί έξεϊναι χρήσθαι τούτοις τοΐς λόγοις, ή συντη-
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ρεΐν αύτούς, και άπδ τών αύτών έπιχειρημάτων έτερον πλεκειν, 
η τδ σύνολον τούτοις προςέχειν*  φεύγειν δέ μάλλον τά τοιαΰτα 
συγγράμματα, ώς δηλητηριώδη και ψυχικδν έμποιοΰντα τδν θά
νατον τοΐς στοιχοΰσιν αύτοΐς. Διά τοΰτο γάρ και προθεσμία λ' η
μερών, άπδ της σήμερον άριθμουμένων, έδόθη παντι τώ τούς τοιού- 
τους λόγους έχοντι, ώστε προσαγαγεΐν αύτούς χωρίς τίνος ύπο- 
μνησεως τη μεγάλη Εκκλησία, έφώ πυρδς έργον τούτους γενέ- 
σθαι, ινα έκ μέσου τδ κακδν έξαρθείη παντάπασιν*  είδότος παντδς 
τοΰ τάς τοιαύτας γραφάς κατέχοντας και κρύπτοντος, ύφέξειν 
εύθύνας παρά τε τών πολιτικών νόμων, δπόσαις οί τοΐς έκκηρύ- 
κτοίς συγγράμμασι χρώμενοι ύπεύθυνοι τυγχάνουσι, και παρά 
τών εκκλησιαστικών θεσμών ένδίκως έπιτιμηθηναι.

*Όσης μέν σπουδής άξια τυγχάνουσι τά έν τοΐς γραμματοφυ- 
κείοις τών ιερών ένδιαιτημάτων διατηρούμενα παντοΐα πολιτικά 
τε και εκκλησιαστικά έγγραφα τών βυζαντινών χρόνων, άλλοι 
πρδ έμοΰ κατέδειξαν, καί πρώτιστα πάντων δ έρίτιμός μοι φίλος 
Σ. Ζαμπέλιος έν τώ σοφώ αύτοΰ σπουδάσματι τοΐς ΊταΛοεΛ- 
Ληηχοΐς' οτι δέ ή άνόρυξις αύτών έκ τών τάφων της παντε
λούς λτίθης και φθοράς (τάφοις γάρ δυστυχώς παρεικαστέοι είσι 
τών πλείστων ιερών μονών αί βιβλιοθήκαι καί τά γραμματοφυ- 
λακεΐα, καί μάλιστα τών κατά τδ άγιώνυμον όρος), καί ή διά 
τοΰ τύπου δημοσίευσις μεγίστην ύπουργίαν τη έπιστημη προς- 
φέρει, παντί δηπου δήλον. Ού γάρ μόνον τώ περί την έρευναν της 
βαθμηδδν έκπτώσεως καί παραφθοράς της άρχαίας γλώσσης καί 
τών διαφόρων μορφών της νεωτέρας φιλοσοφοΰντι πλεΐστον όσον 
ταΰτα συμβάλλονται, άλλά καί τά σκοτεινά της ιστορίας πολ
λάκις διαφωτίζουσιν, έστιν οτε δέ ^αί όλως νέαν παρεχουσιν ύλην

Έκ Πάτμου Ιουλίου φθίνοντος1875.
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πρδς δλομερή αυτής σύμπηξιν* ού μην άλλά και πρδς την τοπο* 
γραφίαν αυτήν, και πρδς άκριβέστερον καταλογισμόν τών χρόνων 
ού μικρόν συντελούσιν’ επιπλέον δέ χειραγωγουσι τον περίεργον 
έρευνητήν είς κατανόησιν τοϋ διοικητικού τε και οικονομικού 
συστήματος τοϋ βυζαντινού κράτους.

Υπέρ τά εκατόν τοιαΰτα έγγραφα άπαρτίζουσι τδ Γ' Παράρ
τημα της έμης αναγραφής τής Πατμιαχής βιβΜοΰήχης, οίον 
χρυσόβουλλα, ορισμοί, εντάλματα, πιττάκια και λύσεις βασιλέων, 
σιγίλλια και γράμματα πατριάρχων, πρακτικά καί γράμματα 
άποκαταστατικά τε καί άλλα λειτουργών τοΰ δημοσίου, δεήσεις 
(άναφοραί), διαθήκαι, συμβόλαια καί έτερα ιδιωτών έγγραφα, τά 
πάντα άπό τοΰ γραμματοφυλακείου τής ίεράς μονής τού Θεολό
γου μετειλημμένα, είς τούς προ τής αιχμαλωσίας δέ χρόνους άνα- 
γόμενα (τά γάρ μετά τήν εποχήν εκείνην γεγραμμένα αριθμού είσι 
κοείττονα). Έκ τούτων δ’ είσί καί τά εξής έκδιδόμενα δύο άπο- 
καταστατικά γράμματα Δέοντος τοϋ Ευσκαμμ.αρίου, άπογραφέως 
'Ρόδου καί τών Κυκλάδων νήσων, άτινα κατατέτακται έν αριθμώ 
66 καί 67 τοϋ γραμματοφυλακείου, γεγραμμένα όντα τδ μέν 
πρότερον έπί περγαμηνής, τδ δ’ άλλο έπί χάρτου βαμβακίνου. 
Καί χρόνου μέν ώρισμένου σημασίαν ού φέρουσιν, οτι μή τήν ίνδι- 
κτιώνα καί μόνην* άλλ’ ώς δ τής γραφής τύπος εμφαίνει, έγρά- 
φησαν κατά τήν ΙΓ' εκατονταετηρίδα, καί δή έπί Μιχαήλ τοΰ 
Παλαιολόγου, ήτοι τώ 1264 έτει, ή γούν τώ 1279’ δύο γάρ 
έπί τής αυτού βασιλείας παρεμπίπτουσιν ινδικτιώνων περίοδοι, 
τής μέν άρχομένης ήδη, τής δέ τά μέσα παραμειβούσης. Τούτο 
δέ λέγω άνενδοιάστως, διότι έν μέν τώ δευτέρω γράμματι μνεία 
γίνεται τοΰ προβεβασιλευκότος Ίωάννου τοΰ Δούκα* έν άμφοτέ- 
ροις δέ πάλιν άναφέρεται ή χραταιά χαί αγία χνρά χαί δέ
σποινα, ήτις ούκ άλλη τίς έστιν άλλ’ ή ή βασιλίς Θεοδούρα, τοΰ 
Μιχαήλ ή σύζυγος, ώς τούτο πιστούται έκ τών περισωθέντων 
ορισμών αυτής *), έν οίς μνημονεύεται πρδς τοΐς άλλοις και δ έπί 
τής εκείνου βασιλείας άκμάσας καθηγούμενος τής μονής Γερμανός.

(!) Βλέπε έμπροιθεν τήν εν τώ Α' γράμματι 4 υποσημείωσιν.
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Τών ούν γραμμάτων τούτων τό δεύτερον εχει υποκατωθεν 
λινή μηρίνθω άπηωρημένην σφραγίδα μολυβδίνην διαμέτρου 
00,30 γ. μ., είκονίζουσαν ένθεν μέν τήν Θεοτόζ.ον ορθήν, τον 
Χριστόν φέρουσαν έν άγκάλαις, και επιγραφήν: ΜΡ ΘΥ 1G XC, 
ένθεν δέ τόδε τό δίστιχον:

tBPOTWN Βροτίν
POHCHCTAC1. ρο^ς ή στάσής]

TACnPAZElCKYPO. τάς πράξεις κύρο[υ],
ΑΐωΟίΜΑΚΡΟίΟ αιωβί μαχροΐς

ΤΗθΡΟΗθΔ· τνς ροχς δ[ί>
ΧΑΚΟΡ· Ζ», Κόρ[·η].

Χάρΐν δέ τών πρός τά παλαιογραφικά περιέργως έχόντων παρέχω 
έν πανομοιοτύπω και τό τής ύπογραφής μονογράμματον (μονο- 
κονδυλιάν) του άπογραφέως τούτου. Σημειωτέον δέ δτι τών γραμ- 
μ.άτων αύτών ή γραφή έτηρήθη απαράλλακτος ώς έχει έν τοΐς 
άρχετύποις, μηδέ τοΰ ελάχιστου περί την ορθογραφίαν πταίσμα
τος διορθωθέντος.

Α'.

t............................................................. .
■..................... κρατίστου............................της αύτοΰ........................
[π]ιστουμένου του πράγματος ει. . . . οντα εύκληρίαν τών έν τω 
παρόντι εύηρεστηκότων Θεω. Διά τοΰτο και οί έπι γης εύσεβεΐς 
ά'νακτες, ώς την άνω βασιλείαν έξεικονίζοντες, έκ τών ών αύτοϊς 
έκεϊθεν καί εύηργέτηται, έπιχορηγοΰσι τούτοις δαψιλεστέρας τάς 
δωρεάς, άφιεροΰντες αύτοϊς καί τοΐς παρ’ αύτών άνιδρυμ.ένοις 
θείοις ναοΐς γημόρων καί δουλευτών, ούς παροίκους οίδαμεν όνο- 
μάζεσθαι [ούκ] όλίγην ά[π]ύμοιραν’ ο δη καί έπί τω μακαρίτη 
έκείνω καί άγίω πατρί...........................Χριστοδούλω, τοΐς πάλαι
άγίοις βασιλεΰσι καί εύσεβέσιν άναξι, άλλά δή καί τω κραταιώ 
καί άγίω ημών αύτοκράτορι τετελειωμένον έ'στιν ίδεΐν, ώς τά 
σεπτά τούτων δίατρανοΰσι και προσκυνητα χρυσοβουλλα' οίς δή 
καί τό κϋρος έπεβραβεύσατο ό κράτιστος και άγιος ημών αυθεντης 
καί αύτοκράτωρ διά προσκυνητοΰ χφυσοβούλλου τής αγίας αύτοΰ 
βασιλείας' 8 δ ή πρός τήν παρά τοΰ διαληφθέντος μακαρίου άνδρός 
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Χοιστοδούλου άνεγερθεΐσαν σεβασμίαν μονήν, την έν τη νήσω 
Πάτμω, παρά τοϋ κράτους άπελύΟη της αύτοΰ γαληνότητος.

’Επΐ ούν έδέησε μετά τών άλλων έγγραφον και παρ’ ήμών 
γενέσθαι άποζατάστασιν τώ μέρει τής τοιαύτης σεβάσμιας μονής 
έπι τοΐς έκ παλαιγενών τών χρόνων προσκυρωθεΐσι ταύτη διά 
τών ώς είρηται προσκυνητών χρυσοβούλλων έν τε τη νήσω Λέρνω 
και έν τή νήσω Κω, ώς διωρισμένοις ήμΐν τελείαν ποιήσασθαι 
άπογραφήν και άποκατάστασιν έν τε τή νήσω Τόδω καί τοΐς 
περί αύτήν, άλλά δή καί έν πάσι ταΐς Κυκλάσι νήσαις^ τό παρόν 
σιγιλλιώδες άποκαταστατικόν γράμμα έγεγόνει, έν ω τά κατευ- 
ρεθέντα έν ταΐς δηλωΟείσαις νήσοις τοΰ μέρους τής τοιαύτης μο
νής έ'κδηλα πεποιήκαμεν.

Καί είς μέν τόν περιορισμόν καί τήν περίμετρον τών έν ταύ- 
ταις προαστίων άρκοΰντα έδοξαν ήμΐν τά προςόντα ταύτη πα- 
λαιγενή άπογραφικά δικαιώματα, έπεί μηδέ παρά του τών γει- 
τονούντων ή τών άπο τοΰ μέρους τοΰ δημοσίου ήνοχλήθημεν περί 
τοΰ τής μονής μέρους, ώς τίνος τούτων κατεπεμβαίνοντος* καί 
έσεται καί είς τό εξής ή τοιαύτη σεβασμία μονή καί οί ύπ’ αύτήν 
ένασκούμενοι μοναχοί, εί τι έκπαλαι καί μέχρι τοΰ νΰν κατεΐχόν τε 
καί ένέμοντο έν ταΐς τοιαύταις νήσοις, κατά τάς περιλήψεις καί 
πάσας τάς διαστείξεις τών προςόντων αύτοΐς δικαιωμάτων πα- 
λαιγενών’ τούς δέ γε παροίκους καί ύποτελετάς τούς έν τοΐς 
τοιούτοις προςκαθημένους κτήμασι, δέον καί κρίκαμεν όνομαστο^ 
δηλώσαι έν τώ παρόντι άποκαταστατικώ γράμματι, ώς άν μήτε 
τώ τής μονής μέρος έπαδείας έχειν πλείονας τών δηλωΟησομένων 
έλκειν πρός εαυτό, μήτε μήν τώ τοΰ δημοσίου μέρος χώραν έχειν 
κατεπεμβαίνειν τοΰ τής μ.ονής μέρους καί καθαρπάζειν τινά τών 
ταύτη προςηλωμένων. ’Έχουσι τοίνυν κατά μέρος οί έν τοΐς 
τοιούτοις προαστίοις προςκαθήμενοι ύποτελεταί τής μονής ούτως:

Πξοάστιον τό Πα^θέηοΓ1). Ιωάννης ό Πελαγίτης, έχει 

(1) ΈπιΟι τά τε περί τούτου και τοΰ Εφεξής άναφερομένου Τεμινίου 
σημειωθίντα μοι έν τω χρυσοβούλλω Αλεξίου Α’ τοΰ Κομνηνοΰ [Πανδΐ 
τόμ. 1Τ', σελ. 137].
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γυναίκα Μαρίαν, υίούς Γεώργιον καί Λέοντα, θυγατέρα Ελένην' 
Κωνσταντίνος ό Πεπανός, έχει γυναίκα Ειρήνην’ Κωνσταντίνος 
ό υιός του μονάχου Αρσενίου, έχει γυναίκα Σκηνούραιναν. Ιωάν
νης ό Πατζάς, έχει γυναίκα Μαρίαν, θυγατέρας Μοσγώ καί Θεο- 
τοκώ. Νικήτας ό υιός τοϋ Άλεπιδιώτου, έχει γυναίκα Θεοτοκώ* 
Ιωάννης δ υιός παπά Νικολάου, έχει γυναίκα Κυριακήν, θυγα
τέρα Άνναν’ Μιχαήλ δ υιός τοΰ Στουπαλιώτου, έχει γυναίκα 
Μαρίαν' Γρηγόριος δ Κουρσιώτης, έχει γυναίκα Μοσχώ, υιόν Γεώρ
γιον* Νικόλαος δ Λαλάς, έχει γυναίκα Γεωργίαν, υίούς Κωνσταν
τίνον και Αλέξιον και έτερον Λέοντα. Οί παίδες τοΰ παπά Νικο
λάου, ο τε Λέων καί Μιχαήλ καί έτερος Κωνσταντίνος. Οί παίδες 
τοΰ Καψικά, δ τε Ιωάννης καί Μιχαήλ' Χήρα Πλυτώ τοΰ Μαρ- 
δοκώστα, έχει θυγατέρας Εύδοκίαν καί Ειρήνην* Νικόλαος δ Σπα
νός, έχει υιόν Γεώργιον* Ιωάννης δ Σπανός, έχει γυναίκα Καλήν, 
υιόν Μανουήλ, θυγατέρα Θεοφανώ* Νικήτας δ Σταλιώτης, έχει 
γυναίκα 'Άνναν, υιόν Γεώργιον, θυγατέρα Ειρήνην.

Ετερον προάστιον τδ Λεγόμενον Τεμενών. Μιχαήλ δ Κα- 
λιμναίος, έχει γυναίκα Καλήν, υιόν Γεώργιον* Μιχαήλ δ υιός τής 
Άμαραντίνας, έχει γυναίκα Ευδοκίαν, υίούς Ίωάννην καί Γεώρ
γιον* Ιωάννης τής Σοφίας, έχει γυναίκα Ειρήνην’ Μιχαήλ δ Σιγός 
έχει γυναίκα Μαρίαν* Νικήτας δ Λιμνιώτης έχει γυναίκα Μαρίαν* 
Νικόλαος δ Άλεντινός, έχει γυναίκα Μαρίαν, θυγατέρα Ευδοκίαν* 
Μιχαήλ δ Γαβράς έχει γυναίκα Ευδοκίαν* [Γεώργιος δ Κουμαράς, 
έχει γυναίκα Ειρήνην, υιόν Μιχαήλ* Χήρα Μαρία] *) τοΰ Μανουήλ, 
έχει υιόν Γεώργιον, θυγατέρα Ειρήνην* Λέων δ υίός τοΰ παπά Μιχαήλ, 
έχει γυναίκα Παγκαλώ’ Φιλάρετος δ Άναφιώτης, έχει γυναίκα 
Θεοφανώ, υίούς Γεώργιον καί Λέοντα’ Ιωάννης δ Μούτων, έχει 
γυναίκα 'Άνναν, θυγατέρα Ειρήνην* Καλή τοΰ Θεοδώρου, έχει υίόν 
Μιχαήλ, θυγατέρα Ειρήνην* Μόσχος τής Ευδοκίας, έχει αδελφήν 
Ειρήνην* Λέων δ Θυραϊος, έχει γυναίκα Ειρήνην.

Είς τήν νήσον τήν Κω' μετόγιον ή ύπεραγία Θεοτόκος, ή

(1) Τά έν άγκύλαις περίκλειστα προςτέΟεινται ύπ’ άλλης χειρος. 

(Αθηναίου τίΰχος δ' έτους δ'.)
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έγχωρίως επονομαζόμενη των Σπονδών'} μετά πασών τών 
δικαίων και προνομίων αύτοΰ, ών έκράτει τε και έκπαλαι μέχρι 
τοΰ νΰν και ένέμετο, κατά τάς περιλήψεις και πάσας τάς διαστί/- 
ξις τών προςόντων και έπι τούτω τώ μέρει τής μονής παλαιγενών 
δικαιωμάτων. 'Έτερον μετόχων τδ προςκυρωθέν τή τοιαύτη σε
βάσμια μονή παρά της κραταιάς και αγίας ημών κυρας καί δε- 
σποίνης2), τδ έπονομαζόμενον ό Σωτήρ, και αύτδ μετά πάντων 
τών άνηκάντων αύτώ δικαίων και προνομίων, καθώς διαλαμβά
νεται και έν τω έκδοτηρίω σιγιλλίω τοΰ τε διενεργοΰντος την 
νήσον Κώ, δικαίω τοΰ θεοφρουρητου βεστιαρίου τοΰ κράτους της 
αγίας αύτης βασιλείας, τοΰ τε Αωετροΰ, τών έλαϊκών δένδρων, 
τών χωραφίων τού ’Λ ναδασίδου καί τών έν αύτώ έλαϊκών δέν
δρων καί λοιπών διαφόρων δένδρων καί τοΰ τοπίου τοΰ . . . ρα- 
φιαίτου, τοΰ έπονομαζομένου τής Παφλαγόνου, καί τών έν αύτώ

(1) ’Ίδε αύτόθι και περί ταύτης, ώς καί περί τοΰ έφεξής έτέρου μετο· 
χίου τοϋ Σωτήρος.

(2) Θεοδώρας δηλονότι τής αύγούστης, συζύγου τοϋ Μιχαήλ, ής δύο 
μόνον ορισμοί περιεσώθησαν έν τω τής μονής γραμματοφυλακείω κατα- 
τεταγμένοι έν άριθμφ 3| καί 54. Τούτων δε ό έτερος φέρει ύποκάτωθεν 
μολυοδίνην σφραγίδα διαμέτρου 00,35 γ. μ., και πάχους 00,5, λινή 
μηρίνθω άπηωρημένην, είκονίζουσαν δέ ένθεν μέν τήν Θεοτόκον έπι θώ
κου καθημενην και τον Χρίστον έπιγονίδιον φερουσαν, μετ’ έπιγραφής: 
ΜΗΡ ΘΓ, ένθεν δέ τήν Θεοδώραν αύτήν ορθήν, τήν βασίλειον ήμφιεσμέ- 
νην στολήν, και τήν μέν δεξιάν έπι τοϋ στήθους έχουσαν, τή δ* αριστερά 
σκήπτρον βαστάζουσαν, μίτραν δ’ έπι κεφαλής φορούσαν διάλιθον, γω- 
νιωδώς πρδς τά άνω εύρυνομένην, και εκατέρωθεν τών κροτάφων άπηω- 
ρημένους έχουσαν όρμους έκ μαργάρων, μετ’ έπιγραφής:

• · ΔΚ [Θε]- Δού-

ΟΔ. ΚΑΙ οδ[ώ]- καΐ-
ΡΑεν ΝΑΗ ρα ιύ- να τι
€..€ Π_ΑΙ σ[εβ]ε- Π[αλ]αΐ-

ΤΑΤΗ .... ι στάτη [ολογ]ί-

Α. . . • · α[ύγού- [να].
. · στα]

ήν δέ ή Θεοδώρα πατρδς μέν Ίωάννου υίοϋ τοΰ σεβαστοκράτορος Ίσαα- 
κίου άδελφοΰ τοΰ βασιλέως Ίωάννου τοϋ Δουκα, μητρδς δέ Ευδοκίας τής 
Ιωάννου τοΰ Αγγέλου Ουγατρός.



ΡΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΚΑ. $3$ 

εύρισκομένων δένδρων' ά δ ή καί άπό τοΰ μακαρίτου εκείνου κτή* 
τορος εύρίσκονται διαφέροντα τή μονή, μετά τών έν τοΐς τοιου- 
τοις κτήμασι προςκαθημένων μονικών μισθίων τής μονής τών 

» . . · . όντων παντός δημοσιακοΰ κατάστιχων.
Τά τοιαΰτα τοίνυν κτήματα καί τούς είρημένους άπαντας όφεί* 

λει κατέχειν ή σεβασμία άγία μονή άνενοχλήτως πάντη καί άτα- 
ράχως, μή τό σύνολον ή διαδειομένη ή ένοχλουμένη παρά τίνος 
τών απάντων, ή παρ’ αύτοΰ δή τοΰ μέρους τοΰ δημοσίου, ώς μή 
τήν οίανδήτινα παρείςδυσιν έχοντος έν αύτοϊς, κατά τάς περιλή
ψεις τών προςόντων τή μονή προςκυνητών Χρυσοβούλλων. Έπί 
τούτω γάρ καί τό παρόν ήμέτερον σιγιλλιώδες άποκαταστατικόν 
γράμμα γεγονώς καί ύπογραφέν, καί τή συνήθει βούλλη πιστω- 
θέν, άπελύθη τό μέρει τής μονής δι’άσφάλειαν. Μηνί Μαίω, ίνδι- 

κΐιώνος ς' ψ
f Ο όοΰΛος τοΰ κραταιοΰ καϊ άγιου ήμών αύθέντου και /3α- 
σιΜως άπογραφεύς τής νήσου 'Ρόδου καί των περί αυτηΫ 
καί των Λοιπών ΚυκΛάδων νήσων ΛΙων ό Εύσκαμμάριος f

Β'.

t Τήν άπογραφήν καί άποκατάστασιν ποιούμενων ήμών τής 
νήσου 'Ρόδου καί τών περί αυτήν, άλλά δή καί τών Κυκλάδων 
νήσων, έγεγόνει μέν παρ’ ήμών καί τώ μέρει τής σεβασμίας μονής 
τοΰ άγιου άποστόλου και εύαγγελιστοΰ ήγαπν,μένου τοΰ Θεολό
γου, τής έν τή Πάτμω, άποκαταστατικόν γράμμα, έφ’ οίς εύ- 
ρέθη ή τοιαύτη άγία μονή προκατέχουσά τε καί νεμομένη κτή- 
μασί τε καί μετοχίοις εν τε τή Λεροκαλύμνω 1), τή Φαρ-

(1) Οΰτω δέ συνεζευγμένως έκφερει έτι και νΰν τό όνομα τοΰτο ή 
συνήθεια, ούγι δέ οΰδετέρως, ώς 'Ρόσσιος εΐρηκεν έσφαλμένως: Τά Λε- 
ροκάλυμνα [Reis. ;Hif den GricchiSi 11. Ins τόμ. 11 σελ. 109]. 
Μόνον δέ τάς τής Πελοπόννησου πόλεις Μεθώνην καί Κορώνην καλεΐ ού· 
δετέρως ή συνήθεια: Τά Μ ο θ ω[νο]κ ό ρ ω ν α. 'Η τοιαύτη δέ αύζευξις 
λόγον έχει τών τόπων τήν γέιτνίασιν. Οΰτω καί Παροναξία, άπο 
τήί έν έτει (“Γ 108 1) έπι 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ γεγονυίας 
Ινώσεως τών δύο νήσων εις μίαν μητρόπολιν [”1δε G. Parlhcy HierocL

Π*
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μάκω1) τή Λειψών 2), τή Κώ, και τών έν ταΐς λοιπαΐς Κυκλάσι 
τών νήσων’ έπει δέ έν τώ ποιεΐσθαι ημάς και την της Κώ τελείαν 
άποκατάστασιν, δέον έδοξε και ίδιον άποκαταστατικόν γράμμα 
γενέσθαι τω μέρει της τοιαύτης μονής έπί τοΐς, οίς εύρέθη κατέ- 
χουσα καί νεμομένη έντος τής τοιαύτης νήσου Κώ μετοχίοις καί 
κτήμασι, διά τών παλαιγενών χρυσοβούλλων και ορισμών τών 
άοιδίμων βασιλέων, άλλά δή καί προσκυνητοϋ χρυσοβούλλου καί 
σεπτών προσταγμάτων τοϋ κραταιοϋ καί άγιου ημών αύθέντου 
καί βασιλέως, ένεκα τοϋ μή άπο τών γειτονούντων τοΐς τοιούτοις 
κτήμασιν ένοχλεΐσθαι το τής μονής μέρος, το παρόν καί αύθις 
άποκαταστατικον γράμμα τώ μέρει τής τοιαύτης σεβάσμιας μο
νής τής Πάτμου πεποιήκαμεν, έ'κδηλα θέμενοι κατά μέρος έν αύ- 
τώ τά παρά ταύτης κατεχόμενα έντος τής δηλωθείσης νήσου Κώ 
κτήματα, τά τε διά παλαιγενών προςτάξεων προςαρμόσαντα 
ταύτ-ρ, καί τά διά προςκυνητών χρυσοβούλλων τοϋ κραταιοϋ καί 
αγίου ημών αύθέντου καί βασιλέως, καί σεπτών προςταγμάτων 
τής κραταιάς καί άγιας αύτοΰ βασιλείας, καί αύτής δή τής κρα- 
ταιάς καί άγιας ημών κυράς καί δεσποίνης, έπιβραβευθέντα καί 
προςκυρωθέντα τώ μέρει ταύτης* ά δή καί έχουσιν ούτως:

(1) Φαρμάκος καλείται καί νΰν ή έρημος αύτη νησίς* καί έστιν ή τών 
πάλαι Φαρμακοΰσσα, κατά Στέφανον, Πλίνιον, Πλούταρχον καί 
Συετώνιον, κειμένη μεταξύ τής νήσου Δηψίας καί τοΰ Ποσειδίου άκρου 
(κάβο Μονοδένδρι) τής Μιλησίας. Έν ταύτη κατείχετο έφ’ήμέρας 
τριάκοντα καί οκτώ Ιούλιος ό Καΐσαρ, Κιλίμι πειραταΐς υποχείριος γενό- 
μενος, ώς Πλούταρχος καί Συετώνιος έν τφ βίφ αύτοΰ ίστορήκασιν.

(2) Έπιθι καί τά περί τής νήσου ταύτης σημειωθέντα μοι έν Πανδ.
τόμ. ΙΤ', σελ. 50. (3) Μέτρον τής παρά τοΐς τότε Κωοις χωρο
μετρίας ήν τοΰτο, ώς έοικεν.

Μετόχων ή ύπεραγία Θεοτόκος ή έπονομαζομένη των Σπον^ 
όων, μετά πασών τών δικαίων καί προνομιών αύτοΰ, ήγουν γής 
άπο τών έγχωρίως λεγομένων στρατιών στράτοι3) δύο ήμισυ,

Synecd. κτλ., σελ. 123. Και διορθούσθω αυτόθι το έν σελ. 219 κείμε
νον έτος τής ένώσεως ταύτης, τουτέστιν άντι τοΰ ημαρτημένου ^ςφ^ς* 
γραπτέον ^φ^α'· τούτφ γάρ προςπίπτει ή κάκεΐθι έμφερομένη ς7 έπι- 
νέμησις].
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ήτοι γή μορίων χιλίων διακοσίων, ής και τδ τέλος προαπεσπα- 
σθη μεν και άπεχαρισθη τώ μέρει της μονής παρά τοΰ μακαρίτου 
καί αοιδίμου έκείνου άγιου ήμών αύθέντου καί βασιλέως κυρου 
Ίωάννου τοϋ Δούκα, άλλά δή καί διά προςκυνητοΰ χρυσοβούλλου 
του κραταιοϋ καί άγιου ημών αύθέντου καί βασιλέως, καί σεπτών 
προςκυνητών ορισμών του κραταιάς καί άγιας αύτοΰ βασιλείας, 
καί τής κραταιάς καί άγιας ημών κυράς καί δεσποίνης. Χωράφιον 
τδ ποτέ έπονομαζόμενον τοΰ Μανδρικοΰ, έν ω καί δένδρα σύκινα, 
ώςεί μοδίων δύο, ένθα ποτέ προςεκάθητο ώς ύποτελετής Γεώρ
γιος δ Βιλιλίδης. Χωράφιον του Πυργίου ’), ώςεί μοδίων επτά, 
έν ώ και δένδρα έλαϊκά. Είς τδ ποσδν δέ τής γής τών είρημένων 
στρατιών συμπεριορίζεται καί τδ έν τή ενορία τής Αντιμαχίας 2) 
προάστειον, τδ έπονομαζύμενον τό KoUsor, μετά τών διαφε- 
ρόντων αύτώ δικαίων πάντων, καί αύτοΰ τοΰ χωραφιού τοΰ έπο- 
νομαζομένου τοΰ Φίλου.

(1) Τδ αύτδ όνομα σώζει καί τήν σήμερον ή τοποθεσία αύτη, έγγύς 
που του Άσφενδίου κείμενη πρδς δυσμάς.

(2) Σεσημείωταί μοι καί περί ταύτης έν Πανδ. τόμ. 1Ζ', σελ. 167.
(3) Μοναί τής Κωνσταντινουπόλεως ήσαν άμφότεραι, ή μίν πρώτη 

κτίσμα Άλες'ου τοΰ Κομνηνοδ, ή δ’ άλλη τοΰ υίοΰ αύτοΰ καί διαδόχου 
Ίωάννου, ή τής τούτου συζύγου Ειρήνης. [Β). Κίνναμ. Ίστορ. Α', δ'Λ

‘Έτερον μετάχιον ^Ιησούς Χριστός ό Σωτ^ρ-, τδ έπονομαζό- 
μενον τοϋ Άμπελα, οπερ προςεκυρώθη τή μονή διά προςκυνητών 
ορισμών τής κραταιάς καί αγίας ημών κυράς καί δεσποίνης, σταυ- 
ροπήγιον δν τοΰ επισκόπου Κώ, μετά πάντων τών διαφερόντων 
αυτώ δικαίων, ήγουν γής βοϊδατικής δύο, τής ποτέ άπδ τοϋ μέ
ρους τοϋ Φιλάνθρωπου καί τοϋ Παντοκράτορας3), μετά τών έν 
τή τοιαύτη γή έλαιών τών έπιλεγομένων τοϋ Βαοουλά, τής άπδ 
τής στρατίας τοϋ Στιχή, μετά τών έν ταύτη έλαιών τών ήμι- 
σείων, καί τών δρύινων δένδρων τών ήμισείων, ώς τών ετέρων 
ήμισείων έλαϊκών δένδρων καί δρύινων, τών άπδ τής αυτής στρα
τίας τοϋ Στιχή, ούσών τοϋ μέρους τής έπισκοπής Κώ, καί τής 
άπδ τοϋ Μαμούρου έκείνου περιελθούσης τώ τοιούτω μετοχίω γής 
είς τδν Πουλοπιασσήν, μετά καί τών έν ταύτνι έλαϊκών δένδρων' 
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συμποσουμένης και της τοιαύτης άπάσης γης του τοιούτου μετο
χιού μετά τών χωραφίων τής Σολάνης, τών έν τή τοποθεσία τών 
Λοετρών, είς ποσότητα μοδίων τριαζοσίων.

"Ετερον προάστιον τό Άναβασίδιον^ το ποτέ ον άπο τών 
δικαίων τών σεβασμίων μονών, τοϋ Φιλάνθρωπου καί τοϋ Παντο- 
κράτορος, ώςε'ι μοδίων έκατον πεντήκοντα, μετά τών έν αύτώ 
ευρισκομένων έλαϊκών δένδρων, και ετέρων διαφόρων δένδρων. 
Εις τήν τοιαύτην δέ ποσότητα τών εκατόν πεντήκοντα μοδίων 
συγκατελογίσθη και συμπεριωρίσθη καί ή γή ή έπιλεγομένη τοϋ 
•Έξω κάμπου, ή ώςεί μοδίων ούσα τριάκοντα, ή άπο τών δι
καίων ούσα τοϋ Άναδασιδίου, ή δή καί άπελύθη παρ’ ήμών τώ 
μέρει τής μονής, ώς ούσα έκ τών δικαίων αύτής. Τοϋ δηλωθέν·^ 
τος δέ μετοχιού Τοΰ Σωτήρος Χρίστου·, καί τοϋ τοιούτου 
προαστείου τοϋ Αναδασιδίου προαπεχαρίσθη τή σεβασμίφ μονή 
τής Πάτμου τό τέλος, δ κατεβάλλοντο πρός τό μέρος τοϋ δήμο- 
σίου, ό ιά προςκυνητοϋ όρισμοϋ τής κραταιάς καί άγιας ήμών κυ- 
ράς καί δεσποίνης, οτε καί προςεκυρώθη ταύτη τά τοιαϋτα κτή’ 
ματα,

Έσεϊται τοίνυν τό μέρος τής τοιαύτης σεβασμίας μονής τής 
Πάτμου κατέχον καί νεμόμενον μετά τών άλλων αύτοΰ κτημά’ 
των τών έν ταΐς λοιπαΐς νήσοις, καί τά έν τή τοιαύτη νήσω Κω 
κτήματα άνενοχλήτως καί άνεπηρεάστως, μή παρά τίνος τών 
γειτονούντων τήν οίανδήτινα εύρίσκον επήρειαν, κατά τήν περί- 
ληψιν τών προςόντων ταύτη προςκυνητών χρυσοβούλλων καί ορι
σμών τοϋ κραταιοϋ καί αγίου ήμών αύθέντου καί βασιλέως. ’Επί 
τούτω γάρ καί έγεγόνει ταύτη τό παρόν ήμέτερον σιγιλλιώδες 
γράμμα είς ασφάλειαν. Μηνί Ίουλίω, ίνδικτιώνος r' f

t Ο δούλος τοϋ κραταιοϋ και άγιου ήμών αύθέντου καί 
βασιΛέως άπογραφεύς τής νήσου Ρόδου καί τών περί αύτήν 
καί τών ΚυκΛάδων νήσων Λέων ο Εύσκαμμάριος1}. φ

(I) Βλ. πανομο·.ότυπον τής υπογραφής ταύτης εν τώ έπομενω ξυλά·» 
γσαφήματι,

Έκ Πάτμου 7 Αύγούστου 1875.
I, Σακεααιων.



ίνηκβι ®’ς την 242 σελίδα τοΰ δ' τεύχους του Αθηναίου έτους Δ.'



ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚ-ΗΣ ΣΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΩΜΩΔΙΑΝ.

Ο’ι 'Ρωμαίοι δΐϊσχυρίζονται οτι ή σατυρική ποίησις, οϊαν αύτήν 
άνέδειξαν, είναι αύτών ιδία. Ό ποιητές Όράτιος, άποφαινόμενος 
περί Λουκιλίου τοΰ προδρόμου αύτοΰ έν τή σατύρα, λέγει τοΰτον 
auctorem intacti Graecis carminis *). Μετ’ αύτδν δ ρητορο- 
διδάσκαλος και κριτικός Κοϊντιλιανδς2) άνενδοιάστως άποφαίνε- 
ται, ένθα κρίνει τούς "Ελληνας και 'Ρωμαίους συγγραφείς και 
ποιητάς, λέγων satura lota nostra est.

(1) ’Εν σατ. 4, 40, 66.
(2) Έν inst. Orat. 4 0, 4, 95.
(3) Έν έπισ. 2, 4, 453 κ. έ.
(4) Έν β'.βλ. 7, 2. τής Έωρι. Ιστορίας

Όμολογοΰμεν οτι δ διϊσχυρισμδς ούτος, είς τδ δνομα και τον 
έξωτερικδν τύπον της ποιήσεως ταύτης άναφερόμενος, είναι άλη- 
θής, διότι ούδέν είδος της έλλ. ποιησεως αντιστοιχεί πρδς την 
ρωμαϊκήν σάτυραν' άναφερόμενος όμως είς τδ έσωτερικδν, ήτοι 
είς τήν ούσίαν και ύπόθεσιν τής σατύρας, δέν φαίνεται έξ ίσου 
άληθη'ς' διότι είς τινα είδη τής έλληνικής ποιησεως άνευρίσκομεν 
ούκ ολίγα στοιχεία τής ρωμαϊκής σατύρας.

Παραλείποντες τήν άρχαιοτάτην τών 'Ρωμαίων σάτυραν, τήν 
αύτοσχέδιον δηλονότι δραματικήν σκωπτικήν και κωμικήν ποίησιν, 
ής τάς ιδιότητας μανθάνομεν έξ Όρατίου 3) καί Λιβιου 4), άρκού- 
μεθα νά είπωμεν περί αύτής μόνον οτι αύτη έγεννήθη καί ηύ- 
ξησεν έν ταΐς έορτάϊς και τή τών θεών λατρεία, μάλιστα δέ ταΐς 
μετά τήν συγκομιδήν τών καρπών τελουμέναις, όπως καί τά 
αύτοσχέδια τών 'Ελλήνων άσματα, ά ήδοντο ύπδ τών Ελλήνων 
έξ αρχής έν ταΐς αύταϊς έορταΐς, καί άφ’ ών προήλθεν ύστερον ή 
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τραγωδία καί κωμωδία κατ’ Αριστοτέλη1), καί δτι διά τούτο 
άμφότερα, ή τε σάτυρα δηλαδή καί τά τών Ελλήνων αυτοσχέδια 
άσματα, ήσαν της αυτής καταγωγής καί φύσεως2). Περιορίζομεν 
δέ την έξέτασιν είς την ύστερον άναφανεΐσαν έντεχνον τών 'Ρω
μαίων σάτυραν, την ύπό τού Έννίου πρώτου είς την γραπτήν τών 
'Ρωμαίων ποίησιν είςαχθεϊσαν, ύπό δέ τού Λουκιλίου έπειτα έπί 
τό τελειότερον ούτω μορφωθεΐσαν, ώστε άπετέλεσεν ίδιον καί 
σπουδαΐον τής ρωμ. ποιήσεως κλάδον’ διότι ού μόνον την γλώσσαν 
αύτής έκανόνισεν δ Λουκίλιος, άλλά και τό μέτρον καθιέρωσε καί 
τήν ύπόθεσιν αύτής έπί μάλλον ώρισεν, ώστε οί ύστερον άναφα- 
νέντες σατυρικοί άναγνωρίζουσι τούτον ώς πατέρα καί δημιουργόν 
τής ποιήσεως ταύτης τών 'Ρωμαίων.

(I) Έν ποιητ. κφ. 2 καί Ιξής. παρβ. και ήθικ. Νικομ. τοΰ αύτοΰ έν 
κεφ. 8 και Μάξιμον Τύριον έν λόγ. 21 καί Άθήναιον 2, 40.

(2) Mommseil έν ^ωμ. ίστορ. 1. 29 τής δ' έκδ. «Τα άπλούστατα ςοι- 
χεία τής τέχνης είσιν έν Έλλάδι κα'ι Λατίω τά αύτά. Ό ένόπλιος χορός 
τό άλμα (triumpus θρίαμβος, δι-θύραμβος), οι οίνοπόται άνδρες (saturi 
σάτυροι satura), φέροντες δέρματα αιγών και προβάτων και συμπληροϋν- 
τες τήν Ιορτήν μέ τά σκώμματα και τούς τωθασμούς των, και ό αύλος, 
δςτις εΐπετο πάσι τοίς χορο'ς. Ούδαμοΰ αλλαχού γίνεται μάλλον κατα
φανής ή συγγένεια τών δύο τούτων εθνών ή ένταΰθα, και δμως ή άνά- 
πτυξις τών δύο τούτων έν ούδενί άλλω ή έν τούτοις είναι λίαν διάφορος».

Ό αυτός 1, 224. «Έ Λατινική ποίησις ώς καί πάσα άλλη έγεννήθη 
έκ τής λυρικής ή μάλλον έκ τής παναρχαίου ευθυμίας τών εορτών, έν αίς 
χοροί, μουσική, κα'ι ασμα ησαν τέως αδιάσπαστα. Είς τάς άρχαιοτάτας 
θρησκευτικάς συνήθειας παρατηρεΐται δτι Εξέχει μάλλον ό χορός και η 
μουσική ή τό ασμα. Είς τήν μεγάλην εορτήν προηγούντο πομπαί, καθ’ άς 
αμέσως μέ τάς τών θεών εικόνας καί τούς άγωνιστάς ειποντο σπουδαίοι 
και γελοίοι δρχησται, είς τρεις τάξεις διηρημένοι, τήν τών άνδρών, τών 
εφήβων καί τών παίδων». Τούτοις (κατά τήν τοΰ Διονυσίου εν ^ωμ. άρχ. 
7. 72 περιγραφήν τής άρχαιοτάτης τών 'Ρωμαίων ταύτης έορτής, έν ή 
τά γινόμενα άπ' αρχαιότατων χρόνων νομίζει κοινά καί τών 'Ελλήνων) 
απαρηκολούθουν αύληταί άρχαϊκοΐς έμφυσσώντες αύλίσκοις βραχέσιν, ώς 
καί είς τόδε χρόνου γίνεται, καί κιθαρισταί λύρας έπταχόρδους έλεφαν- 
τίνας καί τά λεγάμενα βάρβιτα κρέκοντες»,

'Η περί τής ρωμαϊκής σατύρας ήμών εξέτασές και σύγκρισις 
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υποκείμενον εχει πρώτον μέν αυτήν την ύπδ Αουκιλίου μορφωθεΐ- 
σαν σάτυραν, διότι τήν τοΰ Έννίου ολίγον γινώσκομεν ένεκα της 
παντελούς σχεδόν απώλειας αύτής, είτα δέ τήν τοΰ Τ. Βάρρωνος 
καί. τελευταΐον τήν τοΰ έπι τοΐς βήμασι τοΰ Αουκιλίου βαδίσαντος 
έν τή σατύρα Όρατίου και τών μετ’ αύτδν άναφανέντων σατυ· 
ρικών τής 'Ρώμης, οιτινες πάντες έποίησαν κατά τδ ύπόδειγμα 
τοΰ Αουκιλίου, διαφέροντες μόνον κατά τήν έν μέρει περιστολήν 
τής ύποθέσεως τής τοΰ Αουκιλίου σατύρας, και τδν διάφορον τρό
πον τοΰ έκφράζεσθαι και περιγράφειν τάς τών συγχρόνων ύπερ· 
βολάς και έλλείψεις και κακίας έν τφ κοινωνικώ βίω, τοΐς γράμ- 
μασι και τή Θρησκεία' διότι αληθώς αί υποθέσεις τών ύστερον 
σατυρικών έλαμβάνοντο έκ παντός μέν τοΰ λοιποΰ τών 'Ρωμαίων 
βίου1) ούχί όμως καί έκ τοΰ πολίτικου, ώς αί τοΰ Αουκιλίου» 
ένεκα τής έπικρατήσεως τής μοναρχίας, ήτις δέν ήνείχετο έπι- 
κρίσεις ούτε τών έαυτής πράξεων ούτε τών υπαλλήλων αύτή 
αρχόντων.

(1) luvenal. 1, 86
Qvidqvid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, 
Gaudia, discursus, nostri farrago libelli est.

(2) Έν σατ. 1, 4 έν αρχή.
Eupolis alqve Cratinus Aristophanesqve poetae 
Atqve alii, qvorum comoedia prisca virorum est, 
Si quis erat dignus describi, qvod malus ac fur, 
qvod moechus foret aut sicarius aut alioqvi

Λ’.) Περί της τοΰ ΛονκιΜου σατύρας.

1) Συγγένεια αύτής πρδς τήν άρχαίαν τών 'Ελλήνων κωμωδίαν.

Ό Αουκίλιος κατά τά πολλά σωζόμενα αποσπάσματα αύτοΰ 
καί τάς μαρτυρίας τών άρχαίων καί τών γραμματικών πρωτότυ
πον μιμήσεως πρδς συγγραφήν τών σατυρών αύτοΰ εσχεν έν 
ταΐς ύποθέσεσι τούς τής αρχαίας τών Ελλήνων κωμωδίας ποιη- 
τάς, πρό πάντων δέ τδν Εύπολιν, Κρατΐνον καί Αριστοφάνη, 
ώς δ Όράτιος 2) μαρτυρεί.
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’Από υψηλής τρόπον τινά σκοπιάς έπιτηρών τάς τών 'Ρωμαίων 
πράξεις έν παντ'ι τώ βίω αύτών, ώςπερ οί της αρχαίας τών Ελ
λήνων κωμωδίας ποιηταί, σημειοϊ ό Λουκίλιος παν ο,τι φαίνεται 
αύτώ μεμπτόν, κακοήθες, στρεβλόν και άτοπον, και είς τά δμ- 
ματα τοΰ κοινού ύποβάλλων διά τών σατυρών του, έκζητεΐ ού
τως ό φιλόπολις καί αρχαϊκός τό ήθος καί τόν βίον ποιητής τήν 
περις-ολήν καί διόρθωσιν αύτοΰ έπ’άγαθώτής ρωμαϊκής κοινωνίας. 
Τοΰτο δέ άπεπειράθη νά έκτελέση ούχί διά της κωμικής ποιή
σεως, είτε διότι δέν είχε τήν πρός τήν ποίησιν ταύτην άπαι- 
τουμένην δεξιότητα, είτε διότι ένόμιζε τό είδος τοΰτο τής ποιή
σεως ξένον καί μετά τής τραγωδίας καί τοΰ θεάτρου συντελούν, 
ώς πολλοί τών συγχρόνων του καί τών ύστερον έπίστευον, είς 
τήν οκνηρίαν, τήν ραστώνην καί τήν τρυφήν τοΰ ρωμαϊκού δήμου. 
Διό προετίμησε δι ιδίας τών 'Ρωμαίων ποιήσεως, τής αρχαίας 
σατύρας, έπί τό τεχνικώτερον δζως καί τελειότερον διασκευαζό
μενης, νά έξελέγξη μέ τό θάρρος καί τήν έλευθεροστομίαν τής 
αρχαίας έλλ. κωμωδίας τάς ήθικάς ελλείψεις καί κακίας τών 
συγχρόνων του, καί ούτω νά προκαλέση τήν έξάλειψιν ή τήν δυ
νατήν αύτών περιστολήν. Οί 'Ρωμαίοι ήσαν άληθώς άγευστοι 
μέχρι τού γ' π. X. αΐώνος μεσοϋντος τής κωμικής ποιήσεως διά 
τήν έν τοις γράμμασιν έν γένει απειρίαν αύτών* ύστερον δμως 
γνωρίσαντες τήν έλληνικήν ποίησιν, άπεπειράθησαν νά μιμηθώσι ’) 
και αύτοί τήν τών Ελλήνων κωμωδίαν, καί ποιηταί έν ταύτ·/) 
ούχί άσημοι άνεφάνησαν. ’Αλλ’ ή έκ μιμήσεως προελθούσα αύτη

famosus, multa cum libertate notabant.
Hinc omnis pendet Lucilius, hosce secutus, 
mutatis tantum pedibus numerisqve.

(I) Όράτιος έν έπιστ. 2, 1,161:
Serus enim Graecis admovit acumina cartis, 
et post Punica bella qvietus, qvaerere coepit 
Qvid Sophocles et Thespis et Aeschylus utile ferrent. 
Tentavit qvoqve rem si digne vertere posset, 
Et placuit sibi, natura sublimis et acer: 
Nam spirat tragicum satis et feliciter audet. 
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κωμωδία τών 'Ρωμαίων ποιητών ητο ούχί ή τολμηρά και δη
κτική και αθυρόστομος καί ολως προσωπική εκείνη τών 'Ελλήνων 
αρχαία κωμωδία, άλλ’ ή συνεσταλμένη καί δειλή νεωτέρα αύτών 
κωμωδία, ήτις, μή δυναμένη ένεκα τής περιστολής τής τών 'Ελ
λήνων έλευθερίας, έν οίς χρόνοιςαύτή άνεφάνη, νά έπικρίνη καί δια- 
κωμωδή πρόσωπα γνωστά, περιωρίσθη είς διαγραφάς, έπί τό 
φορτικώτερον ώς έπι τό πολύ γινομένας, καθολικών χαρακτήρων 
και ηθικών έλλείψεων, συνήθων κατά τό μάλλον καί ήττον έν 
παντι χρόνω καί τόπω, οίον τοϋ ακολάστου, παρασίτου, φιλάρ
γυρου, ψευδολόγου, αλαζόνας, συκοφάντου καί τών τοιούτων. 
Δεικνυόμενης τής ίκανότητος και άρετής τοϋ τοιητοϋ έν τή άκρι- 
βεΐ τών χαρακτήρων τούτων διαγραφή, έν τή έντέχνω πλοκή τοϋ 
μύθου, έν ταΐς περιπετείαις τών δρώντων προσώπων καί έν τή έπι* 
δεξία καί πιθανή λύσει τοΰ μύθου.

Τοιαύτη άληθώς ήτο καί ή κατά μίμησιν αύτής μορφωθεΐσα 
ρωμαϊκή κωμωδία, ήν είςήγαγον είς 'Ρώμην πρώτον μέν 'Έλληνες 
καί ήμιέλληνες ποιηταί, δ Λίβιος Ανδρόνικος καί "Έννιος, είτα δέ 
καί 'Ρωμαίοι1). Άλλ’αύτη ώς τοιαύτη εμενε διά παντός ξένη, κα{ 
μόνον είς τούς μετόχους έλληνικής παιδείας ήτο άρεστή, ούχί δέ είς 
τό πλήθος, δπερ δέν ήδύνατο έξ άμαθείας ούτε νά έννοήστ) ταύτην 
ούτε νά έκτιμήση δεόντως, πολύ δ’ όλιγώτερον νά αίσθανθή τέρ- 
ψιν καί ηδονήν έν αύτή 2).

(1) Βλέπε πλείω περί τούτου έν τή έμή διατριβή περί τής άρχήθεν 
κοινωνίας τών 'Ελλήνων πρός τούς 'Ρωμαίους από σελ. 55 κ. έ.

(2) Ό Όράτιος έν τή προς τόν Αύγουςον έπιστολή του (τή α' τοΰ β 
τών έπιστολών του) και έν τή ποιητική τέχνη, ας άμφοτέρας έ'γραψεν 
έν τοΐς τελευταίοις τής ζωής του χρόνοις, πείραν ήδη έντελή εχων τής τε 
έλληνικής καί ρωμαϊκής ποιήσεως, καί ούδόλως έξ αισθήματος ματαίας 
φιλοπατρίας άγόμενος, φέρει τούς λόγους, δι’ ούς παρά μέν τοΐς 'Έλ- 
λησι ταχέως έπρόκοψεν ή ποίησις, παρά δέ τοΐς 'Ρωμαίοις έμεινεν αεί
ποτε ατελής μάλιστα ή δραματική ποίησις’ διότι έκεΐνοι μέν, λέγει, καί 
φύσιν καί έπιμέλειαν πρός τήν ποίησιν εΐχον, έν <5 παρά τοΐς 'Ρωμαίοις αί 
μεν ποιηταί καί άμελεΐς καί ταχείς πρός τό ποιεΐν είσιν, ό δέ λαός ούδέ 
ΐρυτονς έκτιμα προςηκόντως, ούτε ικανός είναι νά χρίνη περί τών άρε- 
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Διά τούς λόγους τούτους, νομίζομεν, δέν ήθέλησεν ό Λουκίλιος 
νά άσχοληθή είς συγγραφήν κωμωδιών, εί και έγεννήθη έν χρό- 
νοις (149—103 π. X.), καθ’ους εΐχον άναφανή ήδη πολλοί ρω
μαίοι κωμικοί, και έν τοΐς ρωμαϊκοΐς θεάτροις έδιδάσκοντο πρό 
πολλοΰ ήδη χρόνου, άπό του 240 έτους π. X., κωμωδίαι.

Ό Λουκίλιος δέν ήθέλησε νά περιστείλη τήν εύφυϊαν και γόνι
μον αύτοΰ φαντασίαν έντός τύπων ξένης ποιήσεως, οϊα ήτο τοΐς 
'Ρωμαίοις ή αρχαία τών 'Ελλήνων κωμωδία, ούδέ νά ένδιατρίψη 
είς περιγραφάς καθολικών χαρακτήρων, έλαφράν αναφοράν έχόν- 
των είς τά έν τώ βίω καθ’ έκάς-’/ΐν φαινόμενα, ώς έποίει ή νεωτέρα 
τών Ελλήνων κωμωδία καί ή κατά μίμησιν ταύτης άναφανεΐσα 
έν 'Ρώμη διά Πλαύτου, Καικιλίου καί Τερεντίου πρό πάντων. Ό 
Λουκίλιος είχε τόλμην ικανήν νά πατάξη έκ τοΰ φανεροΰ καί τοΰ 
σύνεγγυς τήν κακίαν, τήν ηθικήν διαφθοράν καί πάσαν παρεκτρο
πήν εν τε τή πολιτεία καί παντί τώ βίω τών 'Ρωμαίων, ούχί μέ 
όπλα ξένα, άλλά μέ τήν μάστιγα τής ρωμ. σατύρας έν τή χειρί 
νά έκβάλη, εί δυνατόν, άπό τής 'Ρώμης ή τουλάχιστον νά περι- 
στείλη αυτήν, ϊνα μή καταλάβη άπάσας τάς τάξεις τής ρωμαϊκής 
κοινωνίας. Τοΰτο δέ άπεπειράθη νά έκτελέση δι’ είδους ποιήσεως 
ούχί μόνον γνωστοΰ τοΐς 'Ρωμαίοις, άλλά καί ίδιου αύτών, καί, 
άρχαίου οσον ή πόλις αύτών, διά τής ρωμαϊκής σατύρας (satu
rae)· ώστε ή ποίησις αύτοΰ νά φαίνεται τούλάχιστον καταγωγής 
ρωμαϊκής.

Ούτω λοιπόν μή θελήσας δ Λουκίλιος νά μιμηθή τόν τής 
έλληνικής κωμωδίας τύπον καί τό όνομα, προείλετο νά συντάξη 
τάς ιδίας ποιήσεις του, όνομάζων αύτάς μέ τό έγχώριον καί ήδη 
γνωστόν όνομα τής άρχαίας σατύρας, ής τήν ύπόθεσιν έτήρησε, 
μεταβαλών μόνον τόν δραματικόν αύτής τύπον καί τό μέτρον* 
διότι κατά μίμησιν τών Ελλήνων έποίησεν έν δακτυλικοΐς έξα- 
μέτροις πρό πάντων στίχοις, καί τύπον διηγηματικόν έδωκεν

τών τής ποιήσεως, άρεσκόμενος και τερπόμενος μάλλον εις μάταια κα'ι 
κενά θεάματα, τά οποία τέβπουσι τήν δρασιν μόνον, τον δε νοϋν ουδόλως 
διδάσκουσιν. Πρβλ. Όρατ. Έπιστ. 2. 1, 1G1—206 και ποιητ. τεχ. 290.
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εις τάς αύτοΰ ποιήσεις, ά παραλαβόντες καί οί μετ’ αύτοΰ σατυ
ρικοί έτήρησαν διά παντός.

Ύπόθεσις της τοΰ Αουκιλίου λοιπόν σατύρας ητο ή αύτη της 
αρχαίας αύτοσχεδίου σατύρας, ήτοι ό βίος τών 'Ρωμαίων, έν καθο
λική έννοια, άλλ’ ύπό την σκιεράν, ούτως είπεϊν, δψιν αύτοΰ θεω
ρούμενος. 'Η περιγραφή όμως τούτου γίνεται παρ’ αύτώ ούχί 
κατά τον άγροϊκον, καί ολως άτεχνον καί βωμολοχικον^ ούτως 
είπεϊν, τρόπον της αρχαίας έκείνης δραματικής και αύτοσχεδίου 
σατύρας, οϊαν ύποθέτομεν αύτην κατά τάς περί αύτης ειδήσεις τοΰ 
Όρατίου και Λιβίου του ιστορικού 1), άλλά κατά το παράδειγμα 
της ελληνικής ποιησεως καί μάλιστα της άρχαίας τών Ελλήνων 
κωμωδίας, ής το θάρρος καί την έλευθεροστομίαν καί το δριμύ 
ά'λας άποδεξάμενος, συνεκέρασε μέ τό σώφρον ύφος τοΰ λόγου 
της νεωτέρας κωμωδίας, ώς βλέπομεν έν τοΐς σωζομένοις άπο- 
σπάσμασιν αύτοΰ.

(1) Βλ. τάς τούτων μαρτυρίας άνωτέρω έν σελ. 4. σημ. 3 και 4.
(2) Βλ. τάς τών αρχαίων μαρτυρίας περί τούτου έν τή νεωτάτη 

συλλογή (4872) τών τοΰ Λουκιλίου αποσπασμάτων τοϋ Λ. Μυλλέρου από 
σελ. 470 κ. έ. και τας κρίσεις του Gerlach έν τή ύπ’ αύτοΰ έκδοθείσ^ 
(4846) συλλογή τών αυτών έν προλόγω σελ. CXIII, ένθα λέγει·

Lucilius igitur ad exemplum juventutis Romanae, qvae pa
trium ludum ab histrionibus pollui non passa est, antiqvam sa
turam a Graeca eruditione et arte ad Italicum leporem revocavit, 
et, qui olim ex tempore versus fundebantur, eos primus litteris 
custodivit, ita ut et varietatem et extemporalem illam faculta
tem vel in carminibus exprimeret, qvippe qvi in hora saepe du
centos versus dictaret, stans pede in uno, et plurima et diversa 
Jn eodem libro complecteretur, saturasqve ad fabularum argu
menta componeret. Itaqve non solum libertatem priscae comoe
diae expressit, sed etiam ex arte ludicra plurima orationis adju-

Έκ τοιούτων λοιπόν στοιχείων μορφώσας ό Λουκίλιος την 
εαυτού σάτυραν φαίνεται, ούχί πρωτότυπος ποιητής, άλλά μιμη
τής τών Ελλήνων, οπερ και άρχαΐοι καί νέοι δμολογούσι2). Τοΰτο
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όμως ούδόλως ελαττώνει τήν μεγάλην αύτοΰ αξίαν, διότι πρώτος 
αύτός παρά 'Ρωμαίοις, ώς ήδη εϊπομεν, καθιέρωσε τόν γνωστόν 
τύπον τής ρωμαϊκής σατύρας, ον αύτη έτήρησε διά παντός ύστε
ρον, και δι’ ού διαστέλλεται ώς ιδιαίτερον είδος τής ρωμαϊκής 
γραμματολογίας, μή ύπάρχον έν τή έλληνικής Τούτου δ’ενεκα λέ
γεται ύπό τών 'Ρωμαίων πατήρ και εύρέτης (auctor και inven
tor) τοϋ είδους τούτου τής ρωμαϊκής ποιήσεως, έφ’ ώ καυχώνται 
και οί 'Ρωμαίοι, καθ’ ά έν αρχή τής πραγματείας ταύτης εϊπομεν«

2) Περί τών μέτρων τής τοϋ Αουκιλίου σατύρας.

Πρώτος ό Λουκίλιος καθιέρωσε τόν δακτυλικόν έξάμετρον ώς 
ίδιον τής ποιήσεως ταύτης μέτρον, διότι έκ τών 30 βιβλίων, είς ά 
συνήγαγον οί ύστερον τάς πολλάς αύτοΰ σατύρας1), τά 20 πρώτα 
κατά τήν τάξιν και τό 30όν ήσαν συντεταγμένα είς δακτυλικούς 
εξάμετρους, τά δέ μεταξύ είς τρίμετρους ιαμβικούς και τετραμέ- 
τρους τροχαϊκούς2)’ ώστε έν τοΐς μέτροις φαίνεται μέν ό Αουκίλιος 
οτι έτήρησε τήν έν τούτοις ποικιλίαν τοΰ Έννίου, προετίμησεν 
όμως τόν δακτυλικόν έξάμετρον, είς ον μόνον έποίησαν οί ύστερον 
σατυρικοί Όράτιος και Πέρσιος καί Ίουβενάλιος, ή Σουλπικία και 
λοιποί τάς εαυτών σατύρας, καθιερώσαντες τοΰτο ώς ίδιον τής 
ποιήσεως ταύτης μέτρον’ άπηξίωσε δέ, ώς πρό αύτοΰ ό ’Έννιος, νά

(I) Βλ. L. Mulier έν τή συλλογή τών τοΰ Λ. αποσπασμάτων σελ. 
IX, δςτις αναβιβάζει τδ πλήθος τών στίχων έκαστου βιβλίου είς διςχι- 
λίους τδ έλάχιστον, εικάζων τοΰτο έ< τ-ν τοΰ 'Ορατίου λόγων περί τής 
ταχύτητας και άκηδείας τοΰ Αουκιλίου έν τφ ποιεΐν, (sat. 1, 4, 8 —13)> 
και έκ τοΰ ότι ούδέν άλλο ποίημα ή σύγγραμμα λέγεται ότι έποίησεν 
ό Αουκίλιος.

(?) Βλ. αυτόθι σελ. XI.

menta hausit, ita ut ipse Horatius, illius vestigiis ingressus, sae
pius non ita multum a fabularum diverbiis recedat. Unde recte 
Venusinus poeta, cum Eupolin atqve Cratinum Aristophanemqve 
commemorassel, judicat: (έν σατ. 1, 4, G.)

Hinc omnis pendet Lucilius, hosce secutus, 
Mutatis tantum pedibus numerisqve.
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ποιήση είς το πανάρχαιον τής 'Ρώμης μέτρον, τον σατουρνιον λε 
γόμενον στίχον, οςτις ήτο τό σύνηθες μέτρον τής αρχαίας έγχωριου 
ποιήσεως κα'ι τής αρχαίας σατύρας, άλλά τραχύ και κακόρρυθμον, 
ώς καλεϊ τοΰτο ό Όράτιος 4).

Έποίησε λοιπόν ό Λουκίλιος έν έλληνικοΐς μέτροις και κατά 
προτίμησιν δακτυλικοί; έξαμέτροις, πλήν και τοΰτο ούχί έξ αύτο- 
βουλίας καί ιδίας έπινοήσεως, άλλά κατά μίμησιν πάλιν 'Ελλή
νων ποιητών 2), ποιησάντων έν τούτω τω μετρώ όμοιας φύσεως 

(1) Έν έπιστ. 2,4,4 56'
Graecia capta ferum victorem cepit, et artes 
intulit agresti Latio: sic horridus ille 
defluxit numerus Saturnius, et grave virus 
munditiae pepulere.

Mommsen έν £ωμ. 'στ. I, σ. 227 τής δ' έκδ. «’Άν ή τών ‘Ρωμαίων 
αρχαιότατη ποίησις ειχέ τι μέτρον, άγνωστον. Νεωτερον είναι τό σα- 
τούρνιον ή φαύνειον μέτρον, οπερ είναι τοΐς "Ελλησιν άγνωστον και σύγ
χρονον ιύως τή τοΰ λαού ποιήσει. ’Εν αύτώ ήδοντο τά έγκωμιαστικά και 
σκωπτικά άσματα. Είναι δέ τούτο τό ατελέστατου και ηττον παντός 
μεμορφωμένου μέτρου, οπερ πλήν πολλών άλλων ελευθεριών συγχωρεΐ 
και τήν έκθλιψιν πασών τών βραχειών συλλαβών έςαιρέσει τής τελευ
ταίας. Τό όνομα Saturnius δηλοΐ τό τοΰ άσματος μέτρον· διότι satura 
έλέγετο τό έν ταΐς έορταΐς άδόμενον ασμα. Έκ τής αύτής £ίζης παράγε
ται καί τό τοΰ θεοΰ τής σποράς όνομα SaetUIUUS ή Saiturnus ύστερον 
Saturnus. 'U άμεσος δμως συνάφεια τοΰ versus Saturnius μετά τοΰ 
θεοΰ, και ή έντεΰθεν έκτασις τής πρώτης συλλαβής ανήκει βεβαίως είς 
ύστέρους χρόνους».

(2) Ό Λυδός (έν τφ περί άρχ. τών £ωμ I, 41) λέγει περί Λουκι- 
λίου τάδε- «'Ρίνθωνα και Άσκήραν (?) ΐσμεν ού μικρών διδαγμάτων έπι 
τής μεγάλης 'Ελλάδος γενέσθαι καθηγητάς και διαφερόντως τόν 'ΡίνΟω- 
να, δς έςαμέτροις έγραψε πρώτος κωμωδίαν" ές ου πρώτος λαβών τάς 
άφορμάς Λουκίλιος ό 'Ρωμαίος ήρωϊκοΐς έπεσιν έκωμώδησΒν» 'Ο Λυδός 
καλεΐ ένταΰθα μή κυριολεκτικώς κωαΐρδίας τάς τοΰ '1’ίνθωνος ιλαροτρα 
γωδίας, διότι ούτος γνωστόν δτι έποίησε τοιαΰτας μετορ^υθμιζων «τα 
τραγικά έπι τό γελοΐον» κατά Στίφανον τόν Βυζα-ντιον έν λ. I άρας 
οια Ιλαροτραγωδία είναι ή σωζομένη τοΰ Πλαύτου κω^ωδ α AmphitrilO, 
ήν ούτος λέγεται δτι έποίησε κατά μίμησιν τοΰ 'Ρινθωνος. Μη κνριο-
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σζωπτικά καί γελοιοσπουδάΐα έπη. Γνωστόν δέ δτι δ φλυακο- 
γράφος 'Ρίνθων δ Ταραντΐνος (320—285 π. X.) έποίησεν έν 
έξαμέτροις τάς αύτοΰ ιλαροτραγωδίας, έν αίς παρωδεί μυθολο- 
γικάς ύποθέσεις, και δ μικρόν τι νεώτερος αύτοΰ Τιμών δ Φλιά- 
σιος τούς αύτοΰ σίλλους, έν οίς διέσυρε και έσατύριζε τάς τών φι
λοσόφων θεωρίας1). 'Ως πρώτος όμως 'Ρωμαίος, αποπειραθείς νά 
ποίηση έν τούτω τώ μετρώ σατύρας, δέν ήδυνήθη ή μάλλον δέν 
είχε την υπομονήν νά εξακρίβωση καί ρυθμίση καλώς τούς έξαμέ- 
τρους αύτοΰ στίχους καί άναδείξη τοιούτους, οίοί είσιν οί τοΰ 
επιμελέστερου έν τή ποιήσει και φιλοκάλου καί ακριβούς Όρατίου. 
Διό καί δ Όράτιος2) καί οί νΰν μετρικοί άνευρίσκουσιν άτελείας 
ούχί μικράς έν τή κατασκευή τών στίχων αυτού.

(1) Βλ. Διογένην Λαερτ. έν βιβλ, Θ' § 110 κ. έ.
(2) Έν σατυρ. 1,4, 8. οdurus componere versus; nam fuit hoc 

vitiosus»’ προλ. αυτόθι 1, 10, 1—3 και 56—61. 'O Λουκ. δμως Μύλ- 
λερος (έν σελ. 291 τής συλλογής τών Αουκιλίου αποσπασμάτων) άπο- 
πειραται νά έξασθενίση τήν τοΰ 'Ορατίου και τών νεωτέρων δόξαν περί 
τών στίχων τοΰ Αουκιλίου- Hoc judicium, λέγει, quod ad dachylicos 
Lucilii libros perlinet vereor ne sit minus aeqvum. Nam praeter 
hexametros paucissimos caesura carentes et asperiora qvaedam 
synizesis exempla et elisionis, qvibus accedunt non nimis raro 
spondiaca vorabula secundum pedem explentia vel productae 
jure caesurae seu finiti sensus finales et minores qvaedam inso
lentiae, qvid tantopere in numeris Lucilianis displicuerit non 
video, qvi mihi neqvamqvam videntur sordere mullum prae Ho
ratii saturarum; qvarum sane sunt multo minus limati ac tersi 
qvam epistularum. Fortasse tamen ista non tam perlinent ad

3) Περί τής τών σατυρών τοΰ Αουκιλίου γλώσσης.

Καί δ τρόπος έτι τού λόγου τοϋ Αουκιλίου φαίνεται προελθών 
έκ μιμήσεως τών Ελλήνων* ή γλώσσα δηλονότι αύτού είναι ούχί

λεκτικώς ώςαύτως καλεϊ ό Λυδδς κωμωδίας και τάς τοΰ Αουκιλίου σα
τύρας διά τήν πρδς τήν ύπόθεσιν τής ελληνικής κωμωδίας συγγένειαν 
αυτών.
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έξηρμενη και ποιητική, aW αύτη ή λαλουμένη κοινή γλώσσα 
του λαοΰ, ή'τις ήτο και ή τής ελληνικής κωμωδίας* ώστε και έν 
τούτω ό Λουκίλιος βαίνει έπι τά ίχνη τής κωμωδίας τών 'Ελλή
νων, μέ τήν διαφοράν οτι και έν ταύτη φαίνεται έξίσου αμελής 
ώς καί έν τή στιχουργία, διότι τά σωζόμενα αύτοΰ αποσπάσματα 
έχουσι γλώσσαν τραχεΐαν, καί ούχί πάντως κανονικήν, οϊα είναι 
ή τών συγχρόνων κωμικών τής 'Ρώμης, του Τερεντίου καί άλλων. 
'Ο σατυρικός φαίνεται οτι προςεΐχε μάλλον είς τά πράγματα ή 
είς τήν γλώσσαν, είς τδ πολύ καί ούχί είς τδ τέλειον, ώς ό Όρά- 
τιος περί αύτοΰ άποφαίνεται J).

Καθιερώσαντος τοΰ Αουκιλίου τοιαύτην γλώσσαν έν τή σα- 
τύρα, έγραψαν και οί ύς-ερον σατυρικοί τής 'Ρώμης έν αύτή, άλλα 
μάλλον περιεσκεμμένιος και φιλοκάλως, ώς οί χρόνοι άπήτουν» 
Διά τήν μίμησιν δέ τής τώ λαώ συνήθους γλώσσης έν ταΐς σατύ- 
ραις του καλεΐ ό Όράτιος αύτάς χαμαί έρποντας λόγους 2)

Lucilium carpendum qvam ad perstringendos obliqvc Horatii ac- 
qvalium eos qvi nimia Lucilii admiratione cum tenerentur vitia 
potius ejus qvam virtutes imitandas sibi ducerent.

(I) Έν σατ. 1, 10, 64 και 1, 4, 6.
Hinc (άπδ τών άρχαίων έλλήνων κωμικών) omnis pendet 

[Lucilius, hosce secutus, 
mutatis tantum pedibus numerisqve, facetus, 
emunctae naris, durus componere versus·, 
Nam fuit hoc vitiosus: in hora saepe ducentos, 
ut magnum, versus dictabat stans pede in uno. 
Cum flueret lutulentus, erat qvod tollere velles. 
Garrulus atqve piger scribendi ferre laborem, 
scribendi recte; nam ut multum, nil moror.

(2) Έν έπιστ. 2, 1, 250* «Nec sermones ego mallem repentes 
per humum», και iv σατ. 1, 4, 39.

Primum ego me illorum, dederim qvibus esse poetas, 
excerpam numero; neqve enim concludere versum 
dixeris esse satis: neq ve, si qvis scribat, uti nos, 
sermoni propiora, putes hunc esse poetam- 
Ingenium cui sit, cui mens divinior atqve os 
magna sonaturum, des nominis hujus honorem.

(Αθηναίου τεύχος δ' έτους δ'.) 18
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(sermones)· διότι, άν άφαιρέσης ές αύτών τδ μέτρον καν ούτω 
διάλυσης τούς στίχους, ευρίσκεις κοινόν και συνήθη λόγον, ουδό
λως ή μικρόν διαφέροντα τοΰ έν τή καθημερινή ομιλία συνήθους 
πεζού λόγου.

Ό Λουκίλιος, εί και γράφει τήν τοΰ λαοΰ, ώς εϊπομεν, γλώσσαν, 
αποπειράται ουχ ήττον νά καθαρίσει αύτήν καί κανονίση καθ’οσον 
συνεχώρουν οί τότε χρόνοι, ϊνα μή άλλως έπιβάλη είς αύτήν βίαν. 
Εντεύθεν βλέπομεν δτι επικρίνει πάντας, έν οίς και αυτόν τόν φί
λον και προστάτην του Σκιπίωνα1), όσοι είςήγον βιαίως νεωτερι
σμούς είς τήν γλώσσαν κατάτε τήν γραφήν καί τήν προφοράν αυ
τής. Και αυτός εαυτόν χλευάζει που'),διότιύπέπεσέ ποτέ είς τοιοΰ- 
τον γλωσσικόν αμάρτημα. Καί γενικώς είπεϊν, επειδή ή λατινική 
γλώσσα ήτο έτι έν τώ μορφούσθαι,έδέησε καί ό Λουκίλιος νά ςρέψη 
έπ’ αυτής τήν προσοχήν του, καί είς τάς λοιπάς τής σατύρας του 
υποθέσεις νάπεριλάβη καί τήν τής γλώσσηςέζέτασιν, πούμέν μεμ- 
φόμενος άτόπους νεωτερισμούς, πού δέ και αύτός είςάγων νέους 
οδηγία ίσως τοΰ φίλου του Λευκίου Αιλίου Στίλωνος Πραικωνί- 
νου, άνδρός έκ τών πρώτων τής 'Ρώμης γραμματικών,ύπομνημα- 
τίσαντος τά τών Σάλιων άσματα καί τήν δωδεκάδελτον, καί συγ- 
γράψαντος ρωμαϊκήν αρχαιολογίαν καί λόγους ρητορικούς.Τήν πρός 
τοιοΰτον άνδρα οικειότητα τού Αουκιλίου μαρτυρεί ή τοΰ α' τών

Idcirco qvidam, comoedia necne poema 
esset, qvaesivere, qvod acer spititus ac vis 
nec verbis nec rebus inest n isi quod pede certo 
differt sermoni, sermo merus.

'0 αυτός αυτόθι στ. 56.
Non satis est puris versum perscribere verbis, 
qvod si dissolvas quivis stomachetur ....

His, ego qvae nunc, 
olim qvae scripsit Lucilius, eripias si 
tempora certa modosque, et qvod prius ordine verbum est 
posterius facias, praeponens ultima primis . . . 
[non] invenias etiam disjecti membra poetae.

(1) Βλ. Gerlach έ. ά. σελ. XV.
(2) Αυτόθ. σελ. XXXIV.
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έτατυρών του βιβλίου προςφώνησις, γινόμενη προς αύτόν1). *Ήρεσε 
λοιπόν αύτώ και έν τοΐς τής γλώσσ/,ς νά τήρή τήν μεσότητα* 
ούτε λίαν νεωτερικός ούτε στάσιμος θέλων νά ηνα·* άποφεύγων 
συγχρόνως τήν τε αγροικίαν τοΰ κοινού όχλου και τήν ύπερβο·* 
λικήν κομψότητα κα'ι χάριν τών λογίων- διό έλεγε περί έαυτοΰ 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Κικέρωνος2) ότι δέν ήθελεν ούτε είς 
τούς αμαθείς ούτε είς τούς σοφούς ν’ άρέσκ-ρ, άλλ’ είς τούς με- 
τρίως λογίους.

(1) Gerbach σελ. XXXV.
(2) De orat. 2, 6, 25. πρβ. Gerlach. σελ-. XX. ’Εν γένει ήτο λίαν 

μετριοφρων ό Λουκίλιος, ήν άρετήν έπαινεΐ και ό ’<’ράτιος έν σατ. 1, 10* 
55. «Cum de se loqvitur non ut n ajore reprensis» άλλά και αυτός 
ούτος φαίνεται έν τούτφ ένάμιλλος τοΰ Λουκιλίου. Βλ. έν σατ. 1,4, 39.

(3) Βλ. ταΰτας έν σελ. 364 τής τών αποσπασμάτων τοΰ Λουκιλίου 
συλλογής τοΰ L. Mulier ών εις παράδειγμα εστωσαν τάδε·

Άπόσπ. VI τοΰ έ βιβλίου4
Si minu’ delectat, qvod τεχνίον Eisocratiumst 
ληpώδεςqve Simul lOlum ac συμμειρακιώδες, 
non operam perdo.

*Λπόσπ. XV τοΰ ε' βιβλίου.
Θαΰμα μέγα inqvit balba, sororem lanificam dici.

Άπόσπ. XXVI τοΰ αύτοΰ βιβλίου.
Ut φύγε discrepat ac τόν δέ έξήρπαξεν Απόλλων. 

ίζ Ίλιάδ. Γ. 443.
(4) Έν σατ. 1, <0, 20.

At magnum fecit, qvod verbis Graeca Latinis miscuit.
Άνάγνωθι και οσα περί τούτου λέγει ό L. Mulier έν σελ. 294 τής 

έκδ. τών τοΰ Λουκιλίου αποσπασμάτων, έρμηνεύων τό ^ηΟέν τοΰ Όρα* 
τίου χωρίον.

Τοΰτο δέ έχει ιδιαίτερον ό Λουκίλιος έν συγκρίσει πρός τούς 
μετ’ αύτόν άναφανέντας σατυρικούς τής 'Ρώμης, ότι παρεμβάλ
λει πολλάς έλληνικάς λέξεις 3)* δι’ 8 μ.έμφεται αύτόν ό Όρά* 
τιος ). ’Αλλ’ ίσως έποίει τοΰτο κατά τήν τότε έπικρατοΰσαν 
Συνήθειαν τών 'Ρωμαίων, οϊτινες, έν πλεισττ) κοινωνία πρός τούς 
Γ7Ελληνας όντες, καί τά τών Ελλήνων συγγράμματα άνά χεϊ- 
ρας έ'χοντες, καί παρ’ 'Ελλήνων διδασκάλων διδασκόμενοι, άνε- 

■18’



256 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΣΑΤΥΡΑΣ

^(γνυον πολλάκις έν τή ομιλία πολλάς ελληνικά; λέξεις, ώς 
δεικνύουσιν αί σωζόμεναι τοΰ Πλαύτου κωμωδιαι, έν αίς πα
ρεμβάλλονται ού μόνον λέξεις, άλλα καί φράσεις ολως έλλη- 
νικαί* οπερ ^ζλοΤ οτι και δ λαός ήδη -γόνατο έν τω Οεά- 
τρω ν’ άκούη καί έννοή έΐλχνικάς λέξεις καί έπί τών χρόνων 
τοΰ Πλαύτου ήδη, οςτις ήτο τοΰ Αουκιλίου 70 περίπου έτη πρε" 
σβύτερος1). Παρά Τερεντίω όμως τω συγχρόνω τοΰ Αουκιλίου 
δέν ύπάρχουσιν έλληνικαί λέξεις, διότι δ Αφρικανός ουτος την 
καταγωγήν, ρωμαίος δέ την γλώσσαν κωμικός, άνήκεν είς τούς 
περί τδν Σκιπίωνα καί Λαίλιον λογίους, οιτινες έδίωκον την τής 
γλώσσης καθαριότητα καί φιλοκαλίαν, είς ά έτι μάλλον προςεΐ- 
yov οί ύστερον συγγραφείς οί περί τόν Κικέρωνα και Βιργίλιον 
καί Όράτιον, οιτινες, δπως έν πολλοΐς άλλοις, ούτω καί έν τή 
γλώσση έθήρευον τδ καΟαρεΰον καί κομψόν καί χάριεν καί έπι- 
τετηδευμένον, ούχί δέ τδ φυσικόν καί αφελές τοΰ λόγου.

(1) Παρβ. Mommsen ^ωμ. ίστ. τομ. 2 σελ. 414 δ' έκδ.
Δ·.ά τής πολιτικής ύπερισχυσεως τών 'Ρωμαίων έν Ιταλία μετεδόθη 

ύπό τούτων είς πάντας τούς Ιταλούς ή λατινική γλώσσα, ώςτε κατά 
μικρόν έξέλιπον αΐ κατά χώρας ιταλικαί διάλεκτοι. "Η έλληνική δμως 
γλώσσα έ'νεζα τών πολλών ελλ. αποικιών έν τή κάτω Ίταλΐα, προπάντων 
δέ διά τήν ύπερογήν τών ‘Ελλήνων έν τοΐς γράμμασιν, έβαινε παραλ- 
λήλως τή λατ. έν 'Ρώμη καί έν τή λοιπή Ιταλία ίσως, ώςτε ού μόνον οί 
μέτοχοι παιδείας έγίνωσκον ήδη αύτήν, καί χρήσιν αύτής πολλαχώς πρός 
έπίδειξιν έποιοΰντο, άλλα καί αύτός ό λαός. Ό τώ 131 π.Χ. ύπατεύσας 
μέγας άρχιερεύς Πόπλιος Κράσσος διήγειρε τόν θαυμασμόν καί αύτών 
τών Έλλήνων, οτι ώς διοικητής τής Ασίας έςέφερε τάς δικαστικός 
καί διοικητικός Αποφάσεις κατ’ ανάγκην ποτέ μέν έν τή κοινή έλληνική 
γλώσση, άλλοτε δέ έν μια τών τεσσάρων γραφόμενων Ιλληνικών διαλέ
κτων. Val. Max. 8, 5, 6. Ρ. Crassus .. . tanta cura Graecae lin- 
gvae notitiam animo comprehendit, ut eam in qvinqve divisam 
genera per omnes paries ac numeros penitus cognosceret; qvae 
res maximum ei sociorum amorem conciliavit, qva qvis eorum 
lingva apud tribunal illius postulaverat, eadem decreta rcdcnli.

Ό Αουκίλιος ίσως είχε καί τόν εξής λόγον άναμιγνύων έλλη- 
νικάς λέξεις μετά τών λατινικών έν ταΐς σατύραις του. "Εν στοι- 
χεΐον τών υποθέσεων τής σατύρας τούτου παρεΐχεν, ώς ήδη εε- 
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πομεν, και ή γλώσσα ή λατινική* διότι έν τοΐς σωζομένοις άπο- 
σπάσμασίν αΰτου γίνεται λόγος περί ορθογραφίας, σολοικισμών 
και άλλων τοιούτιον γραμματικών πραγμάτων. "Οπως λοιπόν 
χλευάζει τούς ποιητάς "Έννιον, Πακούβιον και νΛττιον και άλ- 
λρυς ’) διά τήν ύπερβάλλουσαν αύτών μίμησιν τής ελληνικής 
ποιήσεως, ούτω χλευάζει αυτούς τε και άλλους, διότι ήρέσκοντο 
έν τή ομιλία των νά παρεμβάλλωσιν έλληνικάς λέξεις είς άπό- 
δειξιν τής εαυτών ελληνικής παιδείας2). Ούτω χλευάζει έν τώ 
έπομένφ άποσπάσματι τόν Τίτον ’Αλβούτιον, διότι ού μόνον ήρέ- 
σκετο νά ομιλή συνήθως ελληνιστί, άλλά καί "Ελληνα νά καλή 
εαυτόν, διά στόματος τού Μουκίου Σκαιβόλα, οςτις, πραίτωρ ών 
έν Άθήναις καί ίδών προςελθόντα, προσφωνεί αύτόν διά τών 
έξής στίχων:

(1) Σχολ. Όρατίου εις σατ. I, 10, 50 και Αύλος Γαλλ. Ν. Α. 17, 
22: Neqvc magno intervallo postea Q. Ennius et juxta Caecilius 
et Terentius ac subinde Pacuvius, ac Pacuvio jam sene Accius 
clariorqve tunc in poematis eorum obtrectandis Lucilius fuit.

(2) Βλ. άποσ. 37 α' βιβλ. σελ. 198 παρά Μυλλέρφ, οςτις παρατηρ.εϊ 
his verbis vix dubium qvin Ennii sive Pacuvii vel Accii derideatur 
consveludo vocabulis latinis substituendi Graeca, ut grandius 
qviddam sonet oratio.

(3) Βλ. Cic. de fin. 1, 3,8 φέροντ,α τούς στίχους τούτους και έπαι- 
νοΰντα αυτούς διά τήν Εκλογήν τών λέξεων και την πολλήν χάριν και το 
άλας αύτών.

Graecum te, Albuti, qvam Romanum atqve Sabinum, 
Municipem Ponti, Tritani, Centurionum,
Praeclarorum hominum ac primorum signifcrumqvc 
Maluisti dici· Graece ergo Praetor Athenis, 
Id qvod maluisti, tc, cum ad me accedi’, saluto: 
Xaije inqvam, Tite, lictores, turma omnis, cohorsqve 
Χαίρετε; et hinc hostis mi Albulius, hinc inimicus3).

Άλλως δέν φαίνεται ό Λουκίλιος άποστρεφόμενος τήν ελληνική/ 
παιδείαν, διότι πάντες οί περί τόν Σκιπίωνα, μεθ’ών συνέζη, ήσαν 
φίλοι ταύτης καί μεθ’ Ελλήνων συνέζων* άπεδοκίμαζεν όμως τήν 
άκραν άφοσίωσιν είς τήν γλώσσαν τούτην, τήν δουλικήν μίμησιν 
τής ελληνικής ποιήσεως, ώς άμβλύνουσαν τόννοϋν καί άπονεκρώ- 
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νουσαν τήν έν λόγοις έμφυτον αρετήν, και έν γένει τήν άκαιρον 
έπίδειξιν έλληνομαθείας. "Αν έν τοΐς σωζομένοίς άποσπάσμασιν 
έσώζοντο πολλοί κατά συνέχειαν στίχοι τής αύτής σατύρας, θά 
ήδυνάμεθα κάλλιον νά έπιβεβαιώσωμεν τον διϊσχυρισμόν τοΰτον, 
8ν έξ εικασίας μόνον έκφέρομεν, στηριζόμενοι είς τάς σποραδι- 
κώς έν τοΐς άποσπάσμασιν άπαντωμένας έλληνικάς λέξεις1).

(1) Βλ. ταύτας άπάσας έν τή έκδ. τοΰ L. ΜϋΠβΓ έν σελ, 361. πρβ. 
και ά ό Γερλάχιος λέγει περί τούτου έν σελ. XXI.

(2) ’Εν σατ. 1, 4. βλέπε τούς στίχους τούτου ανωτέρω έν σελ. 246, 
ένθα ό λόγος γενικώς περί τής συγγένειας τής τοΰ Λουκιλίου σατύρας 
^οός τήν άρχαίαν έλληνικήν κωμωδίαν.

Τοσαϋτα περί τοΰ μ,έτρου και τής γλώσσης τής τοΰ Λουκιλίου 
σατύρας, έν οίς δηλοΰται μίμησις ελληνικής ποιήσεως συγγενούς 
τής ρωμαϊκής σατύρας κατά τήν ύπόθεσιν. Σπουδαιοτέρα πολύ 
είναι ή συγγένεια τής τοΰ Λουκιλίου σατύρας πρός τήν τών 'Ελ
λήνων άρχαίαν κωμωδίαν, διότι άμφότεραι έχουσι τήν αύτήν 
περίπου ύπόθεσιν.

4) Ύπόθεσις τής τοΰ Λουκιλίου σατύρας.

Έρρέθη άνωτέρω οτι ό Λουκίλιος ύπόθεσιν τών σατυρών του 
έχει τόν ρωμαϊκόν βίον ύπό τήν σκιεράν αύτοΰ δψιν, και οτι τήν 
διαγραφήν τούτου ποιεί μέ τό θάρρος και τήν έλευθεροστομίαν 
τής αρχαίας κωμωδίας, οδηγούς είς τοΰτο και διδασκάλους εχων, 
ώς ό Όράτιος λέγει2), τόν Εύπολιν και Κρατΐνον και Αριστο
φάνη καί τούς λοιπούς τής αρχαίας κωμωδίας ποιητάς, οϊτινες 
μετά πολλής ελευθερίας διεκωμωδουν πάντα κακόν καί φαΰ- 
λον' διαφέρει δέ άπό τούτων κατ’ ούδέν ά'λλο ό Λουκίλιος εί μή 
κατά τούς ρυθμούς και τά μέτρα’ διότι, ώς ε’ίδομεν, δέν ποιεί 
είς τό τοΰ διαλόγου σύνηθες μέτρον, τόν ιαμβικόν τρίμετρον, 
άλλ’ είς τόν δακτυλικόν έξάμετρον. "Αν δμως έξετάσωμεν άκρι- 
βέστερον και τά καθ’ έκαστον τών ύποθέσεων τής αρχαίας ταυ- 
της τών 'Ελλήνων κωμωδίας έν τοΐς σωζομένοίς τοΰ Άριστοφά- 
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νους δράμασι, και παραβάλωμεν προς αύτά τάς υποθέσεις τής 
τοϋ Αουκιλίου σατύρας, οϊαν ταύτην γινώσκομ.εν έν τοΐς άπο- 
σπάσμασιν αυτού καί έκ τών περί αύτοΰ μαρτυριών τών αρχαίων, 
πειθόμεθα οτι τά αύτά υποκείμενα λόγου ειχεν η τε αρχαία τών 
Ελλήνων κωμωδία καί ή τού Αουκιλίου σάτυρα μέ τήν διαφο
ράν μόνον του μέτρου, τής γλώσσης καί τών ιδιαιτέρων χαρα
κτηριστικών, δι’ ών διαστέλλεται ή διαλογική ποίησις άπό τής 
διηγηματικής* καί έκείνων προςέτι, ά προςιδιάζουσιν είς τήν δια
φοράν τών χρόνων τοϋ Αουκιλίου και Άριστοφάνους, και τήν 
τοϋ βίου και τής κοινωνίας τών Αθηναίων καί 'Ρωμαίων. Έν τοΐς 
λοιποϊς νομίζομεν οτι υπάρχει πολλή δμοιότης.

Ό Αριστοφάνης διακωμωδεί τάς ύπερβολάς καί έλλείψεις τών 
πολιτικών καί στρατηγικών άνδρών τών Αθηναίων, ούδενδς τού
των φειδόμενος (κυρίως έν 'Ιππεϋσι καί Άχαρνεΰσιν)· υποβάλλει 
είς έλεγχον τάς έν τή ποιήσει παρεκτροπάς τών συγχρόνων εν τε 
τή γλώσση, τοΐς μέτροις, τή οικονομία τών δραμάτων, τή δια
γραφή τών χαρακτήρων τών έν αύτοΐς προσώπων και έν τοΐς λοι
ποί; (έν Βατράχοις, Άχαρνεϋσι καί Θεσμοφοριαζούσαις)’ σατυ- 
ρίζει τάς τών φιλοσόφων άγυρτείας καί άπάτας (έν ΙΝεφέλαις)· 
διακωμωδεί τάς έν τή θρησκεία άπάτας τών ιερέων καί μάντεων 
καί τήν δεισιδαιμονίαν τοϋ κοινού δχλου (έν Πλούτω καί Θεσμό- 
φοριαζούσαις), τάς παρεκτροπάς καί ήθικάς έλλείψεις άνδρών και 
γυναικών έν τώ ίδιωτικώ καί οίκιακώ βίω (έν Αυσις-ράτν), Θεσμο- 
φοριαζούσαις), τήν μωράν σπατάλην τοϋ πλούτου και τήν έκ τοΰ 
γένους αλαζονείαν, καί τον διά στρεψοδικιών σφετερισμδν τής 
άλλοτρίας περιουσίας (έν Νεφέλαις), τήν πρός τήν αργίαν καί τάς 
δίκας ροπήν τοϋ Αθηναϊκού δήμου, οςτς, δπως είςπράττη χρήματα, 
ήνάγκαζε τούς λεγομένους συμμάχους του νά έρχωνται είς Αθή
νας ΐνα δικάζωνται ύπ’ αύτοΰ (έν Σφηξί), τάς άφρόνους έπιχειρή- 
σεις έκστρατειών καί άλλα μωρά πολιτικά σχέδια τών δημαγω
γών, άφ’ ών ή πόλις πλεΐστα δεινά έπασχεν (έν *Όρνισι καί αλλα
χού), τήν μανίαν τών Αθηναίων καί λοιπών Έλλήνων έν τή 
παρατάσει τοϋ πλεΐστα δεινά αύτοΐς παρέχοντας Πελοποννησια- 
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κοϋ πολέμου (έν Ειρήνη καί Άχαρνεύσι κ. ά.) καί άλλα τοιαΰτα.
Τοιαϋται έν γένει είσιν αί ύποθέσεις τών τοϋ Άριστοφάνους 

σωζομένων κωμωδιών. Όμοιας περίπου φύσεως άνευρίσκομεν καί 
τάς έν τοίς σωζομένοίς τοϋ Λουκιλίου άποσπάσμασι κατά τήν 
συλλογήν καί εκδοσιν αύτών ύπο Γερλαχίου και τήν τοϋ Λουκια
νού Μυλλέρου.

Έν τώ α' τών τριάκοντα βιβλίων, ά συνεπλήρουν αί σάτυραι 
τού Λουκιλίου, είςάγονται οί θεοί βουλευόμενοι περί τών ανθρω
πίνων έν γένει1) καί ιδίως περί τής 'Ρώμης, άν ηναι αξία της 
προστασίας των 2), έν ή ύπερεπλεόνασεν η τρυφή καί πολυτέλεια, 
καί φιλαργυρία καί ή ηθική έν γένει διαφθορά, συντελεσάσης είς 
τούτο ούκ ολίγον καί τής ρητορικής καί φιλοσοφίας καί διαλεκτικής 
διότι οί νέοι σχολάζοντες περί τάς τοιαύτας θεωρίας άποτρέπον- 
ται άπο τά τών πατέρων έργα J, καί ούτως έθίζουσιν έαυτούς 
είς τήν αργίαν καί είς τάς συμφυείς ταύτη κακίας. Εντεύθεν 
έλάμβανε πιθανώς αφορμήν ό Λ. νά έκφρασθή κατά τών έν ΊΡωμ·/] 
Στωϊκών καί έτι πικρότερον κατά τών Επικούρειων διά τά ολέ
θρια τούτων διδάγματα περί θεών καί μελλούσης ζωής, καί διά 
τήν προς τάς ήδονάς καί τήν ραστώνην ροπήν αύτών, ών ένεκα 
και ή Σύγκλητος ούχί άπαξ, άλλά πολλάκις άπεφάσισε νά έκ- 
βληθώσιν οί φιλόσοφοι ούτοι τής 'Ρώμης, πρώτον οί Επικούρειοι4)» 
είτα δέ καί πάντες οί Έλληνες φιλόσοφοι καί ρήτορες5).

(1) Άπόσ. 6. Consilium summis hominum de rebus habebant 
πρβ. Serv. είς Virg. Aen. 10, 104.

(2) ’Απ. 13. Qvo populum atqve urbem pacto servare potissit 
ampliu’ Romanam.

Άπ. 14. Serpere uti γάγγραινα malum atqve herpestica 
posset.

(3) Ώς Κάτων ό πρεσβύτερος έλεγε κατά Πλούταρχον (έν τω 
βίω τούτου 22), συμβουλεύων τήν Σύγκλητον ν’ άποπέμψη τής 'Ρώμης 
δ,τι τάχιστα τούς τρεις φιλοσόφους "Ελληνας, τούς έλθόντας πρέσβεις 
ές Αθηνών ύπέρ τοΰ ’Ωρωποΰ, Καρνεάδην, Διογένη καί Κριτόλαον.

(•4) Κατ’ Άθήναιον έν 12, 547 και Αίλ. π. ίς. 9, 12.
(5) SvctOn, περί Ρητόρων έν αρχή καί Gellius Ν. Α. 15, 11, ένθα 

και τά περί τούτου ψηφίσματα τής Συγκλήτου. Βλ. πλείω έν τω περί
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Έν τώ αύτώ τών θεών συμβουλίω άπεφασίσθη ίσως κατά Γερ- 
λάχιον άντι τών τοσούτων έν'Ρώμη κακιών νάδοθώσιν εις εξιλα
σμών τών θεών παρά τοϋ δήμου ό Π. Κορνήλιος Αέντλος Λοΰπος, 
ό Δ. Παπίριος Κάρβων, και ό Κ. Όστίλιος Τούβουλος, ών γίνεται 
μ.νεία έν τοΐς άποσπάσμασι τοϋ βιβλίου τούτου καί. άλλαχοΰ, 
καί ών ή πολιτεία καί ό βίος παρεΐχον τώ ποιητή άφορμάς πολ
λάς έπικρίσεως* διότι τούτων δ μέν Αέντλος δπατεύσας τώ 157 
κατεδικάσθη έπί καταχρήσει χρημάτων *), τοϋ δέ Τουβούλου 
έδυσφημεΐτο ή στοατηγία (praetura) έπί δωροδοκία, καί ά'λλως 
δ βίος αύτοΰ ήτο ρυπαρός, ώστε δ Κικέρων 2) καλεΐ αύτόν μιση- 
τότατον πάσιν* δ δέ Κάρβων, ώς άναμιχθδίς είς τά τής πολιτείας 
ύπέρ τών Γράκχων, ήτο ούχί αρεστός τοΐς φίλοις τοΰ αρχαίου 
πολιτεύματος τής 'Ρώμης καί τώ Λουκιλίω αύτώ. Και οί τρεις 
λοιπόν ούτοι ά'νδρες ήσαν μισητοί διά τήν επιορκίαν καί ασέβειαν 
καί άκραν ιδιοτέλειαν 3).

Έν τώ β' καί δ' καί ε' βιβλίω, φαίνεται οτι έσατύριζεν δ Αου- 
κίλιος τήν πολυτέλειαν, τήν τρυφήν καί τήν άφρονα χρήσιν τοΰ 
πλούτου έν τοΐς προσώποις τοΰ ασώτου Νομεντανοΰ και άλλων 
όμοιων τούτω άνδρών, ών τά όνόμ.ατα διά τήν κακίαν ταύτην 
κατεστάθησαν μόνιμα έν τή ρωμαϊκή σατύρα 4). Έτι δέ γίνεται 
λόγος καί περί τής αντιθέτου τών κακιών τούτων, τής απληστίας 
και φιλαργυρίας, ήν καί δ Όράτιος ύπόθεσιν εχει έν τή α' σατύρα 
τοΰ α' βιβλίου. Πηγή δέ τών κακιών τούτων λέγεται ή Άσία, 
δθεν είςήγαγεν αύτάς δ ρωμαϊκός στρατός καί ιδία δ στρατηγός 
Κ. Μάλλιος Βούλσων5),

τής άρχήθεν κοινωνίας τών Ελλήνων πρός τούς Ιταλούς και 'Ρωμαίους 
πονήματί μου άπο σελ. 67 κ. ε.

(I) Κατά Val. Max. 6, 9, 10.
(2) Dc fin. 2, 16, 54. 4, 28, 77.
(3) Gcrlach. σ. 48—50.
(4) Βλ. άποσπ. Β', 4 και 5 και σημ. Mullei’ h σελ. 296 περί τών 

ονομάτων τούτων, πρβ. και έρμηνεϊς Όρατ. έν σατ. 1. 1, 101.
(5) Liv. 39, 6 και Plin. II. Ν. 34, 8. Triclinia serata abacosqve 

ct monopodia Cn, Manlium Asia devicta primum invexisse tri-
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Έν τοΐς άποσπάσμασι τοΰ γ' βιβλίου γίνεται λόγος περί τής 
τοΰ ποιητοΰ οδοιπορίας άπό 'Ρώμης είς Καπύην καί τόν σικελικόν 
πορθμόν, περί της φύσεως τών χωρών δι’ ών διέρχεται δ ποιητής, 
καί περί άλλων τοιούτων. Κατά μίμησιν τοΰ Αουκιλίου περι
γράφει καί δ Όράτιος δμοίαν δδοιπορίαν εαυτού τε καί τοϋ Μαι
κήνα άπό 'Ρώμης μέχρι Βρεντεσίου έν τή ε' σατύρα τοΰ α! βιβλίου.

Έν τώ 7' βιβλίω σατυρίζει την φαυλότητα νέων ευγενών, οϊ- 
τινες άδεία της εύγενείας των κυλίονται είς τόν βόρβορον τών 
ηδονών καί τής άκολασίας, έν ώ άποστρέφονται τάς πρός τούς 
δημοτικούς έπιγαμίας καί την πρός αύτούς έν γένει κοινωνίαν, 
ώς καί δ Μάριος παρά Σαλουστίω περί αύτών λέγει.

Έν τώ ζ' έπραγματεύετο περί τών παρεκτροπών τοΰ γαμικοΰ 
βίου καί τοΰ τών έραστών’ έτι δέ καί περί Κρονίων, Διονυσίων 
καί Μητρώων, έν οίς ή άκολασία άχαλίνωτος έφέρετο 2).

(1) Έν Jugurt. 85.
(2) Βλ. όσα κατωτέρω περί τών έν ταΐς τοιαύταις έορταΐς παρεκτρο

πών λέγομεν.
(3) Εν σατ 2, 1. 30.

’Εν τώ η' άντιπαραβάλλεται δ σώφρων βίος τών εγγάμων πρός 
τόν τών άγάμων, ύποκειμένων είς πλείστους κινδύνους έκ τής 
έν τώ βίω ακολασίας’ δ θέμα πραγματεύεται καί δ Όράτιος έν 
τή β' τοΰ α' βιβλίου σατύρα καί αλλαχού, διότι έπ’ αύτοΰ τό 
κακόν τοΰτο ύπερεπλεόνασε, ζώντων τών πλείστων έν άγαμία.

Έν τώ θ' γίνεται λόγος περί ορθογραφίας καί γραμμάτων, ένθα 
έπεκρίνοντο ίσως και οί έν τούτοις νεωτερισμοί τοΰ Έννίου καί 
Άττίου, ών δ μέν είςήγαγε τά διπλά σύμφωνα, δ δέ τά διπλά 
φωνήεντα άντί τών μακρών.

Έν δέ τώ ι' έγίνετο λόγος κατά τόν σχολιαστήν τοΰ Όρατίου 
Πορφυρίωνα έν σατ. 10 τοΰ α' βιβλίου καί περί τής στιχουργίας 
τοΰ Έννίου καί Άττίου. Κατά δέ τόν τοΰ Περσίου σχολιαστήν έν 
τή βιογραφία τούτου έξέθετεν έν τώ αύτώ βιβλίω δ Λουκίλιος τόν 
ίδιον βίον, απολογούμενος ίσως κατά τών κατηγόρων αύτοΰ* ώςτε 
τό τοΰ Όρατίου 3), ότι δ τοΰ Αουκιλίου βίος πρόκειται σαφής ώς

umpho suo qvem duxit a. u. 567. Aug. C. D. 3, 21. και πλείω 
παρά Gerlach σ. 51 και όσα κατωτέρω έν τή διατριβή ταύττ^ λέγομεν. 
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έν είκόνι, είναι αληθές. 'Ωσαύτως και δ Όράτιος άπολογειται 
πρδς τούς κατηγόρους του έν τή δ' και ι' σατύρα τού α' βιβλίου 

και αλλαχού, φέρων και αύτδς πολλά τού βίου του.
Τδ ια' βιβλίον ύπόθεσιν έχει τδν έν Νουμαντία πόλεμον τών 

ψωααίων, και τάς έν αύτώ πράξεις τού Σκιπιωνος, ον επαινεί δια 
την ύπ’ αύτού είςαχθεΐσαν έν τώ στρατώ πειθαρχίαν, μέμφεται 
δέ έν αύτώ τήν τών εύγενών νέων εν τώ στρατώ ακολασίαν και 
άλλας παρεκτροπάς, αντιθέτων αύτάς πρδς τάς τών προγόνων 

άρετάς.
Έν τώ ιβ' γίνεται λόγος περί θεάτρου, ένθα πιθανώς κατέ- 

κρινε τήν δουλικήν μίμησιν τών Ελλήνων δραματικών, τας άτε- 
λείας τού ρωμαϊκού θεάτρου και την αφρονα σπατάλην τού πλού
του έν αύτώ, καθ’ ά κατωτέρω περί τουτου λεγομεν.

Έν τώ ιγ' έπραγματεύετο περί τής έν τοΐς δείπνοις τρυφής 

και πολυτελείας.
Έν τώ ιδ' έπαινεΐται δ άπράγμων ιδιωτικός βιος έν άντιθεσει 

πρδς τδν τών σπουδαρχικών’ κατακρινεται η τούτων σπαταλη και 
έπαινεΐται ή αφέλεια και ολιγάρκεια τού εν αγροΐς βίου, ο θέμα 
συνήθως απαντάται έν τή ρωμαϊκή ποιήσει και μαλιστα τή ελε
γειακή, τή τού Προπερτίου, Τιβούλλου, Κατουλλου και άλλων.

Έν τώ ιε' ώς και έν τώ κ' χλευάζονται αι τού οχλου δεισιδαι- 
μονίαι περί Λαμιών και άλλων τοιούτων φανταστών οντων, ως 
και παρ’ Άριστοφάνει έν Ίππ. 690, Σφηξι 1030. 1170.

Έν τώ tg' χλευάζονται οί ποιηται, οί άποδίδοντες άρετάς και 
έπαινούντες τήν Λήδαν, Άλκμήνην και τας τοιαυτας. Γίνεται ετι 
λόγος καί περί παιδεραστίας.

Έν τώ ιη' σατυρίζει τούς φιλάργυρους και μωρούς, ώς και δ 
Όράτιος έν τή α' τού α' βιβλ. σατύρα.

Έν τώ κζ' ύπερασπίζεται δ Λ. τάς σπουδάς, τά ήθη, τδν βίον 
αύτού πάντα κατά τού φθόνου και τών προςβολών τών εχθρών 
του, ώς καί δ Όράτιος ποιεί έν τή δ' τού α' και τή α' σατύρα 
τού β' βιβλίου καί αλλαχού. 'Ομολογεί παρρησία οτι ή ποίησις 
αύτη, σατυρίζουσα πολλούς άξιους σατυρισμού, ποιεί τούτο ουχι 
έκ μίσους ή προσωπικής ε^θρας, ή έξ αλαζονείας τού ποιητού, 
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άλλ’ όπως πολεμήσ-ρ την κακίαν, και άναστείλη την πρόοδον 
αυτής. Τοΰτο δέ άλλως δέν κατορθοΰται, λέγει, είμή διά τής φα- 
νεράς στηλιτεύσεως πάντων τών φαύλων άνδρών.

Το λ' βιβλίον αναγράφει τάς ενοχλήσεις και πικρίας τών άν- 
δρών ένεκα τών ιδίων γυναικών, ών χάριν έπιλανθάνονται ούτοί 
τής ιδίας ελευθερίας, καί είς κίνδυνον την ζωήν και τιμήν των 
έκθέτουσιν, όπως πορισθώσι τά χρησιμεύονται προς τήν τρυφήν 
καί πολυτέλειαν τών γυναικών των μέσα* έτι δέ τούς δόλους 
καί τάς άπάτας, άς αύται μεταχειρίζονται κατά τών ιδίων άν
δρών καί τάς έριδας καί διενέξεις, άς προκαλεΐ έκάστοτε ό μετ’ 
αύτών βίος.

Πλήν τούτων φαίνεται οτι έν τώ βιβλίω τούτω όπερασπίζε- 
ται εαυτόν καί πάλιν ό Λουκίλιος κατά τών αντιπάλων καί έχθρών 
καί αντιζήλων αύτοΰ, επαναλαμβάνει καί οσα έν άλλοιςείπε περί 
τής ιδίας ποιήσεως, οτι αύτη είς άλλους μέν άρέσκεί, είς άλλους 
δ’ ούχί, μάλιστα δέ είς τούς ύπ’ αύτής προσβληθέντας φαύλους. 
‘Όμ.οια λέγει κατά τών αντιζήλων του καί ύ Όράτιος εν τή δ' 
τοΰ α' βιβλίου σατύρα καί άλλαχοΰ.

Τοιαΰτα έν γένει και άλλα πολλά τούτοις ομ.οια ανευρίσκει 
ό άναγνώστης έν τοίς σωζομένοις.άποσπάσμασι τών σατυρών τοΰ 
Αουκιλίου, ά νομίζομεν οτι είσίν ικανά νά δείξωσι τήν φύσιν τής 
ποιήσεως ταύτης καί τήν αρετήν, ήν άνεγνώριζον ού μόνον οί 
σύγχρονοι καί φίλοι τοΰ ποιητοΰ τούτου, άλλά καί οί μετ αύτον 
Κικέρων καί Όράτιος καί Κοϊντιλιανος καί άλλοι πολλοί, ών τάς 
ύπέρ τοΰ Αουκιλίου ευμενείς μαρτυρίας πάσας συνήγαγεν ό Γερ- 
λάχιος άπο σελ. 106 —124 καί ύ Λ. Μύλλερος άπδ σελ. 
170—189.

5) Αίτια τής όμοιότητος τών ύποΟέσεων τού 

Άριστοφάνους καί Αουκιλίου.

Έκ τής συνόψεως ταύτης τών ύποθέσεων τών κωμωδιών τοΰ 
Άριστοφάνους καί τών σατυρών τοΰ Αουκιλίου γίνεται φανερά, 
νομίζομεν, ή συγγένεια τούτων. Αύτη δέ αιτίαν έχει τήν ομοιό
τητα τής πολιτικής καί κοινωνικής καταστάσεως τών Αθηνών 
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και τής ‘Ρώμης, εκείνης μέν κατά τον ε', ταύτης δέ τον β' π. Χ· 
αιώνα, έπί της ζωής δηλονότι τών δύο τούτων μεγάλων ποιητών.

Α'·) Πολιτική χαι κοινωνική χατάυταοις τών 
Αθηνών έπι Άριστοφάνους.

Ό Αριστοφάνης καί οί λοιποί τής αρχαίας κωμωδίας ποιητα| 
έζων έν χρόνοις άκρας έλευθερίας, έν χρόνοις σφοδρού πολιτικού 
ανταγωνισμού, οίος ό τής αριστοκρατίας και δημοκρατίας, άρξά- 
μενος ευθύς μετά τά Μηδικά, ένταθείς δέ έπί Κίμ.ωνος καί Περι
κλεούς και μάλιστα έν καιρώ τού Πΐλοποννησιακού πολέμου, οτε 
ετι μάλλον έπετάθη ούτος έν Άθήναις. Έν τούτοις τοΐς χρόνοις 
κατέστη ή πόλις αύτη κέντρον παντός νεωτερισμού, έν ή παν τό 
έςέχον έν τή πολιτεία, τή φιλοσοφία, τή ποιήσει, τή τέχνη καί έν 
παντί άλλω καί έξετιμάτο δεόντως, και τόν φθόνον τών αντιζή
λων διήγειρε σφοδρόν’ καί έν ή πάσα πολιτική και δικαστική πρά- 
ξις ένεκα τού έπικρατούντος δημοκρατικού πολιτεύματος, ώς καί 
πάντες οι πολιτικοί άνδρες ύπέκειντο ού μόνον είς τήν κρίσιν τού 
κοινού, άλλ’ ήσαν έκτεθειμένοι καί είς τάς προςβολάς καί ύβρεις 
καί τά σκώμματα αύτού τε καί τών κωμικών.

'Η νύν κωμωδία έπεΐχε τόπον τής τών ήμετέρων χρόνων δη
μοσιογραφίας καί μάλιστα τής τών άντιπολιτευομένων. "Οπως, 
αύτη είναι άμεσος συνέπεια τού δημοκρατικού ή συνταγματικού 
πολιτεύματος, ούτω καί ή τότε κωμωδία είναι ακόλουθος τής 
ά'κρας έλευθερίας. Ό δήμος συνεχώρει τό κωμωδεΐν, ινα περι- 
στείλη τούς ισχυρούς καί υποβάλη εις βάσανον τάς τούτων πρά
ξεις καί μάλιστα τών πολιτευομένων, εύ είδώς οτι τούτο συγ- 
χωρών έξασφαλίζει τήν πολιτικήν έλευθερίαν του, ώς δ Ξενοφών1) 
λέγει. Τοσούτον δέ άναγκαΐον τό κωμωδεΐν έν τή τότε δημοκρα
τική πολιτεία τών Αθηναίων ήτο, ώστε, οτε τώ 440 άπηγο- 
ρεύθη διά νόμου τό όνομαστί κωμωδεΐν, ώς ό σχολιαστής τού Άρι- 
στοφάνους2) λέγει, εύθύς μετά δύο έτη κατηργήθη ό νόμος ούτος 

(1) Έν τή πολιτ. τών Αθηναίων 2, 18.
(2) Άχαρν. 671.
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πάλιν, μή ανεχόμενου τοΰ δήμου τών Αθηναίων τοιαύτην περί* 
στολήν *).

Έν τοΐς χρόνοις τούτοις λοιπόν πάντων τών διαχειριζομένων 
τά τής πολιτείας αί πράξεις ύπέκειντο εις τόν έλεγχον παντός 
πολίτου. Ό κοινωνικός ώςαύτως βίος και αυτός δ οικιακός ύπεβάλ- 
λοντο είς έλεγχον ού μόνον καθ’ όσον ήρχοντο είς κοινωνίαν πρός 
τόν πολιτικόν, άλλά και ότε παρείχαν ίδιότροπόν τι έξερχόμενον 
τοΰ συνήθους, και διά τοΰτο διήγειρε τήν κοινήν περιέργειαν ή 
καί τά ήθη προςέβαλλεν. 'Εντεύθεν καί ίδιώται πάσης τάξεως2), 
οϊτινες παρέχουσίτι τοιουτότροπον, γίνονται ύποκείμενον τής κω
μωδίας ταύτης, όπως καί οί τής πολιτείας ά'ρχοντες, καί αύτός 
δ δήμος ούχ ήττον 3).

(1) Βλ. Bergk com. att. reliq. σελ. 142 και Grole έλλην. ίς. 4. 
462 τής γερμαν. μεταφράσεως.

(2) Ξεν. πολ. Άθην. 4, 48’ «Κωμωδεϊν δ* αύ και κακώς λέγειν τδν 
μεν δήμον ούκ έώσιν, ϊνα μή αυτοί άκούωσι κακώς· ιδία δε κελεύουσιν 
εϊ τίς τινα βούλεται, ευ εΐδότες, δτι ούχί τοΰ δήμου έστιν, ούδε τοΰ πλη- 
θους δ κωμφδούμενος ώς έπι τδ πολύ, άλλ’ ή πλούσιος ή γενναίος, ή 
δυνάμενος. Όλίγοι δέ τινες τών πενήτων καί τών δημοτικών κωμφοοΰν- 
ται, καί ούδ’ ούτοι, έάν μή διά πολυπραγμοσύνην, και διά τδ ζητεΐν πλέον 
τι έχειν τού δήμου. "Ωςτε ούδε τούς τοιούτους άχθονται κωμφδουμένους.

(3) Άρις. έν Ίππ. 40'
Νών γάρ εστι δεσπότης 

αγροίκος οργήν, κυαμοτρώξ, άκρόχολος, 
Δήμος πυκνίτης, δύσκολον γερόντιον, 
ύπόκωφον.

και άλλα πολλά τοιαΰτα έχει περί τού δήμου ό Αριστοφάνης αλλαχού*

Ωσαύτως καί ποιηταί καί φιλόσοφοι καί άλλοι παντός είδους γνω- 
ς-οί έπι έργω ή ίδιώματι ή πράξει, αναφοράν είς τά τής πολιτείας 
καί τήν κοινωνίαν έχούση, και αύτή ή θρησκεία ή μάλλον ή τοΰ 
λαού δεισιδαιμονία, καί παντός είδους τοιαύται προλήψεις, ησαν 
αντικείμενα τής χλεύης και ειρωνείας τών κωμικών. Οί τότε Αθη
ναίοι, δπως ήνείχοντο νά διακωμωδήται ή πολιτεία καί δ βίος 
αύτών, έξ ίσου ήνείχοντο νά άκούωσιν έξελεγχομένας τάς έν 
τή ποιήσει καί τή φιλοσοφία καί τή μουσική ύπερβολάς καί ύπερ-
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βάσεις, αΐ έγίνοντο έπι βλάβη τής τέχνης ή καί της κοινωνίας’ και 
διαστέλλων πάντοτε το αληθές τοΰ πλαστού, τά σπουδαΐον τοΰ 
γελοίου, ούδόλως έταράσσετο, βλέπων οτι δ Αριστοφάνης είςάγει 
τδν Διόνυσον, τδν 'Ηρακλέα και άλλους θεούς καί ηρωας σατυρι- 
ζομένους έπι της σκηνής δι’ άποδιδομένας αύτοΐς έλλείψεις καί 
ιδιότητας. Ό αύτδς όμως Αθηναίος έξανίσταται απηνής κατά 
Άλκιβιάδου καί τών όμοιων τούτου, άποπειραθέντων νά χλευά- 
σωσι και μιμητικώς νά διασύρωσι τά τής θρησκείας. Διαστέλλων 
λοιπόν τήν παιδιάν άπδ τής χλεύης, συγχωρεΐ τώ κωμικώ ποιητή 
νά είςέλθη εις τά τής πολιτείας, εις τήν εκκλησίαν, εις τδν δήμον 
και τδ βουλευτήριον, είς τήν αγοράν, τά γυμνάσια και τάς πα- 
λαίστρας, είς τάς σχολάς καί τά σπουδαστήρια, είς τδ θέατρον 
καί είς τδν ναόν αύτδν, καί έξ αύτών πάντων νά λάβτι ήν θέλει 
ύλην, καί δι’ αύτής νά ποίηση δράμα άντάξιον τοΰ θεοΰ, είς 8ν 
είναι καθιερωμένον τδ θέατρον πρδς διδασκαλίαν και τέρψιν τοΰ 
έν αύτώ συνερχομένου λαοΰ, καί έν ω καί αύτδς δ Διόνυσος δια
κωμωδούμενος συντέρπεται καί συμπαίζει μετά τοΰ λατρεύοντας 
αύτδν λαού, διότι καί αύτδς άρέσκεται είς τά σκώμματα και τδν 
γέλωτα, ά ήσαν μέρος τής εορτής αύτοΰ1).

(1) Βλ. Grote 4. 561. Λουκιαν. ένάλιεΐ 2-5* «Φύσει τοιοΰτος είναι ό 
πολύς λεώς, χαίρουσι τοΐς άποσκώπτουσι και λοιδορουμένοις, καί μάλι— 
σθ’ δταν τά σεμνότατα είναι δοκοΰντα διασυρηται· ώσπερ άμέλει και 
πάλαι εχαιρον Άριστοφάνει, καί Εύπόλιδι Σωκράτην τουτονί έπί χλευα- 
σία παράγουσιν έπί τήν σκηνήν, και κωμφδοΰσιν άλλοκότους τινάς περί 
αύτοΰ κωμφδίας. Καίτοι εκείνοι μέν καθ’ ενός άνδρός έτόλμων τά τοι- 
αΰτα, καί έν Διονυσίως έφειμένον αύτό δραν· καί τό σκώμμα μέρος τι 
οδόκει τής Ιορτής, καί ό θεός ίσως χαίρει, φιλόγελούς τις ών».

Παρεΐχον μέν οί τότε χρόνοι τοΐς κωμικοΐς πάσαν έλευθερίαν, 
άλλά συγχρόνως καί ή πολιτεία καί ή κοινωνία καί πας δ τότε 
βίος τών Αθηναίων παρεΐχον πλείστας άφορμάς καί ύλην κωμω
δίας. Ό πολιτικός βίος τών Αθηναίων ένεκα τών έπι τό δημο- 
τικώτερον γενομένων ύπδ τοΰ Περικλεούς νεωτερισμών, καί μά
λιστα ένεκα τής ύπερισχύσεως τών δημαγωγών μετά τόν θάνα
τον του μεγάλου έκείνου άνδρός ύπέστη ού μικράς έπί τδ χείρον
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μεταβολάς καί πλείστας παρεκτροπάς τών πολιτικών άνδρών 
καθεκάστην εφερεν είς φως. Τό πρός τούς θεούς άκλόνητον πρότερον 
σέβας καί ή άκρα είς αυτούς πεποίθησις τού λαοϋ έκλονίσθη νΰν 
έντεϋθεν ^ζεν έκ τών θεωριών τών φιλοσόφων, ών τινες εύρισκον 
άντιφάσκοντα πρός την θείαν φύσιν πολλά τών τοΐς Θεοΐς απο
διδόμενων, ώς δ Πλάτων έν τώ της πολιτείας του, έκεΐθεν δέ 
ένεκα τές διανοητικές άναπτύξεως τοϋ λαοϋ, σκεπτομένου ηδη 
καί αύτοΰ περί τούτων καί μη εόρίσκοντος πολλά συμβιβαζόμενα 
πρός τόν ορθόν λόγον. Έπί τούτοις δέ καί αί τών ιερέων καί μάν
τεων καί δεισιδαιμόνων άνδρών ψευδολογίαι καί άπάται καί ή 
έπ’ αύτών στηριζομένη ιδιοτέλεια συνετέλουν ούκ ολίγον καί αύ- 
ται είς έξασθένησιν της τοΰ λαοϋ θρησκευτικές πεποιθησεως. 
Της έκ τούτων καί άλλων αιτίων έζασθενησεως τοΰ θρησκευτικού 
αίσθη'ματος παρά τοΐς Άθηναίοις δείγματα ούκ ολίγα εύρίσκομεν 
παρ’ Άριστοφάνει καί μάλιστα παρά τώ νεωτερίζοντι Εύριπίδη1).

(1) Πλείστας μαρτυρίας εις άπόδειξιν τούτου βλέπε παρά Naegels- 
bacll έν τη μεθαμηρικη θεολογία άπο σελ. 427—476.

Πλεΐστον όμως έπέδρασεν είς την έπί τά χείρω μεταβολήν 
της πολιτείας καί θρησκείας καί τών ηθών τοΰ λαοΰ ό Πελοπον- 
νησιακός πόλεμ.ος, ού τά αποτελέσματα, μάλιστα μετά τόν έπι- 
συμβάντα έν αρχή τούτου όλέθριον τοΐς Άθηναίοις λοιμόν, σαφέ
στατα έξεικονίζει ό Θουκυδίδης (2, 51 κ. έ. 3, 81—5.), δ 
Αριστοφάνης άλλαχοΰ τε καί μάλιστα έν Νεφέλαις έν τώ δια- 
λόγω τοΰ δικαίου καί αδίκου λόγου, καί δ Πλάτων έν τώ η' της 
πολιτείας βιβλίω.

Β'.) Πολιτικη και κοινωνική κατάστασις της 
'Ρώμης έπί Αουκιλίου.

Έν όμοια σχεδόν πολίτικη καταστάσει καί έτι χείοονι ηθικέ 
και κοινωνική εύρίσκετο καί η 'Ρώμη έν τοΐς χρόνοις της έμφα- 
νίσεως τοΰ Αουκιλίου. Οί 'Ρωμαίοι αριστοκρατικοί, αύστηροί καί 
σπουδαίοι έν πάσιν οντες, φύσει τε και εθει έμμένοντες έν τοΐς 
πατρωοις νομίμοις καί ηθεσιν, ού'τε έαυτοΐς ούτε άλλοις συνεγώ- 
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βουν τάς έν τη πολιτεία και έν τω κοινωνικω βίω παρεκτροπάς, 
έφ’ δσον ϊσχυε τδ αριστοκρατικόν πολίτευμα έν 'Ρώμη. Τούτου 
ένεκα ούδέ ανάγκην είχον άλλης Ελευθερίας λόγου ή τής έν τή 
βουλή και τη εκκλησία, ένή έβουλεύοντο περί τών κοινών^ καί 
της έν τοΐς δικαστηρίοις, ένθα περιεστέλλοντο αί ύπδ πολιτευόμε
νων και ιδιωτών παρεκβάσεις τοϋ δικαίου. Παν δ’ άλλο είδος έλευ- 
θερίας λόγου ήτο αύτοϊς άγνωστον, ’ισως δέ ούδέ άνεκτδν *), 
πολύ δ’ ήττον ή τοϋ θεάτρου ελευθερία, διότι τοΰτο μέχρι του 
240 π. X. ήτο σχεδόν άγνωστον τοΐς 'Ρωμαίοις* άπό τούτου τοϋ 
χρόνου έγνώσθη μέν αύτοϊς διά τών Ελλήνων, άλλ’ αείποτε 
έμενε ξένον και αντίθετον τών ρωμαϊκών ηθών και έθίμων. Τού
του δ’ ένεκα ήτο και αείποτε είς ξένας χεϊρας και έν ολίγη τιμή 
παρά τοΐς 'Ρωμαίοις.

"Οτε όμως μετά τήν ήτταν πάντων τών εξωτερικών τής 'Ρώ- 
μης έχθρών, τών Καρχηδονίων, 'Ελλήνων και Μακεδόνων, περί τά 
μέσα τοϋ β' π. X. αίώνος, είςεκομίσθη και ό τών ήττηθέντων 
λαών πλοϋτος, μετά τούτου δέ τρυφή και πολυτέλεια και παν 
είδος ήδυπαθείας, ώς έφεξής άκριβέστερον θέλομεν είπεϊ, άπό 
τούτου τοϋ χρόνου ήρξατο καί δ τών 'Ρωμαίων βίος νά μετα- 
βάλληται έπί τδ άβρότερον και πολυτελέστερον, καταδικαζομέ- 
νης τής πρότερον λιτότητος και άπλότητος αύτοΰ ώς αγροικίας 
και σκαιότητος2). Τότε άπάσας σχεδόν τάς τάξεις τής ρωμαϊκής

(1) Ό Όράτιος (έν έπις. 2, 1, 139 καί I.) περιγραφών τήν γένεσιν 
τής παρά 'Ρωμαίοις αυτοσχεδίου δραματικής ποιήσεως έκ τής τών θεών 
λατρείας μετά τήν συγκομιδήν τών καρπών, τής αρχαίας δηλονότι σατύ
ρας (saturae=versus fescennini), περί ής έγένετο βραχύς λόγος έν τοΐς 
ανωτέρω σελ. 243 και 244, έπάγει ό ποιητής, δτι ή ούτως ειςαχθεΐσα 
παρά 'Ρωμαίοις Ελευθερία τοΰ έπικρίνειν τάς τών άνθρώπων ήθικάς έλ- 
λείψεις, έπειδή προϊόντος τοΰ χρόνου έξετράπη είς μανίαν, τολμήσασα 
νά είςέλθη και είς έντιμους οϊκους, άπειλοΰσα πάντα άδιακρίτως, προε- 
κάλεσε τήν διά νόμου περιστολήν της, διότι ού μόνον οί παθόντες έξανέ- 
στησαν κατ’ αύτής, άλλά καί οί μή παθόντες, φόβφ μή καί αυτοί πά- 
θωσι τά αυτά. Εντεύθεν δήλον δτι ή τής 'Ρώμης άριστοκρατία δεν ήνεί- 
χετο έξ άρχής πάσαν Ελευθερίαν λόγου, ήκιστα δέ τήν τής κωμωδίας.

(2) L1V. 49, 6. Juven. 6, 286, δςτις ούτως άπόφαίνεται*

(Αθηναίου τεύχος δ' έτους δ'.) 19
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κοινωνίας κατέλαβε τδ πνεύμα τοϋ νεωτερισμού* πάντων δ βίος 
μετερρυθμίσθη πρδς τδ τρυφηλδν και άβροδίαιτον, πάντες ήρέ- 
σκοντο νά νεωτερίζωσιν η μάλλον νά έλληνιζωσι περί τδν βιον 
και πάσαν τήν δίαιταν’ ή δέ προβαινουσα άντιδρασις τοϋ νεωτε
ρισμού πρδς τά αρχαία απλά και ολιγαρκή ήθη τών 'Ρωμαίων 
καθίς-ατο ίσχυροτέρα, έπιτεινομένη έπι μάλλον ενεκα τής δσημέ- 
ραι μεταδιδόμενης τοΐς 'Ρωμαίοις ελληνικής παιδείας και φιλο
καλίας. 'Η παιδεία αύτη εξημέρωσε μέν τά ήθη τών τέως άγροί- 
κων 'Ρωμαίων, ώς δ Όράτιος ομολογεί1), άλλ’ ειςήγαγε πρδς 
πολλοΐς άλλοις και τήν τότε έν Έλλάδι έπικρατοΰσαν θρησκευ
τικήν αδιαφορίαν, ής ένεκεν έξησθένησε πολύ ή τοϋ λαοϋ πεποί- 
θησις εις τήν αλήθειαν τής τών πατέρων θρησκείας, ώς ύστερον 
έροϋμεν, άφ’ ού χρόνου μάλιστα δ ’Έννιος, μεταφράσας τά τοϋ 
Εύημέρου συγγράμματα, έγνωστοποίησε δι’ αυτών τοΐς 'Ρω
μαίοις οτι οί ύπ’ αύτών πιστευόμενοι θεοί ήσάν ποτέ άνθρωποι 
πάντες’ άφ’ ού χρόνου οί Επικούρειοι φιλόσοφοι έδίδασκον έν 
'Ρώμν) τούς νέους τά άνατρεπτικά πάσης θρησκείας και ηθικής 
δόγματά των. Τοιαϋτα δέ διδάγματα έπόμενον ήτο νά κλονί- 
σωσι τάς θρησκευτικάς πεποιθήσεις τών νέων καί νά έρεθίσωσι 
τούτους είς άπόλαυσιν τών ηδονών και είς πορισμδν τών πρδς

Unde haec monstra, vel qvo de fonte reqviris?
ας άνωτέρω έξέθηκεν ο σατυρικός άκολαοίας και λοιπάς ήθικάς κακίας 
άποκαλει αύτάς διά τδ μέγεθος των τεράστιας·

Nunc patimur longae pacis mala; saevior armis 
Luxuria incubuit victumqve ulciscitur orbem. 
Nullum crimen abest facinusqve libidinis, ex qvo 
Paupertas romana perit; hinc fluxit ad istos 
Et Sybaris colles, hinc et Rhodos et Miletos, 
Et coronatum et petulans maditumqve Tarentum. 
Prima peregrinos obscoena pecunia mores 
Intulit, et turpi fregerunt secula luxu 
Divitiae molles. Quid enim Venus ebria curat?

Ταΰτα λέγει ό σατυρικός εχων όπ’ δψιν τούς αύτοΰ χρόνους, άλλ’ έν 
ήττονι μέτρφ ίσχύουσι τά λεγάμενα και έπι τών χρόνων τοΰ Δουχιλίου, 

(1; Έν έπιοτολ. 2, 1,156.
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^αύτας μέσων. Παν λοιπόν τδ άντικείμενον είς τάς ορέξεις αυτών 
επρεπε νά πολεμηθή και νά έκλειψή παν δέ τδ είς ταύτας συν
τελούν νά ζητηθή καί άνευρεθή παντί τρόπω θεμιτώ καί άθεμίτω1).

(I) Βλ. τήν σπουδαίαν ε’ςαγωγήν τοΰ Σαλουστίου είς τήν Ιστορίαν τής 
Κατιλίνου συνωμοσίας, έζιστοροΰντος σαφώς τήν ηθικήν έξαχρείωσιν τών 
συγχρόνων του "Ρωμαίων, οιτινες πολύ δεν άπέΐχον άπο τούς τοΰ Αου
κιλίου.

(2) Βλ. πλείω περί, τούτου έν τή χρίσει ήμών τής περί Βλοσσίου καί 
Διοφάνους πραγματείας τοΰ κ. Μ. ’Ρενιέρη, δημοσιευθείση έν τω β' 
τόμφ τοΰ περιοδικού τούτου άπό σελ. 161 μέχρι 193.

Εντεύθεν οί τολμηρότεροι τών πολιτευόμενων και αείποτε 
μειζόνων όρεγόμενοι, βλέποντες οτι τδ καθεστώς αριστοκρατικόν 
πολίτευμα, είς 8 οφείλει ή "Ρώμη πάσαν την ύπεροχήν καί την 
έπικράτησιν αύτης έπί της τότε γνωστής οικουμένης, ήτο πρός- 
κομμα είς τάς ορέξεις καί τήν φιλοδοξίαν των, άπεπειράθησαν νά 
ύποκινήσωσι στάσεις καί ταραχάς έν τή πολει ύπέρ τοϋ άδικου· 
μένου δήθεν δήμου, δν προσεταιρίσθησαν, ώς οί περί τούς Γράκ- 
χους εύγενεΐς ολιγαρχικοί, οιτινες κατόρθωσαν μέν νά έκβάλωσιν 
άπδ τοϋ μέσου διά δολοφονίας τδν προστάτην τοϋ άρχαίου πο
λιτεύματος Κορνήλιον Σκιπίωνα τδν νεώτερον τω 129 π. X;, 
ή πολιτική όμως αυτών άπόπειρα κατέληξεν είς τδν θάνατον αύ
τών τών άρχηγών τής στάσεως Γράκχων. Ούτε διά τοϋ θα
νάτου τοϋ Σκιπίωνος, ούτε διά τοϋ τών Γράκχων κατεβλήθη- 
σαν αί άντιμαχόμεναι μερίδες, ών ούχί τά πρόσωπα ταΰτα, άλλ' 
ή φιλοδοξία καί ιδιοτέλεια ήσαν τά κινοϋντα αίτια2). 'Επειδή δέ 
ταΰτα εμενον άκμαΐα καί μετά τοΰτο, παρήγαγον έφεξής τούς 
πολλούς καί αιματηρούς άγώνας, τούς έμφυλίους πολέμους τοϋ 
Σύλλα καί Μαρίου πρότερον, τούς τοΰ Πομπηϊου καί Καίσαρος 
ύστερον, καί τούς τοϋ Όκταυιανοϋ καί Αντωνίου τελευταϊον, 
μεθ’ οΰς άνιδρύθη ή μοναρχία, ή θέσασα τέρμα είς τήν πολιτικήν, 
στρατιωτικήν καί οχλοκρατικήν ταύτην άκολασίαν, είςαγαγοϋσα 
δέ νέα είδη διαφθοράς, συμφυή τή άπολύτω μοναρχία, ά ήσαν 
ύποκείμενον τής ύστερον άναφανείσης σατύρας τοϋ Όρατίου, Περ- 
σίου και Ίουβεναλίου.

19*
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Τάς τοιαύτας κατά τής πολιτείας άντιδράσεις έπεχείρησε διά 
τχς σατύρας του νά καταπολεμήσνι δ φιλόπολις και πιστός είς 
τδ πολίτευμα τών πατέρων Λουκίλιος, αντιτασσόμενος κατά τών 
αναρχικών, φιλοδόξων και ίδιοτελών πολιτικών άνδρών τής έπο- 
χής του, ών πολλά ονόματα φέρονται έν τοΐς σωζομένοίς αύτοΰ 
άποσπάσμασι, μέ την τόλμην και τδ θάρρος, ο παρεΐχεν αύτώ ή 
έξ ίπποτικοΰ καί πλουσίου γένους καταγωγή και ή προστασία 
τών περί τδν Σκιπίωνα ισχυρών αριστοκρατικών φίλων του, μετά 
δέ τδν αίφνίδιον τούτου θάνατον ή πεποίθησις οτι μάχεται υπέρ 
της πατρίδος καί τών νόμων αύτής. "Οθεν ού μόνον φανερά καί 
έκ τοΰ συστάδην βάλλει τά της σατύρας βέλη κατ’αύτών, άλλά 
καί αύτδν τδν δήμον καί όλας φυλάς τούτου μαστίζει διά της 
σατύρας άδεώς καί άσυστόλως1).

(1) Εντεύθεν ό Πέρσιος λέγει (έν σατ. I, 114) «Secuit Lucilius 
urbem», ένθα δ Σχ. αύτοΰ παρατηρεί «urbem secuit dicit, qvia 
tiibus ommes xxxv laceravit, ex qyibus urbs tota constat». Ό 
Ίουβενάλιος (έν σατ. 1, 165) «Ense vehit stricto Lucilius ardens 
infremuit». Ό δέ Όράτιος (έν σατ. 1,4, 8) «Multo sale urbem 
defricuit». ‘0 αύτδς έν τή a' σατύρα τοΰ β' βιβλίου έρωτών τδν Τρεβά- 
τιον εις τί κυρίως ν’ άσχοληθή, καί άποτρεπόμενος ύπδ τούτου άπδ τής 
σατύρας, "να μή κινδυνευστ), λέγει (άπδ στίχ. 62 καί έ.):

Quid, cum est Lucilius ausus 
primus in hunc operis componere carmina morem 
detraheret et pellem, nitidus qva quisque per ora 
cederet, introrsum turpis ·, num Laelius aut qvi 
duxit ab oppressa meritum Carthagine nomen, 
ingenio offensi, aut laeso doluere Metello 
famosisqve Lupo cooperto versibus? Atqvi 
primores populi arripuit populum qve 

t r i b u t i m, 
scilicet uni aeqvus virtuti atqve ejus amicis.

Έν τοΐς προύχοσι τούτοις, ους έσατύρισεν ο Λουκίλιος, καταλέγονται 
πλήν τοΰ Λούπου, Κάρβωνος καί Μετέλλου (περί ών βλ. άνωτέρω σελ. 
261), και ό Λ. καί Κ. Όπίμιος, Τ. ’Αλβούκιος, Λ. ‘Οστίλιος Τούβου- 
λος, Η. καί Κ. Σκαιβόλας, Λ. Αύρήλιος Κόττας, Π. Γαλλώνιος καί άλ
λοι. Άλλα καί πολλούς έκ τής τών ιππέων τα'ςεως καί τών τοΰ δήμου 
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Πλήν τής αθεμίτου σπουδαρχίας καί φιλοδοξίας και ή τρυφή 
και φιλοχρηματία τών άνδρών τούτων καί ή διαρπαγή τών δημο
σίων και ή λεηλασία τών ατυχών υπηκόων τής 'Ρώμης, ούς έγύ- 
μνουν οί ώς αδηφάγοι λύκοι πεμπόμενοι είς τάς έπαρχίας ϊνα 
διοικήσωσιν αύτάς, παρεΐχον όπλα έπιθέσεως είς τον ποιητήν 
κατά τής τοιαύτης διαφθοράς. Ούχ ήττον δέ καί. ή αφόρητος 
καταστάσα έπ’ αύτοΰ δωροδοκία τών αρχόντων και τών δικα
στών, οίς τά πάντα έ'κειντο ώνια άντί χρημάτων, οπερ μαρτυρεί 
σαφώς ή συχνή μεταβίβασις τής δικαστικής εξουσίας άπο τής 
τών συγκλητικών τάξεως είς τήν τών ιπποτών, καί άπο ταύτης 
είς εκείνους, και πάλιν είς τούτους ή μόνους ή άναμεμιγμένους 
μετ’ άλλων άλλης τάξεως’ διότι πάντες ούτοι άλληλοδιαδόχως 
έκαλοΰντο είς συμπλη'ρωσιν τών δικαστηρίων, όπως ούτω τεθή, 
εί δυνατόν, τέρμα κατά τής έν ταΐς δίκαις δωροδοκίας* άλλά 
δυστυχώς άνευ άποτελέσματος, διότι πάντες άσυστόλως έπώ- 
λουν τάς συνειδήσεις των τω πλειοδοτοΰντι. Τούτου δ’ ενεκα 
παν αμάρτημα εμενεν άτιμώρητον, καί οί έκτελεσταί αύτοΰ ένέ- 
μοντο τά έξ αύτοΰ κέρδη προς κοινον σκάνδαλον καί είς όλέθριον 
παραδειγματισμόν τή νεολαία. Τοΰτο μαρτυρεί ό πονηρος καί 
πανούργος Νομάς Ίουγούρθας, έκφυγών διά δωροδοκίας τών έν 
*Ρώμνι ισχυρών άπο τών πολλών κατ’ αύτοΰ κατηγοριών, και τής 

όνομαστί διίκωμώδησε διά τάς κακίας των. Και έν γένει δυνάμεθα et- 
πεΐν δτι ό Λουκίλιος ούδενος τών άξιων στηλιτεύσεως και μομφής έφεί- 
σθη, ώς γίνεται δήλον έκ τών αποσπασμάτων αύτοΰ. Πολλά δέ τών 
ονομάτων, ά έπι τρυφή, άκολασίφ, σπατάλη και άλλαις τοιαυταις κα- 
κίαις, έσατυρισεν δ Λουκίλιος, οιον τον Μαίνιον, Νομαντανον, *Άλφιον, 
Παντόλαβον και άλλους πολλούς, κατεστάθησαν μόνιμα τής σατύρας 
ονόματα, άπαντώμενα παρά τοΐς ύστερον σατυρικοΐς τής 'Ρώμης, οτε ή 
τοΰ λόγου έλευθερία περιωρίσθη ενεκα τής έπικρατήσεως τής μοναρχίας, 
οτε το όνομαστί διακωμφδεΐν και διασυρειν άπηγορεύετο· έλαμβάνοντο 
δέ άντι συγχρόνων προσώπων, είς τάς αύτάς κακίας ύποκειμένων, ους 
δέν έτόλμων οί σατυρικοί νά δηλώσωσιν διά τών ιδίων αύτών ονομάτων, 
βλ. Όρατ. σατ. 1, 4, <12. 2, 1, 22. έπις. 1, 15, 26 και κατάλογον 
τών παρά Λουκιλίω τοιούτων ονομάτων παρά Γερλαχίω σελ. XXV καί 
εξής, ένθα γίνεται μάκρος περί τούτων λόγος.
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πόλεως έξερχόμενος ές-ράφη πρδς αυτήν έκφωνών τήν αλήθειαν 
ταύτην’«Ο Urbem venalem et mature perituram, si empto
rem invenerit»1), διότι ή τών χρόνων τούτων άπληστία τά 
πάντα κατέστησεν ώνια τώ πλειοδοτοϋντι, ώς ό μικρόν νεώτερος 
τοϋ Αουκιλίου Σαλούςιος έν τή είςαγωγή του είς την ιστορίαν της 
τοϋ Κατιλίνου συνωμοσίας λέγει^)" «Namqve avaritia fidem, 
probitatem, ceterasqve artes bonas subvertit; pro bis 
superbiam, wudelitatem, deos neglegere, omnia venalia 
habere edocuit».

(1) Sal. Jug. 31. Liv. epit. 6ί. και Flor. 3, 4.
(2)Κεφ. 10—43.
(3) Βλ. τα περί τούτου άκριβεστερον ^ηθέντα έν τψ πρυτανικφ μου 

λόγω «Περί τής άοχήΟεν κοινωνίας τών Ελλήνων πρδς τους Ιταλούς 
και 'Ρωμαίους»· 4872, σελ. 21 καί έξης.

*Έτι μάλλον επικίνδυνοι είς τά ήθη τοϋ λαοϋ ήσαν οί έν τή 
ρωμαϊκή θρησκεία νεωτερισμοί. Έπειδή πάσα ή ρωμαϊκή πολι
τεία και κοινωνία και αυτός ό οικιακός βίος βάσιν και θεμέλιον 
εΐχον τήν θρησκείαν, ής άνευ οΰδέν έν τω βίω έγίνετο, ή μάλλον 
τά πάντα έξ αυτής έξηρτώντο, έπεται έντεϋθεν οτι θρησκεία και 
βίος ήσαν έν στενωτάτη σχέσει, πάς νεωτερισμός έν τω βίω έπε- 
νήργει και έν τή θρησκεία και τάνάπαλιν. Κλονισθέντος λοιπόν 
τοϋ πολιτεύματος και τοϋ κοινωνικού βίου έκ τών έν τούτοις 
νεωτερισμών, έκλονίσθη συνάμα και ή άκρα τοϋ λαοϋ πεποίθησις 
είς τήν πατρωαν θρησκείαν. Έπειδή δέ, ώς εϊπομεν, τά πάντα 
ήσαν έν άμέσω σχέσει πρδς τήν τών πατρίων θεών λατρείαν, 
οπού και οτε αύτη έφαίνετο ότι δέν έπη'ρκει πρδς άποσόβησιν 
έπικειμένου κακοϋ τίνος, δπερ έπίστευεν δ άπλοϋς και δεισιδαί- 
μων λαός ότι προήρχετο έκ τής οργής τών θεών, προςέτρεχεν ού- 
τος ζητών έπικουρίαν έξ όθνείων^θρησκευμάτων και θεών, ών 
πλείστους έγνώρισε τοΐς 'Ρωμαίοις ή πρδς τούς 'Έλληνας και 
τούς Ασιανούς κοινωνία άπδ τοϋ ε' ήδη, μάλιστα δέ άπδ τοΰ γ' 
αίώνος3). Ή ένεκα τοιούτων λοιπόν κοινωνικών λόγων είςαγωγή 
νέων θρησκευμάτων έν 'Ρώμη ού μόνον έξησθένιζε τήν πρδς τούς 
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πατρώους θεούς πεποίθησιν τοΰ λαοΰ, άλλ’ έπηύζανέ τινων μέν 
την άδιαφορίαν εις τά της θρησκείας, άλλων δέ την δεισιδαιμο
νίαν, μετά ταύτης δέ καί την ακολασίαν καί ηθικήν διαφθοράν, 
ητις ητο αναπόσπαστος άπό της λατρείας όθνείων θεών, οίον τοΰ 
Βάκχου, της Κυβέλης η Μεγάλης Μητρός, της Ίσιδος και άλ
λων τοιούτων, ών ή λατρεία έξετελεΐτο έν νυκτί και σκότει ύπο 
τών γυναικών ιδίως, αϊτινες ούδεμίαν πράξιν έπεχείρουν μη έρω- 
τώσαι πρότερον τούς τών θεών τούτων ιερείς καί μάντεις* καί 
ούτω παρεϊχεν εύκολίας είς πλείστας ήθικάς παρεκτροπάς και 
άκολασίας, ας έπέτ&ιναν οί άπό πόλεως είς πόλιν περιερχόμενοι 
έπί κερδοσκοπία ιερείς καί μάντεις τών θεών τούτων.

Κατά τών τοιούτων ψευδοθρησκευμάτων έξανίστατο πολλά- 
κις ή τών άρχαϊκών τά ηθη καί ευσεβών 'Ρωμαίων συνείδησις, 
καί πολλάκις προεκάλεσεν αύστηράς κατ’ αύτών άπαγορεύσεις 
έκ μέρους της Συγκλήτου1). Άλλά τό κακόν είςήλθεν ήδη εις τά 
σπλάγχνα της κοινωνίας και συνεδέετο μέ τόν είςαχθέντα πολι
τισμόν ώς άναπόσπαστον αύτοΰ στοιχεΐον, καί διά τοΰτο ή έκρί- 
ζωσις καί άποβολή αύτοΰ δέν ήτο ήδη εύκολος. Ή ελληνική 
παιδεία, ή πρός τούς άνατολικούς λαούς όσημέραι αύξάνουσα κοι
νωνία, καί τό ανεπαρκές τής έγχωρίου θρησκείας έν καιρώ νοση
μάτων καί κινδύνων καθίστων άνίσχυρα τά τής Συγκλήτου ψη
φίσματα καί τάς παραινέσεις τών συνετωτέρων παρά τώ δεισι- 
δαίμονι λαώ καί τοΐς μετέχουσιν έλληνικής παιδείας, έν ώ χρόνω 
αύτός ό πατήρ τής ρωμαϊκής ποιήσεως, ό ’Έννιος, ό κατά το 
παράδειγμα τής έλληνικής διαρρυθμίσας τήν ρωμαϊκήν γλώσσαν 
καί ποίησιν, γνωστοποιεί τοΐς 'Ρωμαίοις τό άνατρέπον τάς βά

(1) Μάλιστα δέ τώ 186 π. X., δτε κατά τήν διήγησιν τοΰ Διβίου 
(39, 8—22) άνακαλυφθείσης τής αίσχρας κα'ι κακούργου συνωμοσίας 
τών τελούντων τά τοΰ Βάκχου οργιά (Bacchanalia), έξεδόθηκατ’ αυ
τών τό γνωστόν έκεΐνο δόγμα τής Συγκλήτου και τοΰ δήμου κατά τών 
συνωμοτών τούτων, ών χιλιάδες πολλαι κατεδικάσθησαν εις θάνατον 
£ν 'Ρώμη και τή λοιπή Ιταλία, δπου ώς λοιμός ταχύτατα έιχ« μετα- 
δοθή τό κακόν τοΰτο, οπερ μή προλαμβανόμενον έμελλε βεβαίως ν’ άνα- 
τρίψη άρδην τήν πολιτείαν και κοινωνίαν τών 'Ρωμαίων,
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σεις της ρωμαϊκής και ελληνικής θρησκείας σύγγραμμα τοΰ Μεσση- 
νίου Εύημέρου, δ έδίδασκεν οτι οί ύπό τοϋ λαού πιστευόμενοι 
θεοί είσι τής αυτής φύσεως οϊας και οί άνθρωποι, και οτι ύπό τού
των άνεβιβάσθησαν εις τάξιν θεών διά τάς πρός τό ανθρώπινον 
γένος εύεργεσίας των. Έν ώ χρόνω οί έν Τώμ·/ι ύποδοχήν εύρόν- 
τες Επικούρειοι παρά τη νεολαία και τοΐς ηδυπαθή και άνετον 
βίον διάγουσι πλουσίοις τής 'Ρώμης έδίδασκον δτι οί θεοί ούδό- 
λως μεριμνώσι περί τών ανθρωπίνων, καί οτι ή αληθής ευτυχία 
τού ανθρώπου συνίσταται έν τη άπολαύσει πάντων τών αγα
θών τής φύσεως καί ζωής, ή δέ δυστυχία αύτοΰ έν τή στερήσει 
αύτών* τά δέ περί μελλούσης ζωής καί κρίσεως έν τώ αδη ύπό 
τών ποιητών καί τών σοφών λεγάμενα οτι είσί ληρήματα άνδρών 
απατεώνων. Τά δόγματα δέ ταύτα συνέπραττον βεβαίως πλεϊ- 
στον είς τήν πρόοδον τού κακού, μεταδιδόμενα είς τήν νεολαίαν 
διά τής διδασκαλίας και διά τής άναγνώσεως έπαγωγών πονη
μάτων, οίον τό τού Εύημέρου μεταφρασθέν ύπό Έννίου καί τό 
τού μικρόν νεωτέρου τού Αουκιλίου περί φύσεο>ς τών δντων (de 
rerum natura) ποίημα τού Λουκρητίου, δι’ ού ό εύφυής ούτος 
επικουρικός προτίθεται νά άπαλλάξη δήθεν άπό τής περί θεών 
δεισιδαιμονίας τούς ανθρώπους, διδάσκων οτι οί θεοί ούδόλως 
μεριμνώσι περί τών ανθρωπίνων* ώστε άπ’ αύτών ούδέν ούτε κα
λόν ούτε κακόν έ'χουσι νά περιμένωσιν οί άνθρωποι, καί δτι πρός 
τήν εύδαιμονίαν αύτών συντελεί νά ζώσι σύμφωνα πρός τά τοΰ 
Επικούρου δόγματα.

Κατά τής τοιαύτης θρησκευτικής ακολασίας καί διαφθοράς 
του ρωμαϊκού λαού έξανέστη δ Λουκίλιος, είςάγων τούς θεούς αυ- 
τούς έν τώ α' βιβλίω τών σατυρών του, ώς είπομεν, βουλευομέ- 
νους έν συνεδρίω περί τής περαιτέρω προστασίας αύτών ύπέρ τής 
’Ρώμης, έν ή ήδη ύπερεπλεόνασεν ή κακία καί ή ηθική διαφθορά. 
Λυπηρόν δτι δέν διεσώθησαν πολλά τοΰ μέρους τούτου τών σα
τυρών του αποσπάσματα, ές ών ήδυνάμεθα κάλλιον νά κρίνω- 
μεν κατά πόσον δ φίλος τών άρχαίων ρωμαϊκών ηθών καί τής έγ- 
χωρίου θρησκείας πιστός λάτρις ποιητής άντεπεξήρχετο κατά 
τής θρησκευτικής ταύτης ακολασίας. Άλλά καί έκ τών ολίγων 
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τούτων φαίνεται ή όρθοφροσύνη καί ύγιής κρίσις αύτοΰ έν τοΐς 
θρησκευτικοί?, σατυρίζοντος και αυτόν τόν yEvviov και άλλους 
ποιητάς και λογίους 'Ρωμαίους, οσοι άπερισκέπτως και λίαν 
άφρόνως διά τών ποιημάτων καί συγγραμμάτων άνεμόχλευον τάς 
της θρησκείας καί της κοινωνίας βάσεις, δι’ δν λόγον και ό Αρι
στοφάνης έξανίσταται κατά τών τότε σοφιστών έν Νεφέλαις, 
κατά τοϋ Εύριπίδου καί άλλων ποιητών έν Θεσμοφοριαζούσαις καί 
άλλαχοϋ δι’άλλατε ολέθρια διδάγματα αύτών, μάλιστα δέ διά 
τάς περί θρησκείας δοξασίας καί τούς νεωτερισμούς των. Διά τόν 
αυτόν λόγον και ό αυστηρός τά ήθη Κάτων ό πρεσβύτερος, δ αεί
ποτε αντιτασσόμενος κατά της ελληνικής παιδείας καί μούσης, 
ώς πολέμιας τών ρωμαϊκών ηθών, έξεφράζετο δυσμενώς καί κα
τ’ αύτοΰ έ'τι τοΰ Σωκράτους, καλών αυτόν «λάλον καί βίαιον 
καί καταλύοντα, ώ τρόπω ην αύτώ δυνατόν, τά έ'θη καί πρός 
έναντίας τοΐς νόμοις δόξας έλκοντα καί μεθιστάνοντα τούς πο- 
λίτας1).

(1) Πλουτ. έν β'ω Κάτωνος τοΰ πρεσβ. 23. Παρβλ. και Mommsen 
έν 'Ρωμ. Ις. α' σελ. 882. τής δ' έκδ., συμμεριζόμενον τας κρίσεις ταύ- 
τας τοΰ Κάτωνος και τών όμοφρόνων αύτώ.

Αλλά τοσοΰτον δίκαιον ειχεν δ Κάτων καί πάντες οί δμό- 
φρονες αύτώ σύγχρονοι καί νεώτεροι, οί την ηθικήν διαφθοράν 
τών 'Ρωμαίων είς τόν είςαχθέντα έν 'Ρώμη ελληνικόν πολιτισμόν 
άποδίδοντες, οσον δίκαιον έ'χομεν καί ήμεΐς καί πας άλλος αγροί
κος ή ήμιπολιτισμένος λαός, οίοι ήσαν οί 'Ρωμαίοι πρό τής γνώ- 
σεως τών 'Ελλήνων, οστις, αποδεχόμενος οικεία θελήσει τόν βίον 
καί τήν μετά τούτου συνημμένην τρυφήν καί πολυτέλειαν ξένων 
λαών, μ.έμφεται τούτους ώς αιτίους τής είςοιγομένης έν αύτώ 
διαφθοράς.

Ή 'Ρώμη έλθοΰσα είς κοινωνίαν πρός πολλούς γείτονας λαούς, 
μάλλον αύτής είς τήν παιδείαν καί τόν πολιτισμόν καί τόν πλού
τον προύχοντας, όπως άπεδέχθη παρά τούτων ο,τι καλόν είχον, 
μετά τούτου δέ καί τόν πλούτον αύτών, άπεδέχθη έξ ανάγκης 
καί τά κακά αύτών. '0 πλούτος έξήλασεν άπό 'Ρώμης κατά μι- 
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κρον τήν πατρώαν λιτότητα και αφέλειαν τοΰ αρχαίου βίου, δς 
τις άπό της γεωργίας καί κτηνοτροφίας μόνης συντηρούμενος, ήρ- 
κεΐτο είς μικρόν οίκον, είς ολίγα καί ευτελή ξύλινα η πήλινα 
σκεύη, είς έριουργή ενδύματα, παρασκευαζόμενα ύπό τών χειρών 
της οίκοδεσποίνης καί τών θυγατέρων αύτής και τών ολίγων θε
ραπαινίδων. Τοΰ βίου τούτου την άνεπιστρεπτει απώλειαν θρη- 
νοΰσιν οί έν μέσω της ύστερον έπικρατησάσης τρυφής και πολυ
τελείας ζώντες ποιηταί καί μάλιστα οί ελεγειακοί Τίβουλλος 
και Προπάρτιος καί ό Όράτιος αυτός και άλλοι, ώς άφαρπασθέν 
άπό τών άνθρώπων θειον δώοον.

Τό ρηθέν περί Σπάρτης δτι ό πλούτος άπολέσει αυτήν, οπερ 
άληθώς έπραγματοποιήθη διά τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου 
ύπό τοΰ Λυσάνδρου1) πρό πάντων, αύτό τοΰτο ισχύει καί περί 
τών 'Ρωμαίων.

(I) Πλούταρχος έν βίω Λυσάν5. 17.

Ό πολύς είς την 'Ρώμην είςκομιζόμενος πλούτος άπό τοΰ γ' 
ήδη π. X. αίώνος ήρξατο νά διαλύγ κατά μικρόν τούς δεσμούς 
τοΰ οικογενειακού βίου, νά είςάγν) έξωθεν άντι τών τέως σεμνών 
καί εργατικών καί ολιγαρκών συζύγων δούλας η άπελευθέρους 
εταίρας άκολάστους καί ηδυπαθείς, άλλά κομψάς καί γαριέσσας, 
καί ώς τοιαύτας επαγωγούς καί άρεστάς είς την νεολαίαν* μεθ’ 8 
ήκολούθησε ταχέως, οπερ χείριστον, καί ή παρά φύσιν άκολασία, 
ή παιδεραστία. Εντεύθεν ηρξατο αποστροφή πρός τόν γαμικόν 
βίον, συχναί συνοικεσίων διαλύσεις, κακουργήματα οικιακά διά 
δηλητηρίων καί άλλων φονικών μέσων πρός άπομάκρυνσιν προ
σώπων, άντικειμένων είς άθεμίτους σκοπούς.

Ή γυνή είχε μέν έξ άρχής παρά 'Ρωμαίοις, ώς καί παρά τοΐς 
συγγενέσιν αύτών τόν βίον καί τά επιτηδεύματα Δωριεύσι, 
πλείονα τιμήν καί άξίαν η παρά τοΐς Μωσιν, αείποτε όμως ητο 
ύπεξούσιος είς τόν άνδρα, άγαμος δ’ ούσα είς τόν πατέρα η τούς 
αδελφούς η λοιπούς έξ αίματος συγγενείς. Τούτου ένεκα ή μέν 
έγγαμος δέν ήδύνατο νά έχη ιδίαν περιουσίαν, ή δέ άγαμος 
καί ή χήρα ούδέ τήν διοίκησιν τής πατρικής ή τής τού άνδρός.
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Έν τοΐς χρόνοις όμως της διαφθοράς εύρον τά μέσα αί θελουσαι 
ν’ άπαλλαχθώσι τών δεσμών τούτων του νόμου διά δολίων γα- 
μων' ώστε, λαμβάνουσαι μωρούς ή πειθήνιους άνδρας, διεχειρι- 
ζοντο τήν πατρωαν αύτών ουσίαν καί έζων όπως ήρεσκεν αυ- 
ταΐς, ουδόλως κωλυόμεναι ύπό τών φαινομένων συζύγων αύτών, 
η καί ά'ν ποτέ ούτοι άπεπειρώντο νά περιστείλωσι τάς ακολα
σίας αύτών, εΰκολον ήτο ν’ άπαλλαχθώσιν άπο τών δυςαρέστων 
περιορισμών τούτων διά του διαζυγίου. Διά τής ούτω γινόμενης 
έλευθέρας χρήσεως τοϋ πλούτου αυτών, ού μόνον εζων αί γυναί
κες αύται οσον άκολάστως καί τρυφηλώς ήθελον, άλλ’ ειχόν 
τινες αύτών καί είς τήν διοίκησιν τής πόλεως μέρος, χορηγοΰσαι 
τοΐς εύνοουμένοις αύτών τά πρός σπουδαρχίαν μέσα, καί πολιτι
κήν εντεύθεν σημασίαν διά τούτο ού μικράν άποκτώσαι.

Ή έν τώ βίω τρυφή καί πολυτέλεια ήρχισε νά έπιτείνηται άπό 
τού β' π.Χ. αίώνος άρχομένου, προεξαρχουσών τών γυναικών, οτε 
οί 'Ρωμαίοι, άναμιχθέντες είς τάς διενέξεις τών Αλεξάνδρου δια
δόχων, εσχον άφορμήν νά άντιταχθώσι κατά τού βασιλέως τής 
Συρίας Άντιόχου, νά νικήσωσιν αύτόν παρά τήν Σίπυλον τω 190 
π. X. καί νά έπιβάλωσιν αύτώ πρός τοΐς άλλοις ώς έξοδα πο
λέμου περί τάς 80,000,000 δραχμάς1). Συγχρόνως δέ νά είς- 
πράξωσι και έτερον έξ ίσου μέγα χρηματικόν ποσόν παρά τού 
βασιλέως τών έν Φρυγία Γαλατών καί παρά τού τών Καππα- 
δόκων διά τοϋ ύπατου Γ. Μαλλιού Βούλσωνος2), καί ά'λλο ού 
μικρόν παρά τών Δίτωλών, συμμάχων τοϋ τής Συρίας βασιλέως, 
διά τού ύπάτου Μ. Φουλβίου Νοβιλίωρος3).

(1) Πολυβ. 2!, 13. 22, 26. Liv. 58. 59.
(2) Τούτον σατυρίζει ό Λουκίλιος ίν τοΐς άποσπάσμασι τοΰ β' βιβλίου. 

Βλ. άνωτέρω σελ. 261. Πρβ. Liv. 38, 12—27. Πολύ. β22, 16—22.
(3) Liv. 38, 1-12. Πολυβ. 22, 8-15.

Ούχι μόνον ό μέγας ούτος πλούτος, συγχρόνως είςρεύσας είς πό- 
λιν τέως ολιγαρκή καί σώφρονα, παρεΐχεν άφθονα τά μέσα πρός τήν 
τρυφήν καί πολυτέλειαν, άλλά καί ό έξ Ασίας έπανελθών τρο- 
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παιοΰχος στρατός είςεκόμισε πάντα τά είδη της τρυφής και ηδυ- 
παθείας τών ασιατικών λαών ούς τότε πρώτον έγνώρισε, πάντα 
τά μέσα δι’ ών έπήλθεν ή ανατροπή τοϋ αυστηρού και ολιγαρ
κούς τέως ρωμαϊκού βίου και ή τούτου έπι τό άβρότερον καί μα- 
λακώτερον τροπή. Luxuriae peregrinae origo, λέγει δ Λί- 
βιος1) ab exercitu asiatico invecta in urbem est. ii pri
mum lectos aeratos, vestem stragulam pretiosam, plagu
las et alia textilia et, qvae tum magnificae suppellectilis 
habebantur, monopodia et abacos Romam advexerunt. 
Tum psaltriae sambucistriaeqve et convivalia ludorum 
oblectamenta addita epulis; epulae ipsae et cura et 
sumptu majore adparari coeptae. Tum coqvus, vilissimum 
antiqvis mancipium et aestimatione et iisu,in pretio esse 
et, qvod ministerium fuerat, ars haberi coepta. Vix 
tamen illa, qvae tum conspiciebantur, semina erant fu
turae luxuriae2).

(1) Έν βιβλ. 39, 6.
(2) ΠΡβ. Plin. Ν. Η. 34, 3, 14.
(3) Cat. 11.
(4) Έν τω 64. άποσπ.

Έν Άσία έσυνήθισε κατά πρώτον, λέγει δ Σαλούστιος s), δ 
ρωμαίος στρατός ν’ άρέσκηται είς έρωτας και συμπόσια, νά θαυ- 
μάζφ αγάλματα, εικόνας γραπτάς, τορευτά σκεύη, ν’ άρπάζη 
ταύτα ιδία καί δημοσία, νά ουλή τά ίερα, καί νά βεβηλών/) τά 
πάντα αδιακρίτως. Ό στρατός ούτος, τής νίκης τυχών, ούδέν 
άφησε τοΐς ήττηθεΐσι* διότι αί εύτυχίαι, τάς τών σοφών ψυχάς 
καταβάλλουσαι, πάντα χαλινόν άφαιρούσιν άπό νικήτας διεφθαρ
μένων ηθών.

Όρθώς λοιπόν άποφαίνεται Δίων δ Κάσσιος4) λέγων οτι «την· 
άσωτίαν τών" ήττηθέντων Λαών όιά βραχέος έζηΛωσαν οΐ 
Ρωμαίοι, xal τά πάτρια έθη ού όιά μαχρον χατεπάτησαν»' 

αλλά ταύτα ήσαν semina μόνον futurae luxuriae! ώς δ Λι- 
βιος άνωτέρω είπεν. Ό πλουσιοπάροχος και άφθονος άμητός τής 
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ηθικής διαφθοράς και τρυφής έπεφυλάσσοντο εις τούς επομένους 
χρόνους, οϊτινες άδηλον άν άνεφάνησαν και πάλιν έν τινι τών 
έπιγενομένων εθνών. Διό πιστεύομεν οτι ή φύσις έδειξε διά τών 
'Ρωμαίων παν δ,τι κράτιστον έπ’ αρετή και συνέσει ήδύνατο νά 
πράξη δ άνθρωπος, ώςαύτως και παν ο,τι μέγιστον έπί κακία.

Ό αυτός Αίβιος, δςτις δεικνύει ούτω την του κακού πρώτη’? 
πηγήν, αμέσως εφεξής1) παρέχει ήμΐν ειδήσεις περί της διά ξέ
νων θρησκευμάτων είςελθούσης είς την 'Ρώμην φρικαλέας δια
φθοράς, ήν έκάλυπτε κατ’ άρχάς δ της θρησκείας πέπλος παρά 
λαώ τέως εύσεβεΐ και σώφρονι’ εγκαίρως δ’ άποκαλυφθεϊσα, ώς 
ανωτέρω εϊπομεν, άνεστάλη, άλλ’ έπι μικρόν μόνον, διότι ή τοΰ 
κακού πηγή έμενεν άνοικτή και άεννάως έρρεε, δαψιλώς τρέφου- 
σα τήν άρξαμένην και ταχύτατα έπιτεινομένην διαφθοράν.

ΤΙαραλλήλως μέ τόν είς 'Ρώμην είςρέοντα πλούτον έβαινε και 
ή τρυφή και πολυτέλεια, έκδηλουμένη είς ένδύματα, κοσμήματα? 
σκεύη παντός είδους, οικοδομάς και δείπνα. "Απασα ή έν τού- 
τοις φιλοκαλία και πολυτέλεια τής Εφέσου,'Ρόδου, Αλεξάνδρειάς 
και λοιπών άσιατικών πόλεων είςήλασεν είς τήν 'Ρώμην, είςαγο- 
μένη ή ύπό τών 'Ρωμαίων αύτών ή ύπό κερδοσκόπων, και ύποδο- 
χήν εύρίσκουσα παρά τοΐς πλουσίοις. Εντεύθεν πάσα διάταξις 
τών τιμητών και παν δόγμα τής Συγκλήτου κατά τής πολυτε
λείας ή δυςκόλως έξετελεΐτο, ή ταχέως ήκυρούτο,άν μετά πολλής 
βίας κατωρθουτο ή κύρωσις αυτού, ώς έγένετο έπι τού δόγματος 
τής Συγκλήτου και τού δήμου, απαγορεύοντας ευθύς μετά τήν έν 
Κάνναις συμφοράν τών 'Ρωμαίων τώ 215 π. X. τήν παρά τών 
γυναικών χρήσιν πολυτίμων κοσμημάτων, ποικιλοχρόων ένδυμά- 
των και οχημάτων, οπερ όμως αετά τήν ήτταν τών Καρχηδο- 
νίων ήκυρώθη τώ 195, άρκεσθείσης ύστερον τής πολιτείας είς 
βαρύν φόρον έπιβληθέντα είς τά τής τρυφής καί πολυτελείας άν-, 
τικείμενα τώ 184 π. X.

(1) Έν κερ. 8 τοΰ 39 βιβλ.
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Ή τρυφή αύτη έξετάθη ταχέως άφθονος και έπι τά δείπνα. 
Αέν ήρκούντο ήδη είς ψύχρας τροφάς έν τω προγεύματι, ούδέ 
είς δύο μόνον φαγητά θερμά έν τώ δείπνω, ώς πρότερον έγίνεΐο, 
και ά παρεσκευάζοντο όπως και ό άρτος ύπό τής οίκοδεσποίνης 
και τών θυγατέρων ή οίκετών τοϋ οίκου. Νϋν κα'ι τά φαγητά 
ήσαν ποικίλα καί εκλεκτά καί πολυδάπανα διά τό σπάνιον αύ
τών ώς έκ τής άλλοδαπής προερχόμενα τά πλεΐστα, μάλιστα 
δέ ζώα καί πτηνά καί οίνος παντός είδους, καί παρ’ έμπειρων 
μαγείρων παρασκευαζόμενα καθ’ ελληνικόν ή ασιατικόν τρόπον. 
Εντεύθεν ούχί μόνον επιδέξιοι μάγειροι ύπήρχον έν παντί πλου- 
σίω ο’ίκω, άλλά καί μαγειρικά βιβλία συνετάσσοντο καί έξεδί- 
δοντο είς 'Ρώμην, καί τινες τών τής 'Ρώμης ποιητών κα'ι σο
φών ήρχισαν άπό τοϋ β' ήδη αίώνος νά συγγράφωσιν έν λατινική 
γλώσση τοιαϋτα βιβλία ήδυφαγητικά καί μαγειρικά, δι’ ών έγνω- 
στοποιεΐτο τίνα καί πόθεν προέρχονται εκαστα, ήτοι έκλεκτοί 
καί σπάνιοι ιχθύς, ζώα, πτηνά, καρποί καί τά τοιαϋτα, καί πώς 
πάντα ταύτα άριστα παρασκευάζονται πρός ήδυτέραν βρώσιν. 
’Άλλοτε έν τοΐς οίκιακοΐς δείπνοις καί συμποσίοις ήρκοϋντο έν 
τοΐς ψιλοΐς ασμασι τών νέων, άδόντων άρετάς καί έργα τών προ
γόνων. Νϋν ήδον έν τοΐς τοιούτοις έμπειροι μουσικοί παΐδες καί 
νέαι, αδοντες καί ψάλλοντες πρός διάφορα μουσικά όργανα, 
καί ειτα τρεπόμενοι είς ορχήσεις άσεμνους καί άκολάστους. Πάν
τες δέ οί έν τώ ο’ίκω ύπηρετοϋντες, μάγειροι, μουσικοί, τροφοί, 
παιδαγωγοί, διδάσκαλοι, καί οί πάσαν άλλην τοιαύτην έργασίαν 
έκτελούντες, ήσαν δούλοι άργυρώνητοι ή οίκογενεΐς ή καί απε
λεύθεροι. Καί πρότερον μέν ήρκεΐτο ό οικοδεσπότης είς ολίγους 
τινάς τοιούτους, είς ούς ήσαν άνατεθειμέναι πάσαι αί ταπειναί 
τής οικίας έργασίαι, καί ούς έκτώντο οί οίκοδεσπόται άντί μικρού 
χρηματικού ποσού. Νϋν όμως διά πάσαν έργασίαν έδει νά ύπάρ- 
χη ιδιαίτερος δούλος είς ή καί πολλοί κατά τόν πλούτον τοϋ 
δεσπότου καί τό πλήθος τών έν τώ ο’ίκω, καί ούτοι ούχί έκ τών 
εύτελών καί άδεςίων, άλλά καί έμπειροι είς τά έργα των καί 
νέοι καί εύειδεϊς' όπως δ’ ώσι τοιοϋτοι, ήγοράζοντο άντί άδοας 
δαπάνης, ενίοτε άντ; πεντε καί δέκα χιλιάδων δραχμών καί έτι 
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πλέον1), έν ώ κοινοί, και συνήθεις δούλοι έτιμώντο εκατόν t 
πεντακοσίων δραχμών.

(1) Έκ τοΰ σχολιαστοΰ τοΰ Όρατίου (έν σατ. 1,1, 104) μανθάνο- 
μεν οτι άσωτός τις, Νομεντανδς τούνομα, καταναλώσας έν τρυφή καί 
ακολασία την ουσίαν του πάσαν, άνερχομένην είς πλέον εκατομμυρίου, 
έπώλησε δοΰλόν του άντί centenis millibus, ήτοι πλέον τών 25,000 
δραχμών.

(2) ’Απδ τοΰ 259 στίχου κατά τήν ’Ριτζελίου β' εκδ.
(3) Σπουδαιοτάτην πραγματείαν περί τής τρυφής καί πολυτελείας 

τών έν ‘Ρώμη γυναικών έξέδωκεν ό C. Α. Bceltiger τφ 1806, Σαβίναν 
έπιγραφομένην, έν ή συνήγαγε πλείστας περί τούτου ειδήσεις έκ τών 
άρχαίων, καί προ τούτου ό Meiners ιστορίαν τής καταπτώσεως τών 
ηθών καί έπιστηυ.ώ>ν καί τής γλώσσης τών ’Ρωμα'ων έν τοΐς ύ;τ·ρον 
χρόνοις. Τελευταίο? δέ πρό τινων ένιαυτών ό Friediacnder Silten-

Απορεί τις άναγινώσκων παρά Πλαύτω ήδη, ποιοΰντι περί 
τόν β' αιώνα, οσα περί τοϋ έν 'Ρώμη βίου τών νέων βεβαίως λέ
γει, διότι άλλως πώς ήδύναντο ν’ άκούωσιν ολως ξένα τοϋ ρω- 
μαϊκοϋ βίου ρωμαίοι θεαταί; Έν τη κωμωδία Τρινούμω ή Οτι— 
σαυρώ2) περιγράφει τόν βίον άσωτου νέου, συζώντος μετά εταί
ρας έρωμένης αύτοΰ, ήτις προςάγει αύτώ μέγα πλίθος θεραπόν
των καί θεραπαινίδων, ούς έχει αύτη έν τη υπηρεσία της, καί ών 
εις έκαστος έχει ίδιον έργον’ ή μέν είναι έπί τών ένδυμάτων, ή δέ 
έπί τών αρωμάτων, ή δέ έπί τών πολυτίμων κοσμημάτων, άλλαι 
έπί τών κιβωτίων έν οίς ταΰτα έφυλάσσοντο ίσως, άλλαι φέρουσι 
τά ριπίδια η άεριστήρια, άλλαι τά σανδάλια, άλλοι είσιν άοιδοί 
καί μουσικοί, άλλος άγγελος, άλλος έξάγγελος καί τά τοιαϋτα.

ducitur familia tota, λέγει, 
Vestiplica, unctor, auri custos, flabeliferae, 

sandaligerulae, 
Cantrices, cistellatrices, nuntii, renuntii, 
Raptores panis et peni.

Έν ω δέ χρόνω τοσούτους είχε δούλους καί δούλας άπελεύ- 
θερος εταίρα, έκ τών έπισήμων βεβαίως, δπόσους δέον νά ειχεν 
οίκος έκ τών πρώτων της 'Ρώμης, οιτινες έν τοιαύτη μεγαλο
πρέπεια έθετον την ιδίαν άξίαν ·,3)
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Ή έν τώ βίω τών άνθρώπων πολυτέλεια αύτη δέν έβράδυνί 
νά έπεκταθή και έν τή λατρεία τών θεών, διότι και οί θεοί έπι- 
στεύοντο όμοιας τών άνθρώπων φύσεως, και διά τούτο ήρεσκον- 
το κα'ι άπηρέσκοντο όπως και οί άνθρωποι έν τοΐς τού βίου»

Πάσης εορτής στοι/εΐα ησαν παρ’ Έλλησι και 'Ρωμαίοις θυσίαι 
και εύχαί, μετ’ αύτάς δέ δεΐπνον καί άγώνες. 'Όπως οί θεοί διά 
της θυσίας μ,ετεΐχον τού θύματος, ούτω και οί θύοντες έδει νά 
μετάσχωσιν αύτού συνδειπνούντες και συμπίνοντες ή πάντες 
δμού, η έκαστοι ιδιαιτέρως. Μετά τό δεΐπνον εΐποντο οί άγώνες, 
οϊτινες ησαν άπομιμησεις τών άγώνων τών θεών, ούς ούτοι ήγω- 
νίσθησαν προς γίγαντας καί άλλα τέρατα και κακοποιούς άνθρώ- 
πους μαχόμενοι, καί διά τούτο ηρέσκοντο καί αυτοί έν ταΐς τών 
άνθρώπων μιμήσεσι τών ιδίων άγώνων.

Καί έν οσω μέν δ τών 'Ρωμαίων βίος ητο απλούς και ολιγαρ
κής, ητο απλή καί όλιγοδάπανος καί ή τών θεών λατρεία. '0 
γεωργός προςέφερε τοΐς τής γεωργίας καί τής φυτείας θεοΐς τάς 
άπαρχάς τών άγρών του, δ ποιμήν τόν πρώτον άμνόν και γάλα 
τού ίδιου ποιμνίου είς τούς τήν κτηνοτροφίαν εφορεύοντας θεούς ’) 
έν καιρώ τής συγκομιδής τών καρπών καί οτε άλλοτε έτέλει 
έορτήν τών θεών. Καί αύταί δέ αί έορταί τό πάλαι ησαν ολίγαι, 
διότι ολίγοι καί οί ύπό τών 'Ρωμαίων λατρευόμενοι πάτριοι θεοί’ 
και οί έν αύταΐς τελούμενοι άγώνες απλά γυμνάσματα τών έορ- 
ταζόντων. Άπό τών χρόνων όμως τού τελευταίου Ταρκυνίου ήρ- 
ξαντο οί 'Ρωμαίοι διά τής πρός τούς 'Έλληνας επιμιξίας νά παρα- 
δέχωνται ελληνικούς θεούς, καί νά λατρεύωσι τούτους κατά τόν 
έλληνικόν τρόπον2)* ώστε άπό τούτου αύξάνει και δ άριθμός 
τών τε εορτών και τών άγώνων, καί ή λατρεία πολυτελεστέρα

geschichte Roms έπι τής μοναρχίας. Άλλά και τά τρία ταΰτα 
συγγράμματα ύπόθεσιν εχουσι τούς ύστερον χρόνους, ούχί δε τούς τοΰ 
Λουκιλίου, δτε τό κακόν ήτο βεβαίως μετριώτερον.

(1) Tibul. Eleg. 1, 1, 38 και 10, 13 και αλλαχού. Horat. Ερ. 2, 
4, 140.

(2) Πλείω περί τούτου έν τή περί τής άρχήθεν κοινωνίας τών Ελ
λήνων πρός τούς Ιταλούς και 'Ρωμαίους πραγματεία μου, σελ. 24 κ. έ.
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ύσημέραι καθίσταται. 'Όσον δέ μέ τήν πρόοδον τοΰ χρόνου ηΰξα- 
νεν ό τών εορτών αριθμός ένεκα της προς ξένους λαούς έπιμιξίας 
και μάλιστα ένεκα τοΰ άφθονώτερον είςρέοντος πλούτου, τοσούτον 
ήλαττούτο ό θρησκευτικός αύτών χαρακτήρ, έπετείνετο δέ ή 
πρός τάς έορτάς ροπή τών ανθρώπων πρός εύθυμίαν και άπόλαυσιν 
τών της φύσεως αγαθών. Και έν ώ μέν διά τούτο περιωρίζετο δ 
της ιεροτελεστίας χρόνος είς τόν απολύτως άναγκαΐον, έξετείνετο 
δ τών άγώνων καί διασκεδάσεων έπί πολλάς συνεχείς ημέρας.

Ή άρχαιοτέρα μεγάλη τών 'Ρωμαίων εορτή ήτο, πλήν άλλων 
μικρών, ή κατά σεπτέμβριον μήνα τελουμένη άπό του τελευταίου 
βασιλέως τοΐς τρισί πολιούχοις τής 'Ρώμης θεοϊς, τώ Καπιτω- 
λίνω Au, τή 'Ήρα καί Άθηνα, ή ludi maximi ή Ptomani, διά 
τήν είς τούς 'Ρωμαίους χορηγουμένην έκάστοτε ύπ’ αύτών βοη'· 
θειαν κατά τών πολεμίων’ έτι δέ καί διά τήν κατάπαυσιν τής τών 
δημοτών στάσεως τώ 509 π. X. καί τήν διαλλαγήν αύτών πρός 
τούς πατρικίους. Έκανονίσθη δέ αυτή καθ’ ελληνικόν τρόπον1),καί 
διήρκει πρώτον μίαν μόνον ημέραν, έξετάθη δέ είτα είς δύο, καί 
πάλιν είς τρεις μετά τάς δύο δμοίας στάσεις τών δημοτών τώ 
494 καί 367, τελευταΐον δέ είς τέσσαρας. Είς τήν εορτήν ταύ
την έδαπανώντο έκ τού δημοσίου ταμείου μέχρι τών Καρχη- 
δονικών πολέμων περί τάς 50000 δραχμάς εις θυσίας, άγώνα- 
καί λοιπά2). Έν τή εορτή ταύτη έχόρευσαν τούς ίδιους χορούς οί 
έκ Τυρρηνίας κληθέντες ύποκριταί τώ 364 π. X. καί μετά 124 
έτη ύστερον δ "Ελλην Λίβιος Ανδρόνικος έδίδαξε τό πρώτον 
ελληνικόν δράμα έν 'Ρώμη, προςθέσας τούς ελληνικούς δρα
ματικούς αγώνας (ludos scenicos) είς τούς λοιπούς τέως γνω
στούς τοΐς 'Ρωμαίοις αγώνας3), τούς τού δρόμου (ludos circen

(1) Βλ. περιγραφήν τής εορτής ταύτης παρά Διον. έν f. άρχ. 7, 72 
και 5, 57. πρβ. και Mommsen έν p, ίς. 1, 290 και 461 δ' έκδ. καί 
Becker άρχ. ^ωμ. 4, 457.

(2) Διον. 7, 71* «άναλούσθαι εταξεν (ή βουλή) καθ’ έκαστον ενιαυτόν 
είς τε τάς θυσίας και τούς άγώνας άργυρίου πεντακοσίας μνας· και μέ
χρι τοϋ φοινικικού πολέμου τούτο έδαπάνων εις τήν εορτήν».

(3) L1V. 7, 2.

(Αθηναίου τεύχος δ' έτους δ'.) 20
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ces), τών μονομάχων (1. gladiatorios) και τούς τών σατυριστών, 
άφ’ ών προήλθεν ή ρωμαϊκή σάτυρα, καθ’ ά ανωτέρω εϊπομεν. 
Την διεύθυνσιν και έφορείαν τών εορτών τούτων ειχον προτερον 
οί ύπατοι, άπό δέ του 366 π. X. οί μεγάλοι άγορανόμοι (Aediles 
currules).

Άλλα μέ την πρόοδον τού χρόνου ού μόνον προςετιθεντο ήμέ- 
ραι διάρκειας της έορτης ταύτης, άλλα και αί έφεξής έορται είςή- 
χθησαν πρός διασκέδασιν κυρίως και τέρψιν και άπόλαυσιν τού 
λαού. Τώ 212 π. X. προςετέθησαν οί κατά τάς έορτάς τού Απόλ
λωνος τελούμενοι τόν ΐούλιον άπό της 6—=13 ημέρας άγώνες 
Απόλλωνος (ludi Apollinares), ών την διεύθυνσιν ε’ιχεν ό άστυ- 
κός στρατηγός (Praetor urbanus). Τώ 205 είςήχθησαν αί της 
μεγάλης μητρός τών θεών, της Πεσινουντίας θεάς Κυβέλης έορται 
καί οί άγώνες (ludi Megalenses ή Megalensia), οτε καί τό 
άγαλμα της θεάς ταύτης μετεβιβάσθη εις 'Ρώμην ’) και ή λα
τρεία αύτης κατέστη ρωμαϊκή, τελούμενοι έν μηνι άπριλιω άπο 
τής 4—10 ημέρας έπιμελεία καί ούτοι τών μ.εγάλων άγορονο- 
μων’ άπό τού 174 καί έξης έτελούντο τακτικώς τή Δημητρι 
καί Flora ’Ανθοΐ οί ludi Florales τόν άπρίλιον μήνα άπό τής 
21 μέχρι τής 3 μάίου έπιμελεία πρώτον τών μικρών (Aediles 
plebis), είτα τών μεγάλων άγορανόμων. Τόν νοέμβριον αί τού 
δήμου έορται καί άγώνες (ludi plebis ή plebeii).

Αλλά πλήν τούτων καί άλλαι πολλαί δημοτελεΐς καί ιδιω
τικά! έορται έτελούντο κατά πάν τό έτος ουχί κατά τάς άρχήθεν 
καθιερωθείσας καί συνήθεις αύτών ημέρας μόνον, αΐτινες ήσαν ούκ 
όλίγαι, άλλά καί έπί πλείους άλλας, καθ’ άς έπετάσσετο ύπό 
τών οίωνοσκόπων καί μάντεων ή έπανάληψις αύτών ούχί άπαξ, 
άλλά καί πολλάκις2) ένίοτε είτε έξ άρχής μέχρι τέλους, είτε 
άφ’ ής ημέρας έν τώ μεταξύ έφαίνετο άπαίσιόν τι σημεϊον, δι’ ού

(1) Ό 'Ηρωδιανδς περιγράφει διά μακρών τά τής τελετής ταύτης έν 
βιβλ. 1, 10 τής Ιστορίας τής μετά Μάρκον βασιλείας.

(2) Κατά Liv. 29, 11 και 33, 25 ώ ludi plebeji septies restau
rati. Ό αύτδς 38, 35 qvinqvies toti restaurati. Περί τών εορτών 
και αγώνων τούτων βλ. πλείω παρά Bccker £ωμ. άρχ. 4, 473 κ. έ.
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$ί Οδοί έδήλουν την απαρέσκειάν των, πράγματι δέ διότι οι άρ* 
χοντες ήθελον νά άρέσωσι μάλλον εις τον λαόν διά τούς έφεξής 

λόγους.
Οί την επιμέλειαν τών έορτών τούτων έ'χοντες άρχοντες, δα· 

πανώντες πλήν τοΰ υπό τής πόλεως χορηγούμενου χάριν τής 
θρησκείας πρός τάς θυσίας χρηματικού ποσού, κατέβαλον και έξ 
ιδίων έτι μεΐζον ποσόν πρός έςίασιν και τέρψιν τού παντός όχλου, 
καί. πρός παρασκευήν τών είς τούς ποικίλους αγώνας άπαιτου- 
μένων, όπως μάλλον θωπεύσωσι τό πλήθος καί λάβωσι τάς 
ψήφους αυτού είς τάς προσεχείς αρχαιρεσίας. Ή είς τάς έορτάς 
ταύτας δαπάνη ήτο πολλάκις μεγίστη ένεκα τής έπι πολλάς 
ημέρας διαρκείας τής αύτής εορτής, καί έτι μάλλον ένεκα τής 
συχνής πολλάκις έπαναλήψεως (restauratio) τής αύτής εορτής 
καί τών μετ’ αύτής συνημμένων. Άφ’ ότου δέ είςήχθη καί ή 
διδασκαλία δραμάτων έν ταΐς έορταΐς ταύταις, ωφειλεν δ εχων 
τήν τής εορτής έπιμέλειαν αρχών νά καταβάλφ πλήν τής είς τάς 
θυσίας καί δημοθοινίας καί τής είς παρασκευήν τών άγώνων τών 
μονομάχων καί άλλων τοιούτων, καί τήν δαπάνην ετι πρός παρα
σκευήν τών ύποκριτών, πρός αγοράν τού διδαχθησομένου δρά
ματος καί τό πλεΐστον πρός κατασκευήν θεάτρου, χωρούντος 
χιλιάδας πολλάς θεατών, δ μέχρι τού 58 π. X. έδει νά κατα- 
σκευάζηται έκ ξύλων ή καί οπωςδήποτε άλλως, καί μετά τήν 
εορτήν νά διαλύηται πάλιν. Εννοείται δέ δπόσον μεγάλη ήτο ή 
δαπάνη θεάτρου, κατασκευαζομένου έκάστοτε ϊνα περιλάβη 
ά'παν ή τό πλεΐστον τούλάχιστον τού τής 'Ρώμης πλήθους, καί 
μάλιστα διότι οί τήν έπιμέλειαν έ'χοντες άρχοντες έκόσμουν 
τούτο άγάλμασι και ποικιλοις άλλοις χρυσοΐς καί άογυροΐς κο-1 
σμήμασι1), καί έπί τής σκηνής άνεβίβαζον μέγα πλήθος άνθρώ-

* . ,----------------
(1) Τό ύπό τοΰ Αιμίλιου Σκαύρου κατασκέυασθέν ίέατρον έχώρει 

80,000 Οεατάς. Έ σκηνή είχε τρία πατώματα, ών τό κάτω ήτο μέ 
μάρμαρον κεκαλυμμένον, τό μεσαΐον μέ ύελον, τό άνω μέ έλάσματα 
χρυσά, 360 κίονας, ών ο5, κάτω ήσαν 38 ποιας υψηλοί και 3,000 
άγάλματα έκ χαλκοΰ* έπι τούτοις δέ άτταλικούς τάπητας, εικόνας γρα
πτός καί άλλα πολλά βαρύτιμα κοσμήματα (Pliu Η. Ν. 36, 15, 24, 

20* 
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πων καί υποζυγίων καί σκευών παντός είδους, όταν ήτο ανάγκη νά 
τελέσωσι καί επ’ αυτής θρίαμβον, ώς έγένετο έν τή διδασκαλία 
τής Κλυταιμνήστρας τοΰ ποιητοϋ Άττιου1). Πάντα δε ταΰτα 
μετά τήν έορτήν ήσαν άχρηστα.

Εντεύθεν είκάζομεν ότι οί άρχοντες ούτοι, δπως έπαρκέσωσιν· 
είς τάς μεγάλας ταύτας δαπάνας, κατηνάλισκον ούχί οσα αυτοί 
είχον, άλλά καί οσα ήδύναντο νά εύρωσι δανειζόμενοι παρ’ άλλων*

114). Ανάλογος πρδς τήν τής σκηνής διακόσμησιν ήτο καί ή τών 
υποκριτών ένδυμασία, ήτις ένίοτε διήγειρε τήν περιέργειαν καί τον θαυ
μασμόν τών θεατών μάλλον ή ή τέχνη καί ή ύπόθεσις τοΰ δράματος 
(Hor. ep. 2. 1, 203 κ. έ.). Αιτία δέ τοΰ φαινομένου τούτου είναι αυ
τή ή άπειροκαλία καί αμάθεια τών θεατών καί ή έν τούτοις αδιαφορία 
τών αρχόντων. Εντεύθεν μετά άλγους ψυχής λέγει ό Όράτιος έν τή 
πρδς τδν Αύγουστον έπιστολή του άπδ στίχ. 170 κ. έ. δτι αδύνατον 
νά προκόψη παρά 'Ρωμαίοις ή ποίησις καί μάλιστα ή δραματική, διότι 
ούτε οί ποιηταί έπεξεργάζονται καλώς τά ίδια ποιήματα, ούτε τδ κοινδν 
δύναται νά έκτιμήση καλήν ποίησιν. Καί άν ποτέ άναφανή λόγου άξιος 
ποιητής, τοΰτον αποναρκώνει ή αναισθησία καί αμάθεια τών έν τώ θεά- 
τρφ, οίτινες, διακόπτοντες έν μέσω τήν διδασκαλίαν τοΰ δράματος, 
αίτοΰσι σχοινοβάτας καί μονομάχους, ή τήν έπί σκηνής έμφάνισιν θριαμ
βεύοντας στρατού, ού ή διάβασις διαρκεΐ τέσσαρας καί πλείονας 
ώρας πολλάκις· διότι μάλλον άρέσκονται νά βλέπωσι στίφη τοΰ πεζού 
καί έφιππου στρατού, αιχμαλώτους βασιλείς, άμάξας πλήρεις λαφύρων, 
πλοία, αγάλματα έξ ελέφαντας καί χαλκού κορινθίου, πολυτελή ενδύμα
τα καί τά τοιαϋτα ή ν’ άκροώνται τοΰ δράματος. Έπί τούτοις δέ ό τοΰ 
θεάτρου θόρυβος υπερβαίνει τούς έκ τοΰ ανέμου συριγμούς τοΰ Γαργάνου 
άλσους καί τούς μυκηθμούς τοΰ τυρ^ηνικοΰ πελάγους. Μέ τοσούτον θό
ρυβον θεώνται οι ήμέτεροι, προςθέτει, τούς άγώνας καί τήν τέχνην καί 
τδν ξένον πλούτον, δν φέρων έν πολυτίμοις ένδύμασιν δ υποκριτής, αμ’έμ- 
φανισθή έπί τής σκηνής, χειροκροτείται· αύτδς δ’άγνοών τδ διατί, μαν
θάνει δτι αιτία είναι ή έν ταραντίνη βαφή ία φέρουσα στολή του.

(1) 'Ότε ήχθησαν έπί τής σκηνής 600 ήμίονοι, φέροντες δήθεν τά έκ 
Τροίας λάφυρα. Έν δέ τή διδασκαλία τού Δουρείου "ππου (eqvus tro- 
janus) 3,000 κρατήρες καί μέγα πλήθος ιππέων καί πεζών έν ποικί- 
λοις δπλοις καί ένδύμασι (Cic. ad Fam. 7, 1). Μέχρις ού δέ διέλθη έπ’· 
τής σκηνής τοιοΰτος θρίαμβος παρήρχοντο τέσσαρες πολλάκις ώραι καί 
πλέον ώς ό 'Οράτιος άνωτέρω λέγει.
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διότι εύκολον ήτο αύτοΐς μετά τήν αρχήν των νά σταλώσι διοι- 
κηταί είς έπαρχίαν τινά, λόγω μέν ώς διοικηται, πράγματι όμως 
όπως ληστεύσωσι τούς κατοίκους, ούδόλως φοβούμενοι τούς κατά 
τής τοιαύτης ληστείας αυστηρούς τής πόλεως νόμους καί τά έν 
'Ρώμη δικαστήρια, διότι έχοντες άφθονα τά μέσα, ήγόραζον ευκό
λως καί τούς συγκλητικούς καί δικαστάς καί τόν δήμον αυτόν1)· 

σΟσοι δέ τών αρχόντων τούτων καί τών όμοιων αύτοΐς δέν 
κατώρθουν νά λάβωσιν έπαρχίαν ή άλλην τινά αρχήν, έξ ής ήδύ- 
ναντο νά πορισθώσι χρήματα, όπως άποτίσωσι τά εαυτών χρέη 
καί έκτελέσωσι τούς φίλαρχους σκοπούς των διά τούτων, προε- 
κάλουν στάσεις έν τή πόλει διά δημαγωγίας καί άλλων αθεμί
των μέσων ή καί συνωμοσιών, ΐνα έκ τής ανατροπής τών καθε
στώτων ώφεληθώσιν' οϊας στάσεις προεκάλεσαν πρότερον Γράκ- 
χοι οι τοϋ Αουκιλίου σύγχρονοι, ύστερον δ Σύλλας και Μάριος, 
καί τελευταΐον οι Τρίανδροι καί οί περί τούτους Κατιλινας, Κλώ- 
διος, Μίλων καί πολλοί άλλοι όμοιας τούτων φύσεως.

Τοιαύτη περίπου ήτο έν σκιαγραφία ή ήθική κατάστασις τής 
'Ρώμης, οτε δ Λουκίλιος έξανέστη διά τών σατυρών του κατά 
τής κακίας. Λυπηρόν οτι δέν σώζονται σάτυραι ολαι αύτοΰ, έξ ών 
ήδυνάμεθα κάλλιον νά έκτιμήσωμεν τό τότε μέγεθος τής κακίας, 
καί τήν κατ’ αύτής τόλμην τοΰ φιλοπάτριδος τούτου ποιητοΰ· 
"Οσα περί τούτου γινώσκομεν ποριζόμεθα έκ τών ολίγων σωζο- 
μένων αύτοΰ αποσπασμάτων και έκ μαρτυριών νεωτέρων συγ
γραφέων. Άλλά καί αύτά τά σωζόμενα αποσπάσματα έμφαίνουσι 
σαφώς οτι τό κύριον θέμα τών σατυρών τοΰ Αουκιλίου ήτο δ 
κατά τής πολυτελείας, τής τρυφής καί καί ήθικής διαφθοράς πό
λεμος, διότι έν πολλοΐς τών Λ' αύτοΰ βιβλίων γίνεται λόγος περί 
αύτών, ώς ανωτέρω έν τή περιλήψει τών ύποθέσεων τής τοΰ Λου- 
κιλίου σατύρας εΐδομεν.

Αριστοφάνης λοιπόν καί Λουκίλιος άνθίστανται έξίσου εύθαρ-

(!) Είς άπδδειξιν τούτων εχομεν πολλούς τοΰ Κικέρωνος λόγους και 
μάλιστα τούς κατά Βόριου, διοικητοΰ τής Σικελίας. Προ. Becker ^ωμ. 
άρχ. 4, 484 και οσα ανωτέρω περί δεκασμού τών δικαστών εϊπομεν 
έν σελ. 273.
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σώς καί γενναίως κατά τής προβαινούσης πολίτικης και ηθικής 
διαφθοράς τών συγχρόνων, άλλά διάφορα όπλα έν χερσιν εχοντες 
μάχονται δ μέν έπι τοΰ θεάτρου διά της κωμωδίας υπο την 
ποοστασίαν του δήυ.ου *), δ δε άπδ της οικίας και τοΰ σπουδα
στηρίου διά τών σατυρών του, άς ώς έπιστολας πεμπει πρδς 
τούς 'Ρωμαίους κατά της φαυλότητος, προστατευόμενος υπδ τών 
περί τδν Σκιπίωνα ισχυρών φίλων του. Άμφότεροι διά τάς ύπέρ 
της πολιτείας και τών πατρίων ηθών άγαθάς προθέσεις των είσί 
προςφιλεΐς τοΐς άγαθοΐς καί τώ δήμω. Και δ μέν Αριστοφάνης 
μαρτυρεί τοΰτο έν τή τών Νεφελών παραβάσει άπδ στιχ. 518 
έν Άχαρν. 495 καί 625 έν 'Ιππ. 507, Ειρήνη 727" περί δέ 
Λουκιλίου έχομεν άςιόπιστον μάρτυρα την μέχρι της τελευτής 
αύτοΰ συνεχή καί άπρόςκοπτον συγγραφήν καί έκδοσιν τών σα
τυρών του, ούδενδς ουδέποτε κωλύματος παρεντεθεντος είς τήν 
έλευθέραν στηλίτευσιν τής κακίας καί τήν διδασκαλίαν τοΰ δή
μου. ’Έχομεν τήν δμολογίαν τοΰ Όρατίου, λέγοντας οτι άπας δ 
βίος τούτου2) πρόκειται ακριβώς καί πιστώς απεικονισμένος έν 
ταΐς σατύραις αύτοΰ, προςέτι και τήν τών συγχρόνων τοΰ ποιητοΰ 
τούτου καί τών ύστερον3), οϊτινες άριστον πάντων τών τής 'Ρώ
μης ποιητών έκάλουν τδν Λουκίλιον καί αείποτε είχον είς χεϊρας 
καί άνεγίνωσκον' οπερ έμφαίνει οτι έπι Λουκιλίου και ύστερον ετι έν 
ελλείψει τής τοΰ βήματος έλευθερίας, ήρεσκεν είς τούς 'Ρωμαίους 
ή τής σατύρας έλευθερία καί μάλιστα τδ θάρρος καί ή έλευθερο- 
στομία τοΰ Λουκιλίου. Διά τήν ιδιότητα ταύτην καλεϊ δ φι
λαλήθης Όράτιος τδν Λουκίλιον κρείττονα αύτοΰ, ώς μή εχων 
αύτδς ούτε τδ θάρρος ούτε τήν άδειαν νά πατάςη κατά κεφαλής 
τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν τών συγχρόνων ακολασίαν, δι’ ούς 
λόγους άλλαχοΰ θέλομεν έκθέσει, Εϊθ. Καςτορχης.

(4) Άριστ. ιππ. 40 κ. έ.
(2) Όρ. έν σατ.2, 4, 30 και 62.
(3) Qvintilianus 4 0, 4, 93· Satura tota nostra est, in qva pri

mus insignem laudem adeptus Lucilius ; qvosdam ita deditos sibi 
adhuc habet amatores, ut eum non ejusdem modo operis aucto
ribus, sed omnibus poetis praeferre non dubitent.
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Έξ αντιγράφων και έκτυπων χάρτινων, σταλέντων παρά Π. 
Σταματάκη τών πλείστων, τινων δέ και παρ’ Άθ. Δημητριάδου 
πρότερον, έκδίδομεν τάς έξης Ταναγραϊκάς έπιγραφάς*

...ατης Άριστοκλίδαο άρχοντος προξενεί..........

. . . .τω; (Σ)μίκρων Πλουτίνω ελεξε’δεδόχθη τυ δάμυ, προξένως ε(Τρ.εν 
(κ)ή εύεργέτας τας πόλιος Ταναγρήων Δαμάτριον Φίδι. . . 
. .κή Πιστόλαον Δαματρίω Κορινθίως αύτως κ(ή

5 Ισγόνως κή είμεν αύτυς γάς κή Ευκίας έππασιν
κή Εισοτελίαν κή άσφαλίαν και άσουλίαν κή κατά 
γαν κή κατά Οάλατταν κή πολέμω κή ίράνας ιώ- 
σας κή τά άλλα πάντα καθάπερ τύς άλλυς προξένυς 
κή ευεργέτης.

Όμολ(ωϊ. . .άρχοντος. . . 
έπεψά(φιδδε....
Φίλωνο.. .
εργέταν.. .

5 αυτόν κή...
νας ίώσα(ς.. .
τα καθάπζερ. ..

Τά ά'νω έχει «τεμάχιον βάθρου γωνιαΐον, λίθου μέλανος, μήκ. 
0, 58, πλάτ. 0,16, και ΰψ. 0,27.» Έν τή πρώτη πλευρά εί
ναι γράμμασι τών παλαιοτέρων 'Ρωμαϊκών χρόνων, (ώς δεικνύει 
το ύπ’ όψιν μου χάρτινον έκτυπον) πρώτον μέν πρός αριστερά 
τώ όρώντι τά δύο μικρά τέλη στίχων, έκ ψηφίσματος πιθανώς, 
ειτα δέ έπι δεξιά τό δλον έπι Άριστοκλίδα ψήφισμα, έν δέ τή 
δευτέρα πλευρά είναι μόνον αί άρχαί επτά στίχων τοϋ έπί Όμο- 
λωϊ... ψηφίσματος. Δέν συνεπληρώσαμεν τούτου τά δυνατά νά 
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συμπληρωθώσι μέρη, διότι ,βϊναι περιττόν, γνωστών ούσών τών 
τυπικών φράσεων. Δεν εχο^.εν δέ και τίποτε νά παρατηρήσωμεν.

2.
ΜνάσωνΕυβώλω ............................................
Ε ύ β ω λ ο ν τόν (πατέρα άνέθεικε τ ο ΐ ς θ ί ο ι ς; 

Άθανογίτονος άρχοντος προξεν'η· βώλα* Προσταττ/ρ'ω μεϊνος.......έπεψάφιδδε 
Σωσικρ άτης, Μνάσων Εύμήλω έλεςε" προβεβωλε(ΰβθαι τα βώλα, πρόξενον εΐμεν κή 

[εύεργέταν τας πόλιος Ταναγρήων
5 Θιοκλήν ’Άγωνος Έλατεα αυτόν κή έσγόνως............... 

κή πολέμω κη ε’.ράνας ίωσας κη κατά γαν κ(ή..... 
ευεργέτης τας πόλιος γέγραπτη.

Π ο λ υ ξ ε ν. ..

Τά ά'νω έχει «τεμάχιον βάθρου γωνιαΐον, "λίθου μέλανος, ύψ. 
0,27, πλ. 0,35, και μήκ. 0,40.»— Πρέπει δέ οί στίχοι νά ήσαν 
μακρότατοι, εκτεινόμενοι τινες και μέχρι περίπου 115 γραμμά
των, ώς ή διά τών έν χρήσει τυπικών φράσεων συμπλήρωσίς των 
φαίνεται απαιτούσα. Σχήμα γραμμάτων τό τών πρώτων 'Ρω
μαϊκών χρόνων, άν δέν άπατώμαι. Εις ποιαν δέ σχέσιν εύρίσκον- 
ται οί πρώτοι δύο στίχοι τοΰ λίθου, (οί και μείζονα έχοντες καί 
αραιά τά γράμματα,) πρός τό ψήφισμα; ’Ίσως είς ούδεμίαν. Καί 
τολμώ εικασίαν, ότι τό βάθρον ήτο έξ αρχής μέν καί κυρίως διά 
τόν ανδριάντα τοΰ έν τώ β'. στίχω Εύβώλου πεποιημένον καί 
είχε κατωτέρω εις πρέπουσαν άπόστασιν, μικροτέροις δέ καί 
άραιοΐς γράμμασι, καί τό όνομα τοΰ ποιήσαντος αύτόν τεχνίτου, 
Πολυξένου τίνος ή Πολυξενίδου, ύστερον δέ κατεχρήσαντο τώ βά- 
θρω οί Ταναγραίοι είς άναγραφήν ψηφίσματος προξενικού. Αυτό 
δέ τό ψήφισμα, έχον τά βω.Ια καί τό προβεβω^ε.. ., είναι φα
νερόν, ότι συνετάχθη κατ’ άλλο ή τό σύνηθες τυπικόν. Συνεπλή- 
ρωσα μέν έγώ προβεβωλεΰσθαι τα βώλα κτλ., άλλά μετ’ αμφι
βολίας πολλής, διότι ίσως είχε χώραν έδώ καί άλλοία τις μα- 
κροτέρα φράσις, οποία ή έν τώ τοΰ Κοινοΰ Βοιωτών ψηφίσματι, 
τώ έν Corp. Inscr. Graec. ύπ’άρ. 1570, περί ής φράσεως 
πολλά έκεϊ έπραγματεύθη ό Boeckb, είς ά απλώς παραπέμπω, 
ούδέν άποφαινόμενος.
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3. .

.. .ω ; όκτω ; κηδεκάτη έπεψάφιδδε 'Ιππία(ς.. ·
...ελεςε δε)δόχθη τοΐ δάμοι πρόξενον εΐμεν κή (εύεργεταν ταςπόλιο)ς Ταν(αγρηων 

.... I ήον κή αυτόν κή έσγόνως κή ειμεν αυτ(οις γάς κή Ρυκίας επ)πασιν·... 

. .. .λίαν κή τάλλα πάντα καθάπερ τοΐς άλ(λοις προξένο'.ς κή)εύεργέ(της
5 ‘...ηδεκάτη έπεψάφιδδε Καφισίας Γου....................................ς-------

. ..μεν κή εύεργεταν τας πόλιος Ταναγρή(ων........................ο',^εαπζολίταν^

...κή Ρυκίας έππασιν κή Ρ',ίσοτελίαν κή ά(σφαλίαν κή ά)σουλίαν... .

. . .τά γαν κή κατά θάλατταν κή τάλλα πάντα καθά(π)ερ τοΐς άλλους, κτλ.

Τά άνω «έπι τεμαχίου βάθρου λίθου μελανός, τεθλασμένου είς 
τρία, ύψους έν ολω 0,19, μήκ. 0,48, και πλάτ. 0,25».—’Εν 
τω έ. στίχω τδ χάρτινον έκτυπον δεικνύει ύπερθεν τών τού ς'. 
στίχου πέντε γραμμάτων ΟΝΕΑΠ τδν τόπον κενδν γραμμά
των, δι’ δ έθεσα έγώ έκεΐ τήν κεραίαν' άλλά παρέκει εκλείπει ό 
λίθος, και άδηλον, άν τδ άποθραυσθέν μέρος ήτο καί προσωτέρω 
άγραφον ή δχι. Γίνεται δέ έκ τού γνωστού άλλοθεν τυπικού πρό
δηλον, οτι έν ταΐς άρχαΐς τών στίχων πολύ πλείονα γράμματα 
έξέλιπαν ή οσας ημείς έσημειώσαμεν στιγμάς.

4.

. .. .Ιωδαιμμειν Μνασα...........  

........ νουιον Μνάσαρχον κ.... 
άνέθει)καν τοΐς θίο'.ς.

Τά άνω έχει «τεμάχιον βάθρου λίθου μέλανος, ύψους 0,16, 
πλάτ. 0,20 καί μήκ. 0,22.»—Πλείονας στίχους τών τριών ου
δέποτε είχε τδ βάθρον. Σχήμα γραμμάτων σχεδδν τδ τών 'Ρω
μαϊκών χρόνων. Αινιγματώδη μοί είναι τά τού ά. στίχου πρώτα 
γράμματα, τά άπέδωκα δέ πιστότατα. ’Τσως τις τολμηρότερος 
εμού δύναται νά παραδεχθή έν αύτοϊς κρυπτόμενον κύριον όνομα 
κατ’ αιτιατικήν Βοιωτικήν τδ ^αίμμειν (—Δαϊμένην). ’Εγώ 
έπέχω. Τά δέ τού β'. στίχου νουιον πιθανόν νά είναι μεταγραφή 
τού 'Ρωμαϊκού Novium.

5.

. ιόδωρος Μέλανος 
Δ’.οσκόροις-
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Ταΰτα «έπί βάθρου τετραγώνου λίθου μελανός τεθλασμένου 
κατ’ αριστερά τώ δρώντι, έ'χοντος δέ έν τή άνω επιφάνεια δύο 
τετραγώνους κοιλότητας, έφ’ών ϊστατό ποτέ ανάθημα.»—Σχήμα 
γραμμάτων σχεδόν τδ τών 'Ρωμ. χρόνων. Ό Παυσανίας οΰδέν 
περί λατρείας τών Διοσκόρων έν τή Ταναγραϊκή χώρα παρέδωκε.

6.

Ά θ α ν ί κ κ 6 ι α "Ιμνω 
Άρτάμιδι Είλειθυίη.

Ταΰτα «έπί βάθρου τετραγώνου λίθου πώρινου, δεξιόθεν καί 
αριστερόθεν τεθλασμένου, έ'χοντος δέ έν τή ά'νω έπιφανεία τδν 
τύπον δύο ποδών, έφ’ ών ϊστατό ποτέ άγαλμα. 'Ύψος 0,19, 
πλάτ. 0,65, πάχ. 0,50.»— Σχήμα γραμμάτων φαίνεται πα- 
λαιότερον τούτων 'Ρωμ. χρόνων. Καί της Είλειθυίας δέν ευρίσκω 
γινομένην μνείαν έν τοΐς Βοιωτικαΐς τοΰ Παυσανίου. 'Όσα δέ ιερά 
η άγάλματα της θεάς ταύτης αναφέρει ό περιηγητής ούτος, πάντα 
έν Αττική, Μεγαρίδι καί Πελοποννήσω είναι. Ζητήσεως δέ άξιον 
ίσως είναι, άν παρά τοΐς άρχαίοις τά πολλά είς διαφόρους θεότη
τας αναθήματα τών εύσεβών άδιαφόρως άνετίθεντο έν οίωδήποτε 
ιερω, η ύπήρχέ τις κανών ή έθος τής άναθέσεως έν προσήκουσι 
τόποις, δηλ. τοΐς οίκείοις τών άναφερομένων θεών ή ηρώων.

7.

... ,χος Άργίω

. ...λιάδας Κοιρατάδαο

. . .νοκλίδας Άνδρομάχιος 
Δ;ιότιμος Διοδώριος

5 Αγίας Διοδώριος 
Διονυσόδωρος Διοδώριος 
Καφισόδωρος Θιοδώριος 
Εύγίτων Χάβηος 
1υρ;μιδας Μεγαλίνως

10 .. αρχος Θιοτίμιος 
Σ α)γ ύ 0 ι ν ο ς Θιοφάνειος 
Θι;οφάνειος Σαγυθίνιος

Άθ;ά.μιχος Εύκολίνιο(ς 
Θιογίτων Καλλικλίδαο
Ξενοτιμος Χαρώνδα
Χάρμας Ε ύ ω ν υ μ ο δ(ώ ρ ι ο ς
Τυχών Τυχανόριος
Θιογίτων F ;οικοσθένει(ος 
Θρασε. . .
Πραξι...
Άγασι. . .
Άριστο L . ..
Άθανία(ς.. .
Θ'.οχαρε. ..
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Π)ρομαχίδας Θ^ασυκλειος 
. ωρίνας I αροτέλ ε c ο ς

45 Φ)ανοκλεϊς Πολυξένιος 
Δ)αμόφιλος Σκυθριώνιος 
θθζοτος Σκυθρ:ώνιος 
Σωφ;)ρονίσκος Θιαγγέλιος
.. οτέλεις Κλιαρχίδαο

20...στος Πολομνάστιος
.,.άδας Εύφαμίδαο
... ,ειΝικιήος

Δωρίων. ..
ΠολΥ; λαο(ς.. .
Θιοτέλεις. . .
Ά ν τ ι π π ί δ(α ς.. .
Ίθύμαχος.. .
Χάβας Πο. . .
Ξ έ ν ν ε ι Εύ. . .
Ά σ’ω π ό κ ρ ι τ(ο ς. ..
Π α ν τ ο ΐο ς.. .
Δ α λ ό δ ω(ο ο ς...
Θιογίτων. ..

Την άνω άναγραφήν έχει «τεμάχιον βάθρου γωνιαΐον μεθ’ έτέ·’’ 
ρου μικρού τεμαχίου, σώζον έν τή άνω έπιφανεία μέρος τετραγώ
νου κοιλότητος. Είναι δέ λίθου μέλανος, μήκ. 0,35, πλάτ. 
0,27.»—Ώς βλέπω έκ τοΰ χάρτινου έκτυπου, τά γράμματα της 
αναγραφής ταύτης είναι τών καλών έτι χρόνων της 'Ελλάδος, 
υποθέτω τοΰ δ', προ Χρ. αίώνος. Πλουτίζεται δ’ έξ αυτής πολύ 
τδ 'Ελληνικόν όνοματολόγιον, καθά πας τις βλέπει έκ τών ύπ’ έ
μοΰ άραιογραφημένων, τά όποια είναι πάντα νεοφανή. Εύπρόσδε- 
κτα προ πάντων τδ Σαγύθινος καί τδ έξ αύτοΰ πατρωνυμικόν Σα- 
γυθίνιος, διότι βεβαιοΰσι τδ Σαγυθινίδας, οπερ ειχεν η έν τώ τε·’ 
λευταίω τεύχει τοΰ Αθηναίου, σελ. 213 τυπωθεϊσα έπιγραφη. 
Σημειοΰμεν δέ διά τούς άπειροτέρους τών τοιούτων, οτι τά κατά 
τύπον Βοιωτικδν πατρωνυμικά είς ιος, ειος καί ίηος (ών αί άρχαί 
ήδη παρ’ Όμηρω καί Πινδάρω εύρηνται) διαγνούς ώς τοιαϋτα ό 
μακαρίτης Boeckh, ένώ έξέδιδε μίαν έκ Κωπών έπιγραφην, τήν 
ύπ’ άρ. 1574 του C. I. Gr., παρετήρησε πολύ όρθώς τότε καί 
τοΰτο, ότι όταν τδ όνομα τοΰ πατρδς έχη ήδη οίκοθεν τινά τών 
συνήθων πατρωνυμικών καταλήξεων (άδας, ίδας, νδας), δέν σχη
ματίζεται έξ αύτοΰ άλλο δεύτερον πατρωνυμικόν, άλλά τίθεται 
απλώς κατά γενικήν, όπως έν έκείνη τή έπιγραφη έγίνετο καί 
όπως βλέπομεν καί έδώ τά Κοιρατάδαο, Κλιαρχίδαο, Χαρώνδα. 
’Άς προσθέσωμεν δέ ημείς καί τόδε’ ότι πάντως καί πάντοτε οί 
Βοιωτοί δέν μετεχειρίζοντο τούς ιδιάζοντας πατρωνυμικούς τύ
πους τούς είς ιος, ειος καί ίηος, καί άν έτι άλλο τι δεν εκώλυε,
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άλλά μόνον ότε ήθελον, ώς τοΰτο φαίνεται έκ πολλών έπιγραφών, 
ένθα δι’ όλου δέν άπαντώσι’ πότε δέ ήθελον και πότε όχι και 
το διά τί, δέν ήξεύρομεν. ΓΌτι δέ έν τώ ά. στιχω τής ήμετέ- 
ρας επιγραφής έμεινεν ή γενική Άργίω (=Άργειου) και δέν 
έσχηματίσθη έξ αύτοΰ ονομαστική τις πατρωνυμικού, λόγον έχει 
βέβαια τό οτι το όνομα τοΰτο, έθνικόν κυρίως ον και μετέχον τοΰ 
κτητικού τύπου, δέν ήρμοζε νά ύποβληθή είς άλλον έτι περαι
τέρω μετασχηματισμόν, όπως, νομίζομεν, δέν ήθελον μετασχη- 
μ,ατισθή καί τά ώς κύρια άνδρών ονόματα εύχρηστα Αάκων, Θέσ- 
σαλος, γινόμενα Λακώνιος καί Θεσσάλιος. Φαίνεται δέ, ότι καί 
έν γένει έκ τινων καταλήξεων ονομάτων, έν αίς καί ή εϊος αύτη 
καί ή αΐος καί ή ιος καί είτις άλλη, δέν ήτο παρά Βοιωτοΐς συνή
θεια νά σχηματίζωνται πατρωνυμικά. ’Αλλ’ άλις τούτων. Ση- 
μειοΰμεν έτι μόνον, οτι έν τώ τελευταίω στιχω τής ά. σελίδος 
καί έν τώ ιή. στίχω τής β\ σελίδος ομοίως πως έχαράχθησαν έπί 
τού λίθου κολοβά δύο τών κατ’ ονομαστικήν ονομάτων, άνευ τοΰ 
τελικού σίγμα, διότι ακριβώς ημείς άπεδώκαμεν τά έκεΐ δρώμενα· 
ειΝι,κίηος καί ΞέννειΕύ . . . ’Εκ τούτων δέ τό Νικίηος είναι 
πατρωνυμικόν = Νικίειος, τόδέ Ξέννεις (ώς τό ύποθέτομεν πλή
ρες) είναι=Ξέννης, δηλ. δμοιον τώ Ξενέας καί τώ Ξεννίας, άπερ 
ήδη εύρηνται έν τοΐς λεξικοΐς τών κυρίων ονομάτων, ώς καί τό 
θηλ. Ξεννίς, τό δέ Ξεννώ θέλομεν απαντήσει κατωτέρω.

Εφεξής έκδίδομεν, πάλιν έξ αντιγράφων τε καί χάρτινων έκ- 
τύπων, έπιτυμβίους έπιγραφάς, άναγνωσθείσας έπί στηλών, τών 
μέν πρό έτους σχεδόν, τών δέ πρό τριών περίπου μηνών είσαχθει- 
σών έκ τών περί τήν Τάναγραν τόπων είς τήν έκεΐ έπιμελεία καί 
δαπάνη τής άρχαιολογικής Αθηνών εταιρίας σχηματισθεΐσαν Συλ
λογήν. Έξελεξάμεθα δέ έκ τών πολλών έπιτυμβίων έπιγραφών, 
όπως καί άλλοτε, έκείνας σχεδόν μόνας, αϊτινες παρέχουσί τι 
νέον καί περίεργον ή κατά τήν ονοματολογίαν ή κατ’ άλλο τι. 
Προτάσσομεν δέ τάς κατά τό σχήμα τών γραμμάτων παλαιο- 
τέρας, έπειτα δέ έπιφέρομεν τάς νεωτέρας.

4. Ά θ α ν ο γ ι τ ί ς.— [Επίθημα τάφου κιβωτοειδές, Ελλιπές τά κάτω, 
λίθου πώρινου, ύψ. 0,50, πλάτ. 0,70, πάχ. 0,32·]
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2. Έπι ’Αθανοδόρα.— [Έπίθ. τζίφου, λίθ. πωρ. εχον έν τή άνω έπι
φανεία τετράγωνον κοιλότητα, 0,15. 0,24. 0,24],

3. Άρίσταρχος.— [Άνω μέρος στήλης μετ’ άετωματίου, λίθ. μέλανος. 
0,75. 1,08. 0,16].

4. Διονύσιο(ς).— [Στήλη τετράγωνος λίθ. πωρ. 0,22. 0,20. 0,10].
5. Έπι Εύ/σενίδα, — Ειε—.[Έπίθ. τάφ. τετράγ. λίθ. πωρ. τεθλασμέ

νου εις δύο, έπιγεγραμμένον κατά τάς δύο παρα- 
κειμένας πλευράς. 0,20. 0,25. 0,14].

6. Θραικία.— [Στήλη πλατεία λίθου πωρ. 0,58. 0,35. 0,15].
7. Βιπάργα.— [Έπίθ. τάφ. λίθ. πωρ. εχον έν τή άνω έπιφανεία καμ

πύλην κοιλότητα. 0,35. 1,00. 0,24].
8. Ριππίξενος. — [“Ομοιου τω ανωτέρω. 0,70. 0,80. 0,38].
9. Κλιάρχα.—[Στήλη μετ’άετωματίου λίθου φαιού. 0,48. 0,29. 0,08], 
10. Μ ν α μ ί χ α.— [ » » » » μέλανος. 0,46. 0,29. 0,10].
1 1. Μνάσον.— [Στήλη τετράγ. λίθ. φαιού. 0,82. 0,50. 0,28]·
12. Ό)λυμπιόδορος.— [Άνω μέρος στήλης μετ’ άετ. λίθ. φαιού. . . .] 
13. Πύρινος. [Στήλη πλατ, μετ’ άετ. λίθ. πωρ. 0,56. 0,28. 0,13].
44. Φιλαρέτα.—[Έπίθ. τάφ. λίθ. πωρ. εχον έν τή άνω έπιφαν. καμ- 

πύλ. κοιλότ. 0,65. 0,86. 0,35].
15. Χοιρ. ..—[Άνω μέρος στήλ. μετ’ άετ. λίθ. μέλ. έλλιπες τά κατά 

δεξιά. 0,18. 0,20. 0,13].
16. Έπι Φσεγο...— ['Όμοιον τω ανωτέρω, καί ελλιπές ώσαύτως. 

0,30. 0,36. 0,48].

Σχήμα γραμμάτων πασών τών άνω έπιγραφών είναι το πα- 
λαιότατον, ού ήδη δύο δείγματα ξυλογραφικά έδώκαμεν έν προη
γούμενοι; τεύχεσι τοϋ Αθηναίου.— Αί περί τοϋ σχήματο; τών 
μνημείων, ποιότητος τών λίθων καί μεγέθους αύτών ειδήσεις εί
ναι τοϋ Π. Σταματάκη. Έγώ δέ είς το σύνολον αύτών παρατη
ρώ τρία τινα* ά. τήν ανωμαλίαν τής χρήσεως τοϋ δασέος Η καί 
τοϋ F έν τοΐς δυσίν άπο τοϋ ίππος όνόμασι καί τήν τών διπλών 
συμφώνων έν τοΐς άρ. 5, 7, 8, 13, 16.—β' οτι το έπι μετά δο
τικής τρις άπαντα έν 16 άριθμοΐς, ένω έν τοΐς έφεξή; τών μέσων 
χρόνων, ούσι 41, ουδέ άπαξ, πάλιν δέ θά το έπανίδωμεν πλεονά- 
κις έν τοΐς τών 'Ρωμαϊκών χρόνων μνημείοις, καθά ήδη τοΰτο καί 
άλλοτε παρετήρησα έν Αθηναίου τόμ. γ'. σελ. 173’γ'. οτι τρις 
τό άπλοϋν υ έμφανίζεται, όχι δέ το άντ’ αυτοϋ ου ή το ίον, άέν 
τοΐς ύστερον χρόνοι; φαίνονται έπικρατήσαντα.
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Μεταβαίνομεν είς τά τών μέσων Ελληνικών και τών Μακε^ 
δανικών χρόνων μνημεία, καθ’ 'όσον τδ σχήμα τών γραμμάτων τδ 
εν τοΐς χαρτίνοις έκτύποις μάς οδηγεί. ’Τσως δέ εις έν τι και 
δεύτερον τούτων δέν έγινεν επ’ ακριβες·ατον η διαγνωσις απο τών 
επομένων 'Ρωμαϊκών χρόνων, διά την δυσκολίαν τοϋ πράγμα
τος, έφ’ ώ προαιτούμεθα συγγνώμην παρά τών εγκρατέστατων 
είς τά της παλαιογραφίας.

4. Άγαθθώ.—[’Άνω μέρος στηλ. πλατ. λίθ. μέλ. 0,43. 0,32. 0,40].
2. Άμουμ άδωρο ς.— [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,70. 0,34. 0,4 ο].
3. ’Α ν τ ι γ ε ν ί ς.— [Στ. πλ. λίθ. μελ. 0,46. 0,20. 0,42].
4. Ά ρ ι σ τ ί'/ α·— [’Άνω μέρ. στ. πλατ. λίθ. μέλ. 0,38. 0,30. 0,05]*
5. ’Α ρ ι σ τ ο κ ώ. — ['Ομοια. 0,45. 0,36. 0,40].
6. Άφθοννώ.— [Όμοια τεθλασμ. ε’ς δύο. 0,92. 0,32. 0,43].
7. Δαλικκώ. — [Στ. πλ. λίθ. πωρ. 0,39. 0,22. 0,40].
8. Δ ε ξ ι γ ί τ ω ν.— [Στ. πλ. λίθ. μέλ. . . .]
9. Διωνιουσοδώρα. [Στ. πλ. λίθ. μελ. τεθλασμ. εις δυο. 0,90. 0,43* 

0,09].
40. Έ π ε ν έ τ α.— [Στ. πλ. λίθ. μελ. 0,65. 0,35. 0,44].
4 4. Έ ρ μ αϊ κ έ τ α ς.— [Όμοια. 0,53. 0,32. 0,40].
42. ΕύΡετειρίς. — [ β 0,98. 0,48. 0,20. τεθλασμ. ε’ς δυο].
43. Εύετειρίς. — [ » 0,56. 0,28. 0,42],
44· Εύωνυ μ άδωρος. — [Στ. πλ. λίθ. πωρ. τεθλασμ. ε’ς δύο. 4,45- 

0,62. 0,23].
45. Θεόσζοτος.— [’Άνω μέρ. στηλ. πλ. λίθ. μέλ. 0,62. 0,32. 0,40].
16. Θ ι ο γ ί τ α.— [Στ. πλ. λίθ. μελ. 0,7 ο. 0,3 I ■ 0,4 8].
47. Θ'.ομ(νάσ]τα·

Σ ρ οτυλλίς'
Σ ρ οτονίκα. — [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,65. 0,28. 0,4 I],

48. '1 αρώ. — [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0.70. 0,31. 0,07].
49. Ίρανίχα.— [Άνω μέρ. στηλ. πλ. λίθ. μέλ. μετ’άετωμ].
20. Ίσμειν.κέτας.— [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,82. 0,34. 0,08].
24. Ίτα μος. — [ β » β β 0,75. 0,30.0,08.
22. Κ α λ λ ί ν α ο ς— [’Άνω μερ. στηλ. πλ. λίθ. μελ. τεθλασμ. εις 5 

τεμάχιά. 0,46. 0,33. Ο,Ο6].
23. Κόρα.—[Στ. πλ. λίθ. πώρ. 0,50. 0,30. 0,40].
24. Κοριθώ. — [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,73. 0,34.0,08].
25. Λ ί γ ο υ p ο ν.—[Στ. » » » 0,^5.0,33.0,46].
26. Μ ατίων. — [ » » » » 0,48.0,32.0,40.έλλιπής τα κάτω].
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27. Μοίριχος. — [ » » »
28. Νικοττώ.—[ » » »
29. Ξενοκκώ.— [ » » »

» 0,85.8,34.0,24].
ί τεθλασμ.είς δύο. 0,63. 0,30.0,10].

πωρ. 0,50. 0,28. 0,12].

30. Όλύμπιχος
Άναξίωνος·
Ήρόδωρος
ΆνΔξίωνος.— ["Ανω μέρος στήλης λίθ. μέ). μετ’ άνθεμίου και ρο

δάκων δύο. 0,80. 0,48. 0,10].
31. Όμολωίων.— [Στ. π), λίθ. μέλ. τεθλασμ. είς δύο. 1,05. 0,42.

0,30].
32. Όνασίχα.— [’Άνω μέρ. στη), π), λίθ. μέλ. 0,30.0,30.0,06].
33. Όνασίχα.- [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,70. 0,29. 0,40].
34. Παρθεννώ. — [’Άνω μέρος στήλ. λίθ. μέλ. 0,35. 0,32. 0,10].
35. Πολ ο ύ ξένος.— [ Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,54. 0,29. 0,10].
36. Πτωϊοδώρα. — [ »
37. Σ φ η ρ ι ς. — [ »
38. Τ ι μ ο μ ά χ α.— [ »

0,42. 0,22. 0,06].
0,52. 0,31.0,07].
0,70. 0,32. 0,15. "Εχει υπδ

την έπιγραφην υδρίαν άνάγλυπτον].
39. Φι λ λ ώ. — [ Στ. πλ. λίθ. μέλ. μετ’ άετ. 0,63* 0,29. 0,07].
40. Φιλοτέλης

'Ηρακλεώτης. —[» » β » τεθλασμ. είς δύο. 0,56. 0,22 0,04]. 
41. Χαριππίδας.—[ Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,42. 0,38. 0,07].

Εις το κείμενον τών ανωτέρω έπιγραφών άρκούμεθα νά παρα- 
τηρήσωμεν ολίγα τάδε’ οτι επτάκις έμφανίζεται ή τών είς ώ θη
λυκών ονομάτων γραφή διά δύο προηγουμένων συμφώνων, άντι 
δι’ ενός. "Οτι σφάλματα τοΰ λιθοξόου είναι έν τώ 17 άρ. ένθα δίς 
το ΣΡΟ άντι τοΰ όρθοΰ Στρο, καί έν τώ άρ. 30 το ΑΝΑ άντι 
'dra. την δέ έν τω άρ. 10 γραφήν διά τοΰ ε τής διφθόγγου αι 
δέν θεωροΰμεν σφάλμα, άπαντα δέ καί κατωτέρω, έν άρ. 9.

’ίδού τέλος καί τών μνημείων τών 'Ρωμαϊκών χρόνων αί έπι- 
γραφαί*

1. Αίχμαρέτα — [Στήλη πλ
2. Άμινίας. — [ » »
3. Ά μ ι νώ. —[ » »
4. Άριστοκράτεις·

Πρωτόμαγος.— [ » »

ιτ. λίθ. μέλ. 0,38. 0,36. 0,08].
» » 0,85. 0,35. 0,15].
» » 0,62. 0,28. 0,10].

β > 0,75. 0,36. 0,13].



300 ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

5. Έπι Βαχχίωι* Πίστις. — [Δύο στήλαι συμφυείς (*) μετ’ αέτωμα· 
τίων, καί «δύο ζευγών ^οδάκων, λίθου φαιού, τε- 
θλασμ. εις δύο· 1,05. 0,62. 0,13].

6. Βαχχίς
χαιρε.— [‘Άνω μέρ. στήλ. πλ. λίθ. λευκού μετ’ άετωμ. και ροδά

κων δύο. 0,50. 0,33. 0,09].
7. Β λ ε π ο ν τ ί δ α ς.—[Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,64. 0,30. 0,10].
8. Β)ουκατία. — Στ. πλ. λίθ. μέλ. μετ’ άετ. έλλιπής τά κατ’ αριστερά. 

0,55. 0,22, 12].
9. Δα μ έ νέτος.— ’Άνω μέρος στ. πλατ. λίθ. μέλ. τεθλασμ. εις τρία]. 

ΊΟ. Δεξίδαμος.— [Τεμάχ. πώρ. καμπύλον κατά την έγγράμματον επι
φάνειαν. 0,13. 0,34. 0,10].

11. Δικαιόπολις.— [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,50. 0,27.0,14].
12. Διωνιούσιος

χρηστός.— [’Άνω μέρος στηλ. λίθ. πωρ. 0,30. 0,25. 0,10].
13. Δο(ύ)λος.— [Στ. πλ. λίθ. μέλ. μετ’ άετ. 0,70. 0,32. 0,07].
44. Ε I σ ο τ ί μ α.—[Στ. πλ. λίθ. μέλ. τεθλ. είς δύο. 1,03. 0,38. 0,12].
15. Έπι

Εισω.— [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,98. 0,38. 0,10].
16. Έρμώ.—[ » » » » 0,60. 0,27. 0,11],
47. Έπι

Έρωτίδι
Άγαθοκλέους
γυναικί.— [Κιονίσκος λίθ. φαιού ΰΦ. 0,73, διαμέτρου 0,30. Έχει 

και στεφάνην άνω, ώς οί Αττικοί].
18. Εύκ ηρον. — [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,28. 0,30. 0,14].
19. Έπι

Εύτυχα.— [Στήλη ακατέργαστος λίθ. πωρ. 0,75.0,45. 0,18].
20. Έπί Εύφροσύνη Κριτοβού-

λου Αθηναία. Έπι Κριβούλω. — [Άνάγλυφον λίθου λευκου 
μετ’ άετωμ. άπεσπασμένου. 1,72. 0,72· 0,08. 
Κατά δεξιά τψ θεωμένφ κάθηται γυνή έπι θρό
νου ένδεδυμένη χιτώνα ποδήρη καί έπ’ αύτού πέ
πλον. Προ αύτής ΐσταται άνήρ δεξιούμενος αύτήν 
καί τή άριστερα κρατών ^γχος. Άπο τής ζώνης

(♦) Τό είδος τοΰ μνημείου μάς ενθυμίζει τδ μοναδικόν εκείνο ζεύγος xtoviJ 
σκων ’Αττικών, ού εδώκσμεν εΐκο'να έν ‘Αθηναίου το'μ. ά. οελ. 397. Και εκεί 
καί έδώ ό αύτός λο'γος (ένταφίαοις άνδρός όμοΰ καί γυναικδς γάμω συνε- 
ζευγμένων) έγέννοσε τδ αύτό σχήμα.
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του μάχαιρα άνηρτημένη μετά κολεού. Λίαν τε- 
τριμμένον. ’Γπέρ τας κεφαλάς έπι του γείσου τα 
γράμματα (*).

21. Έπι Ζωσιμα.—[Άνάγλυφον μετ’άετωμ. λίθ. λευκού. 1,05. 0,48. 
0,13. Παριστάνει α'νδρα ίστάμενον άντωπόν, έν- 
δεδυμένον χλαμύδα· την δεξιάν χε~ρα εχει έπι τοΰ 
Στήθους ύπδ την χλαμύδα, την δ’ άριστεράν πρδς 
τά κάτω παρά τδν μηρδν, κρατούσαν τι δυσδιάζρι- 
τον. Έ έπιγραφη έπι τήςβάσεωςτοΰ άέτώματίου].

22. Έπι
Ζωσίμήι.— [Στ. πλ. λίθ. φαιού, μετ’ άετ. 0,94. 0,36. 0,05].

23. Θεύδωρος
Κλεαρίστο.— [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,48. 0,34· 0,10].

24. Καλόνικος. — [ » » » » έλλιπής τά κάτω. 0,39. 0,31. 0,08],
25. Λουκίδας. — [ β β β β μετ’ άετ. 0,40. 0,21. 0,07.]
26. Μίκουθος—[Άνω μέρ. στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,43. 0,47. 0,12].
27. Νιουμήνιχος—[’Άνω μέρ. στηλ. πλ. λίθ. μέλ. τεθλασμ. εις 

δυδ. 0,35. 0,43. 0,07].
28. Ξ ε ν υ λ λ ί ς.— [Στ. πλ. λίθ. μέλ. 0,68. 0,29. 0,11].
29. Ξεννώ. [Στ. λίθ. φαιοΰ, μετ’άετωμ. και ροδάκων δύο. 0,84. 0,37. 

0,08].
30. Έπί

Παράίτκέύή·
Διοκλέα.— [Στ. πλ. λίθ. λευκού, μετ’ άετ. και ροδάκων δύο. 0,68. 

0,28. 0,09].
31. Έπι

Π ο σ ει δ έ α.— [Στ. πλ. μετ’ άετ. λίθ. φαιοΰ. 1,00. 0,48. 0,13].
32. Έπί

Προσδοκίμω.—[Άνάγλυφον λίθ. φαιού, άπολήγον πρδς τά άνω εις 
άνθέμιον. 1,20. 0,38. 0,10. Ύπδ τδ άνθέμιον έπι 
τοΰ γείσου ?χει τήν έπιγρ αφήν],

33. Πουροί ς.— [Στηλ. πλατ. λίθ. μέλ. 0,70. 0,33. 0,12].
34. Σεραπίων

χρηστός.—[Άνω μέρ. στηλ. λίθ. μέλ. τεθλασμ. είς τρία].
35. Σ ι μ ά κ ω ν

(*) Το άνάγλυφον εύρέθη ώς έπΐπωμα μεταγενεστέρου τάφου, καθά ό Άθα' 
νάσιος Δχμυτριάδης μας έγραψεν. Ούτω δέ και τά άλλα ανάγλυφα π ως επι- 
πώματα ή ως τούς τοίχους τάφων άποτελούντες λίθοι εύρέδνπαν, οΰδέν δέ κατα 
χώραν τήν ίδιαν.

(Αθηναίου τεύχος δ' έτους δ'.) 21
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χρηστός·—[ * * > * * μετ αετ. 0,40. 0,24.0,08]·

(*) Στήλαι ολως ανεπίγραφοι εύρίσχονται οχι τόσον σπανίως ίν ’Ατπχ^.

36. Σόβαρον
χαΐρε.— [Δυο στήλαι συμφυείς μετ’ άετωμ. λίθ. λευκοΰ. 0,80. 0,52, 

0,08. 'Η κατ’ άριστεράν τω όρώντι δεν εχει έτα- 
γοαφην. (*)

37. Έπί
Στράτωνι.— [Έπίθ. τάφ. τετράγ. λίθ. ζωρ. 0,17. 0,40. 0,15]·

38. Σ ώ κλ 8 ι α.— [Στ. ζλ. λίθ. ζωρ. μετ’ άετ. 0,50. 0,57. 0,05]·
39. Σωσιγένης Ξεννω.

’Αρ t τάνδου
Άργέος.-------[’Άνω μέρ. στήλ. μετ’ άετωμ. λίθ. μέλ. 0,52. 0,38· 

0,05].
40. Σωτας

χαίρε.— [Στ. ζλ. λίθ. λευκοΰ, μετ’άετωμ. και ροδάκων δύο. 0,4^. 
0,24. 0,06].

41. Του ρανίς·— [’Άνω μέρ. στήλ. ζλ. λίθ. μέλ. 0,31.0,32. 0,09\
42. Έπί

Φαύστω Παμφίλου. — [βάθρ. τετράγ. λίθ. μέλ. 0,50. 0,82. 0,68. 
"Εχει άνω τετράγ. κοιλότητα]·

43. Έπί Φιλουμενή.— [Στ. λίθ. λευκοΰ μετ’άετ. 0,15. 0,63. 0,12. 
Έχει άνάγλυφον ζαράστασιν τήνδε· Κατά δεξιά 
τω θεωμένω ΐσταται γυνή άντωζδς ένδεδυμένη 
χιτώνα ποδήρη καί έπ’ αύτοΰ πέπλον και έχουσα 
τήν δεξιάν έπί τοΰ στήθους ύπο τον πέπλον. Δεξιά 
αύτής ΐσταται άνήρ εχων χλαμύδα και τήν δε
ξιάν έπί τοΰ στήθους. Τά γράμματα άνω τής κε
φαλής τής γυναικός.]

44. Έπί Χαρισί α. — [Στήλ. ζλ. μετ’ άετ. λίθου φαιοΰ. 0,65. 0,25. 
0,08.1Ύπό τήν έπιγραφήν έχει έν τετραγώνω κοι- 
λότητι άνάγλυπτον μορφήν πολύ έφθαρμένην, γυ
ναίκα ίσταμένην καί πρό αύτής. ..].

Είς τά ανωτέρω κείμενα άλλο σχεδόν δέν έχομεν νά παρατη- 
ρήσωμεν, είμή τά σφάλματα λιθοξόου έν τοΐς άρ. 20 και 39, τδ 
Κριβούλου δηλ. και τό Άριτάνδου, τοΰτο αντί ’Αριστάνδρου πι
θανώς. Τδ δέ του άρ. τούτου Ξεννω δέν είναι, ώς ήμεΐς τδ άπε
δώκαμεν, παραλλήλως τω Σωσιγένης, άλλ’ έπ’ αύτοΰ τοΰ Σω: 
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σιγένης κεχαραγμένον μείζοσι και χονδροειδεστέροις γραμμασιν, 
ώς εμφαίνει τά ύπ’ οψιν ήμών χάρτινον έκτυπον. Είναι δηλ. διτ- 
τογραφία έκεΐ, γενομένης Δευτέρας χρήσεως της στήλης έπι αλλω 
νεκρώ. Άξιοπαρατήρητον έτι είναι το ύπ’ άρ. 17 μνημεΐον, ον 
κιονίσκος κατά το είδος τών Αττικών. Τις οίδε και άν δέν με- 
τεκομίσθη δ λίθος έκ της ομόρου Αττικής, έκ παλαιοτέρου άλ
λου τάφου. Περί δέ τών πολλών έ πι και περί τών χρηστός 
και χαιρε και περί τών όλιγίστων ξένων εϊπομεν άλλοτε έν 
Αθηναίου τόμ. γ'. σελ. 166 κ. 173 τά δέοντα.

Μίαν δέ γενικήν παρατήρησιν έπί πασών τών έκατδν και μιας 
τούτων έπιτυμβίων έπιγραφών άναγράφομεν όχι μέν ολως άσυν- 
τελη εις την ορθήν αύτών έκδοχήν, μελαγχολικάς δέ σκέψεις 
έγείρουσαν, οτι δηλ. δ μάκρος και αδυσώπητος χρόνος δέν ήύδό- 
κησε νά μάς διατηρηση έν τοσούτοις τής Τανάγρας άση'μων η 
τούλάχιστον άγνωστων ήμΐν άνθρώπων μνήμασι και κάνέν έπι- 
σήμου άνδρός ή γυναικός, λ. χ. τής ποιητρίας Κόριννας. ’Αλλ’ 
αυτή κοινή ύπήρξε τύχη έν Έλλάδι πάντων τών έπισήμων μνη
μάτων, πλήν όλιγίστων έπι πολλοΐς δμού πεσούσιν έν μάχαις 
τεθειμένων, καί πρέπει οί ήμέτεροι όταν έντυγχάνωσιν έπιτυμ- 
βίαις κατά τήν Ελλάδα έπιγραφαΐς νά μή άναπτερώνται περιχα
ρείς, ώς συνειθίζουσιν, εύθύς άμα άναγνώσωσί που γεράσμιον κάνέν 
ονομα Σωκράτους ή Πλάτωνος ή Ίπποκράτους ή Επαμεινώνδα, 
άλλά νά σκέπτωνται μετά τής ψύχρας κριτικής, οτι δχι ένδε- 
χόμενον, άλλά πιθανώτατον μάλιστα είναι, τά ονόματα έκεΐνα 
νά άνήκωσι κατά τύχην είς δμωνύμους άλλους παρά τούς έν τή 
ιστορία τή Ελληνική διαθρυληθέντας.

Έν τέλει άνατυπούμεν μίαν τών έν τώ προηγουμένω τοϋ Α
θηναίου τεύχει έκδοθεισών έπιγραφών, τήν έν τώ άνω μέρει τής 

• 207ης σελίδας, διότι τδ έκεΐ δοθέν κείμενον κατεδείχθη ήμΐν 
παρά φίλου έλλιπές ον κατά τινα, τδ μέν έκ τυπογραφικού πα
ροράματος, τδ δέ και έξ ήμετέρας, ώς μή ώφελεν, άπροσεξίας. 
’Ακριβέστερον νυν άντιγραφεΐσα ή έπιγραφή έχει ούτως*

..........δΐαι)τηταΙ; έπι Κη φ ι σοφ ώ(ν το ς άρχοντος. 
..... Αεω(ντ)ίδος Άχαμαν(τίδος
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. . ΣΛ... Φιλοκράτης Ε(ύε·)τίων
.. Πρ)οβαλ(σ- Σωστράτου ΦρεάρΑύτοκλε...

5 . ....................... Θεαγένης
. . . Παιρχίδης
. . . Άντίλοχος
. . . Σ)καμβων(δης
...... κιίων

Καλλι...
Καλλ....
Θηρι. ..
Αωγε. ·· 
έκ Κε(ραμέων

40. ...... Σκαμ)βωνίδης 
. . . .... α)νδρος 

....οτο;

Σωσι.. ·..
Προσ(πάλτιος 
Ευθ....

Έτι έν. σελ. 515 του αυτού τεύχους έν στίχω 13ω τής έπι
γραφής άναγνωσθήτω Φ;ενεάταν το έκεϊ έσφαλμένον. Φ j ε
ν ά τ α ν.

Έν Άθήναις, τή 2 Δεκεμβρίου 1875.

Στέφανος Α. Κουμανουδης.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΔΕΟΝΤΟΣ.

Είς το έν Λονδίνω έκδιδόμενον περιοδικήν Academy γράφε* 
πρδς τοΐς άλλοις ό "Αγγλος καθηγητής κ. I. Τ. Mahaffy, έπισκε- 
φθείς προ μικρού τήν Ελλάδα, και περί τού έν Χαιρωνεια λέοντος 
τά έςής, έπί σκοπώ βεβαίως ϊνα ληφθή πρόνοια τις πρδς διάσω- 

καί έπισκευήν αυτού’
«Είναι γνωστόν ότι προ μιας ή δύο γενεών απειρόκαλος καί. 

αμαθής τις Έλλην άνετίναξε τδν λέοντα διά πυρίτιδας έπι τ^ 
έλπίδι εύρέσεως θησαυρού,. Εύτυχώς όμως, συγκείμενος ούτος έκ 
διαφόρων τεμαχίων, διεσπάσθη χωρίς νά διαρραγή βιαίως’ τά δέ 
τεμάχια, όντα ευμεγέθη, δύνανται ευκόλως νά άνιδρυθώσιν είς 
την οίκείαν θέσιν. Ούδέν τεμάχιον φαίνεται άπολεσθέν, ρλίγαι δέ 
λίραι στερλΐναι θά έξήρκουν ϊνα άνιδρυθή τδ μνημεΐον όπως 
ϊστατο τδ πρώτον .... Έπί πάσιν επικρατεί τό αίσθημα τής 
λύπης, οτι τοιούτο λείψανον ηρωισμού καί μαρτύρων τής ιστο
ρίας κατάκειται έν ταΐς ήμέραις ταύταις μόνον φύλακα έχον τήν
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έσχάτην ολιγωρίαν και σύντροφον την έρημιαν.» Ταύτα ο σοφάς 

Άγγλος.
Όμολογουμεν οτι πολλά πολλάκις έμάθομεν παρα τδν τής 

εσπερίας Εύρώπης σοφών περιηγητών της 'Ελλάδος, αναφερό- 
μένα ε’ίς τε τήν αρχαιολογίαν και είς τά έν τή πατρίδι ήμών 
Οωζόμενα τής αρχαίας τέχνης μνημεία’ καί οτι αύκ ολίγον συν
τελεί δ πρδς ταύτα σεβασμός τών ξένων είς έκτίμησιν και σωτη
ρίαν αυτών παρά τω λαώ’ δι’ ά πας φιλάρχαιος καί ή επιστήμη 
αύτή έχει βεβαίως πολλάς χάριτας πρδς τούς σοφούς τούτους, 
τούς μή όκνούντας νά περιγράφωσι καί δημοσιεύωσι τάς αύτών 

περιηγήσεις.
Ούχ ήττον όμως δέον νά δμολογήσωμεν οτι καί τινες τών περιη

γητών έξ εύπιστίας ή μάλλον έξ ατελούς γνώαεως τών καθ’ ημάς, 
ούχί δέ έκ κακής προθέσεως διέδωκαν περί ήμών και πολλά 
άτοπβι καί μυθώδη, δι’ ών ούχι σπανιως διεστρεβλωθη η περί 
τινων πραγμάτων όρθή τών αναγνωστών κρίσις.. ’Εκ τοιαύτης 
πηγής νομίζομεν οτι πηγάζουσι καί τ·’ ανωτέρω περί τού έν Χαι- 
ρωνεία λέοντος ρηθέντα ύπδ τού άγγλου καθηγητού κ. Μαχάφη, 
ΙΙολλαχού τής Ελλάδος πιστεύεται ύπδ τού αμαθούς όχλου ότι 
εντισι μνημείοις άπεταμιεύθησαν ύπδ τών αρχαίων θησαυροί ή 
πολύτιμα πράγματα. Τήν δόξαν ταύτην,. πραελθούσαν ίσως έκ 
τών έν τοΐς άρχαίοις τάφοις συνήθως άνευρισκομένων πραγμάτων, 
ά οί έν τοΐς καθ’ ήμας χρόνοις πολλοί άρχαιοκάπηλοι μεταποιούσαν 
είς άληθή θησαυρόν διά τής εμπορίας των, ύπέβαλον ίσως είς 
βάσανον, ή καί νύν έτι ύποβάλλουσιν ένιαχού οί χωρικοί, δια- 
τρυποϋντες ή καί διαλύοντες μνημεία πρδς άναζήτησιν θησαυρού. 
Τούτο άκούσας που παρά τών ήμετέρων δ ρηθείς Άγγλος, καί 
πιστεύσας οτι πανταχού και πάντοτε γίνεται έν Έλλάδι, έφήρ· 
μασε καί έπί τού έν Χαιρωνεία λέοντος, ού είδε διερρηγμένα τά 
μέλη έπί τής γής. Άλλ’ έξέφυγε τήν οξύνοιαν αυτού οτι μνη
μείου διά πυρίτιδος διαρρηγνυόμενου αδύνατον νά μή συντριβή 
καί νά μή άπολεσθώσι καί πολλά αύτού μέρη. Εύτυχώς τά τού 
λέοντος μέλη πάντα ύπάρχουσι σώα, καί δυνατόν είναι νά συγ- 
κολληθώσΐ ςςάλιν, ώς δ κ. Μαχάφης, ίδών αύτά μαρτυρεί' δθεν
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δήλον δτι πυρΐτις δέν διέρρηξεν αύτοΰ τά μέλη, άλλ’ δ μακρύς 
ϊσως χρόνος, διαλύσας τούς συνέχοντας αυτά σίδηρους η έν γένει 
μετάλλινους γόμφους, δ καί έν άλλοις πολλοΐς μνημείοις ούχί 
σπανίως έγένετο.

Και αυτή μέν ή τοΰ Άγγλου είδησις πιςεύομεν οτι προήλθεν 
έκ της εύπιστίας αύτοΰ, ή δ’ επομένη έξ άτελοΰς γνώσεως τών 
ημετέρων πραγμάτων.

Νομίζει ό σοφός καθηγητής οτι όλίγαι μόνον άγγλικαί λίραι 
ήρκουν νά συνδεθώσι τά τεμάχια τοΰ λέοντος, ά πάντα σώζονται, 
καί νά άνιδρυθή ούτος πάλιν έν τή οικεία θέσει.

Τοΰτο θά ητο βεβαίως δυνατόν άν μη ήτο δ λέων έν Χαιρω- 
νεία, ήτοι έν τόπω έρήμω καί ούκ ολίγον μακράν τών Αθηνών 
κειμένω. Άλλά καί έν Άθήναις άν ήτο, διστάζομεν νά πιστεύ- 
σωμεν οτι δι’ ολίγων λιρών θά έξετελεΐτο ή συγκόλλησις τών 
μελών, και έπί τή ύποθέσει οτι έχομεν πάντα τά πρδς έκτέλεσιν 
τοιούτου έργου μέσα.

Περί τής συγκολλήσεως καί άνιδρύσεως τοΰ λέοντος τούτου 
πολλάκις έσχεν αφορμήν ή αρχαιολογική ήμών εταιρία νά σκεφθή, 
διότι τινά τών μελών τοΰ συμβουλίου αύτής είδον αύτόν έπι 
τής θέσεώς του.

Ό γράφων ταΰτα ένθυμεΐται, οτι έγένετο σκέψις περί τούτου 
έν τώ συμβουλιω τής εταιρίας ταύτης τώ 1858, δτε δ μακαρίτης 
X. Χριστόπουλος, υπουργός ών τότε τής παιδείας, άνεκάλεσεν 
διά Β. διατάγματος τήν αρχαιολογικήν εταιρίαν είς τήν ζωήν 
μετά πολυετή αύτής νάρκωσιν (*).

(1)'Η νάρκωσις αΰτη προήλθεν, έν παρόδω είπεΐν, έκτου θανάτου τοΰ 
τότε προέδρου τής εταιρίας και μελών τινων τοΰ συμβουλίου αύτής, α δέν άν- 
τικατεστάθησαν έγκαίρως. Τό νέον δμως συμβούλων ταύτης, τό έκλεχθέν 
τω 1858 διά διατάγματος έκ τών τότε έπιζώντων ολίγων εταίρων, περίεΐχεν 
έξ ανάγκης ούχι πολλούς ασχολούμενους περί τήν αρχαιολογίαν. Ούχ ήτ- 
τον δμως δραστηρίως και σκοπιμώτατα είργάσθη ύπέρ τής εταιρίας· διότι 
αύτό πρώτον έθεσε τάς άρχάς τοΰ αρχαιολογικού αύτής μουσείου, άρξά- 
μενον νά συλλέγω έν τφ πανεπιστημίφ αρχαιότητας δι* άγορας και 
δώρων, και κύριον αύτοΰ έργον έξέλαβε νά έκτείνη δσον πλεΐστον τόν
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Ό μακαρίτης ιατρός 'Ρέζερ, μέλος τοϋ ευθύς τότε έκλεχθέντος 
συμβουλίου της εταιρίας, οςτις πολλάκις είδε τόν λέοντα μετά 
τοϋ αείμνηστου βασιλέως ’Όθωνος, συνηθίζοντας νά περιέρχηται 
ώς γνωστόν την Ελλάδα και νά έπισκέπτηται τάς έν ταΐς έπαρ- 
χίαις άρχαιότητας, προέτεινεν εις τό συμβούλων περί επισκευής 
καί συγκολλησεως τών μελών τοϋ λέοντος, βεβαιών οτι δυνατόν 
είναι νά άπαρτωθή πληρης ούτος, διότι πάντα τά μέλη αύτοΰ 
σώζονται. Ύπεσχέθη δέ ό αύτός νά πείση η τόν βασιλέα "Οθωνα 
ού ητο ιατρός η τόν βασιλέα της Πρωσσίας Γουλιέλμον τόν Δ', 
οςτις ητο έπίτιμος της εταιρίας αντιπρόεδρος, νά καταβάλει η ό 
εις η δ έτερος πάσαν την εις τοΰτο άπαιτουμένην δαπάνην. Τό 
συμβούλων της εταιρίας έπεδοκίμασε προθυμότατα την πρότασιν’

τέως στενόν τής έταιρίας ταύτης κύκλον και τας ένεργείας, παραλαμβά- 
νον είς τούς έταίρους πάντας τούς έν Άθήναις λογίους, όπως έν καιρώ 
τω δέοντι παραδώση τήν διεύθυνσιν τής έταιρίας εις μάλλον κατάλληλα 
πρός τόν σκοπόν πρόσωπα, έν ω πρότερον αύτη έπί κεφαλής είχε πο
λιτικούς συνήθως άνδρας. Διά τής έγγραφης δέ πλείστων νέων μελών 
ηύξησε συγχρόνως καί τάς τής έταιρίας προσόδους, καί ούτω ήδυνήθη 
έντός τοΰ τής δικαιοδοσίας του χρόνου νά έπιχειρήση άλλας τε άνασκα- 
φάς έν Άθήναις καί τήν τοΰ Διονυσιακού θεάτρου, ού έπρόφθασε νά 
καθαρίση άπό τών πολλών χωμάτων τό άνω μέρος τοΰ κοίλου, μεθ’ ο 
παρέδωκε τήν διεύθυνσιν τής έταιρίας είς νέον συμβούλων συνιστάμενον 
έκ καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου καί άλλων λογίων, δπερ διευθύνει σκο· 
πιμώτατα μέχρι σήμερον, έπί 15 δλα έτη, τά τής έταιρίας. Τό νέον 
τοΰτο συμβούλων άμα άναλαβόν τάς έργασίας του δέν ήδυνήθη νά έξα- 
κολουθήση τήν τοΰ Δωνυσιακοΰ θεάτρου άνασκαφήν, διότι ό χώρος τοΰ 
κατωτέρω κοίλου καί τής σκηνής άνήκεν είς ιδιώτην, δστις δέν συνεχώρει 
άνευ άποζημιώσεως τήν άνασκαφήν αύτοΰ, δν ούτε ή έταιρία ήδύνατο 
ν’ άγοράση ούτε ή κυβέρνησις ήθελεν, άναβάλλουσα τοΰτο είς άλλους 
καιρούς. Μετά δύο δμως έτη, ήτοι τφ 1862, έλθόντων συγχρόνως είς 
Αθήνας πολλών Ορώσσων αρχαιολόγων, αιτήσει τοΰ πρέσβεως τής 
Πρωσσίας ήνάγκασεν ή τότε ελληνική κυβέρνησις τόν ιδιοκτήτην νά ζη- 
τήση δικαστικώς τό δίκαιόν του, άφίνων καί μή θέλων είς άνασκαφήν 
τον τόπον. Ούτω διά διπλωματικής παρεμβάσεως παρεχώρησεν ή κυβέρ- 
νησις ήμών είς τούς Πρώσσους τήν άνασκαφήν του θεάτρου καί τήν τι
μήν τής άνερεύσεως τοΰ σωζομένου μέρους τοΰ κοίλου και τής σκηνής 
αύτοΰ.
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άλλ’ έιτα, έξετάδεως άκρίβονς γινόμενης, άπεδείχθή δΐι ή συ- 
ναρμογή ιών τεμαχίων πλήν άλλων ΐδ πολλώνj ά έδει νά μετά" 
κομισθώσιν έξ Αθηνών εις Χαΐρώνειαν, καί ών ούχι πάντων ή 
εύρεσις ήτο τό?έ δυνατή και έν αύταΐς ταΐς Άθήναις, ήσαν πρό 
παντός άναγκαΐοι λιθοξόοι επιδέξιοι κ»αί καλλιτέχναι άρίστβί, 
μέλλοντες νά έργασθώδι καί έπιστατήσωδιν εις τήν εργασίαν ταύ
την, έν άνάγκη δέ νά πρβδθέσωδι και νέόν τι μέρος ολως ελλέΐ·1· 
ττον καί χρήσιμον είς τήν συναρμογήν τών μελών* Επειδή δέ 
ταΰτα ήσαν τότε δυςπόριστα καί έν αύταΐς ταΐς Άθήναις, άφέθη 
νά έκτελεσθή ή έργαδία αύτη έν καλλιτέροις καιροϊς*

Νυν όμως ίσως είναι δυνατόν νά γείνή τοΰτο, διότι καί άφθο· 
νώτερα τά μέσα ύπάρχουσι καί λιθοξόοι καί καλλιτέχναι άνεφά- 
νησαν ούκ ολίγοι. Ένεκα τών ρηθέντων λόγων δέν ήδυνήθη τότε 
τό συμβούλιον νά προβή είς τό έργον’ ούχ ήττον όμως έμερίμνη- 
σεν έγκαίρως ύπέρ τής προφυλάξεως καί σωτηρίας τοΰ ιστορικού 
καί καλλιτεχνικού τούτου μνημείου άπό πάσης βλάβης, διότι 
καί έμμισθον φύλακα έπέστησεν, όστις οίκεΐ πλησίον (ίσως δέ 
ούτος έν ή ώρα έπεσκέφθη ό Άγγλος τόν λέοντα, νά μή ήτο τυ- 
χαίως παρών) καί επιστασία τοΰ έν τή στερεά Έλλάδι εφόρου 
τών άρχαιοτήτων κ. Σταματάκη περιέβαλε μέ τάφρον καί πρό
χωμα τόν χώρον έν ω ό λέων, ώς καί ό Άγγλος ομολογεί ίδων 
τό περίζωμα τοΰτο. Πλήν τούτου έμερίμνησεν ή εταιρία και 
ύπέρ τών λοιπών τής Βοιωτίας άρχαιοτήτων, άνασκάψασα πολ- 
λαχοΰ άρχαίους τάφους, καί συναγαγουσα έν μουσείοις τοπικοΐς 
άπάσας τάς τής Βοιωτίας αρχαιότητας, καί άλλως προφυλάξασα 
αύτάς άπό πάσης φθοράς καί βλάβης, διότι ταΰτα ένόμιδε προύρ- 
γιέστερα καί κατεπείγοντα.

Ταΰτα μαρτυρουσι, νομίζομεν, οτι καταβάλλεται ή νΰν δυνατή 
παρ’ ήμΐν μέριμνα υπέρ διατηρήσεως καί σωτηρίας τών άρχαιοτή- 
των. Όμολογοΰμεν δμως καί ήμεΐς δτι ολως άδύνατον δέν θά 
ήτο νά γείν/] καί τι πλέον ύπέρ αύτών, άν ειχον άλλως τά ήμέ- 
τερα καί άν ύπήρχον άφθονώτερα τά μέσα τής εταιρίας.

Ούκ ολίγον ύπερβολική, ϊνα μή εϊπωμεν άδικος, φαίνεται και 
άλλη καθ’ ήμών ύςτό τών ξένων έκφερομένη μομφή, οτι τά έν
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συναγωγαΐς υπάρχοντα άρχαΐα εύρίσκονται έν τοιαυτγ οϊκτρα κα- 
ταστάσει, ώστε αδύνατον σχεδόν είναι νά ώφεληθή έξ αύτών 
ούτως έχόντων σοφός περιηγητής, και έν γένει αρχαιολόγος. Ου
δόλως άρνούμεθα οτι έν μέρει άληθεύουσι ταΰτα, μή ύπαρχόντων 
τών χρηματικών μέσων ϊν’ άπαπερατωθή τό έν Άθήναις αρχαιο
λογικόν μουσεΐον, οπού δυνατόν είναι νά τοποθετηθώσι προςηκόν- 
τως αί πολλαχοΰ τών Αθηνών υπάρχουσαι αρχαιότητες. Όμο- 
λογοϋντες τήν έλλειψιν ημών ταύτην, έρωτώμεν, είχον καί τά τής 
εσπερίας Ευρώπης έθνη ευθύς έν αρχή έν λαμπροΐς μουσείοις καί έν 
επιστημονική τάξει τά εαυτών άρχαΐα; ή άν καί σήμερον έτι δέν 
εύρίσκουσι καί αυτοί έλλείψεις τοιαύτας είς τάς εαυτών άρχαιο- 
λογικάς συναγωγάς; Άς ένθυμηθώσιν οί μεμφόμενοι ήμας οτι πρό 
ολίγων δεκαετηρίδων έξήλθομεν άπό μακροΰ καί καταστρεπτι- 
κωτάτου πολέμου, δστις ούχί οικίαν, άλλ’ ούδέ δένδρον άφησεν 
ίστάμενον έπί καλλιεργουμένης γής, καί οτι πάντα ταΰτα όφεί- 
λομεν κατά μικρόν νά έπανορθώσωμεν πρός συντήρησιν ημών αύ
τών πρώτον* άν ή έπανόρθωσις αύτη γίνεται βραδέως, καί άν συγ
χρόνως δέν καταβάλλεται ύφ’ ημών μείζων φροντίς και επιμέ
λεια ύπέρ εκείνων, ά είσιν έργα καλώς κεκοσμημένης καί εύτυ- 
χούσης πολιτείας, τούτο έγκειται έν μέρει είς τάς έξαιρετικάς πε
ριστάσεις, εις άς δυστυχώς αναγκάζεται νά ύποκύπτ·/| ή Ελλάς.

Τή 30 Δεκεμβρίου 1875.

(Αθηναίου τεύχος δ' έτους δ'.) 22
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ΜετεωροΑογιχαί παρατηρήσεις χοινοποιηθείσαι 
έχ τοΰ αστεροσκοπείου Αθηνών·

1875. Ιούλιος. (Ε. Ν.).

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 750,33 χμ.
Μεγίστη » 754,90 (την 4ην).
Ελάχιστη » 746,10 (την 19ην).

Θερμόμειρον

Μέση θερμοκρασία 28,52. έκ.
Μεγίστη » 27,4 (την 6ην).
Έλαχίστη » 28,6 (την 1ην).

’Άνεμοι έπνευσαν 12 ημέρας ΒΑ, 7 ΝΑ, 8 Ν, 2 ΒΔ, 1 ΝΑ, 
1 Β.

Α υ γ ο υ σ τ ος.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 752,22.
Μεγίστη » 757,39 (τήν 21 ην).
Έλαχίστη » 747,19 (τήν 5ην).

Θερμόμετρον.

Μέση θερμοκρασία 27,26.
Μεγίστη » 34,3 (τήν 6ην).
Έλαχίστη » 18,6 τήν (20ήν).

Ήμέραι άστραπών 2. ’Άνεμοι έπνευσαν 20 ημέρας ΒΑ, 7 
ΝΑ. 2 Ν, 1 Δ, 1 Β.

Σεπτέμβριος.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 754,31.
Μεγίστη » 761,22 (τήν 27ην),
Έλαχίστη » 747,97 (τήν 30ήν).
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Θερμόμετρον.

Μέση θερμοκρασία 21,51.
Μεγίστη » 32,6 (την 1ην).
Ελάχιστη » 8,7 (την 27ην\

Έμέραι βροχής 9 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος ύπατος 54,97χμ.), 
αστραπών 6, βροντών 2.

ν Ανεμοι έπνευσαν 12 ημέρας ΒΑ, 9 ΝΔ, 6 Ν, 1 Δ, 1 Β, 1 Α.

Ό κ τ ώ β ρ ι ο ς.

Βαρόμετρον.

Μέση Θλίψις 751,71.
Μεγίστη » 759,50 (την 8ην)
Ελάχιστη » 743,69 (τήν 14ην)

Θερμόμετρον.

Μέση θερμοκρασία 19,53
Μεγίστη » 27,6 (τήν 15ην)
Ελάχιστη » 10,9 (τήν 31ην)

Ήμέραι βροχής 9 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος υδατος 42,38χμ 
αστραπών 10, βροντών 3.

* Ανεμοι έπνευσαν 17 ημέρας ΝΔ, 6 ΒΑ, 3 Ν, 3 ΒΔ, 2 Δ.

Νοέμβριος.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 751,13y μ.
Μεγίστη » 760,88 (τήν 14ην)
Ελάχιστη » 741,84 (τήν 2αν)

Θερμόμετρον.

Μέση θερμοκρασία 14,81
Μεγίστη » 20,5 (τήν 9ην)
Ελάχιστη » 6,7 (τήν 15ην)

Ήμέραι βροχής 11 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος ύδατος 70,24χμ.), 
αστραπών 11, βροντών 2.

’Άνεμοι έπνευσαν κατά 7 ημέρας Ν Δ, 7 Δ, 3 ΒΔ, 3 ΒΑ, 
2 Α, 3 ΝΑ, 5 Ν.
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Δεκέμβριος.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 753,38χμ.
Μεγίστη » 763,21 (την 21 ην)
Ελάχιστη » 736,42 (την 4ην)

Θερμόμετρον.

Μέση θερμοκρασία 9,36
Μεγίστη » 19,1 (τήν 1ην)
Ελάχιστη » 1,8 (τήν 17ην)

'Ημέραι βροχής 12 (ποσδντοϋ καταπεσόντος ύπατος 49,58/μ.)> 
χιόνος 1 (ποσδν τοϋ ύπατος 1,48χμ.), αστραπών 11, βροντών 2.

Άνεμοι έπνευσαν κατά 8 ημέρας ΝΔ, 3δ, 3ΒΔ, 9ΒΑ, 1ΝΑ, 
7 Ν.
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ΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΕΙΣ ΤΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

§ 1. Ό σκοπός, διά τον όποιον διδάσκονται αί γλώσσαι είς 
τά σχολεία, ύπό παιδαγωγικήν εποψιν έξεταζόμενος, κυρίως εινε 
διττός, ύίικός και ειδικός (1). Ό πρώτος επιτυγχάνεται όχι 
μόνον, όταν ό μαθητής γίνη ικανός νά καταλαμβάνη τάς έν αύ
ταΐς άποτεταμιευμένας ιδέας τών άλλων, άλλά και όταν άπο- 
κτήση τήν εξιν νά έκφράζη όρθώς και τεχνικώς τάς ιδίας εαυτού 
διά τε του προφορικού καί τοΰ γραπτού λόγου. Ό δεύτερος γί
νεται εφικτός, όταν ό μαθητής διά τής σπουδής τών λεγομένων 
γραμματικών κατηγοριών γυμνασθή τόσον είς τό κρίνειν καί 
συλ).ογίζεσθαι, ώστε νά μή δύναται νά ήσυχάση πριν έννοήση κα
λώς εκείνο, είς τό όποιον ήθελεν έπιστήσει τήν προσοχήν του. Έ 
γλώσσα άρα εινε όχι μόνον άντικείμενον θεωρίας, καί δεδομένον 
προϊόν τού ανθρωπίνου πνεύματος, άλλά και τό κάλλιστον καί 
έπιτηδειότατον μέσον τής διανοητικής τού άνθρώπου διαπλάσεως. 
Διό καί προσφυώς ώνόμασαν αύτήν οί μέν φορεΐον πάσης ιδέας 
καί γνώσεως, οί δέ γυμναστικήν τοΰ πνεύματος (2)' επειδή 
οί νόμοι τοΰ διανοεΐσθαι, ώς σιωπώντος λόγου, εινε συγχρόνως 
καί νόμοι τού λέγειν, ώς λαλούσης διανοήσεως (3).

§ 2. Άλλά μεταξύ μιας γλώσσης καί άλλης ύπάρχει πολ
λάκις διαφορά μεγάλη καί πρέπει επομένως ν’ άποδειχθή έκ τών 
πλεονεκτημάτων τών διαφόρων γλωσσών τίς είνε καταλληλο- 
τέρα πρός έπιτυχίαν τού διττού τούτου σκοπού, τόν όποιον διά 
τής σπουδής αύτών προτιθέμεθα. Ώς πρός τούτο λοιπόν πάντες 
άπαξαπλώς οί διασημότεροι τών ήμερων μας παιδαγωγοί καί 
φιλόλογοι συμφωνοΰσι πρός άλλήλους πληρέστατα, οτι τοιαύτη

(1) Ίδ. Ilergangs P^dagog. Real-Encyclopaedie 1843.Τόμ. 
Α'. σ. 475. Παρά6. καί Diesterwegs Wegweiser 1873. Τόμ. 
Β'. σ. 207 καί έξ.

(2) II e r g a n g, ενθ. ανωτέρω.
(3) Krug, Allgem. Handworterb. d.philosoph. Wissenschaf- 

ten, 1832. Τόμ. Γ'. σ. 842.

(Αθηναίου τεύχος ε' έτους δ'.) 23
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μ,εταξύ τών άρχαίων καί νεωτέρων γλωσσών εινε μάλιστα ή 
γλώσσα τών προγόνων μας, ή γλώσσα δηλ. ενός τών δύο κλασ
σικών της αρχαιότητας εθνών, άτινα υπήρξαν οί διδάσκαλοι πά- 
σης σοφίας καί οί πατέρες τοϋ σημερινού εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού.

§ 3. Τίνα λοιπόν, ήθελεν έρωτησει τις, εινε τά πλεονεκτή
ματα της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, διά τά όποΐα έκρίθη ύπό 
πάντων τών πεφωτισμένων εθνών ώς τό προσφορώτερον δργανον 
σκοπίμου και λελογισμένης παιδεύσεως τών έν τοΐς σχολείοις δι- 
δασκομένων παίδων και νεανίσκων ; — Τούτο αφού δείξω διά 
βραχέων, θέλω μεταβή εύθύς εις τό περί μεθοδικής διδασκαλίας 
αντίΐς είς τά 'Ελληνικά σχολεία, τό κύριον θέμα τής παρού- 
σης πραγματείας μου.

§ 4. Ή αρχαία'Ελληνική γλώσσα άνήκει εις τήν Ινδοενρω· 
παϊκην καλουμενην τών γλωσσών οικογένειαν, ήτις έκτος τών 
'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων περιλαμβάνει τούς ’ίνδούς, Πέρσας, Αρμέ
νιους, Σλαύους, τά Λεττικά έθνη καί τάς Γερμανικάς καί Κελτικάς 
φυλάς. Τών δέ πλεονεκτημάτων αύτής τινα μέν εινε κοινά εις πά
σας ταύτας τάς γλώσσας, τινά δέ προσιδιάζουσιν εις μο'νην αύτήν. 
Καί κοινά μέν είναι τά έξης* 1) ή πληθύς τών γραμματικών τύ
πων, τών πρός παράστασιν όηλ. έννοιών καί λεπτήν αύτών τρο- 
ποποιησιν μέσων, προϋποθέτουσα έξάπαντος πνεύμα έφευρετικόν 
και κρίσιν ορθήν, τά όποΐα ώς τρανοτάτην άπόδειξιν τής λεπτο- 
φυϊας όλων τούτων τών έθνών τής πολιάς αρχαιότητας δικαίω 
τώ λόγω έπαινούμεν καί θαυμάζομεν* 2) εις τάς κλασσικάς και 
καθόλου εις τάς αρχαίας γλώσσας αί λέξεις συνοδευόμεναι μέ τάς 
έκ τής κλίσεως τροπάς, ώς μέ μΰς καί νεύρα, προβαίνουσιν ώς 
ζώντα σώματα, πλήρεις έκφράσεως καί χαρακτηρισμού, ένω εις 
τάς νεωτέρας γλώσσας αί λέξεις διά τήν παντελή αύτών έλλειύιν 
κατήντησαν ρικνώδεις καί άπεσκληκυΐαι* 3) αί άρχαΐαι γλώσσαι 
έ'χουσι και τούτο τό προτέρημα, οτι λέξεις, αΐτινες ώς πρός τήν 
έννοιαν συμγωνοΰσι πρός άλλήλας, παρίστανται καί είς τό ούς 
ώς τοιαύται, και ούτως αί προτάσεις λαμβάνουσι συμμετρίαν τινά 
και άνευ περιτεχνήσεως, συνάμα δέ καί είδος τι αισθητής σαφή
νειας, δυναμένης νά παραβληθώ πρός τήν τού καλώς έσχεδιασμέ-
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νου οίκοδομ-ήματος, ένω εις τάς πτωχάς γραμματικών τύπων 
νεωτέρας γλώσσας ή αλύγιστος και μονότονος θέσις τών λέξεων 
παρεμποδίζει τήν έ'κφρασιν τής ζωηράς κινήσεως τής ψυχής ή 
μετά πολλοΰ κόπου ό ακροατής πρέπει ν’ άναζητήση τήν σχέσιν 
τών διαφόρων μερών τής προτάσεως. Ένω λοιπόν αί νεώτεραι 
γλώσσαι χωρίς νά ένδιατρίψωσιν είς τό ούς τρέπονται ευθύς τήν 
πρός τό πνεύμα οδόν, αί άρχαϊαι ζητοΰσι συγχρόνως νά παραγά- 
γωσι και άνάλογόν τινα έντύπωσιν έπι τής εξωτερικής αίσθήσεως 
καί νά ύποστηρίξωσι τό πνεύμα, ώς προπληρούσαι τόούς μέείδόςτι 
άμυδράς συνειδήσεως τής διά τών λέξεων παριστανομένης έννοιας.

§ 5, Ταΰτα εινε κατά τόν περικλεή αρχαιολόγον Μύλλερον(1) 
τά κοινά είς ολας τάς Ίνδοευρωπαϊκάς γλώσσας προτερήματα, 
τά δέ είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν μόνον προσιδιάζοντα κατά τόν 
πνευματώδη φιλόλογον Κρύγερον (2) τά ακόλουθα' 1) ή Ελλη
νική γλώσσα εύμοιροϋσα έπιτηδείας καί κανονικής εύπ)<αστίας 
έκ μέτριου αριθμού ριζών μέρος μέν διά παραγωγής, μέρος δέ 
διά συνθέσεως έσχημάτισεν άίμετρον πλήθος λέξεων, πλουτουσα 
αρκούντως καί σννωννμων, ών δύναται νά προσφέρη κα'^ 
δι’ αύτάς τάς λεπτοτάτας διακρίσεις καταλλήλους ορούς* 2) εύ- 
μοιρεϊ ικανών καταλήξεων καί χαρακτηριστικώς έκπεφρασμένων 
καί ακριβώς διαστελλουσών, διά νά παριστα πάσαν αναφοράν, 
πάσαν σχέσιν τών μερών τής προτάσεως μέ τήν άπαιτουμένην 
καθαρότητα και εύκρίνειαν* 3) 'Έχει αφθονίαν άτινα
δηλοϋντα λεπτώς καί έκφαντικώς τάς σχέσεις τών λέξεων 
και προτάσεων, τάς οποίας συνδέουσι, καί όντα έπιτήδεια πρός 
ποικίλας αποχρώσεις, δίδουσιν είς τόν λόγον σχεδόν γραφικόν τι 
απαύγασμα* 4) Μέ τοσαϋτα μέσα παρεσκευασμένη ή αρχαία Ελ
ληνική γλώσσα δύναται καί τοϋ αισθητού κόσμου τά φαινόμενα 
νά παριστα, καί τάς καταστάσεις καί έκφάνσεις τής ψυχής νά 
διατρανοϊ* είς εύθύμους χώρας τής φαντασίας νά περιφέρηται, 
και είς τολμηράν πτήσιν τών ιδεών νά μετεωρίζηται* είς αύστη-

(I) Gescbichte d. gr. Literatur. 1841. Τόμ. A', σ. 8 και έξ.
(2) Griechische Sprachlehre. 1864. Τόμ. Α'. σελ. Ί και έξ.

23*
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ράν συμμετρίαν νά συστέλλεται, και μετ’ ευάρεστου άναπτύξεως 
νά εκτείνεται είς σύντονον βραχυλογίαν, νά έναρμόζεται, και ώς 
ρεύμα όρμετικόν νά καταλείβεταΓ 5) Ουσα αβρά και χαρίεσσα, 
εΰφωνος και μελωδικά, νευρώδες άνευ τραχύτετος, και ακριβές 
άνευ μονοτονίας, έξισχύει μετ’ αφελούς εύλυγισίας νά ύποχωρη 
έκ τών ένόντων είς παν αΐσθεμα, είς πάσαν διάθεσιν, έπίσες άρ- 
μονικώς εχοΰσαν πρδς ιλαράν γλυκυθυμίαν, καθώς και πρδς ύπε- 
ρεφανον σοβαρότετα’ πρδς ζωεράν εύφροσύνεν, καθώς και πρδς 
πανεγυρικεν σεμνότετα.’ πρδς τεκοντα πόθον, καθώς και πρδς 
φλογώδε ένθουσιασμόν.

§ 6. Ταΰτα εινε τά ιδιαίτερα πλεονεκτήματα τες αρχαίας 
Έλλενικε; γλώσσες, με τά όποια ούσα προικισμένε ϊσταται ά- 
νυπέρβλετος ώς τδ άξιοθαυμαστότατον δεμιούργεμα και μεγα- 
λοπρεπέστατον μνεμεΐον τες ανθρώπινες διανοίας, και διά τά 
όποια άναμφιβόλως προωρίσθε νά χρεσιμεύε ώς επιούσιος άρτος, 
ώς πνευματικέ τροφέ, τών έν τοΐς σχολείοις διδασκόμενων μει
ράκιων.

§ 7. Μέλλων δέ εδε νά πραγματευθώ περί τες μεθοδικές 
διδασκαλίας αύτες είς τά 'Ελλενικά σχολεία, διά νά κατα
στήσω τά περί τοΰ αντικειμένου τούτου οσον ένεστιν ευλεπτό- 
τερα, θέλω προανακρούσει ολίγα τινά περί γυμνασιακής μεθό
δου (1), μέρος άπαρτιστικδν τες όποιας εινε ε μέθοδος, καθ’ εν 
διδάσκονται είς τά 'Ελλενικά σχολεία αί γλώσσαι, καθώς καί 
όλα τά άλλα μαθεματα.

§ 8. Τά μέσα τής διδασκαλίας ενός τίνος σχολείου άποτε- 
λοΰσι τεν ύλην ε τδ περιεχόμενον αύτοΰ, ε δέ μέθοδος^ τδ 
είδος τ\ τέν μορφήν, ετις πρέπει νά δοθφ είς αυτεν. Ή μέθοδος 
άρα εινε ε έπεξεργασία τών μέσων τες διδασκαλίας, ε, διά νά 
εΐπω καλφτερα, ε ένότες του σκοπού καί τών μέσων τούτων. 
Διότι δ τρόπος, καθ’ δν πρέπει νά διαιρέσωμεν καί έπεξεργασθώ- 
μεν ό,τιδεποτε μάθεμα, ρυθμίζεται ολως διόλου πρδς τδν σκο
πόν τες διδασκαλίας. Παν σχολεΐον λοιπόν, τδ όποιον έχει ώρι—

(1) "Ιδ. Dcinhardts Gymnasialimlcrricht. 1847. σ. 147—171, 
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σμένον τινά σκοπόν, έχει καί ώρισμένην τινά μέθοδον’ άρα και 
τά γυμνάσιον. Άλλά τις ούτος ό σκοπός;—Τι'ς αύτη ή μέθοδος; 
—Φέρ’ ίδωμεν.

§ 9. Τό γυμνάσιον, ώς εινε γνωστόν, κεΐται μεταξύ τοϋ 
στοιχειώδους (ή δημοτικού) σχολείου καί τοΰ πανεπιστημίου. 
Παραλαμβώνει τούς μαθητάς έξ εκείνου καί παραδίδει αύτούς 
εις τούτο. Καθώς δέ τό γυμνάσιον αποτελεί την μετάβασιν άπό 
τοϋ στοιχειώδους σχολείου είς τό πανεπιστήμιον, ούτω καί ή 
μέθοδος^ καθ’ ήν παραδίδονται είς αύτό τά μαθήματα, πρέπει 
νά ϊσταται μεταξύ της στοιχειώδους καί της πανεπιστημιακής. 
Άλλ’ επειδή σκοπός τοϋ γυμνασίου καθόλου είνε ή έζέγερσις 
τοΰ Επιστημονικού πνεύματος^ άς έξετάσωμεν σχετικώς πρός 
τά δύο αύτοΰ όρια τίς ό χαρακτήρ της γυμνασιακής μεθόδου, 
τήν οποίαν άκολουθοϋντες δυνάμεθα μέ εύστοχίαν νά κτυπήσω- 
μεν τόν σκοπόν τούτον.

§ 10. Ή γυμνασιακή μέθοδος συνίσταται οχι ώς ή τοϋ ς-οι- 
χειώδους σχολείου είς τό r απεικόνιση τις ούτως είπείν και 
ν’ άπομιμηθή διά τών λέξεων τά αντικείμενα τής διδασκα
λίας (),  όχι ώς ή τοΰ πανεπιστημίου είς τό νά κατανίκηση εν 
τώ νώ καί ώς ιδέας νά προσοικειωδή αυτά, έξ αύτών όρμώ- 
μενος και έν αύταις έλευθέρως κινούμενος, άλλ’ είς τό νά δια- 
πλάσση μόνον και άναπτΰί,η τό επιστημονικόν πνεύμα είς 
τινα ίστορικώς δεδομένην ύλην και τήν επεξεργασίαν αύτής. Κα
θώς λοιπόν είς καλλιτεχνικόν τι έργον έπεξεργαζόμεθα τήν ύλην 
αύτοΰ μέ τρόπον, ώστε νά παρίσταται πανταχοΰ ώς διαδυομένη 
ύπό τής ιδέας, ούτω καί τά μέσα τής διδασκαλίας είς τό γυ- 
μνάσιον έπεξεργαζόμεθα μέ τρόπον, ώστε ή ιδέα τής αλήθειας 
ν’ άναφαίνηται πάντοτε και παρίσταται έν αύτοΐς, τό δέ πνεύμα 

*

(*) 'Η πολύκροτος δηλ. AnsliauungS-melhode, τήν οποίαν άλλοι 
μεν έπαινοϋσιν ώς άρίστην, άλλοι δέ κακίζουσιν ώς άπόβλητόν τι. "Ιδ. 
περί αύτής Rieckc Erziehungslehre. 1874. σ. 176. και Schmids 
Encyclopacdic d. gesammt. Erziehungs und Untcrrichls Wesens. 
Τόμ. A'. σελ. 174.
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τοΰ μαθητου, ενώ προσοικειούται αύτά, έξαπτομένου τοΰ φωτός 
τής έπιστήμης, βαθμηδόν νά προχωρή είς τά πρόσω άναπτυσσό- 
μενον. Και ταΰτα μέν περί χαρακτήρας της γυμνασιακής μεθόδου. 
Άς έφαρμόσωμεν ήδη τά είρημένα είς τήν άρχαιαν Ελληνικήν 
γλώσσαν και γραμματολογίαν.

§ 11. Ή γλώσσα τών αρχαίων Ελλήνων παραδίδεται είς 
τά γυμνάσια διά δύο τινά' Πρώτον αύτήν ταύτην καί δεύ
τερον όιά τά γραπτά αυτής μνημεία η τά συγγράμματα και 
ποιήματα. Δι’ αύτήν ταύτην, διά νά οίκειωθή ό μαθητής είς την 
γλώσσαν καί τούς τύπους αυτής μέ τούς τύπους τοΰ διανοεΐσθαι 
καί τήν χρήσιν αύτών. Διά τά γραπτά αυτής μνημεία, διά νά 
συνειθίση δχι μόνον νά διατάσση έν έαυτω λογικώς τάς γνώσεις 
του, άλλά καί διά ν’ άπο κτήση σπουδάζων αύτά τήν έξιν καί 
δύναμιν τοΰ λέγειν. Πριν όμως ό μαθητής άρχίση νά διδάσκηται 
μετά λόγου καί κατά βάθος τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν καί μετα- 
χειρισθή αύτήν ώς κλειδίον, διά νά είσέλθη είς τά άδυτα τοΰ 
'Ελληνικού βίου, πρέπει νά διδαχθή καί γνωρίση τούς τύπους 
της καί τούς περί συνδέσεως αύτών κανόνας. 'Όθεν ή έν τοΓς γυ- 
μνασίοις διδασκαλία τής άρχ αίας Ελληνικής γλώσσης έχει δύο 
ακριβώς διακεκριμένους βαθμούς, έξ ών κατάγεται καίή διαίρεσις 
τοΰ γυμνασίου είς ' ΕΛΛηνικόν σγοΛεΐον καί είς ιδίως γυμνά- 
σιον. Μέ άλλους λόγους ή διδασκαλία τής αρχαίας 'Ελληνικής 
γλώσσης εινε πρώτον εμπειρική καί δεύτερον μετά Λόγου ή Λο
γική. Ή έμπειρική συνίσταται είς τό νά διδαχθή ό μαθητής τούς 
τύπους και κανόνας τής συνδέσεως αύτών μετ’ άναλόγου ύΛικοΰ 
Λέξεων καί φράσεων καί διά μεταφράσεως παραδειγμάτων νά 
γυμνασθή τόσον είς αύτούς, ώστε νά καταντήσωσιν άναπαλλο- 
τρίωτον αύτοΰ κτήμα. Ή δέ μετά λόγου διδασκαλία συνίσταται 
είς τό νά γνωρίση τούς νόμους τής γλώσσης, νά είσχωρήση είς 
τήν ούσίαν καί τό πνεύμα αύτής καί νά σπουδάση έν συνεχεία 
τ’ αριστουργήματα, τά όποια έγράφησαν είς αύτήν. Είς τήν έμ- 
πειρικήν λοιπόν διδασκαλίαν ή γλώσσα μανθάνεται, είς δέ τήν 
μετά λόγου κατανοεΐται. Είς τόν πρώτον βαθμόν αρκεί νά γνω- 
ρίση τις τά φαινόμενα τής γλώσσης, είς δέ τόν δεύτερον άναφέ-
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ρεται ή διδασκαλία μάλλον εις την ούσίαν τούτων τών φαινο
μένων.

§ 12. ΤΙ διαφορά αύτη δεικνύεται και είς την διδασκαλίαν 
τής γραμματικής και εις την μετάφρασιν [φζήγησινμ Είς τον 
βαθμόν, καθ’ ον διδάσκεται έμπειρικώς ή γλώσσα έντυποϋνται 
μόνον οί γραμματικοί κανόνες και τύποι είς την μνήμην* είς δέ 
τον βαθμόν, καθ’ δν διδάσκονται μετά λόγου αποβλέπει μάλλον 
είς τάς κατηγορίας, αΐτινες εΐνε κεκρυμμέναι είς τούς τύπους καί 
κανόνας η την ουσίαν αύτών. Είς τόν πρώτον βαθμόν μεταφρά
ζομεν έκ της αρχαίας Έλλνιηκής γλώσσης είς τήν νεωτέραν, διά 
νά συνεθισθώμεν είς τούς τύπους καί κανόνας τής γλώσσης' τό 
δέ περιεχόμενον τοϋ μεταφραζομένου ενταύθα εινε όχι δι’ αύτό 
τούτο, άλλά διά τήν μάθησιν τής γλώσσης. Διά τοΰτο είς τούτον 
τόν βαθμόν δέν μεταφράζομεν έκ συγγραφέων 'έ ποιητών, άλ
λ’ έκ στοιχειωδών βιβλίων και χρηστομαθειών ή τό πολύ έκ 
τών άπλουστέρων Ιστορικών, τών οποίων ή προσοικείωσις δέν 
έχει δυσκολίας. Ό δέ κύριος σκοπός, ώς εϊπομεν, εινε ή μάθησις 
τής γλώσσης. Τούναντίον εις τόν δεύτερον βαθμόν διδάσκονται 
συγγραφείς καί ποιηταί έν συνεχεία καί ή πλαστική δύναμις, 
τήν οποίαν έξασκεϊ ή περί τά άρχαϊα ένασχόλησις έπί τού πνεύ
ματος, άρχίζει κυρίως ενταύθα.

§ 13. Είς τήν εμπειρικήν διδασκαλίαν μεταφράζομεν καί έκ 
τής νεωτέρας είς τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν γλώσσαν (θεματογρα- 
φούμεν), άλλ’ ή μετάφρασις σκοπεί μόνον τήν γύμνασιν τού τε
χνολογικού καί συντακτικού τής γραμματικής μέρους. Πρός 
τούτο δέ ή μετάφρασις περιορίζεται είς μερικούς κανόνας, τούς 
οποίους διά συνεχούς άσκήσεως προσοικειούται ό μαθητής" είς τήν 
μετά λόγου όμως διδασκαλίαν ή μετάφρασις άναφέρεται είς ολην 
τήν Γραμματικήν, τήν οποίαν έφαρμόζομεν, καί είς τήν οποίαν 
ένασκούμεθα. Είς τούτον τόν βαθμόν ό μαθητής όχι μόνον πρέπει 
νά μεταφράζη κατά τό πνεύμα τής Έλληνικής γλώσσης, άλλά 
και νά μεταχειρίζηται αύτήν ώς όργανον τού νά παριστάνη τάς 
ιδέας του μέ τόν καταλληλότερον τρόπον.

§ 14. Καί είς τό υλικόν δέ τών λέξεων καί φράσεων έκτεί- 
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νεται αύτη ή διαφορά*  διότι είς μέν τδν πρώτον βαθμόν μανθά- 
νονται αί διάφοροι σημασίαι τών λέξεων, αιτινες εις τήν μετα- 
φρασιν παρουσιάζονται, είς δέ τδν δεύτερον κατανοεϊται η σχεσις, 
τήν οποίαν έ'χουσι πρδς άλλήλας αί διάφοροι σημασίαι, ότι δι’ 
όλων τών μερικών σημασιών διέρχεται σημασία τις καθόδου και 
ότι αύται ώς έκ κοινής τίνος ρίζης πηγάζουσιν έξ αύτής. Ταΰτα 
καθόλου και περί μεθόδου τής παραδόσεως τής αρχαίας Έλλη
νικής γλώσσης είς τά γυμνάσια. Άς έξετάσωμεν τώρα μερικώ- 
τερον τά περί τής εμπειρικής αύτής διδασκαλίας, ήτις ανήκει 
κυρίως είς τδ Ελληνικόν σχολεϊον (1).

(*) Τήν διπλήν ταύτην μετάφρασιν ώς τα μάλιστα συντελεστικήν πρός 
έκυάΟησιν τών αρχαίων γλωσσών συνιστα καί ό άείμνηστος Κοραής έν 
τοΐς είς τόν ΙΙρόδρομον τής Έλλην. Βιβλ. προλεγομένοις αύτοΰ, σ. 74 καί 
»ξ., και ό Schmid iv Encyclop. Τόμ. Α'. σ. 840. και Β'. σ. 316.

§ 15. Σκοπός τής εμπειρικής διδασκαλίας τής αρχαίας Έλ
ληνικής γλώσσης εινε ή προσοικείωσις τών κανόνων τής γραμ
ματικής αύτής, άλλ’ όχι καθ’ εαυτούς, άλλά μετ’ έφαρμογής 
αύτών είς πλήθος παραδειγμάτων, τά όποια μεταφράζει ό μαθη
τής έκ τής αρχαίας Έλληνικής γλώσσης είς τήν νεωτέραν και 
τάνάπαλιν ().  Ή προσοικείωσις δέ τών κανόνων τούτων και ή 
έφαρμογή αύτών αποβλέπει κυρίως είς τήν γύμνασιν τοΰ μτημο~ 
νικον, τδ όποιον εινε τδ θησαυροφυλάκιον, έν ώ άποταμιεύεται 
ή ύλη, έξ ής όχι μόνον ή νοητική δύναμις κατασκευάζει τάς γνώ
σεις και σχηματίζει την έπιστήμην, άλλά και αύτή ή πρακτική 
δύναμις προσκτάται δραστικωτέραν τινά ένέργειαν. Μέσον δέ 
πρός τοΰτο καταλληλότατον είνε ή έκμάθησις τών τύπων τής 
άρχαίας Έλληνικής γλώσσης. °Όθεν όσω λεπτότερα! καί μικρότε
ρα! εινε αί διαφοραί τών λέξεων, τών συλλαβών καί γραμμάτων> 
τάς όποιας είσδέχεται καί φυλάττει ή μνημονική δύναμις, τόσω 
ίσχυρότερον καί λεπτότερον γυμνάζεται αύτη καί διαπλάσσεται. 
Έκ τούτων όλων συνάγεται, οτι πρός άνάπτυξιν καί γύμνασιν 
τοΰ μ.νημονικοΰ συμβάλλει κυρίως καί ή βάσιμος έκμάθησις τοΰ 
τεχνολογικού μέρους τής γραμματικής, κατά δεύτερον δέ λόγον

*

(I) Deinhardt. ενθ. άνωτέρ. σελ. 493 - 207.
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κα'ι τό ύλικόν τών λέξεων και φράσεων και τέλος ή αυτοΛεζεΙ 
αποστήθισις τών κανόνων.

§ 16. ’Άν σκοπός κυρίως της διδασκαλίας τοΰ τεχνολογικού 
μέρους τής Γραμματικής εινε ή γύμνασις τοΰ μνημονικοΰ, η έκμά- 
θησις καί εφαρμογή τών κανόνων τοΰ συντακτικού είς πλήθος 
παραδειγμάτων και ή μετάφρασις άποβλέπουσι κυρίως είς τό νά 
όξύνωσι και γυμνάσωσι τό κριτικόν τοΰ μαθητοΰ. Όξύνεται δέ 
τοΰτο πρό πάντων όταν έφαρμόζωμεν τό μερικόν είς τό γενικόν 
και άνευρίσκωμεν τό γενικόν είς τό μερικόν. Τό γενικόν τής κρί- 
σεως εινε ό κανών, τό δέ μερικόν συνίσταται είς τά ιδιαίτερα 
παραδείγματα, διά τών οποίων σαφηνίζεται και έντυποΰται 
ούτος είς τόν νοΰν. "Αν τοΰτο έχηται αλήθειας, έπεται, οτι ή γύ- 
μνασις καί χρήσις τών συντακτικών κανόνων εινε ένδελεχής τού 
κριτικού γύμνασις. Καθώς δέ είς τήν άσκησιν τοΰ τεχνολογικού, 
ούτω καί είς τήν άσκησιν τοΰ συντακτικού τά παραδείγματα 
πρέπει ν’ άναφέρωνται δχι είς πολλούς, άλλ’ είς ένα χωριστόν 
κανόνα, καί μόνον είς τό τέλος ίσως πρέπει νά περιλαμβάνωσι 
δύο ή πλειοτέρους, βαθμηδόν δέ και δλην τήν γραμματικήν. ΓΏστε 
καί ένταΰθα βλέπει τις πρόοδόν τινα άπό τών άπλουστέρων είς 
τά συνθετότερα. Είς ταύτην δέ τήν περίστασιν πρός γύμνασιν 
μεταφράζονται δχι πλέον ώρισμένα παραδείγματα, άλλ’ εύκολα 
διηγήματα και ιστορικοί συγγραφείς, τών όποιων τό περιεχό- 
μενον εινε προσιτόν είς τό πνεύμα τοΰ μαθητοΰ, καί τών όποιων 
ή γλώσσα εΐνε τόσον απλή, ώστε δέν απαιτείται βαθεΐα σπουδή 
τής γραμματικής πρός κατάληψιν αυτής, άλλά γενική τις μόνον 
γνώσις τών τύπων και κανόνων αυτής. Τοιαύτα εύκολα τεμάχια 
περιέχ υσιν αί χρηστομάθειαι, ένω τά στοιχειώδη βιβΛία άνα- 
φέρονται μόνον είς ώρισμένους κανόνας.

§ 17. ’Ενώ όμως σπουδάζεται τό μέν τεχνολογικόν κυρίως 
πρός γύμνασιν τού μνημονικοΰ, τό δέ συντακτικόν κυρίως πρός γύ- 
μνασιν τοΰ κριτικού, έκ τών δύο τούτων δεξιοτήτων καί έξεων 
αναπτύσσεται τρίτη τις άλλη άπαραιτήτως άναγκαία τ 
τών έπιστημών σπουδήν, ή προσοχή δηλ. καί προσήλωσ., ..... 
αύτά τά μικρά καί ασήμαντα. Ε’ς τό τεχνολογικόν π. χ. συν
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δέεται πολλάκις ή έλαχίστη μεταβολή τοϋ τύπου λέξεώς τίνος 
μέ ούσιώδη μεταβολήν τής δι’ αύτής παριστανομένης έννοιας. 
Έπειδή δέ άπο τά φαινόμενα ταΰτα, μικρά και ασήμαντα, έξαρ- 
τάται πολλάκις μέγα τι καί σημαντικόν, έν τω τεχνολογικό 
μάλιστα μανθάνομεν νά έφιστωμεν τήν προσοχήν μας είς τά ελά
χιστα. Καί έπ’ αλήθειας πάσα κρίσις θέλει είσθαι στρεβλή καί 
κατ’ έπιφάνειαν άνευ τής παρατηρήσεως τών καθ’ έκαστα τοϋ 
πράγματος, τό οποίον υποβάλλεται είς τό κριτικόν τής ψυχής. 
"Ωστε ή εμπειρική διδασκαλία τής γλώσσης, ώς βλέπει έκαστος, 
εινε καί ypayuoc κατά τής έ^ίπολαιότητος. Άλλά και ενταύθα 
πρέπει ν’ άποφεύγη τις τάς ύπερβολάς* διότι πολλοί, θέλοντες 
νά έξονυχίσωσι τά μικρά καί επουσιώδη, γίνονται άνίκανοι ν’ άνυ- 
ψωθώσιν είς τά μεγάλα καί ούσιώδη* καί άπό φιλολόγων καί 
γλωσσολόγων καταντώσι μικρολόγοι άθλιοι καί λεζιθήραι 
αξιοκαταφρόνητοι.

§ 18. Αύτη εινε ή μέθοδος, καθ’ ην πρέπει νά διδάσκηται ή 
αρχαία Ελληνική γλώσσα είς τά γυμνάσια' καί εινε μέν άληθές, 
οτι, οσα είπον, εινε ολίγα σχετικώς πρός τό άντικείμενον, τό 
οποίον μόνον έκ προθέσεως πραγματεία δύναται νά έξακριβώση, 
άλλα και ούτως ικανά, νομίζω, νά φωταγωγήσωσιν έκείνους πρό 
πάντων, οιτινες μετερχόμενοι τό διδασκαλικόν επάγγελμα ήθελον 
επιθυμήσει διά τήν παρ’ ήμΐν παντελή σχεδόν έλλειψιν παιδα
γωγικών συγγραμμάτων άσφαλεστέραν τινά χειραγωγίαν πρός 
εκτέλεσιν τοΰ έργου των παρά τό άπλοϋν ένστιγμα ή τήν τυφλήν 
μιμησιν και συνήθειαν. Καταπαύω λοιπόν ένταϋθα τόν λόγον, 
ευχόμενος άπό ψυχής νά εύρεθώσιν εντός ολίγου άλλοι, οιτινες, 
δντες ικανότεροι έμοϋ, θέλουσι συγγράψει περί τής αύτής ύπο- 
θέσεως πραγματείας έμβριθεΐς καί μηδόλως άπολειπομένας τής 
τοϋ καθ’ ημάς αίώνος έπιστημονικής άναπτύξεως.

Έν Μυτιλήνρ, τ$ α' Νοεμβρίου 1875.

X. Λαιλιος.



ΛιΛσγτ Γ. K.c^i^as>
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ΤΩΝ ΛΕΛΙΘΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΤ 

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ. (1)

§ 1. 'Η ζήτησις και ή γνώσις τών έν τή γή λελιθωμένων 
φυτών τε και ερπετών, και ζώων παντοίων, και οστράκων, και 
ιχθύων, ιδία δέ ή περί τής γενέσεως τής γής, και τής πλάσεως 
τών δντων καθόλου ζήτησις ούκ έστιν επίνοια καί εύρημα τών 
νεωτέρων, ώς τινες ούκ όρθώς ύπολαμβάνουσιν, άλλά έστι καί 
αύτη κύημα καί τέκνον γενναΐον τοϋ τών 'Ελλήνων ύγιοϋς νοϋ, 
οστις άπαντα έξεΰρε καί έρρύθμισεν. Ούτοί είσι καί τής γεω
λογίας πατέρες, ώς καί τών άλλων έπιστημών, περί άς στρέ
φονται οί νεώτεροι, ών οί έπιεικέστεροι είλικρινώς όμολογοΰ- 
σιν δτι ούδέν ή μικρόν προσέθηκαν προς τάς περί τών πραγμά
των γνώμας τών αρχαίων Ελλήνων, καίτοι ούτοι πρό ημών περί 
τάς τρεΐς χιλιάδας έτη ύπήρξαν, καί πρώτοι έννοιαν αύτών 
έλαβον. "Απασαι αί θεωρίαι τών νυν λογιών καί γνωμόνων τών 
λελιθωμένων πραγμάτων, λέγει ό γνώριμος καί έπιεικής γεωλόγος 
Lasaulx, είσί θεωρίαι τών αρχαίων, αϊτινες διαφέρουσιν άλλήλων, 
καθότι δ,τι παρ’ ήμΐν έστι τό τέλος έν συνόλω τών έπιστημονι 
κών έρευνών, παρ’ αύτοϊς ήν ή πρώτη ύγιής καί ευφυής ζήτησις 
τής θαυμαστής έπιστήμης, δι’ ής οί άγχίνοοι "Ελληνες, καίπερ έν 
τισιν άμαρτόντες, εύρον τήν αλήθειαν (2).

(1) Τοϋ μέτρου χάριν παρελείψαμεν τόν πρόλογον, εν ω όμολογοϋμεν, 
ότι τά έν τή διατριβή τήδε περί απολιθωμάτων ήρυσάμεθα ούχι έκ τής 
γεωλογίας, διότι τρίβωνες αυτής δέν είμεθα, άλλ’ έκ τε τών έργων 
αύτών τών άρχαίων και έκ τών περί αύτών τά νϋν γραψάντων έλλογί- 
μων άνδρών, ών έκασταχή έσται μνεία.

(2) Alie HaupUheurien der modernen Petrefactenkunde schon 
im Alterthum aufgestellt waren, nur mit dem merkwurdigen Un- 
terscbiede, dass was bei uns das letzte Resultat umfasscnder 
wissenschaftlicber Forschungen ist, dort ais der erste gelungcne 
Wurf jenes wunderbarcn wissenschaftlichen Instinkteserscheint, 
durch welchen die Griechen ohngeachtet ihrcr mangelhaflen 
Kcnnlnis des Materiales doch so oft das Wahre getroffcn haben. 
(Ern. Lasaulx. Geol. d. Gricch, u. Roem. 15.).
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§ 2. Αί περί τών λελιθωμένων πραγμάτων δόξαι τών άρ
χαίων είσι κυρίως δύο. Οί μέν δοξάζουσιν οτι τά ευρισκόμενα λί
θινα τυπώματά είσι περιλείμματα αρχαίας ζωής, ήτις έγένετο 
εξίτηλος έκ βιαίας αναστροφής και μετασχηματισμού τής γής, 
οί δέ ότι είσι λείψανα τών έπί τοϋ Δευκαλίωνος κατακλυσμού 
κατακλυσθέντων ζώων.

§ 3. Πρώτος τάς αιτίας ζητήσας τών άπολιθώσεων ήν Ξενο- 
φάνης ό έκ Κολοφώνος.Ό περί τά 540 έτη π. X. γενόμενος σοφός 
ούτος άποφαίνεται ότι ή γή μίγνυται μετά τού ύγρού, καί πάλιν 
συν τώ χρόνω λύεται άπ’ αυτού. Τεκμηριούσιν αί έν τω μέσω 
τής γής καί τών όρέων ευρισκόμενα», κόγχαι, οί έν ταΐς λατομίαις 
τών Συρακουσών λίθινοι τύποι ιχθύων καί φωκών, ό έν Πάρω έν 
τώ βάθει τού λίθου τύπος δάφνης καί αί έν Μελίτη πλάκες α
πάντων τών θαλασσίων' ότι ταύτα έγένοντο, οτε πάντα έπηλώ- 
θησαν, καί έν τώ πηλώ ό τύπος έξηράνθη. Προσεπιλέγει δέ οτι 
πάντες οί άνθρωποι θά φθαρώσιν, όταν ή γή κατενεχθή είς τήν 
θάλασσαν καί γένηται πηλός* ειτα άρχεται πάλιν ή γένεσις. 
Τούτο δε γίνεται είς πάντας τούς κόσμους. Την είρημένην τοϋ 
Ξενοφάνους δόξαν διέσωσεν ήμΐν ό όνομαστός καί όξύνους θεολό
γος Ωριγένης, ίδίοις ρήμασι λέγων’ «Ξενοφάνης μίξιν τής γής 
πρός τήν θάλασσαν γίνεσθαι δοκεΐ, καί τώ χρόνω, άπό τοϋ 
ύγροϋ λύεσθαι, φάσκων τοιαύτας έχειν αποδείξεις, ότι έν μέση γή 
καί όρεσιν εύρίσκονται κόγχαι’ καί έν Συρακούσαις δέ έν ταΐς λα
τομίαις λέγει εύρήσθαι τύπον ίγ θύος καί φωκών, έν δέ τή Πάρω 
τύπον δάφν/ς έν τώ βάθει τοϋ λίθου, ένδέ Μελίτη πλάκας συμ- 
πάντων τών θαλασσίων. Ταύτα δέ φησι γενέσθαι, οτε πάντα έπη- 
λώθησαν πάλαι, τον δέ τύπον έν τώ πηλώ ξηρανθήναι’ άναιρεΐσθαι 
δέ τούς ανθρώπους πάντας, όταν ή γή κατενεχθεΐσα είς τήν θά
λασσαν, πηλός γένηται, είτα πάλιν άρχεσθαι τής γενέσεως, καί 
τοΰτο πάσι τοΐς κόσμοις γίνεσθαι καταβολήν» (1).

§ 4. Ώς δ’ αύτως καί ό περί τά 500 έτη π. X. γενόμενος 
Ξάνθος ό έκ Λυδίας διατείνεται διά τό πλήθος τών κογχυλιωδών

(1) *1δε Ώριγ. Φιλοσ. 1. 14. 
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λίθων, ούς εύρεν έν τε τή Αρμενία και έν τή Φρυγία, και έν τη 
Λυδία, οτι θάλασσα ήν ποτέ, ένθα τοιαϋτα εύρίσκονται, ώς δη- 
λοΰται έκ τοΰ Στράβωνος λέγοντος’ «Αύτόν είδέναι πολλαχή 
πρόσω άπδ τής θαλάσσης λίθον τε κογχυλιώδη και τά κτενώ- 
δεα και χηραμύδων τυπώματα» (1). Τούτω συμφωνεί και δ 
Ηρόδοτος λέγων περί τής Αίγυπτου, οτι αυτή έστι δώρον τοΰ 
ποταμοΰ διά τά φαινόμενα κογχύλια έπι τοΐσι οΰρεσιν (2). Ό δέ 
Πλούταρχος διαρρήδην περί τής Αίγυπτου λέγει' «Θαλασσα γαρ 
ήν ή Αίγυπτος* διό πολλά μέν έν τοΐς μεταλλοις και τοΐς ορεσιν 
εύρίσκεται μέχρι νΰν κογχύλια έχειν» (3). Κογχύλια πολλά λελι- 
θωμένα καί φυτά παντοΐα και άλλα εύρίσκονται και τά νΰν έν 
Αιγύπτω, δηλοΰντα οτι ποταμόχωστος ήν ποτέ ή Αίγυπτος.

§ 5. Μετά τούς είρημένους έρχεται ό πρώτος διδάσκαλος και 
ιδρυτής τής γεωγραφίας, δ περί τά 275 έτη π. X. γενόμενος Ερα
τοσθένης δ έκ Κυρήνης. Ούτος, ίδών τδ πλήθος τών πολύ πόρρω 
τής θαλάσσης ευρισκομένων κογχών καί όστρέων και χηραμύδων, 
εικάζει δτι πολλοί συνέβησαν τής γής μετασχηματισμοί έκ τε 
υδατος, καί σεισμών, καί άναφυσημάτων καί άλλων τοιούτων (4)·

§ 6. Ειτα δ έκ Κνίδου μαθηματικός Ευδοξος. Ό περί τά 
366 π. X. γενόμενος λόγιος ούτος, καί τινες άλλοι έκ τών ζη- 
τησάντων τάς αιτίας τών διαφόρων απολιθωμάτων είπον ασαφή 
καί ημαρτημένα περί τών άπολελιθωμένων ιχθύων, ούς ευρισκον 
άνορύσσοντες έν τόποις ύγροΐς καί ξηροϊς, άφ’ ού καί ορυκτούς 
ίχθΰς αύτούς όνομάζουσιν, ώς δηλοΐ δ Στράβων λέγων' «Ευδοξος 
δ’ ορυκτούς ίχθΰς έν Παφλαγονία λέγων έν ξηροϊς τόποις ού διο
ρίζει τόν τόπον, έν ύγροΐς δέ τδν περί τήν Άσκανιαν λίμ,νην φησί 
τήν ύπδ Κιω, λέγων ούδέν σαφές» (5).

§ 7. Πλήν τών άπολελιθωμένων φυτών καί ζώων εύρέθησαν

(1) Στράβ. 1. 3.4. 75,
(2) Ήροδ. 2, 12.
(3) Πλουτ. ΉΟικ» 367.
(4) Στράβ. I, 3, 4, 75—7.
(5) Στράβ. 12. 3, 42. 554.Ίδε και Θεόφρ. περί τών ιχθύων τών έν 

τώ ξηρφ διαμενόντων § 7. 8. 828.
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πολλαγοΰ και λίθινα οστά και σκελετοί ολόκληροι και ύπερφυεΐς 
ανθρώπων, περί ών έπέχομεν νϋν νά εΐπωμεν.

§ 8. Θαυμαστώς περί τών μετασχηματισμών της γης καί 
τών έζ αύτών φθορών, καί τών λελιθωμένων πραγμάτων άπεφή- 
νατο ό Πυθαγόρας, ούτινος τήν δόζαν πολλοί τών έλλογίμων 
'Ρωμαίων άπεδέξαντο, έν οίς δ ’θβίδιος, οστις έν ταΐς μεταμορ- 
φώσεσι μνείαν ποιούμενος αυτής λέγει"

«Ή φύσις αεί φιλεΐ μεταβολάς τών όντων' ουδέν έν τώ κόσμω 
άπόλλυται* τά πάντα μεταβάλλεται, καί μετασχηματίζεται. Τδ 
μέν γεννάσθαί έστιν άρχεσθαι έτερον δν ή πρότερον ήν' το δέ 
τεθνάναι παύεσθαι δν, οπερ ήν. Αί μορφαί μεταβάλλονται, τδ 
δ’ είναι μένει’ δ,τι ποτέ γή ήν, έγένετο θάλασσα’ έκ δέ τής 
θαλάσσης αύθις γή’ τεκμήριου’ πολλώ γάρ πόρρω τοϋ πελάγους 
εύρηνται κόγχαι καί ποτέ έπί τών ύύηλοτάτων κορυφών τών 
όρέων άγκυρα εύρέθη" ο,τι μέν πεδίον ήν, κοιλάδα δ τών ύδάτων 
ρους άπειργάσατο, δ,τι δ’όρος, πεδίον δ κατακλυσμός». Τό λατι
νικόν εχει ώδε'

rerum novatrix 
ex aliis alias reparat natura figuras.
nec perit in tanto quidquam .. . mundo, 
sed variat faciemque novat, nasciqve vocatur, 
incipere esse aliud quam quod fuit ante; morique, 
desinere illud idem; cum sinthuc forsitan illa, 
haec translata illuc : summa tamen omnia constant. 
...Vidi ego quod fuerat quondam solidissima tellus, 
esse fretum; vidi factas ex aequore terras; 
et procul a pelago conchae jacuere marinae, 
et vetus inventa est in montibus ancora summis. 
Quodqve fuit campus, vallem decursus aquarum 
fecit, et eluvie mons est deductus in aequor. (1).

§ 9. Αείπεται δέ νϋν διά βραχέων νά μνημονεύσωμεν ένταΰθα

(I) Ovid. XV. 252. 
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τ^ς περί τών μεταβολών της γης και τών ανθρωπίνων παραδόξου 
δόξης τών πάλαι γνωριμωτέρων φιλοσόφων. Ούτοι έδόξαζον οτι 
άπαντα τά ανθρώπινα φέρονται κύκλω, ώς δ ούρανος και οί έν 
αύτώ αστέρες' «κύκλον είναι τά ανθρώπινα», λέγει δ Αριστοτέλης 
έν τοΐς προβλημασι’ καί πολλαχοΰ και αλλαχού τη γνώμη ταύτη 
κέχρηται* καί ότι ώς έ'χουσιν αυτά φυσικήν κίνησιν, έ'χουσι φυσι
κήν καί γένεσιν καί φθοράν, ιδία πάντα τά γηϊνα και ανθρώπινα, 
οίον αί τέχναι, αί έπιστημαι, οί περί θεών μύθοι. Οί νόμοι δια
τείνεται ούτος οτι είσί λείψανα παλαιοτάτης φιλοσοφίας, έξιτηλου 
συν τω χρόνω γενομένης’ άτιναάνακυκλούνται πάλιν έν τοΐς άνθρώ- 
ποις, ούχί όλιγάκις, άλλ’άπειράκις’ «Φασί γάρ, λέγει δ Άριστο- 
»τέλης, κύκλον είναι τά ανθρώπινα πράγματα, καί τών άλλων 
»τών κίνησιν έχόντων φυσικήν καί γένεσιν και φθοράν»* και αλλα
χού δ αυτός λέγει* «ού γάρ άπαξ, ουδέ δίς, άλλ’ άπειράκις δει 
»νομίζειν τάς αύτάς άφικνεΐσθαι δόξας είς ημάς»’ και πάλιν άλ- 
λαχού λέγει* «ώσπερ έπί τού ούρανού και έκάστου τών άστρων 
φορά κύκλος τίς έστι, τί κωλύει καί την γένεσιν καί την άπώλειαν 
τών φθαρτών τοιαύτην είναι, ώστε πάλιν ταΰτα γίνεσθαι και φθεί- 
ρεσθαι; καθάπερ καί φασί κύκλον είναι τά άνθρώπινα;» (1) Διϊσχυ- 
ρίζεται δέ δ Αριστοτέλης οτι αί έπί της γης μεταβολαί καί φθο- 
ραί γίνονται κατά περιόδους είμαρμένας, ώς έν τοΐς κατ’ ένιαυτδν 
ώραις δ χειμών, ούτω έν μεγάλη περιόδω γίνεται μέγας χειμών 
καί υπερβολικοί όμβροι, ώςποτε έπί Δευκαλίωνος. Ταύτάπου δο
ξάζει καί δ Πλάτων, ώς δηλοϋται έκ τού Τιμαίου, ένθα ούτος 
παρεισάγει ιερέα τινά Αιγύπτιον λέγοντα πρδς τόν φιλόσοφον Σό- 
λωνα τά πολυθρύλητα ρήματα τάδε’ « Ώ Σόλων, Σόλων,"Ελληνες 
άεί παΐδές έστε, γέρων δέ"Ελλην ούκ εστιν.Άκούσας ούν, πώς τί 
τούτο λέγεις; φάναι. Νέοι έστέ, είπεΐν τάς ψυχάς πάντες’ ούδεμίαν 
γάρ έν αύταΐς έχετε δι’ άρχαίαν άκοην πα7αιάν δόξαν ούδέ μάθημα 
χρόνω πολιδν ούδέν’ τδ δέ τούτων αίτιον τόδε. Πολλαί καί κατά 
πολλά φθοραί γεγόνασιν άνθρώπων καί έσονται, πυρί μέν καί

(1) Άριστ.Φυσ. 4. U, 223. ΟύΡ. 1, 3, 270. Προβλ. 17, 3,916.
Μεταφ. 12, 8, 40*74.
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υδατι μέγισται, μυρίοις δέ άλλοις έτεραι βραχύτερα!. Τδ γάρ 
ούν και παρ’ ύμΐν λεγόμενον, ώς ποτέ Φαέθων 'Ηλιου παϊς τδ 
τού πατρδς άρμα ζεύξας διά τδ μή δυνατός είναι κατά την τού 
πατρδς οδόν έλαύνειν τά τ’ έπί γης ξυνέκαυσε και αύτδς κεραυ
νωθείς διεφθάρη, τούτο μύθου μέν σχήμα εχον λέγεται, τδ δ’ άληθές 
έστι τών περί γην καί κατ’ ούρανδν ιόντων παράλλαξις καί διά 
μακρών χρόνων γιγνομένη τών έπί γης πυρί πολλώ φθορά» (1). 
Έν τώ αύτώ δέ διαλόγω λέγεται περί ούρανίου τίνος ρεύματος, 
οπερ, δι’ είωθότων έτών ώσπερ νόσημα, ηκει φερόμενον.

§ 10. Οί δέ έξοχώτεροι τών Στωϊκών Ζήνων τε καί Κλεάνθης 
και Χρύσιππος έδόξαζον οτι άπαντα κατά τινας μεγίστας περιό
δους, άς έκάλουν είμαρμένους χρόνους, άνελύοντο η μετέβαλλον 
είς πυρ αίθερώδες. καί πάλιν έκ τού πυρδς, ώς έκ σπέρματος, είς 
την προτέραν άπετελούντο διάκόσμησιν. Περί της δόξης ταύτης 
τών Στωϊκών δηλούσιν άλλοι τε τών ιστορικών καί ό θεολόγος 
Ωριγένης λέγων' «Φασί οί άπδ της Στοάς κατά περίοδον έκπύ- 
ρωσιν τού παντός γίνεσθαι, καί εξής αύτή διάκόσμησιν πάντ’άπα- 
ράλλακτα έχουσαν ώς πρδς την προτέραν διάκόσμησιν» (2). Ή 
δόξα περί τών διά τού πυρδς ρύσεων καί άλλοιώσεων τού κόσμου 
ην τού 'Ηρακλείτου. «Ούτος άρχήν τών πάντων έ'φη, κατ’ Ευσέ
βιον, είναι τδ πύρ, έξ ού τά πάντα γίνεται καί είς δ άναλύεται’ 
αμοιβήν γάρ είναι τά πάντα, χρόνον τε ώρίσθαι τής τών πάντων 
είς τδ πυρ άναλύσεως καί τής έκ τούτου γενέσεως» (3). Την είρη- 
μένην τού 'Ηρακλείτου γνώμην άπεδέξαντο καί πάντες οί άπδ 
τής Στοάς. Τοιαύτα έδόξαζον πολλοί τών γνωρίμων, ώς εϊπομεν, 
φιλοσόφων καί άλλοι άλλα τούτοις παραπλήσια, άτινα τού μέ
τρου χάριν παραλείπομεν (4).

§ 11. Έξ απάντων ούν τών είρημένων δήλον γίνεται ότι οι 
τάς αιτίας τών φυσικών πραγμάτων ζητήσαντες καί έξηγησά-

(1) Πλάτ. Τ(μ. 22. ’Ίδε και Ώριγέν. Φιλοσ. 6, 21. 177.
(2) Ώριγέν. κ. Κέλ. 4. 14. 510.
(3) Εύσεβ. Εύ«γ. 14. 3.
(4) Έπιθι Ernst Lasaulx. Geol. d. Griech. u.Rocm. 
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μενοι «Έλληνες ούκ άτόπως ύπέλαβον, έκ τών έν τη γή λελιθω- 
μένων πραγμάτων και τυπωμάτων τεκμαιρόμενοι, οτι έξ ύδάτων 
ιδία προήλθαν οί διάφοροι της γης μετασχηματισμοί. Την περί 
αύτών γνώμην ύποδηλοϋσι και οί περί θεών μύθοι τών Ελλήνων’ 
διότι «πας ό περί θεών λόγος αρχαίας, κατά Στράβωνα, έξετάζει 
δόξας, αίνιττομένων τών παλαιών, άς είχον έννοιας φυσικάς περί 
τών πραγμάτων και προστιθέντων άεί τοΐς λόγοις τον μύθον» (1). 
'Ομοίως δέ καί ό Πλούταρχος περί μύθων πάνυ καλώς λέγει* 
«Ή παλαιά φυσιολογία και παρ’ ‘Έλλησι, και παρά βαρβάροις, 
λόγος ήν φυσικός έγκεκαλυμμένος μύθοις». Άληθώς έκ της 
μυθολογίας αύτών διδασκόμεθα οτι δ της θαλάσσης κοίρανος 
καί ποντομέδων Ποσειδών άπειργάσατο τούς της 'Ελλαδικης 
χώρας μετεωρισμούς τ’ έδάφους καί θαλασσών, ρήγματά τε λι
μνών καί πόντων καί αναδύσεις νήσων, καί ύφιζησεις έδάφους» 
Τεκμηριοϊ η τε Θεσσαλία, περί ης λέγουσιν ότι έλιμνάζετο τό 
πάλαι, έως ού, ύπό τού Ποσειδώνος διασχισθείσης της ’Όσσης άπό 
τού Όλύμπου, διεξέπεσεν δ διαρρέων τήν χώραν Πηνειός, καί 
έσχηματίσθησαν τά καλά τέμπη (2), καί πολλαί τών νήσων, 
ών τινες μέν έκ τών ύδάτων άνέδυσαν, άλλαι δέ τινες κατεκλύ 
σθησαν, άλλαι δέ ήφανίσθησαν ύπό τής θαλάσσης μετεώρου γε- 
νομένης. Καί αύτός δέ δ Εύξεινος Πόντος ίστορούσιν οτι ραγείς 
ποτέ έξεχύθη είς τόν Ελλήσποντον. ’Άλλοι δέ λέγουσιν ότι ήν 
ποτέ ηνωμένη ή Ελλάς μετά τής Ασίας, έως ού δ Ποσειδών 
πλήξας διά τής τριαίνης κατέκλυσε τήν τέως Λυκτωνίαν χώοαν, 
άνθ’ ής έγένετο τό Αιγαΐον Πέλαγος καί αί έν αύτη νήσοι (3).

§ 12. Κατά δή τά είρημένα καί οί τεχνΐται καί έποίησαν 
καί έγραψαν τόν εύρυσθενή Ποσειδώνα’ διότι καί αί παλαιαί ει
κόνες καί τά αγάλματα θεών φυσικάς ύπηνίττοντο γενέσεις και 
λόγους, ώς πάνυ όρθώς καί δ τής αρχαιολογίας ιδρυτής καί δι
δάσκαλος, δ πολύς Βινκελμάν, άποφαίνεται οτι αί παλαιαί εΐκό-

(1) ΣτΡάβ. 10, 3, 23, 391.
(2)Ίδε'ΗΡοδ. 7, 12. 9.
(3) Διοδ. 5, 47. Στράβ. Α.59. Παυσ. 7,24.25. Ovid. metam. XV 

296 — 300.

(Αθηναίου τεύχος έ έτους δ'.) 24
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νες είσί συμβολικά σημεία, αίσθητάς καθιστάντα τάς περί φυσι
κών πραγμάτων παλαιοτάτας παραστάσεις και έννοιας τών άρ
χαίων (1). Έν τω Φιλοστράτω φέρεται γραφή τής Θεσσαλίας, 
έν ή γέγραπται δ Ποσειδών* ατουτου ή χειρ διήρται, κατά τδν 
Φιλόστρατον, είς τό άταρρήζαι' τά δ’ όρη πριν πεπλήχθαι διϊ- 
σταται τδ άποχρών τώ ποταμώ μετρώ* άγωνιζομένης δέ πρός 
τδ εναργές τής τέχνης, τά δεξιά τού Ποσειδώνος δμού και ύπέ- 
σταλται και προβέβηκε καί απειλεί τήν πληγήν ούκ άπδ τής 
χειρδς, άλλ’άπδ τοϋ σώματος» (<2).

’Έν τινι νομίσματι χαλκώ τών Πριανσίων, τών κατοίκων πό
λεως τής Κρήτης, οπερ έξεδόθη τδ πρώτον έν έτει 1869—70 
έν Παρισίοις (3), έγκεχάρακται έτέρωθεν μέν δ Ποσειδών εχων 
τδ είδος, όπως σχεδόν διαγράφει αύτδν δ Φιλόστρατος* ή χειρ 
αύτοΰ διήρται είς τδ άναρρήξαι διά τής τριαίνης τά όρη, τά δ’ ά- 
ριστερά αύτοΰ και όπέσταλται καί προβέβηκε καί άπειλεΐ τήν 
πληγήν* παραγράφεται δέ καί τοΰνομα ΠΡΙΑΝ(σίων)* έτέρωθεν 
δέ γυνή, ής αί τρίχες τής κεφαλής είσιν άνειλκυσμέναι κυματοει- 
δώς άνωθεν, περί δέ τήν κεφαλήν φορεΐ αύτη σφενδόνην. 'Όρα 
τήν έν πίνακι Α είκόνα. Πιθανώς δέ οί είς Κρήτην άποικήσαν- 
τες Δωριείς μετήνεγκον, ώς είκδς, καί τό έκ τοΰ Ποσειδώνος γε- 
νόμενον πάθος τής Θεσσαλίας.

Όμοίως δ’ εν τινι νομίσματι άργυρω τοΰ Τίτου έγκεχάρακται 
έτέρωθεν δ Ποσειδών, οστις έχει έν μέν τή άριστερα κοντόν, έν 
δέ τή δεξιά άφλαστον* τδν δέ δεξιόν πόδα έπί σφαίρας έπερεί- 
δει τήν γήν αίνιττομένης, οίονεί λέγων, έγώ κρατώ avri/cf έγώ 
έκάΑυύα καί διέπΛασα αύτήν' διό δή καί ύπδ ποιητών γαιήο- 
χος καλείται δ Ποσειδών καί άσφάλιος, καί άλλα ονόματα όνο-

(1) Die allesten Goet terbilder waren noch blosse symbolische 
Zeichen, und nur Nothbehclfe, um den Ahnungen, Gefublen und 
Vorstcllungen, die sich jene Pelasgischen Slamme von der Gott- 
heit in ihren verschiedenen Beziehungen gebildet hattcn, ais 
sinnliche Anhallspunkle zu dienen. (Werk. II. s. 430).

(2) Φιλοστ. B. 14.
(3) Ίδέ Revuc Numismatique 1869—70. PI.VH. 28.
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μάζεται, τήν τοΰ ύπατος δύναμιν δηλοΰντα. "Ορα την έν πίνακί 
Β εικόνα (1).

§ 13. Σαφέστερον όμως περί τών έκ τών ύδάτων μετασχη
ματισμών της γης, και της έξ αύτών βιαίας μεταστροφής και 
μετακινήσεως άλλων τε άλλαχού τών δντων και άλλων εις ού 
προσήκοντα τόπον έκπέφρασται έν τω έπι Δευκαλίωνος κατα- 
κλυσμω, ούτινος καλόν έκρίναμεν νά μνημονεύσωμεν ένταΰθα ούχ 
ώσπερ οί ποιητα'ι αύτόν πλάσσουσιν, άλλ’ ώς πολλού άξιοι λόγου 
ιστορικοί διαγράφουσιν αύτόν. Ό Λουκιανός έν τή περί της Συ
ρίας θεοΰ διατριβή, ίστορών έν συνόλω τά περί τοΰ έπι Δευκα
λίωνος κατακλυσμού, ώς ήσαν γνωστά παρ’ "Ελλησι, λέγει οτι 
οί τής πρώτης γενεάς άνθρωποι, γενόμενοι ύβρισται καί άδικοι 
καί έπίορκοι, καί μισάνθρωποι, περιέπεσον είς μεγίστην συμφο
ράν. Ή γή έξέδωκε πολύ ύδωρ, όμβροι μεγάλοι έγένοντο, οί ποτα
μοί σφοδροί κατέβησαν, ή θάλασσα έπί πολύ άνέβη, ώστε τά 
πάντα έγένοντο ύδωρ. Μόνος ό Δευκαλίων κατελείφθη είς τήν 
δευτέραν γενεάν ένεκα τής φρονήσεως καί τής εύσεβείας αύτοΰ. 
Έσώθη δ’ ό Δευκαλίων ούτως’ είχε κατεσκευασμένην λάρνακα’ 
είς αυτήν είσβιβάσας τούς παΐδας καί τάς γυναίκας αύτοΰ είσέβη 
και αυτός* συνεισέβησαν δέ καί σύες και ίπποι, καί άλλα οσα έν 
τή γή τρέφονται πάντα είς ζεύγη. "Απαντες δέ έμενον έν τή 
λάρνακι πλέοντες έν δσω τό ύδωρ έκράτει. Είτα δέ δ Δευκαλίων 
έκσωθείς ίδρυσε ναόν άγιον τή "Ηρα καί έθετο νόμον νά τελήται 
έν αύτώ εορτή είς μνημόσυνον τής συμφοράς καί τής εύεργεσίας, 
έξ ού δή άπασα ή Συρία καί ή Αραβία καί πέραν τοΰ Εύφράτου, 
πολλοί άνθρωποι συνερχόμενοι δίς τοϋ έτους έώρταζον ύδροφο- 
ροΰντες έκ τής Θαλάσσης καί έκχέοντες τό ύδωρ είς τόν ναόν. 
Τά τοϋ Λουκιανού ρήματα ώς άξια μελέτης παρατιθέμεθα ώδε* 
αΟί μέν ών πολλοί Δευκαλίωνα τόν Σισύθεα τδ ιερόν είσασθαι 
λέγουσι, τοΰτον Δευκαλίωνα, έπί τοϋ τό πολλδν ύδωρ έγένετο. 
Δευκαλίωνος δέ πέρι λόγον έν ^Ελλησι ή'κουσα, τόν "Ελληνες 
έπ’ αύτώ λέγουσι. Ό δέ μύθος ώδε εχει’ ήδε ή γενεή οί νύν άν-

(1) 'Όρα Mill. Mythol. Gal. LVI, 29G.
24*
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θρωποι ού πρώτοι έγένοντο, άλλ’ εκείνη μέν ή γενεή πάντες ώ- 
λοντο. Ούτοι δέ γένεος τοΰ δευτέρου είσί, το αύτις έκ Δευκαλίω
νος ές πληθύν άπίκετο. Εκείνων δέ πέρι τών ανθρώπων τάδε μυ· 
θέοντο* ύβρισταί κάρτα έόντες αθέριστα έργα έπρησσον, ούτε γάρ 
ορκια έφύλασσον, ούτε ξείνους έδέκοντο, ούτε ίκετέων ήνείχοντο, 
άντ’ ών σφίσιν ή μεγάλη συμφορή άπίκετο. Αύτικα ή γή πολλον 
ύδωρ έκδιδοϊ και όμβροι μεγάλοι έγένοντο και οί ποταμοί κατέ- 
βησαν μείζονες και ή θάλασσα έπί πολλον άνέβη, ές ο πάντα 
ύδωρ έγένοντο καί πάντες ώλοντο, Δευκαλίων δέ μοΰνος άνθρώ- 
πων έλίπετο ές γενεην δευτέρην εύβουλίης τε καί τοΰ εύσεβέος 
είνεκα. 'Η δέ οί σωτηρίη ήδη έγένετο* λάρνακα μεγάλην, την 
αύτός είχε, ές ταύτην έσβιβάσας πάϊδάς τε καί γυναίκας έωυτοΰ 
έσέβη* έσβαίνοντι δέ οί άπίκοντο σύες καί ίπποι και λεόντων 
γένεα καί όφιες καί άλλα όκόσα έν γή νέμονται, πάντα ές ζεύ- 
γεα. Ό δέ πάντα έδέκετο, καί μιν ούκ έσίνοντο, άλλά σφίσι με
γάλη διόθεν φιλίη έγένετο. Καί έν μιη λάρνακι πάντες έπλευσαν, 
έστε το ύδωρ έπεκράτεε. Τά μέν Δευκαλίωνος πέρι 'Έλληνες 
ίστοοέουσι.»

I

13 »Τ ό δέ άπό τούτου λέγεται λόγος υπό τών έν τή ίρή πόλει 
μεγάλως άξιος θωυμάσαι, οτι έν τή σφετέρη χώρη χάσμα μέγα 
έγένετο καί τό σύμπαν ύδωρ κατεδέξατο* Δευκαλίων δέ, έπει 
τάδε έγένετο, βωμούς τε έθετο καί νηόν έπί τώ χάσματι "Ηρης 
άγιον έστήσατο. Έγώ δέ καί τό χάσμα είδον, καί έστι ύπό τω 
νηω κάρτα μικρόν. Ει μέν ών πάλαι καί μέγα έόν νΰν τοιόνδε 
έγένετο, ούκ οίδα* τό δέ έγώ είδον, μικρόν έστι. Σήμα δέ της 
ίστορίης τόδε πρησσουσι’ δίς έκαστου έ'τεος έκ θαλάσσης ύδωρ 
ές τόν νηόν άπικνέεται. Φέρουσι δέ ούκ ίρέες μοΰνον, άλλά πάσα 
Συρίη καί Άραβίη, καί πέρηθεν τοΰ Εύφρήτεω πολλοί άνθρωποι 
ές θάλασσαν έρχονται καί πάντες ύδωρ φέρουσι, τά πρώτα μέν 
έν τώ νηω έκχέουσι, μετά δέ ές τό χάσμα κατέρχεται, καί δέ- 
κεται τό χάσμα μικρόν έόν ύδατος χρήμα πολλον. Τά δέ ποιέον- 
τες Δευκαλίωνα έν τω ίερω τόνδε νόμον θέσθαι λέγουσι συμφο
ράς τε καί εύεργεσίης μνήμα έμμεναι» (1). Προϊών δέ ό Αουκια-

(1) Λουκ. π. τής Συρ. θεού 23.
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νός διηγείται, οτι έν τώ ναώ ry μέσον τών αγαλμάτων τοϋ Διός 
καί τής "Ηρας ξόανον τοϋ Δευκαλίωνος, οπερ σημεΐον εκαλείτο’ 
έπι της τούτου κορυφής ήν χρυσή περιστερά (1). Ή περιστερά, ής 
μνημονεύει ό Λουκιανός, ήνίττετο βέβαια τήν περιστεράν, ήν άπέ- 
στειλεν ό Δευκαλίων, όπως γνώ τήν τών ύδάτων κατάστασιν* 
τοΰτο δέ τεκμαιρόμεθα έξ ών δ Πλούταρχος λέγει’ «Οί μέν ούν 
μυθολόγοι τώ Δευκαλίωνί φασι περιστεράν έκ τής λάρνακος άφιε- 
μένην, δήλωμα γενέσθαι, χειμώνας μέν ε’ίσω πάλιν ένδυομένην, 
εύδίας δέ άποπτάσαν» (2).

§ 14. ’Εν ταΐς προειρημέναις χώραις φαίνεται οτι έκ παλαιο- 
τάτων έπεκράτει ή έννοια ενός κατακλυσμού, όστις διέφθειρε τό 
πρώτον γένος τών ανθρώπων’ τοσοΰτον δέ ίσχυρώς έπεκράτει, 
ώστε καί νομίσματα έκόπησαν, δηλωτικά τοϋ περί ού είπομεν 
κατακλυσμού. Ή έν πίνακι Γ γραφή δηλοΐ νόμισμα τής έν 
Φρυγία πόλεως Άπαμείας' έν τούτω έγκεχάρακται τή μέν ή 
κεφαλή τοϋ αύτοκράτορος Σεουήρου, ώς δηλοΰσι τά περιγεγραμ- 
μένα γράμματα ΑΥΤ. Κ. Α. ΟΈΠΤ. CGOYHPOC ΠβΡΤΓ 
έτέρωθεν δέ κιβωτός έπιπλέουσα τοΐς ΰδασιν, έν δ’ αύτή δράται 
μετά τής γυναικός αυτού έστώς δ Νώε, ώς έστιν είκάσαι έκ τοΰ 
κατά τό μέσον τής κιβωτού γεγραμμένου κεφαλαίοις γράμμασιν 
ονόματος ΝΩΕ' ταύτης δ’ έξωθεν έτέρα γυνή δράται ποδήρη χι

τώνα φορούσα καί άνήρ ίμάτιον. Άμφότεροι δ’ άνέχουσι τήν δε
ξιάν. Τούτους οί μέν τών αρχαιολόγων ύπολαμβάνουσιν ότι είσιν 
οί έκ τής Κιβωτού έκβάντες Νώε και οί γυνή αύτού, οί δέ ότι 
είσιν δ Δευκαλίων καί ή Πυρρα δι’ ήν έρούμεν προϊόντες ταυτό
τητα τοϋ Νώε καί τού Δευκαλίωνος. Έπί δέ τοϋ στεγάσματος 
τής κιβωτού φαίνονται πτηνά δύο, περιστερά καί κόραξ, ών ή 
περις-ερά προσπετομένη φέρει κλάδον έλαίας έν τοΐς ποσί. Είσί δέ 
περιγεγραμμένα τάδε’ ΈΠΙ ΑΓΩΝΟΘΈΤΟΥ APTEMAC, 
ΑΠΑΜΈΩΝ (3).

(1) Λουκ. π. τ. Συρ θεοΰ 33.
(2) Πλουτ. π. τών ζω. φρονιμ. 13.
(3) Mionnet-Description dc Med. Anti. Grec. et Rom. Suppi. 

Toni. VII. pl. XII.
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Τήν αύτήν ταύτην τοΰ κατακλυσμού γραφήν δηλοΐ καί έτερον 
νόμισμα της αύτης Άπαμείας. Τό νόμισμα τοΰτο, όπερ πρό μι
κρού οί φιλόμουσοι Πρώσσοι έκτήσαντο, κεΐται νΰν έν τώ έν Βε- 
ρολίνω βασιλικώ μουσείω, ούτινος οί λόγιοι διευθυνται κ. Ίούλ. 
Φρειδλαίνδερος καί Άλφρέδος ό Σαλλέτος έξέδωκαν έν έ'τει 
1873 (1), Έν τώ είρημένω νομίσματι έγκεχάρακται έτέρωθεν 
μέν ή δάφνη έστεμμένη κεφαλή τοΰ αύτοκράτορος Φιλίππου Αύ- 
γούστου, ώς δηλούσι τά περιγεγραμμένα γράμματα ΑΥΤ(οκρά- 
τωρ) Κ(αισαρ) ΙΟΥΛ(ιος) ΑΥΓ(ουστος)’ έτέρωθεν δέ ή έπί τών 
ύδάτων έπιπλέουσα κιβωτός, ένθα ϊσταται ό Νώε καί ή τούτου 
γυνή" έξωθεν δέ της κιβωτού φαίνονται ό άνήρ καί ή γυνή καί ή 
περιστερά καί ό κόραξ, ούς είδομεν έν ω περιεγράψαμεν έτέρω νο- 
μίσματι της Άπαμείας, πέριξ δέ τά γράμματα τάδε’ ΈΠΙ 
Μ(άρκου) ΑΥΡ(ηλίου) ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ Β (τό δεύτερον) ΑΡΧΙ 
(ερέως) ΑΠΑΜΈΩΝ* έν τώ μέσω δέ της κιβωτού τό όνομα 
ΝΩΕ. "Ορα την έν πίνακι Δ γραφήν.

§ 15. Νΰν δέ ζητητέον πώς ό Λουκιανός, ίστορών τόν παρά 
Φρυξί κατακλυσμόν, μνείαν ποιείται τού Δευκαλίωνος άντί τοΰ 
παρ’ έκείνοις γνωστού Νώε, δν βλέπομεν έγκεχαραγμένον έπί τών 
νομισμάτων αύτών, άτινα δμολογουμένως γίνονται φωνηεντες 
μάρτυρες της αληθούς ιστορίας /ώρας οίασδη'ποτε; Ή λύσις τού 
ζητήματος ούκ έστι δύσκολος, έάν ένθυμηθώμεν ότι "Ελληνες ίςο- 
ρικοί, οίος και ό Λουκιανός, δστις Σαμοσατεύς μέν ην την πατρί
δα, άλλά την Ελληνικήν παιδείαν είς τά μάλιστα πεπαιδευ
μένος, και πνεύματος Ελληνικού τελέως εμφορούμενος, εύρόν- 
τες αύτού τά περί τού κατακλυσμού όμοια πρός τά παρ’ αύτοις, 
αντικατέστησαν τόν ξένον καί άκατάληπτον Νώε διά τού αφε
τέρου Δευκαλίωνος, ος έστι μυθώδες καί πλάσμα, διότι διά τοϋ 
ονόματος τούτου ήνίττοντο οί άρ/αιοι τήν έκ τής κατακλύ- 
σεως τών ύδάτων συμφοράν τής Έλλαδικής γής, ήτις έγκειτα^

(1) Das Konigliche Munzkabinet. Geschichte und iibersiclit 
der Samml. nebst Erklar, Beschrei· d. auf SchauUschen Ausge- 
Jegtcn AuswahJ,
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έν τώ τοΰ Δευκαλίωνος όνόματι, έκ τοΰ δεύω γινομένω, κατα τους 
μυθολόγους, τδ ύγραίνω, καί άλς άλδς, την θαλασσαν δηλοΰντι.

§ 16. οίδα καλώς οτι ή δμοιότης τοΰ έπί Δευκαλίωνος κα
τακλυσμού καί τοΰ έπί Νώε, 8ν ιστορεί ο Μωϋσής, εις πολλην 
απορίαν καί εκπληξιν εμβάλλει τδν ακροατήν* άλλ’ έκ τής ιστο
ρίας έπιμελώς καί δεόντως έρευνωμένης καί ή απορία τελέως 
λύεται, καί ή έκπληξις είς ορθήν καί δικαίαν μεταβάλλεται κρί" 
σιν περί τοΰ κύρους τοΰ ύπδ τοΰ Μωϋσέως ιστορούμενου κατα
κλυσμού.

§ 17. 'Η ιστορία διδάσκει ήμάς ότι τον έπι Νώε φοβερον εκεί
νον κατακλυσμόν, έξ ού διεφθάρη τδ γένος τών ανθρώπων διη
γούντο, ώς έγένετο, πρδς νουθέτησιν και σωφρονισμόν ο Νώε και 
οί περί αύτόν. Έπειδή δέ και οί μικρόν μετά τον κατακλυσμόν 
ά'νθρωποι έζων μακρότερον βίον, ώς ιστορεί δ Μωϋσής, συμμαρ- 
τυρεϊ δέ καί δ Ίώσηπος λέγων*

«Μαρτυροΰσι δέ μου τώ λόγω πάντες οί παρ’ Έλλησι και 
παρά βαρβάροις συγγραψάμενοι τάς αρχαιολογίας. Καί γάρ καί 
Μανέθων δ τήν τών Αιγυπτίων ποιησάμενος αναγραφήν, και Βη- 
ρωσσδς ό τά Χαλδαϊκά συναγαγών, καί Μώχός τε καί Έστιάίος, 
καί πρδς αύτοΐς δ Αιγύπτιος 'Ιερώνυμος, οί τά Φοινικικά συνταξά- 
μενοι, συμφωνούσι τοΐς ύπ’ εμού λεγομένοις. 'Ησίοδός τε καί Έκα- 
ταΐος καί Ελλάνικος καί Άκουσίλαος, καί πρδς τούτοις Έφορος 
καί Νικόλαος, ίστοροϋσι τούς άρχαίους ζήσαντας έτη χίλια» (1). 
Επόμενον ήν οτι ή έν τή ψυχή παράστασις τού κατακλυσμού 
καί τής έξ αύτού φθοράς ήν καί τοΐς πολλά έτη ύστερον γενο- 
μένοις, οϊα ή έν ήμΐν είκών τοΰ προ ού πολλοΰ χρόνου γεγονό · 
τος* διότι τά τέκνα ήκουον τά τοΰ κατακλυσμού παρά πατέρων, 
οιτινες, ή αύτοί ή οί τούτων φίλοι ώμίλησαν τοΐς τέκνοις αύτού 
τού Νώε. Έκ τούτων παρέλαβε καί δ παραδιδούς τοΐς Ίουδαίοις 
8ν καί ήμεΐς οίδαμεν κατακλυσμόν.

Τήν αύτήν όμως περί παγκοσμίου κατακλυσμού έννοιαν εχου- 
σιν άπαντά που τά έθνη, ώς έκ τής ιστορίας γιγνώσκομεν* οίον οί

(I) Ίδέ Ίωσ. ήρχαωή. 1, 3, 9.
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Πέρσαι, οί Σΐναι, οί Ινδοί, οί Γαλάται, οί Ιταλοί, οί 'Έλληνες 
καί άλλοι. Τδ δέ πάντων θαυμαστότερον, οτι και έν αύτη τή 
Αμερική δ περιώνυμος Ουμβόλτος άνεϋρεν έν ταΐς παρά τοΐς Με
ξικανοί; ίερογλυφικαΐς γραφαΐς τδν έπι Νώε γενόμενον κατακλυ
σμόν. Ό πολυμαθέστατος ούτος άνήρ, 8ς καθ’ 'Όμηρον

Πολλών άνθρώπων ιδεν άστεα καί νόον εγνω,

περιγράφων μίαν τών είρημένων γραφών λέγει. Ή γραφή δηλοΐ 
τδν Τέσπην η Κόξκοξον, δςτις έστιν δ αύτδς και δ Νώε, έντδς 
μεγάλου πλοίου έπί τών ύδάτων επιπλέοντος’ έν τούτω φαίνον
ται ή γυνή τοϋ Τέσπου καί τά τέκνα, πρδς δέ πολλά ζώα καί 
σπόροι παντοΐοι, οϊτινές είσι χρησιμώτατοι είς ζωήν τών άνθρώ
πων, 'Ότε δέ τά ύδατα έξέπεσον κατά διαταγήν τοϋ μεγάλου 
πνεύματος Τεξκατλιπόκα καλουμένου, δ Τεσπης έξαπέστειλε 
γυπα, ϊνα γνώ τήν τών ύδάτων κατάστασιν. Ό γύψ έντυχών 
πολλοΐς σώμασι νεκρών ούκ ύπέστρεψε’ μετ’ ολίγον δέ άπέστει- 
λεν έτερον πτηνόν’ τελευτών δέ άπέστειλε τδν μυιοτρόχιλον, ος- 
τις έπανήλθε φέρων έπί τοϋ ράμφους κλάδον θαλερόν. Τότε ούν 
γνούς δ Τέσπης ότι ή γή έγένετο έκ νέου χλωρά, έξέβη τοϋ 
πλοίου πλησίον τοϋ όρους Κολουακάν. (1)

(i) Coxcox qu’ iis appellent Tezpi, s’embarqua dans un acalli 
spacieux avec sa femme, ses enfants, plusieurs animaux et des 
graines doni Ia conservation etait chere au genre humain. Lors 
que le grand esprit Texcatlipoca ordonna que les eaux se retiras- 
sent, Tezpi fit sorlir de sa barque un vauture, le zapilote (Vultur 
aura). L’ oiseau qui se nourrit de chair morte ne revint pas, ά 
cause du grand nombre de cadavres dont etait jonchce la terre 
recemment dessechde. Tezpi envoya d’ autres oiseaux, parm1 
les quels le colibri seul revint en tenant dans son bee un rameau 
garni de feuilles; alors Tezpi voyant que le sol commencait a se 
couvrir d’unc verdure nouvelle, quilta sa barque pres de la mon- 
tagne de Colhuacan................................ Le colibri de Tezpi ne rap-
pelle-t-il pas la colombe de Noe, celle de Deucalion ? (Voyagp 
Ihnnboldt et Bonpland. B. 226. Vue des Cordiliers),



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΙΘΩΣΕΩΝ. 337

§48. Πόθενδή καί πώς μετεδόθη τοΐς είρημένοις εθνεσι, και 
δή τοΐς ’Λμεριζανοΐς ή περί κατακλυσμού έννοια; Τήν άπΟρίαν 
λύει αύτή ή ιστορία. ’Εξ αύτής διδασκόμεθα, οτι ού πολύ ύστερον 
έγένετο ή σύγχυσις τής γλώσσης τών ανθρώπων και ή έκ τής Ασ
συρίας άνά πάσαν τήν γήν διασπορά αύτών, ών ηγούντο οί τρεις 
όνομαστοί οίζισταί. (1) Οί δέ μετανας-άντες μετήνεγζον, ώς είκός, 
είς τάς νέας οικήσεις καί τήν περί κατακλυσμού έννοιαν, ήτις τήν 
αρχήν έτήρει πολύ τήν ταύτότητα, ίδία δέ έπι μακρότερον, οπού 
έ'στη ή κιβωτός τού Νώε, έν ταΐς περί το όρος Αραράτ χώραις, 
οπού ή έννοια τού είρημένου κατακλυσμού έπεκράτει «Bien 
avant, ώς όρθώς λέγει δ Κυβιέρος, la conversion des habi- 
tants au christianisme». Τοιαύτη έστι και ή έν Φρυγία πό
λις Άπάμεια, ήτις διά τούτο καί Κιβωτός ώνομάζετο, καί 
ής έπί τών νομισμάτων έχαράχθη πιθανώς διά τήν είρημένην 
αιτίαν ό έπί Νώε κατακλυσμός. Σύν τώ χρόνω δέ, διαφθαρέν- 
των τών ανθρώπων έκ τε τής είδωλολατρείας και τής άλ
λης κακίας, έπεισήχθησαν είς αύτήν άλλότρια καί τή άσεβεία οι
κεία. Τούτων τών επείσακτων εξωθούμενων δι’ έπιμελούς έρεύνης 
μένει καί διαφαίνεται ή αρχική καί ή αληθής ιστορία τού κατα
κλυσμού, ήτις έστίν ή αύτή παρ’ άπασι τοΐς έθνεσι καί ή παρά 
τώ Μωϋσεΐ. Δήλον ούν οτι ή δμοιότης αύτη δέν θά ύπήρχε παρά 
λαοϊς, οιτινες καί απώτατα άλλήλων κεΐνται, καί γλώσσαν και 
θρησκείαν, καί ήθη διάφορα έ'χουσιν, εί μή είχον ώς βάσιν, ώς

(I) Τήν σύγχυσιν τών γλωσσών και τήν εις πάσαν τήν γήν διασπο- 
ράν τών άνθρώπων, ής μνείαν ποιείται ό Μωϋσής, θαυμαστώς έπιστώ- 
σαντο οί έξοχώτεροι τών νυν έλλογίμων άνδρών· οϊοι οί Οδμβόλτοι, ο Νι- 
βοΰρος, οί περί τδν Βάλβην και άλλοι. Ούτοι, ά^βρτθώς έξετάσαντες και 
έρευνήσαντες τάς διαφόρους γλώσσας και διαλέκτους τών ανθρώπων, εύρον 
οτι αύταί είσι συγγενείς προς άλλήλας ή οτι πηγάζουσιν έκ τής αύτής 
γλώσσης, ήπερ έχρώντο οι έν τή Ανατολή* έξ ής τώ χρόνφ έκλιποόσης 
έγένοντο άλλαι, έξ ών αύθις έκλιπουσών έγεννήθησαν αί νυν έν χρήσει 
γλώσσαι καί διάλεκτοι, άδελφαί ούσαι άλλήλων, ών αί μέν είσι πρεσού- 
τεραι, αί δε νεώτεραι. Ίδέ Alexandro de Humboldt, vue des Cordi- 
lieres. Niebuhrs Roemischc Gcschichte, καί Balbi. Atlas ethno- 
graphique du globe, pl. 1.



338 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ ΔΟΞΙΙΣ

πάνυ όρθώς ό Κυβιέρος λέγει, τήν αλήθειαν. Ό πολυμαθέστατος 
καί όξύνους ούτος γεωλόγος, ώς άπαντες οί ειόοτες αποκαλοΰ- 
σιν αύτόν, θαυμαστώς έρευνήσας τήν φυσιν και τήν ιστορίαν τών 
ανθρωπίνων πράξεων μελετήσας, άποφαίνεται πειστικώς περί τής 
άληθείας τοϋ κατακλυσμού καί τής διασπορας τών ανθρώπων 
λέγων πλήν άλλων καί τάδε' «Les idees des peuples qui ont 
si peu de rapports ensemble, dont la langue, la religion, 
les lois n’ont rien de commun, s’accorderaient-elles sur ce 
point, si elles n’avaient la verite pour base?» (1). Έ άπό- 
δειξις αύτη γίνεται μία, ώς νοαίζομεν, έκ τών πολλών φωνηεσών 
μαρτυριών τής ύπάρξεως τοϋ κατακλυσμού, καί τής ειλικρίνειας 
καί αλήθειας τής παρά τοΰ Μωϋσέως ιστορούμενης Δημιουργίας. 
Πολλοί τών τοϋ παρελθόντος αίώνος φιλοσόφων έξ άσεβείας καί 
καταφρονήσεως τοϋ χριστιανισμού προύθυμήθησαν νά καταδείξω- 
σιν άπιστον καί άσοφον τόν Μωϋσέα, ώς πρώτον κηρύσσοντα τήν 
θεότητα τοΰ Χριστού, καί θεμέλιον έδραΐον τοϋ χριστιανισμού γι- 
γνόμενον κατά τό ρήμα αύτού τοϋ Χριστού, λέγοντος' «Ει έπι- 
στεύετε Μωσεΐ, έπιστεύετε άν έμοί’ περί γάρ έμοΰ έκεΐνος έγρα
ψε*» διό περιεγέλασαν τά τού κατακλυσμού, έχλεύασαν τά τής 
Πεντατεύχου, έλάλησαν, έγραψαν καί έδίόαξαν δ^ι χεχ επ' ά.χαι~ 
ξΰμα,ν γ.Ιωσσακ ήΛθε^ κατά τήν τών αρχαίων παροιμίαν. Έκ 
τών κατ’ αύτού απείρων έρεσχελιών καί λήρων έκρίναμεν καλόν 
νά μνησθώμεν ώδε τής περί τοΰ κατακλυσμού καί τών άπολι- 
θώσεων γνώμης τού όξύνου μέν, πλανωμένου δέ, καί άλλους 
πλανώντος, και είς άβυσσον απώλειας καταφέροντος Βολταίρου. 
Ή ιστορία τοΰ κατακλυσμού, λέγει ούτος, ούδέν έτερον δηλοΐ, 
είμή τόν ύπερβάλλοντα μόχθον, ον εμόχθησαν οί άνθρωποι είς 
άποξήρανσιν γαιών, άς ούτοι έπί πολύν χρόνον έξ άμελείας κα- 
τέλιπον κατακεκλυσμένας* «ne figure aut re chose que la 
peine extreme qu’ on a eprouvee dans tous les temps 
a dessecher les terres que la negligence des hommes a 
laissees longtems inondees. (2). Τά δέ έπί τών όρέων λε-

(1) Discours sur la revolutions du globe, p. 220.
(2; Vollaire. Essai sur les Moeurs. Du Vedam.
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Πιθωμένα όστρακα δΐίσχυρίζεται ό αυτός οτι έρρίφθησαν αύτοΰ 
ύπό τοΰ πλήθους τών είς την 'Ρώμην έκ δεισιδαιμονίας οδοιπο- 
ρούντοον προσκυνητών. «La foule, λέγει, innombrable de 
pelerins qui partaient a pied de Saint-Jacques en Galice 
et de toutes les provinces, pour aller a Home par le 
Mont Cenis, charges de coquilles a leurs bonnets» 
Πολλοί τών σοφών καί περί τήν γεωλογίαν έντριβεστάτων άν
δρών δικαίως οίκτείρουσι καί έλεεινολογοΰσι τόν Βολταΐρον, 
τοιαΰτα γελοία καί αμαθή γράφοντα περί τών άπολιθώσεων (1).

§ 19. Ό μετά τών οικείων έκ τής διά τοΰ κατακλυσμού κοι
νής φθοράς έκσωθείς Νώε παραδέδοται οτι έγένετο ό πατήρ τοΰ 
μετά τόν κατακλυσμόν γένους τών άνθρώπων, καί ό συνοχεύς 
αύτοΰ πρός τό έκ τοΰ Άδάμ.

Τόν διπλοΰν προορισμόν καί τήν μετά τόν κατακλυσμόν 
λειτουργίαν τοΰ Νώε ού μόνον ή ιστορία διδάσκει ημάς, άλλά 
καί πολλά τών παραδεδομένων περί τινων τών έν Άσία καί 
Εύρώπν] καί άλλαχοϋ θεών καί ηρώων ύποδηλοΰσιν, οίον τά 
περί Δευκαλίωνος μυθολογούμενα, καί Ίανοΰ καί άλλων, ών αί 
πάθαι καί αί λειτουργίαι πολλά δμοιάζουσι πρός τάς τοΰ 
Νώε* ού μήν άλλά καί εικόνες τινές καί σύμβολα τών παλαιών 
είδωλολατρών θαυμαστώς ύπαινίττονται αύτόν, οίον χαλκά τινα 
τών 'Ρωμαίων νομίσματα, άσσάρια καλούμενα. Έν τούτοις έγκε· 
χάρακται τή μέν πρώρα πλοίου έπι τών ύδάτων έπιπλέοντος, έζ 
ού καί τά νομίσματα ratitae μετωνομάσθησαν έκ τοΰ ratis, ο 
δηλοΐ παρά Λατίνοις πλοΐον' κατά δέ θάτερα δύο πρόσωπα τοΰ 
Ίανοΰ, όπισθεν έκατέροις συνεχόμενα, καί βαθύν πώγωνα έχον- 
τα, ύπερθεν δέ κατά τό μέσον μηνίσκος κεΐται. Ή έν πίνακι Ε 
γραφή, ή'τις είληπται έκ τίνος άσσαρίου τών 'Ρωμαίων, δηλοΐ 8ν 
είπομεν Ίανόν (2).

(1) Ίοέ τό σοφόν έργον τοϋ Αύγούς-ου Νικολάου. Etlldes Philosophi- 
ques sur le Christianisme. Livre Π. Chapitre 11. Τό έργον τούτο 
μετηνέχθη εις τήν ήμετέραν γλώσσαν ύπό II. Βραΐλα Άρμένη.

(?) Ίδέ Mill. Mythol. Galler. 1, 5.
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Όαολογοϋμεν οτι πολλά παρέσχετο πράγματα τοΐς τε πάλαι 
και τοΐς νΰν τών εξηγητών τών μύθων τδ διά τής γραφής 
δηλούμενον. Οί μέν γάρ ύπέλαβον τδ τοϋ ’ΐανοϋ διπρόσωπον, 
άφ’ ού ούτος καί biceps καί bifrons παρά Αατίνοις κέκληται, 
οτι αίνίττεται τό τε έκ τοϋ Ήλιου καί τής Σελήνης φώς' οί δέ 
τήν αρχήν καί τδ τέλος τής θ’ ημέρας καί τοϋ έτους (1)’ διό δή 
καί δ μήν άφ’ ού ήρχετο τδ έτος άπδ τοϋ Ίανοϋ Ιανουάριος ώνο- 
μάσθη (2). ’Άλλοι δέ ύπέλαβον οτι τδ διπρόσωπον τοϋ Ίανοϋ 
ύπηνίττετο τήν τών ηθών τών Ιταλών μεταβολήν άπδ άγριων 
είς ήμερα. Ό Πλούταρχος έν τοΐς 'Ρωμαϊκοΐς διττήν περί τοΰ 
διπρόσωπου τοϋ Ίανοϋ άποφαινόμενος γνώμην λέγει’ «Λιατί τόν 
Ίανόν διπρόσωπον οίονται γεγονέναι, και γράφουσιν ούτω καί 
πλάττουσι; πότερον οτι τώ μέν γένεί 'Έλλην έκ Περραιβίας ήν, 
ώς ίστοροϋσι, διαβάς δ’ είς Ιταλίαν, καί συνοικήσας τοΐς αύτόθι 
βαρβάροις, μετέβαλε καί γλώτταν καί δίαιταν; Ή μάλλον οτι 
τούς περί τήν Ιταλίαν αύτός άγρίοις καί άνόμοις χρωμένους ήθε- 
σιν είς έτερον βίου σχήμα, πείσας γεωργεΐν και πολιτεύεσθαι, με
τέβαλε καί μετεκόσμησε Τώ Πλουτάρχω επόμενος καί ό Κλα- 
ούσενος λέγει οτι δ Ίανός έκ Θετταλίας είς Ιταλίαν ήλθεν’ ύπο- 
λαμβάνει δ’ αύτδν πλήν άλλων καί θεόν κρηναΐον καί καθόλου 
θεόν τοϋ ύδατος καί πατέρα τών γενών' «ais b amiliengott, ge- 
nossen der Penaten, aber auch ais Quell-und Wasser- 
golt (3). Ό δέ Βουττυ.άν διισχυρίζεται ότι δ Ίανός αίνίττε
ται πλήν άλλων καί θεόν, τδ νέον έτος άνοίγοντα, διό καί σκο
πεί πρός τε τδ παρεληλυθός καί τδ μέλλον' «Er ist Eroffner 
des neuen Jahres, mit dem Blicke aut beide Zeitraume 
gerichtet, und so wird er ein Gott jedes andern Wechsels. 

.. ‘W-
(1) Serv. Virg. A. 7. 607. 12. 198. Macrob. Sat. 1.9. p. 238.
(2) Ovid. Fast. 2. 1. 48. καΐ Πλουτ. Νομ. 19. προλ. και Jacobi. 

Handworlb. de" Griechi. u. Romi. Mytho! 4 83.
(3) Klausen. Aeneas und die Penaten II p.710.
(4) Biitlmann. Abhandll. der Konigl. Preuss. Academie der 

Wissensch. zu Rerlin 1816 — 1817. 129.
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Ό δέ εύφυής αρχαιολόγος Βοιττίγερος πολλά περί της τοϋ 
Ίανοΰ φύσεως είπών, υπολαμβάνει αύτόν τελευτών θεόν έξ ανα
τολών έλθόντα (1). 'Ομοίως δέ και ό πολύς Κρεύτσερος διά μα
κρών έξετάσας τούς περί Ίανοΰ μύθους εύρεν έν αυτοΐς δημιουρ
γίας τινά λόγον, καί ταύτίζων τόν Ίανον πρός τούς αρχικούς καί 
γεννήτορας θεούς τών έν Άσία μεγάλων έθνών, άποφαίνεται οτι 
ούτος τήν αρχήν έξήλθεν έκ τής Ινδίας καί προσλαβών τινα έκ 
τών Φοινίκων, καί Σαμοθρακών, καί Θεσσαλών καί Δωδωναίων 
έγκατέστη εις Ιταλίαν καί έγένετο έντόπιοςθεός'α Janus scheint 
aus Indien urspriinglich abzuslammen, und mit Phoni- 
cischen , Samothracischen, Thessalisch-Dodonaischen 
Umgeslallungen in Italiens Boden verpflanzt, und dort 
recht einheimisch geworden zu sein (2). Παραπλήσια τού- 
τοις περί Ίανοϋ άποφαίνονται και άλλοι γνώριμοι φιλόλογοι, περί 
ών έπιθι τόν Ιάκωβον (3).

§ 20. Οί είρημένοι σοφοί έρευνηταί τών μύθων ύπενόησαν οτι 
δύο δηλοΐ τό έπί τών νομισμάτων έγζεχαραγμένον διπρόσωπον 
του Ίανοΰ. 'Έκαστος εύρε μίαν, ώς είδομεν, αιτίαν, ούχί μέν τήν 
αληθή, άλλά τήν παρέχουσαν ύπονοεϊν αύτήν. Ημείς έκ τών 
περί Ίανοϋ λεγομένων εικάζομεν, ώς καί άλλοι πρό ημών λό
γιοι άνδρες ύπετόπασαν (4), ότι ή γραφή δηλοΐ τό τοϋ Νώε 
πάθος και τήν λειτουργίαν, ότι ούτος έγένετο καί πρό καί μετά 
τόν κατακλυσμόν, καί είδε τό πρό τοϋ κατακλυσμού καί τό έξ 
αύτοΰ μετά τόν κατακλυσμόν γένος τών άνθρώπων. Τήν τοϋ πα
ρελθόντος καί μέλλοντος έννοιαν ένορα καί δ Βουττμ,άν έν τώ 
διπροσώπω τοϋ Ίανοϋ, άλλ’άλλως, ώς προδέδεικται, έξηγεΐται 
αύτήν* «Er ist Eroffner, λέγει, des neuen Jahres mit dem 
Bliecke auf beide Zeitraume gerichtet. . . » Τήν δ’ ένωσιν

(i) Bottiger. Ideen zur Kunst-Mylhologie. π?βλ. καί Creuzcr 
Symbol. 1. 56.

(2) Creuzer Symbol. 3. 614.
(3) Handworterbuch d. Gricchi. u. Romi. Myth. έν λ. Janus,
(4) Ίδέ Aug. Nicola. Eludes Philos, sur le Christian. Livrc II, 

chapilrc II. 40G.
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δυο γενών συνεΐδέ πως και ό Σερούϊος εις τήν διά δύο προσώπων 
παράστασιν τοΰ Ίανοΰ, aW ύπέλαβεν δτι αυτή άπέβλεπε την τοΰ 
'Ρωμύλου και Τατίου πρδς άλλήλους ειρήνην και ενωσιν τών δύο 
έθνών. Πρδς δέ την ταύτότητα τοΰ Νώε και Ίανοΰ καταδηλοΰ- 
σιν άλλα τε και ή τοΰ Ίανοΰ έπίκλησις Consivius, ήτις ούδέν 
έτερον σημαίνει, η τδν φυτάλμιον καί γενέσιον διά τδ γενέσθαι 
τοΰτον καθάπερ τδν Νώε σπορέα καί πατέρα τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους, ώς καλώς ό Μακρόβιος εξηγείται τδ έτυμον της λέξεως λέ- 
γων' «a conserendo, i. e. a propagine generis humani, 
quae Jano auctore conseritur»(1).

§ 21. ’Εκ τών περί Δευκαλίωνος άρα καί Ίανοΰ μύθων, και 
έκ παλαιών μνημείων καί άλλων παραδόσεων δήλη γίγνεται, 
ώς νομίζω, ή ταύτότης τοΰ Δευκαλίωνος, τοΰ Ίανοΰ καί τοΰ Νώε, 
καί πίστη ή παράδοσις της ιστορίας περί τοΰ δμογενοΰς απάν
των τών άνθρώπων, οπερ πολλοί τών λεγομένων φιλοσόφων, τοΰ 
παρελθόντος μάλιστα αίώνος, πολλά έκάκισαν έξ άσεβείας καί 
περιεγέλασαν. 'Ο τυφλός μόνος, λέγει δ Βολταΐρος, δύναται 
ν’ άρνηθη οτι οί λευκοί, οί μαύροι, οί 'Οττεντώτοι, οί Λάπω- 
νες, οί Σιναι καί οί Αμερικανοί ούκ είσιν είδη παντάπασι δια
κεκριμένα' «Qu’iln’ya, λέγει, qn’un aveugle qui puisse 
douter que les blancs, les negres, les Albinos, les Holten- 
tos, les Lapons, les Chinois et les Americains, ne soient 
des races entierementdislinctes» (2). Αί επιμελείς όμως με- 
λέται και έρευναι σοφών καί περιωνύμων άνδρών, οίον τοΰ Κυβιέ- 
ρου, τού Φδρστέρου, του Ούμβόλτου καί άλλων ίκανώς έξελέγ- 
χουσι τήν αμάθειαν καί άσέβειαν τών περί τδν Βολταΐρον, καί 
πάντας πάντως πείθουσι περί τής ένότητος τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους, οπερ προςμαρτυρεΐ και αύτό τδ άναμάρτητον τής ζωολο
γίας άξίωμα, οτι πάντα, οσα δύνανται νά παράγιονται δι’ άλ-

(I) Macrob. Salurn. 1.9. Υπάρχει διατριβή τις τοϋ Dickinson, 
de Noae in Italiam adventu έπιγραφομένη, ήπερ ήμεΐς τύχη κακή 
ούπω ενετύχομεν, έκ τής έπιγράιρής δμως τεκμαιρόμεΟα δτι αύτη πΐ* 
στοϋται τήν περί Νώε εΐρημένην γνώμην.

(2) Ilistoire dc Russie sons Pierrc le Grand, chap. 1.
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λήλων εισί ενός καί τοΰ αύτοΰ είδους’ «Tous lesindividus qui 
peuvent se reproduire et se perpetuer indefiniment les 
uns avec les autres sont d’ une seule et meme espece. 
Αί δέ πολλά! τών άνθρώπων διαφοραί είσι, κατά τον έξοδον Κυ- 
βιέρον, τυχαΐαι αίτίαι, ένι ρήματι, ποικιλίαι (1).

§ 22. Κατάδηλον ούν έξ απάντων τών είρημένων γίγνεται, 
ώς ημείς νομίζομεν, πρώτον μέν οτι τά έν τή γή ποικίλα τυπώ
ματα λίθων έγένοντο έξ ύδάτων, δεύτερον δέ οτι δ έπι Νώε κα
τακλυσμός άληθώς έγένετο, τρίτον δέ οτι άπαντα τά άπαντα· 
χοΰ έθνη παρέλαβον την περί κατακλυσμού έννοιαν, παρ’ ών και 
δ Μωϋσής, παρά τών περί τόν Νώε.

§ 23. Τοιαϋτα μέν διά βραχέων περί τοΰ έν τή διατριβή 
θέματος ημών’ ήδυνάμεθα δ’ έτι πλείονα νά ειπωμεν περί τών 
έν αύτώ πραγμάτων, εΐ έπέτρεπεν ήμΐν ο τε χρόνος και δ τό
πος. Τά βραχέα όμως ταΰτα ίκανώς, νομίζω, διδάσκουσιν οτι 
πρέπει τοΐς χρηστής τροφής και παιδείας ύγιοΰς άντιποιουμένοις 
νέοις νά μή άποδέχωνται είκή καί προπετώς τά περί σπουδαίων 
πραγμάτων, καί δή περί Χριστιανικής θρησκείας γνώμας τών ά'λ- 
λων, πριν άν αυτοί καλώς έξετάσαντες εύρωσι τήν αλήθειαν, ήν διά 
παντός έν παντί καί έκ παντός τρόπου πρέπει νά θηρεύσωσιν οί 
πρός φιλότιμα καί γενναία έργα όργώντες νέοι, διότι ή άλήθεια 
είναι ή άρχή καί ή βάσις άπασών τών άρετών, καθώς καί δ Πίν^ 
δαρος είπε’

Άρχά μεγάλας άρετάς ώνασσ’ άλά- 
θεια μή πταίσης έμάν 
σύνθεσιν τραχεΐ ποτί ψεύδεί.

Ό δέ Κύριος λέγει’ «Έγώ είμι ή δδός καί ή άλήθεια καί ή ζωή... 
δ άκολουθών έμοί, ού μή περιπατήσει έν τή σκοτία, άλλ’ έξει τό 
φώς τής ζωής».

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

(t)Tablcau clemenlaire de Ehisloire des animaux. Ίίε M. de 
Quatrefagcs sur Γ Unite de Γ Espece humaine/ΈπιΟι κοι Aug. 

Nicolas 11. chap. II, 385.



344

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ E' ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

’Εν τώ γ' τεύχει τοΰ δ' έτους τοΰ Αθηναίου έδημοσιεύθη 
προ μικροΰ καλλιτεχνική μελέτη περί τοΰ τάφου τοΰ πατριάρχου 
Γρηγορίου τοΰ Ε', προκληθεισα έξ επιστολής τοΰ κ. 'Ραγκαβή. 
’Αλλά μετά την δημοσίευσιν αύτης, ήτις ήλπίζετο οτι ήθελε 
θέσει τέρμα είς τοιαύτην συζήτησιν, δ κ. 'Ραγκαβής μή πεισθεις 
έκ τών έν αύτη φερομένων λόγων νά έγκαταλείψη ο ύπέβαλε 
σγέδιον τοΰ τάφου, μηδέ άξιώσας νά άντιτάξη κατ’ αύτών νέους 
ίδιους λόγους, ηρκέσθη απλώς νά γνωστοποίηση ότι έμμένει πι
στός είς τά άπαξ ύπ’ αύτοΰ ρηθέντα διά της έπιστολής του ταυ. 
της, ην έδημοσίευσεν η «Έφημερίς» τή 31 Όκτωβρίου π. ε.

Έν Βερολίνω τή 8/20 Όκτωβρίου 1875.

Φίλτατε κ. Άγγελόπουλε,

Δημοσιεύσας τάς όλίγας λέξεις, άς σοι έγραψα έκ Gorlitz προ- 
χείρως και διά μόνον σέ, έξήγειρες κατ’ έμοΰ μεγάλην όργήν, 
κ’ έπροκάλεσες ίκδοσιν όλου φυλλαδίου. Δεν λυπούμαι διά τοΰτο, 
διότι έδωκεν αφορμήν είς τδν σοφόν άρχιτέκτονα κ. Καυτατζό- 
γλον νά έκθέση ιδέας τινάς όπως δήποτε χρησίμους, άν και ήκι
στα άνταποκρινομένας είς τό ύπ’ έμοΰ γραφέν, ώς πας αμερόλη
πτος και τών πραγμάτων είδήμων ευκόλως θέλει εννοήσει. Περιτ
τόν δέ νά σάς είπω οτι έν αύταΐς δέν εύρον τίποτε δυνΰμενον ra 
με μεταπείση ότι έπί της λάρνακας πρέπει νά παρασταθή ούχι ή 
ίλαστήριος θυσία τοΰ μεγαλομάρτυρας, άλλ’ δ τελευταίος αύτοΰ 
διάπλους, ώς άν έπρόκειτο περί Αιγυπτίου βασιλέως διαπλέοντος 
τόν Νείλον πρός τά Μεμνόνια’ διάπλους έν τούτοις, είς δν, ώς 
ήξεύρεις, έγώ αύτός ώς είτις καί άλλος συνετέλεσα καί ού μέρος 
μετέσχον. "Αν ήξευρον βεβαίως οτι ή ναΰς είχεν άποφασισθή κα& 
χαρα/θή, θά ήτο περιττόν νά κάμω άλλην πρότασιν. Άλλά καί 
ήδη, άφ’ ού τδ έμαθα, νομίζω πάντοτε οτι έχω τδ δικαίωμα νά 
έκφράσω διά τοΰτο τήν λύπην μου, καί δημοσίως άν έγραφον,
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Λολλω δέ μάλλον οτε γράφω ιδιαιτέρως πρός φίλον, ω είμι μετά 
πάσης αγάπης

όλος πρόθυμος
Α. Ρ. Ραγκαβής.

Την επιμονήν ταύτην ή μάλλον την αυταρέσκειαν τοϋ κ. 'Ρ. 
ούδεις λόγος έπεισε τόν γράψαντα τήν μελέτην νά διαταράξφ έκ 
νέου. Επειδή όμως ούτος έλαβε πρό μικρού φιλικήν επιστολήν 
τού έκ Μονάχου καλλιτέχνου άγιογράφου κ. Λουδοβίκου Θηοσίου, 
διδάςαντος πρό ετών έν τω ήμετέρω πολυτεχνείω ζωγραφικήν, 
οτε έγραψε και τάς αγιογραφίας τοϋ ένταύθα ρωσσικού ναού τοΰ 
Νικοδήμου, καί πρό μικρού πέμψαντος τήν έν τώ Δημαρχείω 
λαμπράν εικόνα τού άγιου Παύλου, και παρά τού πατρός αυτού, 
τοΰ γνωστοτάτου παρ’ ήμΐν θερμού φιλέλληνος Φριδερίκου Θηρ- 
σίου, κληρονομήσαντος τήν πρός τήν Ελλάδα αγάπην, έν ή έπΐ- 
στολή φέρονται νέοι λόγοι έκ τής ιστορίας τής χριστιανικής καλ
λιτεχνίας, οϋς δ κ. Θήρσιος, άναγνους τήν μελέτην έκείνην, έκρινε 
καλόν νά έκθέσφ είς έμπέδωσιν τών έν τή μελέτφ έκφερομένων 
λόγων κατά τής προτάσεως τοϋ κ. 'Ραγκαβή, νομίζομεν ότζ 
παρέχομεν τοΐς άναγνώσταις τοϋ Αθηναίου διδακτικόν ανάγνω
σμα, δημοσιεύοντες μετάφρασιν τής έπιστολής ταύτης. Μετά τήν 
άνάγνωσιν αύτής, ής τό κύρος ούδέ ό κ. 'Ρ. άρνειται, ίσως μετα- 
πεισθή ούτος νά μή έμμένρ είς τά πρότερον είκή και έν βία ύπ’ αύ- 
τοϋ γραφέντα, διότι βλέπει ήδη οτι άντιβαίνουσιν ού μόνον είς 
τους κανόνας τής αρχαίας έλληνικής, άλλά καί είς τους τής χρι
στιανικής καλλιτεχνίας, εις ην ύπαγεται και δ νΰν γινόμ.ενος 
τάφος τοΰ πατριάρχου.

Προς τόν κύριον Λύσανδρον ΚαυτατζόγΛον.
Είς Αθήνας.

Αγαπητέ φίλε καί αρχαίε συνάδελφε,

Άπό πολλοϋ χρόνου έπαυσα νά σοι γράφω, διότι, ώς γνωρί
ζεις, άποστρέφομαι τήν μελάνην, ώς πάντες ήμεϊς οί καλλιτέχναι* 
γνωρίζω όμως καλώς τά περί σοΰ ώς καί τά τών άλλων καλών 
εν Άθήναις φίλων, διότι δέν λείπω έρωτών περί ύμών καί μαν-

(ΆΟηναίου τεύχος ζ έτους δ'.) 25
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θάνων περί τής προόδου τής πατρόθεν πεφιλημένης μοι Ελλάδος, 
και μάλιστα περί τών άφορώντων είς την καλλιτεχνίαν, ύπέρ τής 
όποιας κάγώ έπαίρομαι ότι έθεσα τδν μικρόν μου λίθον είς τδ 
έπίπονον καί μετά τοσούτου ζήλου και ενθουσιασμού διευθυνό- 
μενον έργον ύπδ σου πρδς επάνοδον είς τήν άρχαίαν αύτών πατρίδα 
τών πρδ τοσούτων αιώνων άπελθουσών καλών τεχνών* δθεν 
δέν λείπω έρωτών τούς έξ Αθηνών ερχομένους ενταύθα και μαν- 
θάνων τά παρ’ ύμϊν γινόμενα. νΕμαθον λοιπδν τελευταϊον παρά 
φοιτητοΰ έλθόντος έξ Αθηνών καί περί τής έγερθείσης φανατικής 
διαμάχης (περί μικρού μέν φαινομένου, μεγάλου δέ καταστάντος 
ζητήματος, ώς συνήθως συμβαίνει έν Έλλάδι), ένεκα τών πρω
ταθλητών τών κατελθόντων είς τδ πεδίον τού καλλιτεχνικού 
τούτου άγώνος, ήτοι τής μετά σού καί τού φίλου Α. 'Ρανκαβή 
διαφωνίας περί τού πρέποντος νά λαξευθή έν άναγλύφω έπι τού 
τάφου τού άπαγχονισθέντος τω 1821 πατριάρχου Γρηγορίου 
τού Ε' θέματος (soggetlo).

Λαβών λοιπδν παρά τού φίλου φοιτητοΰ τδ Άθήναιον, έν ώ 
έδημοσιεύθη ή ύμετέρα μελέτη, διήλθον αύτήν μετά πολλού ένδια- 
φέροντος, άνακαλών είς τήν μνήμην μου τήν νέαν ελληνικήν γλώσ
σαν. Όμολογώ οτι έβράδυνα νά άναγνώσω, ή κάλλιαν είπεϊν νά 
μελετήσω αύτήν ένεκα τής μικρογραφίας τού τύπου, άλλ’ άποπε- 
ρατώσας ήδη έρχομαι νά σοι είπω τήν γνώμην μου. Πρώτον 
συγχαίρω σοι, φίλε, ότι τόσον έπιτυχώς ηύρες τδν αληθή τρό
πον, διά τού οποίου δύναται τις νά άπαντήση εις τοιαύτην παρά- 
τολμον άλαζονείαν (arroganza), πασπαλίσας αρκούντως αύτήν 
διά τού συνήθους σοι αττικού άλατος. Διδ νομίζω οτι ό κ. 'Ρ. 
θέλει πεισθή περί τού ολισθήματος αύτού έν τή σκολιά όδώ, 
ήν ένόμισε νά διέλθη άτρωτος, καί οτι δέν θά έπανέλθη πάλιν είς 
τήν πάλην* εί καί οί αρχαιολόγοι δέν ύποκύπτουσιν εύκόλως, 
άλλ’ ώς δ Ανταίος πολλάκις έξανίστανται μέχρις ού βιασθώσι νά 
δμολογήσωσι τήν ήττάν των.

Προκειμένου περί τής έν Έλλάδι τέχνης, καί ιδίως περί τής 
είς αύτήν άναφερομένης καλαισθησίας, νομίζω οτι οφείλω κατά 
χρέος νά προσέλθω αύτόκλητος σύμμαχός σου, ώς καί πας άμε- 
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ρόληπτος καλλιτέχνης. Λέγω λοιπόν πρώτον, οτι επειδή ό λόγος 
περί αναγλύφου μικράς διαστάσεως (1,20 μ. μήκους και 0,50 
πλάτους), έκαστος καλλιτέχνης ήθελε σκεφθή περί θέματος άπλοϋ 
(soggetto semplice), ήτοι όλιγοπροσώπου, 8 ηθελεν απεικονίσει 
έπί τοϋ αναγλύφου τούτου. Δεύτερον ώς θέμα είς την περί- 
στασιν ταύτην αρμόδιον φαίνεται μοι ή παράστασις τοϋ θριάμβου 
μάλλον η ή τοϋ μαρτυρίου, διότι συμφωνεί πρός τό πνεύμα καί 
τάς άρχάς της τέχνης τών άρχαίων και της τών πρώτων χρι
στιανών. Είς βεβαίωσιν τούτου φέρω τάς παρατηρήσεις, άς πρό 
ετών έκαμα καταγινόμενος έπί μακρόν χρόνον είς την σπουδήν 
τής χριστιανικής καλλιτεχνίας έπί τών άρχαίων εικονογραφιών, 
σωζομένων έν έκκλησίαις καί νεκροπόλεσι (catacombe) τής 'Ρώ
μης, 'Ραβέννης, 'Ελλάδος καί ά'λλων χωρών, έξ ών έξήγαγον οτι 
κατά τούς πρώτους αιώνας τοϋ χριστιανισμού ούδέποτε έξιστο- 
ροϋντο τά πάθη τοϋ Κυρίου ημών, άλλά πάντοτε άπεικονίζετο 
δ Χριστός έν θριάμβω’ άπό δέ τοϋ ια' αίώνος καί μετέπειτα 
ήρχισαν νά έξιστορώνται καί τά πάθη τοϋ Χριστού. Ή έπιφύλα- 
ξις δ’ αύτη μοί φαίνεται οτι συνάδει μέ τό πνεύμα τών άρχαίων 
'Ελλήνων, συνεχίζουσα τρόπον τινά τάς ιδέας τοϋ άρχαίου ελλη
νικού πολιτισμού μέ τάς τοΰ χριστιανισμού.

’Εκ τούτων βλέπεις οτι είμαι κατά πάντα σύμφωνος μέ τάς 
έν τή διατριβή σου έκφραζομένας ιδέας, ώς καί πολλοί συντε- 
χνϊται μεθ’ ών έκαμα λόγον. Διό μοί φαίνεται οτι δ φίλος κ. 'Ρ. 
διά τών έπιστολών του άπέδειξεν οτι έχει συγκεχυμένας περί 
τούτου ιδέας, καί οτι δέν έπρεπε νά έκφρασθή τοσούτον άποτό- 
μως κατά τής ειδικότητας ύμών. Ή πρότασίς σου νά χαραχθή 
έν άναγλύφω λέμβος, φέρουσα έντός λάρνακος ώς έν θριάμβω τό 
σώμα τού πατριάρχου, φρουρούμενον ύπό δύο άγγέλων, άπό 
Όδησοϋ είς Αθήνας, μοί έφάνη λίαν επιτυχής καί άρμοδιωτέρα 
κατά πάντα ή ή παράστασις τής τραγικής καί άποτροπαίου 
άπαγχονίσεως, ήτις αντιβαίνει είς τε τήν καλαισθησίαν καί είς 
τό κατά τούς πρώτους αιώνας τοϋ χριστιανισμού έπικρατούν 
πνεύμα τής άγάπης καί τής υπομονής. Είς μαρτυρίαν τών λεγο
μένων μου προσθέτω έν συνόψει έπί τούτου του θέματος τάς πρό 

25*
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ετών συλλεγείσας άπό τών μνημείου τής χριστιανικές τέχνης 
παρατηρη'σεις μου.

1) ’Εν ταΐς χριστιανικάϊς νεκροπόλεσι μία μόνη είκών φαίνεται 
παριστώσα τήν σταύρωσιν, άλλά και αυτή λογίζεται ούχι αρχαιό
τερα τοϋ εβδόμου αίώνος.

2) ’Εν ταΐς έκκλησίαις πάντοτε φαίνεται έπι της μεγάλης 
άψΐδος τοΰ ίεροΰ απεικονισμένος ό μέν Χρίστος έν θριάμβω, ήτοι 
η άνάστασις, ή δέ σταύρωσις αύτοΰ είς τούς λεγομένους κύκλους 
(cycli), τούς εκατέρωθεν αμέσως μετά το ά'γιον βήμα επομένους, 
όπου συνήθως εξιστορούνται ό βίος, τά θαύματα, αί παραβολαι 
καί τά πάθη τοΰ Κυρίου ήμών. Οί κύκλοι ούτοι εύρίσκονται 
έπι τών πλαγίων τοίχων τών Βασιλικών, ήτοι έκκλησιών, καί 
άρχονται άπό τοΰ έκτου αίώνος. Τοιούτοι κύκλοι φαίνονται είσέτι 
έν Έώμτ) έν τή έκκλησία τής Μεγάλης Παναγίας (S. Maria 
Maggiore), έν 'Ραβέννη έν τή τής αγίας Άπολλιναρίας. Πλήν 
καί ένταΰθα ή τών παθών παράστασις ύπολείπεται τών λοιπών, 
ούσα in ininorila. Κατά τόν έννατον αιώνα γίνεται έναρξις έξι- 
στορήσεως τής λατρείας τής Παναγίας (μετά τήν διακήρυξιν 
αύτής ώς Θεοτόκου), καί είς μίαν πλαγίαν άψΐδα φαίνεται αύτή 
ή άγία Παρθένος.

Έν ταΐς έκκλησίαις, αϊτινες είναι άφιερωμέναι είς τήν Θεοτό
κον, εύρίσκεται άπεικονιζομένη αύτη έπί τής κυρίας άψΐδος μετά 
τοΰ τέκνου αύτής έπί θρόνου καθημένη. Έν δέ τή έκκλησία τής 
Μεγάλης Παναγίας έξιστορεΐται ή στέψις τής Παρθένου.

Έν ταΐς άφιερωμέναις είς αγίους έκκλησίαις αί εικόνες αύτών 
εύρίσκονται είς τάς μικράς πλαγίας αψίδας, πολύ δ’ ύστερον 
έξιστορήθησαν καί έπί τής κυρίας άψΐδος παρά τοΐς έν τή δύσει 
καθολικοΐς (in calholicismo).

Μετά τήν ϊδρυσιν τών μοναχικών έκκλησιαστικών ταγμάτων 
έν Ιταλία (τών αγίων Βενεδίκτου, Δομινικανού καί Φραγκίσκου 
ιδίως) ήρχισαν νά λαμβάνωσι πρός έξιστόρησιν τά πάθη τού Χρι
στού, συνάμα δέ καί τά τών μαρτύρων μέ πάσαν τήν τών μηνο- 
λογίων φαντασιώδη υπερβολήν καί ώμότητα.

Καί τής δευτέρας παρουσίας ή έξιστόρησις φαίνεται ότι άρχί- 
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ζει περί την αύτήν έποχήν, ήτοι άπδ τοΰ ιβ' και ιγ' αίώνος, άπει- 
κονιζομένη συνήθως έπί τοΰ εσω τοίχου άνω της είςόδου της 
έκκλησίας, απέναντι τοΰ 'Ιερού και της αγίας τραπέζης, ώς έν 
τη εκκλησία της έν Σαλαμΐνι μονής και άλλαχοΰ.

Ταΰτα είναι έν γένει τά κυριώτερα χαρακτηριστικά της χρι
στιανικής εικονογραφίας ά έγώ παρετήρησα. Δεν αντιτείνω οτι 
δυνατόν νά εύρίδκωνται και εξαιρέσεις μεταξύ των συγγρα
φέων, ώς π. χ. είς την περιγραφήν τών ναών της εποχής 
τοΰ Ιουστινιανού καί μετέπειτα, καί μάλιστα νομίζω οτι οί μο
ναχοί τοΰ άγιου "Ορους είχον ήδη αρχίσει κατά τδν ι' αιώνα νά 
ίστορώσι τοιαύτας ύποθέσεις (soggelti)" άλλά γενικώς δύνα- 
ταί τις νά εΐπη οτι οί χριστιανοί τών πρώτων αιώνων μέχρι της 
ρηθείσης έποχής, ήτοι μέχρι τοΰ ια' αίώνος, δέν ηρέσκοντο νά 
βλέπωσιν εξιστορημένα τά πάθη τοΰ Κυρίου ημών.

Προςθέτω περί τών τάφων καί τών χριστιανικών μνημείων τινά.
Έν τοΐς τάφοις τοΐς έν ταΐς νεκροπόλεσι προετιμων νά 

έξιστορώσιν οί πρώτοι χριστιανοί μόνον υποθέσεις, αΐτινες παρί- 
στανον την έλπίδα της έν τώ Παραδείσιο ζωής, π. χ. τδ ου
ράνιον δεΐπνον, ηγουν τδ άγιον δεΐπνον, δ ό Κύριος τελεί μετά 
τών πιστών του έν τώ ούρανώ (Das grosse Liebesmahl) , 
η υποθέσεις συμβολικάς καί προφητικάς, ύποδηλούσας την άνά- 
στασιν τοΰ Χριστού, ώς π. χ. τδν Ίωνάν έξερχόμενον τοΰ στό
ματος τού κήτους.—Τδν Δανιήλ έν τώ λάκκω τών λεόντων.— 
Τούς τρεις παΐδας έν καμίνω.

Καί έν τοΐς μνημείοις της γλυπτικής δεσπόζουσιν αί αύται 
άρχαί, διότι έπί τών σαρκοφάγων φαίνονται αί αύται υποθέσεις 
η παραστάσεις ώς καί έν τή ζωγραφική. Έκφεύγει δέ τήν μνή
μην μου, άν είδόν που σταύρωσιν, ή άλλην τινά παράστασιν τών 
παθών έν τοΐς σαρκοφάγοις τών πρώτων αιώνων. Μία μόνη παρά- 
στασις πάθους άναφέρεται, ώς ή σύλληψις τού Κυρίου (captivita), 
έν ή παρίσταται είς ώς αιχμάλωτος μεταξύ δύο άλλων. Άλλά 
καί αύτη άμφιβάλλεται είσέτι άν παριστα τδν Χριστδν ή μάλλον 
τήν αιχμαλωσίαν τοΰ αγίου Πέτρου.

Συνήθως έπι τών σαρκοφάγων έν τώ μέσω τής κυρίας πλευράς
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παρίσταται ό Χρίστος έπι Θρόνου μετά τών άποστόλων πλησίον 
-—ή ό Χρίστος μετά τής σημαίας τής άναστάσεως και μετά τών 
αποστόλων—ή ή είκών τεθνηκότος έν προτομή έντος στεφάνης 
ώς έν μεταλλίω, η ολόκληρον σώμα έν θέσει προσευχόμενου 
(ίσταμένου όρθώς καί έχοντος τάς χεΐρας άναπεπταμένας).

Προσθέτω καί τινα περί τοϋ έσταυρωμένου’ άλλ’ έπειδή πα
ρ’ ύμΐν ή γλυπτική άποκλείεται άτυχώς έκ τής έκκλησιας, άρ- 
κοϋμαι είς τά ολίγα ταύτα μόνον.

Πότε έγένετο έ'ναρξις νά παριστάνεται τδ σώμα τοϋ Ιησού 
γεγλυμμένον έπί τού σταυρού έν τή Ανατολική Εκκλησία (*) δέν 
δύναμαι μετά βεβαιότητας νά εϊπω. Νομίζω όμως οτι όλίγιστα 
παραδείγματα τούτου εύρίσκονται. Οί "Ελληνες χριστιανοί έν τή 
Ανατολή προετίμων νά θέτουν έν τώ μέσω τού σταυρού τδν άμνδν 
(agno) τής άναστάσεως, ήτοι τδν άμνδν τού Πάσχα, μετά τής 
σημαίας τής άναστάσεως καί είς τάς τέσσαρας γωνίας τούς τέσ- 
σαρας εδαγγελιστάς, ή μάλλον τά σύμβολα αύτών. ’Εν τή λατι
νική έκκλησία εύρίσκονται άπδ τοϋ θ' καί ι' αίώνος εσταυρωμένο^ 
έν μορφή φρικαλέα (forma crudissima).

Τελευτών λέγω οτι δ έν μακαρία τή λήξει πατήρ μου έ'λεγέ μοι 
πολλάκις οτι οί άρχαιοι "Ελληνες έγνώριζον καλώς νά περικαλύ- 
πτωσι τάς τραγικάς σκηνάς διά πέπλο διαλλακτικού. Έπί αγγείο 
τής ήμετέρας έν Μονάχω γλυπτοθήκης π. χ. παριστάνεται άπο- 
χαιρετισμδς συζύγου πρδς τήν γυναΐκά του* ή γυνή κάθεται, και 
δίδει τήν χεΐρα είς τδν σύζυγον, δστις ϊσταται ορθιος έχων παΐδα 
πλησίον του, δίδων καί αυτός τήν χεΐρα είς τήν σύζυγον. Τοιαύτη 
παράστασις ήρκει είς τούς άρχαίους πρδς δήλωσιν τοϋ θανάτου. 
Κάλλιαν, νομίζω, αδύνατον είναι νά έκφρασθή γεγονός τοσούτον 
λοπηρδν ώς τδ τού θανάτου.

(1 ) Έν τή Άνατολ. έκκλησία ό Εσταυρωμένος συνήθως δέν είναι γλυ
πτός, άλλά τό περίγραμμα τοΰ σώματος έζωγραφημένον. Έν ταΐς μικρό· 
γλυφίαις όμως και έπι τών Ευαγγελίων και δίσκων φαίνεται ό έσταυ-, 

ρωμένος έν γλυφή έξεχούση, ώς καί είς τάς έπι τών εικόνων άργυρο· 

πλακώσεις. Σημ, τοΰ Έκδοτου.
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Ταΰτα σζριερον ώς προς το ζήτημα τοϋ μικρού ανάγλυφου και 
τής άρμοζούσης είς αύτό παραστάσεως.

Έν Μονάχω, τή 24 Ίανουρίου 1876.
Ό ΰμέτε^ος φίλος

Λ. Θηρςιος.

'''Αν ό κ. Θήρσιος έγίνωσκε τήν πρό τινων ετών άνασκαφεΐσαν 
ύπό της Αρχαιολογικής ημών εταιρίας άρχαίαν καί μοναδικήν 
νεκρόπολιν παρά τή είςόδω της πόλεως Αθηνών, νομίζομεν οτι 
και έξ αύτής ήθελεν άρυσθή παραδείγματα είς έμπέδωσιν τής 
γνώμης οτι οί αρχαίοι έγίνωσκον καλώς νά περικαλύπτωσι διά 
τίνος συμβολικού πέπλου τό τραγικόν και απεχθές τοϋ θανάτου. 
Άντ’ αύτοΰ φέρομεν ημείς έκ τής ρηθεισης νεκροπόλεως και άλ- 
λοθεν τάς εξής παρατηρήσεις, δι’ ών έμφαίνεται ότι οί αρχαίοι 
τεχνιται και ποιηταί άπέφευγον πάντοτε τάς παραστάσεις τρα
γικών και φρικαλέων σκηνών.

Έν πάσαις ταΐς νεκρικαις τής ρηθεισης νεκροπόλεως παραστά- 
σεσιν έμφανίζεται ό θάνατος έν ιλαρά και χαριέσση όψει, ουδέποτε 
δέ έν άποτροπαίω' διό και τούς έν πολέμω πεσόντας δέν παρι- 
στάνουσι νεκρούς καί τετραυματισμένους και έν τή οίκτρά τοϋ 
θανάτου όψει, ώς ημείς τούς νεκρούς αρχιερείς, ών συνήθως έκφέ- 
ρομεν τά ψυχρά καί κάτωχρα καί έλεεινά σώματα καθήμενα, 
καί διά τής θέας των προκαλοϋντα τόν φόβον καί οίκτον τών 
άνθρώπων. Οί αρχαίοι τεχνιται άπεικόνιζον τούς νεκρούς έν τή 
έσχάτη τής ζωής αύτών στιγμή, ζώντας καί μαχομένους ή άλλο 
τι ποιοϋντας, άφίνοντες είς τήν Ιστορίαν νά περιγράψη τά τοϋ 
θανάτου αύτών. Ώςαύτως καί τούς έν θαλάσση ή έν ναυαγίω τε- 
λευτήσαντας παρίστανον έν πλοίω έτι όντας και μετά τών φί
λων καί συμπλωτήρων συνδιαλεγομένους ή άλλο τι ποιοϋντας, 
ούχί δέ παλαίοντας πρός τά κύματα τής θαλάσσης ή έκβραζο- 
μένους έκ τών ύδάτων καί ριπτομένους έπι τής ακτής ή έπί τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης θέαμα έλεεινόν καί αποτρόπαιου.

Σύμφωνος τή τέχνη φαίνεται έν τούτοις καί ή τών αρχαίων 
δραματική ποίησις, ήτις ούδέποτε ή σπανίως αναβιβάζει έπι τής 



352 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

σκηνής την τού θανάτου έκτέλεσιν, άλλ’ άρκειται διά λόγου νά 
περιγράψφ τον θάνατον μακράν ή έξω της τοΰ θεάτρου σκηνής 
γενόμενον, και τό πολύ νά παρουσιάζφ ενίοτε ύστερον τόν νεκρόν 
είς τά όμματα τών Θεατών, άλλ’ εύσχήμως συνεσταλμένον, πρός 
διέγερσιν τοΰ οίκτου καί της συμπάθειας αύτών.

Καί αύτά δέ τά ύπερβολικά αισθήματα της λύπης καί της 
οργής καί άλλων τοιούτων παθών, άτινα καθιστώσι τό πρόσω- 
πον τοΰ πάσχοντος δυςειδές καί φρικτόν, οίκονομοΰσιν άλλως οί 
τεχνΐται καί ποιηταί πρός αποφυγήν τοΰ ειδεχθούς καί άποτρο- 
παίου.

Ούτως ό ζωγράφος Τιμάνθης, γράψας έπί πίνακος τήν τής Ιφι
γένειας έν Αυλίδι θυσίαν, άπεικόνισε πάντας τούς παρισταμένους 
έν τή θυσία ταύτη θεατάς καί αύτόν τον θειον τής νέας κατεχομέ- 
νους ύπό μεγίστης λύπης καί άθυμίας ένεκα τού ένώπιον αύτών 
παρισταμένου φρικτοΰ θεάματος’ έξαντλήσας δέ ούτως έν αύτοϊς 
τά μέσα τής τέχνης πρός δήλωσιν τής λύπης, καί μή έχων πώς 
άλλως νά παραστήση τόν ύπατον βαθμόν τής λύπης τού πατρός, 
έγραψε τούτον έ'χοντα τό πρόσωπον κεκαλυμμένον μέ πέπλον. 
Ούτω κατούρθωσεν δ τεχνίτης νά δείξη μέν έν τοΐς άλλοις προ- 
σώποις τήν άκραν λύπην, έπειδή δέ ή τού πατρός λύπη εδει νά 
δηλωθή σφοδρότερον έν τώ προσώπω αύτού, τοιαύτη δέ δήλωσις, 
έξερχομένη τών ορίων τοΰ μετρίου καί πρέποντος, ήθελε διαστρέ- 
ψει τό πρόσωπον καί καταστήσφ αύτό δυςειδές, άπέφυγε τοΰτο 
δ εύφυής τεχνίτης διά τοΰ καλύμματος τής κεφαλής τού Άγα- 
μέμνονος, άριστα δηλώσας τό ύπερβάλλον τής λύπης τού πατρός 
διά τής τοιαύτης άπεικονίσεως, έν ώ πας άλλος τρόπος θά ήτο 
άσθενέστερος καί άντίθετος πρός τούς κανόνας τής καλαισθησίας. 
Cum moestos pinxisset omnes, λέγει ό Πλίνιος (έν Η. Ν. 
35, 36, 73), praecipue patruum, et tristitiae omnem ima
ginem consumsisset, patris ipsius vultum velavit, qvem 
digne non poterat osterdere.

Έπειδή δέ οί τής καλαισθησίας κανόνες είσί κοινοί πασών τών 
καλών τεχνών, βλέπομεν τούς αύτούς τηρουμένους καί έν αύτή 
τή δραματική ποιήσει. Ή τής αύτής Ίφιγενείας θυσία παρ’ Εύρι- 



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 353

πίδη δέν γίνεται έπι τής σκηνής, άλλ’ έκτδς ταύτης* δ δέ παρών 
έν τή Ουσία πατήρ Αγαμέμνων δέν παρίσταται θεατής τοϋ φρι
καλέου τούτου είς πάντας μάλιστα δέ είς πατέρα θεάματος, 
άλλά περιγράφεται διά λόγου ύπδ τοϋ άγγέλλοντος τά της θυ
σίας έν τώ θεάτρω οτι έστρεψε τδ πρόσωπον είς τά όπισω καλύ- 
ψας μέ πέπλον τά δμματα. Έπετηδεύθη δέ τοΰτο δ ποιητής ούχί 
‘να μή είςαγάγη απλώς τδν Άγαμέμ νονα βλέποντα τά γινόμενα, 
άλλ’ όπως μή φαίνηται τοΐς θεαταΐς άσχημονών έκ τής λύπης και 
οίκτρά ή τοϋ προσώπου αύτοΰ μορφή. (Βλ. Ίφιγέν. έν Αυλίδι άπδ 
στίχ. 1550 κ. έ.) Καί αύτδς δέ δ άριστοτέχνης 'Όμηρος δι’δμοίου 
τρόπου άποσιωπήσεως είκόνισε τδν άνώτατον βαθμδν έχθους και 
άποστροφής κατά θανάσιμου έχθροϋ, είςάγων έν τή νεκυομαντεία 
(’θδυσ. Λ. 543 κ. έ.) τδν δόλω τοϋ Όδυσσέως στερηθέντα τών 
οπλών τοϋ Άχιλλέως, διά τοΰτο δέ καί τής ζωής, Αιαντα ούδέν 
λέγοντα πρδς τδν έλθόντα καί ίκετεύοντα Όδυσσέα ΐνα παύση 
τής οργής καί συνδιαλεχθή αύτώ, άλλ’ άμα θεασάμενον, άποστρέ- 
φοντα τδ πρόσωπον άπδ τοϋ έχθροϋ καί γοργώ βήματι άπομα- 
κρυνόμενον έν άκρα σιγή, ΐνα μή βλέπη αύτδν, μηδέ δηλώση διά 
λόγου τδ μέγεθος τής κατεχούσης καί μετά θάνατον τήν ψυχήν 
του οργής κατ’ αύτοΰ. Τοΰτο έκτος τοΰ υψηλού καί μεγαλοπρε
πούς, 8 δέν έξέφυγε τήν οξύνοιαν τοΰ Λογγίνου (έν τώ περί ύψους 
9,2), άπαλλάσσει τδν ποιητήν άπδ άτοπων καί άγενών λέξεων 
καί δυςειδών σχημάτων καί μορφασμών.

Όμολογοΰμεν οτι καί διά τής πλαστικής τέχνης απεικονίζεται 
ένίοτε δ θάνατος έν τή στιγμή τής έμφανίσεως αύτοΰ, ώς δ τών 
Νιοβιδών καί δ τοϋ Λαοκόοντος καί άλλοι, άλλ’ έν τή άπεικο- 
νίσει τούτου τηρείται τδ εύσχημον καί σώφρον, δπερ είναι δ δε
σπόζων χαρακτήρ τής έλληνικής τέχνης. ’Άν πάντα ταΰτα καί 
οσα άλλα λέγει περί τούτου δ Λεσσίγγιος έν τώ Λαοκόοντι είχε 
καιρόν καί ορεξιν νά λάβη ύπ’ όψιν δ κ. 'Ραγκαβής, νΰν μάλιστα 
οτε σχολάζει άπό τών διπλωματικών αύτοΰ έργων, νομίζομεν 
οτι δέν ήθελεν έπιμένει άλόγως είς τήν πρώτον έν βία 
θεΐσαν γνώμην του περί άπεικονίσεως τοϋ μαρτυρίου τοΰ πατριαρ- 
χου έν τοΐς άναγλύφοις τοΰ τάφου μέ όλην τήν αποτρόπαιο? 
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και ειδεχθή αύτοΰ μορφήν δι’ άπεικονίσεως άγριων δήμιων Όθω- 
μανών και βδελυρών Ιουδαίων, ο'ίαν είχε την ύπομονήν αύτόχΑη- 
τος νά περιγράψη έν τή προτέρα του επιστολή, δι’ής παρέπεισε 
τόν άπειρον έν τοις τοιούτοις κ. Άγγελόπουλον νά άθετήση ά 
ούτος ώς μέλος της επιτροπής έγγράφως έπεδοκίμασε και δι’ έγ- 
γράφου έπέβαλεν είς τόν άναλαβόντα την έπεξεργασίαν τοΰ τά
φου τεχνίτην νά απεικόνιση έν άναγλύφοις.

νΕστωσαν ταΰτα τελευταία άπάντησις είς τάς τοΰ κ. 'Ραγ- 
καβή καλλιτεχνικάς δοξασίας.

ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ.

Εθνος ονομάζεται σύστημα άνθρώπων, οϊτινες, συνδεόμενοι 
πρός άλληλους διά διαφόρων δεσμών και μάλιστα φυλετικών, 
τοπικών, γλωσσικών, θρησκευτικών και πολιτικών, έκφαίνουσιν 
ϊδιόν τινα τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι καί ένεργεΐν, διακρίνοντα 
αύτούς τών άλλων άνθρώπων* εθνικόν δέ καλείται αύτός ούτος 
ό τρόπος και πάσα έν γένει ίδιότης διακρίνουσα άπ’ άλληλων τά 
διάφορα τών άνθρώπων συστήματα. "Εκαστον έθνος έκπροσωποΰν 
ύπό διάφορον μορφήν τόν οργανισμόν της άνθρωπότητος ενέχει δύο 
στοιχεία, ήτοι τό ανθρώπινον καθόλου και τό εθνικόν ίδία- 
Τά στοιχεία ταΰτα έν τή άναπτύξει τοΰ έθνους πρέπει ν’ άνα- 
πτυχθώσι μέν δμοΰ, νά μή άπορροφηθή όμως τό έτερον ύπό τοΰ 
έτέρου. Ή παρά τινι λαώ άπορρόφησις ή παραμέλησις τοΰ ενός 
τών δύο τούτων στοιχείων έπιφέρει τήν άπώλειαν ή τής ανθρώ
πινης ή τής έθνικής αύτοΰ άξίας. Όρθή άνάπτυξις έθνους τίνος 
είναι και λέγεται έκείνη, καθ’ ήν τό τε άνθρώπινον και τό έθνι- 
κόν στοιχεΐον συναναπτύσσονται έπ’ ώφελεία τοΰ τε έθνους ιδία 
και τής όλης άνθρωπότητος καθόδου. "Οπως δυνηθώσιν όμως τά 
στοιχεία ταΰτα νά συναναπτυχθώσι πρός ώφέλειαν τοΰ τε έθνους 
και τής άνθρωπότητος απαιτείται ιδιαιτέρα άγωγή. Ή άγωγή 
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αύτη καλείται εθνική αγωγή. Πάσα εθνική άγωγή, όπως δυνηθή 
ν’ άναπτύξη έθνος τι, πρέπει νά ήναι σύμφωνος προς τον χαρα~ 
κτήρα αύτοΰ τούτου τοΰ έθνους ή μάλλον πρέπει ν’ άπορρεη έκ 
τοΰ χαρακτήρας αύτοΰ τούτου τοΰ έθνους" επειδή δέ δ χαρακτήρ 
έκαστου έθνους, δ διακρίνων αύτδ άπδ παντδς ετέρου έθνους, κα
ταφαίνεται έν τω βίω αύτοΰ, τώ τε οίκογενειακώ, τω έπιστη- 
μονικώ, τώ τεχνικώ, τώ θρησκευτικώ και τώ πολιτικώ, διά 
τοΰτο και ή εθνική αύτοΰ αγωγή πρδς τά διάφορα ταΰτα είδη 
τοΰ βίου τούτου πρέπει νά σύμφωνη ή μάλλον έκ τών διαφόρων 
τούτων του βίου ειδών πρέπει ν’ άπορρέφ, άπερ άναπτύσσουσα 
και μορφοΰσα, αναπτύσσει καί μορφοί αύτδ τδ έθνος καί δι’ αύτοΰ 
αύτήν τήν ανθρωπότητα.

'Ως πάντα τά έθνη, ούτω καί τδ 'ΕΛΛηνικόν έθνος εχει ίδιον 
χαρακτήρα καί ιδίας ιδιότητας, διακρινούσας αύτδ άπδ πάντων 
τών ά'λλων έθνών' ώς δέ τά λοιπά έθνη έ'χει καί αύτδ άνάγκην 
άναπτύξεως καί μορφώσεως. Ή μόρφωσις όμως αύτη καί άνά- 
πτυξις κατορθοΰται δι’ εθνικής άγωγής, ήτοι δι’ αγωγής τοιαύ
της, ήτις, πηγάζουσα μέν έκ τοΰ χαρακτήρας, τήν τούτου δέ 
πάλιν άνάπτυξιν καί μόρφωσιν σκοπούσα, συντελεί είς άνάπτυ- 
ξιν καί μόρφωσιν αμέσως μέν αύτοΰ τοΰ ελληνικού έθνους, εμμέ
σως δέ άπάσης τής άνθρωπότητος, ής τοΰτο τυγχάνει δν μέλος. 
σΟπως δυνηθώμεν δέ νά εύρωμεν τήν άναπτύσσουσαν τδ ελληνι
κόν έθνος εθνικήν άγωγήν πρέπει νά εύρωμ,εν τδν χαρακτήρα 
αυτού τούτου τοΰ έθνους, έξ ού αύτη άπορρέουσα καί εις ού τήν 
άνάπτυξιν καί μ.όρφωσιν άποβλέπουσα συντελεί είς τήν άνάπτυ- 
ξιν καί μόρφωσιν άμέσως μέν αύτοΰ τοΰ έλληνικοϋ έθνους, έμ- 
μέσως δέ τής δλης άνθρωπότητος" δυνάμεθα δέ νά εύρωμεν τόν 
χαρακτήρα τοΰ ελληνικού έθνους άνερευνώντες τδν οικογένεια- 
κόν9 τδν επιστημονικόν, τδν τεχνικόν, τδν θμησκεντικόν 
καί τδν πολιτικόν αύτοΰ βίον.

Ή οΙκογ^νεια θεωρείται παρά τοΰ "Ελληνος ώς ή πρώτη αύτοΰ 
πατρίς" τούτου ένεκα καί δ γάμος συγκαταριθμείται ύπ’ αύτοΰ 
μεταξύ τών ίερωτάτων. Αγάπη θερμ,ή, σωφροσύνη, ειλικρίνεια 
καί πίστις χαρακτηρίζει τδ ελληνικόν άνδρόγυνρν άπό τών άρ- 
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χαιοτάτων χρόνων μέχρι τής σήμερον. ’Εν τή ελληνική οικογέ
νεια ού μόνον οί σύζυγοι συνδέονται μετ’ άλλήλων διά θερμότα
της αγάπης, άλλά καί οί γονείς μετά τών τέκνων. Οί γονείς 
Θεωροϋσι τά έαυτών τέκνα δώρον τοϋ Θεοϋ και βακτηρίαν τοϋ 
γήρατος αύτών' τούτου ενεκα άγαπώσιν αύτά και περιθάλπουσι 
και φροντίζουσι περί τε της καλής αύτών άνατροφής και άποκα- 
ταστάσεως. Άλλά και τά τέκνα ού μόνον απεριόριστον έχουσιν 
αγάπην και σεβασμόν πρός τούς γεννήτορας αύτών, άλλά καί 
συντηροϋσιν αύτούς είς ηλικίαν έλθόντα καί περιποιούνται και 
γηροτροφοϋσιν. '0 "Ελλην θεωρεί μέγιστον εύτύχημα άν δυνηθή 
νά λάβη την τελευταίαν εύχήν τών γονέων καί άζιωθή νά κλείση 
αύτός τούς οφθαλμούς αύτών άποθνησκόντων. Έν τή ελληνική 
οικογένεια ή άγάπη, όσεβασμός καί ή ύπακοη ού μόνον τούς έχον
τας μετ’ άλλήλων συγγένειαν συνδέει, άλλά καί τούς ά'λλους, 
οϊτινες ά'σχετοι δντες πρός αύτούς πάσης συγγένειας άποτελοΰσι 
μέλη της αύτης οικογένειας. Τοιοϋτοι δέ είναι οί θεράποντες τής 
οικογένειας. Οί έν Έλλάδι οίκοδεσπόται έκπαλαι έθεώεουν τούς 
θεράποντας ώς ίδια τέκνα, τούτου ένεκα καί naccae αύτούς έκά- 
λουν. Έκ τής θεωρίας ταύτης ορμώμενοι περιεποιοϋντο αύτούς καί 
έφρόντιζον περί τής καλής αύτών άποκαταστάσεως, Καί τίς δύ
ναται ν’ άρνηθή οτι αί πλεϊσται τών έν Έλλάδι θεραπαινίδων 
άποκαθίστανται είς τόν έγγαμον βίον όπ’ αύτών τών τέως κυρίων 
αύτών; Ή πρός τούς ύπηρέτας άγάπη καί φροντΐς τών έν Έλ
λάδι οικοδεσποτών δέν μένει ά’νευ άνταμοιβής' διότι καί οί θερά
ποντες άνταγαπώσι τούς κυρίους αύτών καί ύπηρετοϋσιν αύτούς 
πιστώς και προθύμως.

Ό "Ελλην ού μόνον τής οικογένειας έχεται άπρίξ, άλλά καί 
τής μεγάλης οικογένειας, τουτέστι τής πατριό ος, ην έκπαλαι 
έθεώρει «μητρός τε καί πατρός καί τών ά'λλων προγόνων απάν
των τιμιώτερον καί σεμνότερον καί άγιώτεοον» (1). Ό "Ελλην 
τοσαύτην αγάπην αισθάνεται πρός τόν τόπον τής γεννήσεως αύτοΰ, 
τουτέστι πρός τήν πατρίδα, ώστε καί τήν ψυχήν αύτοΰ τίθησιν

(1) Πλατ. Κρ'τ. τ. 51. 
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ύπέρ αύτής. Μετά μεγάλης λύπης και μετά ψυχικού σπαραγμού 
άποχωρίζεται δ "Ελλην της πατρίδας· μετ’ αναστεναγμών φλο
γερών ένθυμεΐται τήν πατρίδα αύτοΰ έν τή αλλοδαπή. 'Η εικών 
τού πατρίου εδάφους, οπερ άνέθρεψε και ηύξησε τόν "Ελληνα, 
παρίσταται έν τή φαντασία αύτού ώς ή ωραιότερα εικών, ήν ήδύ- 
νατό ποτέ νά ζωγραφήση. Ή μεγάλη αγάπη, ήν δ "Ελλην αισθά
νεται πρδς τήν πατρίδα αύτού, παρορμα αύτόν νά λάβη άσμενος 
τά όπλα και νά ύποστή μυρίους κινδύνους και νά διακινδυνεύση 
τήν ζωήν αύτού κατά παντός έπιχειρούντος νά υποδούλωση ή 
τυραννήση αύτήν. Τήν μεγάλην τού "Ελληνος φιλοπατρίαν, τήν 
διακρίνουσαν αύτόν άπό πάντων τών άλλων άνθρώπων, μαρτυρεί 
άπασα ή Ελληνική ιστορία άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
τών νεωτάτων.

Τό έλληνικόν έθνος διακρίνεταί τών άλλων έθνών και κατά 
τήν μεγάλην αύτού κλίσιν και άγάπην, ήν έκπαλαι ήσθάνετο 
πρός τε τάς έπιστήμας και τάς τέχκας. Ό "Ελλην εύαίσθητος 
ών και κεκοσμημένος διά νού όζυτάτου, διά φαντασίας ζωηρο- 
τάτης και διά μνημονικού ίσχυροτάτου, διέπρεψεν έν πάσι τοΐς 
εΐδεσι τών τε έπιστημών και τών τεχνών. Καί τώ οντι* ποιον 
έθνος δύναται νά παραβληθή πρός τούς "Ελληνας ώς πρός τήν 
καλλιεργίαν τής φιλοσοφίας, τής ποιήσεως, τής ρητορικής, τής 
άρχιτεκτονικής, τής πλαστικής και τών λοιπών; Ποιον έθνος 
δύναται νά κατάδειξη έν μέν τή φιλοσοφία τόν έφάμιλλον πρός 
τόν Πλάτωνα και Άριστοτέλην, έν δέ τή ποιήσει τόν έφάμιλλον 
πρός τόν "Ομηρον, έν δέ τή ρητορική τόν έφάμιλλον πρός τόν 
Δημοσθένην, έν δέ τή τέχνη τόν έφάμιλλον πρός τόν Φειδίαν; 
Τό έλληνικόν έθνος τοσαύτην άγάπην καί τοσαύτην κλίσιν είχε 
πρός τά γράμματα, ώστε, καίπερ ύποταχθέν σωματικώς είς 
τήν έξουσίαν τών 'Ρωμαίων καί τών μετά ταύτα βαρβάρων, 
κατώρθωσεν ό'μως νά ύποτάξη αύτούς πνευματικώς. Οί 'Ρωμαίοι 
νικηταί τών Ελλήνων γενόμενοι έγένοντο μαθηταί αύτών, ή είς 
τάς δημοσίας αύτών σχολάς φοιτώντες ή παραλαμβάνοντες 
αύτούς κατ’ οίκον διδασκάλους (1).

(1) Τήν πνευματικήν ύπεροχήν τών Ελλήνων και τήν παρ’ αύτών
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Έπι τουρκοκρατίας οί "Ελληνες ούδόλως παρημέλησαν τών 
γραμμάτων, άλλά καίπερ παντοίας στερήσεις και καταδιωγμούς 
ύπομένοντες έπεμελοϋντο αύτών μεγάλως. "Οτε οί άγριοι αύτών 
δεσπόται άπηγόρευον είς αύτούς νά φοιτώσι την ημέραν είς τά 
σχολεία, προετίμων νά άπέρχωνται είς αύτά την νύκτα μάλλον 
ύπο τό φως της σελήνής (ώς μαρτυρεί τό γνωστότατον εκείνο 
άσμα, δπερ οί παΐδες είσέτι αδουσιν ύπό τό φώς της λαμπούσης 
σελήνής) η νά ζώσι μετ’ άμουσίας. Και νυν δέ οί "Ελληνες άπειρα 
χρήματα καταναλίσκουσι πρός ΐδρυσιν σχολείων άρρένων τε και 
θηλέων* ούδέ ύπάρχει γωνία γης έλληνικης, ένθα δέν ηχεί ή 
φωνή καθηγητοϋ τίνος η διδασκάλου η γραμματίστοϋ. Ή φιλο- 
μάθεια τοϋ ελληνικού έθνους ύπερβαίνει την φιλομάθειαν πάν
των τών άλλων εθνών’ διό καί έκεϊνο, οπερ ό Πλάτων άναφέρει 
είς τούς αρχαίους Αθηναίους λέγων οτι «τό φιλομαθές περί τόν 
«παρ’ ημίν μάλιστ’ άν τις αίτιάσαιτο τόπον» (1), ισχύει λεγό
μενον καί περί τοϋ νϋν έλληνικοϋ έθνους. "Οτι δέ καί πρός τάς 
τέχνας αισθάνονται οί νϋν "Ελληνες μεγάλην ροπήν καί κλίσιν, 
τείνουσαν πρός μίμησιν τών άρχαίων προγόνων, μαρτυροϋσι τά 
έργα αύτών έν τε τη άρχιτεκτονικη, τη πλαστική καί ζωγρα
φική, άτινα διά την λεπτότητα αύτών καί χάριν ηξιώθησαν ού 
μόνον επαίνων, άλλά καί βραβείων.

Τό έλληνικόν έθνος διακρίνεται τών λοιπών έθνών καί κατά 
τό 9·ξ)ησκευτιχοΓ ουκαίσθτψα· Έκπαλαι ό "Ελλην ηγάπα την 
θρησκείαν’ έκπαλαι ύπέτασσε την έαυτοϋ θέλησιν είς ύψηλο- 
τέραν τινά θείαν δύναμιν. Ούδεμίαν πράζιν καί ούδέν έργον 
έπεχείρουν οί άρχαϊοι "Ελληνες πριν η διερευνησωσι την τοϋ 
Θεού γνώμην καί θέλησιν. Ό "Ελλην, παρατηρών πανταχοϋ 

πρόςληψιν τών τεχνών καί επιστημών συνειδότες άνομολογοΰστ και αυτοί 
οί'Ρωμαίοι, ών ό διασημότατος ποιητης Όράτιος λέγει (Epist. L. II, 
ν. 156, 157/

«Graecia capta ferum victorem cepit, et artes 
«Intulit agresti Latio».

(1) Πολ. Δ', σ. 435.
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τήν θείαν παρουσίαν, ούδένα χώρον άφήκεν ελεύθερον ναού τίνος 
ή βωμού ή αγάλματος. "Ο,τι ό απόστολος Παύλος είπε πρδς 
τούς Αθηναίους, διερχόμενος και άναθεωρών τά σεβάσματα 
αύτών (1), ισχύει λεγόμενον περί πάντων τών Ελλήνων. Καί 
οί νύν δέ "Ελληνες μεγάλην αγάπην αισθάνονται πρδς τήν 
θρησκείαν αύτών καί πολλαχώς καταδεικνύουσι τδν πρδς αύτήν 
μεγάλον αύτών σεβασμόν. Ό "Ελλην τήν ιδέαν τής θρησκείας 
συνήψε μετά τής ιδέας τής πατρίδας τοσοΰτο στενώς, ώστε 
πάντοτε ύπερήσπισε τδ έτερον χάριν τού έτέρου χωρίς νά πα
ραμέληση μηδετέρου. Μάχον νπέρ πίστεως χαί πατριό ος ήτο 
καί είναι τδ σύνθημα τού "Ελληνος και τδ θούριον αύτού 
άσμα, οπερ καθιστά αύτδν ένθουν και παροτρύνει έν τοΐς κατά 
τών εχθρών άγώσιν, όπόθεν εξέρχεται νικητής.

Ό "Ελλην διακρίνεται τών άλλων ανθρώπων καί κατά τδ 
φιλελεύθερον αύτού πνεύμα. Ούτος, ούδέποτε άνεχόμενος ούτε 
τού σώματος αύτού ούτε τού πνεύματος τήν ύποδούλωσιν, έπε- 
θύμει νά ήναι πάντοτε έλεύθερος και ανεξάρτητος, ώς τούτο 
μαρτυρεί ή ελληνική ιστορία. Ό "Ελλην ένεκα τής μεγάλης 
αγάπης, ήν ήσθάνετο πρδς τήν ελευθερίαν, εύρίσκετο έκπαλαι 
έν άδιαλείπτοις πολέμοις πρδς τούς έπιχειρούντας νά ύποδου- 
λώσωσιν αύτόν. Τίς δέ αγνοεί τούς πολέμους, ούς είχε νά πο- 
λεμήση πρδς τούς Περσας και τούς λοιπούς βαρβάρους, πρδς 
τούς 'Ρωμαίους, πρδς τούς Φράγκους, και τέλος πρδς τούς 
Τούρκους, πρδς ούς είσέτι εύρίσκεται έν διηνεκεϊ άγώνι; Ό 
"Ελλην ού μόνον έαυτδν έπεθύμει νά βλέπη έλεύθερον, άλλά 
και τούς άλλους άνθρώπους* τούτου ένεκα ούδέποτε έπολέμησε 
χάριν έξανδραπυδισμού, τούναντίον δέ πάντοτε προσέτρεξε 
προθύμως εις ύπεράσπισιν τών δεδουλωμένων λαών, φρονών 
ό'τι «ούχ ό δουλωσάμενος, άλλ’ ό δυνάμενος μέν παύσαι, πε- 
»ριορών δέ άληθέστερον τούτο δρα» (2). Τδ φιλελεύθερον πνεύ
μα τών Ελλήνων φαίνεται καί έν τοΐς πολιτεύμασιν αύτών, έν

(I) Πράξ. 22.
(2) Θουζ. 1, 69, 2.
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οίς αί δυνάμεις τών έπι μέρους άνθρώπων έχρησίμευον μέν είς 
την υπηρεσίαν τού πολιτικού οργανισμού, ά'νευ όμως βλάβης 
τών άτομικών δικαιωμάτων’ διό και πάσα απόπειρα, γενομένη 
πρδς περιστολήν η βλάβην τών δικαιωμάτων τούτων, προεκά- 
λεσε στάσεις καί ταραχάς, έπενεγκούσας η την τροποποίησιν η 
την κατάργησιν τού ύφισταμένου πολιτεύματος. Καθόλου 
δ’ είπεϊν ό "Ελλην ένθυμος ών και διανοητικός άπέβη ελεύ
θερος καί ά'ριστα πολιτευόμενος (1). Τό φιλελεύθερον πνεύ
μα τού "Ελληνος καταφαίνεται καί έν τη θρησκεία αύτού. Ή 
ορθόδοξος έκκλησία, ην ήσπάσατο τό έλληνικόν έθνος, είναι 
πασών τών άλλων έκκλησιών φιλελευθερωτέρα. Καί τηρεί μέν 
αύτη ακριβώς καί πιστώς τά πατροπαράδοτα, είναι δμως το- 
σούτον άνεξίκακος καί συγκαταβατική, ώστε ούδέποτε ησπά- 
σατο τόν προσηλυτισμόν, ούδέποτε προσηγάγετό τινα διά της 
βίας η διά τοΰ δόλου, ούδέποτε άπέκλεισε την θύραν είς τούς 
ζητούντας νά είςέλθωσίν είς αύτην, ούδέποτε άπεποιηθη νά 
έ'λθη είς συνεντεύξεις καί συνεννοήσεις, σκοπούσας την ένωσιν 
άπασών τών εκκλησιών’ πάντοτε δέ εύχεται ύπέρ της είρηνης 
τού σύμπαντος κόσμου καί πάντοτε συγχωρεϊ τόν μετανοούντα 
αμαρτωλόν.

Κατά ταΰτα λοιπόν δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τδ ελλη
νικόν έθνος ώς την ζώσαν δύναμιν τού οικογενειακού, τοΰ έπι- 
στημονικοΰ, τοΰ τεχνικού, τού θρησκευτικού καί τοΰ πολιτικοΰ 
βίου.

Σκιαγραφησαντες τδν χαρακτήρα τού ελληνικού έθνους και 
καταδείξαντες τάς διακρινούσας αύτό ιδιότητας μεταβαίνομεν 
ηδη είς την έθνίκην αύτοΰ αγωγήν. Ή άγωγη αύτη, σύμφωνος 
ούσα πρός τδν χαρακτήρα τοΰ ελληνικού έθνους, σκοπόν έχει 
ν’ άναπτύξη καί μόρφωση αύτόν τοΰτον τόν χαρακτήρα καί

(I) Πρβλ. Άριστοτ. πολιτ. 7, 7' «τδ δε τών 'Ελλήνων γένος, ώςπερ 
»μεσεύει κατά τούς τόπους, ούτω άμφο?ν μετέχει· και γάρ ένθυμον και 
ί διανοητικόν έστι* διόπερ ελεύθερόν τε διατελεΐ καί βέλτιστα πολιτευό- 
»μενον». 
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3ι* αύτοΰ αύτδ τούτο τδ ελληνικόν έθνος μεθ’ άπάσης τής άν- 
θρωπότητος.

Κατά ταΰτα λοιπόν ή τοϋ έλληνικοΰ έθνους αγωγή οφείλει 
κατά πρώτον νά καλλιεργήση καί έξάρη τδ οικογενειακόν φρό- 
νημα, άναπτύσσουσα καί μορφοϋσα τάς οίκογενειακάς ιδιότη
τας και άρετάς. Ή αγωγή αύτη, οργωμένη έκ τής ιδέας δτι ό 
γάμος είναι ή διαπλαστική σμίλη τών εθνών και οτι ό μεταξύ 
άνδρός και γυναικός δεσμός είναι δεσμός τής ανθρωπότητας, 
οφείλει κατά πρώτον νά ένεργήση δπως διατηρήται ή ίερότης 
τοϋ ύψηλοϋ τούτου μυστηρίου’ δεύτερον οφείλει ή εθνική αγωγή 
νά φροντίση δπως διατηρήται ζωηρά ή μεταξύ τών γονέων καί 
τών τέκνων σχέσις, καθ’ ήν απαιτείται παρ’ εκείνων μέν θερμή 
άγάπη καί ανατροφή, παρά τούτων δέ πρός τή άγάπη ύπακοή 
και σεβασμός. Ή εθνική αγωγή οφείλει πρδς τούτοις νά ένερ- 
γήση δπως πρδς τή τοϋ σώματος αναπτύξει άναπτυχθή καί τδ 
πνεϋμα τοϋ παιδός. Κατά ταΰτα οφείλει ή οικογένεια ν’ άνα- 
πτύξη και μόρφωση τάς τε διανοητικάς και ήθικάς δυνάμεις 
τοϋ παιδός, καταβάλλουσα ούτω τδ θεμέλιον, έφ’ ού μέλλει 
νά στηριχθή δ'λον τδ οικοδόμημα τοϋ μέλλοντος αύτοΰ βίου* 
άναλογιζομένη δέ δτι ό παΐς ένθεν μέν είναι ζώον μιμητικώ- 
τατον, ένθεν δέ διατηρεί άνεξίτηλον παν δ'περ κ*τά τήν παι
δικήν αύτοΰ ήλικίαν έντυποΰται είς τήν τρυφεράν αύτοΰ καρ- 
δίαν, πρέπει νά προσέ/η δπως άπαντα τά έν τώ ο’ίκω και ιδίως 
οί λόγοι και τά έργα τών έν αύτώ κατοικούντων πρέπει νά 
φέρωσι τδν τύπον ούχί τοϋ αίσχροϋ και τοϋ πονηρ ΰ, άλλά τοΰ 
καλοΰ και τοϋ άγαθοϋ. Ή οικογένεια, ήθοποιοΰσα τδν παΐδα, 
οφείλει νά καλλιεργήση είς τήν καρδίαν αύτού και τό τής φ λο- 
πατρίας συναίσθημα. Τοΰτο δέ κατο;θοΰται διά διαφόρων διη
γήσεων περί τών ελληνικών κατορθωμάτων, δι’ ασμάτων ηρωι
κών, δι’ έορτών οικογενειακών καί τών όμοιων. ’Εκ τών έν τώ 
οικω παιδαγωγούντων τήν πρώτην θέσιν κατέχουσιν οί γονείς 
καί ιδίως ή μήτηρ, παρ’ ή διαμένει δ παΐς τον πλείονα χρόνον 
τής άωρου αύτοΰ ηλικίας’ τούτου έ^εκα ή μήτηρ πρέπει νά γνω- 
ρίζη καλώς τδ έργον τής τών παίίων άγωγής. Τδ παιδαγωγικόν

(Αθηναίου τεύχος έ έτους δ'.) 26
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τοΰτο έργον δύναται η γυνή, πριν έτι γίνη σύζυγος και μητηρ, 
νά διδαχθη πρώτον μέν έν τώ οίκω αύτης, δεύτερον δε εν τοΐς 
παρθεναγωγείοις καί νηπιαγωγείοις. Ή γυναικεία άγωγη, η τε 
κατ’ οίκον και ή έν τώ σχολείω, πρέπει νά συνίσταται είς τοιαύ
την καί τοσαύτην της κόρης άνάπτυξιν, οποία και δση απαι
τείται δπως αύτη άποβη καΛη σύζυγος, καΛη μήτηρ καί κα.ΐη 
οικοδέσποινα. Καί άποβαίνει μέν καλή σύζυγος, όταν μάθη 
τδν τρόπον, καθ’ 8ν δύναται νά χρησιμεύση ώς βοηθάς τοΰ άν
δρός* αποβαίνει δέ καλή μητηρ, δταν μάθη τούς νόμους καί 
τούς κανόνας, καθ’ ούς αναπτύσσεται δ τε σωματικός και πνευ- 
μ,ατικός βίος τοΰ παιδός" αποβαίνει δέ καλή οικοδέσποινα, δταν 
μάθη πάσας τάς άνάγκας τοΰ οίκειακοΰ βίου καί πάντας τούς 
τρόπους, καθ’ ούς αί άναγκαι αύται έκπληροΰνται. — Ή οικο
γένεια, διαθρέψασα καί μορφώσασα τδν παΐδα έπί τινα ετη 
καί παραδοΰσα αύτδν είς τδ σχολεϊον, ούδόλως άπεκδύεται την 
φροντίδα περί της περαιτέρω αύτοΰ άγωγης. Αύτη οφείλει νά 
έξακολουθη τδ παιδαγωγικόν αύτης έργον, συνεννοούμενη καί 
συμβοηθουμένη μετά τοΰ σχολείου. ’Εν τώ σχολείω ώς βάσις 
της άγωγης ύπόκειται η θεωρία, έν τώ οίκω ή πράζις' έν τώ 
σχολείω τδ έργον της άγωγης τελείται μάλλον διά τοΰ Λόγου, 
έν τώ οίκω τελείται μάλλον διά τοΰ παραδείγματος. Έπειδή 
δέ αί μέν λέξεις συγκινοΰσι, τά δέ παραδείγματα συναρπάζουσΓ 
διά τοΰτο η οικιακή άγωγη αποτελεί την βάσιν της σχολικής 
άγωγης, καί έν ώ αύτη ύπ’ έκείνης προςδιορίζεται, έκείνη ύπδ 
ταύτης φωτίζεται διά της δυνάμεως τοΰ λόγου. Άμφότεραι 
λοιπόν συνδέονται μετ’ άλλήλων. "Οπως τδ σχολεΐον πρέπει νά 
λαμβάνη ύπ’ δψιν καί τιμά τάς οίκιακάς διατάξεις, τά ηθη, τά 
έθιμα καί τάς θεωρίας της οικογένειας, ούτω καί ό οίκος ούδέ— 
ποτέ πρέπει νά άνθίσταται κατά τοΰ σχολείου η νά παραβλά- 
πτη όπωςδηποτε την ύπόληψιν τοΰ διδασκάλου έπί βλάβη τών 
ύπ’αύτοΰ διδασκομένων. Έπειδή δέ είναι άνάγκη νά μετοχε- 
τευθώσιν οί φυσικοί νόμοι της τοΰ παιδός άγωγης άπδ τοΰ 
σχολείου είς τδν οίκον, διά τοΰτο ό διδάσκαλος πρέπει νά ηναι 
φίλος της οικογένειας καί παιδαγωγικός αύτης παραινέτης. 'II
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οικογένεια και τό σχολεϊον πρέπει νά εύρίσκωνται έν στεν·^ 
συναφεία και άλληλοβοηθώνται έν τή τών αύτών παίδων άγωγή» 

Τό δέ σχοΛεΐον δπως άποβή όντως σχολεϊον εθνικόν, ήτοι 
σχολεϊον συντελούν εις την τοϋ έλληνικοϋ έθνους προκοπήν, 
πρέπει νά άναπτύσση καί μορφώνη τούς νέους, άναπτύσσον καί 
μορφώνον έναρμονίως τό έν αύτοϊς ανθρώπινον καί έλληνικόν 
στοιχεϊον. Πρώτος καί γενικότατος τοΰ ελληνικού σχολείου σκο
πός πρεπει νά ήναι ή μόρφωσις ύγιοΰς ψυχής έν ύγιεϊ σώματι. 
Δεύτερος τοϋ σχολείου σκοπός, όμοιάζων πρός τόν πρώτον, είναι 
ή αρμονική άναπτυξις καί μόρφωσις πασών τών πνευματικών 
δυνάμεων τοΰ παιδός καί ή ένίσχυσις τοΰ χαρακτήρας αύτοΰ. 

Πρός έκπλήρωσιν τοΰ σκοποΰ τούτου απαιτείται ή συνδρομή 
διδακτικών τινων μαθημάτων, ών κέντρον φωτιστικόν δικαίως 
θεωρείται τό θρησκευτικόν μάθημα, τό διδάσκον τόν παϊδα τά 
πρός τόν Θεόν αύτοΰ καθήκοντα. Παρά τφ θρησκευτικώ μαθή- 
ματι παράκειται ή διδασκαλία τής ώΙΛηνικής γλώσσης μετά 
τήζ εΛ.Ιηνικής φιΛο.Ιογίας, τής καταδεικνυούσης τά διάφορα 
προϊόντα τής πνευματικής τών Ελλήνων δυνάμεως καί είςαγού- 
σης τόν παϊδα είς τό πνεΰμα τής έλληνικής έθνικότητος. Μετά 
ταΰτα έπονται τά μαθήματα τής γεωγραφίας καί ιστορίας, 
ών ή μέν συντελεί είς άκριβέστερον προςδιορισμόν τοΰ τε έλλη- 
νικοΰ χαρακτήρος καί τοΰ έλληνικοϋ βίου* ή δέ συντελεί είς 
ρύθμισιν άμφοτέρων τούτων καί είς έξεγερσιν τοΰ ενθουσιασμού 
πρός παν δ,τι υψηλόν καί εύγενές. Διά τοΰ μαθήματος τής γυ
μναστικής έπιδιώκεται ή έπίρρωσις τοϋ παιδικοΰ σώματος πρός 
τό άποβήναι έπιτήδειον οργανον τών βουλήσεων τής ψυχής. 
Μετά τής γυμναστικής συνάπτεται ή διδασκαλία τής τε έΗνι~ 
κής μουσικής καί τής έθνικής ορχηστικής, ών ή μέν άναπτεροϊ 
τό φρόνημα, έξευγενίζει τήν καρδίαν καί έςεγείρει τήν πρός τήν 
πατρίδα άγάπην* ή δέ ρυθμίζει τάς κινήσεις τοΰ σώματος καί 
τακτοποιεί τά τής καρδίας συναισθήματα. Διά δέ τών φυσιο- 
γνωστικών μαθημάτων, καταμανθάνων ό παϊς τά διάφορα τής 
φύσεως ό'ντα καί τάς διαφόρους φυσικάς δυνάμεις μετά τών 
διεπόντων φυσικών νόμων, μορφώνει μέν τήν καρδίαν αύτοΰ διά 

26*
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της έν αύτ$ έξεγέρσεως τοΰ συναισθήματος τοΰ καλού, τοΰ 
αρμονικού καί τοΰ σκοπίμου, προπαρασκευάζεται δέ διά τον 
πρακτικόν βίον, έξοικειούμενος πρωίμως μετά τών μελλόντων νά 
περιστοιχήσωσιν αύτόν φυσικών όντων, περί ά θέλει άσχοληθή.

"Απαντα τά άνωτέρω μαθήματα πρέπει νά διδάσκωνται έν 
τώ σχολείω ούχι έ.ττιστηαοντχως, άλλά παιό αγωγικως. Κατά 
ταΰτα πρέπει έξ έκαστου μαθήματος έκεΐνο μόνον και τόσον 
νά προσφέρηται είς τόν παΐδα, οπερ και όσον δύναται νά χω- 
νεύστι ό πνευματικός αύτοΰ στόμαχος πρός άνάπτυξιν τών 
πνευματικών αύτοΰ δυνάμεων" ή δέ διδασκαλία τών μαθημά
των πρέπει νά χωρή βαθμηδόν άπό τών άπλουστέρων καί εύ- 
νοητοτέρων πρός τά συνθετώτερα καί δυσνοητότερα άναλόγως 
της προόδου τής διανοητικής τών παίδων άναπτύξεως" τά δέ 
μαθήματα κατά τε ΰλην καί κατ’ είδος πρέπει ν’ άποβλέπωσι 
καθόλου είς τό νά καταστησωσι τόν παΐδα αύτοτεΛή καί αύ- 
τενεργόν.

Κατά τόν χρόνον τής έν τώ σχολείω έκπαιδεύσεως τών 
παίδων απαιτείται καί ιδιαιτέρα καλλιεργία τοΰ ήθιχοΰ συναι
σθήματος. Ή ένίσχυσις τής ηθικής δυνάμεις τών παίδων 
κατορθουται ού μόνον διά τής διδασκαλίας, τής καταδεικνυού- 
σης τό ωφέλιμον καί σωτήριον τής τηρήσεως τών ηθικών νόμων, 
άλλά καί διά τής φροντίδας, ήν λαμβάνει ό διδάσκαλος πρός 
άκριβή έκπλήρωσιν απάντων τών νόμων καί διατάξεων, αϊτινες 
διέπουσι τό σχολεΐον αύτοΰ. Πρό παντός δ'μως άλλου άπαι- 
τεϊται ό ηθικός χαρακτήρ αύτοΰ τοΰ διδασκάλου, οστις πρέπει 
νά ήναι έν πάσι τύπος καί υπογραμμός τών μαθητών.

Ή έθνικ,ή άγωγή πρός τοΐς άλλοις έ'ργοις έχει νά έπιμεληθίί 
καί τών ιδανικών συμφερόντων τοΰ έ^ηηχοΰ έθνους, ήτοι 
τής επιστήμης, τής τέχνης, τής θρησκείας καί τής έΛευθε- 
μίας. Καί τήν μέν πρός τάς ζπιστήμας έ'φεσιν τών νέων εξε
γείρει καί κανονίζει ή έθνική άγωγή πρώτον μέν καταδεικνύου- 
σα είς αύτούς, ότι άπασαι αί έπιστήμαι είναι τέκνα τής διη
νεκούς άγάπης πρός τήν αλήθειαν, ή'τις είναι ή μόνη τροφή 
τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος" δεύτερον δέ πείθουσα αύτούς ότι ό 
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άνθρωπος οφείλει ν’ άγαπά καί άσκή τάς έπιστήμας ούχί χάριν 
υλικού τίνος συμφέροντος, άλλά χάριν αύτής ταύτης της άλη- 
θείας, ήτις έλευθεροΰσα τά πνεύμα άπδ τών δεσμών της ύλης, 
καθαίρει καί εξευγενίζει την ψυχήν τοϋ ανθρώπου. Την δέ πρδς 
τάς τέχνας εφεσιν τών νέων εξεγείρει καί κανονίζει ή εθνική 
αγωγή καταδεικνύουσα καθόλου μέν τήν σκοπιμότητα καί 
χρησιμότητα τών τεχνών, ιδία δέ τδ γνήσιον στοιχεΐον τής 
έλληνικής τέχνης, τδ διακρίνον αύτήν άπδ πάσης έτέρας τέ
χνης καί έμφαινόμενον έν τοΐς τεχνουργήμασι τών Έλλήνων, 
ών τά είσέτι σωζόμενα λείψανα διεγείρουσι τήν έκπλ.ηξιν καί 
τδν θαυμασμόν απάντων τών ανθρώπων. Τήν δέ άνάπτυξιν καί 
μόρφωσιν τοϋ ^-ρησκευτιχοΰ σνχαισί/ήματος κατορθοΐ ή εθνική 
άγωγή πρώτον μέν καταδεικνύουσα είς τούς νέους τήν ύπαρξιν, 
τήν παντοδυναμίαν, τήν πανσοφίαν καί τήν παναγαθότητα 
τοϋ Θεοϋ έξ αύτών τών δημιουργημάτων* δεύτερον δέ παρι- 
στώσα είς αύτούς δ'τι «Πνεύμα ό Θεός και τούς προσκυνοϋντας 
»αύτδν έν πνεύματι καί άληθεία δει προσκυνεΐν» (1)* τρίτον 
περιγράφουσα τήν ιδιαιτέραν τιμήν, ής ήξίωσεν ό Θεδς τδ έλ- 
ληνικδν έθνος εύδοκήσας ίνα γραφώσι τά άγια αύτού Εύαγγέ- 
λια είς γλώσσαν ελληνικήν* και τέταρτον πληροφορούσα διά 
τής Ιστορίας οτι ή χριστιανική θρησκεία είναι έκείνη, ήτις διέ- 
σωσεν ού μόνον τήν γλώσσαν άλλά καί τδν εθνισμόν ήμών. 
Τήν δέ πρδς τήν έΛευθε^Ιακ άχίπ-w δύναται νά έξεγείρτ) καί 
μορφώση ή εθνική άγωγή είς τάς καρδίας τών νέων πληροφο
ρούσα αύτούς ότι δ ά'νθρωπος, κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν του 
Θεοϋ πλασθείς και διά τοϋ αύτεξουσίου κοσμηθείς, πρέπει νά 
ήναι έλεύθερος σωματικώς τε καί πνευματικώς* διδ ούδέποτε 
πρέπει νά άνέχηται μήτε τήν τοΰ σώματος αυτού μήτε τήν 
τοϋ πνεύματος υποδούλωσιν* έκ τών δύο δέ τούτων ύποδου- 
λώσεων πρέπει νά φοβήται μάλλον τήν πνευματικήν υποδού- 
λωσιν* διδ πρέπει νά άγωνίζηται παντί σθένει δ'πως τηρή τδ 
πνεύμα αύτού έλεύθερον άπδ τών κατωτέρων παθών καί όρέ-

( I) Ίωάν. δ', 
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ξεων, ελεύθερον άπδ τών δεισιδαιμονιών και προλήψεων, κα'ι 
τέλος ανεξάρτητον άπδ τού πνεύματος τών άλλων. Ή εθνική 
άγωγή έξεγείρουσα και μορφούσα τήν πρδς τήν ελευθερίαν ά
γάπην τών νέων χρεωστεϊ νά διδάξη και πείση αύτούς μετά 
τού περιωνύμου ποιητού τής Γερμανίας Γοιθίου οτι αδέν κα* 
«θιστα ήμάς έλευθέρους τδ μή άναγνωρίζειν τι ύπεράνω ήμών, 
«άλλά τδ τιμάν τδ ύπεράνω ήμών κείμενον’ διότι τούτο τι- 
«μώντες άνυψούμεθα πρός αύτό και καταδεικνύομεν δτι φέρο- 
«μεν έν ήμΐν αύτοϊς τδ ύψηλότερον τούτο δν και εϊμεθα άξιοι 
«νά έξισωθώμεν πρδς αύτό». Τούτο τδ ύψηλότερον ον, οπερ 
κεϊται ύπεράνω ήμών και εις δ όφείλομεν νά ύποκύπτωμεν 
πάντες, είναι ό ηθικός νόμος ή μάλλον είναι αύτδς ό Θεός.

Ή έθνική άγωγή, άρχομένη έν τφ ο'ίκω καί προχωρούσα έν 
τώ σχο^είω^ προάγεται έξαγνιζομένη έν τή Εκκ.Ιηαία,. Ή 
'ΕκκΛησία διά τής θείας αύτής δυνάμεως, διά τής ίεράς διδα
σκαλίας και κατηχήσεως οφείλει νά ήθοποιήση και έξαγιάση 
τδν άνθρώπινον βίον. Πρδς τούτο δέ άπαιτεϊται πρώτον μέν 
όπως άνανεωθώσι τά κακή τύχη καταργηθέντα Κυριακά σχο- 
λ.εϊα, έν οίς διαπλάσσεται ύπό τών λειτουργών τού Ύψίστομ ή 
τρυφερά τών παίδων καρδία" δεύτερον δέ όπως κηρύσσηται 
καθ’ έκάστην ό λόγος τού Θεοΰ, ό φωτίζων τδν άνθρωπον καί 
δεικνύων είς αύτόν τήν οδόν τής σωτηρίας. "Οπως άποβή όμως 
τό Ιερόν κήρυγμα ωφέλιμον καί διδακτικόν πρέπει νά μή ίπταται 
πρδς τά ούράνια προς άνίχνευσιν τών θείων μυστηρίων, άλλά 
νά καταβαίνη είς τήν γήν καί νά διέρχηται τάς διαφόρους φά
σεις τού ανθρωπίνου βίου, τήν ήθοποίησιν αύτού καί τδν αγια
σμόν έπιδιώκον.

Ή έθνική άγωγή, ή' τε κατ’ οίκον, ή έν τώ σχο.Ιεΐω καί τή 
ΙκκΛησία^ κεϊται ύπδ τήν άνωτέραν έποπτείαν καί μέριμναν 
τής πολιτείας. Ή πολιτεία χρέος έχει ού μόνον νά έπιτηρή 
καί προστατεύη, άλλά καί νά προάγη τήν έθνικήν άγωγήν. 
Κατά ταύτα λοιπόν άπαιτεϊται παρά τής πολιτείας όπως 
αυτή φροντίζη περί τής τηρήσεως τών νόμων, περί έκλογής 
καί διορισμού τίμιων καί έμπειρων ύπαλλήλων είς τάς δήμο-
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τίας θέσεις, περί μισθοδοτησεως τοΰ κλήρου, περί έμψυχώσεως 
τών δοκίμων συγγραφέων, περί διοργανώσεως κα'ι μεταφρυθμι- 
σεως τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος, περί ίδρύσεως διδασκα
λείων, και σχολείων πραγματικών, άτινα, παραλληλως κεί
μενα τοΐς γυμνασίοις, σκοπον εχουσι νά προπαρασκευάσωσι 
τούς μέλλοντας ν’ άποδυθώσιν ούχί είς τάς έπιστημας, άλλ’ είς 
τάς τέχνας, τάς έν ίδιαιτέραις σχολαΐς διδασκομένας.

Ή εθνική άγωγη άπαιτεΐ παρά της πολιτείας, συνεννοού
μενης και βοηθουμένης ύπδ της κοινότητας, ΐνα φροντίση προς 
τούτοις περί ίδρύσεως βιομηχανικών, μουσικών, γυμναστι
κών καί περί ρυθμίσεως τών θρησκευτικών έορτων· Και έν 
μέν ταΐς βιομηχανεκαϊς έορταΐς θέλει έορτάζεσθαι ή νίκη τοΰ 
πνεύματος κατά της ύλης" έν δέ ταΐς μουσικαϊς θέλουσιν έξε- 
γείρεσθαι τά ύπέρ πατρίδας και της έλευθερίας συναισθήματα* 
έν δέ ταΐς γυμναστικαΐη θέλει έορτάζεσθαι ή δύναμις τοΰ σώ·’· 
ματος, δπερ άσκηθέν και μορφωθέν άποβαίνει έπιτηδειον δρ- 
γανον τών θελήσεων τοΰ πνεύματος έν ταΐς ύλικαΐς τοΰ βίου 
άνάγκαις* έν δέ ταΐς θρησκευτικαΐο έορταΐς, ταΐς άποτελού- 
σαις την κορωνίδα πασών τών λοιπών έορτών, θέλει έορτάζε
σθαι προσηκόντως και λατρεύεσθαι τδ ύπέρτατον δν, έξ ου 
απορρέει και είς ο έπανέρχεται τδ ανθρώπινον πνεΰμα.

Ή έθνική άγωγη άπαιτεΐ πρδς τούτοις παρά της πολιτείας 
όπως φροντίσ?] περί συστάσεως φιλολογικών ίταιρι&ν, σκοπδν 
έχουσών την προαγωγήν τοΰ έθνικοΰ ημών βίου διά της άνευρέ- 
σεως και γνωστοποιησεως παντδς άξιολόγου προϊόντος της ελ
ληνικής έπιστημης και τέχνης. Μετά της ανάγκης της ίδρύσεως 
τοιούτων έταιριών συνδέεται καί ή άνάγκη της ίδρύσεως δι· 
δασχαλικ&ν συνόδων, έν αίς οί διδάσκαλοι τών διαφόρων 
σχολείων συνερχόμενοι έπι τδ αύτδ πρέπει νά άνακοινώσι πρδς 
άλληλους τάς εαυτών ιδέας κα'ι έκθέτωσι τάς έαυτών μεθό
δους, ούτω δέ διδόντες καί λαμβάνοντες νά έπανέρχωνται είς τάς 
θέσεις κρείσσονες έαυτών γινόμενοι και συντελεστικώτεροι έν 
τώ διδασκαλικφ αύτών έ'ργω. Όμοίως άνάγκη είναι νά ίδρυ- 
θώσι καί βιομηχανικοί καί ίπιστημονικαί εκθέσεις) οϊα είναι 
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ή τών Όλυμπίων, τών πρό μικρού ένταΰθα συσταθέντων, σκο
πόν έχουσαι την διά βραβεύσεως έμψύχωσιν τών τε τεχνών 
και επιστημών· έ'τι δέ και 3·έατξ>οκ εθνικόν, δι’ ού δύναται 
νά άναπτυχθή θαυμασίως ό έθνικός ημών βίος, διδασκόμενων 
δραμάτων, έν ελληνική γλώσστι γεγραμμένων καί έλληνικήν 
ύπόθεσιν έχόντων. 'Ωσαύτως λίαν αναγκαία εις τον έθνικόν 
■ημών βίον αποβαίνει καί η ιδρυσις δημοσίων άΐαγνωσζηρίων, 
έν οίς δύναται νά εύρτι ό λαός διάφορα συγγράμματα, ά'τινα έν 
γλώσσ·/) καταληπτή γεγραμμένα περιέχουσι τά πρακτικά πο
ρίσματα τών διαφόρων έπιστηαών, τά συντελοϋντα είς τάς 
διαφόρους β.ωτικάς άνάγκας τού έλληνικού λαού. Μεταζύ τών 
άλλων ιδρυμάτων άναγκαιοτάτη είναι καί η ιδρυσις της έθκο' 
φυλακής, έν ή ό λαός, έν ώρισμέναις ημέραις καί ωραις ασκού
μενος, δύναται ού μόνον νά ώφεληται σωματικώς, άλλά καί νά 
μανθαν/) να τηρή τάζιν, νά έ/γ ύπομονην καί νά ύπακούη είς 
τούς ανώτερους αυτού' έτοιμος δέ ών νά ύπερασπίστ) την ζωήν 
αύτού, την τιμήν καί περιουσίαν κατά πάσης ένδεχομένης προσ
βολής δύναται νά διαβιοϊ βίον ήσυχον καί άτάραχον.'Απάντων 
δέ τούτων καί άλλων παρομοίων ιδρυμάτων η σύστασις έπιβα- 
ρύνει την πολιτείαν, ής καθήκον Uvai ή τού όλου έθνους έπί- 
βλεψις καί προαγωγή.

Τοιούτος είναι ό χαρακτήρ τού ελληνικού έθνους καί τοιαύ- 
τη είναι η έθνική τών 'Ελλήνων άγωγή, ήτις, άναπτύσσουσα 
καί μορφούσα αύτόν, συντελεί είς τήν άνάπτυξιν καί μόρφωσιν 
αύτού τούτου τού έθνους, καί δι’ αύτού τής όλης άνθρωπότη- 
τος. Μόνον διά τοιαύτης αγωγής δύναται νά άναγεννηθή τό 
ελληνικόν έθνος, ήτοι ν’ άναλάβη τήν άρχαίαν αύτού ακμήν 
κατά τό πνεύμα καί τάς απαιτήσεις τών σημερινών περιστά
σεων.

Αριστείδης Κ. Σπαθακης.
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Τόν παρελθόντα Αύγουστον δ Άθ. Δημητριάδης είδεν έν Λε- 
βαδεία εν τινι σιδηρουργεία) λίθον ένωκοδοαημένον ενεπίγραφου 
καί άναγνούς τινας αύτοΰ στίχους ένόησεν οτι διαλαμβάνει περί 
έργωνίας δημοσίου οικοδομήματος, καί άνήνεγκε τό πράγμα είς 
την έν Άθήναις αρχαιολογικήν 'Εταιρίαν. Αύτη δέ, έπειδή έν τω 
μεταξύ δ Δημητριάδης έστάλη παρά τής Κυβερνήσεως είς Πελο
πόννησον, παρήγγειλε τω Παν. Σταματάκη νά φροντίση περί έξα~ 
γωγής τοΰ λίθου έκ τοΰ σιδηρουργείου καί αντιγραφής αύτοΰ, 8 και 
έξετέλεσεν ούτος μετά πολλών δυσκολιών, καί έπεμψεν είς Αθή
νας πρώτον αντίγραφα, μικρογράμματον καί μεγαλογράμματον, 
έπειτα δέ καί αποτύπωμα χάρτινον έκόμισεν αυτός έλθών πρδ 
ενός περίπου μηνός. Έκ τών αντιγράφων του ημείς άμα δέ καί 
έκ τοΰ αποτυπώματος έκδίδομεν εξής τό κείμενον, προλέγοντες, 
δτι δ λίθος είναι φαιός, έχει σχήμα στήλης, ύψους 1,85, πλά
τους 0,95, πάχους Ο,'ϋΟ. Επειδή δέ ήτο ραγισμένος, έθραύσθη 
κατά τήν έξαγωγήν έκ τοΰ τοίχου είς δύο’ άλλ’ έκ τούτου ούδε- 
μία ζημία γραμμάτων έπήλθε. Βλάβας δέ είχε προγενεστέρας 
άλλας τρείς, δύο μικροτέρας έπάνω κατά τάς άρχάς καί τά τέλη 
τών πρώτων τριών τεσσάρων στίχων, άριστερά καί δεξιά τώ 
δρώντι, καί άλλην μεγαλητέραν, δεξιά τώ δρώντι, έξ ής έκολο- 
βώθησαν μάλιστα τά τέλη στίχων 67 τής δευτέρας σελίδος, 
διότι ή γραφή είναι είς δύο σελίδας (colonnes) χωρισμένη, έκα
στη τών οποίων έχει άνά 94 στίχους. 'Ημείς δέ έδώ πάντας 
τούς 188 έν συνεχεία ύπαλλήλως άποδίδομεν, διά τήν εύκολίαν 
του τύπου.

...................................................ργων τό έπ'πεμπτον άποτεισΑ;

...................................... κ)αι τό ύπερεύρεμα κα; έάν τι άλλο

............................... Nj έπιτιμίων προσγενηται αύτώι, &παν-
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τα πρά(ξουσιν) οί ναοποιοί τον έργώνην και τους έγγυους, 
5 έάν δέ μή δόνωνται, εις τδ λεύκωμα έκγράψουσιν* έγ -

δίδομεν δέ τδ έργον δλον πρδς χαλκόν, τας μέν στή-
λας και τους θριγκούς προς λίθον έφ’ ώμαλίαν οτι άν εϋ- 
ρωσιν, τους δ’ύποβατήρας έν προσέργωι ποιήσει, των 
δέ πώρων ύ π ο τ ί μ η μ α λήψεται τοΰ λίθου έκάστου δρα- 

40 χμάς πέντε δσους άν παρί'σχηι, τών δέ γραμμάτων
τής έγζολάψεως και------έγκαύσεως στατήρα καί
τριώοολον τών χιλίων γραμμάτων έργαται δέ συνε
χώς μετά τδ τήν δόσιν λαβεΐν έντδς ήμερων δέκα, 
ένεργών τε/νίταις ίκανοΐς κατά τήν τ(έχ)νην, μή ε- 

45 λαττον ή πέντε, έάν δέ τι μή πείθηται τών κατά τήν
συγγραφήν γεγραμμένων ή κακοτεχνών τι έξελέγχη·
ται, ζημιωθήσεται ύπδ τών ναοποιών καθ’ δ τι άν φαίνη-
ται άξιος εΐναι μή ποιών τών κατά τήν συγγραφήν γε
γραμμένων, καί έάν τις άλλος τών συνεργαζομένων έξε- 

20 λέγ(χ)ηταίτι κακοτεχνών, έξελαυνέσθω έκ τοϋ έργου καί
μ)ηκέτι συνεργαζέσθω* έάν δέ μή πείθηται, ζημιωθήσε
ται και οΰτος μετά τοϋ έργώνου· έάν δέ που παρά τδ ερ- 
γον συνφέρηι τινι μέτρωι τών γεγραμμένων προσλι- 
πεΐν ή συνελεΐν, ποιήσει ώς άν κελεύωμεν, μηδέ άπολε- 

25 λύσθωσαν άπδ τής έργωνίας οί έξ άρχής εγγυοι καί ό έρ-
γώνης, άχρι άνό έπαναπριάμενος τά παλίνπωλα τους 
έγγύους άξιοχρέους καταστήσηι· περί δέ τών προπε- 
ποιημένων οί έξ άρχής έγγυοι έστωσαν έως τής έσχα
της δοκιμασίας· μηδέ καταβλαπτέτω μηθέν τών ύπαρ-

30 χόντων έργων έν τώι ίερώι ό έργώνης* έάν δέ τι καταβλά- 
ψηι, άκείσθω τοΐς ιδίοις άνηλώμασιν δοκίμως έγ χρόνωι, 
δσωι άν οί ναοποιοί τάξωσιν* κα'ι έάν τινα ύγιή λίθον δια- 
φθείρηι κατά τήν έργασίαν ό τής θέσεως έργώνης, έτε
ρον άποκαταστήσει δόκιμον τοΐς ιδίοις άνηλώμασιν, ού-

35 θέν έπικωλύοντα τδ έργον, τδν δέ διαφθαρέντα λίθον έξ-
άξει έκ τοΰ ίεροΰ έντος ημερών πέντε, ε’ι δέ μή, Ιερός ό λίθος 
έσται- έάν δέ μή άποκαθιστήι ή μή άκήται τδ καταβλα- 
φθεν, καί τοΰτο έπεγδώσουσιν οί ναοποιοί* δ τι δ’ άν ευρηι, 
τούτο αύτδ κα'ι ήμιόλιον άποτείσει ό έργώνης καί οί έγ- 

40 γυοι* έάν δέ κατά φυάν διαφθαρήι τις τών λίθων, άζήμιος έσ
τω κατά τοΰτον ό τής θέσεως έργώνης· έάν δέ πρδς αύ
τούς άντιλέγωσιν οί έργώναι περί τίνος τών γεγραμμέ
νων, διακρινοΰσιν οί ναοποιοί όμόσαντες έπί τών εογων, πλεί«
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ονες δντες τών ήμισέων τα δε έπικριθέντα κυρία έστω’
45 έ(ά)ν δέ τι έπικωλύσωσιν οί ναοποιοί τδν έργώνην κατά 

την παροχήν τών λίθων, τδν χρόνον άποδώσουσιν δσον αν 
έπικωλύσωσιν έγγύους δέ καταστήσας ό έργώνης κατά 
τδν νόμον, λήψεται την πρώτην δόσιν όπόσου άν έργωνή- 
σηι πασών τών στηλών καί τών θριγκών τών έπί ταύτας

50 τιθεμένων, δπολιπόμενος παντδς τδ έπιδέκατον, δταν δέ 
άποδείςηι πάσας είργασμένας καί όρθάς πα'ντηι καί τέλος 
έχούσας κατά την συγγραφήν καί μεμολυβδοχοημένας ά- 
ρεστώς τοΐς ναοποιοΐς καί τώι άρχιτέκτονι, λήψεται τήν 
δευτέραν δόσιν πάντων τών γραμμάτων τής έπιγραφης

55 έκ τοΰ δποτιμήματος πρδς τδν άριθμδν τδν έκ τών άντι- 
γράφων έγλογισθέντα, δπολιπόμενος καί τούτου τδ έπιδέ
κατον, καί συντελέσας δλον τδ έργον, δταν δοκιμασθήι, κομι- 
σάσθω τδ έπιδέκατον τδ δπολειφθέν καί τών πώρων τδ υπο- 
τίμημα δσους αν θήι καί δσα άν γράμματα έπιγράψηι

60 μετά τδ τήν δόσιν λαβεϊν κομισάσθω καί τούτων, δταν καί τδ έ
πιδέκατον λαμβάνηι, έάν μή τι είς τά έπιτίμια δπολογισθήι αύ- 
τώι· έάν δέ τι πρόσεργον δήι γενέσθαι συμφέρον τώι εργωι, 
ποιήσει έκ τοΰ ίσου λόγου καί προσκομιεΐται τδ γινόμενον αύτώι, 
άποδείξας δόκιμον έάν δέ ό τόπος άνακαθαιρόμενος μα-

65 λακδς εδρίσκηται, προσστρώσει πώροις δσοις άν χρεία ήι καί 
προσκομιεΐται καί τούτου τδ γινόμενον αύτώι μετά τοΰ 
έπιδΔεκάτου* έπιθήσει δέ καί έπί τάς στήλας τάς ύπαρχού- 
σας θριγκούς ένδεκα, π ρ ο ε π ι κ ό ψ α ς τάς στήλας, έπιλαβών 
δσον άν κελεύωμεν πρδς τήν περιτένειαν τήν δοθεΐσαν

70 έξελεΐ δέ καί τά δέματα τά δπάρχοντα έν ταΐς στήλαις δσα
Sv δπερέ(χ)ηι καί κωλύηι αύτδν έν τήι έπικοπήι καί τρήσας βα
θύτερα καθαρμόσει καί περιμολυβδοχοήσει δοκίμως, έμβαλεΐ 
δέ καί είς τούτους γόμφους δέματα καί περιμολυβδοχοήσει καί έρ- 
γάται πάντα καθώς καί περί τών έπάνω γέγραπται· έκΓΔδομεν δέ

75 και τούτους τούς θριγκούς, τούς μέν έκπέδους καί πενταπέδους 
τοΰ ίσου, δσον άν καί οι λοιποί εύρωσιν, τούς δέ τριπόδους, τούς 
τέτταρας σύνδυο είς τδν θριγκόν άπομετρησόμεθα" λήψε
ται δέ καί τούτων τών θριγκών τήν δόσιν δταν (δέ) έπιδείξηι 
τάς στήλας έ ργασμένας καί κειμένας καί μεμολυβδοχοη-

80 μένας καί τούς θριγκούς τούς έπί ταύτας τιθεμένους δε
δεμένους κατά κεφαλήν, λήψεται καί τούτων τήν δόσιν, δπολι- 
πομενος τδ έπιδέκατον, καθώς καί περί τών έπάνω γέγραπταν 
δταν δέ συνθήι τούς θριγκούς καί άποδείξηι κειμένους, 
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μεμολυβδοχοημένους, τέλος έχοντας, δεδεμένους κατα 
κεφαλήν, συμφωνοΰντας πρδς άλλήλους δοκίμως, έπειτεν 
έγνιτρώσει τάς στήλας και άποδώσει τά γράμματα καθαρα 
και έκπλυνεΐ έως άν κελεύωμεν* τά δέ άλλα οσα μή έν τήι 
συγγραφήι γέγραπται, κατά τδν κατοπτικδν νόμον και να- 
ο π ο ϊκ δ ν έστω. —------------------------------------Εις τδν ναδν τοΰ 
Διδς τοΰ βασιλέως εις την έξω περίστασιν τοΰ σηκοΰ 
τών είς την μακράν πλευράν κ α τ α σ τρωτ ήρ ω ν έργα· 
σία και σύνθεσις.------ Ό έργωνήσας παρά τών ναοποιών 
είς τδν ναδν τοΰ Διδς τοΰ βασιλέως είς την έξω περί- 
στασιν τοΰ αηκοΰ τών είς την μακράν πλευράν τοΰ 
τόπου τοΰ πρδς μεσημβρίαν βλέποντας καταστρω(τηρων πέ
τρας τής σκληρας τής Δεβαδειϊκής τήν έργασίαν και (σύνθε- 
σιν, πλήθος δεκατρείς, μέτρα δέ τούτων έσται μήκος (και 
πλάτος καί πάχος ακόλουθοι τοΐς κειμένοις καί τέλος (έ- 
χουσιν έν τήι μακραι πλευραι, πρδς ους ούτοι τίθενται* παρα
λαβών δέ ό έργώνης τούς λίθους παρά τδν ναόν, ού καί (έδοκ- 
ιμάσθησαν, δγιεΐς, τά μέτρα έχοντας, έκποιοΰντας πρδ(ς 
τά μεγέθη τά γεγραμμένα, πρώτον μέν έργάται τών λίθων 
πάντων τάς βάσεις όρθάς, άστραβεΐς, αρραγείς, συμμίλτου^ς 
άπδ ξοΐδος χαρακτής, πυκνής, έπηκονημένης, τά έπιβαί- 
νοντα πάντα έπί τούς κρατευτάς καί έπί τήν ύ π ευθ υ ντ η(ρ ί- 
αν μή έλαττον ή έπί δυο πόδας έκ τοΰ προσιόντος άρμου, τά 
δέ μέσα συνψαύοντα άπδ ξοΐδος χαρακτής, τραχείας, ποι
ων ορθά πάντα πρδς κανόνα διηνεκή μή έλάττω τοΰ έν· 
εργουμένου λίθου, πλάτος μή στενότερον δακτύλων έξ, 
ύψος ήμιποδίου, ΰποτεμεΐ δέ τών καταστρωτήρων πάν
των έγ βάσεως τδ έπί τήν ύπευθυντηρίαν έπιβαΐνον έ(κ 
τοΰ άπιόντος άρμου πλάτος και βάθος τδ δειχθέν, έρ- 
γαζόμενος τάς ύποτομάς, καθώς καί περί τών βάσεω(ν 
γέγραπται, χάλασμα ποιων έν τήι ύποτομήι τήι παρά τή(ν 
ύπευθυντηρίαν μή πλέον δ α κτυλίσ κου, έργαται δέ καί 
τούς άρμούς πάντας τούς άπιόντας τών καταστρωτη· 
ρων συμμίλτους, ορθούς, άστραβεΐς, αρραγείς ΚΑΘΕΤΟ?} ευ- 
γωνίους πρδς τδ προ(σ)αγωγεΐον, στερεούς κύκλωι τά τρία 
μέρη μή έλαττον δακτύλων έννέα, άπδ λειστρίου λείου, έ- 
πηκονημένου μιλτολογών δοκίμως, τά δέ μέσα συν- 
ψαύοντα άπδ ξοΐδος χαρακτής, τραχείας, καίά ναθυρώ- 
σ ε ι τούς άρμούς πάντας τούς άπιόντας κανόνζι λιθί- 
νωι μιλτολογών δοκίμως, άναξέων τούς καν(όνας
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παντας, οσάκις άν κελεύωμεν, πρδς τον κανόν(α τδν λίθινον
125 τδν έν τώι ίερώι υπάρχοντας δοκίμως άποξέσ(ας πάντας 

τούς αρμούς τών καταστρωτήρων τούς άπιό(ντας, καθώς; 
τών) κειμένων καί τέλος έχόντων, πρδς ους μ(έλλει 
τιθέναι, έκτείνας τήν λινέην κατά κεφαλή(ν.
νειου έν δρθώι (άρι)στεραχόθεν και τοΰ προδόμ(ου τάς

130 μακράς πλευράς και γραμμάς καταγραψάμε(νος παρόν
τος τοΰ άρχιτέκτονος άφελέτω τδ πρόσεργον... ..  
ον άπο κολαπτήρος, πλάτος ποιών τδ δοθέν, ποί. .. . 
δρθά, όξυώρι α, και μιλτολογησάτω τήν άκραν πάν(των τών 
λίθων τών κειμένων τώ(ν) τρειςκαίδεκα πρδς κ(ανόνα

135 μακρδν μή ελαττον ποδών είκοσι, πάχος εξ δακτ(ύλων, 
ύψος ήμιποδίου, μιλτολογών άπδ λειστρίου λείου έ(πηκονη- 
μένου, ποιών ορθά, αρπαγή, σύμμιλτα, βάθος μή ελατ(τον. .. 
δακτύλους, πρώτον διαξέσας σημείας παρά το......
καθ’ έκαστον τών λίθων έν δρθώι πρδς τδ προσα(γωγεΐον

140 και τήν γραμμήν τήν καταγραφεΐσαν, πρδς ήν (παραξέ- 
σει τήν παραξοήν, παραξίσει δε και τήν έν τφ πρ(οδόμωι γραμ
μήν ώσαύτως, έπειτεν άναθυρώσει τούς αρμούς (πρδς τδν 
κανόνα τδν λίθινον τών κειμένων καταστρωτ(ήρων, πρδς 
ους μέλλει τιθέναι, καθώς και περί τών άπιόντων ( άρμών;

145 γέγραπται· δταν δέ μέλληι τιθέναι τούς λίθους, πρ(οεπικόψετ 
τούς κρατευτάς κατά κεφαλήν και τήν ύπυθυντ(ηρίαν, τούς 
μέν κρατευτάς άπδ ξοΐδος πυκνής, χαρακτής, έπη(κονημέ- 
νης, τήν δέ ύπευθυντηρίαν άπδ ξοίδος άρτιστόμοίυ, ακολού
θως τοΐς κειμένοις και τέλος εχουσιν και άποδε'ξ(ει έπικε-

150 κομμένα δοκίμως, εΐτεν θήσει τούς καταστρωτήρ(ας, έργα— 
ζόμενος καθώς γέγραπται, άρχόμενος τής θέσεω'ς άριστε- 
ραχόθεν, ώς αν αύτώι δειχθήι, ενα άμφ’ άρμδν έμβα........ 
ψος έπίσφηνον, κατά κεφαλήν δέ στοιχοΰντα τ(οΐς κειμένοις 
και τέλος εχουσιν και έλαίωι δέ καθαρώι πρδς πάν(τας τούς κχ-

155 νόνας χρήσεται καί μίλτωι Σινωπίδι, έάν δέ μή χ(ρήται μίλ— 
τωι Σινωπίδι ή έλαίωι καθαρώι, ζημιωθήσεται ύπίδ τών ναο- 
ποιών και Βοιωταρχών, και ού πρότερον αύτώι λί(θος ούδεις 
κατακλεισθήσεται εως άν έπιδείξηι τοΐς ναοπο(ιοΐς χρησά- 
μενος μίλτωι Σινωπίδι δοκίμωι και έλαίωι καθαρώ(ι, έπιδεί;

160 ξει δέ τήν μέν έργασίαν καί τήν σύνθεσιν τώι άρχιτέκ(τονι, τώι δ’ δ- 
παρχιτέκτονι τών λίθων πάντων τούς αρμούς και τ(άς βά
σεις, αμα τρι μ μ α τολο γ ώ ν, τάς μέν βάσεις έκ χλόης ε. 
έν ταΐς ίδίαις χώραις βεβηκότας δλους άσχάστους, άνε(γκλη ,
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τους, ά ν υποπά στους, όμο τρ ι βοϋ ν τα ς, διακρούων τα o(iaxs-J 
165 να τών τριμμάτων, τά μέν εις τούς κρατευτάς άπο ξοΐδ(ος χα

ράκτης, πυκνής, έπηκονημένης, το δέ ύπο τήν ύπευθυν(τηρί- 
αν άπο ξοΐδος άρτιστόμου, τούς δέ άρμούς έξ έλαίου κ(αι Οιά ^a-J 
βδίου άπο λειστρίου λείου, έπηζονημένου' δταν δέ συντε(λεσηι 
τδν άρμδν έγνιτρώσας και έκπλύνας υδατι καθαρώι, έπ(ειτεν

170 κατακλειέτω· τήν δέ έμβολήν τών γόμφων και τών δ(εμάτων 
χαιτών π(ελε)κίνων καί τδν σταθμόν τούτων και τήν μ(ολυβδο- 
χοίαν ΡΑ^ΑΝί τοΐς ναοποιοΐς παρών αύτδς ό έργώνης, ά,νεπί- 
δεικτον (δ)έ μηθέν κατακλειέτω’έάν δέ τι καταζλείση(ι, πάλιν 
τε έξ άρχΐής άρας ποιήσει και ζημιωθήσεται ύπδ τών ναοπ(οιών

175 και Βοιωταργών καθ’δ τι Sv φαίνηται άξιος είναι μή ποιών (τών έν 
τ)ήι συγγραφήι γεγραμμένων, καί έάν τις άλλος τών συν(ερ- 
γαζομένων έξελέγχηταί τι κακότεχνων, έξελαυνέσθω έ(κ τοΰ 
έργου καί μηκέτι συνεργαζέσθω’ έάν δέ μή πείθηται, ζη(μιωθή- 
σεται καί ούτος μετά τοΰ έργώνου καί ού πρότερον ούδέν(α μο-

180 λυβδοχοήσει λίθον, έως αν ποιήσηι τά γεγραμμένα’ έάν δέ που παρά 
το έργον συμφέρηι τινι μέτρωι τών γεγραμμένων προσλ(ιπεΐν ή 
συνελεΐν, ποιήσει ώς άν κελευωμεν δταν δέ συνθήι π',άντας 
τούς καταστρωτήρας. έπικοψάτω κατά κεφαλήν άκολούθ(ως τοΐς 
κειμένοις καί τέλος έγουσιν, καί μιλτολογησάτω άπδ ςοΐδ(ος χαρα- 

185 κτής δοκ'μως τώι μακρώι κανόνι, διακολαπτηρίζων τούτους
κύκλωι πάντας, διαβητιζόμενος κατά κεφαλήν άπδ τής ύ(παρχου-; 
σης περιτενείας τών καταστρωτήρων, κύβους κατασζευ(ασαμε- 
νος ξύλων ξηρών άγριελαινων και άποδείξας ορθά καί σύμ(μιλτα 

'O αναγνώστης βλέπει, οτι τ’ ανωτέρω είναι ακέφαλος και 
άπους συγγραφή έργωνίας πρδς άποτελείωσιν τοΰ ναού τοΰ Διδς 
τοΰ βασιλέως έν Λεβαδεία, τοΰ ναοΰ εκείνου δηλαδή, τδν όποιον 
ίδών δ περιηγητής Παυσανίας, ό κατά τόν β' μετά Χριστόν 
αιώνα άκμάσας, άτελείωτον, έγραψε (9, 93, 4)" «τούτον μέν 
δή διά τό μέγεθος ή και τών πολέμων τδ αλλεπάλληλον άφεί- 
κασιν ήμίεργον». Τά έρείπιά του σώζονται έτι καί νΰν άνωθεν τής 
Αεβαδείας πρδς μεσημβρίαν, πολύν χώρον κατέχοντα. Είναι δέ 
άδηλον, άν ποτέ καί μετά τόν Παυσανίαν έτελειώθη, οπερ άπι- 
θανον.

Τής επιγραφής τά γράμματα είς όχι ολίγα μέρη τοΰ άποτυ- 
πώματος μόλις φαίνονται, διότι έλήφθη τοΰτο έχοντος έτι τοΰ 
λίθου δυσέκβλητον σκληράν άμμοκονίαν, μαρτυροΰσι δέ τού; πρό 



ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΙΣΒΗΣ. 37$

Χριστού 'Ρωμαϊκούς χρόνους, άν δέν άπατώμαι. Πρέπει δέ νά 
παραδεχθώμεν, οτι ύπήρχόν ποτέ δύο τουλάχιστον άλλαι στήλαι 
συμπλζρωτικαί ταύτης τής- εις ημάς περιελθούσης, μία ήγουμένη 
και άλλη επομένη, έν αϊς ήτο ή αρχή και το τέλος τής συγγραφής. 
Τής στη'λης τής ήμετέρας, ώς νϋν σώζεται, ούδεΐς ούτε έπάνω 
ούτε κάτω στίχος ολόκληρος έξέλιπε, διότι καί έπάνω και κάτω 
δράται μέρος τι τοϋ λίθου ά'γραφον. Θά ήσαν δέ αί είτε τρεϊς είτε 
και πλείονες στήλαι ίδρυμέναι ποτέ παραλλήλως, τοϋθ’ οπερ 
ύποσημαίνουσι και οί εκατέρωθεν τής στήλης σωζόμενοι τόρμοι 
Κρίμα οτι τόσον σπουδαία διά τδ περιεχόμενόν της έπιγραφη 
περιήλθεν εις ήμάς τόσον κολοβή. Μόλις πέντε έξ τοϋ είδους 
τούτου σώζονται, ή τοΰ Έρεχθείου, ή τών Αθηναϊκών τειχών, 
ή τής Έρετριακής λίμνης, μία έκ Τεγέας (*)  και εί τις άλλη. Έξ 
εκείνων μελετωμένων πλειότερον ή οσον έγώ ήδυνάμην έν τώ πα- 
ρόντι χρόνω, θέλει ίσως ελθ'/ι επικουρία μείζων πρδς πληρεστέραν 
άποκατάστασιν τής ήμετέρας διά συμπληρώσεων. Αί τοϋ Στα’ 
ματάκη συμπληρώσεις καί αί έμαί, όπως έν τή έκδόσει ταύττι 
φαίνονται, έξαιτοϋνται συγγνωμονικούς κριτάς. Τδ εργον ήτο πολύ 
δύσκολον και διάτά νέα παρουσιαζόμενα πράγματα καί ονόματα, 
τά όποια μαντεύει τις μάλλον ή έπιγινώσκει (περί τάς τριά
κοντα λέξεις νεοφανείς παρουσιάζονται, ας άραιογράφησα’) και διά 
τδ ότι δέν είναι ή έπιγραφη στοιχηδόν γεγραμμένη ούδέ ίσομή- 
κεις οί στίχοι, άπερ δύο πράγματα τόσον βοηθοϋσιν εις τήν συμ.- 
πλήρωσιν. Όπωςδήποτε, έλπίζω νά μή κατηγορηθώ έπί τολμη- 
ρία έν τή μεταχειρίσει τοΰ κειμένου.

(*) Κυρίως ή τής Τεγεας εϊναι νόμος περί έργωνίών, όποιος και ό έν 
τή ήμετερα μνημονευόμενος καιοπτικος καί ναοποϊκός.

Απέχω δέ πάσης τών καθ’ έκαστα ερμηνείας. Πραγματεία 
ολόκληρος μετά καί σχημάτων τεκτονικής χρεία είναι νά γραφή, 
άν μέλλουν νά νοηθώσι καλώς τά τοϋ κειμένου, είς δ έ'ργον έγώ 
ούτε καιρόν ούτε τάς δυνάμ.εις έχω. Νά γράφω δέ ο,τι τυχόν 
έξεφρόντισα περί τινων λέξεων καί συντάξεων (οίον έν δυσί περιό- 
δοις τών στίχων 92—99, ένθα ή φράσις άπ'ρωρημένη, καί 170 
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—172, ένθα φαίνεται οτι εκλείπει ρήμα') και νά σωρεύω οχι 
πολύ καρ τοφόρους παραπομπάς καί εικασίας, δέν θέλω. σΟστις 
τοϋ δλου τήν ερμηνείαν κατορθώση, είς εκείνον ασμένως έγώ καί 
τήν τών οίωνδήποτε φροντισμάτων μου προτεραιότητα καί τήν 
έξ αύτών τιμήν παραχωρώ.

"Ετι έκδίδω τάς εξής δύο έκ Λεβαδείας έπιγραφάς.

"Αρχοντος Φυλάρχου, μη- 
νδς Πανβοιωτίου δεύτε
ρα, Άθανίας Δημαινέτου εΐ- 
πε πρός τε τήν βουλήν και 

5 τον δήμον το ψήφισμα δ γρά
φει· επειδή Άριστάγορος Αρισ
τίππου Χαιρωνεύς άνήρ 
άγαθδς υπάρχων άπδ τή
ς πρ)ώτης ηλικίας ζηλω-

1 0 τή)ς γεινόμενος τών πρδς 
άρ)ετήν και δόξαν άνηκόν- 
των) εύχρηστον έατδν πα- 
ρέχ)εται έ(ν πα)ντι καιρώ τά 
βέλτιστα λέγων κ)αι πράτ-

15 των).............................

"Εχει τά άνωτέρω μέρος στήλης μετ’ άετωματίου τεθλασμέ
νου και κολοβής τά κάτω, λίθου φαιού, ύψους 0,50, πλάτ. 0,37, 
πάχ. 0,18. Σχήμα γραμμάτων δεικνύει τό αποτύπωμα τό τών 
'Ρωμαϊκών χρόνων, ίσως τών περί Χριστόν. Εύρεν αύτήν ό Στα- 
ματάκης είς τό βορειοδυτικόν άκρον τής Λεβαδείας έντος αγρού 
μεταξύ λίθων κοινών καί άρχαίων. Εντός δέ τοΰ τεθλασμένου 
άετωματίου σώζονται έ'τι τάδε'

. . . N/ . . .
(άπδ των) ΝΠΟΛΕΜΙΩίν..

·· . ΟΜΕΝΩΧΕΡ I Τ . · ♦

Τό ψήφισμα δεν είναι τών κοινών, διότι έν αύτώ άναφέρεται δ 
μέχρι τοϋδε, άν δέν άπατώμαι, έλλείπων μήν τών Βοιωτών Παν- 
βοιώτιος. Τά Παμβοιώτια δέ, ή πανήγυρις, ήσαν γνωστά. "Επειτα 
και η τυπική φρασις’ ο δείνα «είπε. . .τό ψήφισμα 8 γράφει» μάς 
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φαίνεται νεοφανής. Τόν 'λίθον παρεχώρησεν δ ιδιοκτήτης Λυκούρ
γος Νάκος δωρεάν είς τήν έν Λεβαδεία άρξαμένην νά σχηματί? 
ζεται συλλογήν αρχαιοτήτων.

Έν τω παρακειμένω άγρώ εύρεν δ αυτός Σταματάκης βωμί- 
σκον τετράγωνον λίθου ύπομέλανος, ύψους 0,27, πλάτ. 0,12, 
πάχ. 0,12, έχοντα έν τή άνω έπιφανεία μικράν τετράγωνον κοι
λότητα. Επιγραφήν δέ έχει τήνδε γράμμασιν όψίοις τών 'Ρωμ. 
χρόνων} ώς τό αποτύπωμα δεικνύει.

Αγαθή τύχη.
Αύρ. Κάσθα- 
λος Άρτί- 
μιδι άγρό- 

5 τιδι χαρι- 
στήριον.

Τό ονομα Κ,άσθαλος μετά δυσκολίας τίνος παρεδέχθην νά 
γράψω ούτω ώς φαίνεται, άτε άγνωστον ον* άλλά πάλιν νά διαι
ρέσω τά δρώμενα γράυματα είς Κάσ. Θάλος, ώστε δύο ούτω 
γένους'Ρωμαϊκά ονόματα τό Αύρ(ήλιος) και τό Κάσ(σιος) επάλλη
λα νά κήνται, δέν μ’ έφάνη καλόν. ’Τσως τό Κάσθαλος είναι τής 
αύτής ρίζης μέ τήν Κασταλίαν και τόν παρά Παυσανία (χ, 62) 
Καστάλιον. Πρβλ. τό διττογραφούμενον Κασθαναία και Καστα- 
ναία.

Έν τή αυτή θέσει εύρέθη και τεμάχιον λίθου, εχον κατάλογον 
ονομάτων. Άμφότερα ύπεσχέθη δ ιδιοκτήτης νά τά παραχωρήση 
δωρεάν είς τήν συλλογήν.

Έν Χαιρωνεία δέ έν οικία χωρικού έπεδείχθη τω Σταματάκνι 
μικρόν βάθρον έπτάπλευρον λίθου φαιού, ύψ. 0,19 καί διαμέτρου 
0,19, έχον έν μια τών πλευρών τάδε, γράμμασί τών 'Ρωμαϊκών 
χρόνων*

Ήρακλεΐ 
ά π αλεξικάζω

Ίππαρχος"^ 
χαριστήριον.

Αποτύπωμα τούτου χάρτινον δέν εϊχομεν ύπ’ οψιν.

(Αθηναίου τεύχος έ έτους δ'.) 27
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Τέλος και μίαν έν τω χωρίω Ξερονομή τοϋ δήμου ©ίσβης εύρι- 
σκομένην έπιγραφήν έμμετρον, έκδίδομεν, ής ειδομεν και τά απο
τύπωμα, κομισθέν παρά τοϋ Σταματάκη, δεικνύον γράμματα 
αρχαϊκά, άλλ’ οχι τοΰ άρχαιοτάτου είδους. Ή γραφή στοιχηδόν.

Ε)ύχαν I κ κτελέσαντι Διο^υσοι 
Νεομέδες έργον | άντ’άγαθδν 
μναμ’ άνεθεκε τάδε.

Βάθρον δέ είναι το εχον ταΰτα, λίθου φαιοΰ, ύψους 0,30, πλά
τους 0,66, πάχους 0,63. Έν τή άνω έπιφανεία τετράγωνος 
κοιλότης μήκους 0,32, πλάτους 0,28, βάθους 0,07.

Παρακαλοΰμεν δέ τούς άναγνώστας τοΰ Αθηναίου νά εμ.£ά- 
λωσιν έν σελίδι 291 τοΰ προηγουμένου τεύχους, έν τω δευτέρω 
έκεΐ κολοβώ προξενικώ ψηφίσματι μετά τον πέμπτον στίχον τάδε 
ώς έκτον στίχον*

κή ε’σοτ(ελίαν.. .

και νά θεωρήσωσι τό ολον τεμάχιον ώς έξ οκτώ συγκείμενόν στί
χων, διότι ούτω κελεύει το χάρτινον αποτύπωμα, προσεκτικώ- 
τερον παρατηρηθέν.

Έν Άθήναις, τή 23 Ιανουάριου 1876.

Στέφανος Α. Κοτμανοϊδης.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Τή 25 Ιανουάριου 1876 ημέρα Κυριακή έγένετο έν τω Πανε- 
πισττμιω ή έπέτειος συνέλευσις τών εταίρων τής έν Άθήναις 
Αρχαιολογικής Έταιρίας, καθ’ ήν δίδεται λόγος παρά τοΰ Συμ
βουλίου πεοι πάντων τών πραχθέντων έν τω έτει. Αί συνελεύσεις 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 379

αύται προ τοϋ 1854 έγίνοντο πανηγυρικώς έπι τής Άκροπόλεως 
εν μηνί Μαϊω, συναθροιζόμενων έπι το αύτό εντός τοϋ Παρθενώνας 
πάντων τών έν τέλει, και καθημένων έπί άρχαίων μαρμάρινων 
θρονιών τοϋ τότε βασιλέως καί τής βασιλίσσης, οτε έκτος της 
λογοδοσίας περί τών ένιαυσίων έργων άνεγινώσκετο καί ειδική τις 
αρχαιολογική πραγματεία. Μετά ταΰτα δέ, (ά'πιστον είπεϊν, άλ
λ’αληθές') καί δροσιστικά ποτά έμοιράζοντο είς τούς συνηγμέ- 
νους, τά όποια έπεβάρυνον τό ταμεϊον της 'Εταιρίας. Ταΰτα άπό 
δεκαεπτά ήδη έτών έπαυσαν, διότι έγνώσθη τό μάταιον αύτών 
καί τό άνωφελές. 'Η 'Εταιρία οτε έγίνοντο τά ρηθέντα, διετέλει 
ούσα άσθενεστάτη έαυτής. Νϋν δέ άπό τοϋ 1858, έτους τής είς 
ζωηρότερον βίον άναστάσεως αυτής, αί επέτειοι συνελεύσεις της 
ούδέν έχουσι τό πανηγυρικόν, ούδέ τόσον καν οσον ά'λλαι ά'λλων 
εταιριών ή συλλόγων τής πρωτευούσης. Κατηντήσαμεν όντως είς 
τό άντίθετον ολως άκρον. Ούδείς τώρα, καί περ δημοσίας ούσης 
τής συνεδριάσεως, παρουσιάζει ύπουργός ή άλλος τοϋ κράτους 
μεγιστάν, άλλ’ άνθρωποι όλιγοστοί περί τούς 20—25 συνήθως 
είς διάφορα έπαγγέλματα άνήκοντες, ώς έπί τό πλεΐστον διδά
σκαλοι, συνέρχονται άθορύβως καί λόγον δίδουσι καί λαμβάνουσι 
περί τών υπέρ τής αρχαιολογίας πεπραγμένων, τά όποια διά τών 
εράνων καί τής έπιμελείας των αυτοί οί ίδιοι έπραξαν. Ούτω καί 
έφέτος. Άφου τούς συνελθόντας (*)  δ πρόεδρος προσεφώνησεν εί- 
πών τινα βραχέα περί τοϋ σκοπού καί τής χρησιμότητας τής 
Εταιρίας, άνέγνω κατόπιν δ γραμματεύς ίκανώς έκτενή έκθεσιν> 
ής περίληψις είναι τά επόμενα.

(*) ΤΗσαν οϋτοι κατα έπαγγέλματα διαστελλόμενοι τοιοίδε· 6 κα- 
βηγηται τοΰ Πανεπιστημίου, 1 υφηγητής, 1 διευθυντής άρχαιολογικής 
σχολής αλλοδαπών (ό τής Γαλλικής), 1 διευθυντής ιδιωτικού έκπαι- 
δευτηρίου, 1 καθηγητής έκκλησιαστικής σχολής, 1 διδάκτωρ φιλολογίας, 
1 άρχιτέκτων, 1 γλύπτης, 2 δικασται, 2 υπάλληλοι αρχαιολογικής 
ύπηρεσίας έν τφ υπουργείω, 4 πρώην βουλευτής, 4 άςιωματιχός τοΰ 
στρατού, 2 ζτηματίαι, 4 έμπορος, 4 βιβλιοπώλης.

Συνδρομάς κατέβαλαν έντος 18 μηνών (όσον χρόνον περιλαμ
βάνει ή έφετεινή λογοδοσία, κατά τινα έκ περιστάσεως έξαίρεσιν) 
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εταίροι έν δλω 167, έξ ών οί 121 κατοικοΰσιν έν τώ Έλληνικώ 
βασιλείω (έν οις 12 αλλοδαποί'), οί δέ 46 έν τώ έξωτερικω. 
Δήμοι δέτοϋ βασιλείου συνεισφέροντας χρηματικώς είναι δύο μόνοι, 
δ τών Πειραιέων και δ τών Έρμουπολιτών, μονή δέ ιερά ούδεμία.

Επίτροποι τής 'Εταιρίας ένήργησαν ύπέρ αύτής έν τω έξωτε
ρικω τρεις, έν Καλκούττα τών ’ίνδιών δ αρχιμανδρίτης Δαμασκη
νός Παππασπυρόπουλος, έν Πετρουπόλει δ ίατρδς Γεώργ. Συμβου- 
λίδης, και έν Ίωαννίνοις δ 'Ελλην. πρόξενος Άνδρ. Αόντος.

Έκτακτοι προσφορά! έγένοντο δύο μείζονες, μία 1 3 χιλ. δρα
χμών παρά τοΰ ένταΰθα Ένρ, Σχλίεμανν, και άλλη δρ. 2300 
παρά τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Χρηστάκη Ζωγράφου. Άλλας 
μικροτέρας παρατρέχομεν. Καθ’ ά δέ δ παρά τοΰ ταμίου υπο
βληθείς ισολογισμός έμφ αινεί, τδ όλον ποσδν τών είσπραχθέντων 
χρημάτων κατά τούς 1 8 μήνας, μετά και τοΰ έκ τοΰ παρελθόντος 
έτους περισσεύματος και τών έκ της χρηματικής περιουσίας της 
Εταιρίας (ήτις συμποσοΰται είς δρ. 277,584.16) τόκων, άνέβη 
είς δρ. 86,444.79 (*).  Έκ τούτου τοΰ ποσού έδαπανηθησαν είς 
έργα αρχαιολογικά κατά τούς 18 μήνας δρ. 65,606.60 (**),  
ώστε έμειναν ώς περίσσευμα διά τδ έπιδν έτος δρ. 20,838.19·

(*) ΑΙ έκ τοΰ έσχάτως έκκυβευθέντος αρχαιολογικού λαχείου άπο- 
μείνασαι εις όφελος τής Εταιρίας δραχμαι, δέν συμπεριλαμβάνονται 
ένταύθα. Είναι δέ αύται περί τάς 82 χιλιάδας.

(**) Καί ένταΰθα δέν συμπεριλαμβάνονται τα iii τδ λαχεΐον γενδ- 
μενα έξοδα, περί τδς 8 χιλ. δρ.

Έφιστώμεν τήν προσοχήν τοΰ Ελληνικού κοινού είς τδ δαπα- 
νηθέν ποσδν τών δρ. 65 χιλιάδων, διότι είναι πολλοί παρ’ ήμΐν 
οϊτινες πέρυσιν έξεπλάγησαν άκούσαντες, δτι ή Γερμανία θά δα- 
πανήση διά τάς έν Όλυμπία άνασκαφάς διακοσίας τόσας χιλ. δρ, 
Ούτοι βεβαίως ήγνόουν, δτι κα'ι ή πτωχή Ελληνική Εταιρία δα
πανά σημαντικά κατ’ έτος ποσά, έζτδς τών δσα τδ δημόσιον τής 
Ελλάδος ωσαύτως δαπανά, δπερ δημόσιον κα'ι διά τά έν Όλυμ
πία έργα θά δαπανήσγ κατά τήν Σύμβασιν δχι ολίγα. Άλλ’ ού
τως εϊμεθα ημείς, καθ’ ά λέγει που δ περιηγητής Παυσανίας’ αδει- 
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vot τα ύπερόρια έν θαύματι τίθεσθαι μείζονι ή τά οικεία». Ουχ ήκι
στα δέ ένεκα ταύτης της ίδιότητόςμας έπέρασεν άπο την βουλήν 
πέρυσι και ή Σύμβασις, περί ής διϊσχυριζόμεθα οτι και άνευ τών 
τότε περί τάς συνεδριάσεις τοΰ σωματείου εκείνου γενομένων 
παρανομιών ήθελε περάσει σχεδόν απαράλλακτος ώς συνετάχθη, 
διότι καλώς γινώσκομεν, ότι τέσσαρες τουλάχιστον τών τότε 
αντιπολιτευόμενων καί μέγα σημαινόντων βουλευτών ήσαν ύπέρ 
αύτής, τάς τής 'Εταιρίας αντιρρήσεις θεωροΰντες ούδενός άξίας (*).  
Τοΰ ενός μάλιστα έξ αύτών έφέρετο τότε διά στόματος και φρά- 
σις άκουσθεΐσα τοιάδε’ «Θά έμβουν εις τόν τόπον τόσα χρή
ματα!» Απέναντι λοιπόν ταύτης τής πλάνης καλόν είναι ήμεΐς 
έδώ νά σημειώσωμεν, οτι μόνον κατά τά τελευταία δεκαεπτά έτη 
ή ήμετέρα 'Εταιρία έδαπάνησεν, ώς τά βιβλία της μαρτυρούσε, 
δρ. 310,440.47. Προσλογιστέα δ’έτι καί τά ποσά τών προτέ- 
ρων 21 έτών τοΰ βίου της (δηλ. άπό τοΰ 1837 μέχρι τοΰ 1858) 
τά όποια είς 100 περίπου χιλ. δρ. άναβαίνουσιν, έπι πάσι δέ τά 
παρά τοΰ δημοσίου ταμείου δαπανηθέντα, τά όποΐα είναι πολλά 
πλεΐστα, άλλ’ άγνωστα είς ημάς. Μόνον διά τήν άγοράν τής Σα- 
λωνιτίδου οικίας τής κειμένης έπί τής Άττάλου στοάς έδόθησαν 
60 χιλ. δρ. καί καθ’ έκαστον έτος τοιαΰται δαπάναι άναγκαΐαι 
γίνονται. ’Αλλ’ έπανέλθωμεν έπί τό προκείμενον.

(*) Γνωστή είναι τής 'Εταιρίας ή γνώμη περί τοΰ πράγματος. 
’Ήθελε μεν να σκάψωσιν έν Όλυμπία οί Γερμανοί, οχι δε διά τοιαύτης 
συνθήκης άνελευθερου πρδς τήν έπιστήμην καί έπιζημίου είς τήν Ελ

λάδα,

Έργα άρχαιολογικά κατά τούς 18 μήνας καί έν Άθήναις καί 
έν ταΐς έπαρχίαις τοΰ βασιλείου έγένοντο ύπό τής 'Εταιρίας πολλά 
καί ποικίλα, ούδέν όμως λίαν έπιφανές, ώστε νά έλκύση τήν τών 
πολλών προσοχήν. Τό προσγενόμενον τή άρχαιολογία έκ τών έρ
γων κέρδος είναι βεβαίως πολύ, άλλ’ είς μόνους τούς έπαϊοντας 
καταληπτόν καί τοιοΰτον οιον διά παρελεύσεως χρόνου νά γνωσθή.

’Εν Άθήναις έξηκολούθησαν αί άνασκαφαί’ α' περί τό Διπυλον, 
δπόθεν πολλά άρχαΐα έξήχθησαν λίθινα γλυπτά, άγγεΐα πήλινα 
έζωγραφημένα, έπιγραφαι, νομίσματα, σκεύη καί έργαλεΐα. β'.
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έν τή Άττάλου στοά, ής τδ αρχικόν σχέδιον κατά τδ πρδς βορ- 
ράν ά'κρον της έγνώσθη νϋν πληρέστερον ή οσον έν τή άξιολόγφ 
πραγματεία τοϋ Adler εκτίθεται.

Έπεσκευάσθη δέ τδ βάθρον τοϋ κολοσσιαίου άγαλματος τοϋ 
έπι τοϋ νησυδρίου, τοϋ πρό τοϋ λιμένος 'Ράφτη της Αττικής, 
διότι έπαπειλεΐτο η πτώσίς του.

Καθηρέθη δέ ό έπι τής άκροπόλεως Αθηνών μεσαιωνικός πύργος 
δαπάνη τοϋ ΔΡ’ς Σγλίεμανν, και ούτω ήλευθερώθησαν μέν τά Προ
πύλαια άπδ τδν άκομψον έκεΐνον όγκον, ώς ηΰχοντο άπδ έτών πάν
τες οί φιλόκαλοι, ήλθαν δέ είς τδ φανερόν καί πολλά και ποί
κιλα άρχαΐα αύτών τε τών Προπυλαίων και άλλοΐα, έπιγραφαί μά
λιστα, αϊτινες και κατά τδ πλεϊστον έξεδόθησαν.

Ήγοράσθησαν παρ’ ιδιωτών πρδς πλουτισμόν τοϋ Μουσείου 
τής 'Εταιρίας τοΰ έν τώ Βαρβακείω άρχαΐα διάφορα, άντί δρ, 
3,893.50. ’Άλλα δέ άρχαΐα οχι ολίγα δωρεάν προσηνέχθησαν 
παρά διαφόρων. Τδ δέ δλον ποσδν τών ήδη έν βιβλίοις κατα- 
γεγραμμένων άρχαίων τής Εταιρίας άναβαίνει εις 7685 κομ
μάτια. Πολλά τούτων είσεκομίσθησαν ήδη είς τδ έπί τής όδοϋ 
Πατησίων Εθνικόν Μουσεΐον, καί δταν τακτικώς ίδρυθώσι, θά 
είναι κόσμος αύτοΰ άξιόλογος. Τούτοις προσθετέον καί περίπου 
11 χιλιάδας νομισμάτων χρυσών, αργυρών, χαλκών και μολυ- 
βδίνων, ά έχει ή 'Εταιρία.

'Η βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηΰξησε κατά 218 τόμους καί 
φυλλάδια, τά μέν άγορασθέντα, τά δέ δωρηθέντα.

Καί τά μέν έν Άθήναις τοιαϋτα. ’Εν δέ ταΐς έπαρχίαις τοϋ 
κράτους ή Εταιρία διά τών άποστόλων της Π. Σταματάκη καί 
Λ. Δημητριάδου ένήργησεν άνασκαφάς καί συναγωγάς έσκορπι- 
σμένων άρχαίων έν τοΐς εξής τόποις’ έν Τανάγρα, έν Θηβαις, 
έν Θίσβη καί έν Ταξιάρχαις τής Βοιωτίας, έν Δένδρα τής Αο- 
κρίδος, έν Σπάρτη, έν Κορώνη, έν Κορίνθω και έν Μεσογείοις τής 
’Αττικής. Έκ πάντιον τών τόπων τούτων κέρδος πολύ είς τήν 
άρχαιολογιαν ήλθε, γνωσθέντων πολλών τέως άγνωστων πραγ
μάτων, έξ ών καί ή τοπογραφία καί ή ιστορία τής γλυπτικής 
καί ό βίος έν γένει δ άρχαΐος κάλλιον διασαφεΐται. 'Ως μέγιστον
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δε οφελος θεωροΰμεν τό οτι οι έν ταΐς έπαρχίαις κατοικοϋντες 
δια τών έπιπόνών τούτων καί δαπανηρών ενεργειών τής Έταιρίας 
διδάσκονται περί τής σπουδαιότατος τών άρχαίων κειμηλίων, 
ά έχει πάσα ή χώρα τοϋ βασιλείου, καί συνειθίζουσι νά περι- 
ποιώνται αύτά καί φυλάττωσιν ώς κόρην οφθαλμού και ώς 
γνώρισμα τής ποτέ εύκλειας τοΰ Ελληνικού έθνους. Συλλογαί 
αύτών δημόσιαι κατηρτισμέναι κατά τά τελευταία έτη ύπάρ- 
χουσι νϋν πέντε, έν Σπάρτη, (όπου ή Κυβέρνησις καί Μουσεΐον 
στερεόν έκτισε') Θήβαις, Τανάγρα, Χαιρωνεία καί Μυκόνω. Είναι 
δέ έν τώ καταρτίζεσθαι τοιαϋται καί έν Λεβαδεία καί Θε- 
σπιαΐς. Ίστέον δέ, οτι διά τά έργα ταΰτα τά έν ταΐς έπαρ- 
χίαις χορηγεί ή Ελληνική Κυβέρνησις τή Εταιρία άπό τεσ
σάρων ήδη έτών χορηγίαν έτησίαν, ήτις πρότερον μέν ήτο 4 
χιλιάδων δραχμών, τό δέ τδλευταΐον έτος έπί τοΰ υπουργείου 
Βούλγαρη ηύξήνθη εις 7 χιλιάδας. Άλλά δαπανά καί περι- 
πλέον ή Εταιρία έκ τών ιδίων της πόρων, ώς έκάστοτε τύχη 
χρεία, μάλιστα είς άνασκαφάς.

Τοσαΰτα έκρίναμεν άπανθιστέα έκ τής έφετείνής λογοδοσίας 
τής Έταιρίας, εύχόμενοι καί έλπίζοντες τοΰ χρόνου νά γνωστο- 
ποιήσωμεν τοΐς άναγνώσταις τοΰ Αθηναίου γενναιότερα, αν τήν 
συνετήν δραστηριότητα τοΰ συμβουλίου συνδράμω καί ή μεγάλη 
θεά Τύχη,

Σ. Α. Κ, ■·
• ί ί .

Λ;. * h·;) 0cG£ ( « ρ.—
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ΜετεωροΛογιχαι παρατηρήσεις χοιχοποιηΰ είσαι 
έχ τοΰ άστεροσχοπείου ,Λ0ηrωr·

1876. Ιανουάριος. (Ε. Ν.).
Βαίρόμετρον.

Μέση θλίψις 759,72 χμ.
Μεγίστη » 769,38 (την 247,'/).
Ελάχιστη » 744,66 (την 5ην).

Θερμόμετρον

Μέση θερμοκρασία 8,02. έκ.
Μεγίστη » 16,5 (την 5ην).
Ελάχιστη » —3,4 (την 2αν).

Ήμέραι βροχής 5 (ποσδν του καταπεσόντος ύπατος 2,35 χμ.), 

πάγου 2.

’Άνεμοι έπνευσαν κατά 5 ημέρας ΝΔ, 1 Δ, 2 ΒΔ, 19 ΒΑ, 
1 ΝΑ, 3 Ν.

Φεβρουάριος.
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 753,43.
Μεγίστη . « 760,85 (την
Έλαχίάτη » 744,13 (την 9ην).

Θερμόμετρου.

Μέση θερμοκρασία 11,20.
Μεγίστη » 20,0 (την 1ην).
Ελάχιστη » 1,5 την (4ην).

Ήμέραι βροχής 9 (ποσδν τοΰ ΰδατος 7,45 χμ.), δρόσου 3 
(ποσδν τοΰ ΰδατος 0,10 χμ.), άστραπών 2, βροντών 1.

’Άνεμοι έπνευσαν κατά 5 Ημέρας ΝΔ, 5 Δ, 2 ΒΔ, 6 ΒΑ, 
3 ΝΑ, 8 Ν.
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ΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΙΑΝ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΑΠΟ ΑΑΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝ

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΥ Β\

Το ζήτημα τό περί καταστάσεως τήζ Εκκλησίας Κωνσταντι
νουπόλεως κατά τά πρώτα ετη της είς τούς Τούρκους ύποταγής 
αυτής ενδιαφέρει ένεκα της σπουδαιότητος αύτοΰ ού μόνον τήν 
γενικήν ιστορίαν της Εκκλησίας, άλλά καί τήν τής 'Ρωσσικής. 
Ή εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως, άφοΰ τό πατριαρχείου 
τής 'Ρώμης έξέπεσεν άπό τής μετά τής οικουμενικής Εκκλησίας 
ένωσεως, έγένετο πρώτη κατά τήν τάξιν μεταξύ τών άλλων έκ
κλησιών. Ό Αρχιεπίσκοπος αύτής άπελάμβανεν ιδιαιτέρου σε
βασμού κατ’ εξοχήν άπέναντι τών λοιπών Πατριαρχών, καί πολ
λάκις διεύθυνε τήν γενικήν πορείαν τών έκκλησιαστικών πραγ
μάτων. ’Εν τοσούτω ή κατάστασις τής Εκκλησίας τής Κωνσταν
τινουπόλεως ύπό τήν έξουσίαν τών Τούρκων κατά τούς πρώτους 
χρόνους υπήρχε πάνυ ολίγον γνωστή, καί ιδίως είς τούς χριστια
νούς τής δυτικής Εύρώπης. Έγνώριζον μέν άπαντες ό'τι έν Έλ
λάδι δεσπόζουσιν οί Όθωμανοί, άλλά άν έ'μεινεν έκεϊ έκκλησία 
χριστιανική, καί έν ποίοι αύτη καταστάσει υπήρχε, περί τούτου 
καί αυτοί οί σοφώτατοι τών Ευρωπαίων δέν ήδύναντο νά εϊπωσί τι 
θετικώς. Έπιστεύετο δέ σχεδόν γενικώς οτι έν τη Ανατολή ή 
χριστιανική πίστις ένεκα τής δεσποτείας τών Τούρκων παντε
λώς έξηλείφθη, καί οτι ένιαχοϋ μόνον δύναται τις νά συναντήση 
χριστιανόν (1). Άπό τών μέσων καί ιδία έν τώ τέλει τοΰ ις'.

(1) Ούτως ο ιστορικός τοΰ ις'. α’ώνος Ιωάννης ό Σλεϊδανδς γράφει έν 
τω β'. κεφαλα'ω τοΰ συγγράμματος του De quattuor summis imperiis: 
De primatu olim inter se dimicarunt Ecclesiae Romana, Con- 
stantinopolitana, Alexandrina et Hierosolymitana. Turea ante

(Αθηναίου τεύχος ς' έτους δ'.) 28
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αίώνος περιηγηται έν τή Ανατολή, και παρά τγ τουρκική Αύλή 
πρεσβευται ήρχισαν νά μεταδίδωσιν εις τήν Ευρώπην ειδήσεις καί 
γνώσεις περί της έλληνικής έκκλησίας. Άλλά οί μέν έξ αύτών 
μετέδιδαν λίαν αλυσιτελείς ειδήσεις περί αύτής, παριστάνοντες 
τούς χριστιανούς τής Ανατολής ώς άποκλιναντας άπο τής καθα
ράς πίστεως τών προγόνων αύτών, βυθισθέντας είς τήν αμάθειαν, 
και τοσοΰτον έκβαρβαρωθέντας κατά τά ήθη και τον τρόπον τοΰ 
ζήν, ώστε ούδέ συνγσθάνοντο τήν οίκτράν αύτών θέσιν (1). ’Άλλο^ 
δέ πάλιν έπιθυμοΰντες νά παραστήσωσι τήν έλληνικήν έκκλησίαν 
ομοφρονούσαν έαυτοΐς, κατηγόρουν αύτήν αδίκως, ποτέ μέν ώς 
άποκλίνουσαν πρός τον παπισμόν, ποτέ δέ προς τον λουθηρανι
σμόν ή τον καλβινισμόν (2). Αί άλυσιτελεΐς και λίαν έσφαλμέναι 
γνώμαι τών ξένων συγγραφέων περί τής έκκλησίας τής Κων
σταντινουπόλεως κατά τήν έποχήν τής υποταγής αύτής είς τούς 
Τούρκους άφορώσιν έν μέρει και τήν ρωσσικήν έκκλησίαν, διατε- 
λοΰσαν τότε είς στενήν σχέσιν μετά τής έλληνικής, και ή έσφαλ-

intervenit litemque diremit, omniaque iis in locis sic conturbavit 
nullum ut existat ecclesiae seu christiani coelus iis in locis vesti
gium. Τά αύτά γράφει και ό τής έν Τυβίγγη Ακαδημίας καθηγητής 
Ιάκωβος Άνδρέου, ευρισκόμενος παρά τή Αυλή τού ήγεμόνος τής Σαξω· 
νίας: Vehementer quosdam in aula electoris Augustini cupcre 
scripta Constantinopolitana legere. Est res in his locis nova et 
miranda, quia putant, ecclesias nullas esse sub Turea, nisi quod 
interdum unus vel alter christianus reperiatur (Turcograecia M. 
Crussii, lib. VII. p. 496). Περί τουτου έγραφε και Μαρτίνος ό Κρούσσιος 
έν τή άφιερωτική έπιστολή τού συγγράμματος αύτού.

(1) Rauvolfii. Itinerarium in orientales provincias, p. 40. Tur- 
cogr. III. p.25O: nollent (graeci) alio sibi dominari, quam Tureos, 
ne christiani quidem.

(2) "Op. Abbildung der allen und ncuen Griechisch. Kirche, 
th. I. s. 189—163. Anhang. s. 80—81. Censura orientalis eccle
siae de praecipuis nostri saeculi haereticorum dogmatibus.. .a 
Stanislao Socolovio, Coloniae 1851. Acta et scripta theolog. Viir- 
temb. et Patriarchae Constantinopol. D. Ilieremiac.. .graecc et 
latine ab iisdem Theologis edita. Vurtemb. 1584.
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περί τής έλληνικής έκκλησίας ιδέα έπεσκότιζε την κρίσιν 
τών δυτικών χριστιανών και περί της αξίας της ρωσσικής εκκλη
σίας. Άφ’ ετέρου οί ήμέτεροι 'Ρασκόλνικοι, στηριζόμενοι έπι νενο- 
θευμένων μαρτυριών τινων συγγραφέων, έμόρφωσαν την ψευδή 
ιδέαν περί της ελληνικής έκκλησίας δτι ή ορθόδοξος πίστις έν 
αύτη παντελώς έξέλιπε, και αύτοί οί "Ελληνες Πατριάρχαι δέν 
ησαν πλέον ορθοδοξοι, και διίσχυρίζονται οτι οί Λατίνοι, κατά 
την άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων, άφήρ- 
πασαν παντα τα εκκλησιαστικά βιβλία τών Ελλήνων, καί άνε- 
τύπωσαν αυτά κατά τόν έαυτών τρόπον, και ούτω διένειμαν αύτά 
πρός τούς "Ελληνας, αφού έκαυσαν τά ελληνικά, και έπομένως 
δέν έπρεπε νά άκολουθώσιν οί 'Ρώσσοι τά εκκλησιαστικά βιβλία 
τών 'Ελλήνων, μηδέ νά συμφωνώσι μετ’ αυτών κτλ. (1).

Πάσαι αύται αί περιστάσεις καθιστώσι σπουδαίαν καί ένδια- 
φέρουσαν τήν έξιχνίασιν τής καταστάσεως τής έκκλησίας Κων
σταντινουπόλεως υπό τήν τουρκικήν κυριαρχίαν. Άλλ’ήμεΐς περιο- 
ρίζόμεθα μόνον κατά τόν ένα και ήμισυν αιώνα άπό άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων, καί πρός ευκολίαν τής 
εξετάσεως του τμήματος τούτου τής ιστορίας τής έκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως διαιροΰμεν αυτήν είς τά επόμενα μέρη: 
Α'.) Εξωτερική θέσις τής έκκλησίας έν τή κοινωνία, τουτέστι 
σχέσις αυτής πρός τούς Τούρκους*

Β'.) Κατάστασις τής ιεραρχίας, του ποιμνίου και τής εκκλη
σιαστικής διοικήσεως*

(1 ) 'Ιστορία τοΰ ρωσ. σχίσματος ύπό τοΰ πανιερ. Μακαρίου, σελ. 162. 
'0 πρωτοϊερεύς Άββακούμ έν τή εαυτού «διηγήσει περί τής διαφθοράς 
τών θεοβδελύκτων νέων βιβλίων», γράφει μεταξύ άλλων’ «καθώς ό Νίκων 
βδελυκτός τώ Θεω, ούτως είσί και τά βιβλία αύτοΰ και τά δόγματα τών 
ύποστηριζόντων αύτά· οί μαΟηταί αύτοΰ ψεΰσται, ο5, διδάσκαλοι αύτοΰ 
"Ελληνες καί 'Ρώσσοι ούχί μετά τοΰ Χριστού συνάγουσιν, άλλά μετά 
τοΰ Σατανα σκορπίζουσι τών προτέρων άγιων Πατέρων τήν χριστιανι
κήν πίστιν, καί διά τών έαυτών διεφθαρμένων δογμάτων προπαρασκευα· 
ζουσι τήν οδόν εις τόν άντίχριστον».

28*
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Γ'.) Κατάστασις της εκκλησιαστικής παιδείας και δίδασκα; 
λίας* κα'ι

Δ'.) Κατάστασις της θείας λατρείας (1).

ΜΕΡΟΣ hJ

'Εξωτερική Μσις της ίκκίησίας ir τη κοινωνία, 
ήτοι σχίσις αυτής πρδς τους Τούρκους·

Καί τοι πολυν ήδη χρόνον προ της άλώσεως της Κωνσταντι
νουπόλεως τινες τών έκκλησιών της έκκλησίας ταύτης έπιέζοντο 
ύπδ τών Όθωμανών, οΐον αί έκκλησίαι της Μικρας Ασίας, της

(4 ) ΑΙ κυριώτεραι πηγαι, τας οποίας εϊχομεν ύπ’οψιν έν τή μελέτη 
ταύτη, εισι τα επόμενα συγγράμματα.

Α\ Ελλήνων συγγραφέων.
4) Ιστορικά συγγράμματα έν γένει·
α’) Βυζαντινοί χρονογράφοι· Χαλκοκονδύλης, Φραντζής, Δούκας (Cor- 

pus histor. Bysant. edit. Bonnae).
β') ΊστορΙαι τών άνθρωπίνων πράξεων δπά Κ. Μ. Κούμα τόμ. ι'. ζ*. 

καί ιβ'.
γΖ) ‘Ιστορία τών διαφόρων Σλαβικών έθνών Ιωάννου ‘Ράντσ, Αρχι

μανδρίτου τοΰ έν Κοβύλη μοναστηριού τοΰ Αρχαγγέλου^ τμήμ. 3. <823. 
Βούδη.

2) Ιστορικά συγγράμματα άφορώντα ιδίως την κατάστασιν της Ελ
ληνικής έκκλησίας.

α') Χρονικόν Φιλίππου Κυπρίου πρωτονοταρίου τής έν Κωνσταντίνου- 
πόλει Εκκλησίας* έν Λειψία καί Φραγκφούρτη 4687.

β') Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, τόμ. 
γ'. έν Βιέννη 4784.

γ') Χριστοφόρου Αγγέλου Enchiridium de statu hodiernorum 
Graecorum, Lipsiae.

Β'. Ξένων συγγραφέων.
4) Συγγράμματα άφορώντα τήν κατάστασιν τής έλληνικής έκκλη

σίας.
α') Μαρτίνου Κρουσίου, καθηγητοΰ τής έν Τυβίγγη Ακαδημίας, Τουρη 

κογραικία βιβλία 8, έν Βασιλεία 4584.
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Θράκες, τής Βουλγαρίας και Μοισίας* άλλά πάσα ή εκκλησία 
δέν ύπέπεσεν είς την τουρκικήν δεσποτείαν, είμή έν τή πτώσει 
και μετά την πτώσιν της Κωνσταντινουπόλεως.

Ή σχέσις της έκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως πρδς τούς 
Τούρκους, άπό της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τέ
λους τού ις·'. αίώνος, παρουσιάζει έν γένει ζοφεράν οψιν. Έπέμ- 
βασιν τών Σουλτάνων είς τά άλλότρια δι’ αύτούς πράγματα της 
έκκλησίας, και κατά συνέπειαν ταραχάς και άταξίας έν τή έκ- 
κλησιαστική ιεραρχία, παθήματα και τών ποιμένων και τού λαού 
ενεκα της υπερβολικής καταπιέσεως έκ μέρους τών Τούρκων,

&) ‘Ριχώτου: Histoire de Petat present de 1’ eglise grecque et 
de 1’eglise Armenienne par Mr. Ricaut, traduite de 1’ anglois par 
M. Rosemond. Paris. 1692.

γ') De la Croix: Etat present des nations et eglises Grecque, 
Armenienne et Maronite en Turquie. A. Paris 1695.

δ') Thomas Smith, Ιερέως τής άγγλικανής έκκλησίας* Opuscula, 
ex itinere ipsius turcico enata...item epistola de statu Eccle
siae graecae hodierno. Rotterodami, 1716,

ε*) Χαϊνεκίου Abbildung der alten und neuen griechischen Kir- 
che, Leipzig. 1711,

ς*) Ιακώβου Έλσνέρου: Neueste Beschreibung der griechischen 
Christen in der Turckey.. .von Jacob. Elsnner. Berlin· 1737.

2) ‘Οδοιπορικά έν τή Ανατολή.
α*) Henry de Beauvau· Relation journaliere du voyage de Le

vant. Nancy. 1619.
6') Breves, πρεσβευτοΰ Ερρίκου Δ', παρά τή τουρκική αύλή: Rela- 

lions des voyages par lui faits en Jerusalem, Terre sainte, Con- 
stantinople, etc., Paris. 1630.

γ') Grelotj Relation nouvelle d’un voyage de Constantinople 
1681.

δ*) S. Wheler: Voyage de Dalmatie, de Grece et du Levant. 
Amstel. 1689.

ε*) Schweiger, ιεροκήρυκας τής λουθηρανικής έκκλησίας έν Κωνσταν- 
τίνουπόλει, και έπειτα έν Νυρεμβέργη: Neue herausgegebene reise- 
beschreibung nach Constantinople und Jerusalem, Salomon 
Schweigers. Nurnberg, 1664.
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προσπάθειας προς επιστροφήν τών χριστιανών εις τδν Μωαμεθα
νισμόν, και ενίοτε σκληρούς διωγμούς κατ’ αυτών’ ιδού τι εν γένει 
παρουσιάζει ή ιστορία τής έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως προς 
τδν έξερευνώντα τούς χρόνους τούτους. Άλλως δέ δ ζυγδς της 
δουλείας, κατά τάς βουλάς της τά πάντα διοικούσης θείας Πρό
νοιας, δέν έπέπεσε διά ψΛ&ς έπι τών τέκνων αυτής μεθ’ολου του 
βάρους αυτού. Ό πρώτος τών Σουλτάνων μετά την άλωσιν της 
Κωνσταντινουπόλεως έπροστάτευσεν αύτούς καθ’ ολον τδ διά
στημα της εαυτού βασιλείας. Άλλά και έν τω μέσω της δυσχε
ρούς καί οίκτράς καταστάσεως τών Ελλήνων χριστιανών έπί τών 
διαδόχων Μωάμεθ τού Β'. δ Κύριος δέν έγκατέλιπε την έαυτού 
εκκλησίαν άνευ της θείας περί αυτής προνοίας. Κατά καιρούς άνι- 
στα αγαθούς καί χρησίμους άνδρας, οϊτινες ένεκα της μεγάλης 
αύτών σημασίας έν τή συγχρόνω έποχή, καί της ευεργετικής επιρ
ροής έπί της τύχης τώς χριστιανών σύνετέλεσαν πολλάκις είς την 
άνακούφισιν τού βάρους τού ζυγού. Ενίοτε δέ άπεκάλυπτεν είς 
τούς χριστιανούς την έαυτού θείαν βοήθειαν, οτε ούτοι άπέκαμνον 
ύπδ τδ βάρος τών. παθημάτων, διά σημείων θαυμαστών διδάσκων 
τούς εχθρούς καί άναγκάζων αύτούς νά προστατεύωσι τούς 
δυστυχείς.

Οίκτρά ην ή κατάστασις της έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως 
μετά την άλωσιν αύτής ύπδ τών Τούρκων (29 Μάίου 1453). 
Αρχιεπίσκοπος τής έκκλησίας δέν ύπήρχεν’ δ Πατριάρχης Αθα
νάσιος άπωλέσθη έν καιρώ τής άλώσεως τής πρωτευούσης. Οι 
μεγαλοπρεπείς ναοί, αί άρχαϊαι περίφημοι Βασιλικαί άφφρέθησαν 
άπδ τών χριστιανών καί μετετράπησαν είς οθωμανικά τεμένη, ή 
κατεστράφησαν καί έπί τών έρειπείων αύτών άνηγέρθησαν τεμένη 
οθωμανικά (1). Το αύτδ έγένετο καί έν τοΐς άλλοις τόποις, τοΐς 
είς τούς Τούρκους ύποταχθεΐσιν.

Άλλά τούτο δέν διήρκεσεν έπί πολύ’ διότι ολίγον μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως Μωάμεθ δ Β'. μετέβαλε γνώ-.

(1) Turcogr. Crussii 1. I. ρ. 12. 15. 
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[X7)v ώς πρδς τους "Ελληνας χριστιανούς, έδείχθη πρδς αύτούς λίαν 
ευμενής, καί ήρχισε νά προστατεύ-ρ την ελληνικήν εκκλησίαν, κα'ζ 
να φροντίζ-ρ περί της εύημερίας καί ησυχίας αύτής. Την τοιαύτην 
Λέ αύτοΰ πρδς τούς χριστιανούς άλλοίωσιν προεκάλεσαν τδ μέν 
τά συμφέροντα της βασιλείας αύτοΰ, τό δέ καί ή έπ1 αύτοΰ έπιρ- 
ροή τής χριστιανικής πίστεως καί τδ πρόσωπον του πρώτου Πα- 
τριάρχου μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Έξετάζοντες τάς περιστάσεις, έν αις εύρίσκετο Μωάμεθ ό Β\ 
ώς πρδς τούς ήττηθέντας "Ελληνας, βλέπομεν ότι τδ νά δειχθή 
εύνους πρδς αύτούς, τοΰτο προήλθε (καί δυνάμεθα νά είπωμεν 
άκουσίως έν μέρει) έξ αρχών λελογισμένης καί μή ψευσθείσης τής 
αύτοκρατορίας πολιτικής. Ή Κωνσταντινούπολή κατεκτήθη, ή 
ελληνική αύτοκρατορία έπεσε, καί οί "Ελληνες ώφειλον νά ύπο- 
ταχθώσιν είς άρχοντας, οϊτινες ήσαν έντελώς διάφοροι αύτών 
κατά τε τδ γένος καί τήν γλώσσαν και ιδίως τήν πίστιν. Ανάγκη 
άρα νά συνδιαλλαγή μετά τών Ελλήνων, ώς ύπηκόων αύτοΰ, νά 
συνεθίσ·ρ αύτούς είς υποταγήν πρδς τούς δέσποτας, άλλά διά μέ
τρων ηπίων καί συνετών’ άλλως, ανώτεροι τών Τούρκων κατά 
τδν πληθυσμόν, ήδύναντο νά κινήσωσιν έθνικήν έπανάστασιν, καί 
νά άνατρέψωσι τήν μουσουλμανικήν δεσποτείαν. Έν τοιαύταις 

περιστάσεσι Μωάμεθ δ Β'. ώφειλε φυσικώ τω λόγω πρό παντός 
άλλου νά κερδήσ-ρ τήν συμπάθειαν τών Ελλήνων διά τρόπων ευ
μενών πρδς αύτούς, οπερ καί κατώρθωσε’ διότι γνωρίζων, ότι ή 
θρησκεία έχει ίσχυράν έπιρροήν έπί τής πολιτικής καταστάσεως 
τών έθνών, έχορήγησεν είς τούς ύποταχθέντας χριστιανούς πλήρη 
ελευθερίαν είς τά τής θρησκείας αύτών καί τής συνειδήσεως. 
Συναισθανόμενος οτι μεταξύ τών άνατολικών καί δυτικών χρι
στιανών, μ’ολην τήν διαφοράν τής γλώσσης καί τής ομολογίας 
τής πίστεως, ώφειλον νά ύπάρχωσι φυσικαί σχέσεις, οτι δ μεταξύ 
αύτών σύνδεσμος ήδύνατο νά συντρίψφ τήν δεσποτείαν τών οθω
μανικών οπλών έν Εύρώπ·ρ, έθεώρησεν άναγκαΐον πρός τοΰτο νά 
ύποστηρίξ’ρ μεταξύ αύτών τό άρχαΐον μίσος, τό όποιον έπήνεγκε 
τδ σχίσμα τών έκκλησιών, καί διά τοΰτο προσείλκυσεν είς εαυ
τόν τούς "Ελληνας χριστιανούς διά παραχωρήσεων καί χαριτων
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έκ μ-έρους αύτοΰ (1). Πρδς τούτοις, ένεκα τής παραδειγματικής 
ανικανότατος αύτών είς τάς πρδς τήν δυτικήν Ευρώπην σχέσεις 
(διά την άγνοιαν της γλώσσης και τοΰ πνεύματος τών Εύρωπαι- 
κών εθνών), και της παχυλής αύτών άμαθείας, οί Τούρκοι έξ ανάγ
κης ώφειλον νά στρέψωσι τά βλέμματα πρδς τούς Έλληνας μετά 
την ήτταν αύτών, και πρδς εύκολίαν τής μετά τών εύρωπαϊκών 
έθνών σχέσεως αύτών, και διά σκοπούς αστρονομικούς και ια
τρικούς (2).

Είς τήν πρδς τούς χριστιανούς εύνοϊκήν διάθεσιν Μωάμεθ τού 
Β'. συνετέλεσαν ωσαύτως καί ή έπ’ αύτοΰ έπιρροή τής χριστια
νικής πίστεως, και τδ πρόσωπον Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου, τοΰ 
πρώτου Πατριάρχου τής έν Κωνσταντινουπόλει έκκλησίας μετά 
τήν άλωσιν αύτής. Ό Σουλτάνος ούτος έλαβε τήν πρώτην αύτοΰ 
ανατροφήν ύπδ τήν χειραγωγίαν τής χριστιανής αύτοΰ μητρυιάς, 
τής εύσεβοΰς Μαρίας, θυγατρδς τοΰ δεσπότου τής Σερβίας Γεωρ
γίου τοΰ Α\ έκ τοΰ γένους τών Βραγκοβάνων, ή'τις διετήρησε τήν 
χριστιανικήν πίστιν έν πάση αύτής τή καθαρότητι. Αύτη προσε- 
πάθησε ν’ άναθρέψν) τδν έαυτής τρόφιμον είς τάς άληθείας τής 
χριστιανικής πίστεως(3). Έν τή άνδρική αύτοΰ ηλικία Μωάμεθ δ 
Β'. προτρεπόμενος ύπδ τής έμφύτου αύτοΰ φιλομαθείας προσε- 
κτήσατο αρκούντως καλάς ιδέας περί τοΰ χριστιανισμού, έν καιρώ 
τής έν Κωνσταντινουπόλει πολυχρονίου αύτοΰ διαμονής. Διά 
τούτο τούλάχιστον άνευ προλήψεως έθεώρει τήν χριστιανικήν πίτ 
στιν, δέν έθεώρει τδ χριστιανικόν έθνος έπιβλαβές καί επικίνδυνον 
είς τήν αύτοζρατορίαν, καί διά τούτο ήδη φυσικώς ήν διατεθει
μένος πρδς άνεξιθρησκείαν. Τδ πρόσωπον Γενναδίου τοΰ Σχολα
ρίου ένίσχυσε ταύτην αυτού τήν διάθεσιν. Μωάμεθ δ Β'. έξωκειω-

(1) Cours de la litteratore grecque moderne par Rizo Neronios. 
Geneve, p. 22. 4 827.

(2) Εντεύθεν εν τών πρωτίστων καθηκόντων, τδ καθήκον τοΰ πρώτου 
διερμηνέως ενώπιον τοΰ Σουλτάνου, άνετέθη εις τούς 'Έλληνας.

(3) RailSt. ίστορ. τών σλαυϊκών έθνών ββλ. 40. κεφ. 6. σελ. 399, 
Μωάμεθ ό Β'. έγνώριζε τήν Κυριακήν προσευχήν , και τδ «θεοτόκε 
Παρθένε».
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ρ.ένθς δπωσοΰν πρδς τήν χριστιανικήν θρησκείαν, έσπούδαζεν 
ένεκα της εμφύτου αύτου φιλομαθείας νά προσκτάται καθαρωτέ- 
ρας ιδέας περί αύτης. Ό δέ αρχιεπίσκοπος της ελληνικής εκκλη
σίας έξεπλήρου την επιθυμίαν αύτοΰ. Ό Σουλτάνος πολλάκις 
διελέχθη μετ’ αύτοΰ περί πίστεως και ομολογίας χριστιανικής, 
και έκάστοτε ήσθάνετο της συνομιλίας ταύτης ιδιαιτέραν εύχα- 
ρίστησιν’ δθεν και έδείκνυεν ακολούθως έτι μείζονα εύμένειαν, καζ 
μείζονα προστασίαν και πρδς τδν Πατριάρχην και πρδς τούς χρι
στιανούς (1).

Έπανελθών είς Κωνσταντινούπολή περί τδ τέλος τοΰ 1453 
έτους έκ της εκστρατείας, τήν οποίαν έπεχείρησεν είς τήν Πελο
πόννησον και τήν Μικράν Ασίαν Μωάμεθ δ Β'. έστρεψε τήν προ
σοχήν του είς τάς πνευματικάς άνάγκας των νέων αύτοΰ υπη
κόων. Έχορήγησεν είς αύτούς πλήρη έλευθερίαν είς τήν ομολογίαν 
τής έαυτών πίστεως καί τήν έκτέλεσιν τής θείας λατρείας, αφή" 
κεν αύτοΐς τινας ούχί πλούσιας εκκλησίας’ και μαθών παρά τών 
κληρικών τής έν Κωνσταντινουπόλει έκκλησίας, οτι δέν ε’χον 
άνώτατον ποιμένα, διέταξε νά έκλέξωσιν αύτδν, ύποσχεθείς νά 
επικύρωση τήν έκκλογήν αύτου (2). Εύχάριστος ύπήρξεν είς τούς 
ύποταχθέντας χριστιανούς ή τοιαύτη πρδς αύτούς εύμένεια τοΰ 
Σουλτάνου. ’Εν συνόδω, έκ τοΰ προχείρου συγκροτηθείση έκ τών 
πέριξ έπισκόπων, τοΰ κλήρου καί τών έπισημοτέρων λαϊκών, έξε- 
λέχθη είς τδν πατριαρχικόν θρόνον δ έξοχος μοναχδς Γεννάδιος ό 
Σχολάριος, ζήσας πολύν χρόνον έν τή μονή τοΰ Παντοκράτορος, 
καί άκων προεχειρίσθη Πατριάρχης κατά τδ άρχαΐον έθος ύπό 
τοΰ Ήρακλείας μητροπολίτου. Μετά ταΰτα δ νεοχειροτόνητος 
Πατριάρχης, συνοδευόμενος ύπδ τών έπισκόπων, τοΰ κλήρου κα* 
τών έπισημοτέρων Έλλήνων, παρουσιάσθη είς τδν Σουλτάναν, 
κα'ι προσκυνήσας αύτδν, καθώς έποίουν πρότερον οί Πατριάρχα1 
πρδς τούς Έλληνας αύτοκράτορας, έπισήμως άνεγνώρισεν αύτδν 
βασιλέα έαυτοΰ καί κύριον. Λίαν εύάρεστος ύπήρξε διά τδν Μωά- 

(1) Τουρκογρ. Α*. σελ. <6. 108, 109—119,
(2) Τουρκογρ. αύτ. 16, .
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μ,εθ ή πρός αύτόν αφιξις του 'Έλληνας Πατριάρχου μετά τοϋ ανώ
τατου κλήρου, και ή έκδήλωσις τής πρός αύτόν ύποταγης έκ μέ- 
ρους τοϋ κλήρου της Κωνσταντινουπόλεως. Ή φιλοτιμία αύτοΰ 
έλαβεν ήδη νέαν τροφήν, άναλογιζομένου ότι αύτός άντικαθίστα 
είς τό ελληνικόν έθνος τους πρώην αύτοΰ αύτοκράτορας (1). Εύ- 
γενώς ύπεδέξατο τόν Πατριάρχην Γεννάδιον, εύμενώς μετ’ αύτοΰ 
διελέχθη, άνεγνώρισεν αύτόν ώς αρχιεπίσκοπον της έκκλησίας, καί 
έπεκύρωσεν αύτώ τε καί τοΐς διαδόχοις αύτοΰ πάντα τά πρό- 
τερα δικαιώματα καί προνόμια τοϋ Πατριάρχου. Έν τή περιστά- 
σει ταύτή^ γνωρίζων τί προσέφερον συνήθως οί αύτοκράτορες είς 
τόν νεωστί προχεϊριζόμενον Πατριάρχην, ό Σουλτάνος έςεπλήρω- 
σεν ακριβώς καί τοΰτο τό έθος* τουτέστιν έδωρήσατο είς τόν 
Πατριάρχην ώμοφόριον, κεκοσμημένον διά πολυτίμων λίθων, βα
ρύτιμον έπενδύτην, ράβδον (ποιμαντικήν) άργυράν, χίλια φλωρία 
και λευκόν λαμπρώς έστολισμένον ίππον, έφ’ ού ό Πατριάρχης 
πανδημως έπέστρεψεν είς τόν ναόν τών 'Αγίιον Αποστόλων, 
προωρισμένον είς κατοικίαν αύτοΰ, συνοδευόμενος ύπό τών επι
σκόπων καί τών πρωτίστων άξιωματικών της τουρκικής αύ- 
λής (2). Καί μετά ταΰτα δέ δ Μωάμεθ εδειξεν πρδς τόν Πατρι
άρχην Γεννάδιον ιδιαιτέραν εύμένειαν, συνδιαλεγόμενος πολλάκις 
μετ’ αύτοΰ περί τής χριστιανικής πίστεως καί τής αύτοκρατορι-

- . ' · - — .. . ^ - ·”

(1) Μωάμεθ ό Β\ δυσηρέστεΐτο διότι δ»ν έςέφραζον μέχρι τοϋδε ο5. 
“Ελληνες σαφώς τήν υποταγήν των μετ’ οργής ήρώτα τούς κληρικούς 
τής έν Κωνσταντινουπόλει εκκλησίας, διατί ό Πατριάρχης δέν έπαρου- 
σιάσθη ν’ άποδώση προς έμε, ώς βασιλέα, τό όφειλόμενον σέβας. Φ. Κυπρ. 
Χρονικ. σελ. 334.

(2) Τουρκογρ. I. Β. σ. 107-108. Φραντζ. Γή ΙΑ', σελ. 30δ-307. 
Μελετ. έκκλησιασ. ίστορ. τόμ. γ'. 6. 330. '0 Σουλτάνος άποχαιρετών τόν 
Πατριάρχην είπε προς αυτόν «Πατριάρχευε έπ’ ευτυχία, και έχε τήν 
ϊφιλίαν ημών, έν οΐ; θέλεις, έχων πάντα τά σά προνόμια, ώς καί οί πρό 
»σοΰ Πατριαρχαι εϊχον· έχε δε και τον ναόν τών άγιων Αποστόλων ε’ς 
»κατοικίαν σου». Και πραγματικώς ό Πατριάρχης κατωκησε κατ’άρχάς 
εν τουτω τω ναω" αλλ επειτα, δια το ολιγαριθμον των χριστιανών έν 
τοΐς πέριξ έγκατέλιπεν αύτόν καί έζήτησε καί έλαβε παρά τοΰ Σουλ
τάνου τόν ναόν τής Π α μ μ α κ α ρ ίσ τ ο υ.
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Ηχς διοικήσεως,. δυνατόν είπεϊν ήγάπησεν αύτόν (1). Ό δέ σο- 
φος ποιμήν την πρός αύτόν εύμένειαν ταύτην και άγάπην τοΰ 
Σουλτάνου έσπούδασε κατά τό δυνατόν νά μετατρέψν] έπ’ άγα- 
θω της ταλαιπωρούμενης έκκλησίας καί τών χριστιανών, καί 

κατά τοΰτο έπέτυχεν.
Όρισθείσης της σχέσεως τών χριστιανών της έν Κωνσταν- 

τινουπόλει Έκκλησίας πρός τήν κυβέρνησιν καί πρός τόν πλη
θυσμόν τής αύτοκρατορίας, Μωάμεθ δ Β'. έχορήγησεν είς τήν 
εκκλησίαν, έν τω προσώπω τοΰ πρωθιεράρχου αύτής, ώρισμένα 
δικαιώματα καί προνόμιά, δι’ ών έξησφαλίσθη ή άνεξάρτητος αύ
τής ΰπαρξις·, διετηρήθησαν τά κυριώτερα πνευματικά (έκκλησια- 
στικά) αύτής δικαιώματα άνέπαφα, καί οΰτω διεφυλάχθη καί ή 
εξωτερική αύτής ασφάλεια καί ακέραιό της.

Τά γενικώτερα έκ τούτων τών δικαιωμάτων καί προνομίων 
είσί τά εξής:

4) Μηδείς κατ’ ούδένα τρόπον νά έμποδίζη τόν Πατριάρχην 
τοΰ δίατάττειν καί δημοσιεύειν διατάξεις είς τά άφορώντα τήν 
πίστιν (2).

2) Ό Πατριάρχης καί οί επίσκοποι είναι έλεύθεροι άπό παν 
τός φόρου (3).

3) Οί ναοί τών χριστιανών έξασφαλίζονται καί κατ’ ούδένα 
λόγον δύνανται νά μετατραπώσιν είς τζαμία (4),

4) Οί γάμοι, αί κηδεΐαι καί αί λοιπαί χριστιανικαί τελεται 
έκτελουνται έλευθέρως (5).

(1) Τουρκογρ. αύτόθ. σελ. 108, 1 19.
(2) Φραντζ. Γ'. ΙΑ', σελ. 308. «εδωκα δέ και προστάγματα έγγρά- 

»φως τω Πατριάρχη μετ’ έξουσίας βασιλικής, ινα μηδείς αυτόν ένο- 
»χλήση ή άντιτείνη, άλλα είναι αύτόν άναίτητον και αφορολόγητον και 
ϊάδιάσειστόν τε άπό παντός έναντίου». Τά αύτά καί Κούμας. τόμ. ζ'. 
σελ. 369.

(3) «Καί τέλους καί δόσεως έλευθερος εσεται αύτός τε καί οί μετ’ αύ- 
»τόν πατριάρχαι εις τόν αιώνα, ομοίως καί πάντες οί ύποτεταγμένοι αυτφ 
«άρχιερεΐς». Φραντζ. Γ'. ΙΑ'. 308.

(4) Αύτόθ.
(5) Αύτόθ.
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5) Τδ Πάσχα τών χριστιανών έπιτελεΐται μετά πάσης έλευ
θερίας και της δεούσης παρατάξεως έν διαστήματι τριών ήμε~ 
ρών, έν αίς κα'ι αί θάραι τών τειχών εστωσαν δι’ δλης της νυκτδς 
άνεωγμέναι (1).

Τά δικαιώματα ταΰτα κα'ι προνόμια εκτεθειμένα είς δύο ιδι
αίτερα έγγραφα μέ την ύπογραφήν και σφραγίδα αύτοΰ τοΰ 
Μωάμεθ τοΰ Β'. ειχον δύναμίν τινα και είς τδν μετέπειτα χρόνον, 
και πολλάκις άφώπλισαν τήν αυθαιρεσίαν τών μετά ταΰτα Σουλ
τάνων ώς πρδς τούς χριστιανούς.

Μωάμεθ δ Β'. χορηγήσας είς τδν Πατριάρχην τδ δικαίωμα και 
τήν έξουσίαν τοΰ κυβερνάν τούς "Ελληνας είς τά έκκλησιαστικά 
πράγματα, εδωκεν είς αύτδν καί τήν έπ’ αύτών κοσμικήν διοίκη- 
σιν, έπιτρέψας είς αύτδν τδ δικαίωμα τοΰ δικάζειν αύτούς κατά 
τούς αρχαίους έλληνικούς νόμους και έν τοΐς πολιτικοϊς πράγμα- 
σιν, ανεξαρτήτως τής τουρκικής διοικήσεως (2). Είς δέ τούς χρι
στιανούς έδωκε πλήρη έλευθερίαν τοΰ νά δικάζωνται έν τοΐς πο
λιτικοί; πράγμασιν ύπδ τών άνωτάτων αύτών ποιμένων, άποφεύ- 
γοντες τούςτούρκους δικαστάς (καδήδες). Ό δέ πατριάρχης ώς 
πρδς τά πολιτικά άπέβη ούτως ό ανώτατος καί κυριώτατος κρι
τής τών 'Ελλήνων (3)* και διά τοΰτο, ώς άνώτατος κριτής, ήτο 
δεκτός είς τδ άνώτατον διοικητικόν συμβούλων, όνομαζόμενον Δι- 
βάνιον, δπου ύπήρχεν είς αύτδν θέσις προσδιορισμένη κατόπιν δύο 
άνωτάτων τούρκον δικαστών, όνομαζομένων Καδήδων (4).

(1) Κούμ. τ. 7. σελ. 369. Χριστ. άνάγνωσις 4851, Φεβρουαρ. έν τφ 
αρθρω: Συγγραφείς τής έλλην. Εκκλησίας μετά τήν πτώσιν τής Κων
σταντινουπόλεως· σελ. 130—134. Τά λοιπά δικαιώματα, τά έν διαφό- 
ροις καιροΐς ύπδ τών Σουλτάνων τοΐς έπισκόποις δωρηθέντα, λεπτομερώς 
έξηγοϋνται έν τοΐς Βερατίοις, έγγράφοις διδομένοις καί μέχρι τοΰ νυν είς 
έκαστον νεωστί καθιδρυθέντα αρχιερέα μετά τής σουλτανικής σφραγΐδος 
(τουρα).

(2) De la Croix. Etat present des nations et eglises grecque, 
armenienne et maronite en Turquie, a Paris, 4695, chap. 34» 
pag. 406.

(3) Κούμ. τ. 12. σελ. 532—533,
(4) De la Croix 34. σελ, 106.
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Διά ρητού διατάγματος προσδιωρίσθησαν ύπδ Μωάμεθ τοΰ 
Β'. και άί σχέσεις τών χριστιανών πρδς τούς Τούρκους.

Είς τούς ύποταχθέντας "Ελληνας έπετέθη φόρος (1), πλήν 
πολλά μέτριος. Συνίστατο είς 9 δραχμάς αργύρου δι’ έκαστον 
άνδρα, αί δέ γυναίκες έθεωρήθησαν έλεύθεραι άπδ πληρωμής φό
ρου και είς πάντα τδν μετέπειΐα χρόνον (2). Καίτοι δ Πατριάρ
χης και οι επίσκοποι κατά τάς δωρηθέίσας είς αύτούς ύπδ 
Μωάμεθ τοΰ Β'. προνομίας, άπηλλάγησαν άπδ παντδς φόρου* 
άλλά μετά παρέλευσιν 15 έτών καθυπεβληθησ'/ν είς φόρον, ώς 
έκ της άσυνέτου αύθαιρεσίας τε καί φιλόοοςιας προσωπών τινων. 
*Επι τοΰ πέμπτου Πατριάρχου, Μάρκου τοΰ Ξυλοκαράβη (1467), 
δυσηρεστημένοι τινές Τραπεζούντιοι μέτοικοι (3), ώφεληθέντες 
έκ της κατ’ αύτοΰ δυσμενείας τοΰ κλήρου και τοΰ λαοΰ, πιθα-, 
νδν ένεκα της αύστηράς αύτοΰ διαγωγής πρδς τάς καταχρήσεις 
αύτών (4), ήθέλησαν νά άναβιβάσωσιν είς τδν πατριαρχικόν θρό
νον τδν εαυτών συμπολίτην, τδν ιερομόναχον Συμεών, διατρί- 
βοντα άπό τινων έτών έν Κωνσταντινουπόλει, καί έπιδεικνύοντα 
ελευθεριότητα καί εύγενη συμπεριφοράν πρδς τούς άλλους. Διά 
δώρων και απάτης έλκύσαντες ούτοι πρδς τδ μέρος αύτών τούς 
κληρικούς, καί συκοφαντήσαντες ταύτοχρόνως τδν Πατριάρχην, 
οτι δήθεν αύτδς έκτησατο την ύψηλήν θέσιν διά προσφοράς χι>- 
λίων φλωρίων, ήτοι δουκάτων (5) είς τδ θησαυροφυλάκιον τοΰ

(1) ΟΙ Τούρκοι δέν έπλήρωναν φόρον, νομίζοντες αύτδν άνοίκειον δι’έαυ- 
τούς. Ούτω λέγει ο Χαλκοκονδύλης προσθέτων δτι «οΐ φόροι ε’σπράττον- 
»ται ούκ άπδ τών Τούρκων, άλλ’ ύπδ τών αλλοφύλων » (Βιβλ. Η', σελ. 439).

(2) De la Croix. 3.
(3) Κάτοικοι δηλονότι τής Τραπεζοΰντος, μετοικήσαντες εις Κωνσταν- 

τινούπολιν μετά τήν πτώσιν τοΰ βασιλείου τής Τραπεζοΰντος. Ούτοι διε- 
κρίνοντσκαι ίσχυον μεταξύ τών έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελλήνων, καθότι 
οί συγγενείς αύτών και συμπατριώται ύπηρέτουν παρά τω Σουλτάνφ και 
έϊχον τήν εύνοιαν αύτοΰ.

(4) Ούτος ό Μάρκος ήν άνθρωπος πεπαιδευμένος καί ένάρετος. 'Όρ. 
Φιλίππ. Κυπρ. Χρ. σελ. 355. Μελετ. τόμ. 3. σελ. 331. Παράβαλε και 
το κατωτέρω κεφ. περί καταστάσεως τής Ιεραρχίας.

(5) Τδ νόμισμα διά τοΰ οποίου οί Πατριάρχαι έπλήρωναν τδν φόρον 



398 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διβανίου, και ούτως έπεβάρυνε τήν εκκλησίαν, παρουσίασαν πρδς 
τδν Σουλτάναν τούτο τδ ποσδν και εϊπον* «’Επειδη ό Πατριάρ
χης ύπεσχέθη είς την σήν Μεγαλειότητα χίλια δουκάτα, ήμεΐς δίδο- 
μεν αύτά, διά νά γίνγι Πατριάρχης ό ήμέτερος. 'Ιερομόναχος* 
διότι δ λαδς καί κληρικοί δεν ύποφέρουσι τδν Πατριάρχην Μάρ
κον». Ό δέ Σουλτάνος ού μικρόν έθαύμασε διά τούτο, καί έπί 
πολύ κατεγέλα διά τήν άσυνεσίαν τών Έλλήνων. Καί ίσως δέν 
θά άπεφάσιζε νά εύχαριστήσν) την έπιθυμίαν τών Τραπεζουντίων 
πολιτών, άν δέν ήθελον διαθέσει αύτδν ύπέρ έαυτών οί νέοι Τρα- 
πεζούντιοι, οί ύπηρετούντες παρ’ αύτώ, καί οί μεγιστάνες Τούρ
κοι, καθ’ οσον έπρόκειτο περί μιας τών πηγών τών αύτοκρατο- 
ρικών εισοδημάτων. Ό Σουλτάνος ελαβεν εύχαρίστως τά 1000 
φλωρία, καί ούτω κατά τδ 1467 έτος έξέδωκε νέον νόμον, καθ’ 
8ν έ'καστος Πατριάρχης κατά τήν άνάβασιν αύτού έπί τδν θρόνον 
ώφειλε νά πληρώνη είς τδ θησαυροφυλάκιον τού Διβανίου δώρον, 
ονομαζόμενου πεσχέσιον (1).

Ή φιλοδοξία καί αί ραδιουργίαι τινών κληρικών, καθώς καί 
ή έπέμ.βασις είς τά έκκλησιαστικά πράγματα προσώπων λαϊ
κών, ταχέως ηύξησε τούτο τδ ποσδν, καί κατεβάρυνε τήν ίεραρ-

είς τους Σουλτάνους, ώνομάζετο φλωρία, δπερ έστι γενική ονομασία 
χρυσού νομίσματος ιδιαιτέρας και συγχρόνως σχετικής αξίας. 'Η παρα
γωγή τής λέξεώς έστιν Ιταλική (έκ τοϋ ί 1θΓΪηθ=άνθος, έκ τοΰ λατιν. 
ί1θΓ6Πΐΐε=άνθινος, τ. ε. κίτρινος). Έν Ιταλία τά φλωρίνια περιείχαν 4 
λιτρας. Καθώς ή έκατοντάς αποτελεί τδ ρούβλιον ήτοι τδ φράγκου, και 
6 δεκάδες τδ αυστριακόν φλωρίνιον, ούτω ή τετράς (4 ή 40) άπετέλουν 
τδ ολόκληρον τούτου τοΰ νομίσματος. Τδ ιταλικόν έμπορων έν τω Αίγαίω 
πελάγει, τω Εύξείνω Πόντφ και ιδίως έν Κωνσταντινουπόλει είσήγαγε 
τδ τετραδικόν σύστημα και έν τω τουρκικω νομισματοκοπείο), όπου έκο- 
πτετο χρυσοϋν και μετά ταΰτα άργυροΰν νόμισμα, διαιρούμενου εις 4 δε
κάδας, ήτοι 40 παράδες. Άλλά κατά τδν ιε'. και ις'. αιώνα τά φλω
ρία ισοδυνάμουν σχεδόν πρδς τδ δουκάτου, χρυσοϋν. (Όρ. Βλαχο-βουλ- 
γαρικά έγγραφα, συλλεχθέντα ύπδ Ίουλ. Βενελή· έν Πετρουπολ. 1840· 
σελ. 126—127), διδ και ήμεΐς τοΰτο τδ νόμισμα έδηλώσαμεν διά τής 
λέξεως δουκάτου, ήτοι χρυσοϋν.

(1) Φιλίππ. Κυπρ. Χρ, 352—354· Μελετ, τόμ. γ'. σελ. 331. 
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χίαν τής έν Κωνσταντινουπόλει εκκλησίας δι’ετησίου φόρου (χα
ρατσιού). Έπι του Πατριάρχου Συμεώνος του Τραπεζουντίου (τδ 
δεύτερον 1476—1479), είς ιερομόναχος Σερβος, όνόματι 'Ρα
φαήλ, παρουσιασθείς εις τινας μεγιστάνας Τούρκους, υπεσχέθη νά 
δίδφ έτησίως εις τό θησαυροφυλάκιον (Χαζνέ) 2000 φλωρία, έάν 
γίνρ Πατριάρχης. Έκτος δέ τούτου καί 500 φλωρία κατά την 
άνάβασιν αυτού είς τόν πατριαρχικόν θρόνον. Οί πλεονέκται Τούρ
κοι έδέχθησαν ευχαρίστως τήν προτασιν τού 'Ραφαήλ, άνοίξαν- 
τες πάλιν νέαν πηγήν πλούτου διά τό Κράτος* διότι κατά τήν 
διαταγήν τού Σουλτάνου άνέβη ό 'Ραφαήλ άντι τού έξωσθέντος 
Πατριάρχου Συμεών (1). Ούτως έπι Μωάμεθ τού Β'. ελαβον αρ
χήν τοιαύται άταξίαι, αϊτινες μετά ταύτα έπέφερον τοσαύτα 
δεινά είς τήν Εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Έπι Μωάμεθ τού Β'. έλαβε μείζονα έπίτασιν καί δύναμιν, εν 
τρομερόν έ'θιμον, οπερ ήρξατο μέν έπί τών προκατόχων αύτοΰ, 
άπέβη δέ διά τήν έκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως πρόξε
νον απώλειας χιλιάδων όλων παίδων αύτής.

Ό διάδοχος τού Όσμάνου Όρχάνης, ένασχολούμενος είς 
τήν μεταρρύθμισιν καί τακτοποίησιν τού τουρκικού στρατού, 
συνέστησε νέον τάγμα, όνομαζόμενον Γενίτσαροι, καί μετεχει- 
ρισθη πρός τούτο τά τέκνα τών αίχμ.αλώτων χριστιανών, άνα- 
θρεψας αυτά είς τά πολεμικά, καί μεταστρέψας είς τήν οθωμα
νικήν θρησκείαν. Οί διάδοχοι τού Όρχάνου, και ιδίως Μουράτ δ 
Α'. έπενόησαν τό μέσον τούτο, τού άρπάζειν βιαίως τά τέκνα 
τών ύποταγέντων χριστιανών, πρός άναπλήρωσιν τών γενιτσά
ρων στρατιωτών. Μωάμεθ ό Β', ϊνα τελειοποίησή τούτο τό εθι- 
μον και έπαυξήση τήν έαυτού δύναμιν καί σημασίαν, έπωφελήθη 
έκ τού άλλοτε έν τή Αύλή τών Ελλήνων αύτοκρατόρων 
τούντος έθους, καθ’ δ ούτοι έδικαιούντο νά έκλέγωσιν έξ έκάστης 
πόλεως έλληνικής πάίδας μετά ιδιαιτέρων δώρων διά νά άνα- 
τρέφωνται έν Κωνσταντινουπόλει, καί προπαρασκευάζωνται είς 
άνωτέρας πολιτικάς τε και στρατιωτικάς θέσεις, καί ίδιοποιήθη

(1) Φιλίππ. Κυπρ. Χρ, σελ. 363, Μελετ. τόμ. γ'. σελ. 333. 
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τοΰτο τό δικαίωμα έπεκτείνας μάλιστα αύτό έν πάση πόλει καί 
επαρχία τοϋ έαυτοϋ Κράτους (1). Ένίσχυσε δέ και έστερέωσε 
τοΰτο τά δικαίωμα διά νόμου και ακριβώς έπεμελήθη τής έφαρ- 
μογής αύτοΰ. Άνά παν τέταρτον έτος εκατόνταρχοι Τούρκοι 
παρουσιάζοντ'ο εις τάς πόλεις καί είς τά χωρία μέ σουλτανικόν 
διάταγμα, κα'ι έλάμβανον έν όνόματι τοΰ Σουλτάνου έκ δέκα οι
κιών (2) ένα παιδα επταετή, ή και κατωτέρω, έκ τών διακρινο- 
μένων κατά τε τά σωματικά και πνευματικά προτερήματα. Οί 
λαμβανόμενοι παίδες ώφειλον ν’ άνατρέφωνται έν Κωνσταντινου- 
πόλει, Πέρα καί Άδριανουπόλει καί μετά ταΰτα έλάμβανον ύψη- 
λάς πολιτικάς καί στρατιωτικάς θέσεις (3). Βεβαίως τό δικαίωμα 
τοΰτο, τό οίκειοποιηθέν ύπό Μωάμεθ τοΰ Β'., έστι νόμιμον* διότι 
δ λαός, δ ευρισκόμενος έν τινι πολιτεία, οφείλει νά βαστάζφ πάν- 
τας τούς φόρους καί τάς υπηρεσίας αυτής* άλλ’ ή διάταξις τοΰ 
ν’ άνατρέφωνται τά τέκνα τών Χριστιανών είς τήν μωαμεθανικήν 
πίστιν ήν παράνομος. "Αλλως δέ πάσα ή δύναμις καί πάσα ή 
φρικώδης σημασία ταύτης τής διατάξεως άνάγεται είς τούς μετά 
ταΰτα χρόνους.

Ή έν Κωνσταντινουπόλει έκκλησία έποιήσατο χρήσιν τής 
προστασίας Μωάμεθ τοΰ Β', και άπήλαυσε τής δυνατής ήσυχίας 
είς τάς χώρας καί έπαρχίας τάς ύποταγείσας ήδη είς τόν Σουλ
τάναν, καί έντελώς είς τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ ύπαγομένας; 
’Αλλ’ είς τούς τόπους καί τάς έπαρχίας, αϊτινες δέν είχον υπο
ταγή είσέτι είς τούς Τούρκους ή ύπετάγησαν μόνον είς τό τέλος 
τής βασιλείας τοΰ κατακτητοΰ, οί χριστιανοί εύρέθησαν είς ετι 
χείρονα κατάστασιν.

Έξασφαλισθείς έν Κωνσταντινουπόλει Μωάμεθ δ Β', έπεχεί-

(1) Χυτραΐος σελ. 14.
(2) Ή συνάΟροισις αύτη ήτοιό φόρος (παιδομάζωμα) τών παίδων 

ώνομάζετο δεκάτωσις τών π αίδων.
(3) Τινες έκ τούτων, μέχρι τοΰ 25 έτους τής ηλικίας αύτών έν διάφό- 

ροις έργοις έν τή Αύλή διαμένοντες, έγίνοντο έπειτα άρχηγοι τοΰ στρατού 
καί τοΰ στόλου, καί διοικηται ολοκλήρων έπαρχιών άλλοι δέ έλάμβανον 
κατωτέρας ζέσεις. *Όρ. Κρουσ. έν Τουρκογρ. Β'. οβλ. 193—194. 
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fWv ήδη έργα αναγκαία και ελαφρά έν ταύτω, τουτέστι τήν 
ύποταγήν τών λοιπών επαρχιών τοϋ κράτους, έξ ών αί μέν ήσαν 
προ πολλοϋ ήδη εις τήν έξουσίαν του, άλλ’ εΐχον έτι ιδιαιτέρους 
ήγεμόνας (το βασιλείαν της Τραπεζοϋντος, ή Σερβία και ή Μολ- 
δαυϊα), αί δέ έμενον ετι ανεξάρτητοι (έν μέν τή Ευρώπη τό βασι
λείαν τής Πελοπόννησου, ή Αλβανία καί ή 'Ήπειρος, ή Βοσνία, 
Ερζεγοβίνη καί αί νήσοι τοϋ Αρχιπελάγους* έν δέ τή Άσία ή 
Καραμανία καί Κασσημανία). Τό πρώτον έτος άπό τής άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως έγένοντο κατάδηλα τά φιλόδοξα σχέ
δια Μωάμεθ τοϋ Β', οτε διά μηδαμινάς προφάσεις άπήτησε φό
ρους καί ύποταγήν άπό τής δημοκρατίας τής 'Ραγούζης, τών ηγε
μόνων τής Πελοπόννησου, τών νήσων τοϋ Αρχιπελάγους κτλ. (1). 
Είς μάτην ό τότε Πάπας καί οί Εύρωπαΐοι βασιλείς, καταπτοη- 
θέντες διά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, ήθέλησαν νά 
στήσωσι τά όσημέραι προοδεύοντα όπλα τοϋ φοβεροϋ Σουλτά
νου, κηρύττοντες σταυροφορίας κατά τών Τούρκων. Ό Μωάμεθ 
δέν έπτοεΐτο, διότι ό φόβος τών όπλων αύτοΰ άμέσως σχεδόν 
έψύχραινε πάσαν ζέσιν καί ζήλον παρά τοΐς Εύρωπαίοις, καί μόνον 
κατά τήν ύπεράσπισιν τοϋ Βελιγραδιού άπέδειξαν ούτοι σταυρο- 
φορικά άνδραγαθήματα, οδηγούμενοι ύπό τοϋ συνετοϋ καί άνδρείου 
στρατηγού Ούνιάδου (2). Έν καιρώ τών λαμπρών έκστρατειων,

(1) Κούμ. τόμ. ζ\ σελ. 370. Ή δημοκρατία τής 'Ραγούζης άνεγνώ- 
ρισε τήν προστασίαν Μουράτ τοΰ Β', κα'ι έπλήρωνεν είς αύτόν κατ’ έτος 
560 φλωρίνια. Άλλά μετά ταΰτα, έπειδή άνέλαβεν υπό τήν έαυτής προ
στασίαν επισήμους "Ελληνας, φυγόντας έκ Κωνσταντινουπόλεως έν καιρω 
τής άλώσεως αύτής ύπό τών Τούρκων, Μωάμεθ ό Β' άπήτησε παρ’ αύ
τών 3000 φλωρίνια.

(2) Σταυροφορίαν κατά τών Τούρκων είς μάτην προσεπάθησε νά διε- 
γείρη πάλιν ό Καρδινάλιος Ισίδωρος πρώην μητροπολίτης 'Ρωσσίας, 
γράψας κατά τήν είς Ιταλίαν έπιστροφήν αύτοΰ (είχε συλληφθή καί κατώρ- 
Οωσε νά διαφύγη) εύγλωττοτάτην έπιστολήν πρός τούς ηγεμόνας τής Εύ
ρώπης, ήτις δμως έμεινεν άνευ άποτελέσμανος (Ίστορ. Καραμζ. βιολ. 
Β'. τόμ. Ε*. έκδ. 4842 σελ. 210—24 4). “Επειτα έκήρυττεν αύτήν (τήν 
σταυροφορίαν) πανταχοΰ ό φραγκισκανός μοναχός Ιωάννης ό Καπιστρα- 
νος. Και τελευταΐον έκηρύχΟη πανδήμως έπί Συνόδου έν Μαντόνα (14’59)·

(Αθηναίου τεύχος ς' έτους δ'.) 29
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αΐτινες διάρκεσαν καθ’ όλην τήν βασιλείανΜωάμεΟ τοϋ Β', σχε
δόν πάντα τά βασίλεια και αί έπαρχίαι, έξ ών τδ Κράτος άπηρ- 
τίζετο, αί μέν τάχιον, αί δέ βράδιον, ύπετάγησαν έπι τέλους 
δλοσχερώς είς τούς Τούρκους (1). ’Απεριγράππων συμφορών πρό
ξενοι έγένοντο αί έκστρατεϊαι αύτοΰ διά τούς κατοίκους τούτων

Ανώτατος δέ αρχηγός της σταυροφόρου στρατιάς έςελέγη ομοφωνως ό 
αύτοχράτωρ της Αυστρίας Φερδινάνδος.

(I) Πρός τό 1459 έτος ύπετάγη ή Σερβία μετά τδν θάνατον τοΰ Δε
σπότου, τοϋ περίφημου Γεωργίου τοΰ Α'. Βράνκοβιτσ (1427 — 1457). 
Μέρος τών Σέρβων, μη θελόντων νά ύποταχθώσιν είς τούς άπιστους, 
κατέλιπον την πατρίδα, και ύπό την οδηγίαν τοΰ Δεσπότου Στεφάνου, 
δευτέρου υ'ιοΰ τούτου τοΰ Γεωργίου, μετώκησαν εις Ουγγαρίαν, και χατε- 
λαβον τόν τόπον, τόν όνομασθέντα Πανονία Σ ρ ε μ ι κ ή, ή άπλώς Σρ έμ 
(Ίστορ. δια^όρ. Σλαυΐχ. λαών, ύπδ άρχιμανδρ. Ίωάννου Ransf. τομ. γ'. 
βιβλ. δ'. κεφ. θ', σελ. 253— 258. βιβλ./. κεφ αΖ. σελ. 269 — 70). Αί δέ 
τής Πελοπόννησου ήγεμονίαι, ουσαι ύπό τήν έςουσίαν τών δυο αδελφών 
τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος τών ‘Ελλήνων, Δημητρίου και Θωμά, και 
ύπδ τήν τών Βενετών, ύπετάγησαν είς Μωάμεθ τδν Β'. τώ 1459 
— 60, έκτος τών πόλεων Μονεμβασίας καί τών παραλίων Κορώνης, Με
θώνης, Πύλου και άλλων, αΐτινες έμειναν ύπό τήν έξουσίαν τών Βενε- 
τών (Κουμ. τόμ. ζ'. σελ. 370 — 371, 376, 378). Καί ό μέν Δημήτριος 
κατέφυγεν εις τήν προστασίαν Μωάμεθ τοΰ Β', ό δέ Θωμάς άπεμα- 
κρύνθη μεθ’όλων τών Ιαυτοΰ εις Τώμην, όπου καί έτελεύτησε τφ 1465. 
Τό δέ βασίλειον τής Τραπεζοΰντος έπεσεν εις τήν έςουσίαν τών Τούρκων 
τώ 1461. 'Ο δέ ήγεμών Δαβίδ ό Κομνηνδς πολιορκηθείς έν τή έαυτοΰ 
πρωτευούση, παρεδόθη οίκειοθελώς εις Μωάμεθ τδν Β', καί μετά πάντων 
τών οικείων άπεστάλη εις Άδριανούπολιν (Κούμ. τόμ. ζ'. σελ. 381. 
Τουρκογρ. ΑΊ 20—21). Μετά δύο έτη ύπετάγη ή Βοσνία’ τώ 1466 
ύπετάγησαν ή Καρα ι ανία καί ή Κασσημανία’ τώ δέ 1467 άνεγνώρισαν 
τήν έςουσίαν Μωάμεθ του Β' καί οί ανδρείοι Αλβανοί, μετά τδν θάνατον 
τοΰ ήρωος αύτών Γεωργίου Κ α ττρ ώτου, ήτοι Σκενδέρβεη, μή δυνάμενοι 
ν’ άντιστώσιν είς τήν καταπίεσιν τών Τούρκων (Φραντζ. βιβλ. δ/ κεφ. 
κβ'. Ran>!. βιβλ. ε'. κεφ. γ'.). "Εμειναν δύο χώραι, αΐτινες δέν ύπετά- 
’γησαν Μωάμεθ τώ Βή ή Ερζεγοβίνη καί τδ Μαυροβούνιον. Καί ή μέν 
Ερζ γοοίνη ύπετάγη είς τού: Τούρκους τώ 1483 έπί οΰ υίοΰ Μωά
μεθ τοΰ Β', άλλά τδ Μαυροβούνιον, εϋνοηΐέν ύπδ τής άνδρίας ιών ηγε
μόνων αύτοΰ Στρατημήρου, ήτοι Στεφάνου τοΰ έπονομασθέντος Μαύρου, 
καί τοΰ υιρΰ αύτοΰ Ίωάννου Μαυρίδου, δέν ύπετάγη.
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τών έπαρχιών καί βασιλείων! Καθώς το πυρ τοΰ ουρανού, είτε 
ή θεία οργή, έπέπιπτον οί Τούρκοι πανταχού και κατέβαλλαν διά 
της εαυτών δυνάμ,εως πάσαν άντίστασιν, άνιλεώς καταστρέφον- 
τες πάντα καί πάντας. Φόβος και τρόμος προεπορεύετο αύτών, 
θάνατος καί έκπληξις τούς παρακολουθεί, καταστροφάς καί συμ
φοράς άφινον κατόπιν αύτών. Χρυσίον, άργύριον, λίθοι τίμιοι, παν 
ο,τι είχε τιμ.ην εις τους όφθαλμ.ούς αύτών, τά πάντα έγίνοντο 
λεία αύτών. 'Ό,τι δέ δέν ήδύναντο νά φέρωσι μεθ’ εαυτών ώς 
λάφυρα, το παρέδιδον είς τήν καταστροφήν καί τάς φλόγας. Οί- 
ζιαι, ιεροί ναοί, ούχι σπανίως δέ και ολόκληρα μοναστήρια καί 
ολοκληροι πόλεις μ.ετεβαλλοντο δια τού πυρός είς ερείπια και 
ς·άκτην (1). Χιλιάδες κατοίκων καί έκατοντάδες χιλιάδων παρε- 
δίδοντο είς αιχμαλωσίαν (2)' καί οί μέν έξ αύτών, οί πλούσιοι, 
κατωκίσθησαν είς τά πέριξ τής Κωνσταντινουπόλεως’ άλλους 
μετεχειρίσθησαν είς επιπόνους έργασίας, καί το πλειστον μ,έρος 
έγένοντο δούλοι, σκλάβοι τών Τούρκων (3). Είς τοιαύτας κατα
στρεπτικής καί ολέθριους έπιδρομάς τών Τούρκων τινές τών 
έπαρχιών (Σερβία, Μολδαυία, Βλαχία, Αλβανία, Βοσνία) ύπε- 
βάλλοντο έτησίως έν διαστήματί τινων έτών κατά σειράν, έως 
ού έπι τέλους ύπετάγησαν ολοσχερώς είς Μωάμεθ τόν Β'. (4). 
Απερίγραπτος κατά τήν σκληρότητα ύπήρχεν ή τύχη εκείνων τών 
έπαρχιών και τών πόλεων, αϊτινες ύπετάσσοντο είς τούς Τούρκους

(1) Κούμ. τόμ. ζ'. «Κατερημώσας δλην τήν Σερβίαν, έλεηλάτησεν δλην 
τήν χώραν (σελ. 384), τας πόλεις (τας έν Πελοποννήσω) κατέστρεψε, 
κατέκαυσεν, ήρήμωσεν» (σελ.380). Έν Σερβία εντελώς έπυρπόλησε τό 
ώραΐον μοναστήριον τού Μηλεσίβου (RantS. βιβλ. θ'. κεφ. θ'. 265).

(2) Τω 1454 έν Σερβία ήχμαλωτίσθησαν 50,000 κάτοικοι· τω 1459 
περίπου 200,000 κατά τήν μαρτυρίαν Αΐνείου Σιλβίου* τό επόμενον 
έτος έκ τής Πελοπόννησου μετηνέχΟησαν εις Κωνσταντινούπολην 10,000 
χριστιανών. Κούμ. τόμ. ζ'. 373, 375, 379.

(3) Schweiger. 6, 11. 5, 96.
(4) Κούμ. τόμ. ζ'. 372—379. Οί κάτοικοι τών όμορων σλαβωνικών 

έπαρχιών, Σλαβων'ας, Στιρίας και Κροατίας ολόκληρα δέκα έτη όπίστη- 
σαν τάς έπιδρομάς τών Τούρκων (αύτόθ. 391).

29*
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μετά παραμικράν άντίστασιν έκ μέρους τών κατοίκων. Ευμενής 
καί μεγαλόψυχος είς άλλον καιρόν ό Μωάμεθ, τότε συνεχώρει είς 
έαυτόν και είς τούς στρατιώτας αύτοΰ πασαν ώμότητα, φυσι
κήν είς λαόν άγριον και βάρβαρον. Οί διοικηταί καί οί άρχοντες 
και πάντες οί δυνάμενοι βαστάζειν όπλα, παρεδίδοντο είς σκλη
ρόν θάνατον, ένίοτε μάλιστα καί αφού οίκειοθελώς παρεδίδοντο 
είς Μωάμεθ τόν Β', καί ένεπιστεύοντο είς τόν όρκον αύτοΰ, νά 
τούς άφηση ήσυχους. Ούτως ό Κράλης τής Βοσνίας Στέφανος 
Σταυρίδης πολιορκηθείς είς τήν πόλιν Κλώσσαν καί έλθών είς 
σύμβασιν μετά τοΰ στρατηγού τών Τούρκων Μεχμέτου, εναντίον 
τοΰ όρκου Μωάμεθ τοΰ Β', παρεδόθη είς θάνατον (1). Ούτως έτι- 
μωρήθησαν οί διοικηταί Εύβοιας, Λέσβου, Σπάρτης, τής Αθηναϊ
κής δημοκρατίας κ.λ. (2). Οί κάτοικοι ύπεχρεοΰντο ν’ άνταλλά- 
ξωσι τήν έαυτών θρησκείαν καί νά δεχθώσι τόν Ισλαμισμόν, και 
μ.όνον ύπό τοΰτον τόν όρον έπετρέπετο αύτοϊς νά μένωσιν ήσύχως 
έν τώ τόπω τής γεννήσεώς των (3). ’Εν έναντία δέ περιπτώσει 
ώφελον νά ύποστώσι βασάνους καί δή καί αύτόν τόν θάνατον, 
ή νά μετακομισθώσιν έκ τής πατρίδος των είς ξένην γην, ή, τό 
συνηθέστερον, νά γίνωσι δούλοι των Πασσάδων καί τών Γιανι- 
τσάρων. Τώ 1481 έ'τει, κυριευθείσης διά τής βίας τής πόλεως 
Τδρούντος (έν Ιταλία), 80 περίπου χριστιανοί αιχμάλωτοι είχαν 
άναγκασθή ν’ άσπασθώσι τόν Μωαμεθανισμόν. ’Αλλ’ έπειδή ούτοι 
άψηφούντες τάς βασάνους δέν ήθελον ν’ άρνηθώσι τήν πίςιν αύτών, 
έθανατώθησαν άπαντες (4). ’Εκ τής Πελοπόννησου καί Τραπε- 
ζούντος μετεφέρθησαν είς τά πέριξ τής Κωνςαντινουπόλεως χι
λιάδες κατοίκων (5)’ οί δέ νέοι καί αί νέαι ές-έλλοντο είς τό χαρέτ

(1) Στέφανος ό Κρέστιτς, γαμβρός Λαζάρου τού Β' τού Βράνκοβιτς, 
Δεσπότου τής Σερβίας, κατά τινας μεν έτελεύτησε προσδεθεις εις ςήλην 
(Ranst. βιβλ. θ', κεφ. θ'. 263), κατ’ άλλους δέ άποτμηθεις τήν κεφα
λήν (Κούμ. ζ'. 381).

(2) Κούμ. τόμ. ζ'. 402, 380, 383.
(3) Αύτόθ. ς, 379.
(4) Σημειώσεις εις Τουρχογρ. σελ. 198.
(5) Κούμ. τόμ, ζ', σ. 379. ’Εν τή νήσω Λέσβω οί μέν πλούσιοι πολ?· 
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μιον (1)· ενίοτε ολόκληροι χιλιάδες νέων ήχμαλωτίζοντο κα'ι έχρη- 
σιμευον είς τό νέον τάγμα τών Γιανιτσάρων, άφοϋ πρότερον ήσπά- 
ζοντο τον Μωαμεθανισμόν, καθώς έγένετο κατά τήν υποταγήν της 
Βοσνίας, οπότε πλείονες τών 30,000 νέων Βοσνίων έχρησίμευσαν 
είς τόν καταρτισμόν κα'ι την συμπλήρωσιν τοΰ τάγματος τών 
Γιανιτσάρων (2). Οί δέ σκληροί και θηριώδεις Γιανίτσαροι έγύ- 
μναζον, ούτως είπεΐν, την έαυτών ωμότητα και σκληρότητα κατά 
τών άθώων χριστιανών, μεταχειριζόμενοι κατ’ αύτών φρικώδεις 
βασάνους, μη διακρίνοντες μήτε γένος, μήτε ηλικίαν, μήτε επάγ
γελμα, μήτε κατάστασιν (3).

Τά παθήματα τών Ελλήνων χριστιανών έν τοΐς τόποις τού- 
τοις καί ό φόβος του άπό ημέρας είς ημέραν είς δύναμιν αύξάνον- 
τος Μωάμεθ τοϋ Β' προεκάλεσαν την συμπάθειαν καί την σύμ- 
πραξιν κατά της τών Τούρκων δυνάμεως έκ μέρους τών χριστια
νών της δυτικής Ευρώπης. Άλλ’ ή συμπάθεια καί σύμπραξις 
αύτη ώς έπί τό πλεΐστον ύπήρξεν άτελεσφόρητος καί ανωφελής 
ώς πρός τούς χριστιανούς της Ανατολής. *Ηδη ό Καρδινάλιος 
Ισίδωρος έπιστρέψας είς Ιταλίαν, έγραψε πρός πάντας τούς 
βασιλείς της Δύσεως, ότι ώφειλον νά έγερθώσι κατά τού Μωάμεθ, 
τού προδρόμου του Αντίχριστου καί τέκνου του Σατανά. Άλλ’ 
ή εύγλωττος επιστολή αυτού έμενειν άνευ αποτελέσματος (4).

ται μετωκίσθησαν εις τά πέρις της Κωνσταντινουπόλεως, ή μεσαία τά· 
ξις έμειναν δούλοι, έπι δέ τής νήσου δέν έμειναν, είμή οί ενδεείς καί 
αδύνατοι (383).

(1) Αύτόθ. ς'. 383, 402.
(2) Ranst. βιβλ. 6'. κε®. θ', σελ. 263—265.
(3) Αύτόθ. παρβλ. καί Γρελώ, σελ. 64.
(4) Ό Καρδινάλης Ισίδωρος έν καιρφ τής άλώσεως τής Κωνσταν

τινουπόλεως ύπο τών Τούρκων έγένετο αιχμάλωτος, άλλά κατόρθωσε νά 
έλευθερωθή, Ή έπιστολή αύτού καταχωρισθεΐσα έν τος χρονικούς τής 
ρωμαϊκής έκκλησίας, άρχεται ούτω· «Audite haec, audite omnes gen
tes·, auribus percipite, qui habitatis orbem.. .universi quoque 
reges et principes Christocolie ac universus Domini populus cum 
religiosis cunctis audite». Άπέθανεν έν 'Ρώμη ώς Πατριάρχης 
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Κατά τό πνεύμα τού Ισιδώρου ένήργησε και ό ιστορικός της Δύ- 
σεως Αινείας ό Σιλβιος, ζωηρότατου πάντων αισθανθείς τον κίν
δυνον διά τά χριστιανικά Κράτη έκ μέρους τών Τούρκων. Μετά 
ταύτα ό φραγκισκανός μοναχός Ιωάννης ό Καπιδιστράνος δι’ 
ένθουσιωδών ομιλιών συνήθροισε πολυάριθμον στράτευμα έν Γερ
μανία. Άλλά τό στράτευμα τούτο εύτυχώς απώθησαν κατά τό 
έτος 1456 αύτόν τόν Μωάμεθ τόν Β' άπό τών τειχών τού Βελι
γραδιού, διελύθη μετά τόν θάνατον τού ς-ρατηγού αύτού Ίωάννου 
Ούνιάδου και τού Καπιδιστράνου. Εις μάτην ό διάδοχος τού πά
πα Καληκς-ου τού Γ',Πΐος ό Β' έν τή έν Μαντούα Συνόδω (1459), 
πανδημως κηρύξας σταυροφορικήν έκστρατείαν κατά τών Τούρ
κων, προέτρεψε τούς χριστιανούς ηγεμόνας πρός τούτο τό έργον, 
διότι ούτοι έδειξαν όλίγην διάθεσιν (1)’ είς μάτην έπειτα έστράφη 
πρός αύτόν τόν Σουλτάναν διά γραμμάτων, δι’ ών προέτρεπεν 
αύτόν είς τόν χριστιανισμόν (2). Τελευταϊον ό πάπας Πϊος ό Β' 
(1463) άπεφάσισε νά γίνη ό ίδιος αρχηγός σταυροφορικής έκ- 
στρατείας. ΓΌθεν κοινοποιήσας είς τόν χριστιανικόν κόσμον της 
Εύρώπης τό εαυτού σχέδιον δι’ εύγλωττοτάτης βούλας, ύπέδει- 
ξεν ώς τόπον συναθροίσεως τών Σταυροφόρων τήν Αγκώνα και 
έπευχήθη τό έλεος τού Θεού έπί πάντων, όσοι ήθελον ακολουθή
σει τήν άπόφασίν του. Άλλά φθάσας τό επόμενον έτος είς Αγ
κώνα, ϊνα προσωπικώς έπισπεύση τήν συμπλήρωσιν τής έπιχει- 
ρήσεως, άπέθανεν έξαίφνης, καί ούτως οί Σταυροφόροι διελύθησαν, 
καί τό σχέδιον αυτού εντελώς έμηδενίσθη (3). Αί άπόπειραι αύται> 
τό νά κινώσι σταυροφορικάς έκστρατείας καί προπαρασκευάς είς 
αύτάς είχον τήν εαυτών σημασίαν, άλλά μόνον διά τούς χριστια- 
νούς τής δυτικής Εόρώπης, ούχί δέ καί διά τούς "Ελληνας χριςια-

Κωνσταντινουπόλεως. παρβλ. Ίστορ. Καραμζ. βιολ. Β\ τόμ. έ. έκδ. 
1842. σελ. 211, σημ. 382.

(I) Εισαγωγή εις τήν Γενικήν Ίστορ. Λορέντου. MQ. Β'. τμήμ. β*. 
σελ. 423—424.

(2) Αύτόθ. σελ. 424.
(3) Αύτόθ. σελ. 424—425,
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^ούς. Ούτω π. χ. ύπερησπίσθη ή έλευθερία τής Ουγγαρίας καί τινων 
σλαβωνικών χωρών (Καρινθίας, Στιρίας και Σλαβωνίας), καί έστη
σαν αί πρόοδοι τών Μωαμεθανικών οπλών έν Ευρώπη. Άλλ’ οί 
χριστιανοί τής Ανατολής ούδεμίαν εύρον άνακούφισιν έκ τής 
εκείνων έπιχειρήσΐως.

Ή προσπάθεια της Δημοκρατίας τών Βενετών νά άντιστώσιν 
είς τάς προόδους τών οθωμανικών όπλων, ού μόνον ανωφελής, 
άλλά καί ολέθρια άπέβη διά τούς "Ελληνας’ διότι έ'χοντες κτή
σεις πολλάς έν Αλβανία, ταΐς Ίονίοις καί ταΐς νήσοις τοΰ Αρχι
πελάγους, έν Πελοποννήσω, Γαλατα καί Πέρα (1), καί ύπερα- 
σπιζόμενοι ταυτα; άπδ τής τυραννίας τών Τούρκων, άκουσίως 
ίλθον είς πεισματώδη καί μακροχρόνιον αγώνα προς Μωάμεθ τδν 
Β'. Ό αγών ούτος ολόκληρα 16 έτη παραταθείς έπέφερε φρικτάς 
έρημώσεις καί καταστροφάς είς τούς τόπους έκείνους, έν οίς συνε- 
κροτήθη. Ιδίως δέ ύπέφερον αί έπαργίαι τής Πελοπόννησου καί 
αί πλησίον κείμεναι νήσοι (91).

Έν τω μέσω τής ανωφελούς συμμετοχής τών δυτικών χρι
στιανών είς τάς τύχας τών άνατολικών χριστιανών παραμυ
θητικήν όψιν παρουσιάζει δ Αλβανός ήγεμών Γεώργιος δ Κα- 
στριώτης είτε Σκενδέρβεης. Παραδοθείς ύπδ τοϋ πατρδς αύτοΰ 
δμοΰ μετ’ άλλων παίδων όμηρος είς Μουράτ τδν Β' έν καιρώ 
τής ύποταγής τής Αλβανίας είς αύτόν, άνατραφείς έν τή τουρ
κική Αύλή, καί ένεκα τής άνδρίας καί τής έπιδεξιότητος αύτοΰ 
είς τά πολεμικά άναδειχθείς είς τών πρώτων στρατηγών τοΰ 
τουρκικού στρατού, δ Γεώργιος Καστριώτης, ύπδ τών Τούο- 
κων Σκενδέρβεης έπικαλούμενος, εύρε περίστασιν ν’ άποτινάξη 
άφ’εαυτού τδν ζυγόν τής δουλείας είς τούς έχθρούς τής χριστια
νικής πίστεως. Μεθ’ ενός άποσπάσματος τοΰ τουρκικού στρατού 
άποσταλέντος ϊνα προλάβη τήν έφοδον τών Ούγγρων είς τάς

(2) Τάς κτήσεις ταύτας έν Ανατολή οι Βενετοι έσφετερίσθησαν ή5η 
άπό τών οταυροφορικών πολέμων.

(3) Κούμ. τόμ. ζ'. 384 — 395, 398. Τή 25 Ίανουαρίου 1479 έτος 
συνωμολογήθη μεταξύ Τούρκων και τής Βενετικής δημοκρατίας ειρήνη, 
καθ’ ήν έπεστρεφοντο είς έκατερον μέρος οί χατακτηΟέντες τόποι.
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παραδουνάβιους χώρας, παρουσιάσθη είς τήν εαυτού πατρίδα και 
άνεκήρυξεν εαυτόν ανεξάρτητον ηγεμόνα τής Αλβανίας και Η
πείρου (1430). Άπο της εποχής ταύτης ό Καστριώτης άπέβη 
ό άσπονδος εχθρός τών Τούρκων, καί έν διαστήματι τριάκοντα 
όλων έτών ύπερησπίσθη την έΧευθερίαν καί ανεξαρτησίαν της 
Αλβανίας καί Ηπείρου κατά τών ισχυρών Σουλτάνων (1). Μετ’ 
ολίγων ανδρείων αύτοΰ ΛΆβατών^ ύ ηρώο ^ΑΑΰανός κατέςρε' 
ψεν ολόκληρα τάγματα Τούρκων (2), ώστε μόνη ή έμφάνισις αύ
τοΰ ενώπιον τών Τούρκων, η μόνον τό όνομα αύτοΰ διήγειρεν είς 
αύτούς τρόμον καί αταξίαν, Μή ών είς κατάστασιν νά ταπεινώση 
καί νά ύποτάξη τόν γενναΐον Σκενδέρβεην, Μωάμεθ ό Β'. συνήψε 
μετ’ αύτοΰ ειρήνην τώ 1461 καί άνεγνώρισεν αύτον ανεξάρτη
τον ηγεμόνα καί Δεσπότην της Ηπείρου καί Αλβανίας (3). Άγω- 
νιζόμενος κατά τών Τούρκων, καταστρέφων τάγματα Γιανιτσά- 
ρων ό ΆΜανος ήγεμών έταπείνωσε κατά τι τήν υπερηφάνειαν 
καί φιλοδοξίαν Μωάμεθ τοΰ Β', ώστε κατεπράυνε τήν σκληρό
τητα αύτοΰ ώς πρός τούς ύποταγέντας χριστιανούς, Ώς χριστια
νός δέ δ ήοως ούτος, αφιερωμένος ών έντελώς είς τήν πίστιν τών 
πατέρων αύτοΰ, ήγωνίσθη ύπέρ τής ορθοδόξου πίστεως, ένίσχυσε 
τούς έαυτοΰ αδελφούς είς τήν πίστιν καί τήν έλπίδα, έξαγορά- 
ζων αιχμαλώτους καί στηρίζων τάς άσθενεΐς αύτών καρδίας έν 
έν τή σταθερά τηρήσει τοΰ θησαυρού τής αγίας πίστεως μέχρι 
τέλους ζωής (4).

(1) Περί τοΰ Γεωργίου Καστριώτου και τών άνδραγαθημάτων αύτοΰ 
δρ. Κούμ. τ. ζ/ 386—392.

(2) Μέ 5000 Αλβανών άντέστη προς 150000 τουρκικού στρατού’ 
μέ 11.000 τοΰ έαυτοΰ στρατού έντελώς κατέστρεψε 40,000 Τούρκων 
έν^τή τ°ύ πεδίου τοΰ Άλεσίου, ώστε 30,000 έκάλυψαν το
πεδίον τής μάχης.

(3) Γεώργιος ό Καστριώτης διέμεινεν ήσυχος έπι τού θρόνου τής Αλ
βανίας μέχρώτού θανάτου αύτοΰ, συμβάντος κατα τό 4466’ άπέθανεν έν 
ηλικία 63 έτών, ώστε έγεννήθη τω 1404’ έλαβε μέρος προσωπικόν εις 
22 μάχας, έφόνευσε, λέγουσι, διά τών ιδίων χειρών έως 2000 Τούρκων, 
χωρ'.ς αύτός νά λάβη ποτέ τήν παραμικρόν πληγήν.

(4) Κούμ. τ. ζ*. σελ. 39.
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Το παράδειγμα τοϋ Αλβανού ήρωος εύρε μιμητά; τούς χρι
στιανούς ηγεμόνας της Μολδαύίας και Βλαχίας. Τινες έξ αύτών 
και κατ’ εξοχήν δ Βοεβόδας της Βλαχίας Βλάδιος και ό ήγεμών 
της Μολδαύίας Στέφανος φανερώς άντέστησαν κατά της τουρ
κικής τυραννίας, καί κατανικώντες του πολυάριθμον αύτών ςφα- 
τον έταπεινωσαν κατά τι την αυθαιρεσίαν τών αρχηγών αύτών 
και συγχρόνως έπροστάτευσαν τούς έν δυστυχίαις χριστια
νούς (1).

Μετά τούτων τών υπερασπιστών της ορθοδόξου πίστεως άνα- 
φέρομεν καί την εύσεβή βασίλισσαν Μαρίαν, θυγατέρα τοϋ Δε
σπότου της Σερβίας Γεωργίου τοΰ Α', δοθεϊσαν ύπό τοϋ πατρός 
αύτης εις γάμον είς τόν Μουράτην τόν Β', πατέρα τοϋ Μωάμεθ, 
έπ’ έλπίδι νά σώση ούτω την Σερβίαν άπό τοϋ τουρκικού ζυ
γού (2). Ή Μαρία έν τώ γυναικώνι (χαρεμίω) ούσα, έν τω μέσω 
της άσεβείας καί ανατολικής ήδυπαθείας, άπέδειξεν έαυτήν αληθή 
θυγατέρα τής χριστιανικής Έκκλησίας, διατηρήσασα έν πάση τη 
καθαρότητι τήν πίστιν τών προγόνων. Άγαπωμένη ύπό τοϋ συ
ζύγου, προσεπάθησε διά τοϋ υιού αύτής Μωάμεθ τοϋ B' νά βοηθή 
διά τής έαυτής έπιρροής τήν ορθόδοξον Εκκλησίαν. Επωφελού
μενη ή βασίλισσα τήν αγάπην τοϋ Μωάμεθ, ήν άπήλαυεν ώς 
τροφός αύτού, προσεπάθει νά διατηρή τήν ειρήνην καί τήν εύημε- 
ρίαν τής Έκκλησίας (3), διαλύουσα τάς ταραχάς καί τάς ασυμ
φωνίας τάς διεγειρομένας μεταξύ τών Ελλήνων ιεραρχών περί

(I) Ό Βλάδιος, προσωνυμούμενος διάβολος ή Πασσαλωτής, 
κατέστρεψε τω 1462 πολυάριθμον στρατόν τουρκικόν και είσήλασεν είς 
Βουλγαρίαν αί/μαλωτίσας 24,000 Τούρκους καί Βουλγάρους. ’Αλλ’οτε 
ό ίδιος Μωάμεθ ό Β' έφάνη μετά 200,000 στρατού, ό Βλάδιος έφυγεν 
εις Ουγγαρίαν, ή δε Βλαχία έλεηλατήΟη (Κούμ. τ. ζ'. 382). '0 δέ Στέ
φανος κατέστρεψε πολυάριθμον τουρκικόν στρατόν παρά τήν λίμνην Σο- 
κόβιτσα τω 1 475. Ίανουαρίου 17. (αυτόθι, σελ. 395 — 396).

(2) Ranis, βιβλ. θ', κεφ. β'. σελ. 161.
(3) Έπί Συνόδου, συγκροτηθείσης διά τήν έξέτασιν τών προσαφθει- 

οών τω Πατριάρχη Μάρκω Ξυλοκαράβη κατηγοριών, έάν αύτός έλαβε τό 
αξίωμα διά /ρημάτων, ή βασίλισσα Μαρία διέλυσε τάς μεταξύ τών 



410 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

τής πατριαρχικής καθέδρας, έπροστάτευσε τους χριστιανούς και 
εύηργέτησε τά άγια Μοναστήρια (1).

Μετά τδν θάνατον Μωάμεθ τοΰ Β', άρχεται εποχή έτι μάλλον 
βαρυτέρας δοκιμασίας διά την Εκκλησίαν τής Κωνσταντινου
πόλεως.

Τδ τουρκικόν κράτος έπι τών πρώτων διαδόχων Μωάμεθ τοΰ 
Β' απέκτησε μεγάλην δύναμιν και δόξαν, και έγένετο απειλητι
κόν και έπίφοβον είς τούς Εύρωπαίους ηγεμόνας. Οί Τούρκοι μή 
φοβούμενοι τήν έπιρροήν τών χριστιανικών δυνάμεων ήδύναντο 
νά μεταχειρίζωνται τούς σΕλληνας χριστιανούς έντελώς κατά τήν 
έαυτών θέλησιν. Οί διάδοχοι Μωάμεθ τοΰ B/ δντες επίσημοι πο
λεμικοί καί ισχυροί, καθώς έκεΐνος, δέν είχον τήν σύνεσιν καί τήν 
μεγαλόψυχον αύτοΰ ανοχήν πρδς τούς χριστιανούς. Φανατισμός, 
θρησκευτικός διωγμός, μΐσος πρδς τό χριστιανικόν δνομα, δολιό- 
της, ώμότης, ακόρεστος αισχροκέρδεια, αυθαιρεσία ύπερβαίνουσα 
παν όριον, τοιαΰτα ήσαν τά συνήθη αισθήματα τών Τούρκων πρδς

Επισκόπων διαφωνία;, άναβιβα'σασα έπί τδν πατριαρχικόν θρόνον τδν 
Φιλιππουπόλεω; Μητροπολίτην Διονύσιον (Μελετ. έκκλησ. ιστ. τόμ. Γ'. 
σελ. 332).

(1) Ιδίως ίν τω άγίω δρει Άθωνι (δρ. RantS. βιβλ. έ. κεφ· ςύ σελ. 
339 — 340). Έ φροντίς αυτή; περί τών έν τω “Αθωνι μοναστηρίων άπε- 
δείχθη έκ τών έγγραφων τών δωρηθέντων ύπ’ αυτής τώ 1479 εις τα 
μοναστήρια τοϋ Χιλιανταρίου καί τοΰ αγίου Παύλου καί διατηρούμενων 
έν τοΐς μοναστηρίοις τούτοις. Διά τών έγγράφων τούτων παρεχώρησεν 
εις τά μοναςήρια ταΰτα τδ έκ 1000 ύπερπύρων εισόδημα, οπερ προηγου
μένως άπέστελλον οί έκ Δαλματίας εις τδ έρημωθέν μοναστήριον τοΰ 
άγ. Αρχαγγέλου έν Ιερουσαλήμ. Επιθυμούσα νά διέλθη τδ υπόλοιπον 
τών ημερών αύτής έν έρημία ή ευσεβή; Μαρία, κατέλιπε τήν Κωνσταν- 
τινουπολιν καί κατωκησε πλησίον τοΰ *Αθωνος έν τώ χωρίω Έζεβέ, 
όμοΰ μετά τής αδελφής αύτής, ήτις ήτο σύζυγος τοΰ Ούλερίχου κόμη- 
τος τής Άπουληίας, άνήγειρε δύο μοναστήρια τής Κοσενίτζης καί 
Στρούμιτσας καί έτελεύτησεν έκεΐ έν ειρήνη καί βαθεΐ γήρατι. Κατέλιπε 
δε διά διαθήκης λαμπρός καί καρποφόρους γαιας είς τούς άγιορείτας 
μοναχούς, οϊτινες διένειμαν αύτάς μεταξύ των καί ώνόμασαν Καλα
μαριά (καλή Μαρία), καί μέχρι τοΰδε κατέχουσιν αύτά;.
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^όύς ΧΡ^τ^ούς. Ό υίδς Μωάμεθ τού Β', Βαγιαζήτ δ Β'. (14S7 
— 1512), καίπερ έκ φύσεως χαρακτήρας ημέρου και ειρηνικού? 
ύπήρξε διαβόητος έν τή μνήμνι τών χριστιανών 'Ελλήνων ύπδ τδ 
όνομα μ ισ<5γ μιστός καί χριστιανομάχος. Ή αύθαιρεσία αύτού 
πρός τούς χριστιανούς καί τδ πρδς αύτούς μίσος έδηλούντο σχε
δόν έν έκαστη πράξει αύτού (1). Σελήμ δ Α' (1512—1520), 
είς έκ τών αιμοβόρων ανθρώπων, κατασφάξας πάντας τούς αδελ
φούς αύτού και πάντας τούς συγγενείς, ύπήρξεν δ φόβος και δ 
τρόμος τών υπηκόων αύτού χριστιανών (2). Μετά τού ονόμα
τος Σουλεϊμάνου τού Α'. (1520—1566) συνενούται τδ όνομα 
Σουλτάνου φιλάρχου, πολυδαπάνου, άσωτου και έχθρού τών 
χριστιανών. Κατά την είς τδν θρόνον άνάβασιν αύτού δούς 
ένορκον ύπόσχεσιν μέχρις έσχάτης αύτού αναπνοής νά πολεμή 
τούς γείτονας καί νά θανατών/] τούς απίστους (τούς χριστιανούς), 
έπροξένησεν ιδίως πολλά κακά είς τήν χριστιανικήν πίστιν (3). 
Σελίμης δ Β'. (1567—1574), άλαζών καί αύθάδης, ώνόμαζεν 
αύτός εαυτόν καταστροφέα τής χριστιανικής πίστεως, άποστα- 
λέντα ύπδ τής θείας Πρόνοιας' «Έγώ απεσταλμένος ύπδ τού 
Θεού καί τού Προφήτου νά διοικώ καί νά κυβερνώ τά πάντα' 
έγώ μάς^ξ τού Θεού, καί ξίφος αύτού. Οί πάντες πεσούνται δι’ ενός 
βλέμματος υπό τούς πόδας μου’ έγώ είμι δ καταστροφεύς τής 
χριστιανικής πίστεως, απεσταλμένος ύπδ τής ύψίστης προνοίας 
τού μεγάλου Θεού» ιδού τί έ'λεγεν δ Σελήμ έν τή πρδς τούς Βε- 
νετούς έπιςΌλή αύτού (4). Μουράτης δ Γ'. (1574—1595) καί 
Μωάμεθ δ Γ'. (1595—1603) ήσαν παραδεδομένοι είς τήν ήδυ- 
πάθειαν και τήν φιλοδοξίαν (5). Τί ήδύνατο νά άναμέντ) τις έκ

(1) Κούμ. τ. ζ'. σελ. 404. Μελετ. ίστομ τ. γ*. 338.
(2) Κούμ. τ. ζ'. σελ. 407, 422.
(3) Κούμ. αύτ. 413—422. Fleury, τόμ. κε'. βιβλ. 126, σελ. 648.
(4) Κούμ. τ. ζ*. 422—428. Έν τή πρδς Βένετους έπιστολή έγρα- 

φεν ego dominus et rex totius omnis, quod sub sole cernitur·, 
missus a supera providentia magni Dei, destructor fidei Christia
norum......(Jurcogr. lib. IV. p. 344).

(5) Κούμ. τ. ζ'. 428 — 432.
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τοιούτων Σουλτάνων διά τούς "Ελληνας χριστιανούς, είμή συμφο
ράς και παθήματα;

Ούτω πραγματικώς καί έγένετο. Βάρος και έξασθένησις τών 
Ελλήνων ενεκα τών υπερβολικών φόρων, βίαια μέτρα πρός επι
στροφήν αύτών εις τον Μωαμεθανισμόν, άφαίρεσις και καταςροφή 
τών ναών και τών μονας-ηρίων, κακώσεις τών χριςιανών ένεκα τής 
αισχροκέρδειας και της αυθαιρεσίας τών Τούρκων και κατ’ ακολου
θίαν έλάττωσις τών έκκλησιών τοΰ έν Κωνς^αντινουπόλει Πατρι
αρχείου’ ταΰτα άποτελοΰσι την ιστορίαν της εξωτερικής θέσεως 
της έν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας μετά Μωάμεθ τόν Β'. 
r Αλλως δέ ή άθλια κατάστασις τών χριστιανών ταύτης της Έκ
κλησίας ούχί πάντοτε ούδέ εις πάντα τά μέρη τοΰ τουρκικού 
κράτους ήν ή αύτη'. Τό βάρος τοΰ ζυγού κατά καιρούς ούσιωδώς 
ήλαττούτο καί έμετριάζετο. Πρό τού τέλους δέ τοϋ ις' αίώνος 
ή κατάστασις τών Ελλήνων χριστιανών άπέβη, κατά τό φαινό- 
μενον, ολίγον τι άνεκτικωτέρα.

Μητροφάνης δ Κριτόπουλος έν τή έκθέσει αύτοΰ περί τής ανα
τολικής καθολικής Εκκλησίας, άναφέρων τινά καί περί τής έξω- 
τερικής καταστάσεως τών χριστιανών τής Ανατολής τών ύπδ 
τόν ζυγόν υποκειμένων, λέγει μεταξύ άλλων* «είςπράττουσι φό
ρους βαρείς καί άνυποστάτους, καί είθε γε μέχρι τών φόρων αύ
τούς έστάναΓ άλλά πρός τούτω καί άλλα χαλεπώτατα καί έξω 
τής ημών δυνάμεως έπιτάττουσιν» (1). Οί λόγοι αύτοΰ είσι δί
καιοι. Οί "Ελληνες χριστιανοί κατεβαρύνοντο δι’ ύπερμέτρων φό
ρων. Ό έλαφρός κεφαλικός φόρος, δ ύπδ Μωάμεθ τοΰ Β' έπιβλη- 
θείς αύτοΐς, έτριπλασιάσθη μετ’ ού πολύ’ ώστε περί τά τέλη τοΰ 
ις' αίώνος άνέβη είς 30 δραχμάς (2), άς ώφειλε νά πληρώνη 
παν άρσεν άπδ τοΰ δωδεκάτου έτους τής ηλικίας αυτού (3). Είς

(1) Μ. Κριτοπουλ. κεφ. κγ'. σελ. 454.

(2) 3 1/2 σκοΰοα κατά τόν Dc la Croix (κεφ. Γ'.), και εν τάλληρον 
κατά τόν Bicaut (κεφ. Α'. σελ. 4).

(3) Ό κεφαλικός φόρος, χαράτσι, έπληρώνετο έν άρχή τής έορτής 
τών Τούρκων τοΰ Β αϊραμίου. Ό πληρώνων αυτό έλάμβανε γραμ» 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. 413

τούτον τδν κεφαλικδν φόρον προσετέθησαν κατόπιν πολλοί άλ- 
^•οι φοροί δευτέρου βαθμού, οίον σονρσάΐ, πρδς διατη'ρησιν τοϋ 
Σουλτάνου και τοϋ στρατού έν καιρω πολέμου* κονρέχ-άζεσή) 
πρδς διατήρησιν τοϋ στόλου' αβαρής πρδς διατήρησιν τοϋ σερα- 
γίου τοΰ Σουλτάνου, τοϋ Βεζύρου και τών άλλων ύπουργών Τούρ
κων' άβ^άζεσή, δι’έξοδα τοϋ Σουλτάνου και της συνοδίας αυ
τού έν καιρω τών διασκεδάσεων αυτού κτλ. (1). Ιδίως έπεβα- 
ρυνοντο οί 'Έλληνες έν καιρω πολέμου, καθόσον αί δαπάναι και 
τά έξοδα πρδς διατήρησιν τοϋ στρατού και τοΰ στόλου ούσιω- 
δώς τότε ηΰξανον (2). Μόνον δέ έπί τη συνθήκη ακριβούς άποτί- 
σεως πάντων τών φόρων ήδύναντο οί χριστιανοί νά έκτελώσιν 
άκωλύτως τά της θρησκείας αύτών καί νά έξουσιάζωσι τά κτή
ματά των' άλλως αρπαγή πάντων τών κτημάτων και μακρο
χρόνιοι βάσανοι περιέμενον αύτούς (3).

Μετά τοϋ ποιμνίου έπασχεν έκ τών φόρων και δ Κλήρος.
Αί ραδιουργίαι καί ή φιλοδοξία τινών κληρικών νά καταλάβωσι 

την πατριαρχικήν καθέδραν, ή αισχροκέρδεια τών Σουλτάνων και 
καί η έπέμβασις αύτών είς τά της Εκκλησίας, έπηύξανον μετά 
Μωάμεθ τδν Β', τδν κεφαλικδν φόρον (χαράτσι), τδν όποιον 
έπληρωνον οί Πατριάρχαι έπί της βασιλείας του είς τδ αύτο- 
κρατορικδν θησαυροφυλάκιον. Ό φόρος ούτος αυξανόμενος κατά 
μικρόν άνέβη κατά τδ πρώτον ήμισυ τοϋ ις' αίώνος μέχρι 
4100 χρυσών δουκάτων. Οί Πατριάρχαι Διονύσιος και Ίωά- 
σαφ περί τά μέσα τοϋ ις' αίώνος (4) έπέτυχον διά της έαυτών 

μάτιον, έν ω έσημειοΰτο άνωθεν μεν τδ όνομα τοΰ μεγάλου Βεζύρου, 
έν τω μέσω τδ όνομα τοΰ πληρώνοντος μετά τής παραστάσεως τοΰ έξω- 
τερικοΰ αύτοΰ χαρακτήρος και τής ηλικίας, κάτωθεν δε τδ όνομα τοΰ 
συνάκτου (χαρατζή). Τδ γραμμάτιον τοΰτο μεταβαλλόμενον κατ’ έτος 
κατά τδ χρώμα τοΰ χάρτου, ώφειλε νά φέρη έκαστος έν καιρφ συλλογής 
τών φόρων και νά δείξη εις τδν συνάκτην. Elssner κεφ. 7. σελ. 323—324.

(1) Χρ. Άγγελ. Β 9 —11. De la Croix κεφ. Γ'.
(2) Elssner VI. 325. Κριτοπουλ. κγ'. 154.
(3) Elssner VI. 32 4—325.
(4) Ό μεν Διονύσιος έπατριάργευσεν άπδ τοΰ 1513—1551, όδέ Ίωά- 

σαφ άπδ τοΰ 1551—1565.
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μεσιτείας νά καταβιβάσωσι τδ χαράτσιον είς 2000 δουκάτων» 
Και σχεδόν καθ’ ολην τήν διάρκειαν τοϋ ετέρου ήμίσεος τοϋ ις·' 
αίώνος τοΰτο τδ ποσδν έπλήρωνον οί Πατριάρχαι είς τδν βασι
λικόν χασνέν (1). Άλλ’ είς τδν εφεξής αιώνα ήρχισεν έκ νέου 
ν’ αύξάνφ, καί τελευταίου άυέβη είς κολοσσιαίου αριθμόν (2). '0 
κεφαλικδς φόρος έπληρώυετο είς τδ θησαυροφυλάκιον ύπ’ αύτοΰ 
τοϋ Πατριάρχου έτησίως καί είς ώρισμένηυ τ,μέραυ την τοϋ αγίου 
Γεωργίου (3).

Μετά τδν Πατριάρχην καί οί επίσκοποι και οί λοιποί κληρι
κοί άπέτιον έπί τών διαδόχων τοϋ Μωάμεθ τδ πεσχέσιον, 
ήτοι τδν ενιαύσιον φόρον* τουτέστι πάντοτε οσάκις άνυψοϋτό 
τις είς οίονδήποτε βαθμόν εκκλησιαστικόν, έστω καί τόν κα- 
τώτατον, ώφελε νά προσφέρη είς τδν αύτοκρατορικδν χαζνέν 
τήν ώρισμένην ποσότητα τών χρημάτων, καί νά λαμβάνρ παρά 
τής Κυβερνήσεως τδ έπικυρωτικδυ γράμμα, οπερ έδιδεν αύτοΐς τό 
δικαίωμα τοϋ έκτελεΐυ έλευθέρως καί ασφαλώς τδ καθήκον αύ
τών. Πόσου μεγάλη ήτο ή ποσότης αύτη, άγνοοϋμεν. Άλλ’ έπλή- 
ρωναυ άρά γε οί κληρικοί ετήσιου κεφαλικδυ φόρου ; Περί μέυ τών 
ιερέων γνωρίζομευ οτι ήσαν άπηλλαγμέυοι τούτου τοϋ φόρου ύπδ 
τών Σουλτάνων (4)" περί δέ τών λοιπώυ ιερωμένων δέν δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν ούδέν θετικόν, μολονότι υπάρχει μαρτυρία, δεικνύουσα 
οτι έπλήρωναν κεφαλικόν φόρον. Ή μαρτυρία αύτη τάσσεται 
πρδς τδ τέλος τοΰ ιζ' καί τής αρχής τοϋ ιη' αίώνος, καί εύρί- 
σκεται έν τή συγγραφή τοϋ ’Ελσσνέρου, ής ή έπιγραφή «νέα 
περιγραφή τής καταστάσεως τών έν Τουρκία χριστιανών», ένθα 
έν κεφαλαίω Ζ' λέγεται, οτι «οί κληρικοί δίδουσιν (είς τδν βα
σιλικόν Χαζνέν) περισσότερον (τών λαϊκών), τουτέστιν ό μέν 
διάκονος δύο δουκάτα, δ αρχιμανδρίτης τέσσαρα, οί δέ έπίσκοποι 
και αρχιεπίσκοποι πληρώνουσι πλείονα καί αόριστον ποσότητα

(1) Φιλιπ. Κυπρ. χρ. σελ. 380,392, 401, 403.
(2) Μέχρι 10,000 ταλλήρων καί επέκεινα· αύτόθι. σελ. 448—431.
(3) Αύτόθ. σελ. 397.
(4) Θωμ. Σμιτ. Dc Eccl. gracae statu hodierno, pag. 11 — 12. 
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έ* γίνει κατά την θέλησιν του μεγάλου Βεζύρου και τών πασ
σάλων (1)».

Πάντα τά μοναστήρια ήσαν ύποχρεωμένα είς τδν έτήσιον φό
ρον άναλόγως τοϋ πλούτου και της καταστάσεως έκάστου. Ούτω 
π. χ. έκ τών έν τω νΑθωνι μοναστηρίων ή μέν Λαύρα τοϋ άγιου 
Αθανασίου προσέφερεν είς τδν βασιλικόν χασνέν 110 τάλληρα* 
τδ Βατοπαίδιον καί τδ Χιλανδάριον άνά 100, τών ’ίβηρων 85, 
τοϋ Έσφηγμένου 25 κτλ. (2).

Πλην τών τακτικών φόρων δ έλληνικδς κλήρος κατεβαρύνετο 
και δι’ έκτάκτων δοσιμάτων, έπιβαλλομένων ιδίως έν καιρώ πο
λέμου, καί ένίοτε λίαν παρανόμως. Ούτω κατά τδ δεύτερον ήμισυ 
τοϋ ις' αίώνος τδ μοναστήριον τών ’ίβηρων ύπεβλήθη είς υπερβο
λικόν φόρον διά τινα υποψίαν της τουρκικής Κυβερνησεως, οτι δή
θεν οί μονάχοι αύτοΰ έπρομήθευσαν τροφάς είς τούς Λατίνους (3). 
Είς τοιούτους φόρους ύπέκειντο κυρίως τά μοναστήρια. "Ινα δέ 
άποτίσωσιν αυτούς, ούχί σπανίως ήναγκάζοντο νά πωλώσι τά 
εκκλησιαστικά άμφια, ή νά καταφεύγωσιν είς δανειστάς, άλλως 
έκινδύνευον τάς έσχάτας ζημίας (4).

Είς τδ είδος ιών φόρων δυνάμεθα νά άριθμήσωμεν καί τδν ©ό
ρον δεβησσηξψό, τόν δεχατισμόν των παίδων (5). Ό φόρος 
ούτος έπί τών διαδόχων Μωάμεθ τοϋ Β' άπέβη βαρύτατος καί 
άνυπόφΟ/Οί είς τούς r Ελληνας. Τούρκοι εκατόνταρχοι έμφανιζό- 
μενοι μετ’ αποσπασμάτων Γενιτσάρων είς τάς χώρας, τάς ύπδ 
χριστιανών κατοικουμένας, έναντίον πάσης δικαιοσύνης καί τά
ξεως ώρισμένης, άφήρουν έκ γνωστής οικογένειας πάντας τούς 
παΐδας, όταν ούτοι ήσαν ολοι ύγιεΐς καί ωραίοι, έχοντες πρδς τού- 
τοις ύπ’ δψιν καί τδ εαυτών συμφέρον. Ούχί σπανίως δέ ήρπαζον

(1) Eksner κεφ. ζ'. σελ. 322.
(2) Ricaut κεφ. ιά. σελ. 48.
(3) Παράρτημ. είς τδ Χρον. Φιλιππ. Κυπρ.
(4) Αύτόθι.
(5) Είς τδν αριθμόν τών φόρων άναωε’ρουσι τδν δεκατιαμδν τών παί

δων και οί συγραφεϊς Dc la Croix κεφ. Γ'. Χρ. Άγγελ. κεφ. Γ'. και 
ά'λλλοι.
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τά παιδία, συναντώντες αύτά καθ’ όδον, και τά οίκειοποιοϋντο, 
ή έξηγόραζον αύτά οί γονείς άντι πλουσίων λύτρων. Αναγκαία 
δέ συνθήκη διά την άνατροφήν τών χριστιανών παίδων ύπήρχεν 
ή ανατροφή αύτών έν τή μωαμεθανική πίστει (1). Έκ της πρός 
τά τέκνα στοργής και της αγίας επιθυμίας τοϋ νά διατηρήσωσιν 
αύτά καθαρά άπο της μουσουλμανικής άσεβείας οί γονείς εκρυπτον 
αύτά πολλάκις είς τά όρη και τά σπήλαια, είτε είς τούς οίκους 
τών αρχόντων, τών ιδίων όμοπίστων* αύτοί δέ εμφανιζόμενοι 
είς τό κριτήριον τών συνακτών, και έκεΐ υποβαλλόμενοι είς σκλη- 
ράς βασάνους πολλάκις άπέθνησκον. . · . Συνεχώς δέ και ή υίϊκή 
αγάπη έθριάμβευε τοϋ αισθήματος της αύτοσυντηρήσεως καί της 
άσθενείας της φύσεως' διότι οί παΐδες άκούοντες περί τών σκλη
ρών βασάνων, άς ύφίσταντο οί γονείς αύτών, ένεφανίζοντο μόνοι 
είς τούς συνάκτας καί παρεδίδοντο είς τάς χεΐρας αύτών. Άνα- 
τρεφόμενοι δέ οί παΐδες τών χριστιανών έν τή μωαμεθανική πί- 
στει, έν τοΐς μωαμεθανικούς κανόσι καί έθίμοις, διεκρίνοντο κατά 
τήν αύθάδειαν καί σκληρότητα έναντίον τών χριστιανών. Κατε- 
δίωκον αύτούς δι’ ειρωνειών καί κακολογιών, πολλάκις δέ έρρά- 
πιζον καί κατηρώντο αύτούς καί αύτήν τήν χριστιανικήν πί- 
στιν (2). Ό φόρος ούτος τών ψυχών, λέγει τις τών συγγραφέων, 
έννοών τον δεκατισμον τών παίδων, ύπερέβαινε τάς σκληροτάτας 
συμφοράς τών Ελλήνων χριστιανών, καθ’ ότι τά άγαπητά αύτών 
τέκνα άποσπώμενα άπο τών μητρικών μαστών και άνατρεφόμενα 
είς τήν λατρείαν τοϋ Μωάμεθ, ήναγκάζοντο πολλάκις νά φονεύωσΐ 
τούς έαυτών γονείς, έκ τών οποίων προήχθησαν είς τον κόσμον, και 
νά καταδιώκωσιν, οσον δύνανται, καί αύτήν τήν πίςιν, έν ή έγεν- 
νήθησαν καί έβαπτίσθησαν, καί ήτις έστιν ή μόνη σωτήριος (3).

(I) De la Croix αυτόθι. Χυτό. σελ. 14.
(2) Χρ. "Αγγελ. κεφ. Γ'. σελ. 12—14. Κριτοπ. κεφ. ΚΓ'. σίλ. 155. 

—Τουρκογρ. βιβλ. Β’. σελ. 193 —194. Ούτοι οι χριστιανών παΐδες, οί 
έν τω Μωαμεθανισμω άνατραφέντες, ώνομάζοντο Διαβόλου αύλι- 
κ ο ί* άνθρωποι παγκάκιστοι κα'ι χριστιανοΐς δυσμενέστατοι* δτι τούς 
χριστιανούς διά παντοίων ύβρεων έλοιδόρουν, ένίοτε δέ και έ'πληττον.

(3) Edvin Sanies, Relatio de religione pag. 583.—Πότε
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Οι Σουλτάνοι τοΰρκοι, γενόμενοι έξουσιασταί τών χριστιανών^ 
έσπούδαζον νά μετατρέπωσιν αύτούς είς την μωαμεθανικήν πίςτν^ 
μεταχειριζόμενοι πρός τοΰτο πάντα τά δυνατά μέσα. ΟύτωΜου- 
ράτ ό Α' τό πέμπτον έκ τών αιχμαλώτων διέταξε νά διδα- 
χθώσι την τουρκικήν γλώσσαν και θρησκείαν (1). Έπειτα Βα~ 
γιαζήτ ό A' και ό διάδοχος αύτοΰ Τεμίρης διά της βίας και τών 
σκληροτήτων έπέςφεψαν εις τόν Μωαμεθανισμόν πολλάς χιλιάδας 
χριςτανών (2). Ό κατακτητής τοΰ ανατολικού κράτους, ό δείξας 
τοσαύτην μεγαλοψυχίαν και άνεξιθρησκείαν πρός τούς ύποταχθέν- 
τας "Ελληνας, συνεχώρησε ταύτοχρόνως είς τούς Ούλεμάδας (νο
μομαθείς) νά μεταστρέφωσιν αύτούς είς τό Ίσλάμ, καθ’ 8ν και
ρόν αύτός ύπέτασσε τάς επίλοιπους επαρχίας τοΰ Κράτους. ’Επι 
δέ τών διαδόχων αύτοΰ οί Τούρκοι έδειξαν ιδίως τόν ζήλον αύ
τών πρός την διάδοσιν τού Μωαμεθανισμού μεταξύ τών χριςιανών. 
Αναρίθμητα και ποικίλα ήσαν τά μέσα, άτινα μετεχειρίσθησαν 
πρός τούτο. Άλλά τάςνεανικάς καρδίας, τάς μη ς-ηριχθείσας έτί 
έν τή χριςτανικη πίστει, έπηρέαζον διά κολακειών και δελεασμά- 
των αισθητικών απολαύσεων. Και τούς μέν έφηβους έσπούδαζον 
νά έλκύωσι πρός τό μέρος αύτών διά φανταστικών δελεασμά- 
των περί πλούτου, χαράς καί ήδονών της παρούσης ζωής, τούς 
δέ πάσχοντας ένεκα τών φόρων καί τών συμφορών έδελέαζον 
διά της γλυκείας έλπίδος περί, βελτιώσεως της άθλιας αύτών 
τύχης (3). Ενίοτε οί οπαδοί τοΰ Κορανίου κατέφευγον έν τή 
περιπτώσει ταύτφ καί είς τούτο τό μέσον, οπερ μετεχειρίσθη καί 
διέταξεν είς τούς εαυτού οπαδούς αύτός ό Μωάμεθ* τουτέστι διά

έπαυσεν ό φόρος τών παίδων δέν είναι ακριβώς γνωστόν. Γνωστόν μό
νον είναι οτι πρός τό τέλος τοΰ 1Z' αίώνος δέν ύπήρχεν. Όρ. Le Brun 
voyage en Levant, κεφ. ιβ'. Elssner κεφ. ζ'. σελ. 330.

(1) Χαλκοκονδ. πρός τό τέλος τοΰ ά. βιβλ. 'Ωσαύτως ίστ. Έκκλησ. 
Ίννοκεντ. αιών ΙΔ'.

(2) Χαλκοκονδ β·.βλ. β'.
(3) Άλέξ. Έλλάδιος σελ. 32. Ό χριστιανός γρύνατο ν' απαλλαγή 

τής καταδίκης τοΰ θανάτου, άν μόνον έδήλου τήν επιθυμίαν να γινη 
Μωαμεθανός. Elssner κεφ. ζ'. 328—329.

(Αθηναίου τεύχος ς’ έτους δ'.) 30 
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τής βίας, τών βασάνων καί τού μαρτυρίου έσπούδαζον ν’ άπο- 
σπάσωσι άπδ των οπαδών τού Χριστού την άρνησιν τού Σωτή- 
ρος τού ανθρωπίνου γένους (1), κηρύττοντες διωγμόν κατά τών 
χριστιανών. Πλήν τού ούτως όνομαζομένου φόρου τών παίδων, 
οϊτινες άνετρέφοντο έν τώ Μωαμεθανισμώ, τά τάγματα τών 
Γενιτσάρων άνεπληρούντο διαρκώς έκ χριστιανών, ιδίως έκ Βουλ
γάρων καί Άλβανών, ούς διά τής βίας καί τών βασάνων μετέ- 
στρεφον είς τδν Μωαμθεανισμόν (2). "Ινα δέ όλοτελώς καταδα- 
μάσωσι τούς ορεινούς (Αλβανούς, Έρζεγοβινίους, Βοσνιάκους κλ.), 
διηνεκώς ύψούντας την σημαίαν της έπαναστάσεως, οί Τούρκοι 
προσεπάθησαν νά έξασθενίσωσι μεταξύ αύτών τδν χριστιανισμόν, 
έφ’ ού κατ’ εξοχήν έστηρίζετο η έθνική δύναμις, καί διά τούτο 
πολλάκις είσήγαγον είς την γην αύτών την θρησκευτικήν προ
παγάνδαν, σπουδάζοντες διά χρυσίου, ύποσχέσεων καί τού φόβου 
τών οπλών νά έπεκτείνωσι μεταξύ τών κατοικίαν τδν Ισλαμι
σμόν (3). 'Ο Σουλτάν Σελίμης δ Α' έγείρας διωγμόν κατά τών 
έν Αιγύπτω χριστιανών, προτρεπόμενος ύπδ τών Ούλεμάδων, 
ηγειρεν ωσαύτως διωγμόν καί κατά τών έν τή Ανατολή χρι
στιανών, αύστηρώς διατάξας ν’ άφαιρώσι άπ’ αύτών καί νά 
καίωσι τά βιβλία, αύτούς δέ νά έπιστρέφωσιν είς τόν Μωαμεθα
νισμόν (4). Τδ μϊσος καί ή καταφρόνησες τών Μουσουλμάνων πρδς 
τδν χριστιανισμόν κατεδείχθη ιδίως είς τούς αιχμαλώτους χρι
στιανούς, ούς ήνάγκαζον διά μυρίων βιαίων μέσων και σκληρο
τήτων ν’ άρνηθώσι τήν πάτριον αύτών Θρησκείαν, καί νά ταχθώ- 
σιν έν τώ άριθμώ τών πιστών (Μουσουλμάνων) (5).

(1) Motraye σελ. 94.
(2) Ranst. βιβλ. ΙΑ', κεφ. θ. σελ. 264.
(3) ΑύτόΟι.
(4) Μελετ. έκκλησ. Ίστορ. τ. γ'. 371. Άλλατ. Dc pcrpet. C0H- 

sensu Eccl. Orient. et Occiden. τ. Γ'. κεφ. Ζ'. Ωσαύτως. Χριστ. 
ανάγνωσ. 1851. έν τώ άρθρω «συγγράφεις Έλλην. τής Έκκλ. μετά τήν 
πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως». "Αλλως δε πρέπει νά εί'πωμεν, ότι 
θετικαί μαρτυρίαι περί τούτου τού διωγμού κατά τών ανατολικών χριςια- 
νών δεν εύρίσκονται.

(5) Elssner κεφ. Ί!. σελ. 328—29.—Ώς παράδειγμα τούτου δυνά-
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Ούδέν θαυμαστόν μετά τοΰτο, άν μεταξύ τών ‘Ελλήνων χρι

στιανών φαίνονται έν έκείνω τώ χρόνω άποστάται άπο τοΰ χρι
στιανισμού.

Άλλ’ ώς πρός τούς Έλληνας ανάγκη νά εϊπώμεν οτι δ αριθ
μός τών άποστατών μ,εταξύ αυτών ύπήρχεν ούχι λίαν μέγας έν 
συγκρίσει προς τδν αριθμόν τών άπο^κτών τών ά'λλών εθνών. Την 
γενναιότητα τών Ελλήνων χρι^ιανών έν τή πίς-ει, τήν ηρωικήν αύ
τών ύπομονην έν τοιουτοις βασάνοις και μαρτυρίοις διά τήν ορθό
δοξον πίστιν έθαύμασαν και έμαρτυρησάν και αυτοί οί εχθροί αύ
τών (1). Άλλά καί αυτοί οί άπο^άται πολλάκις μετανοοΰντες έπέ- 

ςφεφον εις τούς κόλπους τής ορθοδόξου έκκλησίας, άποπλύνοντες 
την τοιαύτην βαρεΐάν αμαρτίαν διά τοΰ ίδίού αίματος. Εμφανι
ζόμενοι έν τοΐς τόποις, οϊτινες υπήρξαν μάρτυρες τής αποστασίας 
αυτών άπό τοΰ Σώτήρος, ώμολόγουν πανδήμως τδν Χρις-δν, έβλα- 
σφήμουν τδν Μωάμεθ καί πάσαν τήν διδασκαλίαν αύτοΰ, παρέ- 
διδον εαυτούς είς τδν μαρτυρικόν θάνατον, μετά θαυμαστής καρ
τερίας και άταράχου γαλήνης ύπομένοντες τάς φρικτοτέρας τών 
βασάνων και τών μαρτυρίων, άτινα μόνη ή έσκληρυμένη κακία 
τών εχθρών ήδύνατο νά έπινοήση. Ούτως έν τή ένεστώση περιόδω 
τής Έλληνικής Εκκλησίας φαίνονται έν αυτή πολλοί άληθεϊς 
μάρτυρας καταταχθεντες εν τώ χορώ τών άγιων, ών ή μνήμη 
τελεϊται και μέχρι τοΰδε έν ίδιαιτέραις έορταΐς (2).

μελανά άναφε'ρωμεν τδν Νεομάρτυρα, περί ου διηγεΐίαι ΜάξιμοςόΈλ- 
λήν, και όστις δούλος ών εν τινι τουρκικω οϊκω, αναγκαζόμενος νά δε- 
χθή τδν Μωαμεθανισμόν, άλλά μή στε'ργων, ύπέστη διά τήν χριστιανι
κήν πίστιν τδν μαρτυρικόν θάνατον. 'Όρ. έν τή τών χειρογρ. συλλογή 
Ψουμιάντσεφ. μουσ. Άριθ. 255 διατριβήν μοναχού Μαξίμου Ελληνος 
αύτόπτου τοΰ μαρτυρίου ενός νεοφανούς μάρτυρας έν τή ελληνική γή γε- 
νομένου (σελ. 221—222).

(1) Motraye τ. ά. σελ. 305 -308. τ. β'. σελ. 212. Τδ μέγαλείτερον 
μέρος τών αποστατών ΰπήρχον, κατά τήν μαρτυρίαν τού Μοτραΐου, 
Σλαΰοι και Αλβανοί τδ νένος.

(2) Ιίερι πάντων τών νέων μαρτύρων ορ. Νιζοδημ. Συναξαριστήν.
30*
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Ή ανωτέρω πραγματεία, έκ τοΰ ρωσσικοΰ μεταγλωττισθεΐσα, 
δημοσιεύεται το πρώτον ήδη έν τω ^Αθηναίω. '0 'Ρώσσος συγ
γραφεύς, καίπερ λίαν συνοπτιζώς αφηγούμενος την περιπετειών 
μεστήν ιστορίαν τής έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως έπι μίαν 
καί ήμίσειαν εκατονταετηρίδα άπδ άλώσεως, ούχ ήττον πολύ 
έν πολλοΐς διαχέει φως. Αληθώς ή επιστημονική τής ιστορίας 
ύφη καί ή κριτική βάσανος τών γεγονότων δέν άποτελοΰσι 
προςδν ούσιώδες τής περί ής δ λόγος πραγματείας’ άλλ’ οπερ 
καθίστησιν αύτήν σπουδαίαν καί άξίαν άναγνώσεως καί μελέτης 
έν τοΐς παροϋσι καιροϊς είναι ή ειλικρινής καί άπαθής εν τε τοΐς 
καθόλου καί τοΐς καθ’ έκαστον έξεικόνισις τής καταστάσεως τής 
μαρτυρικής εκείνης έκκλησίας έν ημέρα ις μεσταΐς φρικωδεστάτων 
κινδύνων καί συμφορών.

’Άν δέ τις τά ύπδ τοϋ 'Ρώσσου συγγραφέως έν τή άνωτέρω 
πραγματεία πιςώς ιστορούμενα συγκρίνει πρδς τά ύπδ τών Σλά
βων άπό τινων έτών συστηματικώς έν έφημερίσι καί συγγράμμασι 
δημοσιευόμενα κατά τε τής έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως πρδ 
πάντων καί κατά τοΰ κλήρου αύτής, έρυθρια όντως έξ αίδοΰς 
καί άγανακτήσεως. Αί κατ’ αύτής ύβρεις, αί διαβολαί, αί συκο- 
φαντίαι, αι ραδιουργίαι, αί πρός ταπείνωσιν ποικίλαι ένέργειαι, 
αί μετά τών Τούρκων πολιτικών (πειθήνιων σήμερον κατ’ άνάγ- 
κην τή ρωσσική πολιτική καταστάντων.) φανεραί καί άπροκάλυ- 
πτοι πρδς πίεσιν αύτής συνεννοήσεις, ή πρδς πτώχευσιν αύτής 
σπουδή καί τά παρόμοια κατήντησαν σήμερον παρά τοΐς όρθοδο- 
ξοις Σλάβοις θεμιτά καί νόμιμα.

Ό λόγος, άναγνώστα, είναι περί τής έκκλησίας Κωνσταντινου
πόλεως, ήτις (διά τών Έλλήνων) έχρημάτισε μήτηρ, τροφός καί 
διδάσκαλος πάντων έν γένει τών Σλάβων, καί προστάτις μάλι
στα ισχυρά έν καιροϊς δυσμενέσι καί χαλεποΐς. Ταΰτά τις πρδ 
οφθαλμών έχων, και ταΐς καταδρομαΐς, άς ύπ’ αύτών σήμερον ή 
εκκλησία έκεινη ύφίσταται, προςεκτικώς παρακολουθών, πείθεται 
οτι αδύνατον η τοσον άλλοτε αγαθή και φιλόστοργος αύτοΐς μή
τηρ νά μετατραπή αίφνης είς δολίαν μητρυιάν, έφ’ ώ έκρίθη αξία 
τής οργής αυτών και τοΰ μίσους, καί οτι πολιτικοί, καί μόνον 
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πολίτικοι λόγοι άναγκάζουσι τούς Σλάβους σήαεοον νά καταπο- 
λεμώσιν αυτήν παντοιοτρόπως. 'Ημείς όμως πιστεύομεν οτι ή 
συνείδησις ελέγχει αύτούς έσωτερικώς εξάπαντος.

Άλλ’ όπωςδήποτε τό τού Θεού γενέσθω, οστις τών ισχυρών 
της γης τάς αδίκους βουλάς και ένεργείας μετατρέπει ούτω πως 
πάντοτε, ώστε έπι τέλους έπέρχεται ολως άλλοΐον αποτέλεσμα, 
ή έκεΐνο, όπερ έπι έτη πολλά ή και αιώνας, έν πόνοις και μό- 
χθοις, έν δαπάναις άδραΐς και άγώσιν, έν ραδιουργίαις και συκο- 
φαντίαις, έν πιέσεσι καί καταθλίψεσιν έπεζήτουν. Τούτο τούλά- 
χιστον μαρτυρεί έναργώς ή ιστορία, ήτις καθ’ ήμάς ούσιωδώς 
έξεταζομένη ούδέν άλλο είναι, ή ή διηνεκής άποκάλυψις τού Θεού 
έν τοΐς έ'ργοις τών ανθρώπων, οστις θανατοΐ καί ζωοποιεί, κατά
γει είς αδου και ανάγει, ματαιοΐ τούς ματαίους διαλογισμούς 
τών ανθρώπων, καί ορθήν δίδωσι διεύθυνσήν καί είς αύτά τά ολέ
θρια τών ισχυρών τής γής σχέδια πρός έξαφάνισιν τών ασθενών 
καί αδυνάτων. ό Μ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ.

’Εν προγενεστέρα πραγματεία, δημοσιευθείσν; έν τώ περιοδικώ 
τούτω1), άπεπειράθημεν νά δείξωμεν όπόσον ήτο κατά τώ? έ καί 
δ' π. X. αιώνα τό τής Αττικής πλήθος τών κατοίκων, πολιτών 
δηλαδή, μετοίκων και δούλων* διότι καί έκ τών τριών τούτων 
κατωκούντο αί πλεΐσται τών άρχαίων ελληνικών πόλεων. Έν 
•ταύτη δέ θέλομεν άποπειραθή νά άνεύρωμεν, καθόσον είναι νυν 
κατορθωτόν, έκ τών σωζομένων μαρτυριών τών άρχαίων συγγρα
φέων, τό ολον πλήθος τών κατοίκων τής αρχαίας Ελλάδος 
κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα. Άλλα δυστυχώς ούχί περί 
πασών τών χωρών αύτής εύρίσκομεν παρά τοΐς συγγραφεύσι μαρ
τυρίας, καί αύταί δέ αί σωζόμ.εναι είσι τοσούτον άτελεΐς καί αό
ριστοι, ώστε άδύνατον είναι νά πορισθώμεν έξ αύτών βέβαια έξα- 
γόμενα. Ούχ ήττον όμως παρέχουσιν ήμΐν ού μικράν πιθανότητά

(1) Έν τόμ. γ' ά<το σελ. 91 κ. έ.
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,νά προςδιορίσωμεν κατά προςέγγισιν τδ πλήθος τών κατοίκων 
πολλών τής 'Ελλάδος χωρών, και έξ αναλογίας νά είκάσωμεν 
καί περί τών λοιπών, καί έν γένει νά όρίσωμεν κατά προςέγγι- 
σιν πάντα τδν άρχάΐον ελληνικόν πληθυσμόν.

'fi έξέτασις του αντικειμένου τούτου τής αρχαιότητας άπη- 
σχόλησε μέχρι τοϋδε ούκ ολίγους τών συγγραφέων τής εσπερίας 
Εύρώπης, ών αί ερευναι άπέληξαν είς διάφορα εξαγόμενα κατά 
τδ μάλλον και ήττον πιθανά. Και άλλοι μέν άπεφάνθησαν γενι
κώς περί τοϋ πληθυσμού τής αρχαίας 'Ελλάδος, καθ’ ήν κρίσιν 
έσχημάτισαν έκ τών παρά τοΐς άρχαίοις καί νεωτέροις δεδομένων- 
και ούτοί είσιν ή ιστορικοί, ώς δ Schlosser1), ή συγγραφείς έκ 
τών τάς έλληνικάς αρχαιολογίας έρευνησάντων, οίος ό Wachs- 
muth’) και δ Κ. F. Hermann^, περί ών εϊπομεν ολίγα καί 
έν τή προτέρα ήμών περί τοϋ θέματος τούτου πραγματεία’ ούκ 
ολίγοι δέ ύπέβαλον ιδίως είς βάσανον τάς τών άρχαίων μαρτυρίας 
$έξ αύτών έπορίσθησαν αριθμούς, δηλοϋντας κατ’αύτούς τό πλήθος 
τών διαφόρων χωρών τής Ελλάδος έν δεδομένω τινι χρόνω. Τών 
δοκιμωτέρων τούτων άρχαίων καί νεωτέρων ερευνητών τά ονόμα
τα φέρει δ Βοίκχιος4). ’Εκ τούτων ήμεΐς έλάβομεν ύπ’ δψιν έν τή 
συγγραφή ταύτη τούς τελευταΐον γράψαντας, ούς καί ώνομάσα- 
μεν έν τή προεκδοθείση ήμών διατριβή, ’Εκ τής έρεύνης ήμών 
ταύτης, ήτις στηρίζεται έν μέρει είς τά γενικώς γνωστά, καί 
σκοπόν έχει νά καταστήση ταύτα προςιτά καί τοΐς μή έξ έπαγ- 
γέλματος άσχολουμένοις είς τοιαύτα ήμετέροις, θέλει άποδειχθή, 
νομίζομεν, καί πμλιν ή άλήθεια τού πολλάκις ρηθέντας οτι οί

(I) Έν τή τώ 1844 έπιμελεία τοΰ Kriegk έκδοθείση γενική '.στορί^ 
τρμ. ά. σελ. 26.

(2) Έν ταΐς έλλ. άρχαιολογίαις τόμ. β' σελ. 10 τής β'. έκδ.
(3) Έν τω β'. τόμω τών έλλ. αρχαιολογιών σελ. 3 τής γ' έκδόσεως. 

Το συμπέρασμα τούτου δέχεται καί Ο ήμετερος X. Βουλόδημος έν ά τό
μω σελ. 9 τοΰ Δοκιμίου τοΰ ιδιωτικού βίου τών άρχαίων Έλλήνων έν 
’Οδησσώ έκδοθόντος τώ 1875.

(4) Έν τοΐς τών Αθηναίων Οικονομικοί; τόμ. ά. σελ. 48 τής β'. έκ* 
δόσεως.
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Ελληνες παντοΰ και πάντοτε διά μικρών και ολίγων μέσων 
κατόρθωσαν πολλάς η μάλλον πάντα τά θαυμάσια έκεινα, 
έν οίς μένουσιν απαράμιλλοι και ανυπέρβλητοι έν παντί 
καιρω. 'Η αλήθεια αυτή, δι’ ής χαρακτηρίζεται ή φύσις τοϋ Έλ- 
ληνός, έπιβεβαιοΰται και διά τής έρεύνης ταύτης, έξ ής θέλει ά- 
ποδειχθή, νομίζομεν, οτι ή παραγωγός τών έν τώ βίω, τή τέχνρ 
και τή θεωρία μεγάλων 'Ελλάς παρήγαγε ταΰτα δι’όλίγων έκα- 
τομμυρίων, ή μάλλον διά τινων μόνον μυριάδων ελευθέρων άνδρών, 
οϊτινες ειχον τήν ικανότητα και θέλησιν νά ένεργώσι μόνοι, ή τό 
πολύ νά μεταχειρίζωνται τούς έν τή διαθέσει των πολλούς δού
λους είς έκτέλεσιν μεγάλων έργων.

Είναι μέν αληθές ότι έν παντί καιρω και τόπω ολίγοι είσίν οί 
διανοούμενοι καί έκτελοϋντες, καί ότι ούτοι μεταχειρίζονται ώς όρ
γανα πρός έκτέλεσιν τών διανοημάτων καί προθέσεων αύτών τούς 
πολλούς. Οί πολλοί όμως ούτοί είσιν δμοταγεϊς καί έλεύθεροι, 
άλλά κατά τήν διάνοιαν ύποδεέστεροι έκείνων. Τό μέγα πλήθος 
τών έν ταΐς έλληνικαΐς πόλεσιν όμως ήτο ή άλλοτρίας καταγω
γής ώς έπί τό πολύ, ή φύσει τε καί άγωγή ύποδεέστερον, αείποτε 
σχεδόν έν τοιαύτη καταστάσει ύπό τών δεσποτών τηρούμενον, 
καί ώς έμψυχον μόνον όργανον χρησίμευαν πρός έκτέλεσιν τών 
θελήσεων τοϋ δεσπόζοντος μέρους τών κατοικούντων τάς έλλη- 
νικάς πόλεις1).

(1) Βλ. τά κιτωτερω (έν σιλ. 423 οη 1. 2) περ τών παρ’ 'Έ)λησι 
πολλών δοζλω/ λεγόμε α.

Έπειδή δέ οί τάς έλληνικάς πόλεις οίκοϋντες διεστέλλοντο 
ούτως είς δύο πολύ άπ’ άλλήλων κατά τε τό γένος και τήν διά
νοιαν διεστώσας τάζεις, τήν τών έλευθέρων καί δούλων, καί έπειδή 
πάσα ή ισχύς καί δύναμις άνήκεν είς τήν τάξιν τών έλευθέρων, 
οϊτινες διά τοΰτο ήσαν ού μόνον κύριοι τής πολιτείας, άλλά καί 
λίαν φειδωλοί έν τώ άπονέμειν πολιτικά δίκαια είς μή ιθαγενείς 
Έλληνας καί δούλους και έν τώ έκπαιδεύειν καί εξευγενίζει? 
αύτούς, καί είτα καθιστάν μετόχους τής πολιτείας πρός συμ- 
πλήρωσιν τών έκάστοτε έκλειπόντων έλευθέρων, εαενε διά τούτο 
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το έν ταΐς πόλεσιν ελεύθερον πλήθος τών πολιτών η έν στασι- 
μότητι, ή, οπερ συνηθέστερον, ένεκα πολλών καιρικών περιστά
σεων έν προβαινούστι έλαττώσει, διά τούτο δέ καί έξασθενήσει,. 
ήτις τελευταΐον ήτο τοσαύτη, ώστε έπήνεγκε τήν ύποταγήν τής 
Ελλάδος εις έξωθεν έλθόντα ισχυρότερα ξενικά στοιχεία.

Ή έπιβεβαίωσις τών ούτω γενικώς ρηθέντων επέρχεται, νο- 
μίζομεν, έκ τών άμέσως επομένων περί του έν ταΐς πόλεσι τής 
Ελλάδος ύπάρχοντος πληθυσμού κατά τον έ καί δ' αιώνα π. X. 
είς δν άναφέρονται αί πλεΐσται τών σωζομένων μαρτυριών περί 
τοΰ πληθυσμού τής αρχαίας 'Ελλάδος,

Αί μαρτυρίαι αύται άναφέρονται ούχί είς γενομένας απαριθμή
σεις τών κατοίκων, οΐας ενίοτε καί οί αρχαίοι, συνηθέστερον δέ 
οί νεώτεροι ποιούσι προς άνεύρεσιν τού πληθυσμού χώρας τινδς, 
άλλ’ αί πλεΐσται έλήφθησαν έκ στρατιωτικών κινήσεων ή μαχών, 
καθ’ άς έλληνίδες τινές πόλεις έν καιρώ κινδύνου εξωτερικών ή 
εσωτερικών πολέμων ήναγκάσθησαν νά πέμψωσι κατά τδ μέγε· 
θος τού κινδύνου ή άπάσας ή μέρος τών στρατιωτικών δυνάμεων, 
άς είχον είς τήν διάθεσιν των, ή ήδύνατο νά παρασκευάση έκάς-η 
πόλις. ’Εκ τού ποσού τών δυνάμεων τούτων, οπερ δηλοΐ τό έν 
ακμή άρρεν φύλον, δυνάμεθα κατά τινα τρόπον ν’ άνεύρωμεν τδν 
δλον πληθυσμόν έκάστης τών άναφερομένων πόλεων. Τούτο ποιή- 
σαντες καί ημείς έν τοΐς έπομένοις, δμολογούμεν οτι τά εντεύθεν 
έξαχθέντα πορίσματα ήμών δέν είναι δυνατόν νά ώσι πάντως α
λάνθαστα’ άρκούσιν δμως έν ελλείψει άλλων ακριβών καί βεβαίων 
νά χρησιμεύσωσι πρδς εύρεσιν τού κατά προςέγγισιν πληθυσμού 
αύτών. Έκ τών αύτών δέ διδομένων δύναται καί πας άλλος νά 
έξαγάγφ ίδια συμ,περάσματα κατά τδ πολύ ή ολίγον κύρος δπερ 
δίδει είς τά διδόμενα αύτά. Όποιανδήποτε δμως σημασίαν καί 
άν δώσφ τις είς αύτά, τδ βέβαιον είναι δτι ό τής κυρίως Ελλάδος 
πληθυσμός δέν ήτο τοσούτο μέγας, δσον συνήθως φαντάζονται 
πολλοί, έκ τού μεγέθους τών έργων τών Ελλήνων συμπεραίνον- 
τες* διότι τδ ποσδν καί τδ ποιόν τών έργων δέν εύοίσκεται έν 
άναλόγω σχέσει πρδς τδ ποσδν τών παραγωγικών δυνάμεων, ως 
έν αρχή εΐπομεν.
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’Εν τή επομένη έρεύνη θέλομεν εξετάσει πρώτον τάς έκτος τής 
Πελοπόννησου έλληνιζάς χώρας, τάς άποτελούσας την κυρίως 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Εύβοιας’ είτα θέλομεν 
μεταβή είς την έξέτασιν τών έντος της Πελοπόννησου χωρών. 
Έν τέλει λέγομεν γενικώς και περί τών νήσων και τών έλληνι- 
κών αποικιών ολίγα, διότι αί περί τοϋ πληθυσμού αύτών ειδήσεις 
είσ'ι λίαν ανεπαρκείς πρός εύρεσιν πιθανού τίνος ποσού.

Α' Περί των της κυρίως 'Ε.Ι.Ιάδος κατοίκων.

1) Περί τών τής Αττικής.

Έπειδή περί τών τής Αττικής κατοίκων έπραγματεύθημεν 
ήδη διά πολλών έν τή προεκδοθείση ημών διατριβή, αρκεί ήμΐν 
ένταΰθα νά δηλώσωμεν το συμπέρασμα τής έκεϊ έρεύνης, καθ’ δ 
το πλήθος τών κατοίκων αύτής άνήρχετο έν στρογγύλω αριθμώ 
τον μέν έ π. X. αιώνα είς 600,000, τον δέ δ' είς 550,000, 
συμπεριλαμβανομένων έν αυτοΐς έλευθέρων καί δούλων πάσης 
ηλικίας καί γένους.

2) Περί τών τής Βοιωτίας.

'II χώρα ταύτης περιεΐχεν έν τοΐς χρόνοις τή; άκμής τής Ελ
λάδος δεκατέσσαρας πόλεις, Έλευθεράς, Πλαταιάς, Ώρωπδν, 
Άνθηδόνα, Κώπας, Όρχομενδν, Χαιρώνειαν, Αεβάδειαν, Κορώ- 
νειαν, 'Αλίαρτον, Θεσπιάς, Τάναγραν, Παρασωπίαν καί Θήβας' 
ών έκάστη ήτο συνήθως αυτόνομος καί ανεξάρτητος, έχουσα ιδίαν 
χώραν καί κώμας καί χωρία, ά συνετέλουν αυτή. Καί αί μέν 
τρεις πρώται, Έλευθεραι, Πλαταιαι και Ώρωπδς, συνετέλουν, 
ήτοι ήσαν πολιτικώς ήνωμέναι μέ τούς Αθηναίους, ώς σύμμαχοι, 
διά τήν γειτνίασιν πρδς αύτούς καί τδ πρδς τούς Θηβαίους μίσος' 
διδ άλλοι καταλέγουσι μόνον ένδεκα πόλεις είς τήν Βοιωτίαν. 
‘Άπασαιδέ αύται άπετέλουν ιδίαν συμπολιτείαν, τό κοινόν τών 
Βοιωτών ή τά Παμΰοιώτια^ διοικούμενον ύπδ ένδεκα, Βοιω- 
ταρχών λεγομένων, οσαι ήσαν καί αί τδ κοινδν άποτελούσαι
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πόλεις, και διατηρηθέν μέχρι τής έν Έλλάδι ύπερισχύσεως τών 
'Ρωμαίων κατά τήν Πολυβίου μαρτυρίαν1).

(1) ’Εν βιβλ. 27, 8· ίΤό δέ τών Βοιωτών έθνος έπι πολύν χρόνον συν- 
τετηρηκός τε τήν κοινήν συμπολιτείαν και πολλούς καί ποικίλους καιρούς 
διαπειοευγός παραδόςως, τότε προπετώς και άλογίστως έλόμενον τά παρά 
Περσέως (171 π. X.) κατελύθη καί διεσκορπίσθη κατά πόλεις»· πρβ. 
Λιβ. 42, 44.

(2) Έν άπομ. 3, 5, 2. Ό Σωκράτης λέγει πρός τόν Περικλεούς υιόν 
«Οισθαδτι πλήθει ούδέν θείους είσιν Αθηναίοι Βοιωτών; Οΐδα γάρ »

(3) Έν βιβλ. 4, 93. πρβ. Διοδ. 12, 69.
(4) Ό αυτός 4,9 Η «Οί δέ πρόςθεν Βοιωτοί ξυνελέγοντο* καί έπειδή 

άπό πασών τών πόλεων παρήσαν καί ήαθάνοντο τούς Αθηναίους προ- 
χωροΰντας, τών άλλων βοιωταρχών, οϊ είσιν ένδεκα, ού (υνεπαινούντων 
μάχεσθαι» κλπ.

Περί του πλήθους τών τής Βοιωτίας κατοίκων έχομεν δύο 
σπουδαίας μαρτυρίας, μή πολύ άπεχούσας κατά χρόνον, την 
Ξενοφώντος καί Θουκυδίδου, ών έκάτερος έπιβεβαιοΐ την ετέρου 
μαρτυρίαν. Ό μέν Ξενοφών2) λέγει περί τών Βοιωτών ότι έν τοΐς 
χρόνοις τοΰ Σωκράτους δεν ησαν όλιγώτεροι τών Αθηναίων, έν* 
νοών ελευθέρους δηλονότι καί πολίτας. Είδομεν δέ αλλαχού οτι 
τοιοΰτοι ήσαν έν Άθήναις κατά τούς αύτούς χρόνους περί τάς 
20,000, ηλικίας 18—60 έτών* ώστε τοσοΰτοι περίπου φαίνον
ται ότι ήσαν καί έν Βοιωτία οί τής αύτής ηλικίας έλεύθεροι. Ό 
δέ Θουκυδίδης3), καταλέγων τάς παρά τό Δήλιον τής Ώρωπίας 
άντιταχθείσας τώ θ' έτει τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου πρός τούς 
αύτόθι Αθηναίους τών Βοιωτών δυνάμεις, λέγει οτι τούτων ήσαν 
«όπλϊται έπτακιςχίλιοι μάλιστα καί ψιλοί ύπέρ μυρίους, ιππείς 
δέ χίλιοι καί πελτασταί πεντακόσιοι» , ήτοι έν ολοις 18,500. 
Ούτοι δέ, επειδή, ώς λέγει4), συνελέγησαν έξ άπασών τών τής 
Βοιωτίας πόλεων, παριστώσιν έν μέρει μόνον τόν τής Βοιωτίας 
ανδρικόν πληθυσμόν’ άλλ’ έπειδή άπίθανον είναι οτι πανστρατιά 
έξεστράτευσαν, πιθανόν δέ ότι έν ταΐς πόλεσιν έ'μενον καί άλλοι 
δυνάμενοι φέρειν όπλα, εικάζομεν οτι ό τής Βοιωτίας άπάσης πλη
θυσμός τών μαχίμων άνδρών ήτο μικρόν τι υπέρτερος τών 18,500, 
οϊτινες παρετάχθησαν παρά τό Δήλιον. Δεχόμενοι λοιπόν ότι
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πάντες οί έν Βοιωτία μάχιμοι πολΐται ήσαν περί τάς 25,000, 
και οτι έκαστος τούτων ή οί πλείονες είσιν αρχηγοί οικιών, ών 
έκαστη έχει τέσσαρας η πέντε ψυχάς, έξάγομεν οτι κατά τούς 
χρόνους τούτους, ήτοι περί τά 423 π. X. οί της Βοιωτίας έλεύ- 
Θεροι κάτοικοι άνήρχοντο είς τάς 100—125,000. Ό αριθμός 
ουτος συγκρινόμενος πρός τον τών Αθηναίων τοΰ δ' αίώνος φαί
νεται ίσος σχεδόν, και διά τοΰτο συμφωνεί προς τά ύπδ τοΰ Ξε-? 
φώντος φερόμενα.

Τδ ποσδν τοΰτο τών της Βοιωτίας ελευθέρων κατοίκων δέν 
φαίνεται ήμΐν μέγα, ύπολογίζουσιν οτι μία μόνη Βοιωτικη πόλις, 
αί Θεσπιαι, επεμψαν είς Θερμοπύλας 700 δπλίτας καθ’ 'Ηρόδο
τον’) , οιτινες παραμείναντες συναπέθανον μετά τοΰ Λεωνίδου, 
είτα δέ είς τάς Πλαταιάς κατά τδν αυτόν ιστορικόν2) 1,800, 
ήτοι δμοΰ 2,500 μαχίμους άνδρας* ώστε δ της πόλεως ταύτης 
πληθυσμός δέον νά άνηρχετο είς 10,000 ψυχάς και έτι πλέον.

(1) Έν βιβλ. 7, 222.
(2) Έν βιβλ. 9, 30.
(3) Ήροο. 6, 108—112. και Corn. Nepos Milt. 5.
(4) Έν β·.βλ. 17, 14.
(5) Έν βίω Άλίξάνδρου 11.

'Ωςαύτως κα’ι άλλη Βοιωτικη πόλις, αί Πλαταιαί, έ'πεμψεν είς 
την έν Μαραθώνι μάχην τών Αθηναίων κατά τών Περσών 1000 
δπλίτας3), ούχί βεβαίως πάντας τούς μαχίμους αύτών. Ύπολο- 
γίζοντες δέ οτι άλλοι τοσοΰτοι ύπελείφθησαν κατά χώραν, έχο- 
μεν διςχιλίους οίκους η 10,000 ψυχάς ελευθέρων. Άλλ’άμφό- 
τεραι αί πόλεις αύται είσιν έκ τών δεκατεσσάρων Βοιωτικών πό
λεων και ούχι αί πολυανθρωπότεραι. Τοιαύτη είναι αί Θήβαι, ήτις 
αείποτε είχε την ηγεμονίαν της Βοιωτίας καί πολλάκις έπίεζε 
δεινώς τάς λοιπάς πόλεις. Κατά τήν Διοδώρου μαρτυρίαν*) και 
τήν Πλουτάρχου5) έν τή ύπό Αλεξάνδρου καταστροφή τών Θη- 
βών τώ 335 π. X. έφονεύθησαν ύπέρ τούς έξακιςχιλίους, καί ήχ- 
μαλωτίσθησαν ύπέρ τούς τριςμυρίους. Άλλά πλήν τούτων πιθα
νόν οτι καί πολλοί έξέφυγον πρδ τής καταστροφής καί κατ’ αυ- 
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την, ώς γίνεται δ ήλον έξ Άρριανοΰ1) και Ασιανού")* ώστε, άν

(1) Έν άναβ. Άλες, βιβλ. I, 7.
(2) Έν ποικίλ. ίστ. 13,7. «’Ότε είλε τήν Θηβαίων πόλιν Αλέξαν

δρος, άπέδοτο τους ελευθέρους πάντας, πλήν ιερέων. Άφήκε δέ τής 
πράσεως καί τούς τοΰ πατρός ξένους (ώμήρευε γάρ παρ’ αύτοΐς δ Φί
λιππος, έτι παΐς ών), καί τούς συγγενείς δέ τούτων άφήκεν. Έτίμησε 
δέ καί τούς έγγόνους τοΰ Πινδάρου, καί τήν οικίαν αύτοΰ μόνην ειασεν. 
Έφόνευσε καί τών Θηβαίων είς έξακιςχιλίους, αιχμάλωτοι δε έλήφθη- 
σαν τριςμύριοι.®

Τοιοϋτο τό δίκαιον τοΰ πολέμου παρ’ "Ελλησιν άπο τών 'Ομηρικών 
ήδη χρόνων. Ό νικητής εδικαιούτο αίχμαλωτίσας νά φονεύση τούς ήτ- 
τηθέντας πολεμίους ή νά πώληση ώς κτήνη τώ πλειοδοτοΰντι. Έπειδή 
δέ οί 'Έλληνες συχνάκις ή πρός άλλήλους ή πρός ξένους γείτονας λαούς 
εϊχον αιτίας νά πολεμώσιν , έποίουν χρήσιν τοΰ δικαίου τούτου ίνίοτε 
άνιλεώς, μάλιστα δέ έν τώ Πελοποννησιακώ πολεμώ. Συνήθως όμως 
ήσαν έπιεικεϊς προς τούς ομοφύλους είτε άπολύοντες έπί χρήμασιν αύ
τούς αίχμαλωτισθέντας, είτε άνταλλάσσοντες πρός άλλους αιχμαλώτους. 
Εντεύθεν βλέπομεν δτι είς άπάσας σχεδόν τάς Ιλληνικάς πόλεις υπήρχε 
μέγα πλήθος δούλων, ών άλλοι μέν ήσαν άργυρώνητοι βάρβαροι, έξωθεν 
τής Ελλάδος διά τοΰ έμπορίου είςκομιζόμενοι καί ώς εμπορεύματα πω- 
λούμενοι είς άγοραστάς, πολλοί δέ καί 'Έλληνες το γένος ένεκα τοΰ 
πολέμου είς δουλείαν ύπαχθέντες. Τών τελευταίων τούτων ολίγοι πιθα
νώς έμενον έπί μακρόν χρόνον δούλοι, διότι εΰρισκον όπωςδηποτε αφόρ
μας νά έξαγοράσωσι τήν ελευθερίαν των. Οί διά παντός όμως μενοντες 
έν τή δουλεία ήσαν κτήματα τοΰ δεσπότου, δς συνεχωρει αυτοΐς να 
συνέρχωνται είς γάμον καί νά τεκνοποιώσι, και ούτως αυςανωσι τον 
πλούτον αύτού, διότι ούτος ήδύνατο τουτους ώς και τα λοιπά κτήματα 
του ή νά πωλή ή καί νά έκμισθόνη τήν έργασίαν των ε;-ς άλλους έπί 
μακρόν ή βραχύν χρόνον, ώς έποίουν οί Αθηναίοι δεσπόται, έκμισθοϋν- 
τες εκατοντάδας καί χιλιάδας δούλων είς τήν έργασίαν τών μεταλλείων, 
ϊνα λαμβάνωσιν άποφοράν τινα έκ τής έργασίας των. Τούς πλείστους όμως 
τών δούλων, μάλιστα δέ τούς οίκογενεΐς καί οίκέτας καλουμένους, με- 
τεχειρίζοντο είς τάς οίκιακάς έργασίας καί είς τήν καλλιέργειαν τής γής 
καί είς τά τής βιομηχανίας εργοστάσια- διότι οί ελεύθεροι άπηξίουν 
συνήθως νά ένδιατρίβωσιν είς τοιαϋτα έργα. Εντεύθεν καί πασα οικία 
είχε μικρόν ή μέγαν άριθμον δούλων. Βλ. μαρτυρίας περί πάντων 
τούτων παρά Βοικχίω έν τοΐς Οίκονομικοις τών Αθηναίων τόμ. ά σελ. 
101 κ. έ. τής β' έκδ.
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ύπολογίσωμ,εν το τών ©ηβών πλήθος είς εξ μυριάδας, δέν έξερ- 
χόμεθα πολύ τής άληθείας* διότι τοΰτο φαίνεται άνάλογον και 
προς τήν έ'κτασιν τής πόλεως ταύτης, ήτις είχε 45 σταδίων πε
ρίμετρον κατά Δικαίαρχον ή μάλλον Διονύσιον τον Καλλιφώντα1)' 
έν ώ ή τών Αθηναίων πόλις, περίμετρον έ’χουσα 60 σταδίων, 
είχεν, ώς είδομεν αλλαχού2), έν καιρω τής ακμής της ύπέρ τάς 
100,000 κατοίκους.

(I) ’Εν βίω Ελλάδος στίχ. 93.
Κεϊται δ’ έν μεοογεία πάνυ καλή πολίζ, μεγάλαι Θήβα!, οταοιων 
περίμετρον εχουσα τετταράκοντα και προςετι τριών.

(2) Έν Άθηναίφ, τόμ. γΖ. σελ. 108, σημ. 33.
(3) Στράβων 9, 406" «Τών πεδίων τά μέν λιμνάζει. . . ιά οε και 

γεωργεΐται παντοδαπώς διά τήν εύκσρπίαν»,

Διά τούς είρημένους λοιπόν λόγους εικάζομεν οτι τό ανωτέρω 
εύρεθέν κατ’ εικασίαν ποσόν τών τής Βοιωτίας άπάσης ελευθέρων 
κατοίκων είναι ούχί μέγα, άλλά μάλλον μέτριον.

Εις τό ποσόν τούτο δέον νά προστεθή και τό τών δουλο^ν, 
διότι, ώς άπασαι αί έλληνικαι πόλεις είχον δούλους, ούς μετεχει- 
ρίζοντο είς πάσας τάς τακτίκάς ταπεινάς εργασίας, εις ας ήμεϊς 
μεταχειριζόμεθα μισθωτούς, είχον και οί Βοιωτοι" άλλ’ έπειδή 
περί τού πλήθους τούτων στερούμεθα άρχαιων μαρτυριών, άρκου- 
μεθα είς εικασίας. Οί τής Βοιωτίας κάτοικοι, ασχολούμενοι τό 
πάλαι ώς καί νύν κυρίως είς τήν γεωργίαν ένεκα τής ευφορίας τής 
χώρας’), μετρίως δέ είς τάς βιωτικάς τέχνας, και ούτε μεταλ
λεία ούτε ναυτικόν έ'χοντες, έκ τούτου δέ ούδέ πλούτον πολύν, 
πιθανόν είναι οτι δέν είχον μέγα πλήθος δούλων, ούς ήδύναντο 
ν’ άπασχολώσιν είς τοιαύτα έργα, όπως οί Αθηναίοι. Μικρός 
λοιπόν άριθμός δούλων διά τάς οίκιακάς εργασίας και τήν γεωρ
γίαν ήρκει αύτοϊς. ’Άν ύπολογίσωμεν οτι έκαστος οικογε
νειάρχης είχε δύο ή τρεις τό πολύ δούλους, ποριζομεθα εντεύ
θεν οτι ό τών δούλων πληθυσμός τής Βοιωτίας άπάσης ήτο δι
πλάσιος ή τριπλάσιος τού τών 20,000 ή 25,000 μαχίμων τής 
Βοιωτίας άνδρών, ήτοι 50,000—75,000. Ό άριθμός δέ ούτος, 
προςτιθέμενος είς τόν τών έλευθέρων ολικον άριθμον, παρεχει ήμΐν 
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•ποσδν 150,000—200,000 ψυχών έλευθέρων και δουλών, οϊ- 
τινες ωκουν έν Βοιωτία κατά τδν δ' π; X. αιώνα.

Είς τδν αριθμόν τούτον περιττόν νά προςθέσωμεν και άριθμδν 
μετοίκων, οΐοι ήσαν έν Άθήναις καί έν άλλαις βιομηχανικά?; κάί 
ναυτικαΐςπόλεσι τής Ελλάδος ένεκα τόϋ έν αύταΐς έμπορίου* διότι 
άπίθανον είναι οτι ύπηρχον πολλοί τοιόϋτοι καί έν Βοιωτία* μό
νον έν Θήβαις μνημονεύονται1), ών δμως ό αριθμός δέν ήτο βε
βαίως μέγας.

(1) Παρα Διοδώρφ 17, 11· «τούς έλευΟερωΟέντας ο’κέτας και τούς 
φυγαδας και τούς μετοίζους άντέταςαν τοΐς προς τά τείχη βιάζομεvotς» 
έν τή Αλεξάνδρου πολιορκία τω 335 π. X.

(2) Βλ. Στατιστικήν Ελλάδος τοϋ 1870 σελ. 2.
(3) ΙΙαυσ. 10, 20. 3.

Παραβαλλόμενος δ αριθμός ούτος πρδς τδν τών σημερινών κα
τοίκων τής Βοιωτίας καί Λεβαδείας, έπί τή ύποθέσει οτι τά opta 
τής νϋν Βοιωτίας είσι περίπου τά τής αρχαία:, είναι πενταπλά
σιος2), διότι οί νϋν κάτοικοι τής αύτής χώρας μόλις ανέρχονται είς 
38,833, ών 18,122 έχει ή Λεβάδεια καί 20,711 ή λοιπή 
Βοιωτία.

Ό τής Βοιωτίας πληθυσμός ούτος ύπέσΐη βεβαίως έλάττωσιν έν 
τη προόδω τοϋ χρόνου, διότι έν καιρώ τής ύπδ τδν Βρέννον είςβο- 
λής τών Κελτών είς Ελλάδα τώ 278 π. X. άντετάχθησαν κατά 
τούτων μετά και άλλων Έλλήνων μύριοι όπλΐται καί 500 ιππείς 
Βοιωτοί3). Έπειδή δέ δ κίνδυνος ήτο προφανής καί μέγας, 
πιθανόν οτι πανστρατιά έξήλθον οί Βοιωτοί, ή τουλάχιστον μι
κρόν ποσδν μαχητών ύπελείφθη οίκοι. Περί τής έν τοΐς ύστερον 
χρόνοις έλαττώσεως τοϋ πλήθους τών κατοίκων τής Βοιωτοίας 
καί τών λοιπών ελληνικών χωρών έσται έν τέλει τής πραγμα
τείας ταύτης λόγος.

3) Περί τών τής Εύβοιας κατοίκων.

Πρδς άνατολάς τής Αττικής καί Βοιωτίας έκτείνεται κατά παν 
τδ μήκος τούτων ή EvGoLa^ ο φέρομεν τδν λόγον έπ’ αύτής αμέ
σως. Περί τοϋ πλήθους τών κατοίκων αύτής ούδεμία ακριβής παρά 
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τοΐς άρχαίοις εύρηται μαρτυρία' επειδή όμως έκ τών πολλών πό
λεων1) αύτής ή Τστιαία ή Ώρεοί, Κήρινθος, Χαλκις, Έρέτρεα^ 
Κύμη, Στύρα και Κάρυστος 'ήσαν έν τή άκμή καλώς κατωκημέ- 
ναι πόλεις, μάλιστα δέ αί ίσχυρότεραι πασών Χαλκις καί Ερέ
τρια, έξ ών πλεΐσται έν άρχαίοις χρόνοις άπεστάλησαν άποικίαι 
είς τήν Χαλκιδικήν Χερσόνησον, τάς παρακειμένας ταύτη νήσους, 
καί είς την Ιταλίαν η μεγάλην Ελλάδα καί άλλαχου2), έπεται 
ότι ή μεγαλόνησος αυτή είχεν ούκ ολίγους κατοίκους.

(t) Ό Κλίντων (Fasti. Hell. 2, 439) αποδίδει είς αύτήν 70 πόλεις, 
παρεςηγών τήν παρά Διοδώρω (45, 30) μαρτυρίαν οτι είς τόν κατα τών 
Σπαρτιατών πόλεμον τφ 378 π. X. συνεμάχησαν μετά τών Αθηναίων 70 
πόλεις. Αύται δμως είσιν ούχί τής Εύβοιας πόλεις πασαι ώς φρονεί ό 
Κλίντων, άλλ’ Έλληνίδες έν γένει, αι προςετέθησαν τοΐς Άθηναίοις έν τω 
πολεμώ τούτω, ώς γίνεται δήλον καθ’ ήμας ίζ αύτοΰ τοϋ Διοδώρου' «Πολ
λαί μέν ούν καί τών άλλων πόλεων προεκλήθησαν πρδς τούς Αθηναίους 
άποκλΐναι· πρώται δέ καί προθυμότατα συνεμάχησαν αί κατά τήν 
Εύβοιαν οίκοΰσαι χωρίς 'Εστιαίας. . . . Ού μήν άλλά τοΐς Άθηναίοις εις 
συμμαχίαν συνέβησαν έβδομήκοντα πόλεις και μετεσχον έπ ίσης του 
κοινού συνεδρίου.» Άν αληθώς ή Εύβοια είχε τοσαύτας πόλεις, βε
βαίως ό πληθυσμός αύτής θά ήτο μέγας* άλλ’ ουδείς τών συγγραφέων 

λέγει τοΰτο.
(2) Έρμάννου Α'. § 81 καί 82.
(3) Στράβων 40, 4,7, σελ. 447' «Αί δέ πόλεις αύται (Χαλκις καί 

■Ερέτρια) διαφερόντως αΰζηθεΐσαι καί αποικίας έστειλαν αζιολογους εις 
Μακεδονίαν. Ερέτρια μέν γάρ συνφχησε τάς παρα Παλληνην και τον 
Άθω πόλεις, ή δέ Χαλκις τάς ύπό Όλύνθφ, καί τής Ιταλίας ce καί 
τής Σικελίας πολλά χωρία Χαλκιδέων είσίν. Έστάλησαν δέ αί άποικίαι

Τής πόλεως ΧαΛκίόος ό πληθυσμός ητο πιθανώς μέγας, κα
θ’ 8ν χρόνον έπέμποντο έξ αύτής αί πολλαί αύται άποικίαι, και 
μάλιστα οτε έπεκράτει ή τών λεγομένων ίπποβοτών πολιτεία^ 
μετά τήν κατάλυσιν δηλονότι τής βασιλείας έν Έλλάδι άπό τοϋ 
ή καί έφεξής αίώνος π. X., οτε και αί πλεΐσται τών αποικιών 
τούτων λέγονται οτι έστάλησαν είς άς άνωτέρω έδηλώσαμεν 
χώρας3). Άλλά καί έν τοΐς ύστερον χρόνοις διετηρεΐτο πάν
τοτε ή άκμή τής πόλεως ταύτης, ήν ό Στράβων καλεΐ διά 
τοΰτο μητρόπολιν τής νήσου άπάσης 3), καί μάλιστα μετά 
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την ύπο τών Περσών κατάλυσιν της Ερέτριας τώ 490 π. X., 
προς ήν τέως ήριζε περί τών πρωτείων έν τή νήσω, διατηρήσασα 
τήν υπεροχήν αύτής καί έπι τών Μακεδονικών καί 'Ρωμαϊκών 
ετι χρόνων, έκτείνασα έπί ’Αλεξάνδρου τώ 334 τον περίβολον 
αύτής είς έ^βαδόν 70 σταδίων καί άσφαλέστερον όχυρωθεΐσα, 
διό έθεωρεϊτο άπό τοΰδε μία τών μάλλον οχυρών πόλεων τής 
τότε Ελλάδος *).

Είς τάς γενικάς ταύτας περί μεγέθους καί ισχύος τής Χαλ
κίδας ειδήσεις προςτίθενται καί μερικώτεραι, έξ ών γνωρίζεται 
πως οπόσος ήτο περίπου ό πληθυσμός αύτής. Καθ’ Ηρόδοτον2) 
ώπλισαν οί Χαλκιδεϊς έν τοΐς περσικές πολέμοις έπ’ Άρτεμισίω 
καί έν Σαλαμΐνι είκοσι ναΰς, είς δέ τάς Πλαταιάς έπεμψαν 400 
οπλίτας. Ύπολογίζοντες δέ ότι είς έκάστην ναϋν ήσαν 200 μά
χιμοι άνδρες, όσους συνήθως ύπολογίζουσιν οί αρχαίοι κατά ναΰν, 
εύρίσκομεν 4000 τοιούτους. ‘Υποθέτοντες δέ τούτους αρχηγούς 
οίκων, καί είς έκαστον τούτων 4—5 ψυχάς, άνευρίσκομεν ότι ό 
τής Χαλκίδας πληθυσμός ήτο περί τάς 15—20,000 κατά τούς 
περσικούς πολέμους.

Τό ποσόν τοΰτο πιθανολογείται καί έκ τοΰ τής αντιπάλου 
πόλεως Ερέτριας. Ευθύς ή μετ’ ού πολύ μετά τήν καταστρο
φήν τής πόλεως ταύτης ύπό Δάτου καί Άρταφέρνους και τήν είς 
Ασίαν απαγωγήν πολλών έκ τών κατοίκοον αυτής, φαίνεται οτι 
συνήλθαν πάλιν οί ύπολειφθέντες τών κατοίκων και συνωκησαν 
έν τή πόλει, διότι έν τή δευτέρα τών Περσών κατά τής 'Ελλά
δος έπιδρομή τώ 480 έπλήρωσαν οί Έρετριεΐς έπτά τριήρεις και 
έν Πλαταιαΐς παρέταξαν κατά Μαρδονίου 600 όπλίτας αυτοί τε 
καί οί Στυραεΐς J). Καί ύστερον δέ φαίνονται ότι ανέκτησαν 
νέας δυνάμεις οί Έρετριεΐς, αείποτε ασχολούμενοι περί τήν 
γεωργίαν καί αλιείαν, καί μάλιστα περί τήν ναυτιλίαν, καί διά

αύται καθάπερ εΐρηκεν Αριστοτέλης ήνίκα ή τών Ιπποοοτών έπεκρατει 
πολιτεία.»

(1) Ηλου*. Φλαμιν. 10.
(2) Έν βιβλ. 8, 1, καί 46.
(3) Ήρόλ 6, 99 και 119 καί 8, 1 καί 46 καί Στραβ. 16, 747. 
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τούτο τηρούσι μετά τούς Χαλκιδεΐς τά δευτερεΐα έν τή μεγαλο- 
νήσω ταύτη 1). Τον πλούτον καί την δύναμιν, συνάμα δέ και τόν 
πληθυσμόν της πόλεως ταύτης, εμφαίνει ή παρά Στράβωνι 2) σω- 
ζομένη μαρτυρία, καθ’ W έπί στήλης ιδρυμένης έν τω ίερω της 
Άμαρυνθίας Άρτέμιδος ήτο γεγραμμένον δτι τήν πομπήν τής 
θεάς ταύτης έξετέλεσάν ποτέ 3000 όπλΐται, 600 ιππείς καί 
60 ά'ρματα.

Έπειδή δέ τήν πομπήν ταύτην έξετέλεσάν κατά τήν επι
γραφήν Έρετριεΐς, έ'πεται δτι μόνον οί έκ τής πόλεως καί τών 
περίοικων αύτής έ'σχον μέρος έν αύτη, διότι είς τοιαύτας θρησκευ- 
τικάς τελευτάς μόνον οί τόν αύτόν πολιούχον θεόν έ'χοντες 
ίσυγχωρεϊτο νά λάβωσι μέρος3). Ύποθέτοντες δέ δτι οί αριθμοί 
ούτοι δεικνύουσι τούς έν ακμή ά'νδρας τής πόλεως ταύτης, καί 
αρχηγούς ιδίων οίκων, ών έκαστος έχει 4—5 ψυχάς, έξάγομεν 
οτι έν τοΐς χρόνοις τής ακμής τής Ερέτριας, ούς θέτομεν παρά 
τούς Περσικούς πολέμους, ό έλεύθερος πληθυσμός ταύτης άνήρ-, 
χετο είς είκοσι περίπου χιλιάδας. ’Άν δέ είς τόν αριθμόν τούτον 
προςθέσωμεν και τόν τής έξ ίσου ίσχυράς πόλεως Χαλκίδος, 
συνάγομεν δτι άμφότεραι αύται είχον έν τή άζμή των περί τάς 
40,000 έλευθέρους πολίτας. Είς τό ποσόν δέ τούτο προςθέτον 
τες καί άλλας 60,000 έλευθέρους κατοίκους τών λοιπών πόλεων 
τής Εύβοιας, αϊτινες ήσαν ούκ όλίγαι, άνευρίσκομεν περί τάς 
100,000 έλευθέρους κατοίκους τής Εύβοιας, είς ούς δέον νά 
προςθέσωμεν καί 50,000 δούλους τούλάχιστον ούχί κατ’ άνα·

(ί) Άθην.7, 284, 295, 327.
(2) Έν βιβλ. 10 σελ. 448. «Τήν δύναμιν τών Έρετριέων, ήν εσχον 

ποτέ, μαρτυρεί ή στήλη, ήν άνέθεσάν ποτέ έν τω ίερω ναω τής Άμα
ρυνθίας Άρτέμιδος' γέγραπται δ’ έπ’ αυτή τριςχιλίοις μέν όπλίταις, 
έξακοσίοις δ’ Ιππεΰοιν, εξήκοντα δ* αρμασι ποιέΐν τήν πομπήν». Άνα- 
φέρονται τά λεγάμενα είς ίεράν πομπήν υπέρ τής πολιούχου θεάς, είς 
ήν βεβαίως έλάμβανον μέρος πάντες οί πολίται, οπωςλαμπρότερον τελέ- 
σωσι τήν έορτήν, καί έπίδειξιν τοΰ πλούτου καί τής ισχύος αδτών ποιή- 
σωσιν.

(3) Ώς είπομεν έν Αθηναίου τόμ. γ' σελ. 462 κ. έ.

(Αθηναίου τεύχος ς' έτους δ'.) 3!
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λογίαν τών έν τή Αττική, Αίγίνη και Κορίνθω δι’ούς λόγους εΐ- 
πομεν έν άρχή τής περί Αττικής διατριβής ήμών, άλλα κατά 
γενικήν τών 'Ελλήνων συνήθειαν, χρωμένων δούλοις έν ταΐς κοι- 
ναΐς και ταπειναΐς έργασίαις. Διδ και ο Αριστοτέλης έν τή περί 
ελληνικού οίκου θεωρία του ώς άναγκαΐον συστατικόν τούτου θεω
ρεί πρδς τούς ελευθέρους καί τούς δούλους, ούς άντίύποζυγίων με- 
τεχειρίζοντο οι "Ελληνες πάντες έν τή άκμή αύτών.

Έκλαμβάνοντες κατά τά είρημένα οτι δ πληθυσμδς τής Εύ
βοιας άπάσης άνήρχετο είς 150,000 ελευθέρους και δούλους, 
νομίζομεν οτι δέν λέγομεν ύπερβολήν, ουδέ έξερχόμεθα τής άνα- 
λογίας, ήν παρέχουσι δύο αί ίσχυρότεραι αύτής πόλεις, ή Χαλκίς 
και ή Ερέτρια, ών δ πληθυσμδς μαρτυρεΐται κατά τινα τρόπον. 
Ούτω δεχόμεθα πληθυσμόν διπλάσιαν τοϋ σημερινού τής αύτής 
νήσου* διότι κατά τήν στατιστικήν τής Ελλάδος τδ 18701) δ 
πληθυσμδς τής νήσου ταύτης ήτο 71,135. νΑλλος κατ’άναλο- 
γίαν τών τής Αττικής άρχαίων καί νέων κατοίκων ίσως ήθελε 
δεχθή μείζονα άριθμδν, δηλωτικόν τών άρχαίων τής Εύβοιας κα
τοίκων.

(1) ’Εν σελ. θ', πρβ. καί οελ. 2 πλήν τοΰ τής Σκοπέλου, ήτις νϋν 
υπάγεται είς τδν νομόν Εύβοιας και εχει πληθυσμόν 8, 377.

(2) Ήροδ. 8, 1.
(3) Ό αύτός 9, 28.

4) Περί τών τής Μεγαρίδος κατοίκων.

Περί τοϋ πληθυσμού τής Μεγαρίδος ά'λλην εϊδησιν ούδεμίαν 
έχομεν ή τήν τοϋ 'Ηροδότου, καθ’ ήν ή μικρά αύτη καί ορεινή 
χώρα έίς μέν τήν έν Σαλαμΐνι καί έπ’Άρτεμισίω ναυμαχίαν ώπλι- 
σεν είκοσι τριήρεις, ών τδ πλήρωμα άνήρχετο είς 4000 άνδρας2), 
είς δέ τάς Πλαταιάς επεμψε τριςχιλίους δπλίτας3)'ύπολαμβάνον- 
τες δέ οτι καί μέρος τών μαχίμων έμεινε κατά χώραν, καί ότι 
ούτοι είσιν αρχηγοί οίκων, ποριζόμεθα οτι δ τής Μεγαρίδος πλη
θυσμδς έν καιρώ τών Περσικών ήτο ούχί έλάσσων τών 25,500 
έλευθέρων, είς ούς προςθέτοντες καί 10 ή 15,000 δούλους εύρί- 
σκομεν πληθυσμόν 35—40,000 τής χώρας ταύτης, ήτις μόλις 
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έχει εκτασιν τδ y τής Αττικής, και σήμερον κατοίκους περί τάς 
5,000.

’Εν άρχαιοτέροις όμως χρόνοις είχε πιθανώς ή Μεγαρίς ένεκα 
της παραλίου αύτής θέσεως μεταξύ δύο θαλασσών, ώς καί ή γεί* 
των αύτής Κόρινθος, ισχυρόν ναυτικόν και πλούτον ούκ ολίγον’ 
διο και έπι μακράν χρόνον μέχρι Σόλωνος και Πεισιστράτου ήρι- 
ζε νικηφορως πρός τούς Αθηναίους περί Σαλαμίνας, ής ένεκα 
πολλάκις ούτοι ήττηθέντες, έψηφίσαντο ϊνα μή τις έπι ποινή 
Οανατου προτεινη τού λοιπού είς τόν δήμον περί Σαλαμΐνος, μέ- 
χρις ού τελευταΐον ο Σόλων διά στρατηγήματος κατέσχε τήν νή
σον και έκτοτε έμενεν αύτη διά παντός κτήμα τών Αθη
ναίων. ’Εκ τούτων δέ δήλον ότι και κατοίκους πλείονας είχε' 
διό και αποικίας ούκ όλίγας έπεμψε πρός άνατολάς καί δυσμάς. 
Κτισματα τών Μεγαρέων λέγονται ή παρά τόν Βόσπορον Χαλ
κηδών και τό Βυζάντιον, ή Συλημβρία, ή έν Πόντω 'Ηράκλεια 
καί Μεσημβρία, ή έν Σικελία Σελινούς, "Υμβλα καί άλλαι’ αϊτι- 
νες άποικίαι, εί καί παρέλαβον κατ’ έθος έλληνικόν καί έξ άλλων 
ελληνικών πόλεων άποίκους, τό πλεΐστον όμως μέρος αύτών άνή- 
κεν είς τούς Μεγαρεΐς, οϊτινες καί αρχηγοί καί κτίσται τών εΐρη-

/ » ~ Τ * 9\μενών αποικιών ησαν J.

5) Περί τών τής Φωκίοος, Λοκρίοος καί Δωμίος κατοίκων.

Περί τής Φωκίδος ιδίως γινώσκομεν οτι ειχεν έν μέσω τού 
δ' π. X. αίώνος είκοσι δύο πόλεις κατά Δημοσθένη J), κατά δέ 

τόν Παυσανίαν είκοσι καί μίαν* ώστε οσον μικραί καί άν ύπο- 
τεθώσιν αι πόλεις αύται, βεβαίως ειχεν ή Φωκις ού μικρόν 
πληθυσμόν; Εφεξής όμως ήλαττώθη ούτος ούκ ολίγον ένεκα τοΰ 
μακρού ιερού πολέμου, δν έπροκάλεσεν άσεβήςεφεσις τών ιεροσύλων 
τούτων ορεινών νά διαρπάσωσι τόν μέγαν θησαυρόν, δν πολλοί αιώ
νες συνεσώρευσαν έξ εύσεβείας είς Δελφούς 5), τό παρ’ Έλλησιν

(1) Πλούταρχος έν βίφ Σολ. 8.
(2) Ερμαν. Α' § 83, 10 και 86, 11 κ. έ.
(3) Έν τω περί παράπρεσβείας § 123 ή σελ. 379.
(4) 10, 20, 2.
(5) Αληθώς υπερβαίνει πασαν πίστιν ό μίγας πλούτος τού έν Δελ·* 

31* 
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έξασθενήσαν ήδη θρησκευτικόν αίσθημα, καί τών Βοιωτών πρός 
τούς γείτονας τούτους αντιζηλία, ης ενεκα ήνεωξαν ούτοι τας 
της Ελλάδος θύρας είς Φίλιππον τόν Μακεδόνα.

Έν καιρω της τών Κελτών έπιδρομής έίς τήν Ελλάδα τώ 280 
π. X. βλέπομεν άληθώς ότι οί Φωκεΐς άντέταξαν κατά τούτων 
μ.όλις 3000 δπλίτας και 500 ιππείς κατά Παυσανίαν 1)* ποσόν 
λίαν μέτριον, οπερ μόλις αναβιβάζει είς 20 ή 25,000 τόν ολον 
τής χωράς πληθυσμόν. Έν τώ πολεμώ τούτω έφάνησαν οί 
Φωκεΐς λίαν πρόθυμοι, οπλίσαντες όσον πλείστους ήδύναντο άν- 
δρας* δι’ ήν προθυμίαν άντήμειψαν αύτούς οί "Ελληνες παραδε- 
χθέντες πάλιν είς τό τών Άμφικτυόνων συνέδρων, έξ ού είχαν άπο- 
βάλει αύτούς ενεκα τής πρός τό έν Δελφοΐς ιερόν άσεβείας των 2).

(1) Αυτόθι 10, 20, 2.
(2) Ό αυτός 10, 8, 3' «Βρέννου δέ τού Γαλατών στρατόν άγαγόντος 

είς Δελφούς προθυμίαν είς τόν πόλεμον οί Φωκεΐς πλείστην τού Ελλη
νικού παρέσχοντο, καί άπό τού έργου τούτου μετασχεΐν Άμφικτυονίας 
αϋθις καί είς τά άλλα έγένετο αξίωμα αυτοΐς άνασώσασθαι τό άρχαΐον».

Έτι έλάσσων ήτο ό τής Λοχφίδος πληθυσμός περί τούς αύ
τούς χρόνους, διότι είς τόν αύτόν πόλεμον 700 μόνον ά'νδρας ήδυ- 
νήθησαν οί ΛοκραΙ νά όπλίσωσι και άντιτάξωσι κατά τών βαρ
βάρων τούτων.

φοΐς ιερού, δν έσύλησαν οί Φωκεΐς έπι τού δεκαετούς τούτου πολέμου, 
δπως διαθρέψωσι τούς μισθοφόρους αύτών και κορέσωσι τήν απληστίαν 
των. ’Άν ό Διόδωρος λέγη άλήθειαν (16, 56), το έκ τού ιερού τούτου λη- 
φθένποσόν άνήρχετο είς μύρια τάλαντα, ήτοι 60,000,000 δραχμών, ούχί 
κατώτερον τοΰ ύπό Αλεξάνδρου κατακτηθέντος έν τοΐς Περσικοΐς θη- 
σαυροΐς. Τοσαύτης άξίας φαίνεται ήσαν τά έν τώ ιερφ χρυσά καίάργυρα 
καί άλλα αναθήματα, α οί τής εύσεβειας χρόνοι έπεσώρευσαν είς αύτό 
άπό τού 'Ομήρου καί έφεξής, και α οι Ιερόσυλοι καί ασεβείς Φω
κεΐς μεταβαλόντες είς νόμισμα συνετήρησαν έπι δέκα έτη τόν πόλεμον 
τούτον έπ’ ίδίω αύτών και τής Ελλάδος άπάσης δλέθρφ I Ό ευσεβής Διό
δωρος έκθέτει (16, 61—64) διά μακρών τήν θείαν τιμωρίαν, ήτις 
βαρεία έπήλθε κατά πάντων τών είς τό θειον ούτως άσεβησάντων, Πρβ. 
καί οσα είπομεν έν Αθηναίου τόμ. δ', σελ. 73 περί τής άπό τών πολιού
χων θεών προστασίας τών ευσεβών κατά τάς θρησκευτικάς τών άρ
χαίων δόξας.



ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ. 437

Έν ηγουμένους δμως χρόνοις φαίνονται οί Λοκροί πολυπλη
θέστεροι, άν είκάσωμεν έκ τοΰ ποσού τών οπλιτών, δπερ αυτοί 
άντέταξαν έν Θερμοπύλαις κατά τοΰ Ξέρξου υπό τόν Λεωνίδαν* 
διότι δ Παυσανίας (10, 20, 2), καταλέγων τάς δυνάμεις τών 
Ελλη'νων τάς έν Θερμοπύλαις τώ βαρβάρω άντιταχθείσας, λέγει 

δτι τών Λοκρών άντετάχθησαν έξακιςχίλιοι, ίσως πάντες οί δυ- 
νάμενοι φέρειν όπλα, διότι δ κίνδυνος ητο έν τή χώρα αύτών. Καί 
δ 'Ηρόδοτος (7, 202), καταλέγων τάς ένταΰθα τών Ελλήνων 
δυνάμεις, δέν ορίζει μέν τδ πλήθος τούτων, προςθέτει δμως 
οτι έξ άπασών τών Λοκρίδος πόλεων ήλθον πανσταρτια είς τάς 
πύλας μαχηταί. Δεχόμ.ενοι λοιπδν δτι τοσοΰτοι ήσαν οί μάχι
μοι τών Λοκρών άνδρες η μικρόν τι πλείονες, εύρίσκομεν δτι έν 
τοΐς Περσικοΐς ή τών Όπουντίων Λοκρών χώρα είχε περί τάς 
πεντήκοντα η καί πλέον χιλιάδας κατοίκων.

Έν τοΐς χρόνοις δμως τοΰ κελτικού πολέμου ήλαττώθη τδ 
πλήθος τούτων, ώστε Φωκίς καί Λοκρίς δμοΰ μόλις είχον τοσού
τους κατοίκους, δσους ή Λοκρίς μόνη έν τοΐς Περσικοΐς.

Έξ ίσου ολιγάνθρωπος ήτο έν τοΐς αύτοΐς χρόνοις καί ή ορεινή 
ΛωρΙς, ή τών Δωριέων πατρίς, ώς εχουσα μόνον τρεις ή τδ πολύ 
τέσσαρας πόλεις, ών δ πληθυσμδς, δσον μέγας καί άν ύποτεθή, 
δέν ήτο πολύ ανώτερος τών 10 ή 15,000.

’Αλλά παραβάλλοντες τούς αριθμούς τούτους πρδς τούς δη- 
λοΰντας τδν σημερινόν πληθυσμόν καί τών τριών τούτων χωρών, 
εύρίσκομεν τδν τελευταΐον τοΰτον πολύ άνώτερον τοΰ έν άρχαίοις 
χρόνοις, έπι τή υποθέσει οτι και αί τρεις αύται χώραι εχουσι τά 
αύτά περίπου φυσικά δρια τδ πάλαι καί νυν’ διότι ή μέν 
Παρνασσίς ή Φωκίς έχει έν ολοις 26,747, ή δέ Λοκρίς 20,368, 
καί ή Δωρίς 20,187 Χ). Διό άμφιβάλλομεν πολύ περί τής αλή
θειας τοΰ αρχαίου πληθυσμού τών χωρών τούτων, ον έπορίσθη- 
μεν έκ τού ποσού τών παρά τοΐς άρχαίοις μαρτυρουμένων 
άνδρών έν τω τετάρτω καί τρίτω π. X. αίώνΓ διότι άλη- 
θώς άπίθανον είναι δτι αί χώραι αύται ήσαν τοσούτον άραιώς κα-

(I) Έν στατιστική τοΰ 4870 σέλ. 5 και 6. 
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τωκημέναι έν τούτοις τοΐς χρόνοις. Ό Γάλλος όμως Alex. Μθ^ 
reau de Jonnes ’), ούδόλως διστάζων περί της ακρίβειας τών 
άριθμών τούτων, δέχεται ότι άμφοτέρων τών χωρών, Φωκίδος 
και Λοκρίδος, ό τών ελευθέρων πληθυσμός ητο κατά τούτους 
τούς χρόνους περί τάς 40,000, οσος δηλαδή καί ό πληθυσμός 
τών σημερινών κατοίκων αύτών. Εις τό ποσόν όμως τούτο, 8 δει
κνύει τό πλήθος τών ελευθέρων κατοίκων τών χωρών τούτω^ 
δυνατόν νά προςτεθή καί τι ποσόν δούλων, άλλ’ ούχί μέγα' 
διότι ό ορεινός ούτος λαός, άπό της γεωργίας καί της κτηνοτρο
φίας ζών, ώς καί σήμερον, ολίγων δούλων ειχεν έξ άρχής χρείαν, 
καί διά τούτο ίσως ήτο άπηγορευμένον αύτοϊς τό πάλαι έκ τής 
νομ,οθεσίας νά έ'χωσι θεραπαίνας και οίκέτας. ?Εν τοΐς χρόνοις όμως 
τούτοις είχον καί ούτοι δούλους, άν άληθή λεγγι 2) δ παρ’ Άθη- 
ναίω Τίμαιος, γράφων' «Καθόλου ήτιώντο τόν Αριστοτέλη διη- 
μαρτηκέναι τών Αοκρικών έθών' ούδέ γάρ κεκτήσθαι νόμον είναι 
Λοκροϊς, ομοίως δέ ούδέ Φωκεύσιν, ούτε θεραπαίνας ούτε οίκέτας, 
πλήν εγγύς τών χρόνων. -Αλλά πρώτη τή Φιλομήλου γυναικί τοΰ 
καταλαβόντος Δελφούς [έν τώ ίερώ πολέμω τώ 355 π. X.] 
δύο θεραπαίνας άκολουθήσαι. Παραπλησίως δέ καί Μνάσωνα τόν 
τού Άριστοτέλους έταΐρον, χιλίους οίκέτας κτησάμενον, διαβλη- 
θήναι παρά τοΐς Φωκεύσιν, ώς τοσούτους τών πολιτών τήν άναγ- 
καίαν τροφήν άφηρημένον. Είθίσθαι γάρ έν ταΐς οίκίαις διακονεΐν 
τούς νεωτέρους τοΐς πρεσβυτέροις».

(1) Statistique des peuples de Eanliquile 1, σελ. 214.
(2) ’Εν βιβλ. 6, σελ. 264.
(3) ίΐρβ. τόν αύτόν έν 8, 66.
(4) 7, 172 κ. έ. 8. 30.

Περί τών κατοίκων Φωκίδος καί Λοκρίδος καί Δωρίδος παρα- 
τηρούμεν καί τάδε'

Ό Ηρόδοτος, καταλόγων τούς στρατούς, ους παρέταξεν δ 
Μαρδόνιος έν Πλαταιαΐς κατά τού έλλ. στρατού, λέγει (9, 31 κ. 
έ.) οτι «έταξε άντία Αθηναίων τε καί Πλαταιέων καί Μεγαρέων 
Βοιωτούς τε καί Αοκρούς καί Μηλιέας τε καί Θεσσαλούς 4) 
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και Φωκέων τούς χιλίους* ού γάρ ών άπαντες οί Φωκέες έμή- 
δισαν, άλλά τινες αύτών και τά Ελλήνων αύξον, περί τον Παρ
νασσόν κατειλημένοι, καί εντεύθεν όρμεώμενοι έφερόν τε καί ήγον 
τήν τε Μαρδονίου στρατιάν καί τούς μετ’ αύτού έόντας Ελ
λήνων. Έταξε καί Μακεδόνας τε καί τούς περί Θεσσαλίαν οίκη- 
μένους κατά τούς Αθηναίους .... Τών μέν βαρβάρων ήσαν 
τριάκοντα μυριάδες, ώς καί πρότερον δεδήλωται (8,113) 2), τών 
δέ Έλλ.ήνων τών Μαρδονίου συμμάχων οιδε μέν ούδείς αριθμόν* 
ού γάρ ών ήριθμήθησαν’ ώς δέ έπεικάσαι, ές πέντε μυριάδας συλ- 
λεγήναι εικάζω. Ούτοι οί παραταχθέντες πεζοί ησαν, ή δέ 
ίππος χωρίς έτέτακτο».

(1) 9, 17—18.
(2) ΠΡ8. Δωδ. 11, 30.
(3) 10, 20,3.
(4) 1, 4,4.

Έπειδή άπίθανον είναι οτι πανστρατιά έξεςφάτευσαν οί Βοιω- 
τοί, Λοκροί καί Μαλιεϊς και Θεσσαλοί ύπέρ τοϋ Μαρδονίου, έπε- 
ται οτι το πλήθος τού στρατού τούτων δέον νά λογισθή περί τάς 
100,000, ήτοι διπλάσιαν τού συμμαχήσαντος τώ Μαρδονίω, τά 
δέ σύνολον τών κατοίκων τών χωρών αύτών ύπέρ τάς 500,000 
ψυχάς" αριθμός, δς δέν φαίνεται άντικείμενος είς ά άνωτέρω εύ- 
ρομεν ποσά τών Βοιωτών, Αοκρών και άλλων.

6) Περί τών τής Αιτωλίας κατοίκων.

Πολύ ύπέρτερον τού τών Φωκέων φαίνεται οτι ήτο το πλήθος 
τών κατοίκων τής Αιτωλίας περί τον δ' καί γ' π. X. αιώνα, ήτοι 
έπί τής έπικρατήσεως τών Μακεδόνων καί τής έπιδρομής τών 
Κελτών' διότι άριθμών δ Παυσανίας3) το πλήθος τού στρατού, 
δν άντέταξαν οί Έλληνες έν Θερμοπύλαις κατά τών βαρβάρων 
τούτων, προςθέτει οτι έκ τών Αίτωλών «πΛείστη έγένετο στρα
τιά καί ές πάσαν μάχης ιδέαν' ή μέν ίππος ού λέγουσιν δπόση, 
ψιλοί δέ ένενήκοντα καί ** έπτακιςχιλίων άριθμον ήσαν οί δπλι- 
τεύοντες». Ό αύτός λόγον ποιούμενος καί άλλαχοΰ4) περί τής 
επιδρομής τών Κελτών τούτων, λέγει ότι «τά αίτωλικον προει-. 
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χεν άκμή νεότητος τον χρόνον τούτον». Εντεύθεν δ ήλον ότι, 
αν δεχθωμεν ότι οί Αίτωλοΐ άντετάχθησαν πανστρατιά κατά 
τών Κελτών, το πλήθος αύτών περ'ι τούς χρόνους τούτους ύπερέ- 
βαινε βεβαίως πολύ τάς 50,000, ελευθέρων τε και δούλων όμου 
λογιζομένων. Κραταιότεροι φαίνονται οί Αίτωλοΐ έν άρχαιοτέροις 
χρόνοις, οτε κατά Θουκυδίδην1) το έθνος αύτών μέγα καί μά
χιμον ητο. Τοΰτο δέ βεβαιοΰται έκ τής ισχύος ήν έδειξαν κατά 
τούς χρόνους τής έν Έλλάδι έπικρατήσεως τών Μακεδόνων, οτε 
το κοινόν των ΛίτωΛων κατώρθωσεν έν τοΐς χρόνοις τοϋ μα
ρασμού τών λοιπών έλληνικών φύλων, έχον ύφ’ εαυτό τήν Κε
φαλληνίαν, μέρος τής Ακαρνανίας καί τής μεσημβρινής Θεσσαλίας, 
και άλλους ούκ ολίγους συμμάχους έν Πελοποννήσω καί αλλα
χού, ν’ άντιτάξη πρώτον μέν κατά Αντιπάτρου πλέον τών δω- 
δεκακιςχιλίων άνδρών πεζών καί ιππέων 2), τελευταΐον δέ καί 
κατά τών 'Ρωμαίων ούχί ολίγους μαχητάς ίδιους καί συμμά
χους 3). Δύναμις δέ τοσαύτη υποθέτει πληθυσμόν ούχί μικρόν 
τής χώρας’ βεβαίως πολύ άνώτερον, ώς εϊπομεν, τών 50,000 
ελευθέρων, είς 8ν δυνατόν νά προςτεθή καί ισάριθμος πληθυσμός 
δούλων.

~(1) 3, 94.
(2) Διοδ. 18, 38 και 19, 35, και 53. Πολυβ. 10,41, 5.
(3) Πολυβ. 22, 9—15 κα'ι Liv. 38, 8—11.
(4) Θουκ. 2, 81.
(5) Πολυβ. 4,30· «Δοκοΰσί μοι οί γνήσιοι τών άνδρών και κοινή καί 

κατ’ ιδίαν ουδέποτε περί πλείονος ούθ£ν ποιεΐσθαι τοΰ καθήκοντος· δπερ 
Ά^αρνανες έν τοΐς πλείστοις καιροϊς ούδενδς τών Έλλήνων ήττον εδρί- 
ρκονται διατετηρηκότες, καίπερ άπό μικρας όρμοόμενοι δυνα'μεως»,

7) Περί τών τής ’Ακαρνανίας κατοίκων.

Περί τοϋ πλήθους τών κατοίκων τής Ακαρνανίας ούδεμίαν 
μαρτυρίαν έχομεν. Έπειδή όμως έν καιρώ τής άκμής τών έχθρι— 
κώς πρός αύτούς διακειμένων Αίτωλών διετήρησαν τήν αυτονο
μίαν καί άνεξαρτησίαν των, καί τούτου ένεκα έν καιρώ τοϋ Πελο- 
ποννησιακοϋ πολέμου συνεμάχησαν πρός τούς Αθηναίους 4), είτα 
πρός τούς Αχαιούς, τούς Μακεδόνας καί τούς 'Ρωμαίους, είκά- 
ζομεν έντεϋθεν ότι ό πολεμικός ούτος καί τίμιος 5) λαός δέν ήτο 
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μεν ισάριθμος πρός τούς Αιτωλούς, άλλ’ ούχι και πολύ τούτου 
ύπολειπόμενος’ άλλως δέν ήδύνατο νά τηρήση την άπό τών φι
λοπόλεμων καί ληστρικών τούτων γειτόνων ανεξαρτησίαν καί 
αυτονομίαν του. Διά τούς λόγους τούτους ύποθέτομεν ότι έν και-! 
ρω τής τών Αιτωλών έπικρατήσεως ή Ακαρνανία είχε περί τάς 
40,000 κατοίκους ή τι πλέον, έλευθέρους καί δούλους, τό ήαισυ 
περίπου τού πλήθους τών Αιτωλών.

Άνακεφαλαιούντες τά ήδη είρημένα περί τών κατοίκων τής 
κυρίας Ελλάδος καί Εύβοιας κατά τόν δ' καί γ' π. X. αιώνα, 
εύρίσκομεν οτι ειχον κατοίκους

ή Αττική περί τάς.......................................  
ή Βοιωτία » » .......................................
ή Εύβοια » » .......................................
ή Μεγαρίς » » .......................................
ή Φωκίς, Αοκρίς καί Δωρίς περί τάς.............  
ή Αιτωλία » »..............
ή Ακαρνανία » »...............

550,000 
200,000 
160,000
40,000 
70,000 
70,000 
40,000

1,130,000

B' Περί τών της Π εΑοποννησου κατοίκων· 
Περί τών τής Λακωνικής και Μεσσηνίας.

Μετά τήν έξέτασιν τών κατοίκων τών χωρών τής κυρίως Ελ
λάδος είςερχόμεθα είς τήν Πελοπόννησον, ήτις καί τό πάλαι όπως 
καί νύν παρεΐχεν άν ούχι τό πλεΐστον, μέγα τούλάχιστον μέρος 
τού καθόλου Ελληνικού γένους, εχουσα μέχρι τών Μηδικών τήν 
ηγεμονίαν τής Ελλάδος διά τήν έν τοΐς οπλοις ύπεροχήν τοΰ 
δεσπόζοντος έν αύτη δωρικού φύλου. Διό άρχόμεθα τής έρεύνης 
άπό τής έπικρατεστέρας έν Πελοποννήσω χώρας, τής Λακωνικής.

Αύτη έξ άπασών τών τής Πελοπόννησου χωρών λέγεται πο- 
λυανθρωποτάτη, εχουσα έν καιρω τής άκμής της κατά Στράβωνα 
εκατόν πόλεις ’), αϊτινες, οσον μικραί καί άν ύποτεθώσι, παρέχουσι 

(!) ’Εν βιβλ. 8 οελ. 362. «Το παλαιόν έκατόνπολίν φασιν αύτήν 
κβλεΐσθαι καί τ& έκατόμβαια δια τοΰτο θυεσθαι παρ’αύτοϊς κατ’έτος».
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βεβαίως πληθυσμόν άνώτερον τών 300,000, οπερ πιθανοποιεΐται 
καί έκ τών πολκών αποικιών, άς οί έν Πελοποννησω και ιδίως 
ct έν Σπάρτη Δωριείς έ'πεμψαν άπό του θ' και εφεξής αίώνος είς 
Κρήτην, 'Ρόδον καί τάς παρακειμένας νήσους και τάς άκτάς της 
Καρίας, ένθα έσχηματίζετο κοινόν εξ πόλεων, κέντρον έχον τό 
ιερόν τοΰ έν Τριοπίω Απόλλωνος 1). Της Δακεδαίμονος άποικοι 
λέγονται προςέτι και οί της Σέλγης και Σαγαλασσοΰ έν Πισι- 
δία 2), καί έν τώ Αιγαίω οί της Θήρας καί Μήλου, καί πολλών 
πόλεων έν Σικελία καί Μεγάλη Έλλάδι, οίον Τάραντος, Κρότω· 
νος, Έπιζεφυρίων Αοκρών, καί άλλων τινών, είς άς μέρος έσχον 
καί οί έν Πελοποννήσω Αχαιοί

(1) 'Ηροδ. 1, 144.
(2) Στράβ. 12, 570 και εξής· Σέλγη ές άρχής μέν δπδ Λακεδαιμο

νίων έκτίσθη πόλις . . . ύστερον δέ καθ’ έαυτήν έμεινεν αύςηθείσα εκ 
τοΰ πολιτεύματος νομίμως, ώστε και δ ι ς μ υ ρ ί α ν δ ρ ό ς ποτέ είναι.»

(3) Περί πασών τούτων βλ. 'Έρμανον Α*. § 79 κ. έ.
(4) "Ενθα άνωτέρω σελ. 410 κ. ε.
(5) Σελ. 362· «Καί ή Λακωνική λειψανδρεΐ κρινομένη προς τήν 

παλαιάν εΰανδρίαν. ’Έξω γάρ τής Σπάρτης αί λοιπαί πολίχναι τινές 
είσι περί τριάκοντα τον άριθμόν.

(6) Πλουτάρχ. έν Άγησιλ. 34' «Χαλεπώς καί βαρέως προς Αγησί
λαον εΤχον, δτι χώραν ούτε πλήθει τής Λακωνικής έλάσσονα, άλλά καί 
πρωτεύουσαν ά ετή τής 'Ελληνικής έ/οντες, καίπερ καρπούμενοι χρό
νον τοσούτον, έπί τής έκείνου βασιλείας άπολωλέκασι·» δι’ Έπαμινών- 
δαν δηλαδή τω 369 π. X. Πρβ. Στράδωνα ίν σελ. 366 και Παυσ. 4, 15f 
3· «Μοίρα τών έν Πελοποννησω ή άρίστη» (Μεσσηνία).

Τών εκατόν όμως πόλεων της Λακωνικής, ών εξήκοντα τά ονό
ματα φέρει δ Κλίντων 4), έπί Στράβωνος μόλις έσώζοντο περί 
τάς τριάκοντα πολίχνας μετά της Σπάρτης 5), ώς καί ύστερον 
λέγομεν.

Έπειδή μετά τής Λακωνικής συνημμένη ήτο καί ή ουδόλως 
ύπολειπομένη ταύτης κατά τό πλήθος τών κατοίκων, ύπερέγουσα 
δέ κατά τήν αρετήν τής χώρας Μεσσηνία6), άπό τοΰ ζ' αίώνος 
μέχρις Έπαμεινώνδου, ή περί τών κατοίκων τής Λακωνικής ερευνά 
ημών αυτή περιλαμβάνει καί τούς τής Μεσσηνίας, ώς υποτελούς 
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έκειντ]. Άμφότεραι αύται αί χώραι κατ’έκτασιν περιελάμβανον τά 
δύο πέμπτα τής Πελοπόννησου «πάσης κατά Θουκυδίδην 1), διό 
και ό πληθυσμός αύτών ήτο ανάλογος ώς έν τοΐς έπομένοις γί
νεται δήλον.

(1) Έν βιβλ. 1, 10· «Λακεδαιμονίων εί ή πόλις έρημωθείη, ληφθείη 
δέ τά τε ίερα καί τής κατασκευής τά έδάφη, πολλήν αν ώμαι απιστίαν 
τής δυνάμεως προελθόντος πολλού χρόνου τοΐς έπειτα πρός το κλέος 
αύτών είναι· καίτοι Πελοπόννησου τών πέντε τάς δύο μοίρας νέμονται, 
τής τε ξυμπάσης ηγούνται και τών έξω συμμάχων πολλών.»

(2) Τοσαύτας διαστέλλει δ 'Ηρόδοτος (6,38), ένθα περί έκφορας τών 
νεκρών βασιλέων όμιλε? «Έκ πάσης δή Λακεδαίμονος (=Λακωνικής) 
χωρίς Σπαρτιητέων άριΟμώ τών περίοικων άναγκαστούς ές τό κήδος 
ιέναι. Τουτέων ών και τών Είλωτέων και αύτέων Σπαρτιητέων έπεάν 
συλλεχθέωσι ές τωυτό πολλαί χιλιάδες σύμμιγα τήσι γυναιξΐ. . . οίμωγή 
διαχρέωνται άπλέτω.»

(3) Παιδεία λακωνική Ξεν. έν πολ. Λακεδ. 3, 6. πολιτεία λακωνική 
Άριστ. έν Πολ. 2, 8, 1 και Λακώνων Πολιτεία, αύτόθι 7, 1« Αϊτών 
Λακώνων γυναίκες, αύτ. 7, 8.

(4) Βιβλ. Θουκ. 8,6 καί αλλαχού πολλάκις. '0 Ήρό5. 7, 234 κα- 
λεΐ τούς τής λακωνικής κατοίκους Λακεδαιμονίους διά τού Δημαράτου, 
άπαντώντος εις τάς έρωτήσεις τού Ξέρξου περί τού ποσού και τοϋ ποιου 
τούτων μετά τήν έν Θερμοπύλαις μάχην· «Πλήθος μέν πάντων τών 
Λακεδαιμονίων πολλόν και πόλιες πολλαί· τό δέ θέλεις έκμαθεΐν, εί-

Τών κατοίκων τής Λακωνικής διαστέλλονται τρεις τάξεις2), 
είς άς προςτίθενται ώς τετάρτη ή τών δούλων.

1) Οί κατ’ έξοχήν Σπα^τιαται^ οιτινες είσι Δωριείς το γένος 
και κάτοικοι τής Σπάρτης, άποτελοϋντες τό δεσπόζον τής χώρας 
μέρος τών κατοίκων και τό κατ’ εξοχήν μάχιμον. Οί αύτοί κα
λούνται και Αάκωνες άπό τής χώρας* οθεν καί πάντα τά τούτων 
ιδίως, ούχί τών λοιπών τής λακωνικής κατοίκων, οιον πολιτεία, 
βίος, επιτηδεύματα, άγωγή καί λοιπά τοιαϋτα, καλούνται λακω
νικά ) ώς άπό τού έπικρατεστέρου μέρους τών κατοίκων.3

2) Οί Λαχεό αυλόν loi. ή μάλλον οί περίοικος καλούμενοι ού
τως ώς οίκούντες τήν πέριξ τής πόλεως Σπάρτης χώραν* άλλά 
καί Σπαρτιάται πολλάκις καλούνται, οτε δέν είναι άνάγκη δια
στολής ). Είσιν ούτοι άρχαΐοι τής χώρας κάτοικοι, ύποταχθέντες 4
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τοΐς Δωριεϋσι μετά τήν κάθοδον τών Ήρακλειδών και την κατο
χήν κα'ι διανομήν της Πελοπόννησου ύπδ τούτων τε και τών Δω
ριέων, ελεύθεροι μέν άλλως και κύριοι της άφεθείσης αύτοϊς χώ
ρας, ύπείκοντες όμως τοΐς Σπαρτιάταις, και της πολιτείας έκτος 
μένοντες, διότι αυτή άνηκεν είς μόνους τούς Σπαρτιάτας’ θελή- 
σει δέ μόνον τούτων παρελαμβάνοντο είς τδν στρατδν, ώς καί οί 
Είλωτες, καί έδίδοντο αύτοΐς ενίοτε καί άρχαί τινες1),

δήσεις. ’Έστι έν τή Λακεδαίμονι Σπάρτη, πόλις άνδρών όκτακισχιλίων 
μάλιστα κη, Ούτοι πάντες είσι όμοιοι τοΐσι ένθάδε μεχεσαμένοισι’ ο"γε 
μην άλλοι Λακεδαιμόνιοι τούτοισι μέν ούκ όμοιοι, αγαθοί δέ.»

(1)Ό Θουκ. 8,22 λέγει ότι ό περίοικος Δεινιάδης ήτο έν Χίφ ναύαρ
χος’ ούχι δμως Λακωνικού στόλου, άλλά συμμαχικού, ώς παρατηρεί ό 
Schomann έν έλλ. άρχ, 1, σελ. 407 έκδ. ά, Πλείω παρ’ Έρμάννφ Α'. 
§ 47. 8.

(2) Βλ. "Ερμαννον Α' § 19 και Biichsenschutz Besilz uncL Er- 
werb. σελ. 126 κ. έ.

(3) Βλ. τδν παρά Στράβωνα σελ. 364 "Εφορον, δς φέρει τάς περί 
τούτου ιςορικάς ειδήσεις, και Ίσοκράτην έν τώ Παναθ.§ 175 έκδ. Bekk.

(4) Άθήν. 6, 265. Χΐοι πρώτοι τών 'Ελλήνων μετά Θετταλούς καί 
Λακεδαιμονίους έχρήσαντο δούλοις, τήν μέν τοι κτήσιν αύτών ού τδν 
αύτδν τρόπον έκείνοις· Λακεδαιμόνιοι μέν γάρ καί Θετταλοέ φανήσον-

3) Οί Είλωτες, οϊτινες καί αυτοί έν άρχή ήσαν έν τή τάξει τών 
Λακεδαιμονίων καί ελεύθεροι, νεμόμενοι ιδίας χώρας* ύστερον όμως 
έπαναστατήσαντες κατά τών Σπαρτιατών, έδουλώθησαν ύπδ τού
των καί άφηρέθησαν τήν χώραν των ), ήν τοϋ λοιπού έκαλλιέρ- 
γουν καί άπέφερον τοΐς κυρίοις αύτής Σπαρτιάταις ρητήν άποφο- 
ράν, τρεφόμενοι καί αυτοί έκ τής προςόδου ταύτης καί αείποτε 
μετ’ αύτής δεδεμένοι τρόπον τινά οντες, διότι οί Σπαρτιάται 
δέν ήδύναντο νά άπομακρύνωσι τούτους άπ’ αύτής καί νά πωλή- 
σωσιν ή μεταχειρισθώσιν ώς τούς λοιπούς δούλους ). ’Ησαν λοι
πόν διά τούτο έστερημένοι έλευθεριας καί ιδιοκτησίας’ ούχί όμως 
καί εντελώς δούλοι, άλλά δουλοπάροικοί τινες, οϊους άπαντώμεν 
καί είς άλλας άριστοκρατικάς έλληνικάς πόλεις, άλλως ονομαζό
μενους, οίον έν Θεσσαλία πενέστας, έν "Αργεί γυμνήτας ή γυμνη- 
σίους καί άλλους αλλαχού ). Είς τήν τάξιν τών Ειλώτων κατε- 

2

3

4
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τετάχθησαν καί όσοι τώνΜεσσηνίων ήττηθέντες δέν άπήλθον τής 
χωράς, άλλ’ έμειναν έν αύτη1)' ώστε ούτως ο τών Ειλώτων και 
περίοικων αριθμός άπετέλει, ώς θέλομεν ίδεϊ, τδ πλειστον τών 
κατοίκων τής Λακωνικής και Μεσσηνίας.

(1) Παυσ. 3, 20, 6' «Πρώτοι έγένοντο ούτοι (οΐ τοΰ "Ελους κάτοικοι) 
Λακεδαιμονίων δούλοι τοΰ κοινοΰ καί Είλωτες έκλήθησαν πρώτοι καθά- 
περ γε καί ησαν. Το δέ ο’.κετικδν το έπικληθέν ύστερον, Δωριείς Μεσση- 
νίους όντας, όνομασθήναι καί τούτους έξενίκησεν Είλωτας». Αθηναίος 6, 
272. «Τδ δέ τών Ειλώτων έθνος παντάπασιν ώμώς διάκειται καί πι- 
κρώς. Ε’.σί γάρ ούτοι καταδεδουλωμένοι πολύν ηδη χρόνον ύπδτών Σπαρ
τιατών, οΐ μέν αύτών έκ Μεσσήνης οντες, οΐ δέ Έλεαται, κατοικοΰντες 
πρότερον τύ καλούμενον 'Έλος τής Λακωνικής.»

(2) Mulier Dor. 2, σελ. 22 καί 23.

4) Εις τούς κατοίκους τής Λακωνικής άριθμητέοι τελευταίοι 
και οί αιχμάλωτοι ή αργυρώνητοι και οίκογενεις δούλοι, ών ό 
αριθμός βεβαίως δέν ήτο τοσουτο μέγας, όσον είς άλλας βιομη- 
χανικάς και έμπορικάς πόλεις, άλλ’ οπωςδήποτε ητο ούχί μι
κρός' διότι καί οί Σπαρτιάται μετεχειρίζοντο τοιούτους είς τάς 
οίκιακάς ύπηρεσίας καί οί περίοικοι έτι μάλλον, οϊτινες μετη'ρ- 
χοντο βιομηχανικάς έργασίας, ών τά προϊόντα είσί γνωστά καί 
έκτδς της Λακωνικής ), ώς κατωτέρω περί τούτου έσται λόγος.2

Άλλά καί αυτοί οί Είλωτες ένδεχόμενον νά εϊχον καί είς τάς 
έργασίας των βοηθούς, καθόσον μάλιστα πολλοί τών Ειλώτων 
καί ιδίαν περιουσίαν είχον, ην έκ της γεωργίας καί άλλοθεν έπο- 
ρίζοντο οί δραστηριώτεροι καί φειδωλοί. Γινώσκομεν ότι έπί 
Κλεομένους τού γ', οστις ύπεσχέθη νά άποδώση την ελευθερίαν 
είς πάντας όσοι ηδύναντο νά δώσωσι πέντε μνας, ήτοι 500 δραχ-

ται κατασκευασάμενοι την δουλείαν έκ τών ‘Ελλήνων τών οικουντων 
πρότερον την χώραν, ην έκεΐνοι νΰν εχουσιν, οΐ μέν Αχαιών, Θετταλοί 
δέ Περ^αιβών και Μαγνητών· και προςηγόρευσαν τούς καταδουλωθέντας 
οΐ μέν Είλωτας, οΐ δέ Πενέστας». Πολυδ. 3, 83. «Μεταξύ έλευθέρων και 
δούλων οΐ Λακεδαιμονίων Είλωτες και Θετταλών Πενέσται καί Κρη- 
τών Κλαρώται και Μνώται, καί Μαριανδυνών Δωροφόροι και Άργείων 
Γυμνήτες και Σικυωνίων Κορυνηφόροι.» Πρβ. 'Έρμαννον καί Buchsen- 
Schlitz ένθα άνωτέρω.
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μάς, άνευρέθησαν έξακιςχίλιοι Είλωτες, οιτινες κατέβαλαν ευκό
λως τό ποσόν τοΰτο1).

(1) Πλούταρχ. έν βίω Κλεομ. 23* «Τών Ειλώτων τούς πέντε μνας 
αττικός καταβαλόντας έλευθέρους έποίει· και τάλαντα πεντακόσια συνέ- 
λεςε». Προ. ΜύΙΙυΓ ε, ά. σελ. 28 κ. έ.

(2) Μύρων παρ' Άθηναίω 6, 27|· « Πολλάκις ήλευθέρωσαν Λακεδαι
μόνιοι δούλους, και ούς μέν άφέτας έκάλεσαν, ούς δέ αδέσποτους, ούς δέ 
έρυκτήρας, δεσποσιοναύτας δέ άλλους ούς είς τούς στόλους κατέτασσον 
άλλους δέ νεοδαμώδεις, ετέρους όντας τών Ειλώτων.»

(3) Έν Παναθηναϊκώ § 255* «Έν τούτοις τοΐς καιροϊς τοσοΰτο φρο- 
νήσαι φής αύτούς, ώςτε όντας ού πλείους τότε διςχιλίων ούχ ήγήσασθαι 
σιοας αύτούς άςίους είναι ζην, εί μη δεσπόσαι πασών τών έν Πελοπον- 
νήσω πόλεων γενέσθαι δυνηθεϊεν».

(4) Έν Πολιτ. 2, G, 12. «Λέγουσι δέ ώς έπι τών προτέρων βασι
λέων μετεδίδοσαν τής πολιτείας, ώστ’ ού γίνεσθαι τότε ολιγανθρωπίαν 
πολεμούντων πολύν χρόνον’ καί φασι ειναί ποτέ τοΐς Σπαρτιάταις καί 
μυρίους. Ού μην άλλ’ είτε έστ'ιν αληθή ταΰτα είτε μή, βέλτιον τό διά 
τής κτήσεως ώμαλισμένης πληθύειν άνδρών τήν πόλιν».

Περί άλλων τινων υποδιαιρέσεων τών της Λακωνικής κατοί
κων, αΐτινες μάλλον πολιτικήν σημασίαν έχουσιν ή αριθμητικήν, 
περιττόν νά κάμωμεν λόγον* διότι τό πλήθος τούτων ήτο άνα- 
λόγως μικρόν, και ώς τοιουτο περιλαμβάνεται εις τάς λοιπάς 
υποδιαιρέσεις τών κατοίκων’ τοιοΰτοιήσαν οί νεοδαμώδεις, οί μώ- 
θακες και εϊ τινες άλλοι2).

1) Περί τοϋ πλήθους τών Σπαρτιατών.

Κατά τήν παρ’ Ίσοκράτει3) φερ ομένην άρχαίαν παράδοσιν, τό 
τών Δωριέων πλήθος, οπερ μετά τήν είς Πελοπόννησον κάθοδον 
τών Ήρακλειδών κατέλαβε τήν Σπάρτην, ήτο ούχί πλέον τών 
διςχιλίων. Άλλά τοΰτο ύστερον, ήτοι κατά τούς χρόνους τών 
πρώτων βασιλέων, ηύξησεν είς δεκακιςχιλίους περίπου κατ’άλ
λην παρ’ Άριστοτέλει4) σωζομένήν παράδοσιν, ήν εί κα'ι ό φιλό
σοφος δέν εκφέρει μετά βεβαιότητας, πιθανοποιεϊ όμως προςθέτων 
οτι έπί τών προτέρων βασιλέων μετέδιδον ευκόλως τής πολι
τείας καί άλλοις’ διό ταχέως ήδύνατο νά έπέλθφ ή τοΰ πλήθους 
τών Σπαρτιατών αύξησις, οπερ ύστερον σπανίως καί μετά πολ- 



ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ. 447

λάς δυςκολίας έγίνετο. Διά δέ την δυςκολίαν ταύτην θέλομεν 
ίδέΐ επομένως οτι το τών Σπαρτιατών πλήθος ήλαττώθη πολύ έν 
ύστέροις χρόνοις.

Την Άριστοτέλους παράδοσιν πιστοποιεί καί έτέρα, ήν διέ- 
σωσεν ό Πλούταρχος έν τώ βία» τοϋ Λυκούργου ’). Κατά ταύτην 
δ νομοθέτης ούτος διένειμε την μέν άλλην Λακωνικήν τοΐς περιοί- 
κοις είς τριςμυρίους κλήρους, την δέ τών Σπαρτιατών είς έννακις- 
χιλίους* οπερ έμφαίνει η οτι τοσοϋτοι ήσαν τότε Σπαρτιάται και 
περίοικοι, ή οτι ταχέως έ'μελλον ούτοι ν’ αύξηθώσιν είς τοσούτους, 
καί διά τούτο διένειμε τήν χώραν ευθύς είς τοσούτους κλήρους 
ή ϊσας μερίδας. Τδ δεύτερον πιθανοποιεΐ ή παρά τω αύτώ Πλου- 
τάρχω άλλη παράδόσις, οτι δ μέν Λυκούργος ώρισεν έξακιςχι- 
λίους ή τετρακιςχιλίους πεντακοσίους κλήρους, είς ούς προςέθη- 
κεν δ μετ’ αυτόν βασιλεύσας Πολύδωρος τούς λοιπούς τριςχιλίους 
ή τετρακιςχιλίους πεντακοσίους.

Τδ ποσδν τούτο, είτε αληθώς παρεδόθη ύπδ τών αρχαίων είτε 
ύπδ τών ύστερον μετε-βιβάσθη είς τούς χρόνους τούτους, φαίνε
ται οτι συμφωνεί πρδς τδ αληθές ιστορικόν τδ έπι τής άκμής τής 
Σπάρτης ύπαρχον* διό παραδίδεΐαι ώς μόνιμον τρόπον τινά και 
σταθερόν άπδ τών πρώτων τής Σπάρτης βασιλέων μέχρι τών 
περσικών πολέμων. Καθ’Ηρόδοτον δ παρά τώ στρατώ τού 
Ξέρξου Δημάρατος, έρωτηθείς ύπδ τούτου περί τού πλήθους τών 
Σπαρτιατών, είπεν οτι ούτοι ήσαν όκτακιςχίλιοι. 'Η μαρτυρία 
αύτη, γενομένη ύπδ άνδρός δυναμένου γινώσκειν άκριβώς τά τών 
Σπαρτιατών^ καί άναφερομένη παρά συγχρόνου σχεδόν καί άξιο- 
πίστου ιστορικού, φαίνεται πάντως βεβαία, και ώς τοιαύτη δηλοΐ

(1) Κ εο. 8’ α Διένειμε τήν μεν άλλην τοΐς περιοίκοις Λακωνικήν τριςμυ- 
ρίους κλήρους, τήν δέεις τό άστυ τήν Σπάρτην συντελούσαν έννακισχι- 
λίους* τοσοϋτοι γάρ έγένοντο κλήροι Σπαρτιατών. "Ενιοι δέ φασι τον μεν 
Λυκούργον Ιςακιςχιλίους νεΐμαι, τριςχιλίους δε μετά ταύτα προςθήναι 
Πολύδωρον οί δέ τούς μέν ήμίσεις τών έννακιςχιλίων τοΰτον, τούς δε 
ήμίσεις Λυκούργον».

(2) 7, 23ί . «’Έστι έν τή Λακεδαίμονι Σπάρτη, πόλις άνδρών όκτα» 
κιςχιλίων μάλιστα κη.»
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ήμΐν τδ άληθές πλήθος τών Σπαρτιατών έν τή άκμη αυτών*
Εις βεβαίωσιν αυτής προςέρχεται και άλλη τοϋ 'Ηροδότου1),λέ- 

γοντος οτι έν τή έν Πλαταιαΐς μάχη άντετάχθησαν δεκακιςχίλιοι 
Λακεδαιμόνιοι, ών πεντάκιςχίλιοι ήσαν Σπαρτιάται. Είναι μέν 
τό ποσδν τοΰτο μεϊον τοϋ ύπδ Δημαράτου μαρτυρομένου, άλλά 
πιθανόν ήμΐν δοκεΐ ότι πάντες οί μάχιμοι τής Σπάρτης πολΐται 
δέν έξεστράτευσαν, άλλά μόνον τά πέντε μέρη τών όκτώ, οσον 
μέγας καί άν ήτο δ άγων και δ τής 'Ελλάδος κίνδυνος. Τδ αυτό 
ύποθέτομεν οτι έ'πραξαν και οί λοιποί 'Έλληνες οί έν Πλαταιαΐς 
άντιταχθέντες τοΐς βαρβάροις. Οί Αθηναίοι τουλάχιστον έν τη 
αύτη μάχη ησαν όκτακιςχίλιοι έν δέ τω Μαραθώνι δεκακιςχί- 
λιοι2), εί καί, ώς άλλαχοΰ είδομεν, τδ πλήθος τοΰτο, συνερχόμε- 
νον έν ταΐς έκκλησίαις καί δυνάμενον φέρείν όπλα κατά τούς αύ
τούς χρόνους, ήτο πλέον τών διςμυρίων.

1) Έν βιβλ. 9, 28. Πάντες οί έκ τής Λακωνικής έν Πλαταιαΐς άν- 
τιταχθέντες τοΐς βαρβάροις ήσαν 50,000 ('Ηροδ. 9, 6)j ών 5000 ήσαν 
Σπαρτιάται, 35,000 Είλωτες ('Ηροδ. 29),[και 10,000 Περίοικοι. Τού
των δέ 5000 όπλΐται και 5000 ψιλοί ('Ηροδ. 9, 11).

2) Grotc έν έλλ. ίστορ. 2, 501 γερμ. μετ.
3) Έν Πολιτ. 2, 6, 11* «Τοιγαροΰν δυναμένης τής χώρας χιλίους 

ιππείς τρέφειν και πεντακοσίους και δπλίτας τριςμυρίους, ούδέ χίλιοι τδ 
πλήθος ήσαν.» οτε οί Θηβαίοι εΐςέβαλον εις τήν Λακωνικήν τω 3β9 
π. X. ύπδ τδν Επαμεινώνδαν.

Έκ τούτων πειθόμενοι νομίζομεν ότι τδ τής Σπάρτης πλήθος 
τών πολιτών ήτο έν τή άκμή ταύτης περί τάς 8—10,000. 
"Οντων δέ τών μαχίμων τοσούτων, επεται ότι τδ παν πλήθος 
τών Σπαρτιατών έκατέρου γένους, άρρενος καί θήλεος, ητο έν 
καιρω τών Μηδικών περί τάς 40,000.

Άλλ’έν τοΐς έπομένοις άρχεται ή τοϋ ποσοΰ τούτου έλάττωσις 
νά προβαίνη κατ’άπίστευτον λόγον* διότι μετά 100 περίπου ετη 
μ.ετά τήν έν Πλαταιαΐς μάχην, έν ή άντετάχθησαν κατά τών 
Περσών, ώς είπομεν, 5000 Σπαρτιάται, τδ πλήθος τούτων μό
λις άνήρχετο είς χιλίους κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Άριστοτέ
λους 3). Ό φιλόσοφος ούτος έπικρίνων τήν τοϋ Λυκούργου πολι- 
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τειαν, ώς μη συντελούσαν εις την αύξησιν τοΰ πλήθους τών Σπαρ
τιατών, παρατηρεί οτι, ενώ ή χώρα ήδύνατο νά τρέφ-ρ 1500 ιπ
πείς και 30,000 δπλίτας, μόλις είχεν έπί τής τών Θηβαίων 
είς τήν Λακωνικήν είςβολής ν’ άντιτάξη κατά τούτων χιλίους 
οπλιτας. Περί τούς αύτούς τούτους χρόνους γραφών και δ Ξενο
φών καλεΐ τήν Σπάρτην όλιγανθρωποτάτην πόλιν *). Είς τήν έν 
Λεύκτροις μάχην είχεν δ βασιλεύς Κλεόμβροτος ούχί πλείους 
τών 700 2)* τδ δέ είς τήν πόλιν ύπολειφθέν πλήθος τών Σπαρ
τιατών φαίνεται οτι δέν ήτο πολύ ύπέρτερον τούτου κατ’ ά'λλην 
μαρτυρίαν τοΰ αύτοΰ Ξενοφώντος 3), βεβαιοΰντος «Σπαρτιατών ού 
μειόνων απολωλότων έν τή έν Λεύκτροις μάχη ή λειπομένων».

Είς άναπλήρωσιν τοΰ έλαττουμένου ποσοΰ τών Σπαρτιατών 
και τής ούτως έςασθενούσης ισχύος τούτων έπί τών Περίοικων 
και Ειλώτων κατέτασσεν ή πολιτεία είς τούς έλευθε'ρους πολίτας 
έκ τών Ειλώτων οσοι εύδοκίμουν έν τοΐς πολέμοις, ούς ώνόμαζε 
τεοόαμώΰεις, ήτοι νέους πολίτας ή δημότας'). Καί έν μέν τω 
Πελοποννησιακω πολέμω και έν τοΐς αμέσως έπομένοις χρόνοις 
ήτο έν τούτω έλευθεριωτέρα ή πολιτεία άναλόγως τής έν τοΐς 
πολέμοις ανάγκης καί τής μεγάλης τών Ειλώτων ύπηρεσίας’ 
διότι τώ μέν 421 π. X. μανθάνομεν οτι περί τούς 600 νεοδα- 
μώδεις έστάλησαν ύπδ τδν Βρασίδαν ΐνα καταλάβωσι τδ Λέπρεον 
παρά τήν μεσημβρινήν Ηλείαν 4), τώ δέ 400 έμάχοντο ύπδ τδν 
Θίμβρωνα έν τή Μικρά Άσία περί τούς 1000’ύςερον δέ δ Αγη
σίλαος λαμβάνει είς τδν κατά Περσών πόλεμον διςγιλίους νεο- 
δαμώδεις καί έξακιςχιλιους συμμάχους 5). Έν τοΐς ύστερον όμως 
χρόνοις δέν γίνεται μνεία νεοδαμωδών’ διότι ή πόλις δέν έποίει 
ίσως χρήσιν τοιούτου είδους άπελευθερώσεως’ άλλά δι’ αύτδ τοΰτο

(1) Έν Λακώνων πολιτεία 1, 1.
(2) Ξενοφ. έλλ. 6, 4, 15.
(3) Έν Άγησιλ.2, 24.
(4) Θουκ. 5, 34. και 5, 67* Δύναται τδ νεοδαμώδες Ελεύθερον ήδη 

είναι. Σχ.
(5) Θουκ. 7, 19. Ξένο©, έλλ. 3, 1, 4 και 4, 2. Άγησ'λ. 1, 7. 

Πλουτ. Άγηοιλ. 6. Περί τών πολιτικών δικαίων τών νεοδαμωδών υλ. 
Schomann έλλ. άρχ. 1, 199 έκδ. ά.

('Αθηναίου τεύχος ς' έτους δ'.) 3$



450 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

καί ήλαττοΰτο δσημέραι το πλήθος τών Σπαρτιατών, ώς κατω
τέρω έροΰμεν.

2) Περί τοΰ πλήθους τών Περίοικων.

Περί τοΰ πλήθους τών τής Σπάρτης Περίοικων ή τών Λακε
δαιμονίων γινώσκομεν οτι άπενεμήθησαν αύτοϊς ύπο Λυκούργου 
τριςμύριοι κλήροι, τοΐς δέ Σπαρτιάταις έννεακιςχίλιοι, οπερ δηλοΐ 
οτι το τών Περίοικων πλήθος ήτο τότε ύπερτριπλάσιον τοΰ τών 
Σπαρτιατών. Πλήν τούτου δέ και άλλαι μαρτυρίαι τών ύστε
ρον χρόνων πιθανοποιοΰσιν έν μέρει τοΰτο. Ό 'Ηρόδοτος1) λέγει 
οτι έν Πλαταιαΐς κατά Μαρδονίου άντετάχθησαν 50,000 Λα
κεδαιμόνιοι, ών ήσαν 5,000 όπλΐται Σπαρτιάται, έχοντες πα
ρ’ αύτοϊς 35,000 Είλωτας δούλους και 10,000 Περίοικους, 
τούς μέν 5000 τούτων όπλίτας, τούς δέ έτέρους 5,000 ψι
λούς 3). 'Υποθέτοντες δέ οτι ούχι πανστρατιά έξήλθον οί Περίοι
κοι, ώς ούδέ οί Σαρτιάται, επειδή τούτων μόνον 5,000 ήσαν έν 
Πλαταιαΐς έκ τών 8,000 4), ώς ανωτέρω είδομεν, εικάζομεν κα
τ’ αναλογίαν, οτι περί τάς 1 5,000 ήσαν τότε έν Λακωνική Πε
ρίοικοι, οί έ'χοντες ηλικίαν 20—60 ετών5)’ ώστε το δλον τών 
Περίοικων πάσης ηλικίας και γένους δέον νά ήτο ύπέρ τάς 60,000.

(1) ’Εν βιβλ. 9, 6|· «Λακεδαιμόνιοι έόντες συν ψ-Χοΐσι άριθμον πεν- 
τακιςμύριοι».

(2) Ό αυτός 9, 28· «Τό δεξιόν κεράς εϊχον Λακεδαιμονίων μύριοι· 
τουτέων δέ τούς πεντακιςχιλίους, έόντας Σπαρτιάτας, έιρύλασσον ψιλοί 
τών Εΐλωτέων πεντακιςχίλιοι καί τριςμύριοι κατ’ άνδρα έκαστον επτά 
τεταγμένοι.»

(3) 9, 11 και 28. Έν τώ πρώτφ χωρίφ φέρονται οί όπλΐται, έν δέ 
τώ δευτέρω οί ψιλοί, ών είς περί έκαστον τών οπλιτών λέγεται ύπαρχων.

(4) Ήροδ. 7, 234.
(5) Ή εικασία αύτη πιθανοποιεΐται καί ε’ξ άλλης μαρτυρίας τοΰ Ηρο

δότου (8, 43 καί 131), λέγοντας δτι συγχρόνως τή έν Πλαταιαΐς μάχη 
προίστατο τοΰ έν Μυκάλη ναυτικού τών Ελλήνων Λεωτυχίδης ό Σπαρ
τιάτης, εχων 16 τριήρεις έκ τών 110 τοΰ δλου στόλου καθ’Ηρόδοτον 
(8,131) ή τών 250 κατά Διόδωρον (11,34), έν αΐς ήσαν πλέον τών 
τριςχιλίων άνδρες καί έκ τών τριών βεβαίως τάξεων τών τής Λακωνι
κής κατοίκων, άρα και έκ τών Περίοικων ούκ ολίγοι.
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3) Περί τοΰ πλήθους τών Ειλώτων.

Το τών Ειλώτων πλήθος δυνάμεθα νά άνεύρωμεν κατά προςέγ- 
γισιν έκ του πλήθους αύτών, ο παρετάχθη καθ’ 'Ηρόδοτον έν 
Πλαταιαΐς’ ήτο δέ τοΰτο 35,000. Έπειδή δέ πιθανόν είναι οτε 
οί Σπαρτιάται είς τήν κρισιμωτάτην αύτήν μάχην παρέταξάν 
πάντας τούς Είλωτας, οσοι ήδύναντο φέρειν όπλα, καί οτι πάν- 
τες οί ένταΰθα δυνατόν νά έκληφθώσιν αρχηγοί οίκων, ήτοι οίκογε* 
νειάρχαι έχοντες γυναίκα καί τέκνα, δυνάμεθα νά παραδεχθώ- 
μεν οτι ά'παν τό πλήθος τών Ειλώτων τής Λακωνικής καί Μεσ
σηνίας δέν ήτο περί τά Μηδικά πλέον τών 150,000 πάσης ηλι
κίας καί γένους, ήτοι τετραπλάσιον τοΰ τών Σπαρτιατών καί 
ύπερδιπλάσιον τοΰ τών Περίοικων.

Ούτως ή αναλογία τοΰ πλήθους τών Ειλώτων πρός τό τών 
Σπαρτιατών ήτο ή αυτή σχεδόν, οία καί ή τοΰ πλήθους τών 
δούλων τής Αττικής πρός τό τών έλευθέρων Αθηναίων' καθόσον 
μάλιστα καί οί Λακεδαιμόνιοι λέγονται ύπό τών άρχαίων οτε 
είχον πολλούς δούλους, τούς Είλωτας δηλ., οϊτινες έκαλλιέργουν 
παρ’ αυτοΐς τήν γήν καί έτρεφαν έξ αυτής τούς ώς έν στρατοπέόω 
ζώντας Σπαρτιάτας, δ έργον παρ’ Άθηναίοις και ά'λλοις Έλλη- 
σιν έξετέλουν αργυρώνητοι ή αιχμάλωτοι δούλοι ή καί οίκογε- 
νεΐς, οϊτινες πάντες και οίκέται γενικώ όνόματι καλούνται *).

4) Περί τοΰ πλήθους τών οίκετών.

Άλλά πλήν τών Ειλώτων ύπήρχον έν τή Σπάρτη καί τή Λα
κωνική πάση, ίσως δέ καί έν τή Μεσσηνία, καί δούλοι αργυρώ
νητοι καί οίκογενεΐς, χρήσιμοι είς τάς οίκιακάς ύπηρεσίας τών 
Σπαρτιατών καί είς τά έργαστήρια τών Περίοικων καί τών Ειλώ
των πρός τούτοις* διότι είς τοιαύτας έργασίας πιθανόν οτι οί

(1) Θουκ. 8, 40. «Οί γάρ οίκέται τοΐς Χίοις πολλοί δντες καί μια 
γε πόλει πλήν Λακεδαιμονίων πλεΐστοι γενόμενοι καί άμα διά το πλή
θος χαλεπωτέρως ένταΐς άδικίαις κολαζόμενοι.» Ένθα ό αρχαίος σχολια
στής παρατηρεί· «Πλείονες οίκέται ήσαν έν Χιω ήπερ έν άλλη τινί πό- 
λει πλήν Λακεδαιμονίων* ή γάρ Λακεδαίμων πλείστους ειχεν οικετας.» 
Οίκέται δ’ ένταΰθα άλλοι δεν έννοοΰνται ή οί Είλωτες, ούς ταυτίζει τοΐς 
έν Χ'ω ό Σχολιαστής.
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Σπαρτιάται κα'ι οι Περίοικοι κα'ι οί ευπορότεροι τών Ειλώτων 
μετεχειρίζοντο και δούλους, οιτινες έξετέλουν παρ’ αύτοΐς ού 
μόνον οίκιακάς εργασίας, άλλά είργάζονται πολλοί και είς εργα
στήρια. Γνωστόν δέ είναι οτι οί κάτοικοι της Λακωνικής, μάλι
στα δέ οί Περίοικοι, κατεσκεύαζον μετά πολλής δεξιότητας είδη 
τινά της οικιακής ανάγκης καί προσωπικής χρήσεως, ά καί έκτος 
της Λακωνικής έξέπεμπον εμπορίας χάριν. Τοιαύτα δέ ήσαν 
πολλά πήλινα άγγεΐα, ώς οί λακωνικοί κώθωνες, κρατήρες, κύ
λικες, ξύλινα σκεύη, οίον τράπεζαι, καδέδραι, άμαξαι, σιδηρά καί 
έν γένει μετάλλινα έργα, ώς ξίφη, περικεφαλαία! καί άλλα* τά 
λακωνικά ύποδήματα καί αί άμυκλαίδες έμβάδες ησαν όνομα- 
σταί καί έπιζήτητοι πανταχού της Ελλάδος. Τινές δέ τών Λα
κώνων τεχνιτών άνυψώθησαν καί είς άληθεΐς καλλιτέχνας, ών τά 
ονόματα μετ’ εύφημίας φέρονται ύπο τών άρχαίων

Προς παρασκευήν λοιπόν τοιούτων της βιομηχανίας πραγμά
των, ά έν μεγάλη ποσότητι κατεσκευάζοντο, άνάγκη ητο δού
λων άργυρωνητων. ΓΟσον δέ μικρόν καί άν ύποθέσωμεν τό πλή
θος τούτων, ύπαρχόντων τών Ειλώτων, πάλιν δέον νά δεχθώμεν 
ότι έν έκάστω οίκω τών Σπαρτιατών καί Περίοικων έδούλευον 
κατά μέσον όρον τρεις η τό πολύ πέντε. Ύποθέσαντες λοιπόν 
τόν άριθμόν τών οίκων τών Σπαρτιατών καί Περίοικων περί τάς 
40,000, καί προςθέτοντες δεκακιςχιλίους έτι οίκους τών Ειλώ
των έχόντων δούλους, εύρίσκομεν ποσόν δούλων 50,000X3 ή 
5=150,000—250,000 δούλους.

Τό ποσόν τούτο τών οίκετών προςτιθέμενον είς τό τών Ει
λώτων παρέχει ήμΐν άθροισμα 300,000—450,000 ψυχών, 
αριθμός οστις έξισοϋται περίπου πρός τόν άριθμόν τών έν τή Ατ
τική οίκετών, καί συμφωνεί πρός την τού Θουκυδίδου μαρτυρίαν 
ότι έν Λακεδαίμονι καί Χίω πλεΐστοι ήσαν οίκέται.

(1) Περί πάντων τούτων μακρόν λόγον ποιείται ό Mulier έν Δωριεΰσι 
τόμ. 2, σελ. 22 κ. έ. καί ό Biichsenschutz die Ilauptstalten des 
Gewerbfleisses in clas. Alterthum 1869. βλ. και άλλους παρ’ 'Ep- 
μάννφ. Γ', § 43, H.
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Εις το ποσον τών Ειλώτων κα'ι δούλων άν προςθέσωμεν τό 
τών Σπαρτιατών, οπερ ανωτέρω ευρομεν ότι ήτο περί τάς 40,000, 
και τό τών Περίοικων, όντων περί τάς 60,000, εύρίσκομεν ότι 
άπαντες οί τής Λακωνικής και Μεσσηνίας κάτοικοι ησαν τόν έ 
και δ' αιώνα περί τάς 500,000 πάσης ηλικίας και γένους, ήτοι 
ύπερδιπλασιον τοϋ πλήθους τών σημερινών κατοίκων τής Λακω

νικής και Μεσσηνίας, ών η μέν Λακωνική είχε κατά τήν άπαρίθ- 
μησιν τών τής 'Ελλάδος κατοίκων, τήν γενομένην τώ 1870 1), 
105,851, ή δέ Μεσσηνία 130,147, όμοϋ 235,998.

('Έπεται συνέχεια)

Εϊθ. Καςτορχης.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΔΗΛΟΥ, ΡΗΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΥΘΉΡΩΝ.

Έκδίδοντες έν τώ προηγουμένω τεύχει τήν έκ Λεβαδείας με
γάλην περί έργωνίας έπιγραφήν δέν άνεδράμομεν είς τάς τών 
'Ελληνικών νήσων έπιγραφάς, τάς περιεχομένας έν τώ Corpus 
Inscriptionum Graecarum του Boeckh, ϊνα ίδωμεν έκεΐ πρό 
έτών έκδεδομένην μίαν πολύ όμοίαν αύτής και τήν άναφέρωμεν 
ώς τοιαύτην, τήν ύπ’ άρ. 2266 έκ Δήλου συγγραφήν έργωνίας πρός 
έπισκευήν τοϋ ναοΰ τοϋ Απόλλωνος. ’Έτι δέν ένθυμήθημεν τότε 
νά εϊπωμεν, οτι πρό δύο και ήμίσεος έτών είδομεν σταλέν παρά 
τοϋ Σταματάκη έκ Δήλου (*)  έκτυπον χάρτινον έπιγραφής, οϋ-

(*) 'Όρα Αθηναίου τόμ. β'. σελ. 131, ένθα δημοσιεύοντες τας πρώ- 
τας ήμΐν έκεΐθεν σταλείσας έπιγραφάς έξεθέσαμεν διά βραχέων τό ιστο
ρικόν τής αύτών εδρέσεως, γενομένης κατ’ άρχάς μέν υπό τών Γάλλων 
Buriiouf καί Lebegue, ύστερον δέ και δπό τοΰ Σταματάκη. Πρβλ.και 
Burnouf άρθρου έν Revue archeologique τών Παρισίων, φυλλάδ. Αύ
γουστου τοϋ 1873 καί Lebegue άρθρον έν Comptes rendus des sean- 
ccs de 1’Acad. d. Inscr. et bej.leltrcs, φυλλάδ. Δεκεμβρίου τοϋ 1873.·

(1) Βλ. Στατιστικήν τής 'Ελλάδος τοϋ 1870, σελ. ιγ'· 
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σης μέν πολύ κολοβής, σαφώς δέ διαλαμ,βανούσης περί έργωνίας. 
Τώρα δέ άνασκαλεύοντες τά χαρτία ημών παρετηρήσαμεν τοΰτο 
κα'ι ένοήσαμεν οτι το έπι τοΰ χάρτινου ημών έκτυπου κείμενον 
είναι άναμφιβόλως μέρος έκείνης τής έν τώ Corpus, ήτις δέν 
ήτο ολόκληρος οτε έξεδόθη. Άλλά τοΰτο νοήσαντεςδέν κατωρ- 
θώσαμεν και οπερ πολύ έπι μίαν στιγμήν ήλπίσαμεν, τδ νά 
προσκολλήσωμεν δηλ. τδ νέον μικρδν τεμάχιον είς τδν οικεΐον 
τόπον τοΰ μείζονος παλαιού καί ούτω νά συμπληρώσωμεν κα- 
νέν τών χασμάτων, έφ’ οίς δικαίως έδυσχέραινεν δ σοφδς εκδότης 
τοΰ Corpus. Όπωςδήποτε όμως, έκρίναμεν καλδν νά έκδώσωμεν 
σήμερον τδ έκ Δήλου νέον τεμάχιον, τδ μέν διά τήν πολλήν του 
ομοιότητα πρδς τήν έν τή Λεβαδειακή επιγραφή φρασεολογίαν, 
τδ δέ καί κυρίως πρδς έπαύξησιν τής έν τώ Corpus έπιγραφής, 
έλπίζοντες άμα, δτι ευτυχέστερος ημών άλλος θέλει ίσως δυ- 
νηθή νά τδ προσκολλήση που έκεϊ προσφυώς καί νά προαγάγη 
έπι μάλλον τήν τοΰ άξιολόγου εγγράφου έρμηνείαν, ήν έξ ανάγ
κης πολλής κατέλιπεν ό μακαρίτης Boeckh άσυντέλεστον (*).

(*) Συμβολήν μικράν προς τοΰτο δίδομεν, μεταβάλλοντες μίαν γραφής 
άνάγνωσιν έν στίχω 1 1. Έκεϊ ό Boeckh έκ τοΰ Chandler παραλαβών 
τδ πολύ έσφαλμένον κείμενον Ο€ωΙΔΑΝ·Ο···ΕΥΡΕΙ ΑΝΑΠΟΛΟΥΜΕΝΟΝ 
μετέγραψε μικροις γράμμασι και συνεπλήρωσεν ούτω· «δαω δ’ αν (τ)ό(ν 
δε) εϋρειαν άπολουμενον»· έσημείωσε δέ δμως έν τή στενοχώρια του 
τάδε’αάπολούμενον videtur esse c ο n d e m n a t u m; sed futurum 
non intelligO.» 'Ημείς δέ έκ δυο τριών χωρίων της Λεβαδειακής έπι· 
γραφής βοηθούμενοι, τώρα μεταποιοΰμεν τά τοΰ Chandler και συμ· 
πληροϋμεν ανευ ένδοιασμοΰ ούτω’ «δσ(ον) δ’ αν (τ)ο(ΰτο) εΰρει άνα- 
7<(ω)λούμενον.® Μόνον ή τοιαύτη άνα'γνωσις παρέχει τδ έκ τής συνε
χείας τοΰ λόγου άπαιτούμενον νόημα. Περιττόν δε διά πλειόνων ν’ άπο- 
δείξωμεν τοΰτο.

’ίδού τά έκ του έκτύπου γράμματα μετά μικρών συμπληρώ
σεων'

4.

. . .. α
, .ηςμισθω
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».. .μένος εις 
.... έπι ·,) δε'ξας άρχιτε

5 κτο................. ι...........)τα κομισάσθωτό έπι-
............ Ιαύτώι=έάν δέ μή συν-

τελέσηι........................... εκ)άστης ημέρας δραχμάς I
... .τά δι)άφορα πάντα πράξοντ(αι ;

..... .και τοΰ έγγύου = διδό-
<0 ............................  έργ'ώνηι τά αύτά επιτίμια έ

στω . .,.............................. ) ονος έστω cv άγ κατ.
.. . )Γχρήσθω έκποδα ΑΙ
.. .μισ)θοΰσθαι το έρ

γον....................................................... , . .)έν ήμέ-
15 ραις......................................................... ε)ρ>γον πα-

Τό τεμάχιον σώζει σχεδόν άλώβητον τήν γωνίαν, ένθα τελευ- 
τώσιν οί στίχοι, άλλά τό μήκος τούτων δέν φαίνεται νά ήτο ίσον 
πάντων. Ή γραφή δέν είναι ή στοιχηδόν, σχήμα δέ γραμμάτων 
τό τών τελευταίων περίπου Μακεδονικών χρόνων. Παρατηρεΐται 
δέ έν δυσι ςίχοιςτω ς'. και τώ θ', είδος ς-ίξεως, δι’ής διας·έλλον- 
ται τά διάφορα εδάφια τής συγγραφής, κεραΐαι δύο οριζόντιοι. 
Είναι δέ τό τεμάχιον, κατά τήν ύπ’ δψιν μου σημείωσιν τού Στα- 
ματάκη, λίθου λευκού, ύψους 0,16, πλάτους 0,26, πάχους 0,08. 
'Έτερον δέ τεμάχιον, εχον τάς αύτάς διαστάσεις πρός τό προη- 
γούμενον, μάλλον δέ τήν αντίθετον πλευράν σώζον (εί και οχι 
εντελώς άπ’ αύτής τής άρχής τών στίχων) καί τό όποιον δέν 
είναι άπίθανον νά προσανήκη είς έκεΐνο, ον ίσως έκ τών άνωτέρω 
τής ποτέ μιας στήλης μερών, παρουσιάζει, κατά τό ύπ’ δψιν 
μου έκτυπον,κανονικώτερά πως τά γράμματα, ισομεγέθη δέ σχε
δόν. Εκδίδω δέ καί τούτου τού τεμαχίου τό κείμενον, οχι ως άνεκη 
δοτον, άλλ’ ώς άτελώς καί έσφαλμένως έκδεδομένον έν RevUQ 
archeologique τών Παρισίων τού έτους 1873, φυλλάδ. Αύ

γούστου.
’ίδού τό κατά τό έκτυπον κείμενον'

............ .. ,ν έπ’ άρχοντας Δημίου Ν.. . .
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.... .ου Φίλωνος Θεοδώρου τοΰ Λεωσ.... .7 

..........ος μηνδς Ίεροΰ εκτηι ίσταμένου.............  
. .. έ)ργονπ;ε;ντ.. . αθε.

5 .. .ημαο. . . .

Άμφότερα τά τεμάχια είναι τανυν έν τγ έν Μυκόνω συλλογή.
Έκ τοϋ ονόματος τοϋ τών Δημίων μηνδς Ίεροΰ (*)  πιθανολογεί

ται, οτι ή επιγραφή ανήκει είς τούς χρόνους τούς παλαιοτέρους, 
οτε ή Δήλος δέν είχεν ετι άποβάλει τούς ίδιους κατοίκους δεχθεΐ- 
σα Αττικούς κληρούχους. Είς εκείνους δέ τούς χρόνους άπέδωκε 
καί ό Boeckh τήν τής έργωνίας συγγραφήν, πεισθείς έκ τινων 
άποχρώντων λόγων, ούς αναφέρει έν τοΐς σημειώμασί του.

(*) Ό αύτδς μήν άναγινώσκεται καί έν τή ύπ’ άριθ. 283 έπιγραφη 
iqv Corp. Inscr. Attic. τού Kirchhoff.

?Έτι έκ τών τής άκροπόλεως έπιγραφών έκδίδομεν τήν εξής'

3.

•. πωι ..
. .ωνος αρι. . 
... το.... .

•-ΝΙΚ-Κ.·-
5 .........τιγης καταγει..

. ,ις κατά πρόστα
γμα. ; . άν)έγραψεν τήν προί

...ιέναι είς τδ ιε
ρόν τοΰ ) Διδς τοΰ Κυνθίου

10 καί τής Αθήνας τής Κυνθί- 
ας..χε;)ρ; σίν καί ψυχή καθα
ρά, έ)χοντας έσθήτα λευ
κήν, άνυ)ποδέτους, άγνευον- 
τας άπδ γυν)αικδς καί κρέως

45 ...............εις. . . .
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’Αναγινώσκεται έπι τεμαχίου λίθου λευκοΰ,ύψους 0,45, πλά
τους 0,30, πάχους 0,11. Τδ περιεχόμενόν της ομοιον με τδ της 
έκ Λαυρίου, της άναφερομένης είς την λατρείαν τοΰ Μηνδς Τυ
ράννου, ην έξέδωκα έν τή «Παλιγγενεσία» τώ 1868, (φύλλω 
της 23 Σεπτεμβρίου). Παράβαλε μάλιστα τά έκεΐ «απλή τή ψυ
χή) πρδς τά έδώ «ψυχή καθαρά». Συμπληρώσεις τινάς όλίγας 
κατά τήν αρχήν τών στίχων δούς δέν νομίζω οτι πάντως τόσον 
ολιγογράμματοι ήσαν οί στίχοι, εί και δ θ', και δ ί. ςίγος κάπως 
δέ και δ ιγ'. καί δ ιδ'. είς τοΰτο άγουσι. Σχήμα γραμμάτων 
δεικνύει μ.οι τδ έ'κτυπον τδ τών παλαιοτέρων 'Ρωμαϊκών χρόνων,

Έκ δέ τών έπιγραφών τών εύρεθεισών «περί τδ καθαρισθέν 
άρχαϊον οικοδόμημα, δ κεϊται πρδς τά βορειοδυτικά του σπη
λαίου τοΰ Δράκου έν τώ χθαμαλώ, μακράν αύτοΰ περίπου 150 
βήματα» έκδίδομεν τάς έξης*

4.

Διονύσωι και Σαράπι 
οί συμβαλόμενοι 

κατά τδ πρόσταγμα 
τοΰ θεοΰ.

5 έπι Ιερέως ΚαλοδΡΥΟΥ (;)

Ταΰτα «έπί βάθρου λίθου λευκοΰ, ύψους 0,65 και πλάτους 
και πάχους τοΰ αύτοΰ. Τούς συμβαλο μένους έκλαμβανων 
ώς δόντας έκ συμβολής (έξ εράνου) χρήματα πρδς κατασκευήν 
τοΰ έπί τοΰ βάθρου ποτέ αναθήματος, υποθέτω, οτι θά ήσαν και 
όνομαστί που έν άλλω λίθω άναγεγραμμένοι. "Αλλως δέ είχε 
τδ πράγμα, δταν οί άνατιθέντες ήσαν κοινά σωματεία, δποϊα έν 
ταΐς Δηλιακαΐς έπιγραφαΐς ταΐς έν τώ C. I. Gr. συχνά άναφέ
ρονται οί κατοικοΰντες, οί παρεπιδημοΰντες έν Δήλω, οί έμποροι, 
καί ναύκληροι, οί εργαζόμενοι 'Ρωμαίων (negotiantes), οί με- 
λανηφόροι καί οί Οεραπευται (λάτραι θεότητός τίνος). Τδ έν τω 
τελευταίω στιχω όνομα τοΰ ίερέως άπέδωκα, ώς δ Σταματάκης 
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τδ άντέγραψεν, άλλ’ έκ τοϋ ύπ’ δψιν μου χάρτινου έκτυπου, πα
ρέχοντας πολύ ασαφή τά τέσσαρα τελευταία γράμματα, δέν δύ
ναμαι νά βεβαιώσω το παράξενον όνομα. Μήπως είναι Κ. α λ ο
δικού έπι τοϋ λίθου ; Καλλίδικόν τινα τουλάχιστον άνέγνων 
εν τινι τών άνεκδότων είσέτι Δηλιακών έπιγραφών. Εύρηται δέ 
ήδη και έν τινι πιθανώς ’Εφεσία έπιγραφή, τή έν C. I. Gr. ύπ’ 
άριθ. 2953, b έκδεδομένφ. 'Ότι δέ εύρίσκονται έκ παραλλήλου 
τοΐς άπό Καλλι άρχομένοις τά άπο τοϋ Καλό, εί και σπανιώτε- 
ρον, οίον Καλλικλείδας καί Καλοκλίδας, Καλλίτυχος καί Καλότ 
Τυχος, Καλλίξενος καί Καλόξενος, είναι βέβαιον.

5.

Άθηναγόραν ΆΟηναγόρου 
Άθηναΐον

Άθηναγόρας και Λεωνίδης καί 
Μηνίας οί Ζήνωνος τοΰ

5 ΆΟηναγόρου Αθηναίοι τόν 
έαυτών θειον Σαράπιδι ’Ίσιδι 

Άνούβιδι.
Έπι ΐερέως Κυδήνορος τοΰ Διονύσου Μελιτέως,

Ταΰτα έχει «βάθρον τετράγιονον λίθου λευκοϋ ύψους 0,72, 
πλάτους 0,57, πάχους 0,45. Παρ’ αύτώ εύρέθη καί ή βάσις 
τοΰ άνδριάντος μέ έγζοιλον τόν τύπον τών ποδών.»

Είς τόν αυτόν άνδρα ίσως άνενεκτέα καί ή εξής κολοβωτάτη 
έπιγραφή, αύτόθι που εύρεθεΐσα

6.

Άθηναγόρας κα . . . . 
τού;) πυλώνας κα(ι............

7.

Ίσιδι Σωτε'ραι Άοτάρτει Άφροδίτηι
και Έρωτι 'Αρροκράτει Απόλλων·. Άνδρόμαχος Φανομάχου 

ύπέρ έαυτοΰ) καί γυναικός καί τεχνών χαριστήριον.
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Ταύτα «έπι πλακός τετραγώνου, λίθου λευκού, τεθλασμένης 
εις δύο και έφθαρμένης».

8.

Έπι έπιμελη- 
τοΰ τής νήσου 
το δεύτερον 
Άμμωνίου τοΰ 

5 Άμμωνίου Άνα- 
φλυστίου 
Σαράπιδι ’Ίσιδι 
Άνούοιδι.
Έπι ίερέως

40 Εύθυμάχου τοΰ 
Έργοχάρου έκ 
Κεραμε’ων.

Ταύτα «έπι στήλης τετραγώνου, λίθου λευκού, ύψους 0,80, 
πλάτους 0,30 και πάχους 0,30». Έργοχάρης τις έκ Κεραμ.έων 
άναφέρεται και ύπ’ άρ. G02 των ύπ’ έμ,οΰ έκδοθεισών Αττικής 
έπιγραφών έπιτυμβίων.

9.

ό ίερεύς 
Διόφαντος Μαραθώνιος 
Αφροδίτη', άγνήι 

χαριστήριον.

Ταύτα «έπί πλακός τετραγώνου, λίθου λευκού, ύψους 0,35, 
πλάτους 0,62, πλάχους 0,18».

10.

Ηφαιστίων Μύρωνος Αθηναίος έποίει.

Ταύτα έχει «κάτω μέρος βάθρου τετραγώνου, λίθου λευκού.» 
Ό τεχνίτης ό ένταΰθα άναγεγραμμένος άνεγνώσθη ήδη καί έπί
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άλλων δύο Δηλιακών έπιγραφών πληρέστερων, άς έξέδωκεν ό 
Boeckh έν C. I, Gr. άρ. 2284 κα'ι 2293.

11.

ΓΏ ρ ω ι 
κατά τδ πρόσταγμα 

τοΰ θεοΰ
Κτησιππος

5 Κτησίππου
Χίος 

μελανηφόρος.

Ταΰτα «έπι στήλης πλατείας μετ’ αετώματος, λίθου λευκοΰ, 
τεθλασμένης τά κάτω, υψους σωζομένου 0,45, πλάτους 0,28, 
πάχους 0,10.» Ό της επιγραφής ταύτης Χίος μελανηφόρος 
μνημονεύεται και έν άλλη βραχυτέρα έπιγραφη, τη έν G. I. Gr. 
ύπ’ 2294, ώς λατρεύσας καί τη νΙσιδι.

12.

Διογίνην
Έρμογε’νης και Εύτερ(πη 
τδν έαυτών υΐδν 

θεοίς.

Ταΰτα «έπί βάθρου τετραγώνου, λίθου λευκοΰ, τεθλασμένου 
τά κατά την δεξιάν τω δρώντι, μήκους 0,40, πλάτους 0,22, 
πάχους 0,12.»

13.

Κλεοστρατίδης Απολλώνιου 
Αθηναίος

ύπέρ τοΰ δήμου τοΰ Αθηναίων 
και τοϋ δήμου του 'Ρωμαίων

5 και ύπέρ έαυτοΰ καί τών θεραπευτών
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τους 'Έρωτας καί τας παραστάδας
Άγνήι Άφροδίτηι Συρίαι θεώι 
χαριστηριον έφ’ ίερέως 
Νικοστράτου τοΰ Δημαρέτου Λαμπτρέως, 

ΊΟ Άνετέθησαν δέ οί "Ερωτες έφ’ ίερέως 
Ζωίλου τοΰ Ζωίλου Φλυέως, 

δημοσίου δέ Εύτυχίδου.

Ταΰτα έχει «βάθρον τετράγωνον “λίθου λευκου, ύψους 0,33, 
πλάτους 0,51, πάχους 0,64.» Παράξενον δέ όπωσοΰν, οτι και 
«έτερον βάθρον ελλιπες τα ανω εύρέθη πλησίον τοΰ προηγουμέ
νου» οπερ ενουμενον μετ’ άλλων δύο μικρών τεμαχίων παρέχει 
τά έξης·

14.

. Άπο(λ)λωνίου 
Αθηναίους” 

ύπέρ τοΰ δήμου τοΰ Ά)θηναίων 
και ) τοΰ δήμου τοΰ 'Ρωμαίων

5 και ύπέρ έαυτοΰ και τών θεραπευτών 
τούς "Ερωτας καί τας (παρα)στά(δας 
Άγνήι Άφροδίτηι Συρ(ίαι θεώι 
χαριστηριον έφ’ ίερέ(ως 
Νικοστράτου τοΰ Δημαρέτου Ααμπτρέω(ς.

ΊΟ Άνετέθησαν δέ οί "Ερωτες έφ’ίερέως Ζωίλου 
του Ζωίλου Φλυέως, 
δημοσίου δέ Εύτυχίδου.

δηλαδη αί αύται λέξεις ταΐς τοΰ προηγουμένου λίθου άναγινώ- 
σκονται και έπι τούτου και έν ττί αύτη τάξει τά γράμματα είναι 
κεχαραγμένα, πλην μόνον έν τοΐς προτελευταίος τρισΐ στίχοις, 
ένθα μικρά παραλλαγή της τάξεως. Ύποθέτομεν δέ εΰλόγως, 
οτι καί έν τω άνω μέρει τοΰ βάθρου, τω έκλιποντι, το αύτό όνομα 
τοΰ Κλεοστρατίδου ήτό ποτέ γεγραμμένον καί τά λοιπά πάντα 
ομοια, δι’ όντιναδηποτε λόγον.

Άλλ’ ιδού καί τρίτη άλλη όμοια κατά τινα έπιγραφη, ή έξης*

15.

Κλεοστρατίδη; Άπο(λλωνίου............  
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και τοΰ δήμου τοΰ 'Ρωμαίω(ν............  
καί τών θεραπευτών τους............... 
Συρίαι θεώι χαριστήριον έφ’ ίε(ρέως... j ....

5 Άνετέθη ό θρόνος έπί ΐερέως Αίσ(χρίωνος. ..... 
ζακορεύοντος Δημητρίου.

Ταύτα «έπι βάθρου τετραγώνου, λίθου λευκού, έχοντας έν τή 
άνω έπιφανεία μεγάλην τετράγωνον κοιλότητα, έφ’ ής ϊστατό 
ποτέ ό θρόνος. Έχει ύψος 0,25, πλάτος 0,47, πάχος 0,10. Το 
βάθρον τοΰτο ήνοϋτο μεθ’ ετέρου μή εύρεθέντος, εις ο έξηκολού- 
Θει ή έπιγραφή.»

Την συμπληρωσιν τοΰ ονόματος Αίσχρίωνος έποιήσαμεν ήμέϊς, 
λαβόντες έκ τοΰ έξης λίθου.

16.

Ύπέρ τοΰ δήμου τοΰ Αθηναίων καί τοΰ δήμου τοΰ'Ρωμαίων 
Αΐσχρίων Αίσχρίωνος τοΰ Διονυσίου Μελιτεύς Ιερεύς γενό
μενος 'Αγνής Αφροδίτης έν τώι έπι Άριστάρχου άρχοντος ένι- 
αυτώι τδν βωμόν έκ τών ιδίων έπί έπιμελητοΰ τής νήσου [Άμει- 

5 νίου τοΰ Δημητρίου Αθηναίου ;] καί τών έπί τά ιερά Σωσικσάτου 
Θριασίου, Ίάσονος Άλωπεκήθεν, κλειδουχοϋντος Ζήνωνος τοΰ Ζή
νωνος Κηφισιέως, κανηφορουσης Ζωΐλας τής Διογένους Κυδαθηναι- 
έως θυγατρός, ζακορεύοντος Δημητρίου, δημοσίου (δέ ;) Εύτυχίδου.

Ταΰτα έχει «βάθρον τετράγωνον λίθου λευκού, μήκους 0,95, 
πλάτους 0,35, πάχους 0,23.» —■ Ό τοΰ γ'. στίχου αρχών Ά- 
ρίσταρχος είναι έκ τών Άθήνησιν έπωνύμων κα'ι τίθεται ύπο 
Α. Dumont (ίδε Fastos cponymiques d’ Alhenes) είς το 
1 33 προ Χρ. έτος. «’Εν τω δ'. καί ε'. ς-ίχω,» λέγει δ Σταματάκης, 
«όνομα έπιμελητοΰ τής νήσου ήτο έγκεχαραγμένον πρότερον άλ
λο άντί τοϋ νυν μετά δυσκολίας άναγινωσκομένου, καί έξηλείφθη, 
ΐνα έγχαραχθή τδ ύπάρχον.» Καί τω όντι τοιοΰτόν τι ύπεμφαί- 
νουσι τά έν τω ύπ’ δψιν μου χαρτίνω έκτύπω άμυδρά έκεΐ γράμ
ματα.

17.

Κλεοπάτραν Φιλοστράτου 
Άραδίαν τών άπδ Μαράθου
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Γαϊος Σήϊος Γναίου 'Ρωμαίο?
Άριστόμαχος την εαυτού

* $ μητέρα Άγνήι Άφροδίτηι 
Συρίαι θεώι.

εφ’ ιερέως Διοφάντου τοΰ Άριστοκλέους 
Μαραθωνίου.

Ταΰτα αέπι βάθρου τετραγώνου, λίθου λευκοΰ, ύψους 0,70. 
πλάτους 0,50, πάχους 0,45.))

Και αύται μέν αί έπιγραφαι τοιαΰται* ή δέ έξης, ούσα έκ τών 
παρα τον μέγαν ναόν τοΰ Απόλλωνος εύρεθεισών, είναι άλλοία’

18.

'Ο δήμος ό Δηλίων 
"Αδμητον Βόκρου Μακεδόνα 

Ε;ρετής ένεζεν καί εύσεβείας τής περί το ίερδν 
και εύνοίας τής εις τδν δήμον τών Δηλίων.

Τά γράμματα «έπί βάθρου τετραγώνου, λίθου λευκοΰ, ύψους 
0,73, πλάτους 0,98, πάχους 0,60.» Ταύτης τής έπιγραφής 
χάρτινον εκτυπον δέν είχον ύπ’ όψιν.

Πρδς τά βορειανατολικά δέ τής καθ’ Ηρόδοτον μέν (2, 70) 
τροχοειδούς καλούμενης λίμνης, νυν δέ γνωριζόμενης ύπδ τδ κοι- 
νδν δνομα 'Αλυκής, ένθα δ χάρτης τοϋ Kiepert θέτει τδ γυμνά
σιου τών Δηλίων, εύρέθη, πλήν άλλων, βάθρον τετράγωνον λίθου 
λευκού, ύψους 1,18, πλάτους καί πάχους 0,30, έχον έπί τής 
μιας πλευράς τάδε’

19.

Άπόλλωνί καί Έρμε(ϊ 
ΆφΟόνητος Μέν νιος 
γυμνασιαρχήσας 
και Κρίττις Νικάρχου 

5 ΰπογυμνασιαρχήσας.

έπί δέ τού γείσου τής άλλης πλευράς τάδε’

Αίσχρίων.
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Έκ δέ τών έν 'ΡηγεΙα εύρεθεισών έπιγραφών έκδίδομεν τάς 
έξης δύο*

20.

Στέφανος Κλεογένους 
Άφροδίτηι πανδήμωι.

'Έχει ταύτα «μικρόν βάθρον τετράγωνον λίθου λευκού, υψους 
0,08, μήκους 0,77 και πάχους 0,02. Εύρέθη κατά τδ αρκτικόν 
τμήμα της 'Ρηνείας εν τινι άκρωτηρίω έστραμμένω πρδς την νή
σον Σύρον, κατά τήν θέσιν Παρακάστρι, ένθα εύρίσκονται έρείπιοί 
μεταγενεστέρων οικοδομών.»

21.

Θεοδώρα Τίτου θυγάτηρ χρηστή χ®·ρε.

Ταύτα «έπι γείσου Ιωνικού μετ’ όδόντων, λίθου 'λευκού, 
έχοντος μήκος 2,00, πλάτος 0,30, πάχος 0,23. Εύρίσκεται 
έξωθεν τού έρημοκλησίου τής άγιας Κυριακής τού κειμένου έν τώ 
νεκροταφείω.»

Τόσας σήμερον έκ τών τής Δήλου και τής 'Ρηνείας έπιγραφών, 
ά'λλοτε δέ άλλας.

Λέγομεν δέ κατά τάς σημειώσεις τού Σταματάκη, δτι έκ τών 
άνωτέρω έκδοθεισών έπιγραφών αί μέν ύπ’άριθ. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 
11,12, 13, 14, 16, 19, 20 μετεκομίσθησαν είς τήν έν Μυκύνω 
ύπδ τής Αρχαιολογικής ημών Εταιρίας σχηματισθεΐσαν συλλογήν, 
αί δέ λοιπαί έμειναν κατά χώραν.

Έκ δέ Κυθήρων έκδίδομεν τέσσαρας έπιγραφάς, έξ ών τάς 
τρεις και αύτουσιους έκόμισεν έκείθεν είς τδ έν τώ Βαρβακείω 
Μουσεΐον τής αρχαιολογικής εταιρίας δ Σταματάκης τδ παρελθόν 
θέρος, ή δέ τέταρτη έμεινεν έκεϊ.

22.

. . ,ύπάρ)χειν (δέ; αυτ)ώι
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. .και τ)οΐς άλλζοις Κ)υθηρί-
$ otC....................... )ιν καιάσφά(λ)ειαν και

. . . ατε)λειαν πάντων και
. . .και προεδρίαν έν τοΓς 

άγωσω ους ά πόλις) τίθητι και σίτησιν 
ί» πουτανείφ και πα'νθ’; δσα κ)αΙ τοΓς άλλοις 

ΊΟ προξενοις και εύεργέταις τας π)όλεος τών Κυ- 
θηρίων.................. . ... το)ΰ δάμου τ.ν

. . .μ ; ενός . .
.. . αμονο |
... ποτά

15 .......................  ........ ντω
.. .π)ροξε-

ν).................................................................. i

Το ανωτέρω μέρος προξενικού ψηφίσματος άναγινώσκεται έπι 
τριών τεμαχίων λίθου έρυθροϋ (τοϋ λεγομένου Λακωνικού), προσ-’ 
αρμοζομένων άλληλοις και έχόντων έν ολω ύψος μέν 0,207, 
πλάτος δέ 0,134 και πάχος 0,035. Τά γράμματα είναι τών 
παλαιοτέρων 'Ρωμ. χρόνων.

Εν δε άλλο μικρόν τεμάχιον λίθου ωσαύτως έρυθροϋ, ύψους 
μεν 0,10, πλάτους δε 0,09 και πάχους 0,035, φαίνεται μέν πως 
έκ τοΰ ολου σχήματος του ώς άνηκον είς το ανωτέρω ψήφισμα, 
άλλα δεν προσαρμόζεται. "Εχει δέ γράμματα τάδε’

23.

. .ς ;ε...
. .. .εοκλ. . .

. . Λακεδαιμονίου. ..
.. . ε)υ; δοκουμε Ν; ..

5 .... ΙήλΟον αε..........
. . .ς τάν πασ(αν..

. . .μ; ενός ε.. .
• · · .

. .. οιο;...

244

Νικοκράτης 
τοΰ Νικοκράτους.'

(Αθηναίου τεύχος ς' έτους δ'.)
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Ταύτα τά έμοί άκατάληπτα άναγινώσκονταιγράμ.μασιτώνύςέ- 
ρων 'Ρωμαϊκών χρόνων έπι τετραγώνου βάθρου μικρού,λίθου ερυθρού? 
πλάτους 0,41, πάχους 0,31,ύψους 0,22. Έχει δέ ά'νωθεν βαθεΐαν 
τετράγωνον και ή βάσις του είναι ούτω -ήρεμα ύπεσκαμμένη κοι
λότητα ώστε αφήνει κατά τάς τέσσαρας ά'κρας οίον πόδας βρα
χείς άπεστρογγυλωμένους. Τοιούτου σχήματος βάθρον, άλλά 
πολύ μικρότερον και άνευ κοιλότητας άνω, δμοιάζον δέ ύποπό- 
διον ή έπίξηνον, είχε κομίσει ό ΔωΡ Έρ. Σχλίεμανν έκ Μυκη
νών προ δύο έτών και τδ προσήνεγκε δώρον εις την άρχαιολ 
Εταιρίαν. Ό Σταματάκης τδ έκ Κυθήρων ονομάζει «λεκάνην έξ 
επιθέματος τάφου,» ένεκα της κοιλότητός του βεβαίως. Έδωρήθη 
δέ τούτο, ώς και τά 4 τεμάχια ψηφισμάτων, είς την αρχαιολο
γικήν 'Εταιρίαν παρά Εμμανουήλ Μόρμορη κατοίκου Κυθήρων.

25.
Ό ν α σ ί π ο λ ι ς γυμνα- 
σιαρχήσας τδ πυ^ι- 
ατήριον και τδ χάνιβτ 
μα Έρμαι.

«Ή έπιγραφη αύτη ουσα κεχαραγμένη έπι βάθρου τετραγώνου 
λίθου Λακωνικού έχοντος άνω μικράν κοιλότητα εύρέθη είς τδ 
λεγόμενον Παληόκαστρον, τώρα δέ είναι εις τδ έν τή πόλει Κυθή
ρων γραφεϊον τού έμπόρου ’ΐω. Γ. Ντζάννη. έχει ύψος 0,16, πλάτ. 
0,32, πάχ. 0,27».

Ήλέξις κόνισμα κεϊται άντι τήςσυνηθεστέρας κονιςηριον, μέρουζ 
γυμνασίου, ώς είναι και τδ πυριατηριον. Ταύτα καί έκ Κυθήρων.

Πριν δέ άποθέσωμεν της χειρδς σήμερον τδν κάλαμον, έχο
μεν νά έκφράσωμεν τδ άλγος ημών δι’ οσα κατ’ αύτάς δχι ηπίως 
θίγοντα τήν πατρίδα ήμών ώς πρδς τά αρχαιολογικά άνέγνωμεν 
έν τώ Journal officiel τών Παρισίων (φύλλω τής 24 Απρι
λίου 1876). ’Εκεϊ τού δοκίμου έν άρχαιολόγοις καί νϋν ύπουρ- 
γοΰ έπί τής παιδείας κ. Ούαδδιγκτώνος έδημοσιεύθη λόγος, ό έκ- 
φωνηθεϊς έν τή Σορβόννη έπι τής διανομής τών τού έτους διαγω
νισμάτων. Έλέχθη δ’ έν αύτώ, μετά μνείαν έπαινετικήν τών 
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τελευταίων έν Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία καί αλλαχού γενο- 
μένων αρχαιολογικών εργασιών, οτι «έν Έλλάδι μικρά πράγμα
τα έγένοντο, διότι ή Ελληνική Κυβέρνησις ούτε αυτή άγαπα τάς 
άνασκαφάς ούτε άλλους αφήνει νά κάμνουν έν τή έπικρατεία 
της.» Έπηκολούθησαν δέ μειδιάματα τοϋ έκ καθηγητών συγκε- 
κροτημένου ακροατηρίου, σημειούμενα έν παρενθέσει.

Είναι περίεργον, οτι κατά τόν τής Γαλλίας υπουργόν λόγος 
τής μικροπραγίας ημών δέν είναι ή γνωστή τοΰ έθνους μας μικρό- 
της κα'ι τό parvum parva decent, άλλά τις κακοτροπία τής 
Κυβερνήσεως. Έν τούτοις ή αλήθεια άλλως έχουσα δέν δίκαιοί 
τούς τοιούτους διά λόγων προπηλακισμούς. Ή Ελληνική Κυβέρ- 
νησις και άγαπα τάς άνασκαφάς και κάμνει οσας δύναται κατά 
μέτρον τών ούχμ μεγάλων χρηματικών της πόρων. Μάρτυρες τά 
έν τή Άκροπόλει Αθηνών άπό έτών τελούμενα έργα και ή άνα- 
σκαφή τοΰ έπι 'Ρηγίλλτ; ωδείου τοΰ Ήρώδου, και ή πρώτη άπο- 
κάλυψις τής μοναδικής έν τώ έξω Κεραμεικώ νεκροπόλεως και ή 
έσχάτως γενομένη περί τό ώρολόγιον τοΰ Ανδρονίκου Κυρρήστου 
σκαφή και διακόσμησις τοΰ ολου έκεϊ χώρου. Τήν άνασκαφήν δέ τοΰ 
Παναθηναϊκού ς-αδίου δέν άναφέρομεν, διότι αύτη έγένετο δαπάνη 
τού βασιλέως ημών Γεωργίου καί ίσως τόν βασιλέα δέν είχεν έν τώ 
νω ό υπουργός, οτε κατέκρινε τήν Κυβέρνησίν του. Διά τόν αύτόν 
λόγον δέν άναφέρομεν ούδέ τής Αρχαιολογικής ημών Εταιρίας 
τά πολλά καί πολυδάπανα έργα, τά έκτελεσθέντα κατά 
τά τελευταία 17 έτη. Αύτη δέ ή κατακρινομένη Κυβέρ- 
νησις έκτός οτι καθ’ έκαστον έτος άντί πολλών χρημάτων 
έξαγοράζει οικόπεδα άρχαιολογικής άξίας καί τά παραδίδει 
εις ούς δεϊ πρδς άνασκαφήν, αύτη, λέγομεν, ή Κυβέρνησις καί 
άλλους, ξένους δηλαδή, καί μάλα ευκόλως άφήνει νά σκά- 
πτωσιν έπί τοϋ Ελληνικού έδάφους, συμφώνως πρός τόν κεί
μενον άρχαιολογικόν νόμον, και ού μόνον τοΰτο, άλλά καί χρή
ματα ένίοτε δαπανα ένεκα τοιούτων παρά ξένων κατά καιρούς 
έπιχειρουμένων έργων, ’ίδού τά γενονότα. Τώ 1852 συνεχώρησεν 
ή Ελληνική Κυβέρνησις είς τόν Γάλλον Beule, ένα τών πρώην 
συναδέλφων τοΰ κ. Ουαδδιγκτώνος, νά άνασκάψη τά κάτω Προ- 



468 ΕΠΙΤΡ0ΠΑ1 ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΔΗΑΟΤ,

πυλαία τής Άκροπόλεως Αθηνών, τοϋθ’ δπερ και επιγραφή Γαλ
λιστί και Ελληνιστί χαραχθεΐσα κα'ι στηθεΐσα έπιτοπίως διακη
ρύττει. Τω 1860 διηυκόλυνε τάς τοϋ Γάλλου Lenormant έν 
Έλευσΐνι άνασκαφάς, έξαγοράσασα οικίας χωρικών κειμένας έπι 
τών άνασκαπτέων τόπων άντι 9 χιλ. δραχμών. Τώ 1861 συνε- 
χώρησεν είς τούς Γάλλους Wescher κα'ι Foucart νά άναδεί- 
ξωσιν έπι πλέον διά σκαφης τδν περίβολον τοϋ έν Δελφοΐς ίεροΰ 
τοϋ Απόλλωνος, άφοϋ έξηγόρασε πρώτον οικίας τινάς έκεΐ. Τώ 
,1873 συνεχώρησεν είς τούς Γάλλους Burnouf κα'ι Lebegue νά 
άνασκαψωσι την έν Δήλω Δρακοσπηληάν, κατά συνέπειαν τοϋ 
οποίου έργου καί αύτή έδαπάνησεν ούκ ολίγα, ωσαύτως δέ καί 
έν τών κατά τήν 'Ελλάδα ιδιωτικών σωματείων. Τώ 1875 
συνεχώρησεν ή 'Ελληνική Κυβέρνησις είς τόν Γάλλον Burnouf 
νά σκάψη έν τή Άκροπόλει Αθηνών πρός άναζήτησιν τής Κλε
ψύδρας. Τέλος έν τούτω τώ έτει, όλίγας έβδομάδας πριν έκφω- 
νηθή ο εν τή Σορβόννη λόγος, ή 'Ελλην. Κυβέρνησις συνεχώρησεν είς 
τούς κληρονόμους τοϋ Γάλλου Boulanger νά άνασκάψωσιν άρ- 
χαίους τάφους παρά τήν 'Αγ. Τριάδα Αθηνών. Ή αύτή Κυβέρνη- 
σις καί είς Γερμανούς, τόν Ο. Mulier, τόν Slrack, τόν Cur
tius καί τόν BolIicher, συνεχώρησε νά σκάψωσιν έν Δελφοΐς, έν 
τώ Διονυσιακώ θεάτρω (οτε καί είς δίκην πρός ίδιώτας ένεπλέ- 
χθη αύτή δαπανηρών)' καί έπί τής Άκροπόλεως καί έν τή Πνυκί 
και πρός τώ Άρείω Πάγω καί τώ Μουσείω καί έν Μουνυχία, τά 
τελευταία δέ καί είς τήν Γερμανικήν Κυβέρνησιν διά συμβάσεως 
παρεχώρησε τήν τής Όλυμπίας άνασκαφήν, ύποβαλλομένη, ώς 
πασίγνωστον, είς οχι μικράς χρηματικάς δαπάνας.

Ταΰτα ήυεΐς* οί δέ απανταχού φίλοι τής κατ’ άλήθειαν ιστο
ρίας άς κρίνωσι. Καί μία δέ ένός μόνου έξ αύτών φωνή, όχι έπιει- 
κής, άλλά δικαία μόνον, άν άκουσθή έπί τούτοις, ήμεΐς ίκανοποιή- 
θημεν άντί τών έν τώ Journal officiel πικρών εκείνων sou- 
rires.

Έν Άθήναις, τή 28 Απριλίου 1876.

Στέφανος Α. Κοτμανοϊδης,
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ΓΝΩΣΤ0Π0ΙΓ1ΣΕΙΣ.

Έ αρχαιολογική 'Εταιρία, εχουσα ήδη αφθονότερα τά χρη
ματικά μέσα έκ τών ενιαυσίων είςπράξεων τοϋ ύπέρ τών αρχαιο
τήτων λαχείου, οπερ συνεχώρησεν αύτη ή Κυβέρνησις διά Β. 
Διατάγματος τής 19 Νοεμβρίου 1874 νά προκηρύξη, προέβη 
προ μικρού είς γενναίαν άπόφασιν νά άνασκάψη και καθαρίση πρώ
τον μέν την τών Αθηνών Άκρόπολιν, τά τε έσω και πέριξ αύτής, 
όσα μέχρι τούδε δεν έξητάσθησαν, και μετά ταύτα τούς Δελφούς 
και τήν Ελευσίνα.

Και τής μέν Άκροπόλεως τόν καθαρισμόν ήρχισε πρό τινων 
εβδομάδων διά τής μεταφοράς τών πολλών χωμάτων ά έρρίφθη- 
σαν έξ αύτής πρό έτών πρός τό μεσημβρινόν μέρος, τό μεταξύ 
τών δύο αρχαίων θεάτρων. Έπειδή δέ ή έργασία προβαίνει δρα- 
στηρίως, πιστεύομεν οτι εντός τού θέρους θέλει άποπερατωθή δ 
καθαρισμός τού μέρους τούτου, μεθ’ δν έπεται ή άνασκαφή τών 
έντός τής Άκροπόλεως μερών όσα μένουσιν ετι ανεξέταστα.

'Η έπιχείρησις όμως τής τών Δελφών καί Ελευσίνας άνασκα- 
φής θέλει άναβληθή κατ’ ανάγκην μέχρι τής έλεύσεως τής Βου- 
λ.ής, ήτις δέον νά ψηφίση προηγουμένως νόμον κανονίζοντα τά 
τής μετοικεσίας τών κατοίκων τών πόλεων τούτων. Είς τήν σύν
ταξιν τοΰ νόμου τούτου καί είς τήν άναγκαίαν μελέτην πρός με- 
ταρρύθμισιν διατάξεων τινων τού έν ίσχύϊ αρχαιολογικού νόμου 
γνωρίζομεν οτι καί ή Κυβέρνησις καί τό συμβούλων τής άρχαιο- 
λογικής Εταιρίας σκέπτονται νά προβώσι ταχέως.

Αί έν τώ Διπύλω άνασκαφαι τής αύτής Εταιρίας, αϊτινες 
έξηκολούθησαν έπί πολλά έφεξής έτη, διεκόπησαν πρό μικρού, 
ούχί διότι άπεπερατώθησαν, άλλά διότι οί παρακείμενοι αγροί 
άνήκουσιν είς ίδιώτας, καί ανάγκη νά άγοράση αύτούς προηγου
μένως ή Κυβέρνησις, ώς έπραξε καί περί τών ήδη άνασκαφέντων 
έν τή αύτη θέσει. Κατεπείγουσα ανάγκη όμως είναι νά άρθώσιν 
οί τού φωταερίου αγωγοί, οϊτινες, διερχόμενοι διά τού άνασκα- 
φέντος χώρου, κωλύουσι τήν εντελή κάθαρσιν αύτοΰ. Περί τής 
μετακομίσεως τών αγωγών τούτων άνέφερε τό τής Εταιρία 
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συμβούλων προ πολλού τά δέοντα πρδς τε τδ αρμόδιον 'Γπουρ- 
γείον τών Εσωτερικών και εις την τοΰ φωταερίου 'Εταιρίαν, 
άφ’ ών έλπίζεται ή έκτέλεσις.

'II ένεκα τών ρηθέντων λόγων μη άποπεράτωσις της άνασκα- 
φης τοΰ χώρου τούτου κωλύει την Εταιρίαν νά περιφράξη κα! 
κοσμήση αυτόν, οςτις καί διά την μεγάλην αύτοΰ αρχαιολογικήν 
σημασίαν, και διότι κεΐται έν τή άπδ Πειραιώς είςόδω τής πόλεως 
δέον νά έχτι ευπρόσωπον δψιν.

Πρός ιούς συγγραφείς και έκδόΐας νέων βιΰΑΙων·

'Η έλλειψις βιβλιογραφικού περιοδικού συγγράμματος καθί
σταται έπαισθητοτέρα έφ’δσον ή ήμετέρα φιλολογία αναπτύσσε
ται έπί μάλλον. Την έλλειψιν ταύτην έπεγείρησάν τινες νά άνα- 
πληρώσωσι δι’ έκδόσεως βιβλιογραφικών δελτίων πεοιοδικώς έκ- 
διδομένων, άλλ’ ένεκα καιρικών περιστάσεων έ'παυσεν ή έ'κδοσις 
τούτων έν αυτή τή αρχή. Εντεύθεν ούτε ημείς, ούτε αλλογενείς 
λόγιοι, ένδιαφερόμενοι είς τήν πρόοδον τής ήμετέρας φιλολογίας, 
γινώσκομεν τίνα καί πόσα συγγράμματα βλέπουσι καθ’ έκάστην 
τδ φώς τής δημοσιότητας. Τοΰτο δέ ούκ ολίγον βλάπτει καί 
τούς έκδότας καί τούς άναγνώστας νέων φιλολογικών πονη
μάτων.

Τδ Άθήναιον, έπειδή έκδίδεται τακτικώς έπί 4 πλήρη έτη, καί 
είναι ήδη γνωστόν είς τε τούς ένταΰθα λογίους καί είς τούς έν τή 
άλλοδαπή φιλολόγους καί αρχαιολόγους, δύναται, νομίζομεν, νά 
άναπληρώση έν μέρει τήν έ'λλειψιν ταύτην τής ήμετέρας φιλολο
γίας, δημοσιεΰον τά έκάστοτε νέα τής φιλολογίας ημών προϊόντα.

Πρός έπίτευξιν όμως τούτου απαιτείται και ή σύμπραξις πάν
των τών συγγραφέων καί έκδοτων οίουδήποτε πονήματος. Διό 
προτρέπομεν τούς ήμετέρους νά πέμπωσιν άν θέλωσιν είς τήν διεύ- 
θυνσιν τοϋ περιοδικού τούτου είτε οί συγγραφείς είτε οί έκδόται 
παντός νέου βιβλίου καί φυλλαδίου οίουδήποτε άντίτυπον, ή τού- 
λάχιστον (οί μή θέλοντες νά κάμωσι τήν θυσίαν ταύτην) άκριβώς 
άντιγεγραμμένον τδν τίτλον αύτού, καθ’ 8ν τρόπον γνωστοποιεί 
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τδ Άθήναιον έν τω έξωφύλλω τά νεοφανή βιβλία' ή δέ διεύ- 
θυνσις θέλει δημοσιεύει ταχέως έν ίδιαιτέρω τμήματι τά ούτως 
είς αύτήν γνωστοποιούμενα νέα βιβλία. Ούτως ού μ.όνον θε- 
λομεν εύχαριστήσει πάντας τούς άλλογενεΐς λογίους, οϊτινες 
μετά πολλοϋ πόνου και δαπάνης ζητοϋσι νά μάθωσι τά έν τφ 
ήμετέρα γλώσση έκδιδόμενα νέα βιβλία, άλλά θέλομεν χορη
γήσει αύτοϊς συγχρόνως και τδ μέσον νά κάμωσι γνωστδν έν Εύ- 
ρώπη παν νέον έλληνικόν σύγγραμμα, όπως πράττουσιν έντοΐς 
βιβλιογραφικοϊς αύτών περιοδικούς και περί παντός πάσης γλώσ
σης νέου προϊόντος τής διανοίας.

'Όσοι τών εκδοτών πολιτικών εφημερίδων λαμβάνουσι τδ 
Άθήναιον παρακαλοϋνται νά άνατυπώσωσιν είς τάς έφημερίδας 

των τήν γνωστοποίησιν ταύτην.

Μετεωρολογικά! παρατηρήσεις κοινοποιηθεΐσαζ 
έκ τοΰ αστεροσκοπείου Αθηνών·

1876. Μάρτιος. (Ε. Ν.).
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 750,19
Μεγίστη » 755,25 (τήν 22αν).
Ελάχιστη » 743,11 (τήν 3η^

Θερμόμετρον ‘Εκ*
Μέση θερμοκρασία 14,45.
Μεγίστη » 24,2 (τήν
Ελάχιστη » 2,6 (τήν 6ην).

Ήμέραι βροχής 5, δρόσου 1 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος ΰδατος 
’Μθ χμ·λ αστραπών 1, βροντών 1.

’Άνεμοι έπνευσαν κατά 10 ημέρας ΝΔ, 4 Δ, 3 ΒΔ, 1 Β, 
1 ΒΑ, 12 Ν.

Ά π ρ ίλ ι ο ς. 
Βαρύμετρον.

Μέση θλίψις 752,21.
Μεγίστη » 758,28 (τήν 16',ν).
Ελάχιστη » 744,56 (τήν 1ην).
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Θερμόμετρον.

Μέση θερμοκρασία 17,36.
Μεγίστη » 28,8 (την 24ην).
Έλαχίστη » 5,4 την(11ην).

Ήμέραι βροχής 8 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος ύπατος 11,48 
χμ.), άστραπών 4, βροντών 1.

’Άνεμοι έπνευσαν κατά 6 ημέρας ΝΔ, 5 Δ, 9 ΒΑ, 10 Ν.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.

Τεύχ. Δ' σελ. 222, ύποσημ. ς. 4, γράφε: ΜΙΧΑΗΛ.— 
Σ. 223, ύποσημ. ς·. 5: πρωτοβεστιάριος.—Σ. 227, ς. 14: 
Ϊ//7.—Αύτ. ς. 21 : εριπικρον.—Αύτ. ς*. 23, μετά την λέςιν 
έ^ής, πρόςθες: οπερ μετεΛήφθη άπδ τοϋ ΤΞ^ χειρογράφου 
τεύχους τής Πατμιακής βιβλιοθήκης (ρρύΛ. 545—46).—Σ. 
230, ς·· 10 : τδ Υιόν.—Σ. 231, ς·· 11 '· έν τοΐς τοιούτοις.— 
Σ. 238, ύποσημ. ς. 8: έπιγουνίδιον.— Σ. 239, ύποσημ. ς-. 
1 : Ούτω όή.—Σ. 240, ς. 22: στράτας.—Σημειωτέον δέ, οτι 
τδ μετά την σελίδα "242 πανομοιότυπον μονογράμματον ανήκει 
ούχί είς την αύτόθι υπογραφήν, άλλ’είς την έν σελίδι 239. Έν 
εκείνη γάρ παρέλιπεν ό άπογραφεύς την έν ταύτη φερομένην λέ- 
ξιν: λοιπώκ.

Τεύχ. Ε' σελ. 333 έν τέλει, άντί APTEMAC γράφε ΑΡΤΕ* 
ΜΑ Γ, ο έστιν άγωνοθετοϋντος τδ γ', ώς καί έν τω νομίσματι 
φαίνεται τδ Γ σαφώς.
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ Δ' ΤΟΜΩ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Σελ.
Έπιγραφαί τής νήσου Σύρου μετά όύο λιθογραφικών πινά
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