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ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΙΤΠΡΙΟΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

ΙΙερΙ τά εικοσιν έτη καί εκατό πριν ή πέση γενναίως έν 
Κωνσταντινουπόλει ό αγαθός βασιλεύς Κωνσταντίνος και συμ- 
πέση μετ’αύτού ή ελληνική βασιλεία, άφικνεϊτο εις την ώ- 
ραίαν γην τής Ιταλίας είς των πρώτων έζ Ελλάδος φυγαδων. 
’Ητο ό κώδιζ του Όμηρου δν έπεμπεν ό βυζαντινός Νικόλαος ό 
Σιγηρδς είς τόν μέγαν Ιταλόν οςτις εκαλείτο Φραγκίσκος Πε- 
τράρχης. Καί τιμάται τότε παρά τόν Βιργίλιον ό ψάλτης τής 
Ιλίου και άναβαίνει είς την ψυχήν των φιλομούσων ή άναμνη- 
σις τής έλησμονημένης 'Ελλάδος καί ακούεται άπό των χει- 
λέων του Πετράρχου και Βοκκακίου ή γλώσσα τού Πλάτωνος 
καί τού Όμηρου καί θερμαίνει ή διαπόντιος ελληνική αύρα ή 
πνέουσα άπό τοΰ έτοιμοθανάτου Βυζαντίου τήν καρδίαν τής 
άναγεννωμένης Ιταλίας. 'Ότε δέ μετά πάροδον τινών δεκαε
τηρίδων τά ναυάγια τοΰ Ελληνισμού καταράσσονται είς τάς 
ίταλικάς άκτάς, οί λόγιοι τού Βυζαντίου γίνονται δεκτοί μετ’ 
ενθουσιασμού παρά των διψώντων ελληνικής παιδείας Ιτα
λών. Ανοίγονται δέ σχολαί καί Άκαδήμειαι καί παρακάθηνται 
προ τών ποδών τού Χρυσολωρά καί τού Άργυροπούλου φίλα- 
κροάμονες άνδρες πάσης τάζεως καί πάσης ηλικίας. Έπιχει- 
ρούνται πλόες μακροί πρός συλλογήν ελληνικών κωδίκων, άπο- 
τινάσσεται ή κόνις κεκρυμμένων βιβλιοθηκών καί λευκαί- 
νονταί ποτέ ακμαίου φιλέλληνας αί τρίχες επί τή λύπη τής 
κατά τόν διάπλουν άπωλείας 'Ελλήνων συγγραφέων κομιζο- 
μένων είς Ιταλίαν. Κυριάκός δ έξ Άγκώνος έπανειλημμένως 
έρχεται είς τήν Ελλάδα καί θαυμάζει τούς τόπους καί αντι
γράφει έπιγραφάς καί συλλέγει νομίσματα. Οί άρχαϊοι 'Έλλη
νες συγγραφείς αντιγράφονται, μεταφράζονται, ύπομνηματί- 
ζονται. Τά έργα τής άρχαίας τέχνης άποκαλυπτόμενα προκα- 
λούσι τον θαυμασμόν τών θεωμένων, έν δέ Άκαδημείαις καί 
συλλόγοις συζητεΐται τού Πλάτωνος ή τού Άριστοτέλους ή

(Αθηναίου τεύχος i έτους ζ'.) V 
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φιλοσοφία, Προς τ^ς αύλάς τών Παπών καί των Μεδίκων αντα
γωνίζεται τό ελευθέριον των ιδιωτών’ έν ω δ’ εκείνοι ίδρύ- 
ουσι πολύτομους βιβλιοθήκας καί άνεγείρουσι πολυτάλαντα 
μουσεία, πίνουσιν ουτοι εις τράπεζας κεκοσμημένας δι’ αρχαίων 
σκευών άπό κυπέλλων ελληνικών. 'Απανταχού θαυμασμός καί 
λατρεία τής αρχαιότητας και ασχολία παντοειδής περί τήν 
έρευναν αύτής καί μελέτην. Άρχαϊαι εικόνες καί αγάλματα, 
νομίσματα καί σφραγίδες, κώδικες καί έπιγραφαί, άπαντα 
συλλέγονται, μελετώνται καί γίνονται αντικείμενα μιμήσεως.

Έν μέσω δέ των ποικίλων τούτων περί τής αρχαιότατος 
έρευνών άνεπτύχθη, ώς εΐκός, τό διάφορον τών λογίων καί περί 
τής πολιτικής ιστορίας τών Ελλήνων. ’Αλλ’ επειδή κυριώτα- 
τος χαρακτήρ ταύτης τής περιόδου είνε ή ένθουσιώδης ένασχό- 
λησίς περί τά παλαιά καί ή μίμησις τών αρχαίων, τοιούτόν 
τινα ρυθμόν περιβάλλεται καί ή ιστορική έξέτασις τής ελλη
νικής άρχαιότητος. Οί δ’ επί τής Αναγεννήσεως τών γραμμά
των κληθείσης φιλόλογοι σπουδάζουσι περί τά πρόσωπα μάλ
λον ή τά πράγματα καί ένασμενίζουσιν εις περίεργα μάλλον 
ανέκδοτα, εις αποφθέγματα καί παράδοξα τών έπιφανών άν- 
δρών έκαστων πολλώ μάλλον ή εις συνεχή καί καθολικήν 
ερευνάν περί τού όλου πολιτικού, κοινωνικού καί διανοητικού 
βίου τού ελληνικού έθνους.

"Αλλην δέ τροπήν λαμβάνει ή περί τήν αρχαιότητα διατρι
βή κατά τήν έπομένην περίοδον, ήτις έν τή ιστορία τής κλα
σική; φιλολογίας έπωνομάσθη γαλλική διά τήν κατ’ αύτήν 
έπικράτησιν Γάλλων μάλιστα φιλολόγων. Είνε δέ κατ’ αύτήν 
επιφανής ή σπουδή περί τήν συλλογήν πασών πάντοθεν τών 
εΐ; τήν αρχαιότητα άναγομένων ειδήσεων καί ή τάσίς προς 
πολυμαθίαν τινά καί πολυϊδρίαν. Καί δέν έχει μέν έτι άνα- 
πτυχθ ή ή κρ τική μέθοδος καί ή διάκρισις τού γνησίου άπό 
τού ύποβολιμαιου, ή δ’ αρχαιολογική ασχολία περιορίζεται εις 
τά κείμενα μάλλον, άλλ’ ούχ ήττον έγεννήθηΟαν κατά τούς 
αιώνας τούτους, άπό τού ις·'. μεσούντος μέχρι τού ιζ'. τελευ
τώντας, γενναΐά σινα έργα προοδοποιούντα τήν ιστορικήν έξε- 
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ρεύντισιν τού αρχαίου ελληνικού κόσμου, ών έξέχουσι μάλιστα 
αί περί χρονολογίας μελέται του Σκαλιγέρου και Πεταυ'ί'ου καί 
αί ποικίλαι συγγραφαί τού Άλλατίου, Spanheim, Περιζονίου, 
Μεουρσίου, Gerhard Voss καί Monlfaucop.

Άλλ’ ή έξέτασις της ιστορίας της αρχαίας 'Ελλάδος έλαβε 
τότε μάλιστα πνεύμα καί ζωήν αληθή δτε και ή φιλολογία 
ύψώθη περί τάς άρχάς τού παρόντος αίώνος εις επιστήμην 
ιστορικήν περιλαμβάνονταν έν τή έρεύνη αυτής δλον τον έν τή 
κοινωνία καί πολιτεία βίον των έκκρίτων τής άρχαιότητος 
έθνών. Ή δ’ Ιστορία, ή ελληνική καί ρωμαϊκή, ήγε θρίαμβον 
περιφανή δτε ό κλεινού διδασκάλου, τού Φρειδερίκου Αύγου
στου Wolf,’ περικλεής μαθητής, August Bockb, διδάσκων 
τήν Εγκυκλοπαίδειαν τής φιλολογίας, ένθα τού μαθήματος αυ
τού έξήνεγκε τον διάσημον καταστάντα ορισμόν καθ’ δν ή φι
λολογία είνε ή ανάγνωσή των εγνωσμένων (die Erkennt- 
uis$ des Erkannten) έγραφε σοφά λόγια περί τής συγγε- 
νείας τής φιλολογίας προς τήν ιστορίαν καί άνεκήρυττε τήν 
επιστήμην ής ήτο μύστης ταύτόσημον καί ή ιστορία*.

* Bockh's, Encyclopadie und Melhodologic der philologi- 
schen Wissenschaflcn. *Εκδ. Bratuschcck. σ. 10 x. έ.

Είχε δε τότε σπουδαίως εύρυνθή ό όρίζων τής ιστορικής 
έρεύνης. Καθ’ ούς χρόνους ήρξατο διδάσκων ό Bockb ήτο αύ- 
τόχρημα ιστορική εποχή' διότι ή μεγάλη γαλλική έπανάστα- 
σις καί τού Ναπολέοντος αί νϊκαι, έξεγείρασαι παρά τοΐς εύρω- 
παϊκοϊς λαοϊς τήν συνείδησιν τής ιδίας ούσίας καί τδ αίσθημα 
τής άντιστάσεως, έδωκαν κίνησιν αξίαν λόγου εις τάς ίστορι- 
κάς έρευνας. Οί δέ λαοί έζήτησαν νά διακρίνωσιν έν τή μεγά
λη έκείνη τιτανομαχία τούς ίόίους έκαστος παλμούς καί νάνα- 
διφήσωσι διά τής ιστορικής μελέτης τής ιδίας αυτών ύπάρ- 
ξεως τον λόγον καί τον σκοπόν, νάνεύρωσιν, οίονεί είπεϊν, το 
ίγω αυτών. Τδ δ’ Ιστορικόν έκεΐνο πνεύμα τού αίώνος, έπιδρά- 
σαν έπί τάς έπιστήμας, έν μέν τή θεολογία έγέννησε τήν σχο
λήν τής Τυβίγγης, έν δέ τη νομική μαθήσει τήν Ιστορικήν 
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σχολήν τοΰ Savigny, έν δέ τη φιλολογία την ιστορικήν σχο
λήν τοΰ Βοικχίου.

Έν ώ δέ ή μέν μέθοδος είχε καταστη άσφαλεστέρα, ή δ* 
ασχολία ένθουσιωδεστέρα, ηύξανεν ή ύλη της αρχαιότητας 
έπαισθητώς. Ή μέν κλοπή τοΰ Έλγιν διευκόλυνε την μελέτην 
τών έργων τοΰ Παρθενώνος, έν δέ Μονάχω έξενίζοντο ύπδ τοΰ 
Λουδοβίκου έν μουσείω καλώ τάγάλματα τοΰ αίγιναίου ναού, 
κατά δέ νοτίαν τινά της Αρκαδίας έσχατιάν έχόρευον οί εγ
χώριοι περί τάποκαλυπτόμενα λείψανα τοΰ ναοΰ της Φιγα- 
λείας. Έν Σικελία δ’ άνευρίσκοντο της Σελινοΰντος αί άρχαιό- 
τροποι μετόπαι, δεικνΰσαι τδ αύστηρδν της δωρίδος τέχνης. Ού 
σπανίως δέ άνεβίου καί νέα τις δέλτος άγνωστος, έκ κωδίκων 
αφανών, έκ παλίμψηστων δυσανάγνωστων, έκ τών άπηνθρακω- 
μένων παπύρων τοΰ 'Ηρκλάνου η έκ της λάρνακας αιγυπτιακής 
μομμίας. Έν δέ Μυκηναις άποκαθαιρομένη ή Πύλη τών Λεόν
των άνεβίβαζε την περί της ελληνικής ίς-ορίας γνώσιν είς χρόνους 
προελληνικοΰς περί ών δέν έσώθησαν μαρτυρίαι έν ταϊς βίβλοις 
τών αρχαίων. Ένθα δέ άπέληγον καί τά μνημεία και πάσα 
ανθρώπων μνημη παρηκολούθει τους πρώτους, παναρχαιοτάτους 
"Ελληνας είς τδ σκότος λαβυρίνθων άλλως αδιεξόδων και είς χώ
ρας άπωτάτας επιστήμη νέα, τολμηρά, ριψοκίνδυνος, ρηξικέλευ
θος, ή συγκριτική γλωσσολογία, τοΰ Βορρ τδ στιβαρδν τέκος.

Ούδ ητο άναξία λόγου ή παρά της γεωγραφίας συμβολή 
έξ ών χρόνων αύτη, είσηγουμένου τοΰ Rilter, ειχεν ύψωθή είς 
άληθη επιστήμην, άναλαβοΰσαν έργον ηδη ύπδ τοΰ Άριστοτέ- 
λους καί 'Ιπποκράτους δεδηλωμένον, τδν σύνδεσμον τών 
^ρώ.τω** μετά της χώρας, την έξετασιν δηλα δη της έπενερ- 
γείας της φύσεως επί τδ πνεΰμα και τάς τύχας τών έγκατοί- 
κων. Έντεΰθεν δέ προηλθον πολλαι έρευναι έξετάζουσαι συν 
ταϊς άλλαις χώραις καί την Ελλάδα, την φυσικήν αύτης 
κατασκευήν καί τάς κατά την φύσιν της χώρας άσχολίας τών 
κατοίκων, την έν πολλοις πολλάκις έξάρτησιν της τύχης και 
ιστορίας τών έλληνίδων πόλεων άπδ τοΰ τοιοΰδε η τοιουδε φυ
σικού οργανισμού της γης αύτών.
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Ού μόνον δέ ταϋτα, αλλά καί αύτά τά τέως γνωστά βι
βλία τών αρχαίων έλάλησαν ώςεί νέαν γλώσσαν, βαθύτερον 
μελετώμενα υπό τής άναγεννηθείσης φιλολογίας. "Ο τι δ’ είχε 
πράξει ό Niebuhr διά την ρωμαϊκήν ιστορίαν, έξετάζων τάς 
πηγάς μετά θαυμαστής δεξιότητος καί διακρίνων διά βλέμ
ματος οξυδερκούς την ιστορίαν άπό τοϋ μύθου, έγίνετο τότε 
κατά μικρόν καί τμηματικώς διά την ιστορίαν τής αρχαίας 
Ελλάδος. Παυσαμένης δέ ήδη τής τυφλής πίστεως εις τά 
παραδεδομένα, ή ιστορική ερευνά, σύμβολον ποιησαμένη τό 
ίρευγάτε τάς ήρξατο άναδιφοϋσα κριτικώς αύτάς τάς
πηγάς, διακρίνουσα τάς άρχικάς ειδήσεις άπό τών έπιγενεστέ- 
ρων, τάξιόπιστα άπό τών απίθανων, άναλύουσα τήν παράδο- 
σιν εις τά στοιχεία αύτής καί άναζητούσα έν ταϊς διηγήσεσι 
τών συγγραφέων τό ίδιον και τό δεδανεισμένον, τό γνήσιον καί 
τό ύποβολιμαίον. Ουδέ περιωρίζοντο τό εξής οί περί τήν ελλη
νικήν Ιστορίαν σπουδάζοντες εις τάς ειδήσεις τών συγγραφέων, 
άλλ’ ήρχοντό που σποράδην χρησιμοποιούντες καί τάς αρχαίας 
έπιγραφάς, διασαφηνιζούσας μέρη τής ιστορίας καί γεγονότα 
περί ών ούδείς λόγος παρά τοϊς ιστορικοϊς.

Ούτως ή ελληνική άρχαιότης καί ή ελληνική ιστορία έξητά- 
ζοντο ήδη, μάλιστα έν Γερμανία, υπό πάσαν οψιν. Έγεννήθησαν 
δέ τότε έργα διάσημα καί μονογραφίαι σκοπόν έχουσαι τήν 
παράστασιν τής τοπικής ιστορίας πόλεων ή φυλών, ών μάλι
στα έξεΐχον αί τοϋ Κ.. Ο. Miiller, καί τήν έκθεσιν τοϋ ιδιωτικού 
βίου, τών θρησκευτικών, δικαστικών, οικονομικών άρχαιοτή- 
των τοϋ ελληνικού κόσμου. Αρκεί δέ νά μνημονεύσω τών ονο
μάτων τοϋ Wachsmuth, Κ. F. Hermann, Schomann, 
Welcker, Meier, Platner, Ross. Ιδία δέ θέσις άνάγκη νά 
έπιφυλαχθή, οίονεί επί τοϋ Κολωνού τής φιλολογίας, διά τό 
περί Πολιτικής Οικονομίας τών Αθηναίων γεραρόν σύγγραμμα 
τοϋ Bockh.

Άλλ’ ή όλη φιλολογική καί ιστορική αύτη εργασία είχε πε- 
ριορισθή εις μονογραφίας, είς έργα ειδικά, είς άρχάς καμάτων. 
Μόνον δέ δύναταί τις νά έξαΐρέστ( δύο έργα, τοϋ Niebuhr τό 
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μέρος τών περί αρχαίας ιστορίας μαθημάτων δσον έπραγματεύε- 
το την 'Ελλάδα, έχον ενίοτε πρωτοτυπίαν πολλήν καί παρα
τηρήσεις άξίας λόγου, καί τοΰ Droysen, του έμου διδασκάλου, 
την 'Ιστορίαν του μεγάλου Αλεξάνδρου καί των διαδόχων αύ- 
τοΰ, εργον πλήρες ένθουσιασμού προς τον νεαρόν κατακτητήν 
καί πραγματευόμενου εποχήν κατακτήσεων καί πλάσεως κρα
τών ούχ δλως άνομοίαν προς την των χρόνων οϊτινες είχον α
μέσως προηγηθή της συγγραφής αύτού. Πλήν δέ τούτων των 
δύο έργων ή Γερμανία μόλις έχει νά έπιδείξη μέχρι της έκδό- 
σεως της Ελληνικής 'Ιστορίας τού Κουρτίου εργον μέγα καί 
ένιαϊον διεξιόν την 'ιστορίαν τού αρχαίου ελληνικού κόσμου κατά 
τάς απαιτήσεις της συγχρόνου επιστήμης.

Καί δμως τούτο συνέβαινεν έν χώρα ένθα ή περί την 
πατρίαν ιστορίαν, άλλα καί περί την ρωμαϊκήν, ένασχόλησις 
είχεν ήδη παραγάγει καρπούς άγλαούς. Άλλ’ έπ’ εκείνην μέν 
ήγε τούς Γερμανούς εθνική χρεία, ταύτην δέ προύβίβαζον αί 
άνάγκαι τού πολιτικού βίου καί ή ιστορική μελέτη τής επιστή
μης τού δικαίου.

νΑλλως δ’ είχε τδ πράγμα περί τήν εΛΛηνικηκ ιστορίαν, 
Αύτη δέν κατέτεινεν, ούτως εΐπεϊν, τούς κλάδους αύτής μέχρι 
τού παρόντος, ούδέ παρεΐχεν ώς ή ιστορία τού ετέρου των έκ- 
κρίτων εθνών τής αρχαιότητας, τών 'Ρωμαίων, ζητήματα κοι
νωνικά καί πολιτικά έφαπτόμενα αμέσως καί άναποδράστως 
αύτής τής σαρκδς τής συγχρόνου κοινωνίας. Καθ’ ήν δ’ εποχήν 
έμελλον πολλά μέν νά διαλυθώσι, πλεϊστα δέ νάναπλασθώσιν, 
ενίοτε δέ τινων κατασκευασμάτων κοινωνικών τε καί πολιτι
κών νά τεθώσιν αύταί αί βάσεις, ή έλληνική ιστορία αληθώς 
δέν ήδύνατο νά συνεισενέγκη πολλά. Διότι ό βίος ό ελληνικός 
παρά τήν έκτακτον αύτού πλαστικήν καλλονήν ήτο λίαν άπω- 
κισμένος’ ό δέ τρόπος αύτού καί ή άνάπτυξις, ή ακμή καί ή 
παρακμή ήδύναντο μέν, φωτιζόμενα ύπό τεχνίτου δεξιού, νά 
ρίψωσι σκιάν καλήν καί εύπερίγραφον οιον αγάλματος άρχαίου, 
άλλ’ ή σκιά αύτη ούδαμώς ήδύνατο νά εχτι τό χρώμα, τολ
μώ δ’ εΐπεϊν τήν ζωήν καί τήν κίνησιν, ήν έν περιστάσεσι συγ-. 
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γενέσί παρεϊχεν είς τά ομματα τοΰ νέου Εύρωπαίου άπέκμα- 
γμα τοΰ βίου τοΰ ρωμαϊκού. Και χωρίς τούτου, οτι ό ρωμαϊκός 
πολιτισμός ήτο ό άμεσος πρόδρομος τοΰ νεωτέρου' άλλ’ ήσαν 
ομογενή πολλά τών κατ’ αυτόν φαινομένων πρός τά συμβάντα 
τών συγχρόνων ημερών, άλλ’ έζητειτο έν τή μελέτη τής ρω
μαϊκής ιστορίας πείρα πολιτική, άλλ’ ή έξέτασις τών κατά 
τούς 'Ρωμαίους Πλεβηίους έδίδασκε πολλά περί τών συγχρόνων 
κοινωνικών στάσεων. *Έπειτα δ’ έν τη ιστορική σταδιοδρομία 
ή στήλη τοΰ τέρματος ή έπιγράφουσα διά τούς 'Ρωμαίους τδ 
κάμπον δέν ήτο ή αφετηρία ή παρορμώσα τούς Γερμανούς τδ 
άρίστενε \ Έπειτα δέν ήτο ή 'Ρώμη έκείνη ή μήτηρ ή ή αφορ
μή δμάδος δλης λαών, τών νεολατινικών φύλων, άτινα ώς ιδιόρ
ρυθμον φαινόμενον έν τή εστορί^ θεωρεί καί έξετάζει ό σαζονί- 
κδς γερμανισμός;

Αντί δέ τούτων πάντων ό ελληνικός βίος ήτο περί πολλά 
άρχαιότροπος, σχεδόν άλλόκοτος διά τόν νεώτερον έρευνητήν' 
πολιτικώς μέν άπειρος, περί δέ τά νόμιμα σχεδόν στοιχειώδης. 
Ή δ’ ελληνική ιστορία ήτο βραχυχρόνιος καί δ όρίζων αύτής 
πολλώ στενότερος τοΰ τής ρωμαϊκής. Άλλ’ δ'μως οϊα πρωτο
τυπία* πανταχοΰ τά πάντα καλλίχροα καί εΰπλαστα καί νε- 
ουργά, άγήρω περιβεβλημένα φύσιν. Στέφανοι κοσμοΰσι τόν νε
κρόν καί τούς ζώντας, τόν άρχοντα τόν λειτουργοΰντα ώς τόν 
βωμόν καί τδ ίερεΐον. Οϊα αρμονία καί άκρίβεια καί τέχνη καί 
κάλλος άπδ τών υποθετικών λόγων, ώς όνομάζουσιν οί γραμ
ματικοί εν τών λογικωτάτων καί καλλιτεχνικωτάτων προϊόν
των τής ελληνικής διανοίας, μέχρι τοΰ Παρθενώνος καί τοΰ Διδς 
τοΰ χρυσελεφάντινου !

Άλλ’ άν ό ρωμαϊκός βίος, πλήρης ών συνέσεως δικανικής, 
διδάσκαλος παντοδαπής πολιτικής σοφίας, κονίστρα στάσεων 
αιματηρών καί άγώνων παγκοσμίων, έσαγήνευε τόν ζήλον τών 
πολυπραγμόνων ιστοριογράφων καί έ'σχεν άναδιφητάς αύτούς 
εκείνους οϊτινες ώς ένεργοί πολιτικοί άνδρες συνηύζανον τά νέα 
πολιτικά οικοδομήματα, ή ελληνική Ιστορία ώς κόρη καλή 
άλλ’ άνηβος ετί εϊλκυσεν έφ’ έαυτήν τήν μητρικήν στοργήν τών 
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φιλολόγων καί άρχαιολόγων, ών ειδομεν ανωτέρω τά έργα.
Χρυσός λοιπόν πολύς έμενε συνεσωρευμένος οίονεί άναμένων 

τον μέλλοντα νά καταστησ?) αύτόν κοινόν κτήμα του κόσμου. 
Καί εύρέθε τραπεζίτες δςτις με λεσμονών τήν πρώτεν αύτοϋ 
τέχνεν, κόψας είς νόμισμα, παρέδωκεν εις τεν συναλλαγήν τόν 
τέως άσεμον χρυσόν.

Ό παλαιός δ’ ούτος τραπεζίτες έκαλεϊτο Γεώργιος Γρότε 
καί έτο Άγγλος. Ούδέ τοΰτο έτο τυχαϊόν τι* άναλογίαι δέ 
πολλαί τές πατρίας ιστορίας προς τεν έλλενικήν, ιδίως τεν 
άθεναϊκήν, πάντων δέ μάλιστα ε κατά θάλασσαν αγγλικέ Ηγε
μονία, εχουσά τι τό παραπλεσιον πρός τεν τών πάλαι Άθε- 
ναίων, εϊχον εδε ενωρίς προκαλέσει τό περί τές έλλενικές ιστο
ρίας διάφορον τών λογίων παρά τοΐς όμοεθνέσι τοϋ Γρότε, παρ’ 
οίς ό είς κατανόεσιν τών ιστορικών φαινομένων άπαραίτετος 
πολιτικός βίος έτο ιδιαζόντως ανεπτυγμένος.

’Ήδε δέ προ τοϋ Γρότε ειχον γράψει έλλενικέν ιστορίαν έν 
Αγγλία έν μέν παλαιοτέροις χρόνοις ό Goldsmilb, δ Gillies, 
ό Mitford, έκ δέ τών συγχρόνων αύτοϋ ό έν τώ Trinity Col- 
lege τές Κανταβριγίας καθεγετής Connop Thirlwall, 
έπειτα γενόμενος επίσκοπος έν St-Davis τές Ούαλίας. Άλλα 
τό μέν έπίτομον έργον τοϋ Goldsmilh μόνεν αρετήν είχε τό 
γλαφυρόν αύτοϋ ύφος, αί δέ συγγραφαί τοϋ Gillies καί Mit
ford τό μέν έδιδον μείζω τοϋ δέοντος πίστιν είς τεν παράδο- 
σιν καί ή έν αύτοϊς έρευνα δέν διεπνέετο ύπό τές ιστορικές 
κριτικές, τό δέ παρεβλάπτοντο ύπό τών ώρισμένων πολιτικών 
τάσεων άς ύπέθαλπον οί συγγραφείς, ό μέν Gillies συντασσό- 
μνος είς τούς ούίγους, ό δέ Mitford κερύσσων μοναρχικάς δο
ξασίας καί κρίνων τήν ιστορίαν τήν έλλενικήν ως τις τόρυς 
τοϋ αγγλικού παρλαμέντου.

Πολλώ δ’ άνώτερον τούτων έτο τό σύγγραμμα τοϋ Thirl- 
Wall, οςτις βασιζόμενος έπί τών μονογραφικών έργων τών Γερ
μανών καί κεκτεμένος βαθεϊαν μέν παιδείαν, όρθοτάτεν δέ κρί- 
σιν καί ικανήν άμερολεψίαν έξεθεκεν έν οκτώ τόμοις τήν έλλε- 
νικήν ιστορίαν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων Μ-έχρι τές άλω- 
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«ως τής Κόρινθου ύπό Μομμίου, κατάγων έπειτα αύτήν μέχρι 
τών καθ’ ημάς χρόνων διά γραμμών μεγάλων. Άλλα καί τό 
εργον τοϋτο του φιλολάκωνος αρχιεπισκόπου ενείχε πλήν άλ
λων ασυμβιβάστων πρός τήν αύστηράν τής νέας έπιστημης 
μέθοδον τό μέν έμμονήν εις τήν καθεστώσαν παράδοσιν θαυμα
στήν, τό δέ άμάρτυρον αύθαιρεσίαν.

Άλλα πάντα τά πρότερα έργα υπερακόντισε πολλώ τδ σύγ
γραμμα τού Γρότε, οςτις, άσκήσας τόν νουν καί τήν πείραν εις 
τά σπουδαιότατα οικονομικά καί πολιτικά ζητήματα τής επο
χής αΰτοϋ ώς τραπεζίτης καί βουλευτής, έπεδόθη μετά τήν 
άποχώρησιν άπό του χρηματιστικοΰ και πολίτικου σταδίου εις 
τήν μελέτην του αρχαίου ελληνικού βίου μετά σπανίας έπιμο- 
νής καί πολυμαθίας. Τέλος δέ μετά προηγηθεΐσαν μελέτην ει- 
κοσιν όλων ετών έξεδόθησαν οί δύο πρώτοι τόμοι τής ιστορίας 
αύτού τώ 1846, μεθ’ ούς άνά δύο έδημοσιεύθησαν καί οί λοι
ποί δέκα έντός δεκαετίας.

Τό δέ διακρίνον τόν Γρότε εινε ή βαθεΐα γνώσις τών άρ- 
χαίων συγγραφέων καί ή εκτεταμένη ασχολία περί τάς νεωτέ- 
ρας επεξεργασίας τών μερών τής ελληνικής ιστορίας. Αλλά 
μετά τής ακρίβειας ταύτης Γερμανού καθηγητού συνδέει 
τάς πρακτικάς γνώσεις Άγγλου genlleman καί τό διορατι
κόν Βρετανού πολιτευομένου’ εντεύθεν δέ προέρχεται ή ίδιά— 
ζουσα θερμότης ή διαπνέουσα δι’ δ'λης αυτού τής συγγραφής.

Ό Γρότε ηδυνήθη νά είσδύση είς αυτόν τόν βίον τού έθνους 
ού εξέθετε τήν ιστορίαν καί νά έξηγήστ) τά φαινόμενα του ελ
ληνικού κόσμου ούχί ψυχρώς αυτά άνατέμνων ώς οί πλεϊστοι 
τών προγενεστέρων ερευνητών, αλλά σταθμίζων δικαίως τά 
διανοήματα, τά αισθήματα καί τάς πράξεις τού ελληνικού 
λαού. Ήδυνήθη δέ ούτω νά έκτιμήσγ) μέν όρθώς τόν νούν τών 
αρχαίων πολιτικών κατασκευασμάτων, νά δείξ·/} δέ τήν σημα
σίαν τής αρχαίας θρησκείας καί διεισδύων βαθέως είς τόν εσω
τερικόν βίον τών Ελλήνων νά έρμηνεύσ-ρ έπιμελώς τήν ηθικήν, 
πολιτικήν καί κοινωνικήν ούσίαν τών γεγονότων.

Αλλά πλήν τής άκριβούς γνώσεως τών μαρτυριών, τής ζωη- 
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ράς άντιλήψεως τής αρχαιότατος καί τοΰ ηθικού τρόπου τής 
τών συμβάντων ερμηνείας σπουδαία είνε παρά τώΆγγλω ίστο- 
ριογράφω ή ένεκα τής παντοειδούς πολιτικής καί ιστορικής 
αύτού παιδείας συχνή χρήσις τής αναλογίας, ήτις, παρεισαγο- 
μένη εις τήν ιστορικήν έρευναν έν μέτρω, είνε ίν τών κυριωτά- 
των καί ψυχολογικωτάτων βοηθημάτων προς έξήγησιν πρά
ξεων καί γεγονότων, προς ών τήν εντελή παράστασιν δέν άρ- 
κοΰσι πολλάκις αί σωζόμεναι έξωτερικαί ειδήσεις. Ύπεβοήθουν 
δέ τήν ακριβή χρήσιν τής ιστορικής αναλογίας αί πολλαί αυ
τού όδοιπορίαι έν πάσαις σχεδόν ταϊς εύρωπαϊκαϊς χώραις, πλήν 
αύτής δά τής Ελλάδος, ένθα καί θέλων δέν κατώρθωσέ ποτέ 
νά μεταβή. Καί τούς μέν μύθους πραγματευόμενος έπάγεται 
αναλογίας έκ τών κύκλων τής ίπποτικής μεσαιωνικής ποιή- 
σεως καί τών χριστιανικών συναξαρίων, ϊνα δ’ έρμηνεύσιρ το 
αθηναϊκόν πολίτευμα ποιείται χρήσιν παραδειγμάτων έκ τής 
έλβετιακής πολιτείας, ή δ’ αγγλική καί γερμανική ιστορία πα- 
ρέχουσιν αύτώ πολλάς αναλογίας πρύς έξήγησιν άλλων γεγο
νότων. Τέλος δέ τού όλου έργου προφανής τάσις εΐνε ή έκχω- 
ρησις άπο τού στενού κύκλου φιλολογικής τών καθ’ έκαστα 
γεγονότων ερμηνείας καί ή διασαφήνισις αυτών ώς αληθώς πο
λιτικών συμβάντων. Καί ή μέν μέθοδος αυτού είνε αυστηρά 
και ακριβής, τά δέ πορίσματα τής έργασίας έκτίθενται ού
τως ώστε άφ’ ένας μέν ή Ιστορία αύτού χρησιμεύει ώς συνε
χής καί διαρκής ύπομνηματισμός τών Ελλήνων συγγραφέων, 
άφ’ ετέρου δέ δέν γίνεται καταφανής ό κόπος καί ό όχλος τής 
έρευνης.

Εις ταΰτα δέ πάντα προσθετέα ή άκρα φιλαλήθεια καί εύσυ- 
νειδησία τού ιστοριογράφου' διότι ό Γρότε δυνατόν ίσως νάπα- 
τάται ώς άνθρωπος ανθρώπινα πάσχων, άλλ’ ούτε ψεύδεται, 
ούδέ φιλοψευδεϊ. Άλλ’ όμως άπατάται, καί αλλαχού μέν, ένθα 
ή τό ανεπαρκές τών πηγών παράγει τήν ιστορικήν αύτού κρί· 
σιν ή αί πηγαί έξετάζανται μονομερώς, μάλιστα δ’ έν τή έκ- 
τιμήσει τής αθηναϊκής δημοκρατίας. Διότι ό Γρότε είνε φι- 
λαθηναιότατος άνδρών απάντων' είνε δέ τοσούτω φιλαθήναιος 
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ώστε ούκ αδίκως έρρήθη περί αύτοϋ δτι πολλάκις άπέβη μάλ
λον ό συνήγορος τοϋ αθηναϊκού δήμου η ιστορικός ησύχως και 
άμεροληπτως τά πράγματα σταθμίζων. Ζητών δέ νάπαλλάξη 
τόν δήμον τών Αθηναίων άπό τινων κηλίδων αϊτινες ρυπαί- 
νουσι τό πρόσωπον αύτοϋ καί άπό τών μ,ομφών αίτινες έπερ- 
ρίφθησαν κατά της κεφαλής του ύπό τών άλλων ιστοριογρά
φων, δικαιόνει αύτόν και έν αύτοΐς τοϊς άδικαιολογητοις, καί 
καταναλίσκεται είς νπερκριτικάς συζητήσεις καί εκεί ένθα ά
φευκτος και αμείωτος απαιτείται ή καταδίκη της ιστορίας, 
ώς έν τη περιβοητω δίκη τών έν Άργινούσαις στρατηγησάν- 
των. Αλλά καί ή ύπεραπολογία τοϋ Κλέωνος είνε θερμότερα 
τοϋ προσήκοντος καί αί περί τών σοφιστών κρίσεις παράδοξοι, 
άν μη τι άλλο. Πολλαχώς δ’έπεκρίθη τό μισαλέξανδρον φρό
νημα τοϋ άνδρός, μάλιστα δέ πάντων αί περί τών ομηρικών 
επών δοξασίαι αύτοϋ καί τό άσυνεπές έν τη πραγματεία τών 
μυθικών της Ελλάδος χρόνων. Διότι έν ώ διά τούς προ της 
καθόδου τών Δωριέων αιώνας περιορίζεται είς έκθεσιν τών μύ
θων οίους έπίστευον οί 'Έλληνες, έπιλέγων τό τοϋ Ζεύξιδος 
έκεϊνο «η αύλαία είνε ή είκών $ν έζωγράφησα», διά τούς χρό
νους άπό της δωρικής καθόδου μέχρι της πρώτης Όλυμπιάδος 
παρέλαβέ τινα τών ύπό τών Ελλήνων πιστευομένων ώς ιστο
ρικά γεγονότα, καίπερ καταριθμών καί ταύτην την περίοδον 
είς την ιστορίαν των Λόγων.

Ούδ’ ήσαν ταϋτα τά μόνα αμαρτήματα τοϋ έργου τοϋ 
Γρότε. Τινές μέν τών συμπολιτών αύτοϋ έψεγον τό ύφος καί 
την έλλειψιν χρωμάτων καί την πολλην χρησιν νεολογιών, έκ 
τοϋ πολίτικου μάλιστα βίου τών Άγγλων ειλημμένων' οί δέ 
Γερμανοί, ένδιατρίβο-ντες περί τά ειδικά, εύρισκον και παρεν- 

νοησεις τών έκκρίτων συγγραφέων και παραμέλησιν τών πορι- 
σματων της γλωσσολογίας διά την έξιστόρησιν τών άρχαιοτά- 
των χρόνων. ’Αλλ’ όμως Άγγλοι τε καί ξένοι άνεγνώριζον την 
έπιβολην καί το μεγαλεϊον τοϋ έργου, οπερ δικαίως ειχεν επο
νομάσει ό John Stuart Mill τό opus magnum.

Άλλα τό κυριώτατον έλάττωμα της γροτείου συγγραφής 
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εινε τό έξης, δτι έν ώ ό ιστοριογράφος ποιείται χρήσιν άκρι- 
βεστάτην και εύφυεστάτην τών παρά τοϊς άρχαίοις ίστορικοϊς 
μαρτυριών, ούχ ήττον δέ καί τών συγγραμμάτων τών φιλοσό
φων, ρητόρων καί ποιητών, ελάχιστα έχρήσατο τοϊς λοιποΐς 
λειψάνοις της άρχαιότητος, ιδίως δέ τοϊς νομίσμασι και ταϊς 
έπιγραφαϊς. Τοΰτο δέ εΐνε έλλειψις σπουδαία, ήν ώς συνδεομέ- 
νην πρός τό ζήτημα τών πρώτων πηγών της ιστορίας της αρ
χαίας Ελλάδος αναγκάζομαι νά πραγματευθώ διά μακροτέρων.

Καί τώ δντι ή χρήσις μόνων τών μαρτυριών τών αρχαίων 
Ιστορικών συνεπάγεται γνώσιν της ιστορίας μονομερή και άτελη. 
Διότι έπι τέλους κατά τί διαφέρουσι τά συγγράμματα τών αρ
χαίων ιστοριογράφων άπό τών καθ’ημάς ιστορικών έργων τών 
πραγματευομένων τούς άρχαίους χρόνους ; Δέν εινε ώς ταΰτα 
καί εκείνα άπλαϊ παραστάσεις τών αρχαίων χρόνων, ούχί δέ 
αύτη ή ιστορία, ούχί δέ άμεσος έξ αύτών τών πραγμάτων γνώ- 
σις τοΰ ιστορικού παρελθόντος ; Τί δέ άλλο ζητοΰμεν ήμεϊς μά
λιστα άλλ’ ή τήν κατά τό ένόν προσέγγισιν είς αύτήν τήν αρ
χαιότητα, τίνος μάλιστα έχομεν χρείαν άλλ’ ή τής ιστορικής 
ανζοψίας ; Καί βεβαίως μέν αύτόχρημα αύτόπται καί αύτή- 
κοοι χρόνων παρωχημένων καί πραγμάτων άπωκισμένων άδυ* 
νατοϋμεν νά γείνωμεν, αλλά πρώτον χρέος τών φιλιστορούν- 
των εινε ή ώς πιστοτάτη άντίληψις τών στοιχείων τών ιστο
ρικών γεγονότων, οία θά προσέπιπτον είς τάς αισθήσεις άνδρός 
αύτόπτου καί αύτηκόου. Διότι όταν γεγονός τι ή σειρά γεγο
νότων άναλυθή είς ταΰτα τά στοιχεία, ή εντεύθεν γεννωμένη είς 
τήν ήμετέραν ψυχήν αισθησις εινε τις άμεσος καί βεβαιότερα. Έκ 
ταύτης δ’ άφορμώμενοι ήμεϊς θά έξηγήσωμεν μέν, έξετάζοντες 
τόν προσωπικόν χαρακτήρα καί τήν φύσιν προγενεστέρου τινός 
ιστοριογράφου, πώς εκείνος έφθασεν είς τοιαύτην ή τοιαύτην 
παράστασιν τής ιστορίας τών χρόνων ούς εξιστορεί, άναλαμ.- 
βάνοντες δέ καί ήμεϊς τήν έξιστόρησιν τών αύτών γεγονότων 
θά πράξωμ,εν τούτο έξ αμέσου καί ιδίας αφορμής, συνωδά δέ 
πρός τάς ιδέας καί πεποιθήσεις τών χρόνων έν οίς ζώμεν καί 
κατά τήν φύσιν τής ιδίας ήμών ψυχής. Καί δέν εινε τι ό'λως 
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άνόμοίον ό άπαρτίσμός της είκόνος τών χρόνων ούς έςιστοροΰ- 
μεν πρός την σύνθεσιν ψηφιδώματος διανθούς έκ λίθων ποικί
λων οιτινες προεστάθησαν άναγκαίως ενώπιον ζωγράφου ψηφο- 
θετοΰντος. Διότι ό μέν καλλιτέχνης δύναται νά έμπνευσή είς τό 
εργον την ιδίαν ψυχήν καί την δύναμιν της έαυτοϋ διάνοιας, 
άλλ’ είνε ώρισμένος αύτφ έξωθεν καί ό αριθμός καί τό μέγεθος 
καί άπόχρωσις τών ψήφων. Ούδ’ άποδείκνυται άληθές το 
ρηθέν ύπό τίνος τών επιφανέστερων ν Αγγλων ιστοριογράφων, 
τοΰ James Froude, οτι αή ιστορία πολλάκις φαίνεται αύτω 
ώς τις τών πρός χρησιν τών παίδων κατασκευαζομένων πυξί
δων έν αΤς περιέχονται τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου, έξ ών 
ποικίλως συντασσομένων δυνάμεθα παίζοντες νάποτελέσωμεν 
κατά βούλησιν οίανδηποτε λέξιν. Αρκεί δέ πρός τούτο νά έξά- 
ρωμεν οσα γράμματα βουλώμεθα, νά τάξωμεν αύτά κατ’ αρέ
σκειαν και νά παραβλέψωμεν εντελώς ό'σα άντιτάσσωνται είς 
τάς ημετέρας προθέσεις*.»  Καί ίσως μέν ητο δυνατός κίνδυ
νός τις τοιοΰτος, οίον ύποδηλόνει ό Froude, παρ’ άνεπιστημο- 
νος ιστοριογράφου’ άλλ’ εις τόν εύσυνείδητον επιβάλλεται ή 
χρήσις πάντων τών γραμμάτων, εις ά ούδέν δύναται νά προσ- 
θέση, αλλά και ούδέν αύτών νάφαιρέσ*/).  Άπόκειται δέ μό
νον είς την έλευθέραν αύτού βούλησιν ή τοιαύτη η τοιαύτη θέ- 
σις τών γραμμάτων, ή έπίδειξις αύτών η ή παρ’ εργον θέσις’ 
διότι τά στοιχεία της ιστορικής πραγματείας είνε δεδομένα 
αύτω κατ’ ανάγκην έξωθεν.

* Froude, thesciencc of hislory έν τοΐς Short studics on 
great subjects σ. 1.

Τούτων δ’ούτως έχόντων, ΰψιστον καθήκον τοΰ ιστοριο
γράφου είνε ή ώς οίόν τε πληρεστάτη γνώσις τών πηγών, ήτοι 
τών έν τώ παρόντι λειψάνων τοΰ παρελθόντος, άτινα δυνάμεθα 
η έξ αύτών τών συγγραφέων νά πορισθώμεν, άνευρίσκοντες έν 
αύτοΐς ταύτα διά της άναλύσεως αύτών είς τάς πρώτας πη- 
γάς, η καί ήμεΐς αύτοί νά περισυναγάγωμεν έξω τών αρχαίων 
συγγραφών.
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ΤοΙαΰτα δέ λείψανα τοϋ παρελθόντος έν τώ παρόντι είνε 
κυριώτατα αυτά τά αμέσως άπομένοντα έτι μέρη τοϋ σώματος 
τοϋ παρελθόντος, αύτά τά σωζόμενα ίχνη της ιστορικής ζωής, 
ήτοι έργα της άνθρωπίνης χειρός, ήθικά κατασκευάσματα (ήθη, 
νόμοι, πολίτικοι και θρησκευτικοί οργανισμοί), έγγραφα προελ- 
θόντα έξ αύτής της τελέσεως ιστορικού τίνος γεγονότος, οίον 
συνθήκαι, έπιστολαί, έκθέσεις, ψηφίσματα καί τά τοιαΰτα, τέ
λος δέ καί αύταί αί έκ τοϋ παρελθόντος συγγραφα'ι, άλλ’έξε- 
ταζόμεναι ουχί ώς ευρετήρια ειδήσεων, άλλά μόνον ώς ηθικά 
καί πνευματικά προϊόντα τών έν οίς έγράφησαν χρόνων.

Τούτων δέ τών αμέσων καί πρώτων πηγών είνε καί τά νο
μίσματα καί αί έπιγραφαί. Καί όποιον μέν ταμιεΐον πλούσιον 
γνώσεων ιστορικών είνε τά νομίσματα τών αρχαίων κατέδειξαν 
ήδη ενωρίς αί έρευναι τοϋ Eckhel, έν δέ τοϊς καθ’ ημάς χρό- 
νοις πλήν άλλων μάλιστα τοϋ άώρως θανόντος Brandis ή ά- 
τυχώς ατελής μείνασα συγγραφή.

Τί δέ νά είπω περί τών έπιγραφών άς κατά χιλιάδας καί 
μυριάδας έξάγει η ελληνική γή οίονεί άνοίγουσα εις τούς φιλάρ
χαιους τά κεκρυμμένα αύτής μητρώα ; Τις φάσις τοϋ οικογε
νειακού ή κοινωνικού βίου, τίς θεσμός πολιτικός δέν διαφωτί
ζεται ύπό τών στηλών εκείνων έν αίς ένεκολάφθησαν διά χα
ρακτήρων εύγράμμων μονονού πάσαι αί πράξεις καί τά αισθή
ματα τών αρχαίων; Έπ’ εκείνων άναγινώσκομεν καί άνευρίσκο- 
μεν τάς ποικίλας άναγραφάς τών έν άγώσι νικητών, τών έν 
πολέμοίς πεσόντων, τών άρχόντων και ιερέων. Έπί τών στη
λών έκείνων άνεγράφησαν αί δαπάναι τής οικοδομής τειχών 
καί ναών, τά ονόματα τών έν τοϊς νεωρίοις νηών καί τά ανα
θήματα τών εύλαβών καί οί θησαυροί τού Παρθενώνας. Έν αύ- 
ταΐς αναγράφονται αί διδασκαλίαι τών δραμάτων καί οί κατά
λογοι τών βιβλιοθηκών. Έκεϊναι διαφυλάττουσιν ήμϊν τά ψη
φίσματα τοϋ δήμου τών Αθηναίων, τάς έμπορικάς καί πολι- 
τϊκάς συνθήκας τών διαφόρων Έλληνίδων πόλεων, τούς φόρους 
τών συμμάχων τών Αθηναίων. Έπ’ έκείνων έγκολάπτεται τό 
όνομα τοϋ θανόντος καί τό ανάθημα τοϋ άναρρώσαντος, αύται 
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χωρίζουσι τά ίδια από τών δημοσίων, τά ιερά άπο τών βέβη
λων, τά θεία άπό τών ανθρωπίνων. Έπ’ αύτών άναγραφονται 
πάσαι αί έν ειρήνη πράξεις και πάσαι αί συνέπειαι τών πολέ
μων’ τέλος δέ ούδέν πολυτιμότερον τών κοινών εκείνων λίθων, 
'Ότι δέ ούδεμία επιγραφή, και ή κατ’ επιφάνειαν τά μάλιστα 
άσημος και ή μέχρις άφανείας λελωβημένη καί άποκεκρουσμένη, 
εινε άπορριπτέα, άποδεικνύουσιν εύγλώττως οί ορθότατοι λόγοι 
τοΰ σεβαστού μου διδασκάλου Στεφάνου Κουμανούδη, έφ’ ω 
δικαίως καυχωμένη ή έλληνική επιστήμη αναγράφει τό ό'νομα 
αύτοΰ μετά τών τοϋ Bockh και Ross, Kirchbofl καί Kohler, 
Le Bas καί Dumont. «Z7c oiJfr, λέγει ό σοφός καθη
γητής, άν τριών μικρών στίξης τεμαχίων, σωζόντων νυν 
άνά εν μόνον Ω χωριστά, όεν εύρεθώσι τώ χρόνω και τά 
άΛΛα οικεία τεμάχια, εύαρμοστοΰντα ουτω κατά τάς γραμ~ 
μάς των θραύσεων, ώστε νά εΛθη είς όψιν ήμών πλήρες τό 
γεράσμιον όνομα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝίΣΚΟϊ αλωπεκηθεν ; 
Τότε ποιον θά εχη κρατηρών ή χαρά σνμπαντος τοΰ πο.Ιι· 
τισμένου κόσμου καί πόσαι αί εύΛογίαι είς τόν όιατηρή- 
σαντα εύΛαθώς τά τρία πρώτα άσημα όήθεν τεμάχια !»*

*Στεφ. Κουμανούδη, Αττικής ίπιγρβωαί επιτύμβιοι σ. ή
9

Τοιουτων δέ ούσών τών επιγραφών εινε κρίμα ότι ό Γρότε 
δέν έποιήσατο την προσήκουσαν χρήσιν.

Πολλώ δέ μάλλον τοϋ Γρότε έμελέτησεν αύτάς ό έτερος 
τών συγγραψάντων αξίαν λόγου ιστορίαν της αρχαίας Ελλά
δος, ό έν Βερολίνω καθηγητής καί έμός διδάσκαλος Έρνέστος 
ό Κούρτιος, ού ή συγγραφή έξεδόθη μετά τήν τοϋ Γρότε τό 
πρώτον από τοΰ 1857 έως τοϋ 1866 είς τρεις ογκώδεις 
τόμους.

Ό Κούρτιος δέν μετέσχεν ώς ό Γρότε τών πολιτικών πρα
γμάτων, ούδ’ έχει τάς οικονομολογικής έκείνου γνώσεις*  άλλ’ 
έχει άλλας τινάς άρετάς αί'τινες παρέχουσιν είς τόν αναγνώ
στην τής Ιστορίας αύτοϋ έκτακτον θυμηδίαν. Παρατηρητικώ- 
τατος ών περί τούς τόπους καί γνωρίζων τήν γην τής Ελλάδος 
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όσον ολίγοι τών 'Ελλήνων, είχεν ήδη προ της 'Ιστορίας αύτοΰ 
δημοσιεύσει μελέτας τοπογραφικάς, μάλιστα δέ την περί Πελο
πόννησου δίτομον συγγραφήν, όμολογουμένως τά άριστον τών έρ
γων αύτοΰ, έν ή συνδυάζει δεξιώς την περιγραφήν τών τόπων 
μετά της ανθρώπινης ιστορίας καί πειράται ώς μαθητής τοΰ 
Kitter νά έξηγήση πολλά τών ιστορικών καί εθνολογικών γε
γονότων έκ της φύσεως της χώρας έν ή διεδραματίσθησαν. Ή 
δ’ αρετή αύτη δηλοϋται πασιφανώς και έν τή Ελληνική αύτοΰ 
'Ιστορία εύθυς έν τώ προλόγω, ένθα μετά χάριτος απαράμιλ
λου και γλαφυρότητος ήδυτάτης ζωγραφίζει τούς τόπους οί- 
τινες υπήρξαν ή σκηνή τής έλληνικής ιστορίας. Άλλ’ ή θερ- 
μότης τής ψυχής αύτοΰ καί ή πρωτοτυπία τοΰ πνεύματος διή- 
κουσι διά παντός τοΰ έργου. Καί ένθα μέν ή ιστορική ύλη είνε 
βασιμωτέρα καί άσφαλεστέρα προέκειτο κυρίως περί έπιτη- 
δείας ταξινομήσεως αύτής, περί διακρίσεως τοΰ ούσιώδους άπο 
τοΰ επουσιώδους, περί καταλλήλου χρήσεως τών μαρτυριών. 
Άλλ’ ό κίνδυνος ήτο μέγας μάλιστα διά τούς προϊστορικούς 
χρόνους, διότι ό Κούρτιος δέν άκολουθεϊ τώ Γρότε έν τώ περί 
αύτών λόγω, αλλά το μέν δέν απορρίπτει δλως τήν Ιστορικήν 
χρησιμότητα τών μύθων, το δέ ήδυνήθη νά ποίηση κατάλλη
λον χρήσιν τών ανακαλύψεων τής αιγυπτιακής καί φοινικικής 
αρχαιολογίας καί τών πορισμάτων τής συγκριτικής γλωσσο
λογίας προς τήν παραστασιν τών χρόνων καθ’ ούς λείπουσι ρη- 
ταί ίστορικαί είδη'σεις. Εντεύθεν δέ προήχθη είς θεωρίας πρω
τοτύπους, οια μάλιστα ή περί τής μεταναστάσεως τών Ίώνων, 
είς ούς αποδίδει σημασίαν μεγίστην, παριστών αύτούς ώς άρχήθεν 
κατά τάς άκτάς τής Μικράς Ασίας ιδρυμένους καί ώς μεταβι- 
βάσαντας είς τήν Ελλάδα κατ’ ολίγον τάς τέχνας καί τον 
πολιτισμόν τής Ασίας, ιδίως δέ τής Φοινίκης. Αλλά καί έν 
τη παραστάσει τής ίδρύσεως τοΰ σπαρτιατικού κράτους νεωτε
ρίζει ό Κούρτιος πολλαχώς, θέλων νάποδείξη αχαϊκόν τά κοι
νώς δωρικόν νομιζομενον έκεϊνο κράτος. Καί είς το δελφικόν 
δε μαντεϊον αποδίδει πλειω τοΰ πιστευτού δύναμιν καί περί 
άλλα δέ πολλά έν τη έκθέσει τών πρώτων αιώνων τής έλληνι- 
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κής Ιστορίας εύρε τούς άντιφρονοϋντας, τούΟ’ ό'περ έν τοϊς με- 
τέπειτα χρόνοις όλιγώτερον συμβαίνει, περιοριζομένης της άν- 
τιφωνίας είς τά καθ’ έκαστα, καθ’ δσον τό έργον προχωρεί 
πρός τό τέλος ροέχρε του θανάτου τοϋ Φιλίππου και της σχε
δόν παγκόσμιας έπικρατήσεως τοϋ ελληνικού πνεύματος διά 
της έλληνικωτέρας πολιτείας τών Μακεδόνων.

Ή γνώσις τών χωρών καί ή μελέτη τοϋ βίου τών νεωτέρων 
Ελλήνων, καταστάντα δυνατά είς τδν Κούρτιον ένεκα μακράς 
έν Έλλάδι διαμονής, χρησιμεύουσι πολλαχώς είς εικονικήν καί 
ζωηράν παράστασιν τών σκηνών της αρχαίας ελληνικής ιστο
ρίας, τοΰθ’ οπερ είνε τδ διακρίνον τδν Κούρτιον ύπέρ τδν Γρό
τε. 'Η δέ μελέτη τών επιγραφών, ή ποιητική άντίληψις της 
έλληνικής φιλολογίας, η συνεχής καί θέρμη μελέτη τών έργων 
τής αρχαίας τέχνης, μέχρι καί αύτών τών μικροτεχνημά
των, παρέσχον αύτώ τήν δύναμιν τής ζωηράς έξεικονίσεως πά* 
σης φάσεως τοϋ πνευματικού μάλιστα βίου τών Ελλήνων. Διά 
τούτους λοιπδν τούς λόγους ή συγγραφή αύτοϋ, έ/ουσα καί 
τήν αρετήν τής συντομίας καί έκθέτουσα τά γεγονότα χωρι
στά άπδ τής περί αύτών έρεύνης, ήτις παραπέμπεται, άλλά 
και τούτο μέχρι μέτρου, είς τάς σημειώσεις, είνε ανάγνωσμα 
εύαρεστότατον, αληθώς μέν παράγον συνεχώς τδν άναγνώστην 
διά τής γοητείας τού λόγου έπί τά άμαρτύρητα καί τάς εικο
τολογίας, άλλά δυνάμενον, ώς ολίγα έργα ιστορικά, καί νά ύ- 
ψωσ·ρ καί νά θερμάνη καί νά γοητεύση. Μετά μεγάλης δέ όξυ- 
νοίας κατορθόνει ό συγγραφεύς νά διακρίνη τούς χαρακτήρας 
τών διαφόρων έλληνικών φύλων, νάντιληφθή τών ποικίλων 
συμφερόντων τών έλληνίδων πόλεων, νά όρίστ; τούς ρυθμούς 
τής τέχνης, νά ψυχολογήση περί τών διαφόρων προσώπων" ύπό 
δέ τών Μουσών έδόθη αύτώ ή δύναμις νά παραστήση πάντα 
ταύτα εΰγραμμα καί καλά ώς εικόνας άττικών αναγλύφων δια- 
πνεομένας ύπό ελληνικής Σωφροσύνης. Μή ζητήσατε έν τή 
'Ιστορία τοϋ Κουρτίου βαθείας πολιτικάς δοξασίας καί ερμη
νείας πολιτειακάς, ώς παρά τοϋ Γρότε. Δεν είσερχόμεθα ώς 
μετ’ εκείνου είς βουλευτήριον, έν ώ θά έπιδειχθώσιν ήμϊν τά 
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βουλεύματα τών πολιτευομένων καί τδ σύνθημα τών φατριών 
καί ή όψίστη πολιτική ιδέα τοΰ κράτους* άλλα πατούμεν τδ 
τέμενος ναοϋ καλλιμαρμάρου ύπδ τον αίθριον ούρανδν της 
Ελλάδος, ένθα γινόμεθα θεαταί πανηγύρεων φαιδρών καί καλ
λινίκων αγώνων καί θαυμασταί αγαλμάτων καλών καί άκροα- 
ταί λόγων ήδυεπών. Τοΰ δέ καλοΰ τούτου ναοϋ τδ αέτωμα 
κοσμοΰσιν ώς ποικίλα εκατέρωθεν συμπλέγματα αί εικόνες τοΰ 
βίου τών διαφόρων ελληνικών φύλων καθ’ έκαστα, τών μη- 
τροπόλεων της εντεύθεν 'Ελλάδος καί τών πολυκινήτων έν 
ταϊς άκταις της Μεσογείου αποικιών, εικόνες κορυφούμεναι καί 
άπολήγουσαι τέλος είς την μεγίστην καί κυριωτάτην έν μέσω, 
την εικόνα της ένότητος της Ελλάδος, οΐαν άπετέλουν ή κοι
νή γλώσσα, τά κοινά ήθη, οί κοινοί αγώνες, ή κοινή πίστις καί 
τδ έφ’ άπαντας έπεκτεινόμενον κΰρος τοΰ μαντείου τών Δελ
φών. Ούτω δέ συνδεόμενη διά δεσμών άρρηκτων εσωτερικής 
συγγένειας εύρίσκεται ηνωμένη ή Ελλάς προ τοΰ κοινοΰ βαρ
βάρου εχθρού καί νίκα διά τοΰ πνεύματος την πολλήν ύλην. 
’Εν μέσω δέ της πολυδαιδάλου είκόνος τών περσικών πολέ
μων έκλάμπει η πόλις τών Αθηνών, πρδς ήν έλκύεται διά δι
πλές γοητείας ό Κούρτιος, ού μόνον διά την φυσικήν ύπερτέ- 
ρησιν τής πόλεως έν τή σταδιοδρομία τοΰ ελληνισμού, αλλά καί 
διά τήν θερμήν αύτού άγαπην πρδς τάς τέχνας και τά γράμ
ματα τής Ελλάδος. Καί διά τούτο γίνεται ένθους οτε κατα
φθάνει είς τούς χρόνους τού μεγάλου Περικλέους, ή δέ περι
γραφή τοΰ λαμπρού βίου τής μεγάλης πόλεως έν έκείναις ταΐς 
δυστυχώς όλίγαις καί παροδικαϊς ήμέραις ει-ε τδ γ;αφικώτα- 
τον καί γλαφυρώτατον μέρος τής συγγραφής αύτοΰ. Εινε δ’ 
άμα τούτο τδ παρέχον τήν άρίστην ιδέαν περί τοΰ ίδιάζοντος 
χαρακτήρας τοϋ συγγραφέως, ήτοι τής παραστατικής αύτοΰ 
δυνάμεως καί τής θερμής φαντασίας. Έν γένει δέ δύναται νά 
ρηθή περί μέν τής Ελληνικής Ιστορίας τοΰ Γρότε, οτι εινε συγ
γραφή άνδρδς οικονομολόγου καί πολιτευομένου, περί δέ τής 
τοΰ Κουρτίου, οτι εινε εργον άρχαιολόγου καί ποιητοΰ.

Άλλα καί έν ταύττ) τή συγγραφή δέν γίνεται /ρήσις τών 
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έπιγραφών τελεία, ώστε είνε ορθόν τό ρηθεν υπό του κ· Koh- 
ler, οτι άφόβως δυνάμεθα νάποφανθώμεν, οτι ή πλουσίωτατη 
ύλη είχε σωρεύσει ό Βοίκχιος έν τώ Corpus Inscriptio
num Graecarum ουδέποτε έ/ρησιμοποιήθη τελείως διά τήν 
έλληνικήν Ιστορίαν*.  Πολύ δέ μάλλον συμβαίνει τούτο διά την 
πολλαπλασίασαν καί τόν σκορπισμόν τών επιγραφών’ διότι αί 
έπιγραφα'ι ηύξησαν έπι τοσούτον διά τών νέων άνασκαφών, 
ώστε έν ώ έν τώ Corpus τού Bockh περιελαμβάνοντο έν συ- 
νόλω 1050 άττικαι έπιγραφαί, μόναι αί έπιτυμβίδιοι στήλαι 
της Αττικής ύπερβαίνουσι νύν τάς όκτακισχιλίας.

* Sybel’s, Historische Zeitschrift τόμ. XXXI,σ. 157.

Μένει λοιπόν ετι στάδιον εύρύ ένεργείας είς τούς άσχολου- 
μένους περί τήν άρχαίαν ιστορίαν, τόσω μάλλον οσω έν τοΐς 
τελευταίοις ετεσιν ήνεώχθησαν πάλιν ώς υπό μαγικής τίνος 
ράβδου τά έγκατα τής γής καί έξεπήδησαν πρός έκπληξιν τού 
κόσμου οί άρχαιότροποι θησαυροί τής Τροίας καί τών Μυκηνών, 
τής Κύπρου καί τού Σπάτα, τά αριστοτεχνήματα τής Όλυμ- 
πίας, αί καλαί κόραι τής Τανάγρας καί αί στήλαι τών παρά 
τό Άσκληπιεϊον τόπων. Όποια πολύτιμος ύλη πρός ερμηνείαν 
τών προϊστορικών αιώνων τής Ελλάδος, πρός πλουτισμόν τών 
σελίδων τής τέχνης, πρός αληθή έκτίμησιν τών ιστορικών γε
γονότων !

Τοιαύτα τά δύο σπουδαιότατα έργα περί τής ιστορίας 
τής αρχαίας Ελλάδος’ κατ’ άναγκην δ’ έξήρεσα τού έμού λό
γου τήν έζέτασιν τών διαφόρων ειδικών συγγραφών καί τών 
ατελών μ.εινάντων έργων, έν οίς καί ή άξιολογωτάτη Ιστορία 
τού Duncker.

Αλλά τά συγγράμματα τού Γρότε καί τού Κουρτίου, τά 
δύο ταύτα σπουδαιότατα έργα περί τής καθόλου ιστορίας τής 
αρχαίας Ελλάδος, περιλαμβάνουσι μόνον τούς χρόνους τής α
κμής τής Ελλάδος,χρόνους πλήρεις μέν εύκλειας καί μεγαλείου, 
αλλά δυστυχώς βραχείς.
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Άλλα μετά τον Περικλή και τδν Επαμεινώνδα, μετά τδν 
Αλέξανδρον και τούς μεγαλοπρεπείς αύτοϋ διαδόχους εΐπετο 
έποχή μακρά ταπεινώσεως καί μαρτυρίων. Την δ’ ελληνικήν 
γην πατούσι πόδες βαρβάρων καί γίνεται δούλη της ελευθε
ρίας ή κοιτίς. Ταπεινούται δ’ άπαρρησίαστον τδ φρόνημα τδ 
έλληνικδν καί χαλαροϋνται αί τέχναι και βαίνει ή ποίησις 
πεζή, ή δέ φιλοσοφία βατταρίζει άσοφα καί ή θρησκεία ύδα- 
ρούται. Ό δ’ ελληνισμός δεν κλείει τούς κόλπους αυτού είς 
τούς ξένους ούδέ φράττει την έλληνίκην αύτού αγνότητα άπδ 
τών βαρβάρων επιδρομών. Έκ δέ τών άκτών τής Ασίας παρεισε- 
λαύνουσιν είς τδν έλληνικδν ’Όλυμπον θεοί έπηλυδες καί 
έπί τής Άκροπόλεως τών Αθηναίων σεβάζεται μάλλον τής 
Παρθένου ή μόνη στιβαρά θεά τού τότε κόσμου, ή dea Roma. 
Έκπεπληγμέναι δ’ άκούουσιν αίφνης ημέραν τινά έκ τού Ά- 
ρείου Πάγου αί πρεσβύτιδες τών Αθηνών καί οί σοφισταί καί 
τά θρακικά καί ποντικά μειράκια τά χάριν σπουδής είσρέοντα 
είς τάς Αθήνας ό'τι υπάρχει άγνωστος θεός, θεός αγάπης καί 
ελέους καί οτι πρδ τής τούτου αγαθότητας ούχ εη 'Ιουδαίος 
ούδέ ούχ έπ δοΰΑος ούδέ έΛεύδερος.

Ό δέ χριστιανισμός άνανεόνει κατ’ ολίγον καί βραδύτατα 
τδ πνεύμα τδ ελληνικόν, άγωνιζόμενος κατά τού κολοσσού 
τής αρχαίας πίστεως καί τής αρχαίας παιδείας. Έν ώ δέ ό 
αρχαίος ελληνισμός τρέφει έ'τι καί θερμαίνει τήν άνθρωπότητα, 
ή δέ θαυμασία εξομοιωτική δύναμις τού ελληνικού στοιχείου 
έξελληνίζει τήν ανατολικήν ρωμαϊκήν βασιλείαν καί άνθρωπί- 
ζει τούς βαρβάρους, δ ελληνικός λαός άπδ άγώνος μεθιστάμε- 
νος είς αγώνα καί μεταμείβων άπδ δεσπότου δεσπότην άνορ- 
θούται ύπό τών διδαγμάτων τού Ιησού καί πραύνεται ύπό 
τής δουλείας τής τά πάντα έξομοιούσης* άναμιγνύμενος δέ 
τό μέν μετά τών δούλων ών ήρχε, τδ δέ μετά τών δεσποτών 
ών έδέσποσε, μετουσιούται άπδ έθνικού λάτρου τού Διδς καί 
τής Άθηνάς είς Έλληνα πιστεύοντα είς Χριστόν καί Θεοτόκον 
άπδ τής Αλβανίας μέχρι τής Τραπεζοΰντος καί άπδ τού Αί
μου μέχρι τής Αίγύπτου ούχί Αθηναίος ή Σπαρτιάτης, ούχ| 
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ελεύθερος καί δούλος, άλλα ρ.ία ποίμνη με μιαν πίστιν καί ένα 
ποιμένα απανταχού ένθα λαλεϊται ή εύηχος έλληνικη γλώσσα 
κα'ι πάλλουσι στήθη ελληνικά, απανταχού ένθα σώζεται ή 
μνήμη κοινού κλέους παρελθόντος, το άλγος παρωχημένων, 
αλλά-φεύ· καί παρόντων κοινών μαρτυρίων κα'ι ή παρηγορος 
ελπίς κοινού μέλλοντος άγαθωτέρου.

Τών τυχών τού ελληνικού έθνους κατά την μακράν ταυ- 
την περίοδον ή μελέτη μοιράζεται εις πολλάς καί ποικιλωτα- 
τας έρεύνας. Ότέ μέν πρόκειται περί της όιαβιώσεως τών Ελ
λήνων υπό τούς 'Ρωμαίους, ότέ δέ περί της βαθμιαίας έξελ- 
ληνίσεως τού ανατολικού ρωμαϊκού κράτους, άλλοτε περί της 
έπιδράσεως τού χριστιανισμού επί τόν ελληνισμόν καί της διά 
τών χριστιανικών κηρυγμάτων, ηνωμένων μετά της εν τη δου
λεία ίσομοιρίας τών δυναστευομένων, βαθμιαίας μετουσιώσεως 
τοΰ ελληνισμού. "Αλλοτε δέ πρόκειται περί της διοικητικής 
καί οικονομικής διοργανώσεως τού μεγάλου βυζαντιακού κρά
τους, άλλοτε περί τών τυχών τής εντεύθεν Ελλάδος. Ή έρευνα 
διασχίζεται καί μερίζεται οτε πρόκειται περί τών ποικίλων 
πολέμων τών Βυζαντινών πρός τούς Σλάβους καί τούς Μωαμε
θανούς. Όποια ποικιλία ζητημάτων θρησκευτικών καί όποιος 
ό πλούτος τής εκκλησιαστικής ιστορίας. Όποιος λαβύρινθος α
διέξοδος δογματικών συζητήσεων μετά τής 'Ρώμης. Όποιον 
στάδιον ερευνών νομικών καί όπόσον κοπιώδης ή παρακολούθη
σή τής ιστορίας τού ελληνικού βίου έν ταϊς ποικίλαις αύτού 
περιπετείαις κατά τήν μακράν περίοδον τής βυζαντιακής ιστο
ρίας 1 Όπόσαι μελέται απαιτούνται πρός άναδίφησιν τών εμπο
ρικών σχέσεων τού βυζαντιακού κράτους πρός τά τής Δύσεως 
καί τούς σλαβικούς καί ανατολικούς λαούς. Όπόσον εινε δυσ
χερής, αλλά θελκτική ή έρευνα περί τής διατηρήσεως τού ελ
ληνικού πνεύματος ού μόνον παρά τοϊς άπογόνοις τών Ελλήνων, 
άλλά καί ή έπίδρασις αύτού τό μέν έπί τούς "Αραβας, τό δέ 
επί τήν Δύσιν, ένθα έμελλέ ποτέ νά φέρη εις τήν Αναγέννησιν 
καί διά ταύτης είς τήν Μεταρρύθμισιν ! 'Ότε δέ οί Νορμαννοί 
όρμώσιν εις τάς έλληνικάς θαλάσσας καί καταλαμβάνουσι τήν 
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Σικελίαν, οποία θλιβερά αρχή διηνεκούς έπειτα καί μακροτά- 
της κυριαρχίας τών Φράγκων έπί τής ελληνικής Ανατολής. 
Και ή μέν Κωνσταντινούπολις γίνεται και πάλιν ελληνική έπί 
δύο έτι αιώνας, άλλα την άλλην Ελλάδα και τάς νήσους τού 
Αιγαίου καταπλημμυρίζει έσμδς παμπληθής ξένων αρχόντων, 
ών ούκ έστιν αριθμός. Τις Θάνεύρφ τά στέμματα τών πολλών 
δεσποτίσκων, τίς θά έξαρτήση την σειράν της άρχής αύτών άπδ 
τών διαφόρων μεγάλων έξουσιαστών τής γης είς ούς άνέφερον 
τό κράτος,είτε ήτο ή θαλασσοκράτειρα Βενετία,είτε ή Γένουα καί 
ή Πΐσα, ε’ίτε οί εύγενεϊς τής Καμπανίας, είτε οί Άνδηγαυοί ηγε
μόνες, είτε οί Καταλώνιοι επιδρομείς, είτε τά γένη τής Φλωρεν- 
τίας; Και όπόσος μόχθος νάνευρεθή παρά τήν αίγλην τοσούτων 
αύλών ή πτωχική καλύβη τού συγχρόνου "Ελληνος, παρά τά 
άσματα τών τρουβαδούρων τδ καταλόγιον τού απελάτου ή 
το πρώτον εθνικόν έπύλλιον! Όπόση έ'ντασις διανοίας χρειάζε
ται ίνα γείνγ) ακουστός έν τώ μέσω τής μυριοφώνου κραυγής 
ποικίλων συμφερόντων αλλογενών δεσποτών ό παλμός τής 
καρδίας τού ελληνικού εκείνου λαού, δ'ςτις δέν λησμονεί δπως- 
δήποτε τό παρελθόν καί μένει "Ελλην καί ύπ’ αύτόν τόν αί- 
σχιστον τών ζυγών, ύπδ τήν κυριαρχίαν τού Τούρκου ! *Άλλη 
πάλιν μέριμνα ή συναγωγή τών ολίγων σπινθήρων οίτινες συ
νήθως έξωθεν είστινασσόμενοι είς τήν Ελλάδα άνάπτουσι τήν 
πυρκαϊάν τής έπαναστάσεως κατά τού δεσπότου, προωρισμέ- 
νης - φεύ - νά σβεσθή πάλιν προώρως καί προκαλούσης νέα 
δεινά. Άλλ’ όπόσον τέλος παρήγορος καί θυμηδής ή βαρεία ερ
γασία τής ιστορικής έξετάσεως τού μεγάλου ιερού άγώνος, ή 
συναγωγή τής διεσπαρμένης ύλης, ή διά τής κριτικής άνακά- 
θαρσις τών γεγονότων από τής αδιεξόδου εκείνης αίγλης ήτις 
περιβάλλει πάντοτε τάς όμοιας έποχάς. Διότι θά έκλίπη μέν 
ούτως έν πολλοΐς τδ γόητρον τού μύθου, άλλά θά προέλθη 
γόητρον άλλο, τδ τής ίστορικώς αληθούς και άξίας θαυμασμού 
άνδρείας και τής αξιόπιστου μέν ίστορικώς, άλλ’ άνθρωπίνως 
μόλις πιστευτής καρτερίας δι’ ής οί πατέρες ημών εδωκαν ήμΐν 
τέμκχος γης έλευθέρας.
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Ό δέ παρ’ έμού λόγος περί τών ιστορικών έργων τών πρα- 
γματευομένων τήν ιστορίαν τού ελληνισμού κατα τους μάκρους 
τούτους χρόνους γενήσεται συλλήβδην, έσται δέ κατ’ ανάγ
κην βραχύτερος καί έν άνίσω μοίρα προς τά περί τής αρχαίας 
ιστορίας είρημένα. Τούτο δέ ού μόνον διότι δέν ευρίσκω έργα 
ένιαίως πραγματευόμενα τήν δευτέραν ταύτην περίοδον τής 
ιστορίας τοϋ ελληνικού έθνους, τήν δευτέραν ταύτην φασιν 
τού ελληνικού βίου, ήτοι τήν μετά τήν πάροδον τής παλαιάς 
άκμής διά τού χριστιανισμού καί υπό τήν έπίδρασιν τών νεω- 
τέρων κοινωνικών ιδεών, συντεινούσης έπειτα καί τής δουλείας, 
μετουσίωσιν τού ελληνισμού άπό τού αρχαίου είς τόν νεώτερον* 
ού μόνον τούτο, άλλά καί διότι ένεκα τής άτελείας τής ύλης 
οί'α υπάρχει μέχρι σήμερον και τής έπί μήκιστον χρόνον μονο
μερούς αύτής έζετάσεως, τό δέ καί διά τήν υπο πολλών υπο- 
τίμησιν τής άξίας τούτου τού μέρους τής ιστορίας τών Ελλή
νων, ή περί τής ιστορίας τών χρόνων τούτων έρευνα ευρίσκεται 
μόλις έν ω σημείω ή ιστορία τής αρχαίας Ελλάδος πρό τού 
Thirlwall και Γρότε.

Έζετάζων δέ τούς τρεις τούτους λόγους τής άτελούς μέχρε 
τού νύν παραστάσεως τής δευτέρας ταύτης περιόδου τού ελλη
νικού βίου, ά'ρχομαι πρώτον άπό τής υποτιμήσεως τής ιστο
ρικής αξίας τών χρόνων έκείνων. Και τις μέν θάρνηθή οτι ή 
μετάβασις άπό τού άρχαίου ελληνικού κόσμου είς τήν Ελ
λάδα ύπό τούς 'Ρωμαίους, έπειτα δέ είς τήν βυζαντιακήν ιστο
ρίαν και τήν κυριαρχίαν τών Φράγκων καί Τούρκων δέν φέρει 
άλγος είς τήν ψυχήν; Και βεβαίως τίς θάρνηθ^ ό'τι ή έλευθερία 
είνε προκριτοτέρα τής δουλείας καί δτι ό μεσαιωνικός ελλη
νισμός ούτε τούς καλλιτέχνας, ούτε τούς ποιητάς, ούτε τούς 
φιλοσόφους, ούτε τούς ιστορικούς τής αρχαίας Ελλάδος έσχε 
ποτέ; Τς θάρνηθή οτι ή νεωτέρα αύτη ιστορία δέν έχει ούτε 
τό πλαστικόν κάλλος τής άρχαίας, ούτε τό έν μικρω έπιγραμ- 
ματικόν, ούτως είπεϊν, εκείνης μεγαλεϊον. 'Η άρχαία ιστορία 
είνε οίον ό μικρόκοσμος τής άνθρωπίνης ιστορίας, έχει δέ καί 
ταύτην τήν αρετήν οτι εΐνέ τις τετελεσμένη, ώστε έχοτ 
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μεν προ ημών τήν δλην πορείαν τοΰ ελληνικού έθνους έν τη 
ακμή αύτοΰ καί δυνάμεθα εύχερέστερον νά περιλάβωμεν καί 
πραγματευθώμεν τάς τύ/ας αύτοΰ καί νάναγνωρίσωμεν τά αί
τια τής άναπτύξεως, τών μεταπτώσεων καί τής παρακμής. 
'Ό τι δέ μάλιστα παρέχει ηθικήν αξίαν είς τήν ιστορίαν τών 
αρχαίων Ελλήνων εινε ή έν αύτη έκφαινομένη δύναμις τοΰ 
ατόμου. Δέν έ'χομεν έν αύτη πλήθη λαοΰ ώς μηχανάς υπό μιας 
χειρός περιαγομένας, άλλ’ ενεργοί δυνάμεις εινε τά έθνη καί πάν- 
τες οί πολϊται μετέχουσι τών κοινών. Τό αληθώς ιστορικόν στοι- 
χεΐον εινε τό πνεύμα* τήν δέ ύπερτέρησιν ταύτην τοΰ πνεύμα
τος είπερ τις άλλη διδάσκει ή Ιστορία τής αρχαίας Ελλάδος.

Αλλά πλήν τούτων τών αρετών ή ιστορία τής άρχαίας 
'Ελλάδος έχει καί κακίας άς, φαίνεται, λησμονοΰσιν οί υπο- 
τιμώντες τήν αξίαν τής μεταγενεστέρας ιστορίας. Ό αρχαίος 
έλληνικός κόσμος έφθασεν είς ηθικήν μόνον ενότητα, ή δέ πο
λιτική ένότης τής Ελλάδος ύπήρξεν ανέφικτος καί μόλις που 
άνεφανη έν ώραις κοινού κινδύνου καί αργά, δτε ήδη αί μακε- 
δονικαί σάρισσαι κατέκλυζαν τήν Ελλάδα καί ήκούετο ήδη 
υπόκωφος ή σάλπιγξ τών είσελαυνόντων ρωμαϊκών λεγεώνων. 
Αλλά πλήν ταύτης τής κακίας ήτις έπήνεγκε ταχύτερον τόν 
όλεθρόν τόν πεπρωμένον, αύτη ή σύστασις τής άρχαίας κοινω
νίας άπεκώλυε τήν αύξησιν τών άτόμων άτινα άπετέλουν τήν 
κυρίωτάτην αύτής βάσιν καί καθίστη άδύνατον τήν άνανέω- 
σιν αύτής. Ό θεσμός τής δουλείας έν ω άφ’ ενός διευκόλυνε 
τήν εις τάς καλάς τέχνας καί τάς πνευματικάς άσχολίας έπί- 
δοσιν τών έλευθέρων, ήτο άφ’ ετέρου λείψανον βαρβαρότητας 
καί έν τών κυριωτάτων κωλυμάτων τής κοινωνικής καί πολι
τικής άναπτύξεως. Παραλλήλως δ’ έβαινεν ή ταπεινή θέσις τής 
γυναϊκός, ήτις εινε τό καλλίστευμα τής νεωτέρας κοινωνίας 
καί ή εστία τής οικογένειας, σεβαστή μέν ώς μήτηρ, έρασμία 
δέ ώς φίλη,ώς δέ σύζυγος περιπόθητος καί πανσθενής. Ούδ’ελει- 
πον ταΰτα μόνα άπό τοϋ άρχαίου "Ελληνος, άλλ’ έστερεΐτο καί 
άλλων πολλών αισθημάτων, νύν μέν είς ημάς κοινών καί κα
θημερινών, είς δ’ εκείνον άγνώστων.
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Καί μόνη λοιπόν ή παρακολούθησις τών στοιχείων τούτων 
έν τγ μεταγενέστερα ιστορία τοΰ ελληνισμού θά ηρκει νά κατα- 
στήση αύτήν αξίαν λόγου, έξετάζουσαν παραλλήλως πρός 
τήν ιστορίαν τών άλλων εύρωπαϊκών εθνών τήν παρ’ "Ελλησι 
κατάργησιν τής δουλείας, τήν άνύψωσιν τής γυναικός καί τήν 
κατ’ ολίγον άνάπτυξιν τής ιδέας τής εθνικής καί πολιτικής 
ένότητος τών Ελλήνων απάντων. Ούδ’ είνε ταΰτα τά μόνα 
άξια γνώσεως.

Τό βυζαντιακόν κράτος εχει βεβαίως πλείστας κακίας* έν 
μέσω κείμενον δύο κόσμων, τοΰ άνατολικοΰ καί τοΰ δυτικοΰ, 
μετέχει περί πολλά τής άσιατικής βαρβαρότητας καί τής εκεί
νου έν τοΐς τότε χρόνοις άμαθίας* είνε μεστόν βαρβάρου αγροι
κίας έν τη πολιτεία, πλαδαράς δέ σοφιστείας καί ψυχρότητος 
έν τοΐς γράμμασιν, έν ταϊς τέχναις, έν τώ βίω. Αλλά δέν πρέ
πει νά ώμεν άδικοι, μάλλον δέ νά έξετάσωμεν τό κράτος τούτο έν 
παραλληλισμό) πρός τόν τότε σύγχρονον κόσμον. "Οταν δέέξε- 
τάσαντες εύρωμεν τόν μέν μωαμεθανικόν καί σλαβικόν πολιτι
σμόν πολλω βαρβαρώτερον, τά δέ κράτη τής δύσεως πολλώ 
άγροϊκότερα, δέν θά μείνωμεν αδιάφοροι πρός τούς Βυζαντι
νούς, αλλά θάγασθώμεν καί τών λαών τήν άγαθωσύνην καί 
τών αρχόντων τήν αύστηρότητα καί τών βασιλέων τήν λαμ
πρότητα καί τάς νίκας καί τοΰ κράτους τήν ακμήν καί τόν 
πλούτον* θάνεύρωμεν δέ που καί άνδρας περιφανείς καί χρόνους 
εύτυχεις, θά μάθωμεν δέ τούτο μάλιστα, νά ώμεν δίκαιοι, τό 
μέγιστον τούτο χρέος τών ίστορούντων.

"Επειτα δά δέν είνε ό'λως άναξία λόγου, λέγω δέ καθόλου 
διά τούς περί τάνθρώπινα διατρίβοντας, ή ιστορία λαού ου- 
τινος αί τύχαι συνδέονται καθ’ ό'λους τούς μέσους αιώνας άνα- 
ποσπάστως πρός μονονού πάντας τούς τότε γνωστούς λαούς 
τής Ασίας καί τής Εύρώπης καί όςτις είχε τήν δύναμιν διά 
μυρίων περιπετειών νά διάσωση τήν ιδίαν ύπαρξιν καί νάνα- 
στη καί πάλιν πρός τιμήν εαυτού καί σωτηρίαν, τίς οίδε, τής 
Εύρώπης καί πάλιν.

Άλλ’ ούχ ούτως ένόμισαν έπί μακράν χρόνον οί ίστοριογρά- 
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φοι τής Δύσεως, ταπεινώσαντες τήν ιστορίαν του Βυζαντίου 
χάριν ιδίων παθών καί διά τάς άντιπαθείας έκείνας άς άναγ- 
καιως έπήνεγκε τό μοιραΐον εκκλησιαστικόν σχίσμα. Τό δέ 
ονομα τής βυζαντιακής αυτοκρατορίας, κληθείσης κατωτέρας 
(law empire, bas-empire) ύπό χρονικήν έννοιαν, οίον μεταγε- 
νεστέρας τής ρωμαϊκής ής εξάρτημα παρακμάσαν έθεωρήθη, 
κατήντησεν έπειτα νά μεταπέση εις ό'νομα ύβρεως και ελέγχου 
ηθικής καί πολιτικής καταπτώσεως.

Άλλ’ εις τούτο πταίει ού μικρόν καί ή φύσις τών πηγών 
καί ή ατέλεια τής ιστορικής ύλης. Έπί μακρόν χρόνον τήν 
ιστορίαν τού Βυζαντίου έγνώριζον οί λόγιοι μόνον παρά τών 
βυζαντινών χρονογράφων καί τινων ολίγων ειδήσεων τής δυτι
κής χρονογραφίας, καθ’ όσον μάλιστα άνεφέρετο είς τά ζητή
ματα τά εκκλησιαστικά. Άλλ’ αύται μέν ήσαν, ώς εΐκός, δυσ
μενείς πρός τούς Βυζαντινούς, ή δέ βυζαντιακή χρονογραφία 
παρεϊχεν εικόνα ατελή καί ανακριβή τής ιστορίας. Οί βυζαντι
νοί δέν έχουσι τήν ακρίβειαν εκείνην καί τήν πλήθουσαν 
αξίαν ήτις διακρίνει τά έργα τών άρχαίων ιστοριογράφων* 
κύριον μέλημα έχοντες τήν παράστασιν τών αύλικών σκευω
ριών καί τάς πολεμικάς διηγήσεις, άμελούσι πλείστων πρα
γμάτων ών εχομεν απόλυτον χρείαν. Σπάνια δ’ είνε έργα αία 
τά τού Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου καί τά απανθίσματα 
τού Κωδίνου έξ ών μανθάνομεν ούσιώδεις ειδήσεις περί τών οι
κονομικών πραγμάτων, τής διοικήσεως τών θεμάτων, τού πο
λιτικού οργανισμού τού κράτους. Άλλά καί τοιοΰτοι ό'ντες οί 
βυζαντινοί χρονογράφοι έχουσιν έκδοθή άτελώς καί κακώς, ένίο- 
τε οίκτρώς. Τούθ’ όπερ δ’ είνε ή κυριωτάτη πηγή τής ιστορίας 
τών λοιπών εύρωπαϊκών εθνών, ή δημοσίευσις καί μελέτη τών 
διαφόρων έν τοϊς άρχαίοις άρχετύπων εγγράφων εΐχε σχεδόν 
καθ’ ολοκληρίαν άμεληθή παρά τών άσχολουμένων περί τήν 
βυζαντιακήν ιστορίαν. Τά μόνα συλλεχθέντα έγγραφα ήσαν 
τά είς τήν έν Έλλάδι φραγκοκρατίαν άναφερόμενα 83 τόν 
αριθμόν, άτινα συναχθέντα ύπό τού Ducange έδημοσίευσεν 
έν τή δευτέρα έκδόσει τής Histoire de Conslantinople ό
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Buchon. Έλάχισται, και τυχαίως μόνον, εΐχον έκδοθή βυ- 
ζαντιακαί έπιστολαί, μόλις δέ πού τι πλήν τών μακρών χρο
νογραφιών έκ τών βραχέων εκείνων έργων, τών μονωδιών, τών 
ύπομνημάτων, τών εκθέσεων, άτινα δικαίως θεωρούνται ώς αί 
πρώται ίστορικαί πηγαί. Οΰδ’ ήσαν ταΰτα αί μόναι πηγαί 
τής βυζαντιακής κα'ι μέσης κα'ι νεωτέρας ελληνικής ιστορίας 
αϊτινες έπρεπε νά γνωσθώσιν* ύπελείποντο οί σλάβοι καί ά
ραβες χρονογράφοι, τά έν ταϊς βιβλιοθήκαις καί τοϊς άρχείοις 
τής δύσεως ά'πειρα έγγραφα, τά μολυβδόβουλλα, τά νομίσμα
τα, ελληνικά τε καί λατινικά, τέλος πλεϊστα έτι βυζαντιακά 
χρονικά ανέκδοτα. Ούδ’ είχεν έτι συμπληρωθή ή μελέτη τοΰ 
βυζαντιακού πολιτεύματος καί τών νόμων, ήτις πλεϊστα ήδύ
νατο νά δικαίωση καί πολλά σκοτεινά νά διαφώτιση.

’Άρα καί μετά τά έργα τού Ducange καί μετά τάς συγ- 
γραφάς τού Γίββωνος καί τού Lebeau, πρός ών τήν μακροτέ- 
ραν έκτίμησιν έπιλείπει με ό χρόνος, καί μετά τάς ποικίλας 
περί τής συγχρόνου τουρκοκρατουμένης Ελλάδος μαρτυρίας 
τών διαφόρων περιηγητών οϊτινες ήρξαντο φοιτώντες αύτόσε, 
καί μετά τάς πολλάς περί Μωρέως καί τής λοιπής 'Ελλάδος 
συγγραφάς, άς προύκάλεσεν ή εκστρατεία τού Μοροζίνη, καί 
μετά τά πολλά δσα έγράφησαν περί τού ιερού άγώνος τής Ελ
λάδος, ή έργασία ήτις ύπελείπετο διά τήν ελληνικήν ιστορίαν 
από τών ρωμαϊκών χρόνων μέχρι τής άπελευθερώσεως αύτής 
ήτό τις τεραστία. Και έδημοσιεύθησαν μέν έργα πολλά πρα
γματευόμενα διάφορα τμήματα ταύτης τής περιόδου, ών έξέ- 
χουσι τά τού Finlay, άλλά διά τήν ά'νω δηλωθεϊσαν ατέ
λειαν τών πηγών τό εργον τής τελείας ιστορικής παραστά- 
σεως τών χρόνων έκείνων δέν δύναται νά θεωρηθή επίκαιρον, 
κυριώτατον δέ χρέος τού ιστορικού εινε τό τής έρεύνης, τό τής 
έπανορθώσεως τών εσφαλμένων, άλλά μάλιστα τό τής συμ- 
πληρώσεως τών πηγών.

Πρόκειται δέ μάλιστα περί άνευρέσεως καί ιστορικής χρησι- 
μοποιήσεως τών ετι ανεκδότων βυζαντίνων χρονογράφων, τών 
ποικίλων μονωδιών, επιστολών, ιστορικών ποιημάτων, πανη
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γυρικών λόγων, βιογραφιών και τοσουτων άλλων ιστορικών 
πηγών’ πρόκειται περί της οσον οίον τε τελειότατης χρησ^ως 
τών σλαβικών μαρτυριών πρόκειται τέλος περί της μόλις άρ- 
ξαμένης έργασίας της έξερευνησεως τών ιταλικών αρχείων, μά
λιστα δ’ έκείνου δπερ, απρόσιτον έτι μένον δυστυχώς, τά μέ
γιστα θέλει διαφωτίσει την βυζαντιακην ιστορίαν όταν άνοι- 
χθφ είς την έρευναν τών ιστοριοδιφών, εννοώ δέ τδ τοΰ Βατι
κανού.

Πλεΐστοι δέ εινε οί άσχοληθέντες περί τοιαύτας έρεύνας ώς 
καί οί συγγράψαντες διαφόρους μονογραφίας περί της μεσο- 
χρονίου καί νεωτέρας ελληνικής ιστορίας. Άλλα δέν είνε τοΰ 
παρόντος νά καταντλησω της κεφαλής ύμών τδν μακρδν τού
τον κατάλογον έν βραχεί λόγω έναρκτηρίω, θά ρηθώσι δέ περί 
αύτών διά μακρών τά δέοντα έν τη διδασκαλία τού μαθήμα
τος, δπερ πρώτον θά διδάξω, περί τών πηγών τής καθόδου 
εΛΛηνικής ιστορίας. Αλλά δέν δύναμαι νά παρέλθω άμνημό- 
νευτα τά ονόματα δύο άνδρών οίτινες έδαπάνησαν δ'λον τδν 
βίον αυτών περί την μελέτην της μεσοχρονίου ιστορίας τών 
Ελλήνων.

Πώς νά μη αναφέρω τδ ονομα τού Γάλλου Buchon ; ΓΌς- 
τις άναλαμβάνων τάς περί φραγκοκρατίας έν Έλλάδι μελέ- 
τας τού συμπολίτου αύτού Ducange κατέβαλεν έν τη τε- 
τρατόμω σειρά της Collection des Chroniques καί έν ταϊς 
Chroniques etrangeres τάς πρώτας βάσεις τών εύρυτάτων 
αύτού έρευνών καί έδημοσίευσε τδ Βιβ.Ιίον τής κονγκέστας, 
την περιεργοτάτην ταύτην καί σπουδαιοτάτην πηγήν της 
ιστορίας της έν Έλλάδι φραγκοκρατίας. Τώ δέ 1840, έπι- 
σκεφθείς την Ελλάδα, ϊνα μελετηση την έποχήν της φραγκο
κρατίας κατά χώραν, έστρεψε μέν την προσοχήν αύτού εις τά 
σωζόμενα παντοειδή μνημεία τών χρόνων έκείνων, τούς πύρ
γους, τάς έκκλησίας, τά στέμματα, τά νομίσματα, μετά κό
που δ’ άνεζητησε νά εύρη κώδικας ανεκδότους, άναφερομένους 
είς την ιστορίαν ης προέθετο την έξετασιν. Καί υπήρξε μέν ή 
έν Έλλάδι τοιούτων μνημείων συλλογή μικρά, πολλώ δέ πλου- 
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σιωτέρα ή υλη $ν άπεκομίσατο έζ τών αρχείων της Ιταλίας 
καί τών της Κέρκυρας, μάλιστα δ’ έκ τών της Φλωρεντίας καί 
Νεαπόλεως.

Άλλά και τοσοϋτον ό Cuchon έργασθε'.ς πολλω απείχε 
του νά έξαντληση την ύπάρχουσαν πλουσιωτάτην ύλην. Τά 
μέν έν Βενετία αρχεία φαίνεται οτι δέν είχεν εξετάσει, ανε
παρκής δ’ ύπηρξεν ή παρ’ αύτοϋ άναδίφησις τοϋ πλουσίου έν 
Νεαπόλει άνδηγαυϊζοΰ αρχείου.

Πολλω δ’ έκτενέστεραι κα'ι ποικιλώτεραι ύπηρξαν αί έρευ- 
ναι τοϋ Γερμανού Καρόλου Hopf. Πεπροικισμένος ών ύπό Θαυ
μαστής έπιμονης καί μνημης, έπεκτείνας δέ τάς μελετάς αύτοϋ 
εις βαθμόν έκπληκτικόν, κατώρθωσεν έπειτα διά δύο ταξιδίων 
είς Ιταλίαν τώ 1853 μέχρι τοϋ 1854 και άπό τοϋ 1861 έως 
τοϋ 1863 καί κατελθών εις Ελλάδα νά περισυναγάγιρ πλείστην 
ύλην και νά χρησιμοποίηση τά κυριώτατα τών αύτόθι αρχείων 
προς συγγραφήν πλείστων μονογραφιών και ιστορίας της Ελ
λάδος κατά τούς μέσους αιώνας. Τά δέ ύπ’ αύτοϋ μελετη- 
Θέντα έγγραφα τών ιδιωτικών και δημοσίων αρχείων της Βιέν
νης, Βενετίας, Μεδιολάνων, Ταυρίνου, Γενούης, Νεαπόλεως, 
Μελίτης, Κέρκυρας, Ζακύνθου καί τών νήσων τοϋ Αιγαίου Πε- 
λάγους δέν άριθμοΰνται καθ’ εκατοντάδας ούτε κατά χιλιά
δας, άλλά κατά πολλάς μυριάδας. Ή δέ μελέτη τοϋ εύθαρ- 
σοϋς τούτου μεσαιωνοδίφου ύπηρξεν αδιάκοπος καί συνεχής 
μέχρις αύτοϋ τοϋ θανάτου, έπελθόντος έν έτι νεαρα ηλικία τώ 
1874 καθ’ δν χρόνον παρεσκευάζετο, ώς μοι έγραφε, νά- 
πέλθη εις Γένουαν προς άναδίφησιν νεωστί εύρεθέντων αρχείων. 
Ό ΙΙορί κατέλιπε μακράν ιστορίαν της μεσαιωνικής Ελλά
δος, δημοσιευθεϊσαν έν ταΐς κατακόμβαις, ώς ούκ άστόχως 
έκληθησαν, της μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας τοϋ Ersch καί 
G ruber. Άλλά τό έργον αύτοϋ, καρπός αγώνων και έρεύνης μα- 
κράς, είνε ούδέν πλέον η ή έ'κθεσις τών πορισμάτων ταύτης της 
έρεύνης. Είνε ξηρόν και άτεχνον μέχρις ανίας, εύρετηριον μάλ
λον ιστορικών ειδήσεων καί χρονολογιών η έργον διαπνεόμενον 
ύπό Οερμότητος καί γλαφυρότητος συγγραφικής. Καί έσκόπει 
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μέν δ συγγραφεΰς νά προβή ποτέ εις τεχνιχωτεραν έκθεσίν 
τής μεσοχρονίου ελληνικής Ιστορίας, άλλ’ δ θάνατος προελαοεν 
αύτόν*  άλλ’ αμφιβάλλω άν καί επιζών θά συνέγραφεν εργον 
άληθώς ιστορικής άξίας, επειδή δ Hopf στερείται ιστορικού 
πνεύματος, καί περ ών θαυμαστός περί τήν άναδίφησιν τής 
ιστορικής ύλης .

* 'Ό τι έσκόπει να πράξη δ Hopf, άν έπέζη, έπεχείρησεν δ έν 
Χάλλη καθηγητής G. Hertzberg, γράψας Ιστορίαν τής Ελ
λάδος άπδ τής παρακμής τοϋ αρχαίου βίου μέχρι 
τής σήμερον, ής έξεδόθησαν ήδη τρεις τόμοι, ύπολείπεται δ* ό 
τελευταίος' άλλά τδ έργον τούτο, καί περ ευχαρίστως άναγινωσκόμε- 
νον, ούτε είς ιδίας έρευνας στηρίζεται, ούδ’ έκπληροΐ τους ορούς περί 
ών ανωτέρω έγένετο λόγος.

** Roscher’s, Klio. Beitrage zur Geschichte der hislorischen 
Kunst. Gollingen. 1842 σ. 14.

Εινε δέ ταΰτα έργα δύο, πολλώ άπέχοντα άλλήλων*  καί 
ό μέν επιστήμων ιστοριογράφος έχει χρέος αναπόφευκτου τήν 
έρευναν, άλλ’ ό ιστοριοδίφης δέν ύψοΰται πάντοτε εις τδ μέγα 
έργον τοϋ ιστοριογράφου. Άλλά, επαναλαμβάνω, και ό καλ
λιτεχνών ιστορικόν τι έργον οφείλει νάσχοληθή περ'ι τδ τα
πεινόν έργον τής ιστορικής άναδιφήσεως. ’ίδού δέ τίνα λέγει 
ορθά περί τούτου δ διάσημος Γερμανός οικονομολόγος καί ιστο
ρικός Roscher**·  αΚαί δ καλλιτέχνης πρέπει νά ύπαχθή εις 
«ταύτας τάς έργασίας, είς τάς ύποχθονίους ταύτας δομήσεις, 
«ώς έκάλεσεν αύτάς δ Niebuhr*  άλλά τούτων γενομένων, 
«έζεύρει νά έκχωρίση δι’ άναλύσεως τάς σκωρίας άπδ τοΰ με- 
«τάλλου, νά παράσχη άκήρατον τδ εύγενές μέταλλον κα'ι νά 
«πλουτίστ) δι’αύτοΰ έν άληθεία εαυτόν καί τόν κόσμον. Διά 
«τοΰτο δέν πρέπει νά προθυμιόμεθα έν βία νά κηρύζωμεν τόν 
«ιστορικόν ερευνητήν τοιοΰτον χειρώνακτα άπλοΰν. Πάσαι αί 
«έργασίαι τοΰ χειρώνακτος έπιβάλλονται και είς τόν καλλι- 
«τέχνην, δμοίως έπίμοχθοι, δμοίως λεπτομερείς*  μόνον δέ πολ- 
«λώ άπέχει ούτος τοΰ νά περιορίζηται είς ταΰτα τά έργα. 
«Άλλά καί τά μηχανικώτατα έργα, ή αντιγραφή κωδίκων, ή
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»έκδοσίς τοιούτων αντιγράφων δύναται νά γείνφ καθήκον τού 
» γνησίου ιστορικού.»

Δέν πρέπει λοιπόν νάποθαρρυνθήτε, οσοι ύμών σκοπόν 
έχετε τήν έπίδοσιν είς τάς τοιαύτας αναδιφήσεις, υπό τού επι
μόχθου και άχαρίστου τής έργασίας. Εινε μέν αληθές οτι πολ- 
λάκις παρά τήν τών ιδίων οφθαλμών καταπόνησιν καί τήν 
εμμονήν είς τό πονηρόν εργον θά νομισθώσιν οί τοιούτοι έν- 
διατρίβοντες περί τινα πρόχειρα και κοινά, άλλ’ έπ’ ίσης βέ
βαιον εινε ότι καί μόνοι ούτοι θά έχωσι τήν χαράν τής άνα- 
καλύψεως καί τήν ένδόμυχον συνείδησιν δ'τι προήγαγον είς 
φώς τά αγνοούμενα τέως. Δι’ έκείνους δέ όσοι σκοποϋσι ταύ- 
τα, προστησάμενοι ώς παράδειγμα μιμήσεως τούς πολλούς 
περί τά τοιαΰτα άσχοληθέντας ξένους, έκ δέ τών ήμετέρων 
τόν Μουστοξύδην, Ζαμπέλιον, Σακελλίωνα καί Σάθαν, δι’ έ
κείνους, ανάγκην έχοντας τής γνώσεως τής γραφής τών κω- 
δίκων και τής κριτικής αύτών, άνέλαβον μετά τής ελληνικής 
ιστορίας τήν διδασκαλίαν τής ελληνικής γραφογνωσίας.

Τοιαΰται είνε αί μονογραφικαί έ'ρευναι αί έπιχειρηθεΐσαι 
περί τής αρχαίας ιστορίας έξ ένός καί τής μεσαιωνικής και 
νεωτέρας έξ ετέρου. 'Αλλά τούτο δέν ήτο τό παν* ύψίστη δέ 
καί φιλοσοφική ανάγκη ήτο ή έξέτασις τής ό'λης ιστορίας τού 
ελληνικού έθνους άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχι τών καθ’ 
ημάς δι’ ής έμελλε νά δειχθτί ή διά τών αιώνων διάσωσις 
τού ελληνισμού και τό πνεύμα τό διήκον διά πάσης τής ελλη
νικής ιστορίας.

Τούτο δ’ έπεχείρησε τώ 1832, άφορμώμενος άπό τής 
έπελθούσης άναγεννήσεως τού ελληνικού έθνους, ό Γερμανός Ιω
άννης Γουλιέλμος Ziokeisen’ άλλ’ άργότερον ήναγκάσθη νά 
καταλίπτ) τό εργον άτελές μέχρι μόνον τής στρατείας τού 
'Ρογέρου είς τήν Ελλάδα, μεταχειρισθείς μέρος τής λοιπής 
ύλης διά τήν μακράν αύτού 'Ιστορίαν τού οθωμανικού κράτους.

Τό δ’ έργον άνέλαβε καί συνεπλήρωσεν ό έμός τε καί πάν
των ημών καθηγητής Κωνσταντίνος ό Παπαρρηγόπουλος, ού· 
τίνος καί ή διδασκαλία έ'τερψε καί έμέ καί ύμάς καί ή συγ-

(Άβηναίου τεύχος i έτους ζ’.) 3



34 ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ1ΤΙ1ΡΙΟΣ.

γραφή έδίδαξε καί διδάσκει. Έν τ$ πεντατόμω ή μάλλον 
έξατόμω αύτοϋ 'Ιστορία διέρχονται πρό ήμών τριάκοντα ολο^ 
αιώνες ελληνικής ιστορίας. Τίς ιστορία αδύνατο νά είνε μακρο- 
τέρα, τάς δέ ψυχάς ήμών τών 'Ελλήνων τίς άλλη νά θίξτι 
μάλλον και νά θερμάντ) άλλ’ ή ή ιστορία ή διδάσκουσα ημάς 
τήν δόξαν τής εύκλεούς Ελλάδος, τούς αγώνας και τούς ά- 
θλους τής παλαιούσης κατά τών όγκων τής Ασίας καί τής 
Σκυθίας, τά μαρτύρια τής δουλευούσης και τάς άναλαμπούσας 
έλπίδας τής άναγεννωμένης πατρίδας j Ό Παπαρρηγόπουλος 
λαμβάνων διά μέν τήν άρχαίαν ιστορίαν ασφαλή οδηγόν τήν 
συγγραφήν τού Γρότε, άλλά διατηρών απέναντι εκείνου τήν 
ιδίαν ανεξαρτησίαν, διά δέ τούς μέσους και νεωτέρους αιώνας 
χρησιμοποιήσας τάς πολλάς και ποικιλωτάτας μονογραφίας, 
έν δέ τή βυζαντιακή Ιστορία πολλαχώς νεωτερίσας καί έκτι- 
μήσας δικαίως τούς αγώνας και τόν βίον του έθνους, συνέγρα- 
ψεν έργον άξιον λόγου πολλού, όπερ καί έξετιμηθη καί εκτι- 
μάται δεόντως. ΚατώρΟωσε δέ μετά χάριτος πολλής και δυ- 
νάμεως λόγου νά παραστήση τήν ιστορίαν τού ελληνικού κό
σμου έλληνικώς, διότι δέν είνε ξένη ή καρδία αυτού προς τάς 
τύχας τού έθνους ούτινος έκλήθη ιστοριογράφος. Ανήκει καί 
εις αύτόν έν μικρόν τμήμα τής άλουργίδος ήτις περιβάλλει 
τήν άρχαίαν Ελλάδα, ήσθάνθη καί αύτός καί τήν δόξαν καί 
τήν ταπείνωσιν τού έθνους κατά τούς μέσους αιώνας, μεταξύ 
τών μαρτύρων τού ιερού άγώνος εύρίσκετο πάντως καί είς τών 
οικείων αύτού καί πάς νυγμός νύσσων τά σπλάγχνα τής πα- 
τρίδος σήμερον κεντεΐ καί εκείνου τά στήθη καί πάσα έλπίς 
ζωογονούσα τό πανελλήνιον μέλλον στέλλει μίαν αύτής άκτΐ- 
να καί είς εκείνου τήν καρδίαν.

Τοιούτος είνε καί πρέπει νά είνε ό έθνικός ιστοριογράφος* 
τοιούτος δέ πρέπει νά εΐνε πάς ό διδάσκων άπό ταύτης τής 
έδρας τήν πάτριον ιστορίαν. Τοιούτος δ’ εύχομαι άναδει- 
χθείς κάγόι νά δικαιώσω μέν τήν ομόφωνον ψήφον τής σε- 
βαστής τών φιλοσόφων σχολής καί τήν παρά τού σεβαστού 
έπί τής παιδείας υπουργείου έπίνευσιν, νά θερμάνω δέ καί
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συγκίνήσω ύμάς διά τής έξιστορησεως τών πατρίων καί νά 
σταλάξω ποτέ χαράν είς τήν καρδίαν υμών, χαρμόσυνα εύαγ- 

γελιζόμενος.
Σπυρίδων Π. Λάμπρος δ. φ.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΓ ΕΤΟΥΣ 1877(*).

(*) Σ. Ε. Αί Εκθέσεις τοΰ άγώνος τούτου ίτυπουννο συνήθως έν ΐδιαι· 
τί(φ φυλλαδίφ δαπάναις τοΰ αγωνοθέτου κ. Ίωάννου Βουτσινά. Επειδή 
όμως ή τελευταία ϊσως τοΰ άγώνος τούτου εκθεσις αυτή, άναγνωσθεΐσα 
έν τφ ΙΙανεπιστημίω τον μάϊον τοΰ 1877 δπό τοΰ εΐςηγητοΰ κ. Θ. Ά- 
φεντούλη, εμενε μέχρι τοΰδε ανέκδοτος, έκτυποΰται νυν ένταΰθα, εί καί 
άργά, χάριν τών τοΰ Αθηναίου άναγνωστών καί τών τής νεωτέρας ή
μών ποιήσεως φίλων, ών τινες πιθανώς μετά λύπης βλέπουσι τήν κα- 
τάπαυσιν τοΰ άγώνος τούτου.

Πέντε είναι τά είς τον έφετεινόν άγώνα, τόν επικόν, άποστα- 
λέντα ποιήματα—άγώνα, ού πρυτανεύει ή φιλοτιμία τοΰ κ. 
Βουτσινά. Είναι δέ τοσοΰτον ολίγα, διότι, ώς φαίνεται, ή κλαγ
γή τών όπλων έξεφόβησε τάς είρηνικάς θυγατέρας τής Μνημο
σύνης ώς δειλάς περιστεράς πρός τά βαθύτερα άλση τοΰ 'Ελικώ- 
νος, όπου δέν έθάρρησαν οί πολλοί δυςέρωτες νά τάς παρακολου- 
θησωσιν.

Έκ τών πέντε ποιημάτων τά μέν δύο ή Κρήτη μας καί αί 
Εσπερίδες είναι επικολυρικά, τά δέ τρία ή Αικατερίνη, Αμβρό
σιος ό Μεδιολάνων καί ή Μάννα τοΰ Γενιτσάρου είναι έπικά· 
Παραλείποντες τά τρία έκ τών πέντε, την Κρήτην μας καί τήν 
Αικατερίνην ώς έστερημένα άξίας σπουδαίας, τόν δέ Αμβρό
σιον ώς όντα καί αυτόν έπος ιστορικόν, καίτοι προϊόν ήσκη- 
μένου καλάμου, περιοριζόμεθα, κατά τά έν τή περισυνή συσκέ- 
ψει τών κριτών άποφασισθέντα κοινή, σήμερον είς τήν άνάλυσιν 
μόνων τών έριζόντων περί τοΰ βραβείου.

3*
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Αί Εσπερίδες ή [ζύθοι τού λαού και παραδόσεις, 

Τής γιαγιάς τά παραμύθια 
κάν’ ό ποιητής αλήθεια.

"Εργον ποιητού ευπαιδεύτου, συλλαβόντος τήν ευτυχή ιδέαν νά 
καλλιτεχνήση έπί το ποιητικώτερον μύθους ή παραδόσεις τού 
λαού ε’ίς τε διδασκαλίαν καί είς τέρψιν.

Τρία έπύλλια, ώς αί παρά Γερμανούς Balladeo, περιέχοντας 
έν τή συλλογή ταύτγ' ό ραψωδός^ αί Όρειάδες καί ό Πύργος 
τής Κόρης.

"Ισως τήν πρώτην ιδέαν τού 'Ραψωδόν (=Άρέθουσα) ήρύσθη 
δ ποιητής έκ του Άρίωνος τού Schiller* άλλ’ δθεν και άν ήρύσθη, 
διέπλασεν αυτήν ίδιορρύθμως, όμολογητέον δέ και ούχι ά'νευ 
χάριτος. ’ίδού ή ύπόθεσις.

Γέρων σεβάσμιος, λυρωδός πλάνης ώς δ Άρίων, κροΰων τήν 
λύραν, καλεϊ τά παιδία περί εαυτόν είς διδασκαλίαν καί τέρψιν. 
Ψάλλει παραγγέλματα πείρας καί σοφίας, διαπλέκων παραδό
σεις τού λαού, ώς τήν τού σιδηροχόρτου, δι’ ου ανοίγονται οί είς 
τά βάθη τής γης κεκλεισμένοι θησαυροί, κατά τά παρά τώ κο
ρινθιακοί μάλιστα λαω έ'τι καί νύν πιστευόμενα έν ήμϊν, και 
κατακυρούμενα διά τών μυκηναίων άνασκαφών. Διά τού σιδη- 
ροχόρτου τής πείρας καί γνώσεως άφηγεΐται δ γέρων, ότι άνεζή- 
τησεν έν τω πολυπλανήτω βίω τήν αλήθειαν γυμνήν προσωπί
δων, καί είδε δι’ αύτού, οτι πολλαί αγγέλων μορφαί ύπέκρυ- 
πτον ψυχήν διαβόλων, καί διέκρινεν απανταχού διαφανείς τάς 
πλεκτάνας τού δόλου. Είναι τδ τέρας, δ ΑοΛος^ διφυές τήν μορφήν 
και τήν γνώμην, καί ερπει άμφίδρομον, δακρύον τά πρόσω, γε- 
λών τά όπισθεν, σπαράσσον έν τω λείχειν καί λύσσαν διαχέον έν 
τώ φιλεΐν. Τήν πρακτικήν ταύτην αλήθειαν διά πολλών ελιγμών 
καί μεταφορών πειράται δ ραψωδός να έντυπωσν) εις την απα
λήν καρδίαν τών άκροωμένων παιδιών.

Διηγείται έφεξής ότι, ένώ ποτέ έπλανάτο παρά τήν κυματα- 
γήν, κεκμηκώς έκ τών τού βίου ταλαιπωριών και καταπεπονη- 
μένος υπό τής έν αύτω κακίας, άνεδυσεν έκ τών κυμάτων γέ
ρων, δστις δεξιωθείς αύτόν άνέμνησε την παλαιάν γνωριμίαν, και 
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οτι παΐδα έ'τι άΟώον και άπειρον, έδίδαζεν αυτόν υπό την πατρι
κήν στέγην πολλά μέν καί άλλα έσθλά και καλά, και δή κα 
τήν λατρείαν τών Μουσών, καί τήν τέχνην του ύμνεϊν την πιστιν 
και τήν ελπίδα. νΗλεγξε δέ αυτόν έν τέλει ήπίως έπι τή μικρο
ψυχία :

«Άνάλαβε, φίλ’ ’κ τής τέφρας σαυτόν, 
γενοΰ ώς ο φοΐνιξ παιδίον καί πάλιν, 
ή άφε'ς τήν φροντίδα χαμαί τών βροτών, 
έλΟέ μ’ είς τήν θείαν αγκάλην.
Γυμνήν τήν άλήθειαν δστις ποθεί, 
ούδέ τήν σκιάν της λαμβάνει, 
ή ναύς, ήν δ σάλος τής τύχης ωθεί, 
τήν γην τών μακάρο>ν δέν φθάνει.— 
ύπεψαλλ’ δ γέρων τήν λύραν του κρούων 
κ’ έμάνθανε δ κύκλος τών παίδων άκούων».

Λαβών δέ τότε ό γέρων τον ραψωδόν έκ τής χειρός, ήπλωσεν 
έπι τών γλαυκών κυμάτων τόν ποδήρη μανδύαν καί άνήχθησαν 
άμφότεροι προς τό πέλαγος, ένω κατά μικρόν δ βράχος τής ακτής 
καί ή ηχώ τών καταγνυμένων κυμάτων ήφανίζοντο, μόνα δέ αν
τηχούν τών θαλασσίων Νυμφών τό άσμα καί αί φωναί, ύφ’ ών 
κατεβαυκαλίσθη ό ραψωδός είς ύπνον λυσίπονον* άφυπνίσΟη δέ 

μύθων.
Τού αινίγματος τούτου τήν λύσιν παρέχουσιν αί έξής στροφαί, 

άποτεινόμεναι ύπό του ραψωδού πρός τά παιδία :
«Καί τίς έξ ήμών, &ν άκτις καθαρά 
θερμής φαντασίας ε’ις τ’ δμμα του θάλλει, 
δέν ήρθ’ εις τά κοΰφα τών πόθων πτερά ·, 
δέν είδε τά θεΐά της κάλλη ς 
Έκεΐ τής αγάπης τδ πνεύμα γλυκύ 
πιστή τήν καρδίαν θωπεύει, 
χαρά κ’ ευτυχία χρυσή κατοικεί, 
κ’ ειρήνη αληθής βασιλεύει.
—ύπεψαλλ’ δ γέρων κτλ.
Έ<εΐ δέν υψοΰτ’ δ γλαυκός ουρανός 
νά φύγη τής γής τήν κακότητα θέλων 
δέν χαίν’ ό βυθός τής ύγρας άφανώς, 
τού κόσμ’ ύποσκάπτων τδ μέλλον.
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Τά μέν τών βουνών εϊν’ ευώδης τυρός, 
κ’ ειν’ άρτος άφρόλευκος τ’ αλλα, 
κ’ ό ρύας, άνθών μυροβολων ίδρώς, 
προχέει τδ μέλι καί γάλα.
—ύπέψαλλ’ ό γέρων την λύραν του κρούων 
κ’ έθέλγετ’ ό κύκλος τών παίδων άκούων. 
Δέν κλαί’ οφθαλμός τής πενίας έκει, 
δέν στενούν μικροί, δέν ύορίζουν μεγάλοι* 
υγεία τά σώματα πάντων οίκεί, 
κι’ άμήχαν’ αμάραντα κάλλη, 
και τ’ άνθος δέν φθίνει, ώς έδώ, τής ζωής, 
κοσμούν τών σχολείων τάς θύρας, 
άλλ' έχων τάς γνώσεις καθείς συμφυείς, 
αύξάν’ είς σοφώτατον γήρας
—Ύπέψαλλ’ ο γέρων τήν λύραν του κρούων 
κ’ ήγάλλετ’ ό κύκλος τών παίδων άκούων.

’Εν τη χώρα λοιπόν ταύτη τών μύθων, οπού ρέει το αθάνα
τον ύδωρ, καταθελχθείς ο ραψωδός ύπό τοΰ άειζώου ρείθρου, 
εφερε τά διψώντα χείλη πρός αυτό" άλλ’ δσω μάλλον προσεπά- 
θει νά τό φθάση, τόσω μάλλον έκεΐνο άπεμακρύνετο’ έκ δέ τής 
αγωνίας άφυπνισθείς προσέκρουσεν είς τόν λίθον κρύου μνήματος, 
ού ή έπιγραφή:

Εντεύθεν ζωή βασιλεύ’ αληθής 
καί λήγει τδ κράτος τοϋ Μύθου.

Συνελθών ό ραψωδός είς έαυτόν καί τραπείς άπό τής χώρας 
τών ονείρων καί τών πόθων έπΐ τήν πραγματικότητα τοΰ βίου, 
είδεν οτι:

Τδ ρόδον άνέθαλλ’ έν μέσ’ άκανθών, 
δ κόσμος δχεΐτ’ έπ’ έλπίδων,. . . . 
έν πασι πλήν ήνθ’ άρμονία καλή, 
έφόρει τδ παν τής προνοίας τον τύπον, 
κ’ έ^έρετ’ είς τρίβον ορθήν κ’ άσφαλή.

Πλήν άλλ’ όμως επιθυμεί βαρύθυμος ό ραψωδός : 

κ’ άν φαίνωνται ταΰτα καλά κ’ άληθή, 
άλλ’ ήν ή τοϋ Μύθου πατρίς καλλιτέρα* 
είς πέλαγος ώδ’ άμφιρρέπει βαθύ, 
έκει διατρέχ’ ή ψυχή τον αιθέρα.
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Προσβλέψας δέ τά παιδία ό ραψωδός έπάδει :

«Κ’ δν ήχησ’ εύμόλπως ή πρώτη μ’ ωδη, 
τής λύρας μ’ στέργετ’ ασμένως τά μέλη, 
δευτέραν ωδήν έφεςής ^αψωδεΐ, 
κ’ έπαίνους ο γέρων δέν θέλει 1 
Άλλ’ άν έβαρύνθητε σεις, κ* έπειδή 
ό λάρυγς κατέστη βραχνός τοΰ δυστήνου, 
κερνάτε τδν ψάλτην, και φεύγ’ έν σπουδή, 
μ’ εν μέγα ποτήριον οίνου. . .
—*Γπ·έψάλλ*ό γέρων τήν λύραν του κρούων 
κ’ ^γέλασ’ ό κύκλος τών παίδων άκούων.

Τό οπωσοΰν σκοτεινόν τούτο έπύλλιον, ού έκαστη στροφή πε
ριέχει έν δίδαγμα, πρός ο άναλόγως αρμόζεται ή ψυχή τών 
άκροωμένων παιδιών, ότέ μέν άγαλλομένων έπί τώ άκούσματι, 
ποτέ δέ διακεντωμένων είς απορίαν και σκέψιν, ά'λλοτε γελώντων 
κτλ. κτλ. έχει, λέγομεν, τό έπύλλιον τούτο, άν καλώς άντελή- 
φθημεν αύτοΰ, νουν τόν έξης’ ή γνώσις άποκτάται διά τής μαθή- 
σεως, τών ακροαμάτων καί διά τής πείρας. Έκ τής συζεύζεως 
τούτων βλαστάνει τό σιδηρόχορτοτ^ δι’ ού ανοίγονται τής φρο- 
νήσεως, τής φαντασίας καί τών πόθων αί πύλαι αί σιδηραϊ. Άλ
λ’ όμως οτι καί άν άποκτήσωμεν έν τώ βίω, καί μάθησιν καί 
πείραν, πάλιν, τήν άληθή ευδαιμονίαν μόνον πέραν τών τάφων, 
έν σφαίρα άύλω, πρέπει νά άναζητήσωμεν, Άναζητοΰντες όμως 
εκείνην, δέν πρέπει άπογνώσεως βλέμμα νά ρίπτωμεν έπί τοΰ 
αισθητού κόσμου, αλλά νά παρατηρήσωμεν, ότι έν μέσω τών 
άκανθών τής πραγματικότητας φύεται τό ρόδον τής έπιγείου 
ευδαιμονίας, καί οτι σκοπίμως ένεφυτεύθη έκεϊ υπό τής θείας 
προνοίας.

Όμολογοΰμεν ότι ού'τε ά'χαριν ούτε άνοικονόμητον εύρίσκομεν 
τήν ιδέαν καί τήν άλληγορίαν τοΰ ραψωδού. Τόν ιστόν δι’ ού 
έζυφάνθη τό έπύλλιον ύπολαμβάνομεν άρυσθέντα έκ τοΰ αρχαίου 
μύθου τών Εσπερίδων, έκ τών περί τοΰ πλάνητος ραψωδού 
Άρίωνος, περί ού πρόκειται ή περίφημος ραψωδία Ballade του 
Σχίλλερ, έκ τής περί σιδηροχόρτου καί άθανάτου νεροΰ παραδό- 
σεως, και τραφέντα έκ γερμανικών μελετημάτων.
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Τδ δεύτερον ή *Ερύ0εια=χι Όρειάόες, είναι σκοτεινότερου τοϋ 
πρώτου. Έν αύτώ νέος, καταλιπών πτωχήν, εύδαιμονα και χρη
στήν ερωμένην, αποδημεί εις τά ξένα εις μαθητείαν τέχνης’ οθεν 
μετά τρία έτη έπιστρέφει οϊκαδε, ϊνα τελέση τούς γάμους. Νύξ 
ήτο καί διά τίνος δάσους διαβαίνωυ προς την πατρωαν εστίαν, 
ϊνα φέρη τήν χαράν και τήν εύδαιμονίαν προς τήν μητέρα καί 
τήν μνηστήν, ακούει κώδωνος ήχον, 8υ υπολαμβάνει μέν έν άρχη 
ώς τόν τοϋ άμνου, τοϋ πιστοϋ συντρόφου τής πιστής ερωμένης 
του, παραχρήμα όμως βλέπει προερχόμενου έκ θιάσου νέων έν 
ωδαΐς καί αύλοΐς καί τυμπάνοις σοβούντων διά τοϋ δάσους καί 
έορταζόντων. Άποσπασθεϊσα έκ τοϋ θιάσου ή παλαιά φίλη, 
άστράπτουσα έξ άδαμάντων και χρυσοΰ καί πάντων τών ση
μείων τής γήινου όλβιότητος, περιχύνεται περί τόν τράχηλον τοϋ 
νέου καί τόν συμπαρασύρει είς τόν μεθύοντα στρόβιλον τής ηδο
νής. Άποροϋντι δέ έπί τη τηλικαύτη μετατροπή, λέγει τω νέω 
ή κόρη, οτι

Εΐδ’ ανοικτόν τόν ουρανόν 
τό βλέμμα μ’ αγρύπνησαν 
είσήκουσ’ ό Θεός αγνόν 
τό στόμμα μου λαλήσαν. 
Θερμή μ’ έποίησεν εύχή 
πλουσίαν, φίλε, κ’ εύτυχή 
προ τοϋ μεσονυκτίου 
τ’ άγίου Βασιλείου.
Τάς ερωτήσεις μ’ απαλά 
φιλήματα σφραγίζει· 
περί τό σώμα του κολλά, 
φιλεί και ηλεκτρίζει.

Πάλιν λέγει ό νέος:

((Σεμνήν κ’ ώχράν μέ συμπαθή 
σ’ ήγάπησα καρδίαν, 
ούδέ σ’ έγνώρισ’ έμπαθή, 
κ’ έρώσαν μ’ άκοσμίαν.
σφοδρώς ή φύσις νΰν όργα, 
παν μέλος καίει καί σφρίγα' 
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πάθος έν σοι χυμαίνει· 
τί τάχ’ αύτδ σημαίνει;

Ίά κάλλη μου πένθος βαθύ 
και λύπαι τότ’ άφεϊλον 
κ’ εΐχ’ ή ψυχή μου μαρανθή, 
ώς φθινοπώρου φύλλον. 
"Αχ! ήφανίσθη πολιδς 
ό κόσμος τών κροτάφων 

κ’ ήρχόμην μόνη τήν αύγήν 
καί έθρήνουν παρά τήν πηγήν,

Γραΐα τότε έπιφανεΐσα 
«Αίδοΰ και τιμά τδ κυφόν, 
παρθένε, είπε, γήρας’ 
ώς θάλλ’ ό βίος σ’, έντρυφών 
είς τά αγαθά τής Μοίρας, 
θ’ άνθήσ’ ό πόθος σου πολΰς, 
κ’ ή καλλονή σ’ αειθαλής· 
εΐμ’ ή καλή σου Τύχη, 
ΰγίαινε κ’ ευτυχεί.

Πλούσια νϋν και σφριγώσα έκ πάθους καί καλλονής προσπα
θεί νά πείσγι ή νέα τόν εραστήν, οτι άεί διαμένει πρός αυτόν 
ή πιστή, ή παλαιά, ή τρυφερά φίλη, και συμπαρασυρουσα είς 
τόν στρόβιλον τής εύθυμίας και μέθης, έκριζόν’ έκ τοϋ νοός του 
πάντα φόβον καί δισταγμόν. Τότε δέ*

«είς εν όμοίωμ’ ασφαλώς 
μ* εκείνον συνεπλάκη, 
καί τών οστών τ’ ό μυελός 
όλοσχερώς έτάκη. 
Κατά μικρόν ίλιγγια 
κλίνει ό νέος κ’ ώχρια· 
μετέωρον τόν φέρει, 
καί βλέπει κ’ έπιχαίρει.

"Αχ! "Αχ! τδ στήθος του πονεϊ, 
θίγουν τά κόκκαλά του· 
σφραγίς πιέζει μελανή
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τά κρύα βλέφαρά του ! 
ή μανιώδης έριννυς 
ώς βδέλλα μετ’ έπιμονής 
έμύζησεν ήρέμα 
τό τελευταίου αίμα !

Τίγγ I Τίγγ 1 ό κώδων τό τραχύ 
τονίζει λάλημά του.
Τίγγ ! τίγγ !. . . έτράπ’ ή ταραχή 
εις σιωπήν θανάτου.

Τίγγ 1 τίγγ ' καλή μ’, υπομονή 
κ’ ήλθ’ ή στιγμή τοϋ γάμου 
κ’ έστρώθη ή κλίνη κ* ήδονή 
τοΰ νυμφικού θαλάμου.
Ωχρός πλήν και άνευ πνοής 

έστρώθ’ ό νέος κατά γης . . . 
έπ’ ώμων τόν έπαίρνουν, 
και τέσσαρες τόν φέρουν.

Εξαντληθείς ο νέος εκπνέει λοιπόν’ ό δέ θίασος τής ηδονής 
άγριος άναρριχάται τά όρη, πένθιμα αδων. 'Η μήτηρ μετά τής 
πραγματικής νύμφης κα'ι του ίερέως μάτην προσμένουσι τήν άφι- 
ξιν τοΰ μνηστήρος καί τοΰ υίοΰ' διότι. . .

«Φρικώδες άκουσμα κ’ οίκτρόν 
τήν χώραν καταθλίβει, 
έπί τών βράχων καί πετρών 
ριφθε'.ς κατεσυντρίβη· 
έτράπ’ εις πένθος ή χαρά, 
έκπνέ’ ή μήτηρ παγερά . . . 
ή νύμφη της χηρεύει 
και τούς νεκρούς κηδεύει.. .

Ό δέ νοΰς τοΰ έπυλλίου εκτίθεται έν έπιλόγω ώς εξής"

«τώ συμφθαρέντ’ είς τόν χορόν, 
αγρίων Όρειάδων, 
μέν’ο ναός έδώ κλειστός» 
πλήν εΐν’ οίκτείρμων ό Χριστός 
κ* ύψοΰ θά τ’ άνατείλη 
τών ουρανών ή πύλη.
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Τδ άλληγορικδν και παραβολικόν τοΰτο έπύλλιον, έν ώ εικο- 
νίζεται ή υπό τών ακολάστων ήδ0\ών άποπλανησις τών νέων 
έν τη ξενιτεία, δ όλεθρός αυτών και ή συγκαταστροφη τών οι
κείων, είναι μέν έστηριγμένον έπι μυθευμάτων τοΰ παρ ήμϊν Ο
χλου, οτι τήν παραμονήν του έτους ανοίγονται τά ουράνια, οστις 
δέ έμβλέψει είς τδ στιγμιαΐον άνοιγμα, απολαμβάνει ο τι άν 
προφθάση νά ευχηθη πριν ή ή Ούρα κατακλεισθή’ πρός δέ και 
έπι της άλλης μυθεύσεως, οτι ή Μοίρα εμφανίζεται κατά καιρούς 
είς πολλούς τών ανθρώπων και ανέλπιστα προμηθεύει τά αγαθά, 
οΐόν τι π. χ. ιστορείται έν τώ παραμυθίω της Μάρως καί Κάλως. 
Είναι δμως έν μέρει τδ έπύλλιον πεποικιλμένον διά φανατικών 
αναμνήσεων. Καθ’ ολου δέ έξεταζόμενον ώς πρός την έπίνοιαν 
είναι καλδν και διδακτικόν' μόνον τήδε κάκεΐσε περί την έκτέ- 
λεσιν έφάνη ημίν έπίψογον μάλιστα ώς πρός την παχυλήν παρά- 
στασιν τών θέλγητρων και τών θωπειών τής πλούσιας νέας, ή'τις 
μεφιστοφηλικώ τώ τρόπω ύφαρπάσασα τδ ομοίωμα τής πτωχής 
νέας, τής παρά τη μητρι τοΰ μνηστήρας περιμενούσης τήν έπι- 
στροφήν τοΰ έραστοΰ, έκβακχεύει είς τδν όλεθρον. Παρίστανται 
δέ έν τώ έπυλλίω τά πράγματα αντίστροφα ή ώς έν τω Φαύστω 
τοΰ Goethe. Έκεΐ μέν δ Φαΰστος μετημφιεσμένος αποπλανά 
τήν Μαργαρίταν είς τδν δλεθρον. Ενταύθα δέ ή ηδονή, δ πειρα
σμός, ύποκριθεϊσα τήν αγνήν έρωμένην, αποπλανά τδν χρηστόν 
νεανίαν είς τήν φθοράν. Ειπομεν ανωτέρω, οτι ή παράστασις προσ
κρούει ένιαχοΰ είς τήν λεπτότητα τοΰ αισθήματος τοΰ αναγνώ
στου. 'Ομοιάζει τάς εικόνας έκείνας, έν αίς αποκαλύπτονται τά 
έπιψογώτερα μέλη τών παριστανομένων προσώπων, ή γίνονται 
σφόδρα διαφανή. Ό φόρτος δμως ούτος είναι δυνατόν καί νά άφαι- 
ρεθή άνευ βλάβης τοΰ όλου' και πιστεύομεν άλλως τε οτι δ δε
ξιός είκονογράφος δέν θά δυσκολευθη τινά τής είκόνος του μέρη 
νά καταστήση ήττον διαφανή, δταν άποφασίση νά έγκαταστήση 
τδ έργον είς τήν πινακοθήκην τοΰ δημοσίου, οίον π. χ.

Τάς έρωτήσεις μ’ απαλά 
φιλήματα σφραγίζει, 
περί τδ σώμα του κολλά,
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φίλε?, καταγλωττίζει, 
ύπομεθύει καί γελά, 
θλίβει και τρέμει καί £οφά· 
κ’ έν βακχική αγκάλη 
τήν δυναμίν του βδάλλει.

Εκείνος ειχ’ έςαντληθή, 
κ’ Ελευθερίαν θέλει 
και ν’ αποφυγή προσπαθεί 
τά θαλπερά της μέλη· 

πλήν περισοίγγετ’ ίσχυρώς, 
κ’ ίδρόνει, τήκεται ώς κηρός 
κ’ ασθμαίνει κ’ άναπάλλει 
έν διαπύρ’ αγκάλη.

και παρακατιών’
σφοδρώς ή φύσις σου όργα 
παν μέλος καίει καί σφριγά.

και αί έπαναλήψεις τοΰ φλογερού κάλλους, και αί ρ.έχρις οστών 
και κοκκάλων και μυελών ριγήσεις κα'ι ροφήσεις, πάντα ταΰτα 
και άλλα είναι γραμμαί χρωστήρος, έμβαπτισθέντος πάρα πολύ 
βαθέως είς τόν επαγωγικόν κυκεώνα τής ήδυπαθείας. Άλλ’ άς 
ποιήσνι ό ποιητής όπως δόξη αύτώ. Αυτός εινε κύριος.

Ο πύργος της Κόρης=τ\ έστηριγμένος έπι μυ
θεύματος άγνώς Ελληνικού. Πολλά φέρονται παρ’ ήμϊν τά παρα
μύθια, έν οίς γέφυραι ή πύργοι κτίζονται τήν ημέραν υπό τολμη
ρών αρχιτεκτόνων, άνατρέπονται δέ διά νυκτός ύπό Νηρηίδων 
και άλλων πνευμάτων κακοποιών. Τό παρόν έπύλλιον άρχεται 
διά τής ίστορήσεως τής χαράς καί τών τελετών, άτινα άνέλαμ- 
ψαν έν Βυζαντίω, οτε μετά μακράν στείρωσιν έτέχθη θυγάτριον, 
μόνος τοΰ θρόνου διάδοχος τώ αύτοκράτορι. Παρέστησαν τότε 
είς τήν πομπήν μετά τών άλλων και αιχμάλωτοι Αχαιών. Περί
λυπος και ή χρησμοδότις ιέρεια τοΰ δελφικού μαντείου, έκδιω- 
χθεΐσα έκ τής δαφνοσκεποΰς έστίας, τής έν Δελφοϊς, μετά τήν 
σύλησιν τοΰ μαντείου καί τήν μετακόμισιν τοΰ ίεροΰ τρίποδος είς 
τόν ιππόδρομον τοΰ Βυζαντίου, ένθα εΰρίσκεται μέχρι σήμερον έν 
τφ κέντρω τοΰ ’Ατμεϊδανίου, ή ιέρεια ή έν Δελφοις, μετεσχημα- 
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τίσθη εις μαντίλα τών τριόδων, έξ έκείνων, οίαι περισώζονται μέν 
μέχρι τίνος καί έν Βυζαντίω, πλανώνται δέ όμως και άνά τάς 
άγυιάς τών Αθηνών τών ιοστεφάνων. Άνερωτηθεϊσα ή μάντις 
περί τής τύχης του αρτιγενούς θυγατρίου:

αΤδ βλεμμ’ άνησύχως ή κόρη στροφα, 
κυμαινουν σπαργώντα φοιβόληπτα στήθη, 
σροδρύνεται νΰν ό σπασμός, νΰν λωφα. . . 
ή μαύρη σφραγις τών μελλόντων έλύΟη.
—«Ές στάδιον δούλων φροντίς περιττή 
τδν τρίςσπειρον μ’ δψιν δεσμώτην κρατεί 
εις πρέπουσαν ώραν αυτή 
ή σαύρα τ’αγρού τδν ιόν της άν πτυση, 
τοΰ θρόνου των τ’ άστρον θά σβύση !

έπί τώ χρησμώ τούτω:
Τών μέν έθολώθ’ Ιζ οργής ή χολή, 
οί δέ μυκτηρίζουν τδν άφρονα γρίφον' 
τδ πνεύμα σιγών ό πατήρ άσχολει 
εις χάος βαθύ λογισμών άποκρύφων’ 
δ νους άψηφεϊ δεισιδαίμον’ άχλύν, 
στοργή και καρδία ταχύποπτος πλήν 
προαίσθησιν θάλπει τυφλήν, 
κ’ ύπ’ όφεως τρέμει, μή θάνη δηχθεΐσα 
ή κόρ’ έν πορφύρα τεχθεΐσα.

Επινοεί λοιπον ό αύτοκράτωρ νά προφύλαξη τήν κόρην έν 
πύργω, έκτισμένω έν τώ Βοσπόρω, έν τή θαλάσση. Τολμηρός 
νέος άρχιτέκτων ύπισχνεΐται το έργον, άν ύποσχεθή αύτώ τήν 
χεΐρα τής κόρης, καί ό βασιλεύς

Σ’ άνήκ’, έν τώ πύργω ή κόρ’ άν σωθή, 
κ’ ή χειρ της κ’ ό θρόνος μου, τύχ’ αγαθή· 
άν όμως ή τύχη ψευσθή, 
κ’ είς έργα δέν κτίσης τούς λόγους συντόμως 
σ’ άμείβ’ απηνής λαιμητόμος.

*Ο άρχιτέκτων έπιλαμβάνεται τοϋ έργου. ^Αμετροι ύπηρετοϋ- 
σιν αύτώ οί κτίσται, καί αφειδώς δαπανάται ό χρυσός. Τά θεμέ
λια ύψοϋνται ήδη ύπεράνω τών κυμάτων, άλλ’ 8 δι’ ημέρας έκτί- 
ζετο, άνετρέπετο διά νυκτός. ’Ήγγιζεν ή προθεσμία καί ό όλε-.
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Ορος έπεσείετο εις τόν κτίστην. Περίλυπος αύτός άνερευνά δι’ ό
λης νυκτός την αιτίαν τοΰ κακού, οτε ακούει άπό μέσων τών κυ
μάτων έξ άντρων ύγρών άναπεμπομένην μολπήν, κατά μικρόν δέ 
βλέπει άναδυόμενον όμιλόν Νυμφών, οστις χορεύων περί τόν πύρ
γον ανατρέπει αύτόν μετά χλεύης :

Σκορπίσατε κόραι μ’ άγρίαν χολήν 
τοΰ νάνου θνητού τήν γιγάντειον φρένα, 
άφοΰ παραβλέψας τήν έπιπολήν, 
θρασύς έμβαθύν’ έρευνών τόν πυθμένα. 
Κλονεϊται καί σφάλλετ’ ό πύργος τραπείς, 
σαλεύεται, τρέμει και τρίζ’ ή κρηπίς, 
με τάχος όργίλ’ αστραπής 
τάς χεΐρας κινούν τ’ άλαλάζοντα πλήθη 
και κούφ’ άφανίζοντ’ οί λίθοι.

’ΕπιχυΟεις δ τεχνίτης αρπάζει τήν Νύμφην τήν άγουσαν τόν 
χορόν.

Έδώ, Σατανά, κρατερα σέ κρατώ, 
καί μάτην ζητείς τοΰ λοιπού νά μ’ έκφύγης. 
μ’ έπέκλωσας σύ τό δυστύχημ’ αύτό, 
καί σύ τας λοιπάς πρός τ’ άδίκημ’ ώδήγεις· 
κ’ δν ήσαι κακούργος δυσχείρωτος σύ, 
είς μάμας άρκεΐ νουθεσία χρυσή. ..

Ταϋτα δέ λέγων άφαιρεΐ τόν πέπλον τής Νηρήίδος: 

’Ώ, δός μοι τόν πέπλον! τόν πέπλον μου δός, 
καί λάβ’ άντ’ αύτοΰ παν δ,τι άλλο θέλησης. 
Ηοθεΐς ευτυχίαν j πιστή σ’ οπαδός 
σ’ άμείβ’ ευπειθής μ* ήδονάς κ’ έντρυφήσεις· 
κ’ έάν ή ψυχή σ’ ώς άδάμας σκληρά 
πρός θάλλοντα κάλλη κ’ ερώτων πυοά 
κωφεύ’ άπαθής καί ψυχρά, 
απαίτησον πλούτη καί θρόνους καί κρότον, 
πλήν δός τήν καλύπτραν μου πρώτον !

Άλλ’ ο νέος απαιτεί την ύπό τής νύμφης άνοικοδόμησιν καί 
έπιστέγασιν τοΰ πυργου. Τίθεται παραυτίκα ή χειρ είς τό εργον' 
καί επειδή είχε μέν ή ώρα τής νυκτός παρέλΟει, καί ήγγιζεν ή 
φωνή τοΰ άλέκτορος, έσπάνιζον δέ καί οί λίθοι, ή νύμφη άνεπλή-. 
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ρωσε τούτους διά στίχων έκ σωμάτων Νηρηϊδων. Αέναοι δέ 
γογγυσμοί και στόνοι ήκούοντο περί τά βάθρα τοΰ πύργου, έμ- 
πετρουμένων τών νυμφών.

Ταράσσει’ ό ρους, φρικιοΰν τά νερά, 
οί ναΰται τον τρέμοντα πύργον φοβούνται. 
Μέν’ ήσυχος, κτίστα, εϊν’ τ’ άνω στερρά 
καί μόνον τά κάτω άπαυδουν και κλονοϋνται· 
άπόδος μ’ αντί τών. τοσούτων αγώνων 
τον πέπλον, τον πέπλον μου μόνον!

Αποκρίνεται δ κτίστες :
Άλλ’ άν οΰτος έκτίσθη τοΰ λείπ’ ό σταυρός, 
και λείπ’ εις τόν άκρον Ιστόν ή σημαία.

Πριν δέ και ταΰτα άναρτηθώσι, φωνεϊ δ αλέκτωρ, και αί μέν 
νύμφαι αφανίζονται, δ πύργος δέ μένει, έφ’ ού αντί σημαίας

«και νΰν είς τάς αύρας ο πέπλος παλαίει 
καί έπάν’ ό σταυρός θριαμβεύει.

’Εν τφ πύργω κατοικισθεϊσα ή βασιλόπαις αυξάνεται καί κρα
τύνεται, άγνή, άθωα, άμόλυντος έκ της σηπεδόνος τοΰ κόσμου, 
ύπερβάλλουσα πάσας είς κάλλος καί αρετήν. Πανταχόσε ή φήμη 
την διαλαλεϊ, πανταχόθεν φέρονται διαμηνύματα περί γάμου μετά 
βασιλοπαίδων καί ήγεμόνων. Είς μάλιστα ήγεμών πρδς τοϊς πολ- 
λοΐς δώροις, ά πέμπει τώ αυτοκράτορι, συναποστέλλει καί τήν 
απειλήν οτι διά πυρδς καί σιδήρου θά έκβιάσ'ρ τήν χεΐρα τής 
κόρης:

κ’ έκλήθ’ ό στυγνός τών άρχόντων χορός 
καί πάντων ή γνώμη κ’ ή ρώμ’ ήρωτήθη" 
πλήν εφερ’ έξ ίσου καθείς φθονερός 
τό φρόνημα δόλιον, νόθα τά στήθη, 
τοΰ θρόν’ άνορθών τήν πεσοΰσαν τιμήν 
κ’ εις εύνουν τό μέλλον τής κόρης στιγμήν 
λαμπρύνων, συμπείσθητ’ ήμΐν, 
καί τάμ’, αΰτοκράτωρ, οδόν τήν άρίστην 
τοΰ πύργ’ άποκτείνων τόν κτίστην.

Ουτω καί έγένετο. Αγγέλλεται ή φήμη τών βασιλικών κη- 
δεστειών καί τών γάμων, πανταχόθεν δέ άποστέλλονται πλούτ 
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σια τά γαμήλια δώρα, ών μεταξύ και κανιστρον μετ’ άνθεων, 
Ταΰτα δέ τά άνθη μόλις έγγίζει ή κόρη και

Άχ! εϊν’ έκεΐνος ό πρέπων καιρός· 
ον έχρησμόδησεν ή αιχμάλωτος Ιέρεια τών Δελφών, 
ειν’ έχεΐνος ό πρέπων καιρός, 
ό κάκιοτος δφις έκεΐ κεκρυμμένος 
τήν άκραν κέντα τής λεπτής της χειρος, 
κ’ αισθάνεται φρίκην θανάτ’ ή παρθένος, 
ίδς τήν άοράν καλλονήν αναλίσκει, 
και φθίν’ ή παρθένος καί θνήσκει !

Δονούνται, βομβούν και βροντούν κ’ αντηχούν 
δυσάγγελοι φθόγγ’, αί κλαγγαϊ τών κωδώνων· 
εν μήνυμα φήμαι βαρυπτερ’ όχούν
«ή τ έ κ ν ω σ’ ό φθόνος τδν άδικονΟρόνο ν».
Έτράπ’ ό χορδς εις πομπήν νεκρικήν 
κ’ ή κόρ’ ή καλή μέ στολήν νυμφικήν, 
εις ύπνον έτάφη γλυκύν 
πλησίον τού πρώτου μνηστήρας κείμενη. . . 
πλήν εμειν’ ό πύργος και μένει. . . .

Ό δέ νους τής παραβολής είναι, οτι τών άπιστων και δολερών 
βουλευμάτων μοιράϊον πέρας έπεται ή καταστροφή τών εργατών, 

Ή έκτέλεσις τοϋ έπυλλίου τούτου είναι έλληνικωτέρα τής τοϋ 
προηγουμένου τών Όρειάδων. Δέν εμπεριέχει ύπερβολάς, ούτε 
στρέφεται έκτος τοϋ σώφρονος μέτρου ώς έν μύθω. Διεγείρουσα 
δέ έν τή ψυχή τοϋ αναγνώστου ζωηρόν τδ διάφορον υπέρ τοϋ τολ
μηρού κτίστου, έπαφίνει τήν πρέπουσαν βαρυθυμίαν μετά τήν 
καταστροφήν (=τήν κάθαρσιν) και τήν πρέπουσαν διδασκαλίαν 
έμπεδοΐ, τόσω άσπασιωτέραν έν τοϊς νϋν χρόνοις, οσον αί κηδε- 
στεΐαι ούχί σπανίως άπορρέουσιν έκ λελογισμένου δόλου καί συνά- 
πτονται κατά πλειοδότησιν συμφερόντων.

^Εχομεν νά ψέξωμεν κατά πάντων τών έπυλλίων τούτων τό 
έν πολλοϊς έσφυρηλατημένον τών στίχων, τάς άφορήτους καί 
βιαίας, δός δ’ εϊπεϊν, καί άμουσους άποκοπάς φωνηέντων καί 
διφθόγγων καί έξ αύτής τής άρχής τών λέξεων, τάς έπακολου- 
θήσεις συμφώνων καί συλλαβών ταύτοήχων, έξ ών πάντων πράγ
ματι κοπιώδης ένιαχοΰ αποβαίνει καί αυτή ή άνάγνωσις, πολύ 
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δέ μάλλον ή εμμελής καί εύφωνος απαγγελία τών στίχων. ’Ηθε- 
λέ τις σχεδόν είπει, οτι ό ποιητής είναι κωφός, ή οτι ουδέποτε 
άνέγνωσε τούς στίχους του φωνή γεγωνυία, ή οτι ζών έν άλλο- 
γ).ώσσοις άπέβαλε την λεπτότητα τής αίσθήσεως ώς πρός τήν 
πάτριον γλώσσαν. Παράδειγμα ή όλη στροφή ή έξης’

Αυτόθ’, ένθα πλέον τής λήθης τον ροΰν 
τό πνεϋμ’ αποβάλλει τής ύλης τόν φόρτον, 
βλαστόν κατ’ αιών’ αποκτά σιδηρούν 
κ’ ώθεϊ τό σιδήρινον χόρτον· 
έκλείπ’ έν ήμέρ’ άφαν'ες ή νεκρόν, 
τήν νύκτ’ ώς άδάμας έκπρέπει, 
αιμάσσει κ’ έκπέμπ’ ένα στόνον πικρόν 
οσάκις ή χειρ μας τό δρέπει.

’Εν τή στροφή ταύτη περιέχονται 10 άποκοπαί φωνηέντων 
χαι διφθόγγων. Είμαι βέβαιος ότι οί πλεΐστοι τών ακροατών μου 
δέν έννοούσιν άμ’ άκούοντες τόν νουν τοΰ στίχου’ καί πόθ’ αεί
ποτε ποθ’ (=πόθου) αδελφός (πλανών μ’ άπωτέρω άνενδότως). 
Συγκοπαί ώς τό γήρας μ’=γήρας μου, τό σώμα μ’=σώμα μου, ό 
νους μ’=ό νους μου, έμπρός τ’—έμπρός του, καί πάλιν ώ ! είθε μα
κράν άπό τοΰτ’ άπηνή νά σκέπ’ ό Θεός τήν καρδίαν σας, αϊρων 
ύψόθ’ οσ’ (=οσον) απέχουν οί κοϊλ’ ουρανοί, τής φρίκης τών μαύ
ρων νερτέρων.

Τοιαΰται, λέγω, συγκοπαί καί κακοφωνίαι δυσπρόφερτοι βρί- 
θουσιν απανταχού τών Εσπερίδων. Αλλά κα'ι οί γρίφοι έν αύ- 
ταϊς δέν είναι σπάνιοι, ώς ουδέ τά γλωσσήματα, τά άσινή, είκή, 
στυγέω, αίμύλα, φιλώ-όχώ τό φορτίον κτλ. κτλ.

Παρά πάσας όμως τάς κήρας ταύτας θεωροΰμεν τάς Εσπερί
δας αξίας λόγου πολλοΰ’ ή δέ αξία αύτών ήθελεν είσθαι ανυπερ
θέτως μείζων, βεβαιοτέρα δέ ή έξ αυτών ηθική ωφέλεια, άν ήσαν 
αφελέστερα καί σαφέστερα τά έπύλλια, ο ίσως κατορθωθή, όταν 
έπιξεσθώσι καί άπολειανθώσιν ύπό του δημιουργού.

7/ Μάννα τοΰ Γενιτσάρου, έπος μακρόν, έκ 3, 500 περίπου 
στίχων, απεικονίζει μίαν τών θλιβερωτάτων σκηνών τής ζωής 
τών ύπό δουλείαν Ελλήνων.

('Αθηναίου τεύχος ά έτους ζ'.) 4
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’Εν ώ χρόνω οί βυζαντινοί αύτοκράτορες έξεθρόνιζον καί άπε- 
τύφλουν άλλήλους, βλακωδώς δέ προσέβλεπον οί υπήκοοι εις τά 
επαίσχυντα όργια τής άρχομανίας ή έμεθύσκοντο έκ τών πονηρών 
αμιλλών τών ίπποδρομείων, έδημιουργεΐτο έν σιγή ή στρατιωτική 
σύνταξις τών Τουρκομάννων υπό τόν Όρχάνην καί τόν αδελφόν 
του Άλινεδδίν καί τόν άνώτατον δικαστήν του στρατού, τόν 
Καρά Χαλίλ Τσενδερελίν. Ασύντακτοι είναι τέως οί μισθοφόροι 
τών Τουρκομάννων, οί περίπυστοι Άκιντσίδες, οί όσον ακάθεκτοι 
κατά τήν ιππικήν προβολήν, τοσοΰτον αχαλίνωτοι περί τό λα- 
φυραγωγεΐν, καί επιτήδειοι μάλλον είς τό καταστρέφειν τά κα
θεστώτα, ή είς τό δημ,ιουργεΐν νόμιμα καί έδραΐα. '0 Καρά-Τσεν- 
δερελίς λοιπόν διενοήθη νά σχηματίση στρατιάν, ήτις κατά τήν 
διαβολικήν έπίνοιαν έχει πολλήν τήν αναλογίαν πρός τό τάγμα 
τών Ιησουιτών. 'Ως δηλαδή τούτο κατέστη τό ίσχυρότατον ορ- 
γανον τής καταδουλώσεως τών συνειδήσεων έν τή 'Εσπερία Εύ- 
ρώπη, ούτω καί οί Γενίτσαροι κατέστησαν τό άτέραμ.νον έρεισμα 
τής τών Όσμανλιδών κυριαρχίας. Έστρατολογούντο οί Γενίτσα
ροι μεταξύ τών χριστιανών* καί άρα ώς τά πολλά παΐδες 'Ελ
λήνων ήσαν οί δημιουργούντες τάς τάξεις τών πολέμιων τοΰ Γέ
νους, καί συμπληρούντες τά χάσματά των. Άνηρπάζοντο οί παΐ- 
δες έν τρυφερά ηλικία καί έξεβιάζοντο είς άσυνείδητον έξόμοσιν, 
άποκοπτόμενοι άπό παντός συνδέσμου μετά τής πατρώας εστίας 
και τών γονέων καί φίλων. Δέν ειχον οί Γενίτσαροι οικογένειαν* 
δέν είχον πατρίδα, δέν ειχον τέκνα. 'Εστία των ήτον ό στρατών, 
συμβολον τής ύπάρξεως ό μαγειρικός λέβης, έργον τό μάχε- 
σθαι κατά τών απίστων, καί ήσαν έν αυτώ φοβεροί καί δυσκα- 
ταγώνιστοι, επί όλους αιώνας άποτελέσαντες τά νεύρα τού 
Ώθωμανικού κράτους, θύ τάς μεγάλας καί βαθείας κρνπΐδας 
αυτοί έλάξευσαν μέ τήν σπάθην των, καί ούτινος τήν άπαισίως 
πελαγίσασαν κορυφήν αύτοί έπύργωσαν μέ τά άγρια σώμα
τά των.

Μίαν σκηνήν άγρας τών Έλληνοπαίδων έν τώ Λιτοχωρίω τού 
> Ολυμπου έπεχείρησεν ό γενναίος ποιητής έν τή Μάννα τού Γενι
τσάρου νά γράψγ, καί νά παραστήση τούς θρήνους καί τά μαρ- 
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'τύρια τών γονέων, έφ’ ών έξετείνετο ή φοβερά τών Τουρκομάν-, 
νων άρπάγη.

Ιίλουσια χήρα, ή Χρυσάϊδώ, έν τώ Λιτοχωρίω είχε κόρην περι
καλλή, την Μόσχων, καί παιδίον άρρεν, τον Φώτον. Την κόρην 
έζήτησεν είς γάμον μεταξύ άλλων και ό Φλώρος, άρματωλός τού 
Όλυμπου’ άλλ’ ή χήρα μήτηρ προύτίμησε τόν συντοπίτην και 
δημογέροντα Τόσκαν, ϊνα έχη αυτόν προστάτην έν τη χώρα κατά 
παντός συναντήματος. ΕΪχον οί γάμοι προ έτους τελεσθή, οτε 
ήλθε διαταγή και περιπολία τουρκική, ϊνα συλλεγώσιν οί έξέ- 
χοντες τών Έλληνοπαίδων. 'Ως κεραυνός δ’ ένσκήψασα ή σκληρά 
διαταγή μετέτρεψεν έν άκαρεϊ είς κοιλάδα κλαυθμώνος δλον τό 
χωριον. Έπάγωσεν ύπό τοΰ τρόμου ή Χρυσάϊδω έπί τώ διαλα- 
λη'ματι, καί σπεύδει προς τόν γαμβρόν ύπέρ σωτηρίας του τέ
κνου' άλλ’ ουτος, προβλέπων τήν ικεσίαν τής πενθεράς, καί τήν 
ίδίαν γινώσκων αδυναμίαν, ύποκρίνεται τόν ασθενή.

"Απρακτος έντεΰθεν τρέχει έπειτα ή μήτηρ προς τόν σπαχήν 
τοϋ χωρίου, 8ν καί πολλάκις είχε προευεργετήσει. Άλλ’ όσην 
και άν δεικνύη συμπάθειαν καί αύτός ό σπαχής προς τήν Χρυ- 
σάίδω, ούδεμίαν παρέχει βοήθειαν, είμή τήν πίκραν παρηγοριάν 
οτι τιμαι καί πάσα ή μεγαλοπρέπεια τών Σουλτάνων περιμένει 
τό τεκνον της έν ταΐς τάξεσι τών Γενιτσάρων.

Εξαντλημένη έπανέρχεται ή μήτηρ είς τόν οίκόν της καί έμ- 
πίπτει είς ύπνον ληθαργώδη, άφ’ ού μόλις άνανήφει διά τών 
περιποιήσεων τής Μόσχως καί τών γειτόνων, τρέμουσα έκ του 
φρικτοϋ ονείρου ον είδε καί έξ ού προμαντεύεται τόν θάνατον τοϋ 
παιδίου της. Άποπέμψασα τάς γείτονας, εκλιπαρεί παρά τής 
θυγατρός νά άναβη τόν Όλυμπον προς τά Λημέρια, τοϋ Φλώ
ρου, και νά παρακαλέση τόν πέρυσι καταφρονηθέντα άρματωλόν 
νά σώση τό τεκνον της. Πείθεται ή Μόσχω καί, στολισθεΐσα κατά 
τό 'Ομηρικόν υπόδειγμα, έρχεται προς τούς κλέφτας καί έξιστο- 
ρεΐ τό πάθημα τής μητρός, τά δάκρυα, τήν απελπισίαν.

Επαγγέλλεται τώ Φλωρω παρά τής μητρός ότι θέλει τώ 
προμηθεύσει νύμφην καί ώραιοτέραν καί πλουσιωτέραν αύτής. Αε- 
λουμένη ύπό δακρύων προσπίπτει είς τούς πόδας τοΰ άρυ.ατω- 

4·'
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Τού* τώ ύπενθυμίζει τήν παλαιάν, την παρθενικήν αγάπην την 
άμοιβαίαν, την οποίαν αυτή έθυσίασεν ώς κόρη εύσεβής είς τό θέ' 
λημα της μητρός. 'Υπόσχεται νά τόν στεφανώσει. Αναρριπίζον
ται παρά τω άρματωλώ πάσαι αί φλόγες τού μόλις ύπολωφή* 
σαντος πάθους, έλπίζει δέ ούτος μίαν στιγμήν, οτι ίσως ή Μόσχω 
ποίηση εν ετι βήμα, μίαν έτι θυσίαν υπέρ τής μητρός και ύπέρ 
τού αδελφού’ και εκλιπαρεί άπ’ αυτής νά τόν ακολουθήση είς τά 
δρη, άπαρνουμένη τόν δειλόν καί άναίσθητον δημογέροντα. Άλ
λ’ ή άπάντησις τής Μόσχως ή σαφής, ή βραχεία καί χριστιανική 
εξάγει πάραυτα τόν άρματωλόν έκ τής απάτης. Δηχθείς δέ ύπό 
τού άλγους ό Φλώρος πάσχει μίαν τών περιοδικών εκείνων δια
ταράξεων τής ψυχής, ύφ’ ών προσεβάλλετο κατά καιρούς, καί 
τρέχει ήμέρας τινάς ώς μαινόμενος είς τά δάση, φεύγων πάσαν 
κοινωνίαν ανθρώπων, καί αύτών τών φιλτάτων, ύστερον δέ έξη- 
μερούται κατά μικρόν, όταν βαρυνθή ύπό τής ασιτίας καί τού 
καμάτου. Αέγουσι τότε κατά τήν απουσίαν τού αρχηγού οί κλέ- 
φται είς τήν κόρην ότι θά περιμένρ είς μάτην επάνοδον άβεβαίαν, 
βαθέως δέ συγκινηθέντες έκ τού πάθους τών χριστιανών, βεβαι- 
ουσιν αυτοί, ότι άμα ώς έπιστρέψιρ ό καπετάνιος, πάντες οί κλέ- 
φται θά σπεύσωσιν είς τάς κλεισώρειας πρός άπελευθέρωσιν τού 
Φώτου καί τών λοιπών παιδιών τού Λιτοχωρίου.

*Εμένεν ή μήτηρ προ τού Λιτοχωρίου παπταίνουσα πρός τήν 
κόρην έπανακάμπτουσαν έκ τών όρέων, ότε ήκουσεν αίφνης το 
φοβερόν διαλάλημα*

’Λχοΰΐέ το:

«Ώς αύριο, τό ταχυνό ν’ άρθήτε δίχως άλλο, 
νά δώκετε τ’ αγόρια σας· χάνεις νά μή πομείνη· 
καλά νά τ’ «γροικήσετε 1 μήν κρύψη τό παιδί του 
κανείς γονιός* γ>ατι φωτιά και σίδερο θά πέση 
άπ’ τόν αφέντη,
«Ώς τ’ άκουσεν ή άμοιρη, κλονίσθ ή κεφαλή της* 
σάλεψ’ ό νους της· βιαστικά τρέχει και ξανατρέχει· 
θέλει νά φύγη, δέν μπορεί. Τής μένει μιά όλπίδα, 
ή Μόσχω άπό τό βουνό κ’ ό Φλώρος μη προκάμουν 
νά σώσουνε τό γιόκα της. Μ’ άν ίσως και δέν ήτον 
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ο Φλώρος κείθε στο βουνό; μην ήταν σε καρτέρι;... 
— «Θεέ μου ! τότε χάθηκε τδ άκριβδ παιδί μου, 
και τί νά κάμω; τδ πωρνδ τδ περνούν δίχως άλλο, 
τδ περνούνε, Γενίτσαρος νά γείνη και τήν πίστι, 
πίστι και μάννα ν’ άρνηθή»!—Τής άναψε τδ αίμα : 
—«*Α ! κάλλιο τούτη τή στιγμή, νά τδ ίδώ νά πέση 
νεκρό.. . Μά πάλ’ άν στήν ψυχή ένθύμησι βαστάξη, 
πώς είχε μάννα χριστιανή, καί χριστιανό πατέρα, 
και μέσα μέσα ’ς τήν καρδιά χριστιανός ’πομένει, 
δέν θ’ άχη τή συγχώρεσι άπδ Θεδ κ’ ανθρώπους ;
—Μέσα μ’έγώ τδ συγχωρώ—’Άς πάω νά ρωτήσω 
τδν Παπαθύμιο. . . θά μου πή· ώς τόσο καί ό Φλώρος 
ίσως κατέβη».

Ούτως έμονολόγει εμπληκτος ή μήτηρ, οτε προβαίνει ή κόρη 
μέ κάτω νευοντας οφθαλμούς, και μόλις σύρουσα τά κατάκοπα 
σκέλη' «Μευθαύριον, ειπον οί σύντροφοι του Φλώρου, ότι θά κα
ταβούν άπδ τοϋ Όλυμπου.—Μεθαύριον ! ανακράζει ή μήτηρ έξω 
φρένων' άλλ’ αΰριον τδ ταχυνδ τής άφαιροΰσι τδ τέκνον.’

«"Αχ! Μόσχω μου, βοήθα με, ποΰ βρίσκομαι δέν ξέρω* 
θαρρώ πώς κουλουριάζονται γύρω μου χίλια φύδια, 
και μέ δαγκώνουν. Στοΰ παπά έλα μαζί νά πάμε, 
στοΰ Παπαθύμιου, κάτι τι θέλω νά τδν ρωτήσω;).

Και έλθοΰσα πρδς αύτδν δρομαία και άσθμαίνουσα*

«Πές μου, άχ! πές μου, δέσποτα, άν γείνουν τά παιδιά μας 
Γενίτσαροι, θά προσκυνούν είς τδ Τσάμι σαν Τούρκοι ;
Τάχα θελά τά χάσωμεν πέρα ’ς τδν άλλον κόσμον ;
Τδ λάδι δέν θά φυλαχθή ποΰ τ’ άλειψ’ ό νονός του 
καί τ’ αγ;ο μύρο ό παπάς ; "Α ! £ηνεΦε τδ νοΰ μου I» — 
Σ’ αυτά τά λόγια κάρφωσε κάτω στή γή τδ μάτι 
ό Παπαθύμιος. Τί νά πή ’ς τή δύστυχη μητέρα ;
λέγει, ξελέγει· άρχινα τδν λόγον καί τδν κόβη 
άτέλειωτο· «’ς τδ ύστερο, Χρυσάϊδω μου, τής λέγει, 
ό χριστιανός εις τδν Θεδ έλπίδ’ &ς έχη πάντα. 
ΑύτοΙ ποΰ Τούρκοι θά γενοΰν, χριστιανοί νά μείνουν 
δέν γίνεται. Τδ βάπτισμα μαζύ και τ’ άγιο μύρο 
τά χάνουν, και στήν έκκλησ’ά σαν χριστιανοί δέν μπαίνουν. 
Μάχ’ ό Θεδς. . ,ποιδ ύστερα μπορεί νά γείνουν πάλι 
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χριστιανοί, σά βαφτισδούν και πάλαι βάλουν λάδι, 
και τότε στον Παράδεισο μαζί μας θέ λά μπούνε».— 
«Και ποιος, παπά μ’, σαν τούρκεψε, πάλαι τδ ματαείδε, 
γενίτσαρος νά βαπτισθή j έφωνα; η Χρυσάϊδω, 
μϊ βραχνιασμένη τή φωνή. Ποιος είδε τδ παιδί του 
γενίτσαρο ν’ άφοκρασθή τδ κλάύμα τού γονιού του ; 
Εχθές ακόμη τδλεγε στη γειτονιά ή Βάσσω 
ή άμοιρη! Τής τούρκεψαν τδ μοναχό παιδί της, 
κ’ άπδ τά χρόνια πέρασε όρδΐ Γιανιτσαρέων 
και είδε καί έγνώρισε τδ μαυρογιδ, γιατ’ είχε 
έ'να σημάδι κόκκινο άνάμεσα ’ς τά φρύδια.
Και πήγεν ή μαυρόμοιρη και τούλεγε : Παιδί μου, 
έγώμ’ ή Βάσσω, ή μάννα σου, καί σεΐσαι τδ παιδί μου, 
γΐά γνώρισε με ! κύτταξε' μ’ αυτά έδώ τά στήθια 
σ’ έχω βυζάξει. Έπανωθιδ σέ τούτη τήν καρδιά μου 
τδ κεφαλάκι άκούμπαγες ! Παιδί μου, μίλησε μου.» 
χ’ έκεϊνος δέν τήν γνώρισε, δέν ήθελε νά ξέρη 
πώς ήτανε χριστιανών Γκιαούριδων βλαστάρι, 
μόν’ είπε και τήν έδιωξαν μέ ξύλο στρατιώται!
Τέτοι’άχ! καί μένα, δέσποτα, τή μαύρη παντυχαίνουν I 
Σύρε, παπά μου, στδ καλδ. . .στδ σπήτ’ ή πρεσβυτέρα 
θά σέ προσμένη. Δύστυχα γεννήκανε τά χρόνια 
κ’ είν’ δλα φόβοι. . . K' εσκυψεν ή πικραυμένη μάνα 
κ’ έχαμοκουκουβιάστηκε, σάν νάθελεν ό ύπνος 
νά τήν έπάρρ. '0 παπάς τδ πίστεψε και φεύγει 
αγάλι, γάλι. ....

Άπελθόντος τοΰ ίερέως, εγείρεται ή μήτηρ και συλλαμβάνει 
τήν φοβέραν ιδέαν νά φονεύση ιδία χειρί τό τεκνον κάλλιον ή νά 
τό παραδώσν) είς έκτουρκισμόν. Στολισθεΐσα λοιπόν, άνάπτει τάς 
λαμπάδας τοΰ Πάσχα, θυμιάζει τόν οίκον, καί λαβοΰσα τό ήγα- 
πημένον μα/αίριον τοΰ συζύγου, άφυπνίζει τό παιδίον καί άρχε- 
ται μοιρολογούσα περί αυτό ώς περί νεκρόν.

«Πλάκες πού σκέπετε στή γή νεκρούς σαβανωμένους, 
στδν άκριβδ τό γιόκα μου άνασκωθήτε ψίχα ! 
γιατ’ είν’ τδ δόλιο αμάθητο τής πέτραις νά σηκώνη, 
καί σάν πονή, τήν μάννα του, τήν άμοιρη θά κράξη 
ώχ ! άμοιρη μες τά βουνά, ζωσμένη μέ τά φείδια 
Qa ^οβ&λάτι. . ,
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'Έτσι τραγούδα ή δύστυχη, κ’ άπάν’ στο μοιρολογι 
κοιμήθη πάλι το παιδί, πούταν οχτώ χρονώνε. . . 
Να τελειώσω, τί σφαχτό ποΰ στο Χρίστο Οά δωσω—- 
είπε καί έτινάχθηκε μέ τρίχαις σηκωμέναις, 
κ’ ετσ’ είναι θέλημα Θεού, vi γείνη δίχως άλλο, 
για να μην πέση στών εχθρών τα χέρια καί τουσκέψη 
ό Φώτος μου. . .'Αγάπη μ’, αχ ! Αφέντη μου, Χριστέ μου, 
σοΰ στέλνω τδ παιδάκι μου στην αγκαλιά να τώχης 
να μην τουρκέψη. Κύτταξε νά μην τδ βασανίση 
τδ χέρι μου- βοήθησε νά εύρη την καρδιάν του. .. 
νά μην άργήση, στη στιγμή στδν ούρανδ ν’ άνέβη.
“Αχ! γιά νά ίδώ, κόδει καλά ; καλά ν’ Ακονισμένο; 
κ’ ώς πιάνει τδ μαχαίρι της, λες κ’ επιασ’ ένα φεϊδι, 
και τδ πετάει βιαστικά με μια φωνή μεγάλη 
π’ όλο τδ σπήτι βόηξε, κ’ έξυπνησεν ό Φώτος.—- 
«Τ’ έχεις, γλυκερά μανοΰλά μου, τί έπαθες, ποιος εϊναι ; 
μην ήρθαν κλέφταις; 'μίλησε νά σηκωθώ νά δράξω 
άπό τδν τοίχο τδ σπαθί και τδ μακρύ τουφέκι 
τ’ Αφέντη μου..................   .
—“Οχι, παιδί μου, τίποτα δεν είναι. Νά ξυπνήσης 
σέ ήθελα.. .γιά σήκω μια και κάνε τδ σταυρό σου 
καί πες μου τδ Πάτερ ημών, σαν πώς στήν έκκλησία. 
τδ έλεγες, και ψάλλε μου και τδ Χριστός Ανέστη. 
Ψάλτο μου, Φώτο, ψάλτο μου, ν’ ακούσω τή λαλιά σου, 
γιατ’ ειν’ ή ύστερη φορά. . .’Άχ! μάννα μου τί εχεις ; 
Τί επαθες, μανοΰλά μου, κ’ εχεις θολά τά μάτια ; 
μέσα τους εϊναι κόκκινα καί μαυρισμένα γύρω.
—’Άχ! μ’ έπιασε πονόμματος. . .έλα στο κονοστάσι· 
έλα, παιδί μ’, στήν Παναγιά, και πές τήν προσευχήν σο·1· 
και πές και παρακάλεσε, πάλαι καλά νά γείνω.
— «’Άν είναι γιά τή μάννα μου, γιά τή χρυσή μου μάννα, 
νάναι καλά, ποτέ καϋμδς μή σώση, μήν τήν εύρη, 
οταυρόνω τδ χεράκι μου και λέω τή προσευχή μου. 
Μάννα μου, μιά μέ έ’πιασε τρεμούλα ποΰ δέν ξέρω, 
. . .ενα μαχαίρι κοφτερό μοΰ φαίνετ’ έκεϊ χάμω. . . 
δέν εϊναι τοΰ πατέρα μου ;...................
—Άνάστασι, παιδάκι μου, σοΰ είπα θέ λά κάμω, 
λαμπάδες, γλέπεις, άναψα, έχω αυγά βαμμένα, 
και 0έ λα σφάξω καί τ’ αρνί- μόν ’πές τήν προσευχή σου. 
—Τήν έλεγε και έσκυφτε τδ ά/.ακο, ζ’ έκείνη 
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σαν αστραπή έχύθηκε, αρπάζει τδ μαχαίρι, 
και μ>ά τοΰ δίνει στα πλευρά, ποΰ μπήχθ’ ώς τδ μανίκι. 
((Χριστιανό σέ γέννησα, 'Ρωμειο θε να σε θάψω))* 
οωνάζ’ έκείνη. ’Ώχ 1 αύτό* στρέφει το πρόσωπόν του, 
χλωμιάζει και ξαπλώνεται σαν λεμονιά στο ίέμμα, 
δταν ποτάμι άγριο τήν £ίζαν της ξεχώση 
και τήν κυλίση στο γκρεμνό. . .

'Η μήτηρ παρεφρόνησε και συναγείρει διά τών ασμάτων τούς 
γείτονας.

«Μούστειλεν ό πατέρας του γραφήν άπδ τδν άδρ, 
((Χρυσάϊδω, τδ παιδάκι μας τδν Φώτο μας τδν θέλω* 
πολύν καιρόν τδν χάρηκες, και τάρα στείλε μου τον, 
γιατί αύτοΰ ποΰ βρίσκεται λύκοι τδν τριγυρνάνε.
Στείλτον κ’ έγώ νά τδν χαρώ, νά ΐδώ τί χάραις εχει. 
Στεϊλτον. Τδν θέλουν γρήγορα απάνω οί άγγέλοι, 
στδ χοροστάσι τοΰ Χριστού νά ψάλη μετ’ έκείνους. . . . 
Σήκω τ’ άγόρι μ’, ξύπνησε, ώραν πολλή κοιμάσαι* 
σήκω νά Ιδης τά λούλουδα ποΰ φέρν’ άπδ τδν κάμπο’ 
μοσχοβολάνε* τής αύγής έχουν δροσιά πιομένα....— 
ετσ’ ελεγε και εκλαιγαν ή άλλαις ή γυναίκες.— 
Κοιμάται τ’ αγγελούδι μου. Κοιμήσου τδ παιδί μου, 
κοιμήσου. Έπαράγγειλα χρυσή στολή νά κάμουν, 
στή Βενετιά με μάλαμμα, στήν πόλι τδ κρεββάτι, 
και στδ Μωρ,ά μεταξωτά παπλώματα νά γέρνης, 
ό Φώτος μου, τ’ άγόρι μου, ύπνο γλυκδ νά παίρνη. . . .—

’Εν τοσούτω οί Τούρκοι διασπαρέντες είς το jtatόομάζωμα, 
και εύρόντες νεκρόν τον Φώτον, ύπολαμβάνουσιν εαυτούς έμπαι- 
χΟέντας ύπδ τοΰ Τόσκα, και τούτον μέν άνασκολοπίζουσι, τήν 
δέ Μόσχω σύρουσιν αιχμάλωτον μεθ’ εαυτών. 'Η μήτηρ πλανά* 
ται παράφρων κατά τούς αγρούς. Ταχέως δέ άνέδραμεν ή θλι*· 
βέρά αγγελία πρδς τούς άρματωλούς, καί ώς ήκουσε τά γενό- 
μενα ό Φλώρος καί οί περί αύτδν, καταλαμβάνουσιν έν σπουδή 
τάς διόδους, διρβάνια, επί τής πρδς τά Βιτώλια όδοϋ.

Έκει κοντά στή Νάουσα, τδν παινεμένου τόπον, 
ποΰ πάντα του στά πράσινα ντυμένος καμαρόνει, 
καί μες τή λίμνη λούζεται κ’ εχει στήν αγκαλιά του 
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κοπέλλαις τριαντάφυλλα, καί λεύχαις παλληκαρία, 
είναι θεόρατο βουνό, καί φέρνει στενοδρομι 
μες τούς κρεμνούς και ρεματιαΐς ενα -προς τά Βιτωλια.

Έκεΐ άνέμενον οί άρματωλοϊ τούς Τούρκους και την λείαν αυ
τών. Έπιπεσόντες δέ τούς μέν διεσκόρπισαν, ήλευθέρωσαν δέ τα 
παιδία και την Μόσχων. Πίπτει ό Φλώρος βαρέως πληγωθείς έν 
τή συμπλοκή. Τόν έπαίρνουν οί σύντροφοι καί ή Μόσχω και φέ
ρουν εις τά Λιτό/ωρον. Έκεΐ δέ τά πάντα μηχαναται η Μόσχω 
ϊνα τόν υγιάν/Γ

Τής λεν, βαθειά πώς τήν πληγήν τά ξωτικά στά ορη 
τήν κάναν, και μέ γνωτικά θά ξεγερέψη πάλι.

Άλλ’ εις μάτήν ή Δέσπω, ή πολύπειρος τοϋ χωρίου ίάτρισσα> 
αναλαμβάνει νά ερώτηση τάς Νηρήίδας.

Θέλεις καλή μανούλα μου (αποκρίνονται αί Νηρη'ίδες) 
Θέλεις καλή μανούλα μου μιά τύχη νά σοϋ δώσω, 
όπου τή λύρα νά βαρής, τόν κόσμο νά τρελλάνης j 
φέρε δοξάρι, πιάσε το ανάποδα, και πάλαι 
πιάσε το ίσια, και θά Ιδης τή νοστιμιά πού χύνη. 
Θέλεις φλογέρα νά φυσάς ; έλα κ’ έγώ σου δίνω 
ν’ άντιλαλοϋν εφτά φοραις λόγκοι και ριζοβούνια 
νά σκάη τ’ αηδόνι στή βατνειά, και ή πέρδικα στή θρούμπη. 
τό μοΰ χαλεύεις, βολετό δέν είναι νά σοϋ δώχω. 
θά φάη ή λαβωματιά τόν Φλώρο καπετάνιο.

καί όλίγαι άπέμειναν είς τόν Φλώρον αί στιγμαι τής ζωής.

Τούρκο μου, λέει στον ψυχογιό, παραγγελία σοϋ δίνω... 
σ’ είσαι μ’ άδέλφι γχαρδιακό, και σένα θέλ’ άφήκω 
τήν ύστερνή μου θέλησι. Τήν Μόσχω σάν τά μάτια σ’ 
νά τήν τηράης. . . .Ή άμοιρη παντέρημη στον κόσμο 
3χ θέ λά μείνη. .. /Ύστερα πάρε τό φλάμπουρό μου 
και κάρφωσε το ’κεΐ ψηλά, ψηλά στά κορφοβούνια, 
οπού γυρνάν οΐ σταυραετοί, και ^οβολαν οΐ λύκοι, 
νά τό τηρφν ’ς τή Λάρισσα, στά Τρίκαλα, στον Κάμπο, 
και νά τό άγνατεύουνε άπό τήν Άλασσώνα 
ώς μέσα εις τή Νιάουσα.....................................
κ’ δταν τά μάτια μου κλειστούν πό σένα και τή Μόσχω, 
κτίσε μνημούρι πυργωτό μέ μαρμαρένια σκέπη,
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νά στέκ’ όρθος νά πολεμώ και δίπλα νά γεμίζω 
σάν εοθ’ ή ώρα. .και θ’ άρθη, θαρθή και θα περάση 
γιά νάρθη πάλαι. . .νά τηνε χαράζη. . άχ, κ’ δ δόλιος 
τόρα πεθαίνω)). . . . Κ’ έγειρε δ Φλώρος τδ κεφάλι 
νά κρύψ* άπδ τδ σύντροφο, νά κρύψ’ άπδ τη Μόσχω 

f τδ δάκρυ που κατέβαινε.—«Τούρκο μ’, τδ παραθύρι 
άνοιξ’ κατά τδν "Ολυμπο μίνια ματιά ακόμα 
θέλω νά ρίς'. "Εχετε ’γειά, έλατα φουντωμένα 
και βρύσαις μέ τά κρυά νερά, καί σεις πιστά συντρόφια. . -] 
Ίοΰρκο μ’, άπδ τδν ώμο μου χρέμασ’ τδ δαμασκί μου, 
βάλ’ τδ τουφέκι στην ποδιά καί δόμ τδν ταμπουρϊ μου 
και βάστα με νά σηκωθώ και κράτχε με νά κάτσω. . . » 
Και πήρ’ ό κλέφτης ελαφρά στο χέρι του μπουζούκι 
κ’ άρχισε και τραγούδαγε σάν νάταν ατά καλά του 
την ώρα ποΰ βασίλευε στδν Έλυμπον δ ήλιος.
«’Άχ! τί γλυκδ βασίλεμα ποΰ εχεις, "Ελυμπέ μου! 
Χίλια πουλιά σε τραγουδάν, καί χίλιοι ξεφαντώνουν 
κλέφταις στά κορφοβούνια σου. τά έλατα, τά πεύκα. . 
κ’ έγώ σ’ έπάτουν μιά φορά, και σ’ είχα σύντροφό μου ! 
"Εχετε ’γειά, λημέρια μου ! έχετε ’γειά πλατάνια, 
βρυσούλαις μέ τά κρυά νερά, καί πεύκα μέ τά λάφια 1 
έχετε ’γειά και σεΐς παιδιά, και Τούρκο μου, και Μόσχω. . .» 
Κ’ έγυρ’ δ Φλώρος στδ πλευρό...........................

Κατέβησαν οί σύντροφοι νά παραλάβουν τόν νεκρόν είς τό 
όρος’ η δέ Μόσχω, στολισθεϊσα ώς νύμφη, προσέρχεται περίλυ
πος είς τόν νεκρόν και άποποκείρασα την χρυσήν κόμην, ένω 
έκυπτε νά δώση τόν ύστατον ασπασμόν, έκπνέει έκ τοΰ πόνου. 
Δρομαία και λυσίκομος προβαίνει ή παράφρων μη'τηρ και έπιρρί- 
πτουσα στέφανον έξ άγριαμπέλου, άρχεται νά ψάλη τό Ήσαία 
χόρευε, ένω οί κλέφται έπαιρουσιν άμφοτέρους τούς νεκρούς, 
τιμώντες την αγάπην τοΰ Φλώρου.

Τοιοϋτον είναι τό τραγικώτατον τούτο έπος, έκτιθέμενον έν 
πολλοϊς δι’ αύτοτάτων τών στίχων τοΰ ποιητοΰ, έπος ήντλημένον 

κ τοΰ ανεξάντλητου μαρτυρολογίου τών πατέρων ημών, μαρτυρο
λογίου, τοΰ οποίου, άν κατά καιρούς ψυχαι εύγενεΐς δέν έξετί- 
νασαν τόν παχύν κονιορτόν της ληθης, ήθελε τελείως άπολεσθή 
τό μνημόσυνον και έξ αύτης της μνημης τών έπιζώντων άνωθεν 
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έως κάτω. Έσφάδαζε τό ελληνικόν γένος σπαρασσόμενον υπό 
τών ονύχων της Τουρκίας κατά τρόπους, ών έμπροσθεν ώχρια ή 
τολμηρότατη τών ποιητών φαντασία. Παντες οί ζωηροί καί γεν
ναίοι βλαστοί τοϋ εθνικού δένδρου άπεκόπτοντο και μετετρέ- 
ποντο εις άξίνας, μετά λύσσης καταφερομένας κατά τοϋ καθη- 
μαγμένου στελέχους. Είναι άπίστευτον, είναι ιστορικόν θαΰμα 
οτι έπεζήσαμεν δούλοι. Θά άποδείξωμεν άρά γε τήν αύτήν καρ
τερίαν καί ζωτικότητα ώς έλεύθεροι; ’Άς τό εύχηθώμεν καί άς 
τό έλπίζωμεν! Τά νϋν δρώμενα έν ήμϊν ακατάβλητου έμποιοϋσι 
βαρυθυμίαν.

'Ότι μέν λοιπόν ό ποιητής επέτυχε περί τήν εκλογήν τής ύπο- 
θέσεως είναι βέβαιον. ”0 έτελέσθη έν Λιτοχωρίω τής Θεσσαλίας 
ώς έν μικρογραφία, έτελεΐτο κατά φοβεράν μεγαλογραφίαν αιώ
νας όλους έν δλω τώ Γένει, άπό τών οχθών τοϋ ’Ίστρου καί τοϋ 
Εύξείνου μέχρι Ταινάρου καί Κύπρου. 'Ότι έθιξεν έν τώ έ'πει τάς 
βαθυτάτας χορδάς τής έλληνικής καρδίας κατά ρυθμόν ούχί ξε
νικόν ούτε νόθον, άλλ’ ήντλημένον έκ τών δημοτικών ασμάτων, 
τής Ίλιάδος ταύτης τών ΈϋΛηνικών και παθών και δόξης καί 
αισθημάτων, είναι ομοίως καταφανέστατου. "Οτι έπεμελήθη και 
έπέτυχε νά διαπλέξν] έν τώ έ'πει ήθη, έθιμα, γλώσσαν, παραδό
σεις, προλήψεις, δεισιδαιμονίας καί παν δ,τι ώναφέρεται πρός τόν 
εθνικόν βίον, προκύπτει ομοίως σαφές, καί οί παρεστώτες δέν 
άμφιβάλλομεν ότι άντελήφθησαν αύτοΰ έκ τών παρατεθέντων 
χωρίων. "Οτι απανταχού τοϋ έπους είκονίζεται ή βαθεϊα προ- 
σκόλλησις πρός τήν πάτριον θρησκείαν, ή παρορμώσα μέχρι τής 
ιδιοχείρου σφαγιάσεως τών φιλτάτων, είναι βέβαιον ούδ’ είναι 
σπάνιον καί άνιστόρητον έν ήμΐν ή ιδία θυσία καί ό θυσιασμός 
τών οικείων πρό τοϋ φοβερού διλήμματος τού έξανδραποδισμοϋ 
καί τής άλλαξοπίστίας. Τό Ζάλογγον, ή Κυλλήνη, ή Νιάουσα, 
τό Κούγγι, τό Άρκάδιον, ή γολέτα τοϋ Αποστόλη έν τώ λι- 
μένι τών Φαρών είναι άποχρώσαι μαρτυρίκι καί άπόδειξις, ότι ό 
ποιητής δέν έχώρησεν ούτε πέραν τοϋ πιθανού, ούτε έκεϊθεν τοϋ 
πραγματικού γεγονότος. ’Εν ταΐς μεγίσταις άρεταις τοϋ ποιή
ματος καταλέγομεν καί τό οτι μετεχειρίσθη τήν δημώδη γλώσ
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σαν, αφού σκοπός αύτοϋ ήτον, ώς φαίνεται, νά άναξεσνι τας πα- 
λαιάς πληγάς τοϋ Γένους, και νά έμποιήση βαθύ, άνεξάλειπτον, 
αιώνιον τό αίσθημα της έκδικήσεως εν τή συνειδησει τοΰ λαού, 
αίσθημα, τό όποιον έμαράνθη ύπό τήν παγεράν πνοήν τής άρχο- 
μανίας καί τοΰ εγωισμού καί τών εφήμερων συμφερόντων άνωθεν 
έως κάτω.

Ή πλοκή τού έπους είναι κατά τό ‘Ομηρικόν έθος. Έκ παθή
ματος τού πρωταγωνιστού—ενταύθα δέ πρωταγωνιστής ή Χρυ
σάϊδω—όρμάται δ ποιητής καί περί αυτό συντάσσει τά πάντα 
άβιάστως, καί ούτως ώστε ούδέν μόριον άνευ βλάβης τού δλου 
δύναται νά άφαιρεθή’ προς ποικιλίαν διαπλέκει καί τινα περί τού 
βίου τών κλεφτών έν Όλύμπω, τά γνωστά έκ τών δημοτικών 
ασμάτων. Οί χαρακτήρες είναι σαφείς καί γνήσιοι Ελληνικοί 
κατά τήν ίστορουμένην έποχήν. Απομιμήσεις εύρίσκομεν μόνον 
ολίγας καί ταυτας δμηρικάς ή έξ Εύριπίδου. yEv τισι μόνον έχει 
αναλογίαν πρός τόν μονομάχον τής 'Ραβέννης τού Friederich 
Haluc. Ή παράστασις είναι ζωηρά, καίτοι σχοινοτενεστέρα τοΰ 
δέοντος, και έμβεβαπτισμένη είς τηλικούτον πάθος, ώστε πολ- 
λάκις δ αναγνώστης καταπονείται ώς δ άναπνέων ατμόσφαιραν 
πνιγηράν. Ή έκθεσις είναι αφελής μέν, ενιαχού δμως καί έγγί- 
ζουσα είς τό τετριμμένον.

Διά ταϋτα πάντα ή επιτροπή δέν έδίστασε νά άπονείμη 
την δάφκην είς τόν γενναΐον ποιητήν τής Μάννας τοΰ Γενιτσά
ρου. Άλλ’ ούχ ήττον σπουδαίο ν ύπολαμβάνει καί τόν έτερον 
ποιητήν τόν τών Εσπερίδων, καί επαινεί καί αυτόν δημοσία, 
εύχομένη άμφοτέροις νά προκόύωσιν είς παιδείαν καί αρετήν καί 
αίσθησιν καί τέχνην, καί νά γλυκαίνωσι διά τών ασμάτων αύ
τών τάς πικράς ημέρας τοΰ εθνικού ήμών βίου. Γένοιτο !

Οί κριταί

Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΣ.

Θ. ΟΡΦλΝΙΔΗΣ.

Ο είσηγητης

Θ. ΑΦΕΝΤΟΤΛΗΣ,
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Παρελθών τότε επί τδ βήμα ό πρύτανις του Πανεπιστήμιου 
κ. Κόκκινος ήνέωζε το δελτίον τής Μάννας του Γενιτσάρου, καί 
άνέγνωσε έν μέσω ζωηροτάτων χειροκροτήσεων το όνομα του 
ποιητοΰ, Άντ. Άντωνιάδου, γυμνασιάρχου, όστις προςελθών καί 
λαβών την δάφνην αφιέρωσε τάς 1000 δραχμάς είς την έπιτρο- 
πήν τοΰ Εθνικού στόλου καί της Εθνικής Άμύνης είς έκάστην 
άνά 500 δραχμάς. ΕΪτα ήνέωξεν ό κ. Πρύτανις καί τδ δελ~ 
τίον τού έπαινεθέντος ποιήματος, τών 'Εσπερίδων, έν ώ περιεί- 
χετο τδ όνομα τού κ. Βιζυηνού, καί άλλοτε βραβευθέντος έν 
τω παρόντι. Ζωηραί χειροκροτήσεις έχαιρέτισαν καί τότε τδν 
νεαρόν καί άπόντα ποιητήν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ.

§ 1.

Όμολογεΐται ότι ή καλλιτεχνική κατασκευή τών οικοδομημά
των έμφαίνει τδν βαθμόν τοΰ πολιτισμού τδν ύπάρχοντα εν τινι 
πολιτεία. Επειδή δ’ όμως αί άρχαΐαι πολιτεΐαι αντικείμενου 
ειχον μάλλον έαυτάς ή τδ τοΰ πολίτου πρόσωπον, ή ανω
τέρω αρχή δέον ώς πρδς έκείνας νά έφαρμοσθή επί τών δη
μοσίων μάλλον οικοδομημάτων ή έπί τών ιδιωτικών* καί τω 
όντι οτε τά πρώτα ύπερεΐχον κατά τε τήν τέχνην καί τήν σε
μνότητα, ή πολιτεία διέτρεχε τήν οδόν τής προόδου καί τής 
δόξης, τούναντίον δέ ή ύπεροχή τών ιδιωτικών έμαρτύρει τάσιν 
ατομικού συμφέροντος έφ’ ής ουδέποτε ευδοκίμησε πολιτεία αρ
χαία. Τούτου ένεκα βλέπομεν τήν υπεροχήν τών ιδιωτικών οι
κοδομημάτων άναφαινομένην πάντοτε έν τή παρακμή τών αρ
χαίων πολιτειών* ούτως έπί τής έντελούς διαφθοράς τών 'Ρω
μαίων ύπήρ/ον οίκίαι δίκην πόλεων έξωκοδομ,ημέναι, ad mo
dum urbium exaedificatae, καθώς λέγει δ Σαλλούστιος
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(Catii, c. 12), έπί δέ τής έκπτώσεως τών Αθηνών καί ιδίως 
κατά τούς Μακεδονικούς χρόνους ήσαν τινές τάς ίδιας οικίας 
τώκ δημοσίων οικοδομημάτων σεμνοτέρας χατεσκενασμένοι> 
ως μανθάνομεν έκ τοΰ Δημοσθένους (’Ολυνθ. Γ'. 29—κατά Άοι- 
στοκράτους 208).

Έν τή παρακμή τών Αθηνών έζη, ώς πασίγνωστον, καί ό 
Σωκράτης' όπως δέ κατά πάντα διεκρίνετο ό φιλόσοφος εκείνος 
τών συγχρόνων αύτοΰ, ούτω διέφερε καί κατά τήν οικίαν, ήτις 
μικρά ούσα και ευτελής, άνεμίμνησκε μάλλον τάς αρχαίας οι
κίας τοΰ Άριστείδου καί τοΰ Θεμιστοκλέους καί έφαίνετο τρό
πον τινά διαμαρτυρομένη κατά τής τάσεως τής συγχρόνου ιδιω
τικής πολυτελείας. 'Η μεγάλη δέ αύτη άντίθεσις καί τό κλέος 
τοΰ φιλοσόφου κατέλιπον ήμίν ειδήσεις τινάς περί τής οικίας αύ- 
τοϋ, άς παρατιθέντες συνειλεγμένας δυνάμεθα έξ αυτών ώς έκ φι
λολογικών ερείπιων νά παραστήσωμεν έν τή διανοία ποια τις 
ήτο ή περί ής λόγος οικία τοΰ Σωκράτους.

§ 2.

Έν πρώτοις ευρίσκομεν αυτήν μικροτάτην όλων τών έν Άθή- 
ναις οικιών (Stallb. — Krosch. εις Πλάτ. Πρωτ. 310 α), αϊ- 
τινες τότε ήσαν πλείονες ή δεκακιςχίλιαι τόν αριθμόν (Ξενοφ. 
Άπομν. 3, 6, 14. Bockh Πολιτ. οίκον, τών Άθην. Τόμ. Α'. 
σελ. 57 και 92,. Τούτου ενεκεν ό μέν Αριστοφάνης άποκαλεϊ 
αυτήν οίχίδιον (Νεφελ. 93), ο δε Αλκιβιάδης έδιδου είς τόν 
Σωκράτην μέγαν τόπον ϊνα ένοικοδομήση οικίαν, δπερ όμως 
άπέρριψεν ό φιλόσοφος (Δωγ. Ααέρτ. Β, 5).

Ισως ο τοΰ Σωκράτους οικισκος υπήργεν όκοδουιηυ,ένοί καθ * 
8ν τρόπον έδίδασκεν ό φιλόσοφος οτι πρέπει νά οίκοδομώνται αί 
οίκίαι. Δηλαδή ό Σωκράτης ένόμιζεν οτι πρέπει τις νά οικοδομή 
τά μέν πρός μεσημβρίαν ύψηλότερα, ϊνα ό ήλιος τόν μέν χειμώνα 
μή άποκλείηται, τό δέ θέρος παρέχη σκιάν υπέρ τής στέγης πο- 
ρευόμενος,—τά δέ πρός άρκτον χθαμαλώτερα, ϊνα μή έμπίπτω- 
σιν οί ψυχροί άνεμοι (Ξενοφ. Άπομν. 3, 8, 9) (α).

(α) Ταύτά σχεδόν νομίζει καί ό Αριστοτέλης έν τώ Α'τών Οίκο’
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'II θύρα τής οικίας ήτο λίαν [Λίκρά, Θΰ^ιον καλούμενη ύπό 
τού κωμικού, πιθανώς δ’ έστεοεΐτο ρόπτρου’ τούτο όμως δέν εξά
γεται, ώς νομίζει ό έκδοτης τών Νεφελών Teuflel (Αειψ. 1863) 
έκ τών στίχων τού ποιητοΰ

...τί ταΰτ’ έχων στραγγεύομαι
άλλ’ ούχι κόπτω τήν θύραν: (43 1 — 432)

διότι γινώσκομεν οτι δ Αριστοφάνης χάριν γέλωτος ποιεΐ ένίοτε 
τά πρόσωπα άγροίκως κόπτοντα τάς θύρας (ϊδε Βατράχ. σ. 38. 
462)’ οθεν τήν ελλειψιν τού ρόπτρου έδυνάμεθα μάλλον νά ύπονοή- 
σωμεν έκ τοΰ Πλάτ. Πρωταγ. 310 Β, καθ’ 8 'Ιπποκράτης δ Απολ
λοδώρου έλθών προς τδν Σωκράτη «εκρουσε τήν θύραν τη βακτη
ρία »’ άλλά και έκ τούτου ούδέν θετικόν δυνάμεθα νά πορισθώ- 
μεν, διότι ή έπίσκεψις έγένετο ετι όρθρου βαθέος, δθεν έν τώ 
σκότει προχειροτέραν είχεν δ 'Ιπποκράτης τήν βακτηρίαν ή τό 
ρόπτρον, άν ΰπήρχεν. Περί δέ τής έλλείψεως τού θυρωρού περιτ
τός πάς λόγος, διότι τοιούτους είχον έν Άθήναις όλίγιστοι μόνον 
οίκοι—οί κατ’ έξοχήν όλβιοι (Stallb.—Krosch εις Πλ. Πρωτ. 
314 C).

Έν τή αυλή τής οικίας ύπήρχεν δ ιδιωτικός βωμός ή ή εστία 
τού Σωκράτους, έν ή πολλάκις είδον αυτόν θύοντα (Ξ. Άπομν. 1, 
1, 2) (β)’ ώς δέ ή θύρα κατά τό μέγεθος ήτο άνάλογος προς τήν 
οικίαν, ουτω και δ βωμός θά είχεν άνάλογον λιτότητα προς τάς 
έπ’αύτού θυομένας μικράς άπό μικρω? θυσίας (αυτόθι. 1,3, 3). 

νομικών :«και προς ευημερίαν δέ και προς δγίειαν δει (τήν οικίαν) είναι 
εΰπνουν μεν τού θέρους, εύήλιον δέ τοΰ χειμώνος· εϊη δ’ αν ή τοιαύτη 
κατάβορ^ος ούσα και μή ’ισοπλατής» (Άριστ. Τόμ. Β', σελ. 4345 
Bekk.).

(β) Ό Barthelemy έν τή Περιοδεία τοΰ Άναχάρσιδος (κεφ. 25) 
ούτω σαφώς ορίζει τήν θέσιν τοΰ οικιακού βωμού :

«Πλεισται οίκίαι έ’χουσιν όπισθεν κήπον, έμπροσθεν δέ μικράν τινα 
αύλήν και συχνότερου ειδός τι στοάς, ήτις απολήγει εις τήν θύραν τής 
οικίας, φυλαττομένην ένίοτε ύπ’ ευνούχου τινός. Έκεΐ δέ υπάρχει ότέ 
μέν ε’ικών τις τού Έρμου, ϊνα διώκη τούς κλέπτας, ότέ δέ κύων, έπιφο- 
βώτερος ών τού αγάλματος, καί πάντοτε σχεδόν βωμός τις τού Απόλ
λωνος, έφ’ ου θύει ό οικοδεσπότης προσερχόμενος ήμε’ρας τινάς».
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§ 3.
Καί ταΰτα μέν μάλλον κατ’ εξωτερικήν δψιν’ περί δέ τοΰ 

εσωτερικού τής οικίας έ'χομεν ειδήσεις άναφερομένας μόνον είς 
τήν άνδρωνΐτιν, ήτοι εις τά ενδιαίτημα τοΰ φιλοσόφου* ή δέ κυ
ρία Ξανθίππη, ώς σεμνή και σώφρων Άτθις είωθυΐα

εισω ή'συχος μένειν δόμων (γ)

έτήρησε πάντη άγνωστα τά κατ’ αύτήν. Τά ενδιαίτημα λοιπον 
τοΰ Σωκρατους ήτο ενδεές πάσης γραφής και ποιχι^Ιας^ διότι 
αυται κατά τάν φιλόσοφον « πλείονας εύφροσύνας άποστεροϋσιν 
ή παρέχουσι » (Ξ. Άπ. 3, 8, 10). Έν αύτω ύπήρχεν εις σχ. ίπ
πους ήτοι κλινίδιον ευτελές (Πλ. Πρωτ. 310 C. Άρφ. Νεφέλ. 
254), έφ’ ού υπνωττεν δ μέγας τής Φαιναρέτης υιός. Ό σκίμ- 
πους δέ ούτος ήτο, φαίνεται, και τά κάθισμα τής υποδοχής.

Λύχνον άμφιβάλλομεν άν εκαιεν ό Σωκράτης τήν νύκτα* τού- 
λάχιστον παρά τω Πλάτωνι δεχόμενος τάν Τπποκράτην έν βα
ρεία νυκτι, άντί ν’ άνάψη τάν λύχνον, έξανίσταται μετ’ έκείνου 
εις τήν αυλήν καί διαμένει αύτοΰ μέχρις δτου φως γίγκεται 
(Πρωτ. 311 Α).

Έν τοϊς στρώμασι τοΰ σκίμποδος ύπήρχον καί τινα τών ζωυ
φίων εκείνων άπερ έλύπησαν ούκ ολίγους περιηγητάς τής Ελλά
δος—δηλ. κόρεις ή κατά τάν κωμικόν Κορίνθιοι (Νεφ. 710) καί 
ψύλλαι. Μηδέ νομίσϊ) τις οτι ταΰτα εινε υπερβολή τοΰ Άριστο- 
φάνους έπι σκοπώ κωμικω γενομένη’ τοσοΰτον πενιχράς καί ήμε- 
λημ,ένος ήτο δ βιος τοΰ φιλοσόφου ώστε ούδεμίαν υπερβολήν 
κατελιμπανεν εις τον κωμικάν ποιητήν. Τοΰτο συνιδών καί δ 
περιώνυμος Bockh ρητώς άπεφήνατο οτι die Darstellung des 
Aristophanes nicht sehr iibertrieben, sondern im We- 
sentlicben nach dem Leben gezeichnet ist. (ενθ’ άνωτέ% 
σελ.160.)

Ύπά τάν σκίμποδα ίσως εκείνον έ'κειντο, ώς τις άθικτος πα
ρακαταθήκη, αι βΛαυίαΐ) ήτοι τα υποδήματα (δ) τοΰ Σωκράτους,

(γ) Εύριπ. Ήραχλείδ. στ. 477■
(δ) Βλαυτη· είδος υποδήματος. Σουίδας. 
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άπερ σπανιώτατα έφόρει (πλ. Συμπ. 174 Α), τον δε πλειονα 
χρόνον διετέλει ανυπόδητος. Έν τώ Φαίδρω τοΰ Πλάτωνος 229 
Α λέγει ό Φαιδρός πρός Σωκράτην: «είς καιρόν, ώς εοικεν, ανυ
πόδητος ών έτυχον* σύ μεν γάρ δη αεί». Σημειωτέον όμως οτι, 
ώς φαίνεται και έκ τούτου τοΰ χωρίου, ανυπόδητοι έπορευοντο 
καί άλλοι πολλοί όχι άποροι (Bockh έ. άν. σ. 160 σημ·)·

§ 4.
Ούτω λοιπόν είχεν ή οίκία τοΰ Σωκράτους κατά τε το εξω

τερικόν καί εσωτερικόν καθ’ οσον μανθάνομεν έκ τών αρχαίων. 
Αί όλίγαι αύται ειδήσεις μαρτυροΰσι την μικρότητα και την ευ
τέλειαν αυτής και τήν μεγάλην φιλοσοφικήν λιτότητα τοΰ Σω
κράτους. Τοιαύτη δέ ουσα ή οίκία, άναγκαίως ήτο ελάχιστης 
αξίας* έν τώ τοΰ Ξενοφώντος Οικονομικοί (Π, 3) λέγει αύτός ό 
Σωκράτης: «έγώ μέν οίμαι, εί άγαθοΰ ώνητοΰ έπιτύχοιμι, ευρειν 
άν μοι συν οίχία, καί τά όντα πάντα πάνυ ραόίως πέντε 
μνας». Πέντε μνάϊ ίσοδυναμοΰσι πρός 125 ταλληρα’ έπειδη οέ 
τοσούτου ποσού έτιματο πάσα ή περιουσία τοΰ Σωκράτους, επε- 
ται οτι ή οίκία αύτοΰ ήξιζε τρεις μόνον μνας (75 τάλληρα), τήν 
έλαχίστην τιμήν Αττικής οικίας (ε). Εντεύθεν δέ συναγομεν 
οτι ή λοιπή περιουσία τοΰ Σωκράτους ήτο αξία πεντήκοντα μό
νον ταλλη'ρων (2 μνών)* τούτο όμως αποβαίνει σχεδόν άπίστευ- 
τον, διότι τότε πώς έτρέφετο αύτός, ή Ξανθίππη (ς) και οί τρεις 
παΐδες αύτοΰ; Όμολογεΐται όμως ότι ό Σωκράτης διετέλει έν 
μύρια, ώς αύτός λέγει (Πλ. Άπολ. 23 c) πενία, ήν κυρίως πα- 
ρήγεν ή αφιλοκέρδεια και έν γένει ό φιλοσοφικός βίος αύτοΰ.

Έν Άθήναις τή 6 Φεβρουάριου 1878.

Σ. Δ. Βάλβης,

(ε) Ή τιμή τών έν ’ΑΟήναις οικιών άνεβαινεν άπό τριών μέχρις 420 
μνών ήτοι 3000 ταλλήρων (Bockh, έ. ά. σελ. 94).

(ς) *Η ε’ιδησις οτι ό Σωκράτης έλαβε βραδύτερου και δευτέραυ γυ
ναίκα, τήν Μυρτώ, έξηλέγχθη ήδη ψευδής, “Ιδε Stallbaum εις Ιίλάτ. 
Φαίδωνα 416 Β.

(Αθηναίου τεύχος ά τόμου ζ'.) 5
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II ΠΑΡΑ THi ΘΙ1ΡΑΙ EKPIJ-ΙΣ ΤΟΥ 1650.

Ο ηφαίστειο; γίγας ό έκ του βυθοϋ τής θαλάσσης έν χρόνοι; 
άμνημονεύτοι; τήν νήσον Θήραν άνυψώσας, ό δι’ έπανειλημμένων 
έκρήξεων ταύτην μεγεθύνας, είτα δέ τον κώνον και μέγιστον 
αύτής μέρος καταπόντισα?, και έκ της ουτω διανοιγείσης αβύσ
σου την άνάδυσιν νέων νησίδων έπενεγκών, μετά ογδοηκονταετή 
περίπου ανάπαυλαν άπό της έμφανίσεως της Μικράς Καμένης, 
καταλιπων τό τέως θέατρον της ένεργείας αύτοϋ, τόν της Θήρας 
κόλπον, πέραν της ΒΑ. αύτης άκτης καταπληκτικά έξεδηλωσε 
φαινόμενα, πολλω μέν καταπληκτικότερα τών άναφερομένων 
περί τών άλλων έκρήξεων, ούχ ήττον όμως έκείνων πιθανά (1).

Τώ 1649 ηρςαντο προσβάλλουσαι την νήσον σεισμών δονή
σεις τοσουτω ίσχυραΐ, ώστε οί κάτοικοι ύπό τρόμου καταληφθέν- 
τες, διενοοϋντο, ϊνα άλλαχόσε προς ασφάλειαν άποδημησωσιν. At 
δονήσεις πολλω σφοδρότεραι έπανελήφθησαν τώ έπιόντι Μαρτίω 
1650, πολλαΐ οίκίαι διερράγησαν, και βράχοι έκ τών δυτικών 
της νήσου άπορρώγων άποσπασθέντες, κατεκρημνίσθησαν είς την 
θάλασσαν. "Αμα τούτοις αύχμός και νηνεμίαι έπήλθον τοσουτω

(I) Αί έκτενέστεραι τών περισωθεισών ήμΐν περί της έχρήξεως ταύ- 
της περιγραφών εΐσι δύο, ή μεν ελληνιστί, ή δέ γαλλιστί γεγραμμένη. 
Π ελληνική φέρει την επιγραφήν «Διήγησις πανωφέλιμος, όποΰ έδειξεν 

ό παναγαδος Θεός οιά την ωφέλειαν τών άνθρώπων, και μάλιστα διά 
τάς αμαρτίας τών κατοιχούντων έν τή νησω Σαντορήντρ)· έδημοσιεύθη 
οε έν τή ύπο Άνοέλμου έκδιδομένη τώ 1837 c’Ανθολογία τών κοινω
φελών γνωσεωνη (φυλλ. Μαρτίου, σελ. 50 κ. έ.) ΰπδ τοΰ ίατροϋ κ. 
Βούρου, δς ευρε το χειρόγραφόν έν Νάίω. '0 Ανώνυμος ταύτης συγγρα- 
φεύς, μάρτυς αύτόπτης τής έκρήξεως, ήν Θηραΐος έκ τοΰ χωρίου Πύρ
γου, ίσως ιερωμένος" ή δέ περιγραφή φέρει μορφήν ομιλίας παραινετικής. 
—"Εμμετρος ταύτης παράφρασις μετά θρησκευτικών προσθηκών έδη- 
μοοιεύθη έν Ένετία τώ 1770 ύπό τοΰ Καισαρίου Δαπόντε, έν τή Χρη- 
σιοηθεία αΰτοΰ, φέρουσα έπί κεφαλής τούς στίχους·

"Οοτις τόν φόβον τοΰ Θεού τι είναι δέν ήξεύρει, 
’Ανάγκη vi τόν φοβν,βη εδώ και νά τόν εύρη,

II οέ γαλλική περιγραφή εγραφη ύπο τοΰ έν Θήρφ διαμένοντος τότε
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μακραί, ώστε τών ανεμομύλων ούκέτι άληθόντων, το άλευρον έξέ- 
λιπε καί λιμός ήπείλει τούς κατοίκους. Βραχεία τών δονήσεων 
διάλειψις άνεπτέρωσε μικρόν τάς τών ©ηραίων ελπίδας* άλλά 
κατά τάν Σεπτέμβριον βιαιότεραι αυται καί συνεχέστεραι έπανα- 
ληφθεΐσαι, πρός τή Θήρα άπάσας τάς νήσους τοϋ Αιγαίου συνε- 
κράδαναν* συνωδεύοντο δέ ύπο ύποχθονίων μυκηθμών τοσούτω 
ισχυρών, ώστε καί οί μάλιστα γενναίοι κατελήφθησαν ύπο δέους.

Ένώ δέ τέως ούδαμοΰ της Θήρας καί τών πέριξ έξεδηλώθη 
έντοπίσεως ήφαισΤείας ένεργείας φαινόμενον, περί τά τέλη τοϋ 
μηνάς Σεπτεμβρίου έν άποστάσει μιλίων τινών άπά τοϋ βορείου 
άκρωτηρίου Κουλούμβου, έν άρχή μέν παρετηρήθησαν πράσινό - 
χροα τά ϋδατα τής θαλάσσης, εΐτα δέ έφάνη άλως ώσεί χιών 
λευκοτάτη. Καί τινες μέν έπίστευσαν, οτι ούδέν ά'λλο ήν τοΰτο 
ή ά'κρας νηνεμίας φαινόμενον* άλλ’ όσοι έγνώριζον ότι καί άλλοτε 
ηφαίστεια φαινόμενα παρά τγ Θήρα έφάνησαν, έκ τών τότε πα- 
ρομαρτημάτων είκασαν οτι ή άναφανεϊσα άλως, νέας έκρήξεως 
πρόσημον, έδήλου τήν κορυφήν ξηράς έκει τέως λεληθότως άνα- 
δυομένης. Καί όντως* ήν έ'τι 27 Σεπτεμβρίου, δτε σεισμός παλ- 
ματίας τοσούτω βίαιος έπήλθεν, ώστε αί οίκίαι, κατά τήν μαρτυ
ρίαν τών αύτοπτών, ώς πλοία έφέροντο ύπο κλύδωνος πληττό-

Ίησουϊτου πατρος 'Ριχάρδου και έδημοσιεύθη μικρόν μετά τήν εκρηξιν 
έν τω συγγράμματι αύτοΰ «Relation de ce qui s’est passe du plus 
remarquable a Saint-Erini. A Paris 1657». Πλήν τοΰ συγγράμματος 
τούτου σύντομον διήγησιν τοΰ πατρος 'Ριχάρδου περιέχει το «Mundus 
subterraneus Athanasii Kircheri» lib. IV., p. 4 82.

'0 P6gues (Histoire et phenomenes du volcan et des iles vol- 
caniques de Santorin etc., chap. VI) αναφέρει καί τρίτην ίταλιστ^ 
γεγραμμένην περιγραφήν, άλλοθεν άγνωστον ήμΐν.

Πλήν τών άνω ομιλει έν παρόδφ περί τής έκρήξεως ταύτης ό The- 
venot έν τφ συγγράμματι αύτοΰ «Relation d’ un voyage fait au 
Levant, 1665» p. 203-4, και ό Κρής Τζάννες Μπουνιαλής έν τω 
ποιήματι αύτοΰ «Διήγησις διά στίχων τοΰ δεινοΰ πολέμου τοΰ έν τή 
νήσω Κρήτης γενομένου. Ένετίησιν αχπά», σελ. 205.

"Οσα δέ γνωρίζομεν, παρ’ άλλων ί^αφερόμενα, περί τής έκρήξεως 
ταύτης ε’ισιν έλαχίστης άξίας,

5*
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μένα, ώς κάλαμοι ύπό ανέμων μαστιζόμενοι' άμα δέ έκ τήςάλωει- 
δούς ξηράς λάμψεις καί στήλαι πυκνοτάτου ατμού ούρανομή- 
κεις ύψοΰντο, αϊτινες, έπι μικρόν διασκεδαζόμεναι, ύφ’ έτέρων 
ήκολουθούντο, και ύπό βαρυτάτης οσμής συνωδεύοντο, ήν αί αύραι, 
καίτοι άπνοοι δλως, άνά τε τήν νήσον καί άνά παν τό Αίγαΐον 
έν τάχει διέχεαν. Άνοιγείσης ήδη οδού τή τών έγκάτων ένερ- 
γεία, αί σφοδραί δονήσεις, αί έκ βάθρων σείουσαι τήν Θήραν, έγέ- 
νοντο άσθενέστεραΓ άλλ’ ή σφοδρότης τών τοπικών φαινομένων 
ούδαμώς παρέσχεν ηρεμίαν τή ήφαιστοπληκτω ταύτη νήσω. Τη 
έπιούση ή ένέργεια τού ηφαιστείου ύπήρξεν έντονωτάτη, νέφη 
ατμού άναφυσώμενα έκάλυπτον τόν ουρανόν, βαθύτατοι κρότοι 
ήκούοντο, καί μύδροι άπειροι έξεσφενδονίζοντο εις τά πέριξ. 
Άλλα ταύτα ήσαν ούδέν σχετικώς πρός τά κυοφορούμενα ά- 
δήλως. Τή έπιούση, της γης άμα τρεμούσης καί της θαλάσσης 
μανιωδώς μυκωμένης, φοβερώτατον παρέστη θέαμα. Φλόγες ζωη
ρότατα! άνεφάνησαν έπί τού Ηφαιστείου, μέλανα καί πυκνό
τατα νέφη ύπό μορφάς πολυκεφάλων δρακόντων άνέθρωσκον, 
λαμπηδόνες δίκην αστραπών καί κεραυνοί κατά πάσαν φοράν 
διηυλάκιζον τόν ουρανόν, βράχοι πυριφλεγείς είς μέγιστον ύψος 
καί μεγάλας αποστάσεις έξεσφενδονίζετο, καί κρότοι ισχυρότα
τοι ώσεί μυρίων άμα κροτούντων τηλεβόλων ήκούοντο (2). Συγ-

(2) Κατά τήν διήγησιν Τζάννε τοΰ Μπουνιαλή (Διήγησις τοΰ έν 
Κρήτη πολέμου, σελ. 205) συγχρόνως τή έν Θήρφ άναφανείση ηφαί
στεια ξηρά έτέρα έν Μήλω άνεφάνη· κατά δέ τήν ημέραν ταύτην έν άμ- 
φοτέραις έγένοντο έκρήξεις. Παρατίθεμεν μέρος τής περιγραφής, κυρίως 
ώς δείγμα τών τότε προλήψεων·

Τότες τά κάστρη άρχίζουσι πόλεμόν μοναχά τως, 
καί χάνετον ή θάλασσα καί φαίνετον ό πάτος. 
Κ* άπού τη Μήλο ηρχοντα φωτιά ίς ’ς τί) Σαντορήνη, 
καί πάλε έρρίκταν άστραπαίς ’ποδ τό κΐσσΐ)ρι· έκίνει 
ν’ άστράπτη ό κόσμος μέ βρονταϊς καί νά παρακουνιέται 
ή Κρήτης καί τό πελαος δίχως άφρούς νά σειέται· 
κι' ώραις έφύρα μοναχή καί είς ώραις νά πλπθαίνη, 
ϋ/ άπό τά τείχια ήρασσε σάν ό εχθρός νά μπαίντ, 
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χρόνως ή θάλασσα λάβρως κατά τών ακτών τής νήσου έπέδραμε, 
καί μακράν καταλιποΰσα τάς τέως κυματωγάς, είς ικανήν έκτα
σή τάς πεδιάδας κατέκλυσε, παν τά προστυχάν δένδρα και ζώα 
παρέσυρε, ναούς κατηδάφισε, και ύπο τούς πρόποδας τοΰ ορούς 
'Αγίου Στεφάνου, δπου δύο άρχαίων πόλεων έρειπιώνες υπό τας 
τών ύδάτων έλάνθανον έπιχώσεις, παρασύρασα ταύτας, πολλά 
τών έκεΐ λειψάνων άπεκάλυψε (3).

ίπλήθαίνε καί γιάγερνί δίχως άνεμου χάρι, 
xal τά καράβια έσερνε ’ς τά βάθη της νά πάρη.

Καί κάτεργα δαιμονικά είδασι καί προβαίνου, 
Σάν νά ’θελέ των άπαρθενά έκεΐ λουμπάρδαις σέρνου, 
Κ* είς τδ καστέλλι σίμωσαν γιά νά τδ πολεμήσουν, 
Καί λουμπαρδιαίς τοΰ σύρασι όγιά νά τό βουλήσουν, 
Κ’ άπήτις τδ νικήσανε κι’ άπής έπαραδόθη, 
’Απδ τδν πάτο τοΰ γιαλού όλο έξερριζωΟη.

Ό δέ πατήρ ‘Ριχάρδος, πολλφ άξιοπιστότερον περιγράφει τήν £κρη- 
£ιν ταύτην ούτωσί (σ. 418)·
«...dautant que la mer meugloit, la terre trembloit, et Γ air 
paraissoit tout en feu: parce que ces vapeurs ensoufrees, qui 
poussees des feux sous-terrains sortoient de la mer comme des 
nuees noires, et se portoient en haul·, lors qu’ elles arrivoient 
a la moyenne region de Γ air, elles prenoient feu, et le tout se 
tournoit en esclaires, en foudres, et en aulres figures. Vous 
eussiez veu des serpens voler, des lances et. des espees esclater, 
des torches ardentes voltiger.» Έκ τών άναφερομένων ώς κεραυ
νών, μέρος ήσαν όντως κεραυνοί, ώς άλλοθεν δείκνυται. Κατωτέρω έπι- 
προστίθησιν οτι πολλοί τών είς Θήραν έκσφενδονισθέντων βράχων ήσαν 
τοσουτω μεγάλοι, ώστε ούδ’ ύπο 50 ανθρώπων μετεκινοΰντο.

(3) Τή αυτή ημέρα έκαλύφθη ύπό τών ύδάτων, ώς ή ζώσα παρά
δοσής αναφέρει, ή κατά τά παράλια κράσπεδα τοΰ 'Αγίου Στεφάνου τέως 
ύπάρχουσα δίοδος μεταξύ Περήσσης καί Καμαρίου. Τήν δίοδον ταύτην 
μετά πιθανότητάς τίνος (βεβαίως ού μεγίστης) ύποδηλοΐ καί ή τοπωνυ
μία Π ε ρ ή σ σ α, παραχθεισα ΐσως άπό π ε ρ α σ j α κατά μετατροπήν^ 
ής άνάλογα παραδείγματα εχομεν πολλά.

Άλλά πλήν τών άνωτέρω, αί κατά τήν ημέραν έκείνην άπαυστοι δο
νήσεις εσχον ούχί άσήμαντα άποτελέσματα. Ύπερ τάς διακοσίας οικίας, 
καίτοι πάσαι θολωταί, διερράγησαν· πλείονες τών πεντήκοντα χατέπε-
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Άλλ’ ή ορμή τής ηφαίστεια; ένεργείας έγένετο έπαισθητή 
ού μόνον έν Θήρα, άλλά και άνά παν τδ Αίγαϊον. Έν *Ιω 
τά ϋδατα τής Θαλάσσης περί τούς 60 πόδας ύψώΘησαν, έν 
Σικίνω προύχώρησαν πλέον τών 350 ποδών είς τούς αγρούς’ 
έν δέ τή Κρήτη ομοίως έγένοντο πλήμμυραι, καί τοσούτω ή 
Θάλασσα έταράσσετο, ώστε τά πλοία έν τοϊς λιμέσι σφοδρώς 
συνεκρούοντο, και δύο μεγάλα σκάφη και πλείονα έλάσσονα 
κατασυνετρίβησαν. Οΐ δέ γενόμενοι κρότοι τοσούτω ήσαν ισχυ
ροί, ώστε άχρι τοϋ Ελλησπόντου ήκούσθησαν’ έν δέ τή Χίω, 
πιστεύσαντες οί κάτοικοι ότι εγγύς ό ένετικδς καί τουρκικός 
στόλος έναυμάχει, έπί υψηλών άνέβησαν μερών, ί'να γένωνται 
Θεαταί. Πλήν τούτων ή άφθόνως άποπεμπομένη κίσσηρις ύπδ 
τών κυμάτων άχρι τών άπωτάτων ήχθη ακτών τοϋ Αιγαίου? 
τούς πλείστους λιμένας πληρώσασα καί τόν πλοΰν μικρών 
σκαφών διακωλύουσα. Επειδή δέ ήν γνωστόν οτι μόνον έν 
©ήρα κίσσηρις άφθόνως ύπήρχεν, έπίστευσαν πανταχοΰ, οτι ή 
νήσος αυτή κατεποντίσΘη’ κούφη δέ ή κίσσηρις, έπιπλεύσασα, 
ύπδ τών κυμάτων διεσκεδάσθη.

Άλλ’ έπανέλθωμεν εις Θήραν. Τά φαινόμενα τής ημέρας 
ταύτης τοσούτω φοβεράν ένεποίησαν έντύπωσιν, ώστε οί πλεϊ- 
στοι τών κατοίκων ούδαμώς έπίστευον πλέον, οτι πρόκειται 
περί φυσικών φαινομένων, άλλά περί ένεργειών δντων ύπο/Θο- 
νίων* πολλοί δέ δι’ ύπέρμετρον φαντασίαν έν μέσω τών άτμών 
καί τών λάμψεων, έν μέσω τοϋ φοβεροϋ εκείνου ταράχου, έβε- 
βαίουν οτι είδον τής κολάσεως δαίμονας. Άφ’ ετέρου τά γενό- 
μενα εις τοσαύτην περιήγαγον τούς Θηραίους άπόγνωσιν, ώστε 
έξ ίσου έθρήνουν ώς νήπια, και ώς γυναίκες έκόπτοντο, οί τε 
δειλότατοι καί οί γενναιότατοι τέως. Καί ένώ έν άρχή τών 
δεινών καί οί ήκιστα άπιστοϋντες περί τά Θεία, καί οί μά
λιστα πεποιθότες εις τδ μοιραΐον καί άναπότρεπτον τών φαι-

σον· το ορος τοϋ Ήμεροοιγλίου, μικρόν βορειότερον κείμενον τής νϋν 
•πρωτευούσης τής Θήρας, διερράγη· βράχοι δ’ εκτοτε καθ’ έκάστην έχρη· 
μΐίζοντο εις τήν Θάλασσαν.
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νομένων τής φύσεως εύλαβές έκλινον γόνυ, ρυστην τον Θεόν 
επικαλούμενοι' ήδη πάντες άπέλπιδες παρ’ άλληλων ήτουν 
συγγνώμην καί συνεχώρουν άλλήλοις, και ή μητηρ εσφιγγεν 
εις τάς άγκάλας το έαυτής τέκνον, ώς δι’ ύστάτην φοράν, καί 
ό αδελφός τόν αδελφόν περιεπτύσσετο, και ό συγγενής τόν 
συγγενή, καί πάντες πρός βέβαιον ήτοιμάζοντο θανατον.

Άλλα μετά τά καταπληκτικά φαινόμενα, άπερ έξεδηλώ- 
θησαν δι’ όλης τής Κυριακής, βραχεία περί τήν έσπέραν έγέ- 
νετο αιθρία, τάς τών κατοίκων όδύνας άνακουφίσασα (4). 
Έπελθούσης όμως τής νυκτός, βαρεία αύθις θείου οσμή διε- 
χ ύθη δι’ άπάσης τής νήσου* περί τό μεσονύκτιον ζωηραί λάμ
ψεις έζέλαμψαν έπί τοΰ ήφαιστείου καί μυκήματα ισχυρά επα - 
νελήφθησαν. Τή επαύριον αί θειώδεις άναθυμιάσεις ού μόνον 
ούδαμώς ήλαττώθησαν, άλλά καί άφθονώτεραι έγένοντο. Έπι- 
στρέφοντες τότε άπό λιτανείας οί κάτοικοι, περίεργον εΐδον 
θέαμα έν ταϊς οΐκίαις αύτών. «Έπήγαμεν, διηγείται ό άνώ- 
νυμος τής έκρήξεως μάρτυς, έπήγαμεν μέσα είς τά σπίτια καί 
ηύραμεν δλα τά ασήμια καί χρυσάφια άλλης λογής. Πράγμα 
έξαίσιον 1 μέσα είς ταϊς κασσέλαις κλειδωμέναις νά εμπη τό 
κακό εκείνο, νά φαίνωνται τά ασήμια ώσάν χαλκώματα καί 
τό χρυσάφιον εγεινε μαϋρον ώσάν σίδερον σκουριασμένον, ο
μοίως καί τά εικονίσματα εγειναν ώσάν καμένα. Τό χάλκωμα 
καί ό μπροΰντσος εγειναν ώσάν μολύβιν καί όπου ήτο τοιχιόν 
καινούριον εγεινε πράσινο ώσάν τάφιν.» (5)

(4) Ό Θηραΐος αύτόπτης διηγείται οτι τότε μεγίστη ευωδία διεχύ- 
6η έφ’ άπάσης τής νήσου' «Μάς έστειλε, λέγει, (ό Χριστός) εις δύο 
ώραις τής νυκτός μίαν εύωδία ώραιοτάτη, μεγάλη και θαυμαστή, και 
έγέμισεν δλα τά καστέ[λλια] . .. Άχτα τί εύωδία λογιάζετε και νά 
ήταν}., και Sv ειπω πώς ήτον σάν καμιάς λογής μυρωδιά επίγειος, 
θέλω ψευστή, διατί αύτήνη άπό μερτζουβί ή καί μόσχον δέν ήτον τ(- 
ποτης.»

(5) Ού μόνον έν Θήρα, άλλά καί άλλαχού, πρότερον έτι, έπέδρασαν 
τά έκπεμφθέντα άέρια έπι τών μετάλλων. *Ο Thevenot, όμιλών περί 
τού κρότου, δς ήκούαθη τή κυριακή έν Χίφ, προστίΟησι* «Celte in-
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Άλλ’ ή έπίδρασις τών αναθυμιάσεων ούδαμώς περίωρίσθη 
έπί τών μετάλλων. Τή έπιούση οί κάτοικοι ήρξαντο αισθανό
μενοι σφοδρότατον άλγος κατά τούς οφθαλμούς μετ’ άπαύ- 
στου δακρύρροιας, καί έν βραχυτάτω χρόνω την ορασιν άπέ- 
βαλον πάντες. «"Ολοι μας έτυφλώθημεν, διηγείται ό αύτός, 
μικροί τε και μεγάλοι, ιερείς και λαϊκοί, γυναίκες καί παιδία. 
. . ."Ολοι έκλαίγαμεν θέλοντας καί μή θέλοντας, διότι έτρε
χαν τά όμμάτιά μας δάκρυα πολλά. Είς τόσον όπου έπαντο- 
νάραμεν όλοι μας την ζωήν καί έπαρακαλοΰμεν τόν Θεόν λο
γιάζοντας πώς δέν θέλομεν ίδεϊν πλέον τόν ήλιον ούδέ τόν 
κόσμον. . . Έτσι έπεράσαμεν οί ταλαίπωροι τυφλοί καί όδυ- 
ρόμενοι έως την τρίτην καί [ήκολού]θει έως τήν τετράδην’ καί 
οποίος ήθελεν έβγει άπό τό σπίτιν του δέν έβλεπε πλέον νά 

το ^υρη και επερνε άλλον οπού τού ητονε συνεπερασυ.ένον τό 
κακόν καί τόν επερνε καί τόν έπήγαινεν εις τό σπίτιν του. . . »

Και.οι οε η ε..ελθουσα υφεσις εδείκνυ, οτι οΰδέν δεινόν ή— 
πειλεΐτο πλέον, ούχ ήττον έγένετο έτι ή έκρηξις συμφορών 
τινων πρόξενος. Δεκεμβρίου άρχομένου, πλοιάρια δύο ©ηραίων, 
έξ Αμοργού ιστία άναπετάσαντα, έπλεον είς Θήραν. Καί έν 

άρχή ζύπλόουν· άλλ’ όπόταν ού μακράν τού Ηφαιστείου 
εύρίσκοντο, δυσμενείς πνοαί πρός τάς έκει αναθυμιάσεις τό 
έτερον τούτων άπέωσαν* πάντες δέ τότε οί τού πληρώματος 
λιπόθυμοι έπεσον, καί άφυκτος αύτούς περιέμενε θάνατος, εί 
μή, τινός τούτων μετά μικρόν συνελθόντος, οί λοιποί έπανα- 
χθέντες είς τήν ζωήν, μακράν τών ατμών τό έαυτών πλοΐον 
ώδήγουν. Καί ούτοι μέν ήγνόουν τήν τύχην τού συμπλέοντος

fection s’estendit'aussi loin que le bruit qui Γ avoit precede 
car non seulement dans celte isle, mais mesme a Chio, et a 
Smyrne tout Γ argent devint rouge, soit qu’ ii fut dans les 
coffres ou dans les poches, et nos Beligieux demeurans en ces 
lieux-la me dirent que tous leurs calices en estoient devenus 
rouges. Au bout de quelques jours cette infection se dissipa, et 
Γ argent reprit sa premiere couleur».
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σκάφους, άλλά μετά τινας ημέρας εΐδον αύτό έξ νΙου ακίνητον 
έν μέσω τοϋ πελάγους’ καί έπίστευσαν μέν έν άρχή δτι, καί- 
περ πλησίστιον, ήκιστα έχώρει προς τά πρόσω διά τό άκρον 
της νηνεμίας’ άλλ’ όπόταν μεθ’ ημέρας ακίνητον πάντοτε πα- 
ρετζρουν, τινές διά λέμβου έκεϊσε προσπελάσαντες, πάντας 
τούς έν τώ πλοίω εύρον νεκρούς, έκαστον κατέχοντα τήν έαυ- 
τοΰ θέσιν, παρά τώ ο’ίακι, παρά τή κώπη η άλλω τινί όργάνω, 
καί είς Ίον μετενεγκόντες, έθαψαν έκεΐ.

Ταϋτα όλίγας ημέρας μετά τήν φοβέραν έκρηξιν της Κυ
ριακής.

Άλλά τής τέως έν βραχυτάτω χρονίζω διαστήματί έκδηλω- 
θείσης σφοδροτάτης ένεργείας, οίονει έκλυσάσης τάς τοΰ ήφαι- 
στείου δυνάμεις, τά τούτου φαινόμενα ασθενή καί διαλείποντα 
κατέστησαν, δονήσεις έπήρχοντο, άλλ’ άσθενέσταται, αί λάμψεις 
όλιγαυγεΐς είς μέτριον ύψος ύψοϋντο’ άντί δέ τών προτέρων 
καταπληκτικών μυκηθμών βαιά μόνον έκάστοτε ήκούετο βοή. 
Άλλ’ δμως ίχνη ζωής έσώζοντο έτι. Περί τά τέλη Όκτωβρίου 
έπανελήφθησαν αύθις οί σεισμοί’ τή δέ 4 Νοεμβρίου, ενώ οί 
άγρόται άπό τοΰ τρόμου συνελθόντες, εύρίσκοντο ήσχολη- 
μένοι έν τοϊς άγροϊς, καί πολλοί κατά τάς παρηφαιστείους τής 
Θήρας παραλίας, αίφνης μέλαν καί πυκνότατον νέφος ύψώθη 
άπό τοΰ κρατήρος, δπερ ύπό ζόφου τά πάντα έκάλυψε, καί 
βαρυτάτην έπέχυσε πέριξ θείου οσμήν. 'Τπό τών αερίων κατα- 
ληφθέντες οί έγγύς άρόται, πολλοί έ'πεσον λιπόθυμοι, είκοσι 
δ’ έξέπνευσαν πάραυτα.

Μακρά είτα ήκολούθησεν ύφεσίς. Καί αύθις μέν κατά τάς 
άρχάς Δεκεμβρίου ή θάλασσα ύπό μικροΰ έταράσσετο σάλου? 
καί έπί μικρόν κατά τών άκτών, πλήν βραδυκύμων, έφέρετο, 
καί ίσχυραί τινές δονήσεις έπήλθον, καί άμυδραί τινες λάμψεις 
έφάνησαν’ άλλά τά φαινόμενα ταΰτα ήσαν δ τι διά τόν έκ- 
πνέοντα αί ύσταται τής ζωής άναλάμψεις. Τή 6 Δεκεμβρ. σχε
δόν τά πάντα έπαύσαντο, και τά τέως ύπέρυθρα η πρασινόχροα 
τών πέριξ ύδατα τήν συνήθη ανέκτησαν χροιάν. Τοΰ έτους τελευ- 
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τώντος, ολίγος άνεφάνη αύθις ατμός, έλαφρόταται εγένοντο 
δονήσεις, είτα πάσα ένέργεια έξέλιπεν.

Έςέλιπε πάσα ενέργεια* ή δε εκεί ξηρά, ή μόλις ύπερ τά 
κύματα ύψωθεΐσα, πλήν τδ θέατρον καταπληκτικωτάτων φαι
νομένων γενομένη, μικρόν καθιζήσασα, ύπδ της θαλάσσης έκρύ- 
βη τά ύδατα* ειρηναία δ’ έκτοτε υπνώττει έκεΐ, οπού ταύτην 
ευρίσκει βολίζων ό ναύτης (6).

Κ. Σ.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΟϊ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΞ ΤΟΠΩΝ.

Πριν δώσωμεν και σήμερον κείμενα έπιγραφών, λέγομεν όλί- 
γας λέξεις περί τών της Αρχαιολογικής Εταιρίας άνασκαφών 
πώς έχώρησαν κατά τούς τελευταίους μήνας, και τούτο ποιοΰμεν 
τόσον μάλλον, καθ’ οσον αί άπδ δύο έτών συνεχώς έξακολουθοΰ- 
σαι αύται άνασκαφαι πρδς νότον της Άκροπολεως εσχάτως διε- 
κόπησαν, άφοΰ και την νοτιοανατολικήν ά'κραν της πέτρας της 
Άκροπόλεως μικρόν περιέκαμύαν, και ούτως έλαβεν οιον τέλος 
τδ κατά τά μέρη ταϋτα εργον της 'Εταιρίας και δύναταί τις

(6) Περί τής υφάλου τοΰ Κουλούμβου ίν σχέσει πρδς άλλας γειτ- 
νιαζουσας ήφαιστείας νήτους σημειοΐ τά έξης δ Virlet d’ Aoust έν τή 
«Histoire des Kaimenis»· «II est a remarquer que si du Banc de 
Kolumbo, ou plutot de Γ ile Amorgopoulo, situee a 24 ou 25 
kilometres encore plus au nord-est, on fait passer une ligne par 
les Kaimenis et qu’on la prolonge vers le sud-ouest, elle va ren- 
contrer a 25 et 26 kilometres les ilots egalement volcaniques 
de Christiana (les anciennes Ascania). Cette ligne Νθ 40θ E. 
indique une fracture tout-a-fait parallele a notre systeme dar- 
danique, parallele lui-meme au grand cercie de comparaison 
des Alpes occidentales de M. Elie de Beaumont».
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έπιθεωρών αύτό νά άντιληφθή καί έκθεση σχεδόν εντελώς τά ου
σιώδη πορίσματά του’ διότι, άν καί ύπολείπονται ετι μικραί 
τινες εδώ και έκεΐ άνακαθάρσεις ή διευθετήσεις νά γίνωσι, δέν 
παρακωλύεται ή τοΰ όλου άντίληψις. Και τά μέν παλαιότερα τών 
πορισμάτων, δηλ. τά μέχρι τέλους τοΰ 1877 καί τι πρός, έγέ- 
νοντο ήδη είς τό κοινόν γνωστά παρά διαφόρων, γραψάντων έν 
εφημερίσι και περιοδικούς, μέλλουσι δέ και κατ’ αύτάς νά γίνωσι 
γνωστότερα διά τών νΰν έν ίδίω τεύχει έκτυπωθέντων Πρακτικών 
τής ‘Εταιρίας. Τά νεώτατα δέ πορίσματα, περί ών ή ούδέν έ'τι ή 
πάνυ βραχύ έδημοσιεύθη, είναι τά εξής τρία.

Α'. Γενομένης άνακαθάρσεως έπιμελοΰς και τελείας προς νό
τον τοΰ νοτιωτάτου τών τέως γνωστών τοίχων τής σκηνής τοΰ 
Διονυσιακού θεάτρου(*),  έφάνησαν έναργώς τά θεμέλια καί άλλου 
ετι παραλλήλου τοίχου, έξ ου δή καί έξ άλλων τινών έσυμπε- 
ράνθη, οτι ήτό ποτέ έκεΐ στοά μεγαλοπρεπής, ισομήκης τώ 
τοίχφ, αναπεπταμένη πρός νότον" έννοεΐται δέ, ότι μόνον τά 
θεμέλια αύτής σώζονται καί άδηλον όποιον άρά γε είχε τόν αρ
χιτεκτονικόν κόσμον. ’Άν τις είς ταύτην μάλλον τήν στοάν καί 
όχι είς τήν κατά μήκος τών πωρίνων αψίδων, θελήση νά δώση 
τό όνομα τής πολυζητήτου Εύμενείου, δέν έναντιούμ.εθα.

(*) Έν τφ ιά. τεύχει τής Αθηνών Άρχαιολ. έφημερίδος β'. περιόδου 
(τοΰ έτους 1863) ύπάρχει τό σχέδιον τοΰ θεάτρου. Έκεΐ ό τοίχος οΰτος» 
άτιλώς ών δεδηλωμένος (μάλιστα πρός άνατολάς, έπειδή τότε άκόμη 
δέν εϊχεν άνασκαφή δλος ό έκεΐ χώρος,) δχεΐ έπάνω του τά στοι
χεία Ε, Ζ.

Β'. Οί άνατολικώς τοΰ θεάτρου μεγάλοι σωροί χωμάτων άφοΰ 
άπεκομίσθησαν, έφάνη όποιοι ήσαν τό πάλαι οί έ'ξω τοίχοι τής 
ύποδομής τοΰ κοίλου αύτοϋ, όλως δηλ. άλλοΐοι τών κατά τό 
δυτικόν μέρος. Είναι δέ τοιοΰτο περίπου τό σχήμά των, ώς τό 
εξής πρόχειρον διάγραμμα δεικνύει, έν ώ είναι άξιον παρατηρή- 
σεως καί τό πολύ μειζον μήκος τοΰ τοίχου τής ανατολικής πα
ρόδου.
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Και τδ σχήμα τοΰτο οτι είναι τής πρώτης οικοδομής κα 
ούχι μεταγενεστέρας τίνος τυχόν μεταρρυθμίσεως η επισκευής, 
φαίνεται ήμΐν βεβαιότατον, διότι και τδ είδος τών λίθων καί ή 
στερεά συναρμογή των καί τά πάντα τδ μαρτυροΰσι. Λόγος τις 
δυσχωρίας βεβαίως έκίνησε τούς παλαιούς νά μη έφαρμόσωσι 
καί εδώ τδ άπλοΰν σχέδιον της δυτικής υποδομής.

Γ'. Άπωτέρω τής σκηνής τοΰ θεάτρου πρδς νότον καί δή 
έπ’ αυτής σχεδόν τής νϋν δενδροφύτου λεωφόρου δι’ άνασκαφής 
άνεφάνζσαν πρώτον μέν διάφορα ύδραγωγεΐα καί πλησιέστατα 
αύτών έν έκ λίθων καί κεράμων οπτών τεχνηέντως ωκοδομημέ- 
νον κτίσμα, δπερ ολόκληρον είσέτι δέν άπεκαλύφθη, ένεκα τοΰ 
έκ τής λεωφόρου προερχόμενου κωΰώματος. Τδ κτίσμα παρου
σιάζει έν τώ κέντρω μέν έξάγωνον μέτριου μεγέθους δεξαμενήν, 
πέριξ δέ τοΐχον χωρισμένον είς έξ, ώς ύποθέτομεν, αντιστοίχους 
ταΐς πλευραΐς τής δεξαμενής είσοχάς κογχοειδεις , ών έκάστη 
πάλιν εχει άνά τρεις κόγχας ήτοι νύμφας (niches) μεγέθους 
τόσου, όσον νά χωρή έν άνδρόμηκες άγαλμα. Στέγη ή θόλος τοΰ 
κτίσματος δέν διεσώθη. Ποιων χρόνων καί πρδς τί ήτο ώρισμένον 
τδ κτίσμα, άδηλον. Σχέσις αύτοΰ πρδς τά πλησίον ύδραγωγεΐα 
ούδεμία μέχρι τοΰδε έφάνη σαφής. "Ομως δέ τδ ώνόμασάν τινες 
προχείρως Νυμφαΐον τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, άλλοι βαλανεΐον. Ή 
μέλλουσα δέ άνασκαφή ίσως δείξη τδ αληθές. Ιδού τδ σχήμά του.
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οδός.

Κατά πάντα τά μέρη ταϋτα εύρέθησαν διάφορα κινητά άρ- 
χαΐα, γλυπτά η ενεπίγραφα, άλλ’ όχι τόσον πολλά, οσον κατά 
τά άλλα μέρη τά πρότερον άνασκαφέντα.

Μεταβαίνομεν τώρα είς τάς έπιγραφάς.

Δεκαεννέα τεμάχια καταλόγου ποιητών κωμφδίας καί υπο
κριτών εύρέθησαν έντος διετίας κατά τάς εσω καί έξω του Σερ- 
πεντζέ άνασκαφάς. Ταυτα σήμερον έκδίδοντες λέγομεν πρώτον, 
δτι άπαντα είναι λίθου Πεντελησίου, δεύτερον δέ, οτι τδ αρχι
κόν σχήμα του λίθου η μάλλον τών λίθων, ών τά συντρίμματα 
έ'χομεν, ητο έπίμηκες έπιστυλιοειδές καί μετρίου υψους, μόλις 
40 εκατοστών τοΰ Γαλλικού μέτρου, τόσου δέ σχεδόν καί πά
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χους. Πόσον δέ είχε το ολον μήκος, άδηλον. Βέβαιον όμως, οτι 
τουλάχιστον δύο είμή καί πλειονες λίθοι παραλληλως τεθειμένοι 
άπετέλουν τδ μνημεΐον, και άνω μεν ειχον λεπτόν κυμάτιον, 
υποκάτω δ’ευθύς τά γράμματα είς πλείονας έν μέτρια άποστά- 
σει σελίδας (colonnes), αί όποΐαι ήσαν στεναί, ώς έν έκάστω 
στίχω μόνον έν δνομα άνδρός μετ’ αριθμητικών ολίγων ψηφίων 
εχουσαι. Δύο δέ τών τεμαχίων τούτων, τά ύπό τά στοιχεία Β 
και Ρ, δεικνύουσιν, οτι ενίοτε οί στίχοι τής σελίδος, καί περ βρα
χείς δντες, μετέβαινον έκ τού ενός λίθου καί είς τδν έπόμενον πα- 
ραλλήλως, ϊνα άπαρτίσωσι τέλειον τδ δνομα μετά τών αριθμη
τικών ψηφίων. Κάτω οί λίθοι δέν ειχον ούδένα αρχιτεκτονικόν 
κόσμον, άλλ’ ήσαν απλώς έκεΐ άποκεκομμένοι κατά γραμμήν 
δριζόντειον, ώς τούτο έκ πλειόνων τεμαχίων δηλούται. Βεβαίως 
δέ έπί άλλης ετι βάσεως μαρμάρινης έδράζοντο, τοιοΰτοι δντες.

’Εκ πάντων τών τεμαχίων δύο μόνας συστάδας ήδυνήθημεν 
νά άπαρτίσωμεν, έκατέραν έκ δύο μόνων τεμαχίων, συναρμοζο- 
μένων κατά τάς γραμμάς τών θραύσεων, Τά λοιπά δεκαπέντε 
τεμάχια, ώς φαίνεται, δένσυναρμόζονται, διότι έξέλιπον τά με
ταξύ, Ή πρώτη δέ τών συστάδων, ή ύπό τά στοιχεία Δ, δ, συγκει- 
μένη έξ ενός άνω καί έξ ενός κάτω τεμαχίου μετ’ άσημάντου έν 
τώ μέσω χάσματος, παρέχει ήμΐν ευτυχώς τδ ολον ύψος τού 
μνημείου, δπερ έχώρει στίχους δχι πλείονας τών 17. Ή δεύτε
ρα συστάς, ή ύπδ τά στοιχεία Ν, ν, απαρτίζεται έκ δύο παραλ
λήλων τεμαχίων τού κάτω μόνον μέρους. Έν δέ έκ τών λοιπών 
τεμαχίων, τδ ύπδ τδ στοιχεϊον Κ καί Κ δίς, είναι παραξενώτατον 
χρήμα. Άνήκον είς τά τού κάτω μέρους καί σώζον τδ δλον αρχι
κόν πάχος, έχει καί τάς δύο αντιθέτους έπιφανείας (τήν έμπρο- 
σθίαν καί τήν όπισθίαν) λείως έξειργασμένας, καί έπιγεγραμμένας, 
άλλ’ ή έτέρα τών έπιφανειών, ή έχουσα τά μείζονα καί αραιότερα 
γράμματα, έχει καί τάς λεγομένας ταινίας επιστυλίων, καί, 
άν δλως δέν άπατώμαι, τδ τεμάχιον ανήκε ποτέ είς χορηγι
κόν μνημειον, ύστερον δέ δι* οίονδήποτε λόγον ό αυτός λίθος 
προσέλαβεν έπί τής έτέρας αύτού έπιφανείας άλλοίαν επιγραφήν, 
ταύτης δή τής αναγραφής ποιητών καί υποκριτών μέρος. ’Άν 
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δέ ειχον και πάντα τά άλλα τεμάχια έπιγεγρ«μμένας ωσαύτως 
τάς δύο έπιφανείας των, πολύ αμφίβολον, διότι δέν σώζεται ολό
κληρον το πάχος των.

Ζητών δέ εγώ αρχήν τινα, καθ’ ήν νά εύθετήσω έν τη έκδό- 
σει μου τά τεμάχια πάντα, άλλην δέν ευρον, εί μή νά τά χω
ρίσω εις άνω, μέσα κα'ι κάτω τεμάχια, πρώτον δέ νά τάζω εν 
τών άνω τεμαχίων, τών μετά κυματίου, τό ύπο τό στοιχειονΑ, 
οπερ έν τέλει τών πρώτων αύτοΰ δύο κολοβών στίχων της ά. 
σελίδος, τών ούδεμίαν σαφή λέξιν παρεχόντων, δεν παρουσιάζει 
τά αριθμητικά ψηφία, τά ευρισκόμενα έν τφ τέλει πάντων τών 
άλλων στίχων πάντων τών τεμαχίων, και διά τοΰτο μετά τί
νος μικράς πιθανότητος δύναται νά θεωρηθη ώς έγκρύπτον εκεί 
τήν κεφαλίδα τής όλης αναγραφής· Ήδυνάμην καί άλλην τάξιν 
νά παραδεχθώ’ άφοΰ δηλ. ή γραφή τών τεμαχίων πάντων δέν 
είναι έντελώς ή αυτή, άλλά διακρίνονται δύο ίσως καί τρεις 
χεΐρες, ήδυνάμην νά προτάξω τά τής άρχαιοπρεπεστέρας’ άλλ’ ό- 
μολογητέον, ότι αί διαφοραί δέν είναι μεγάλαι. Καθ’ όλου ή 
γραφή τών πλείστων τά τέλη τοϋ δ'. πρό Χρ. αίώνος καί τόν 
γ09 αιώνα εμφαίνει, ίσως δέ έν δυσί τεμαχίοις (ιδίως τώ ύπό τό 
στοιχεϊον Η) καί τάς άρχάς ή τά μέσα τοΰ βου, άλλά δέν διϊσχυ- 
ρίζομαι. Έν τούτοις τό μετά κεκλασμένης τής μεσαίας κεραίας 
άλφα δέν εμφανίζεται, καί τό σίγμα δέ δέν εχει ούδαμοΰ όλως 
όριζοντείως τήν άνω καί κάτω κεραίαν, ώστε φαίνονται ούτω 
άποκλειόμενοι οί τής 'Ρωμαϊκής έπικρατήσεως χρόνοι, μόνον δέ 
αυτούς άγγέλλει τό έν τώ ύπό τό στοιχ. Π τεμαχίω όνομα 
Νούιος, οπερ βέβαια είναι μεταγραφή τοΰ Novius.

Ταΰτα προειπών χωρώ εις τήν μεταγραφήν τοΰ κειμένου. 
Άφοΰ διέστειλα τά τεμάχια είς ‘Άνω (όντα έξ), Μεσαία (τρία) 
καί Κάτω (δέκα), έθεσα μελανωτάς γραμμάς διπλάς και μονάς, 
τάς μέν διά τά Άνω πρός δηλωσιν τών σωζομένων κυματίων, τάς 
δέ διά τά Κάτω πρός δήλωσιν τών σωζομένων άκρων τών έπιφα 
νειών, (είτε τών κάτω, ώς έν τοϊς πλείστοις, είτε τών πλαγίων,) τά 
δέτής μεσαίας κατηγορίας τεμάχια διακρίνονται ίκανώςδιάτών 
προτεθειμένων καί επιτεθειμένων στίχων έκ στιγμών.



so ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ

Επειδή δέ έξεδόθησαν πρό πολλών ετών και τρία άλλα τε
μάχιά όμοιου καταλόγου, έκρινα καλόν νά μετατυπώσω και ταϋτα 
εις τό τέλος ύπό τά στοιχεία Σ, Τ, Υ, άφοΰ έκαμα νέαν αύτών 
αντιπαραβολήν. Έξ αύτών τό πρώτον, τό και μεϊζον, λέγεται 
εύρεθέν «πρός τό βόρειον του Πειραιώς.» (*ΐδε Έφ. Άρχ. ά. 
περ. αρ. 732.) Έγω αμφιβαλλω. ’Απόκειται δέ τώρα έν τή λε· 
γομέντρ 'Αδριανείω στοά, καί είναι λίθου Πεντελησίου, και ολως 
ομοιον τοΐς άλλοις τεμαχιοις, τά δέ άλλα δύο άπόκεινται έν τή 
Πινακοθήκη, έξ ών τό ύπό τό στοιχεΐον Τ έξεδόθη έν Έφ. Άρ/. 
α. περ. άρ. 1810, ποϋ δέ έξεδόθη τό άλλο, αγνοώ.
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Ό την ανωτέρω αναγραφήν άναγινώσκων, και μετρίαν άν έχει 
γνώ σιν τής αρχαιότητας, βλέπει οτι περιλαμβάνει πλεΐστα ονό
ματα τών τής παλαιάς, μέσης και νεωτέρας κωμωδίας ποιη
τών, ούκ ολίγα δέ και ύποκριτών, οΐον του Καλλιστράτου, 
Θεοδώρου, Νεοπτολέμου, 'Ιππάρχου, Αύκώνος, Παρμένοντος, 
Στεμφυλίου, Σωκράτους, Άρχίου καί άλλων. Άλλ’ δ αυτός 
θέλει ίδεΐ και όνο'ματα πολλά άνδρών, περί ών ήμεΐς δέν 
ήξεύρομεν, οτι υπήρξαν ποιηταί κωμωδίας ή υποκριταί. Ση- 
μειώ τινά τούτων' Άγήτωρ, Άρίμνηστος, Δέρκετος, Έμμε- 
νίδης, Εύμήδης, Θηραμένης, Μενεκλής, Μενεσθεύς, Πιτθεύς, Πυ- 
θάρατος, Πύρριχος, Πυρραλεύς. Δύο μάλιστα τούτων και α
πλώς ώς ονόματα άνδρών αγνοούνται, τδ Δέρκετος καί τδ 
Πυρραλεύς" ωσαύτως καί τδ κολοβόν Έροτ .... Απορεί 
δέ τις καί είς τδ εξής* διά τί όνόματά τινα, οιον τδ Έμμε· 
νίδης καί τδ Καλλίστρατος επαναλαμβάνονται δίς' είναι αρά γε 
ταΰτα τών αύτών άνδρών ή άλλων δμωνύμων; Έπί πάσι δέ δ 
αναγνώστης άναζητεΐ τδ τί σημαίνουσι τά αριθμητικά ψηφία, 
τά μεθ’ έκαστον τών ονομάτων; Άπδ τοΰ άριθμοΰ ένδς προβαί- 
νουσι ταΰτα μέχρι τοΰ δεκαοκτώ (*ΐδε ςάχον έ. τοΰ ύπδ ςοιχ. 
Λ τεμαχίου). Νικάς άρά γε έν άγώσι δραματικοΐς σημαίνουσιν 
ή άλλο τι ·, Άν νίκας, διά τί οί μείζονες αριθμοί καί δ πάντων 
μέγιστος είναι παρατεθειμένοι είς τά άσημότερα τών ονομάτων; 
Είς ταΰτα πάντα τά άπορήματα καί είς άλλα τυχόν, ά έγώ 
δέν παρετήρησα, εύκταΐον είναι νά δοθώσι λύσεις παρά τών μά- 
θησιν καί σχολήν έχόντων φιλολόγων. Εύκταΐον δ’ ετι καί νά 
εύρεθή τις δ θέλων νά κοπιάση πρδς τήν τελειοτέραν συναρμογήν 
τών τεμαχίων τούτων, δοκιμάζων άν είναι δυνατή. Έγώ άπέτυ- 
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χα. Άλλά δέν άπελπίζω άλλους. Μάλιστα ένθυμιζω εις παντα 
τινά τούς έξης καλούς στίχους παλαιού τίνος δραματικού ποιητού.

Τόλμα τι, κινδύνευε, πραττ’, άποτύγχανε, 
έπίτυχε* πάντα μάλλον ή σαυτον πρόου.

^Ινα δέ ιδίως το εργον της συναρμογής καλώς τελεσθή, 
είναι νά έκτοιχισθώσι τά έν τοΐς πλαισίοις της Πινακοθήκης τε
μάχια και συμβληθώσι τοΐς έκ τών άνασκαφών, δπερ έγω ένεκα 
τού οχληρού τό γε νύν δέν προεκάλεσα. Καλόν δέ είναι και έν 
γένει νά καταργηθή ή πάλαι ποτέ παρ’ ήμΐν, ώς και παρά τοΐς 
ήμετέροις διδασκάλοις τοΐς Ευρωπαίοις έπικρατήσασα κάκιστη 
συνήθεια τού έντοιχίζειν έπιγραφάς, τούθ’ δπερ και άλλοτε 
έπρότεινα καί νύν έπαναλαμβάνω.

(Τήν 2. έπιγραφήν ΐδε έξ αριστερών εις ιδιαίτερον μέγα ψύλ
λον τετυπωμένην).

Στήλη λίθου Πεντελησίου, απλή, άνευ τίνος αρχιτεκτονικού κο
σμήματος, υψους 1,40, πλάτους 0,66, πάχους 0,10, εχει τήν 
ανωτέρω αναγραφήν αναθημάτων είς τόν Ασκληπιόν. Είναι δέ 
πρόδηλον, οτι ή στήλη αύτη δέν ήτο ή πρώτη τής αναγραφής, 
άλλά ή τελευταία, άτε άνω μέν στερουμένη κεφαλίδος, κάτω δέ 
έχουσα ικανόν άγραφον τόπον. Προηγείτο δέ αυτής άλλη ή άλ- 
λαι, δπου θά ήτο έγκεχαραγμένον και τό ψήφισμα, καθ’ 8 έγέ- 
νετο ύπό τών αρχών τών έπι τούτω τεταγμένων ή άναγραφή, 
ώς περί τούτου πληροφορούμεθα έξ άλλων τε λίθων καί μάλιστα 
έκ τού πρό μηνός δημοσιευθέντος έν τω ενταύθα έκδιδομένω 
Δελτίω Ελληνικής άλληλογραφίας. 'Η παρούσα δέ στήλη εύρέθη 
πρό ένός καί ήμίσεος έτους έντός τού Σερπεντζέ, πρός τή πέτρα 
τής Άκροπόλεως, ώς στέγασμα έπι τάφου χριστιανικού πάνυ 
παλαιού καί δή ούτως έπιτεθειμένη, ώστε τά γράμματά της 
εβλεπον είς τό κενόν τού τάφου. 'Ως έκ τούτου τό άνω εν τέ
ταρτον περίπου μέρος τής έπιγεγραμμένης έπιφανείας της, δπερ 
ήτο έπικείμενον έπί τού δυτικού στενού τοίχου τού τάφου, ώς 
καί τά άκρα τών έπιμήκων αυτής πλευρών, άπερ ώσαύτως έπε- 
ρείδοντο έπί τών πλαγίων τού τάφου πλευρών, αΰτά μόνον ή 
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δι’ ολου ή ολίγον έβλάφθησαν, τδ δέ μεσαίτατόν της μέρος, ώς 
έκ τών ύγρών ατμών, τούς οποίους έρρόφει έπι αιώνας δλους, 
επαθε μεγάλων φθοράν, καταβρωθείσης τής έπιδερμίδος τοΰ μαρ
μάρου και κατέστη λίαν δυσανάγνωστον* οθεν είς τά ολίγα ά 
αντέγραψα τοΰ μέρους τούτου πιθανόν νά εύρίσκωνται σφάλ
ματά μου. Άλλως τά γράμματα είναι κανονικά, καί σύστημα 
γραφής τδ στοιχηδόν, πλήν οτι ένιαχοΰ γίνεται παρέκβασις τού
του. Οί πρώτοι δύο στίχοι έχουσιν άνά 81 γράμματα, ούτω δέ 
τδ πλεϊστον και εφεξής, λογιζομένης καί πάσης στίξεως ώς ένδς 
γράμματος, ώσαύτως καί παντός αριθμητικού ψηφίου. Άλλ’ αί 
άριθμητικαι όρθαί κεραϊαι, άτε καταλαμβάνουσαι όλιγώτερον τοΰ 
ένδς γράμματος τόπον, γίνονται αιτία νά περιλαμβάνωνται και 
πλειότερα έν τισι τών στίχων γράμματα, σπανιώτερον δέ συμ
βαίνει νά περιλαμβάνη στίχος όλιγώτερα τών 81 γράμματα.

Οί χρόνοι περί οΰς έστήθη ή στήλη δηλοΰνται έκ τών έν τοϊς 
στίχοις θ', ιή. και κθ'. μνημονευομένων επωνύμων αρχόντων, οϊ’ 
τινες είναι τρεις τριών συνεχών ετών, 340 εως 338 πρ. Χρ. δ 
©εόφραστος, δ Λυσιμαχίδης και τρίτος δ Χαιρώνδας, έφ’ ου έγέ
νετο ή έν Χαιρωνεία μάχη. Δύο ετι άλλων άρχόντων ονόματα 
δπολανθάνουσιν έν τοϊς στίχοις πς·'· καί ρη'., άδηλον, εί και τού
των συνεχών. Άλλ’ άν τά διαφόρων έτών άναθήματα δέν διέ- 
φερον πολύ κατά τδ ποσόν, θά έλειψαν άρχοντες περί τούς επτά. 
Τούς δέ ιερείς τοΰ Ασκληπιού τούς ενιαυσίους, τούς συμμνημο- 
νευομένους τοϊς άρχουσι, δέν άναφέρομεν ήμεϊς έδώ. Τούτων ικανοί 
ήδη έγνώσθησαν έκ τε τής έν τω Δελτίω τής Ελληνικής άλληλο- 
γραφίας δημοσιευθείσης αναγραφής καί έξ άλλων λίθων. Άς γένη 
ή τών ονομάτων αύτών καταγραφή, δταν πλείονες έτι γνωσθώσι 
καί καταστή δυνατόν νά δρισθή δπωσοΰν καί ή χρονολογία των.

Ή ποικιλία τής φρασεολογίας, δι’ ής αί αναθέσεις δηλοΰνται, 
είναι πολλή. Ότέ μέν (καί τοΰτο είναι τδ συχνότατον) αναγρά
φονται οί άναθέντες κατ’ ονομαστικήν πτώσιν καί έπεται αύτοΐς 
τδ ανάθημα κατ’ αιτιατικήν, άνευ τοΰ άνέθηκε, ένίοτε καί άνευ 
δηλώσεως σαφοΰς τοΰ αναθήματος, ώς λ. χ. έν τοϊς στίχ. β'. 
μέχρι ιβ'., ένθα τά άναθήματα μόνον δι’ αριθμών δηλοΰνται, δέν 
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ύνομάζονται δέ, ώς οίκοθεν έννοουμένου οτι είναι δραχμαι ότέ 
δέ αναγράφονται τά αναθέματα κατ’ ονομαστικήν και έπεται 
ύστερον τό <3 η δν η ην η η o^c άνέβηκεν ό δείνα, ώς λ. χ. 
έν στίχ. α'. και ιε'. Ενίοτε δέ λείπει και αναφορικά αυτή αν
τωνυμία, ώς έν στίχ. λά. και λς*'. Συχνά δηλοϋται και μερικω- 
τερον δ τόπος ένθα τό ανάθημα, οιον προς τω τοίχω, Λρδς τω 
ύπερτοναίω, πρός τω Άντιγόνας πινακίω, πρός τω τεττιγι 
τω ξυΛίνω τω κατακεχρυσοψένω, ού τά Νικίδια κττ. νΑλλοι 
προσδιορισμοί είναι οί άφορώντες είς τόν τρόπον της ίδρύσεως η 
τό είδος τοΰ αναθέματος, οί προς πινακίφ, έν πινακίω, έν κα· 
Λιάδι, έν έ^ύτρω, ένέΛυτρονΙ πρός ταινιδίω, τά όποια βέ
βαια χρηζουσι μερικωτέρας έςηγέσεως, ής ημείς ενταύθα άφιστα- 
μέθα. Αυτά δέ τά αναθέματα είναι μέν ποικιλότατα, οιον μέλη 
σώματος διάφορα, αγγεία πολλών ειδών, σκεύη άλλα τοΰ βίου, 
νομίσματα κττ. άλλά περίεργον όπωσοϋν, οτι οί τύποι η τά τυ- 
πία (άνάγλυφα), άπερ έν άλλοις τοιούτοις έγγράφοις συχνότα
τα, έδώ μόλις τρις άπαντώσι. Πρέπει λοιπόν νά ύποθέσφ τις, 
οτι κατά καιρούς διαφόρους ό συρμός ηλλαζε. Δέν άποσιωπώμεν 
δέ, οτι τινών αναθημάτων αί όνομασίαι δέν είναι ευκολονόητοι, 
άς όμως άναγκαζόμεθα νά καταλίπωμεν είς την τών αναγνω
στών διάγνωσιν. Μίαν έν τούτοις περιγραφήν αναθέματος διά τό 
ξενότροπον αύτης άς άναφέρωμεν την έν στίχ. κδ'.: στ.ίεγγίδες 
11 χαΛκεϊ άΛύσει δεδεμέναι δυο, ή μέν χαΛχή, ή δέ σιδη· 
ρά’ τούτων ή μία όρειχαΛκίνη. Έδώ φαίνεται, οτι τό όρειχαλ- 
κίνη είναι ακριβέστερος προσδιορισμός τοϋ προηγηθέντος χαλκη. 
Περί δέ τοϋ άνδριάντος τοΰ Πολυκρίτου, δστις δίς άναφέρεται έν 
στίχ. κζ'. καί ξδ'., είκαστικώς λέγω, δτι δέν είναι δλως άπίθανον 
νά ητο ανάθημα Πολυκρίτου τοϋ Μενδαίου, δστις ητο ιατρός 
παρά τώ βασιλεΐ Άρταζέρξν) έν τοϊς χρόνοις τοΰ Κόνωνος, συνέ
γραψε δέ καί βιβλία ιστορικά, "ΐδε Πλουτ. Άρταξ. 21 καί 
Διογ. Λαέρτ. 2, 63. Ώς ιατρός ίσως άνέθηκέ ποτέ η αυτός 
εις τόν Ασκληπιόν τόν έαυτοΰ ανδριάντα η οί Αθηναίοι τόν 
άνέστησαν. Γνωστόν δέ έκ σωζομένου ψηφίσματος, δτι καί 
'Ρόδιόν τινα ιατρόν οί Αθηναίοι έτίμησαν. 5Αλλος Πολύκριτος
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Αθηναίος ήτο ό πρεσβεύσας ποτέ πρδς Φίλιππον καί άναφε- 
ρόμενος έν τω περί τοΰ στεφάνου λόγω τοΰ Δημοσθένους. '0 δέ 
Άριστοφών Άζηνιεύς, ου έν στίχω ιγ'. άναγράφεται ανάθημα 
φιάλη έκατδν δραχαών, πιθανόν νά είναι ό γνωστός έν Άθήναις 
πολιτικός άνήρ, δ έπί Δημοσθένους καί όλίγω πρότερον άκμάσας.

Ή στίξις ή άρχαίκή, ής πολλή ή χρήσις έν ταύτη τή επιγρα
φή, δεΐται πολλής προσοχής. Ενιαχού δέ έλλείπουσα σκοτίζει 
τήν διαστολήν τών πραγμάτων. σΟθεν έγώ, εΐ καί ώς έπί τό 
πλειστον ήρκέσθην τήν αρχαϊκήν μόνον στίξιν νά αποδώσω, έθη- 
κα όμως ενιαχού και νεωτερικήν στίξιν, ϊνα έπικουρήσω δπωσοΰν 
τοΐς άγυμναστοτέροις τών αναγνωστών. Δέν έκρινα δέ εύλογον έν 
παρενθέσει νά θέσω αυτήν, διότι είναι εϋδιάγνωστα τδ κόμμα καί 
ή ανω τελεία ώς έμαι προσθήκαι. *Άφησα όμως τινάς φράσεις καί 
ολως άστικτους, όπου δέν ήμην τόσον βέβαιος περί τής σχέσεως τών 
άναγεγραμμένων πραγμάτων, ώς λ. χ. έν στίχ. κζ'. ένθα άδηλον 
άν τό οίνοχόη κεϊται καθ’ έαυτό, ή μάλλον σχετιστέον πρδς τά 
εξής* έκ τής γειρός τον άνόριάντος τον ΠοΛνκρΙτον. Και 
μετά τό Ποίνκρίτον δέ δέν έθηκα στίξιν, ϊνα μή πάντως χω
ρίσω τοΰτο τδ όνομα άπδ τής επομένης λέξεως στέφανοι·

Και ταϋτα μέν τοιαϋτα, ικανήν όντως ασάφειαν φέροντα είς 
τό κείμενον. Τδ αύτδ δέ ποιεί καί σύνταξίς τις λόγου λίαν απλοϊκή 
και αμελής ένίοτε, καθ’ ην παραλείπονταί τινα λεξείδια συνδετικά, 
άπερ άν ήσαν γεγραμμένα, θά διεσάφουν τήν έννοιαν* ούτω ενια
χού αί λέξεις μιας φράσεως παρατίθενται σχεδόν πάσαι κατ’ ο
νομαστικήν, και σύ νόησον τήν πρδς άλλήλας αύτών σχέσιν. Λ. 
χ. έν στίχ. κή. τά σφραγις έως τοΰ όνυ, δέν άπατώμαι, 
είναι εν μόνον άνάθημα περιγραφόμενον λεπτομερώς. Αλλαχού 
λείπει δλως τό ύποκείμενον τοΰ λόγου, ώς έν στίχ. γΓ. ένθα τοΰ 
ρήματος εφη ύποκείμενον νοητέον πιθανώς τδ ό ίερενς, ώς τοΰτο 
τδ όνομα άναγινώσκεται έν δμοία φράσει τοΰ στίχ. ζ'. άλλά δέν 
είναι αδύνατον νά νοήται καί άρχων τις" τδν αύτόθι όμως κατ’ 
αιτιατικήν απαρεμφατικήν άναγεγραμμένον άνθρωπον ΛιοκΜα. 
Μνρρινονσιον θεωρώ πάντως ώς τδν αυτόν τώ ίερεΐ Διοκλει 
τώ έφεξής έν στίχω θ', μνημονευομένω. Σφάλμα κυρίως είπεΐν 
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τοΰ χαράκτου ίσως δέν εύρίσκεται άλλο έπι τοΰ λίθου, ειμη εν 
τέλει τοΰ ς'. και άρχνί τοΰ ζ'. στίχ. έν τοϊς’ 8 ύπϊρ έατοϋτο, 
ένθα τό το περιττεύει. Τό έκει δέ όνομα Πολύξενος (άς εϊπω και 
τοΰτο) συνδέω έγώ μετά τοΰ ρήματος άπέδωχε καί εννοώ τόν 
Πολύξενον όχι άλλον τοΰ έν στίχω ιθ'. ίερέως Πολυξένου, έκλαμ- 
βάνων άμα τό επόμενον &νμιατηριον ώς αύτοΰ ανάθημα. Τέλος ό 
Τελεσίας τοΰ στίχ. γ'. καί ό Τελεσίας τοΰ στίχ. ξς·'. μοι φαίνε
ται εις καί δ αυτός άνθρωπος και ίσως όχι άσχετος πρός τόν Τε- 
λεσίαν τοΰ ψηφίσματος, τοΰ τυπωθέντος έν Αθηναίου τόμ. έ. 
σελ. 522.

Καί αί έξης δύο έπιγραφαί εύρέθησαν εντός τοΰ Σερπεντζέ 
πρό πολλοΰ.

3.

....................................μων Δο-

.... Άπόλλωνι πα)τρώιωι.

Ή έπιγραφη αύτη άναγινώσκεται έπί λίθου σκληροΰ, ού σώ
ζοντας τανϋν τό ολον άρχαΐόν του σχήμα, ιδίως δέ άκρωτηρια- 
σθέντος πρός τ’ αριστερά τώ δρώντι. Φαίνεται δέ πως, ότι ητο 
κατεσκευασμένος άρχηθεν ώς βωμός η βάθρον κατά άπλοΰν τινα 
αρχαϊκόν τρόπον. Μόνον δηλ. μία αύτοΰ στενή ζώνη ή έφ’ ^ς 
έχαράχθη ή ανέκαθεν δίστιχος επιγραφή', έλειάνθη τω γλυφάνφ 
τοΰ λιθοξόου, ή δέ λοιπή έπιφάνεια του προσώπου άφέθη ίκανώς 
τραχεία. Καί το ύψος δέ τοΰ λίθου ίσως δέν σώζεται ολον, είναι 
δέ τανΰν 0,48, τό πλάτος 0,29, τό πάχος η βάθος 0,34. 
Σχήμα γραμμάτων τό τών Μακεδονικών περίπου χρόνων η καί 
τι παλαιότερον.

Δύσκολος δπωσοΰν ή συμπληρωσις τών τοΰ α'. στίχου γραμ
μάτων. νΙσως ειν’ έκεϊ τό τέλος κυρίου ονόματος ανθρώπου 
κατ’ όνομαστ. και ή άρχη τοΰ πατρωνυμικού του.—(’Ετυ) η (Θυ)- 
μώνδο (=ου) δέν ήθέλησα νά συμπληρώσω, διότι τά ονόματα ταΰτα 
δέν είναι Αττικά. Καί τότε πάλιν θά έχρειαζόμεθα καί άλλο 
νά προθέσωμεν κατ’ όνομαστικτίν. Τόν Απόλλωνα πατρωον πολ
λοί άλλοι λίθοι Αττικοί έχουσιν, λ. χ. δ έν C. I. Gr. άρ. 465.
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4.
. . ς . . 

........................Ο . Ο . . 
καί κηρίον.

Τά ανωτέρω άναγινώσκονται έπι βάθρου τετραγώνου, λίθου Πεν- 
τελησίου λευκοτάτου, σώζοντος μέν έτι τόν κάτω αρχιτεκτονικόν 
του κόσμον, οστις φαίνεται λιτός και γλαφυρός, όποιος έσυνειθί- 
ζετο είς τους καλούς χρόνους της Ελλάδος, κεκολοβωμένου δέ 
δλως τά άνω, ώστε τό νύν ύψος είναι 0,34, τό πλάτος (ήτοι ή 
επιφάνεια, έν ή τά γράμματα) 0,65, τό δέ πάχος ήτοι βάθος 
0,49. Τά σωζόμενα γράμματα είναι κεχαραγμένα οχι κατά μέσης 
τοΰ πλάτους, άλλά πρός την άκραν, άριστερά τώ δρώντι, και άνω- 
τάτω τοΰ λίθου, ώστε δέν ήξεύρομεν, άν δυο μόνους στίχους είχεν 
έξ αρχής ή έπιγραφή, ή πλείονας. Έν τούτοις εγώ εικάζω, ότι ήτο 
λίαν σύντομος, διότι μοί φαίνεται ότι ητο και αυτή ώς έκείνη ην 
έξέδωκα έν Αθηναίου τόμ. έ. σελ. 329, ή λέγουσα* θύειν τρία μο- 
νόμφαλα. . Τοΰτο τουλάχιστον μοί υποβάλλει ή σωζομένη λέξις 
κηρίον, η τις σημαίνει την κηρίθραν, άρμόζουσαν προσφοράν είς θεούς. 
Παρατηρώ δέ, οτι τό σχήμα τών γραμμάτων της έπιγραφής ταύ- 
της είναι τών 'Ρωμαϊκών χρόνων και δπωσοΰν άμελοΰς χαράγ
ματος καί δέν συμφωνεί δι’ ολου μέ τήν άλλην κομψότητα τοΰ 
λίθου. Μεταξύ τών δύο όμικρών τοΰ α'. στίχου σώζεται λείψα- 
νον γράμματος οίον Κ (ή Μ), υπήρχε δέ καί μετά τό βον ο άλλο 
ίτι γράμμα, είμή καί πλείονα, δι’ ών θά έδηλοΰτο πληρέστερον 
ό ιερατικός, ώς υποθέτω, ορισμός.

5.
Δι)ονύσωι.

Βωμός λίθ. Πεντελησίου, άνευρεθεις βορείως τοΰ έκκλησι- 
δίου τής άγ. Παρασκευής, τοΰ νοτιοανατολικώς τοΰ Διον. θεά
τρου, έχει τήν ανωτέρω έπιγραφήν, γράμμασι τών τελευταίων 
Μακεδον. χρόνων. Τό σχήμα τοΰ βωμοΰ είναι κυλινδρικόν, κάτω 
πλατυνόμενον, μέ ραβδώσεις 24 καί άνω έπίκρανον δλως βεβλαμ- 
μένον κατά τήν περιφέρειαν του, και κάτω βάσιν ώσαύτως πολύ 
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βεβλαμμένην* ή άνωτάτω όμως επιφάνεια μέ τδ τετράγωνον της 
κοίλωμα διά την έσχάραν ίκανώς σώζεται. Τά γραμματα είναι 
ύπδ τδ έπίκρανον έπι ζώνης λείας, μεθ’ ην ά'ρχεται η ράβδωσις.
"Υψος τού βωμού 0,64, κάτω διάμετρος 0,38.

6.
Έπι άρχοντας, έπί της............ν)τίδος έδδόμ(ης πρυτανείας, 
ή1 · ·......... . . . έγραμμάτε)υεν, Γαμηλιών(ος...
... τών προέδρων έπεψήφιζεν Ά)ρχίλοχος Άρχενί;(κου.. 

εδ)οξεν τώι δήμωι·
5 . 7 . . . Κυδαθ)ηναιεύς ειπεν έπ(ε)ιδή...

.. .ρίου διετέλεσαν φιλο(τιμούμ»νο4
. ,ς τε την βουλήν) καί τδν δήμον τδν Ά6η(ναίων 

. .δσα)ς ποτέ δ δήμος έπιμελε(ίας.. .
.. .πάσας λελειτ)ούργηκεν φιλοτίμως καί...

40. ..............................................είς τδν ένιαυτδν τδν έπί (.....άρ-
χοντος . . . καί τές β)υσίας πάσας έ'θυσεν δσα(ς...

... I τών Διονυσίων βους πε....
.. .ομςκαί Αίτωλών τοϊς έπι(δημήσασι 
...πάντας έποίησεν καλώς...

45 .. .κ)αι τούς τρίποδας τους τε. ..

... έπεμ)ελήθη δπως άν πάντες λάβ(ωσι... 
*. ,τ)ήν άγωνοθεσίαν έκ τών ίδ((ων...

. .αντα και τής έπιδόσεω(ς...
20 '.. .είς φυλακήν τ)ής χώρας έπέδωκεν...

...Ιας λόγον καί εύθυ(νας δέδωκεν 
δπως άν ουν καί τοϊ)ς άλλοις τοϊς είς τδ(ν δήμον...

φιλοτιμουμένοις.. . έφ)άμιλλον έι τδ Α’,(ύτδ. . .\ ...
•ίδόσιν, δτι παρά τού δή)μου άξίας κομιου(νται χάριτας, 

25 άγαδει τύχει, δεδόχ)Οαι τει βουλει, το(ύς προέδρους 
οϊ άν λάχωσι προεδρεύειν)έν τει πρώτ(ει έκκλησίαι 
χρηματίσαι περί το)υτων, γνώμην δέ ξυμ(βάλλεσθαι 

τής βουλής εις τδν δή)μον, δτι δοκεϊ τει β(ουλει έπαινέσαι
.. .τ·,ου Κυδαθηνα(ι)έα κα(ι στεφα-

30 νώσαι χρυσώι στε)φ(άν)ωι κατά τδν νόμον...

‘Έχει τά ανωτέρω τεμάχιον στήλης λίθου Ύμηττίου, εύρε^έν 
πρδς άνατολάς τού Διονυσ, θεάτρου. *Άνω σώζει δ λίθςς μικρό* 
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τατον μέρος τοΰ ποτέ γείσου του. Δεξιά δέ καί αριστερά και 
κάτω είναι κολοβός. "Υψος 0,60, πλάτος 0,24, πάχος 0,13. 
‘Υπάρχει καί έν μικρόν τεμ,άχιον, άνήκον βεβαίως είς την αύτήν 
στήλην, άλλά δέν είναι δυνατόν νά προσαρμοσθ/j είς κανέν αυτής 
μέρος, σώζει δέ αύτό ολίγα μόνον γράμματα πέντε στίχων καί 
ταΰτα πολύ έφθαρμένα, τάδε'

.TC .
.Υ . .L
.ΩΙ.
.1 ΜΓ.
.ΕΛΙ.

Σχήμα γραμμάτων φαίνεται τό τοΰ δ', ή γ'. πρό Χρ. αίώνος. 
'Η γραφή γίνεται τοΰ στοιχηδόν συστήματος πρώτον άπό τοΰ έ. 
στίχου καί εξής, ενώ οι πρότεροι τέσσαρες έχουσιν ανωμαλίας είς 
τά διαστήματα καί δ πρώτος μάλιστα είναι κεχαραγμένος πολύ 
μικροτέροις τών άλλων καί πυκνοτέροις γράμμασι.

Τά έν τώ τιμητικώ τούτω ψηφίσματι έ'χουσι τρεις περιέργους 
όμοιότητας πρός τά τοΰ έν C. 1. Α, II, 1, ύπ’ άριθ. 175 κο
λοβού ψηφίσματος. Α'. καί έκει καί έδώ Κυδαθηναιεύς τόν δήμον 
είναι δ είπών. Β'. κ* έκει κ’ έδώ πλείονες τοΰ ενός άνδρες έπαι- 
νοΰνται έν άρχή. Γ'. κ’ έκει κ’ έδώ Αιτωλοί άναφέρονται. "Ομως 
δέ ούτε μέρος τοΰτο έκείνου είναι συμπληρωτικόν, διότι αί πρώ- 
ται τυπικαί φράσεις, αί ούσαι κολοβαί έν άμφοτέροις τοϊς τε· 
μαχίοις, δέν συγκολλώνται άρμοδίως πρός άμοιβάϊον άπαρτισμόν 
τής ποθουμένης πληρότητας, άλλά διαφωνοΰσι καί περιττεύουσι 
κατά τά μέρη των, οΰτε οί λίθοι τών δύο τεμαχίων είναι τοΰ 
αύτοΰ λατομείου, διότι έκεϊνο μέν τοΰ Πεντέλησι, τοΰτο δέ τοΰ 
Ύμηττοΰ. Καί άλλως δέ τό ήμέτερον τεμάχιον προδίδεται έκ 
τινων μερών τοΰ περιεχομένου του ώς δν νεώτερον έκείνου τοϊς 
χρόνοις. ’Επι πάσι δέ έκεϊνο προφανώς έγράφη είς τιμήν ξένου 
άνδρός, τοΰτο δέ πολίτου Αθηναίου. Άλλ’ εί καί ταΰτα ούτως 
εχουσι, δέν ένόμισα δλως περιττόν νά μνημονεύσω τάς ρηθείσας 
δμοιότητας, διότι μ’ έφάνη πιθανόν πως, οτι δ έν τώ νΰν έκδι- 
δομένφ τεμαχίφ τιμώμενος Αθηναίος καί οί αύτοΰ πρόγονοι 
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τυχόν ήσαν είς τινα σχέσιν πρός τόν έν τώ παλαιοτέρω τεμα- 
χίω Αίτωλόν και τάς πράξεις άς εκείνο ίσως αινιττεται, ήτοι 
τάς τοΰ Λαμιακοΰ πολέμου, οτε οί Αιτωλοί έγένοντο σύμμαχοι 
τών Αθηναίων. νΐδε όσα ό 'Ραγκαβής είπε σχολιάζων έν Anliq. 
hellen. τόμ. Π, άριθ. 421 έκεΐνο τό τεμάχιον, ώς δεύτερος αυ
τού μετά τόν Πιττάκην έκδότης.

7.

...α·θ...............ω/ · · ·
. . \ | ων· περί δέ τών |. ..

'..τού δήμο)υ τού Αθηναίων πένψ(α. ..
... αιτήσηται, τούτους δε,.

b . . . ,το)ϋ παρεληλυθότος χρόνο(υ..
... διαλλάσσοντας· όπόσα δ’ δ(ν. . ..

. . .τοΰ) Απόλλωνος κατά τούς νόμους. ..
. ..το)ν διαιτητικόν νόμον, έάν μέν ο(Ι..........................  δ-
ικασ)τήριον τό έν Νάξωι, τά δέ προσαγο. . .

ΊΟ ... ται τά έκ τοΰ νόμου· τός δέ θεσμοθέτας.. .
·κα)τά τόν νόμον έάν δέ μή συμφέρωνται,. . .
. .τό δικαστήριον τό Άθήνησι· τά δέ προ.. .
. έ)άν ήσσηθήι* μισθόν δέ τοΐς δικασταΐ(ς παρέχειν τδν δήμον τδν Άθηνα- 
ίω)ν, έν δέ τήι έκκλήτωι παρέχειν Να$ίο(υς.....

45 . .λ)ανβάνοντας τά τε πρυτανεία και τα...
,.έ)νάγειν δέ τάς τε έφεσίμους δίκας κ(αί...
.έσ·,)τιν τούς θεσμοθέτας είς τδνχρ...
. . .|} όπόσα δέ έν τήι διαφοράς,. .
...............ν, όπόσα μέν άν άπο.. .

20 . . . ,άνα·,)λώσας και λογ. . .
. . . ες πληγαι η. . .
. .. αχειντ. . .

...·Γ·.

Τεμάχιον στήλης λίθου Πεντελησίου, εύρεθέν έν τή σκάφη τή 
γινομένη παρά τήν πρός νότον τής άκροπόλεως λεωφόρον, έχει τά 
ανωτέρω γράμματα, γεγραμμένα στοιχηδόν. "Υψος 0,22, πλάτος 
0,28, πάχος 0,12. Αριστερόθεν τώ δρώντι, όπου αί άρχαί τών 
<7ΐχων, είναι σωότερος δ λίθος, σφζομένης έν μέρεε τής γωνίας, καί 
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μόνον άμφίβολον μένει, άν έκ τών αρχών τών στίχων ιγ'. καί ιδ'. 
έλειψαν άνά δύο γράμματα η άνά έν. Έγώ υπέθεσα δύο τά έκ- 
λιπόντα και ούτω συνεπληρωσα έν ιδ'. στίχω τά ιω.

Λυπηρόν, οτι τόσον κολοβόν περιηλθεν είς ημάς τδ ανωτέρω 
κείμενον, άλλως Θά έμανθάνομεν τινάς τών αγνοουμένων λεπτο
μερειών περί τών σχέσεων τών ύπηκόων τοΐς Άθηναίοις νησιω- 
τίδων πόλεων κατά τδ πρώτον τέταρτον τοΰ δου πρδ Χριστού 
αίώνος. Ύποθέτομεν δηλαδη, οτι τδ έγγραφον τοΰτο ητο κανο
νιστικόν ψήφισμα διά τάς έν Νάξω δίκας, περιέχον πολλούς και 
είδικωτάτους δρισμούς, έκδεδομένον ίσως δτε άνέλαβον δπωσοϋν 
οί Αθηναίοι την κατά θάλασσαν ηγεμονίαν μετά τάς έπιτυχίας 
τοΰ Κόνωνος, Χαβρίου και Τιμοθέου. ’Αλλ’ ούδέν μερικώτερον 
περί τοΰ έτους τοΰ ψηφίσματος τολμώμεν νά είπωμεν.

8.
Έ)πΙ Διοτίμο άρ(χθντος έδοζεν τηι βολήι κ
αι τώι δημωι, Ο(ινηΐς έπρυτάνευεν.............. 
δης Άναχάρσι(δος................... έγραμμάτευε-
ν, Θάρ^ηξ ΛαμΠ;(τρεύς έπεστάτιι..................

5 ης εΤπεν έπει(δή...
■την μαντείαν...
αι τδ Ιερά κ...
πρδς τούς Οεο(ύς.........................................................ά-
ργύριον ο επ. ..

40 .ΐδρυσιν τών I... 
έδ)ωκ;εν τήι μ...

Στήλης λίθου Πεντελησίου τεμάχιον ύψους 0,^8, πλάτους 
0,13, πάχους 0,10, εΰρεθέν άρτίως έν σκάφη τινι βορειοανα
τολικός τοΰ Όλυμπιείου, καί άγορασθέν ύπδ της άρχαιολογικης 
Εταιρίας, εχει τά ανωτέρω στοιχηδόν γεγραμμένα. Ύπεράνω- 
θεν τών γραμμάτων δ λίθος, έφ’ οσον σώζεται, έχει την έπιφά- 
νειαν βαθύτερον λελαξευμένην (πλην ταινιώδους τινδς μέρους 
κατά τδ πρδς αριστερά τω δρώντι άκρον ύπολειπομένου ώς πα· 
ραστάδος) καί, άν τοΰτο τδ λάξευμα είναι έξ άρχης, φαίνεται οτι 
έκει ποτέ ένηρμόζετο πίναξ τις η λίθινος η γύψινος, έχων παρά· 
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στάσιν άνάγλυπτον σχετικήν προς τά έν τώ ψηφισματι λεγά
μενα, τά όποια άνεφέρονται προφανώς είς τά της λατρείας.

Ό έπι κεφαλής αρχών Διότιμος πιθανώτατα είναι δ τοϋ έτους 
354 προ Χρ. κα9’ ά έκ της άρχαϊκής γραφής τίμο και έκ τών 
υποφαινομένων εφεξής τυπικών φράσεων είκάζομεν, όχι δέ δ ομώ
νυμος δ τοΰ 286 πρ. Χρ. Ό δέ έν στίχω ς’. ©άρρηξ δέν είναι 
αδύνατον νά είναι αυτός έκεΐνος δ έν τώ περί της παραπρεσβείας 
λόγω τοΰ ΔημοσΟένους § 191 μνημονευόμενος πολιτικός άνήρ 
τούτου τοΰ ονόματος. Οί χρόνοι ίκανώς συντρέχουσιν. 'Άλλος δέ 
©άρρηξ έκ βιβλίων η επιγραφών θύσεις γνωρίζεται.

Έν ΆΟήναις, τή 19 Ιουλίου 1878.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ, ΚΟΪΜΑΝΟΤΑΗΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ..

Dodone et ses ruines, par Const. Carapanos. Paris, 
1878. Texte et planches, 2 vol. in 4°.

Τδ σύγγραμμα τοΰτο έξεδόθη άξίως τοΰ άρχαιοσέμνου ονόμα
τος της έν Ήπείρω Δωδώνης. Καί χάρτης καί τύπος καί πίνα
κες, τά πάντα ά'μεμπτα, φιλοκαλίαν ά'μα καί ελευθεριότητα 
έλέγχοντα τοΰ έκδοτου, οστις ηύτύχησε ν’ άνακαλύψη την ύπό 
τόσων άλλων ματαίως ζητηθεΐσαν τοποθεσίαν. Είναι δέ άξια 
παρατηρήσεως ή σύμπτωσις, καθ’ήν συγχρόνως σχεδόν έκδίδον- 
ται έν Ευρώπη τέσσαρα πολυδάπανα συγγράμματα, άναφερόμε- 
να εις τόπους τά μάλιστα ενδόξους τοΰ αρχαίου κόσμου, τήν 
Τρωάδα, λέγω, τάς Μυκήνας, τήν Όλυμπίαν καί τήν Δωδώνην. 
Ό δ?’ Σχλεΐμαν, ή Γερμανική Κυβέρνησις καί δ Ήπειρώτης 
Καραπάνος είναι οί παρέχοντες είς τούς φιλάρχαιους τήν εύχα- 
ρίστησιν ταύτην. Ή ολως άβιάστως έρχομένη αύτη παρατήρησις 
γεννά έν ήμϊν τό ήόύ ένθύμημα τοΰ οτι δέν ύστεροΰμεν ολως καί 
ημείς οί Έλληνες έν τισι τών καλών αγώνων τής πεπολιτισμένης

('Αθηναίου τεύχος ο' έτους ζ'.) 7.
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Εύρώπης, και ευγνωμονούμε'? διά τούτο είς τον ^μέτερον ομογε
νή, οστις αφού ηύτύχησεν εις τάς άνασκαφάς του, έφιλοτιμήθη 
και τά πορίσματα αύτών νά κάμη κοινά εις οτι πλείστους τών 
σπουδαίων, έφ’ ω και έξέλεξε γλώσσαν συγγραφής την Γαλλικήν.

Δέν είναι σκοπός ημών σήμερον νά δώσωμεν άνάλυσιν λεπτο
μερή τού συγγράμματος, άλλά νά άναφέρωμεν συντόμως τό πε- 
ριεχόμενόν του, έπειτα δέ νά προσθέσωμέν τινας διορθώσεις.

Περιέχει πρώτον άφηγησιν τού πώς ό συγγραφεύς έκινήθη 
νά σκάψη έν τη κοιλάδι της Τσαρακοβίστας (18 χιλιόμετρα νο- 
τιοδυτικώς τών Ίωαννίνων) και πώς έπέτυχεν έκεϊ τά ερείπια 
της Δωδώνης καί έξήγαγε πολλά έργα τέχνης καί έπιγραφάς, 
μαρτυρούντα, ότι έκεϊ όντως ποτέ ητο τό πολυθρύλητον μαντεΐον 
καί ή πόλις αυτή.

Μετά ταύτα περιγράφονται τά φανέντα έρείπια, περιγράφον- 
ται δέ καί τά έξαχθέντα έκ της γης διάφορα κινητά έργα τέ
χνης, άγαλμάτια, ανάγλυφα, σκεύη καί νομίσματα, τά μέν συν
τόμως, τά δέ έκτενέστερον, έν ω έργω έσχεν ό συγγραφεύς βοη
θούς τούς Γάλλους άρχαιολόγους DeWille καί Heuzey. Έκτυ- 
ποΰνται δέ καί τά κείμενα τών έπιγραφών, έξ ών ωσαύτως τινά 
μέν έρμηνεύονται βραχέως, άλλα δέ έκτενώς, έν ώ πάλιν έργω 
βοηθοί ησαν έν μέρει οί Γάλλοι Egger καί Foucart.

°Εν δέ μέρος της συγγραφής έπιγράφεται Μελέτη ιστορική 
περί Δωδώνης. ’Εν αύτη περιελήφθησαν αυτολεξεί πάντα, άν δέν 
άπατώμεθα, τά τών αρχαίων συγγραφέων χωρία, όσα άπ’ εύθείας 
η πόρρωθεν άναφέρονται είς την Δωδώνην καί τό μαντεΐον, καί 
τούτο θεωρούμεν ώς εν τών προτερημάτων της συγγραφής, διότι 
ό άναγνώστης διευκολύνεται ούτω νά διαπορευθή τό δυσδιεξίτη- 
τον τοπογραφικόν καί τά άλλα Δωδωναΐα ζητήματα.

Παλλοϋ δέ έπαίνου είναι άξιου καί τό οτι πάντα τά κείμενα 
τών πολυπληθών έπιγραφών έξεδόθησαν πανομοιοτύπως (πλήν 
ένός (*)  ) έν τοΐς πίναξιν. Τό εργον βεβαίως ητο επίπονον, μάλι

(*) Τοΰτο είναι ψήφισμα προξενικόν και εν τών περιεργοτάτων. "Ίσως 
δε ώς ονίπι λίβου και ογκώδες δέν το ελαβε μεθ’ έαυτοΰ ό έκδότης είς 
Ποφισίους, ενΰα έγενοντο ύπό τεχνιτών τά πανομοιότυπα αντίγραφα.
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στα έν τοϊς έπι μολυβδίνων πετάλων χρηστηριασμοις, οιτινες 
πολλάκις ησαν δυσαναγνωστότατοι. Σώζονται δε πολλοί τοιοΰ- 
τοι, οί αψευδέστατοι μάρτυρες τοΰ οτι δ τόπος δπου εύρεθ/ισαν 
είναι άληθώς ή Δωδώνη. Πολλά τά αξιοπερίεργα και έν ταύταις 
καί έν ταϊς άλλαις έπιγραφαΐς (ψηφίσμασιν, άπελευθερωσεσι και 
άναθηματικαϊς) είτε τις είς τδ γλωσσικόν είτε είς τδ πραγματι
κόν αύτών μέρος άποβλέψχι. Τούτων τινά καλώς διεσαφησεν δ 
Egger, εκείνα δηλ. ά αύτός ιδία έπεξειργάσθη. *Αλλα δέ κείμε
να έμειναν άνευ τοιαύτης επεξεργασίας, και εν τή εις μικρά γράμ
ματα μεταγραφή τούτων έγένοντό τινα σφαλματα, έξ ών τινα 
διορθοΰμεν ένταΰθα. Πολλοί και ημάς άλλοτε διώρθωσαν και κα
θ’ έκάστην διορθοΰσι, καί άν καί ημείς τινα διορθώσωμεν, νομίζομεν 
οτι τή έπιστημη ύπηρετοΰμεν. Δεν έπιβαλλόμεθα δε ούδεμιάς 
επιγραφής τδ δλον κείμενον νά θεραπεύσωμεν, άν μάς φαίνεται 
πονούν δπωςδήποτε, άλλά μόνον χωρία τινα, έν οις καταφανε- 
στατον τδ πάθος καί πιθανωτάτη η βέβαια παρουσιάζεται ή 

ίασις. ν
Λοιπόν έν Έπιγρ. 17, στίχ. 4 άναγνωστέον δχι μη εζεσστ^ι), 

άλλά: μη έξέσστ(ω).
’Εν ’Επιγρ. 18, στίχ. 4, τά είάν όέ τις έφά· · · συμπληρω- 

τέα ουτω* είάν δέ τις έφά ητνται^ · · ·). Είναι συχνή έν ταϊς 
άπελευθερώσεσι ταϊς άρχαίαις ή φράσις’ έάν τις έφαπτηται τοΰ 
δείνα έπι καταδουλισμώ κτλ. Έδώδέ είναι αξιον παρατηρησεως 
τδ είάν, περί ού ίδέτω δ βουλόμενος δσα έσημειώσαμεν έν Άθη» 
ναίου τόμ. 5, σελ. 170, έν σημ.

Έν έπιγρ. 19, στίχ. 3 τολμηρόν πάνυ μάς φαίνεται, οτι έγέ
νετο παραδεκτή, εί καί είκαστικώς, λέξις Λυσείτριον, δυναμένη 
δήθεν νά σημαίνη λύτρον. Κρύπτονται ίσως έκει τά : Λύ
σει τριώ^ν· · ·).

Έν τών μειζόνων σφαλμάτων είσεχώρησεν είς τήν άνάγνωσιν 
τριών τεσσάρων έπιγραφών χρηστηριαστικών, τών ύπ’ άρ. 3, 4, 
7,16, έν σελ. 71, 72, 78, ένθα τά μεγαλογράμματα ΕΓΊΚΟί- 
ΝΗΤΑΙ, ΕΠΙΚΟ ΙΝΩΝΤΑΙ άνεγνώσθησαν καί μετεγράφησαν 
μικροΐς γράμμασιν ουτω' έπί κοινήτα έπί κοινώντα, άπερ ουδέν 
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παρέχουσι νόημα, έρμηνεύονται δέ γαλλιστί ου» ορδώς, ενώ είναι 
προφανές,δτι άναγνωστέα ουτω’ έπιχοικηται (ό δεϊνα), imxocr&r' 
ται (oe δεϊνα), δηλ. τω Θεώ, ει αυτοί; άμεινον κτλ. # τί κα αύ- 
τάς έργαζόμενος λώϊον και a^zivm πράσσοι αυτός και κτλ.

'Ωσαύτως ή έπιγρ. 11, έν σελ. 75, ή έχουσα οΰτω. Έρωτη 
Λυσανίας Δία Νάϊον και Δηώναν, ή οΰκ εστι έξ αύτοϋ τά παιδά
ριο*, δ άν Κύλα κυείγ διορδωτέα έν τοϊς τελευταίοι;, ουτω’ δ 
\4rrv.la xoet, Τά δε Ζ/τό ανωτέρω είναι ίσον τώ «/, εύρισκόμε- 
νον ούτω καί έν άλλαις έπιγραφαϊς της συλλογής ταύτης.

Έν τρ έπιγρ, 21 τψ έν σελ. 80 τά 'Εξ,ουται χ.Ιεονται τόκ dia 
ίσως δέν άντεγράφησαν καλώς, πάντως όμως δέν δύνανταινα atr 
μαίνωσι pronaesse de reconnaissance, άλλά έρώτηαιν μάλλον, 
ένεκα τών έπιφερομένων’ ac ίστυαύτοΐ προβατεύοττε o[;}racov 
xal ωγέ.Ιιμον. νΙσως άναγνωστέον* /^ουτα Κόβοντας.

Ί?^ έπιγρ. 26 της έν σελ. 82 τά μαονκίει, δια-
σταίτέα ουτω’ έ άλλαν μαστείει. Το έ δηλ. είναι το διαζευκτι
κόν ν{.

Έν τώ ψηφίσματι τώ έν σελ. 114 μεταγραφέντι μικροΐς 
γράμμασι τα ποθόδωμαβ} γραψαμέκου^ ίσως άναγνωστέα ού
τω' πόθοδον (=πρέσοδον) άγγραψαμένου. Τοιοϋτό τι κρύπτεται 
και έν στίχ. 5 τοϋ ύπ’ άρ. 1 ψηφίσματος.

Στέφανος Λ. Κοϊμανοϊλης.

ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ.

§ 1. ovyoJcadarecv—avvacaOavicv^

Έν τοϊς ύπό τοϋ Δείτζου έκδοΟεϊσι σχολίοις ΆπολΤωνίου τοϋ 
Κιτιέως, Στεφάνου τοϋ φιλοσόφου και ίατροϋ, Παλλαδίου τοϋ 
σοφιστοϋ καί άλλων εις 'Ιπποκράτη και Γαληνόν Τόμ, Α', σελ.
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314 άναγινωσκεται: «Ή λειποθυμία (Γρ. ΙΙκοθσμΙα) 
έτερόν έστιν ή άθρόα διαφόμησις τοΰ ζωτικού τόνου. Γίνεται 
δ’ αύτη κατά γένος μέν τριχώς, κατά είδος δέ ύτώ πολλών αι
τίων* γίνεται γάρ ή διά πλήθος τώ βάρει πνίγον (Γρ. πνίγον) 
τήν δύναμιν ή διά κένωσιν ά'μετρον σνταισθάνειν ποιούσαν τοΐς 
άχρήστοις καί τά χρηστά ή δι’ άθρόαν μεταβολήν κράσεως».

Μεγίστην άγνοιαν τής Ελληνικής γλώσσης εμφαίνει και πο- 
λυν γέλωτα τοΐς εμπειρίαν τινά περί αυτήν κεκτημέναις παρέχει 
ή τοΰ Αύγ. Γαδαλδίνου σημείωσις σελ. 355 «Graece συναι- 
σθάνειν ποιούσαν τας άχρήστοις καί τά χρηστά idest quae 
cum inutilibus utilia consentire faciat. Dum hunc lo
cum converti, lineam quandam vidi dictioni συναισθάνειν 
subtensam, et in margine -collatum συνεκκενεΐν. arbitra
tus igitur sum eam dictionem alicui fuisse suspectam, 
qui illius loco συνεκκενοΰν legendum censuerit: quem 
tunc sequntus sum. si tamen res consideretur diligen
tius, nec is dicendi modus improbandus videtur, quo 
per metaphoram utilia inuiilimus consentire dicuntur».

Ούτε δ τύπος συναισθάνειν αντί τοΰ συναισθάνεσθαι εινε 
‘Ελληνικός ούτ’ έ'χει τόπον οΰδένα έν τώ προκειμένω ή συναί- 
σθησις ούτε κυρίως λαμβανομένη ούτε μεταφορικώς. Καί τδ 
συνεχκενοΰν δέ άμεταβάτως έκφερόμενον μάχεται άντικρυς τή 
συνήθεια τοΰ έλληνισμοΰ, καθ’ ην έπι μεταβατικής άείποτ’ έν
νοιας γίνεται χρήσις τοΰ κενόνν καί άπλοΰ και συνθέτου, otov 
άποκενουν^ εκκινούν, κτλ. Τοΰ παθητικού συνεκκενοϋσθαι 
παρατιθέμεθα μαρτύρια έκ του Γαληνού λέγοντος Τόμ. Γ, σελ. 
1021 «ζώσαι μέν γάρ άντέχονται τών έντέρων, άποθανοΰσαι δέ 
συνεκκενουνεαι τή κόπρω’ συνεκκενοϋνται δέ ζώσαι μέν έτι, 
σκοτωθεΐσαι (δέ) καί, ώς άν είποι τις, ήμιθνήτες γινόμεναι (Γρ. 
γΕνόμεναι)» καί Τόμ. ΙΑ', σελ. 494 «καί δεύτερον τδ συνεκ
κενοϋσθαι λυπούντα ή μή®.

Ουδεμία αμφιβολία δυναται νά ύπάρχη οτι τδ συναισθάνειν 
είνε παρεφδαρμένον καί χρήζει διορθχυσεως* άποκαθίσταται δέ 
πάντως ή υγιής γραφή, άν έν μέν γράμμα έμβληθή μετά τήν 
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πρόθεσιν έκπεσόν, έτερον δέ τό ευθύς έπιφερόμενον μετατυπωθή, 
οιον «ή διά κένωσιν άμετρον συνοΛισθάνειν ποιούσαν τοϊς άχρη
στοι; και τά χρηστά». Πρβ. Διοσκορίδ. Τόμ. Β', σελ. 338 βπερι- 
χώννυται γάρ τώ χρυσώ διά συγγένειαν και συνο.ΙίσθαΙνει διά 
της έδρας». Λέγεται δέ και ευόΛισθος κόπρος· Άλέξ. Άφροδ. 
Προβλ. Α', 90 «της τε κόπρου μαλακής τε και εύο^ίσθου τυγ- 
χανούσης». Σημειωτέον δ’ οτι ό μέν είς ΑΝΩ λήγων τύπος εινε 
παλαιός καί δόκιμος, ό δέ είς ΑΙΝΩ νεώτερος καί αδόκιμος.

Συχνάζις έν τοϊς άντιγράφοις συγχέονται τά μεγάλην ομοιό
τητα έχοντα στοιχεία Λ καί Α, ευκολώτατα δ’ ήδύνατο ν’ άνα- 
γνωσθή ύπ’ άμαθοΰς βιβλιογράφου ΣΥΝΑΪΣΘΑΝΕΙΝ άντί τοΰ 
ΣΥΝοΔΙΣΘΑΝΕΙΝ, ώς παρά Κλήμεντι τώ Άλεξανδρεϊ σελ. 240 
«ού γάρ αρμόζει γυμνόν έπιδείκνυσθαι τόν πόδα, άλλως τε και 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ είς βλάβην ή γυνή'» άντί του ΕΥοΑΙΣΘΗΤΟΝ. 
Πρβ. καί Έπιφάν. Τόμ. Γ', σελ. 528, 16 «γυναικών γάρ τό 
γένος εϋόΛισθον> σφαλερόν δέ καί ταπεινόν τώ φροντματι». Τήν 
αληθή παρά τώ Κλήμεντι γραφήν εύρεν ό άγχινούστατος Κόβη- 
τος Λογ. Ερμ. Τόμ. Α', σελ. 477.

§ 2. νυν δή ή νυνδή—νυν ηδη.

Γαλήν. Τόμ. Θ', σελ. 811 «δεύτερον δέ καί τοϊς άλλοις κα- 
νόσι προσχρηστέον, ους νϋν ηδη πέπαυμαι λέγων» καί Τόμ. Γ, 
σελ. 224 «όταν δ’ είποι τις ήτοι φλεγμαϊνον έλκος ή ΰπερσαρ- 
κούν ή κοΐλον οίεται (Γρ. «όταν δ’ ^ιπώκ τις—οίηται») παρα
πλήσιας είρηκέναι διαφοράς έλκων, άς νυν ηδη πέπαυμαι λέγων, 
ούτος έξ ανάγκης έν τή θεραπευτική μεθόδω σφαλήσεται». Πρβ. 
καί Τόμ. Γ', σελ. 911 «ώσπερ ειρηται νϋν ηδη».

Αδιάφθορος έμεινεν ή γραφή έν Τόμ. Ε', σελ. 555 «άνίσχου· 
σα δέ ήδη πρός τούκτός έτερον μέγιστον διάστημα διεξέρχεται 
σχισθεϊσα διττοΐς καί τοΰτο δριζόμενον δροις, ένί μέν, ώς νϋν δη 
πέπαυμαι λέγων, δταν άνίσχη πρώτον έξω τοΰ δέρματος, έτέρω 
δέ, δταν ύπερκύψγ τόν άμνειόν» , τουτέστιν: ώς άρτίως πέπαυ- 
μαι λέγων. Πρβ. καί Τόμ. Γ', σελ. 302 βραστόν γάρ είπεΐν, ώς 
καί νϋν δη λέλεκται, κτέ.» καί σελ. 347 «είρημένον γάρ έν
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τώ rvr όή Μγω περί τής εις το 'λεπτόν έντερον έκφύσεως, 
κτέ.» καί Τόμ. Τ', σελ. 236 «έν μέν ταΐς αίτίαις, ώς είρηται 
rvr όή, την προηγουμένην και τήν προκατάρχουσαν».

Αντί τοΰ rvr όή άναγινώσκεται όή rvr έν Τόμ. Θ', σελ. 
75 «ώς κατά τδ κοινδν του γένους κωνάς και τάς τής γενέσεως 
έχόντων αιτίας, άς όή rvr πέπαυμαι λέγων» καί σελ. 314 «δπερ 
Έρασίστρατος μέν αεί βούλεται γίνεσθαι, φαίνεται δ’ ούχ ώδε 
συμβαΐνον, άλλ’ ώς όή rvr λέλεκται» καί έν Τόμ. Γ', σελ. 631 
«ούκ άν μοι δοκοΰμεν εύρεΐν άλλως γε ή ώς όή rvr γε ζητεί ν 
άπηρξάμεΟα». *Ίσως δέ τδ 'ΑΠηρζάμεθα εινε πλημμελής γραφή 
τοΰ ΎΠηρζ,άμεθα (Πρβ. καί σελ. 771, κτλ. *ΐδε Μέρ. Δεύτ. 
§4).

Ώς δέ παρά τω Γαληνώ φέρεται rvr ήόη άντι τοΰ rvr όή, 
ουτω καί παρά τώ Ξενοφώντι Άναβ. Ζ', ά, 26 εινε κατά τινας 
τών κωδίκων γεγραμμένον «έορακότας καί άναμνησΟέντας τά 
rvr ηόη γεγενημένα» άντι τοΰ «τά rvr όή γεγενημένα». Καί 
άλλαχοΰ δέ μετεβλήθη ύπδ τών βιβλιογράφων τδ μονοσύλλαβον 
μόριον ΔΗ είς τδ δισύλλαβον ΗΔΗ, οιον Διονύσ. Άλικαρν. ’Ρωμ. 
Άρχ. σελ. 2065 «ού γάρ ήόη βαρβάροις μέν τισι — 'Ρωμαίοις 
δ’ άρα κτέ.». Όρθώς δ πολύς Κόβητος άνέγνω «ού γάρ όή βαρ
βάρους κτέ.» (Παρατηρ· είς Acor. Α,Ιικ. 194. Πρβ. καί 
σελ. 128).

Τήν χρήσιν τοΰ rvr όή άντι τοΰ άρτίως ή oMyor fyxpoc&er, 
ήτις και παρ’ άλλοις τών παλαιών εύρίσκεται καί μάλιστα παρά 
τώ Πλάτωνι, παρετήρησαν και παλαιοί γραμματικοί, οιον Πο· 
λυδεύκ. Α', 72 «άρτι, δ έστι πρδ μικρού, και rUr όή, δ έστι 
ταύτόν». Φώτ. Άμφιλοχ. σελ. 34 Οίκ. «ού μήν άλλά καί τδ 
rvr όή ού τδ παρδν ήδη μόνον άλλά καί τδ μικρδν έμπροσθεν 
γεγονδς ύποβάλλεται». Ήσύχ. aNvr όή : άντι τοΰ άρτι». Τίμ. 
Σοφιστ. Πλάτ. Λες. σελ. 186 aNvr όή: πρδ ολίγου χρόνου». 
Σχολ. Άριστοφ. Είρ. 5 &Nvr όή: ούτως Αττικοί άντι τοΰ άρ- 
τίως» καί Βατρ. 410 *(Nvr όή}: άντι τοΰ πρδ ολίγου, άρτίως». 
Πρβ. και Σχολ. Εύριπ. 'Ιππολ. 233 «.Nvr όή μέν δρος βάσ’: 
άρτίως μέν είχες έρωτα είς δρος άπελθεΐν».
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Σημειωτέου δ’ οτι έπί τής έννοιας ταύτης έξεφέρετο ύπό τι- 
των το νΰν δή ώς μία λέξις έπί τής παραληγούσης τονιζομένη, 
οιον Σχολ. ’οδυσσ. Λ, 160 «’Η νυν δη Τροίηθεν: τινές ώς εν μέ
ρος λόγου παροξύνουσιν άντί τοΰ άρτίως δμοίως τω ούτος άνήρ 
νυν δή ξυμβλήμενος» και Εύστάθ. σελ. 174, 4 «έτι δέ καί τδ 
ώή σχετλιαστικόν καί τδ ηδη χρονικόν καί νΰνδη άντί τοΰ άρ
τίως έν ένί τόνω, δ καί φασι μόνω παρωχημένο) συντάσσεσθαι» 
(Πρβ. καί σελ. 143, 26). Τδ οντος άνήρ νΰν ξυμβλήμενος 
κεΐται έν Όδυσσ. Ω, 260, πλημμελώς δ’ έχει τδ έν τω Μεγά- 
λω Ετυμολογικό) σελ. 78, 39 γεγραμμένον.

’Εν τω Λεξικω τοΰ Φωτίου σελ. 305, 9 άναγινώσκεται «Νυν 
δή: άρτίως η μικρόν έμπροσθεν. Νόμοις' η νΰν δη (μέν) ολίγον 
έμπροσθεν τούτοις περιτυχόντες τοϊς λόγοις ουτω ταυτ’ έτίθεμεν, 
νυν δ’ έπιλελησμεθα; Καί Εύριπίδης έν Ίππολύτω'

νΰν δη μέν όρος βασ’ έπι Θήρας 
πόθον έστέλλου, νΰν δέ ψσμάθοις 
έν άκυμάντοις.

καί έν Μελεάγρφ*

όρας συ νΰν δή μ’ ώς έπράυνας τύχη.

Μάγνης έν Τιτακίδη'

ε’ιπέ μοι, νΰν δή μέν ώμνυς μή γεγονέται, νΰν δέ φής.

’Εν δέτοις Νόμοις διαλελελυμένον είρηκεν, τδ μέν νΰν έπι τοΰ 
παρόντος χρόνου, τδ δέ δή έπί συνδέσμου' δς δή πάντων τών πο
λέμων χαλεπώτατος, ώς φαμεν ήμεϊς νΰν δή». Πρβ. Κόβητον 
Var Lect. σελ. 133 καί 588 καί Μνημοσ. 1877, σελ. 263.

Πας τις βλέπει οτι καί έν τοϊς τοΰ Φωτίου, άτινα εινε ειλημ
μένα ή μεταγεγραμμένα έκ τής τοΰ Βοηθού Λέξεων Πλατωνε· 
χών Συναγωγής κατά στοιχεΐον, σαφής γίνεται διαστολή τοΰ 
διαλελυμένως ήτοι κατά διάστασιν έκφερομένου ΝΥΝ ΔΗ, οτε 
έκάτερον μόριον.φυλάττει πλήρη καί ακραιφνή τήν έαυτοΰ δύναμιν 
(Πρβ. τότε δή, ένθα δή, ενταύθα δή, δεύρο δή), καί τοΰ ύφ’ 
εν γραφομένου ΝΥΝΔΗ, οτε αδιάκριτος μέν εινε ή δύναμις έκαη 
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τέρου μορίου, έξ άμφοτέρων δέ συνεστηκότων ανακύπτει η έννοια 
τοΰ άρτίως η εκαγχος (modo, paullo ante). Άλλ’ ή έκφορά 
κνκδη η τύκδη δέν φαίνεται αποδεκτή. 'Ως λέγεται επειδή, έξ 
ου τό ίπειδάκ (“έπειδή-άν), και δηίαδή καί όστισδή, ούτως 
εύλογον είνε νά λέγηται καί νυνδή. Έγράφετο δ’ ύπό τινων και 
είδη καί είδήπερ καί ότεδή. νΐδε Βεκκ. Άνέκδ. σελ. 965, 21 
καί Σχολ. Ίλιάδ. Α, 493. νΕτι δέ Ήρωδιαν. Αεντζ. Τόμ. Λ’, 
σελ. 516, 45. Πρβ. καί Ααρώχην Ηorner. Textkr. σελ. 327.

Ού μόνον δ’ έκ της παραδόσεως διδασκόμεθα δτιύφ’έν έξεφέ- 
ρετο τά μετά παρωχημένου συντασσόμενον προς δηλωσιν τοΰ 
εκαγχος κρδ μικρόν, άλλά καί έκ της θέσεως τοΰ συνδέσμου 
ΜΕΝ, ούδέποτ’ έπί τοιαύτης έννοιας τιθεμένου μεταξύ άλλ’ άεί
ποτ’ έν τέλει, οίον rvrδή μέr, ούχι rvr μέκ δή, ούτινος η χρή- 
σις έχει καλώς έπί ένεστώτος μόνον καί μέλλοντος, ώς και ή τοΰ 
rvr γάρ δ ή, κτλ. Καί έν τη καθ’ ημάς δέ γλώσση λέγεται κατά 
διάστασιν τώρα δά, οίον τώρα δά καί ίγώ πιστεύω (=νΰν δη 
καί έγώ πιστεύω), κτλ. καί κατά σύνθεσιν τωραδά και ύποκορι- 
στικώς τωραδάκι, οίον τωραδά βγήχζ όζω (=νυνδη έξήλθε), 
κτλ. Περί τοΰ γ' ovr—γουκ, οστις δή—όστισδή, κτλ. θά δια- 
λάβωμεν άλλαχοΰ.

Καί ίκανώς μέν έκ τών είρημένων δηλοΰται ότι έπί παρελθόν
τος έλέγετο ύφ’ εν ΝΤΝΔΗ, άλλ’ άντιπίπτει πως τη έκφορα 
ταύτη η χρησις τοΰ δή rvr, ής καί έκ τοΰ Γαληνού παρεθέμεθα 
παραδείγματα καί έκ τοΰ Πλάτωνος έχομεν νά καταλέξωμεν, 
οιον Νόμ. σελ. 965, β' «ής δή rvr σχεδόν έφηψάμεθα» καί Τιμ. 
σελ. 49, β' «δ δή rvr ύδωρ ώνομάκαμεν». Ευκόλως δ’ομ.ως δύ- 
ναταί τις νά πεισθη οτι δέν εινε αύτη ή γνησία άνάγνωσις, άν 
λάβη πρά οφθαλμών ότι έν πολλοις τοΰ Πλάτωνος τόποις φέρου- 
σι τάντίγραφα την τ’ όρθην γραφήν rvr δή ήτοι κνκδή καί την 
έσφαλμένην δή rvr, οίον Θεαιτ. σελ. 162, α' «πάντως καί rvr 
δή (νυνδη) μάλ’ έμμελώς σοι έφαίνετο ύπακούειν» καί «πάντως 
καί δ ή rvr μάλ’ έμμελώς σοι έφαίνετο ύπακούειν», κτλ. (νΐδε 
νΑστιον ΠΛάτ. Γοργ. σελ. 24. Βυττεμ.βάχιον ΤΙΙάτ. Φαίδ. 
σελ. 132 καί 141 καί Λοβέκκιον ΣοφοχΜ Αϊ, σελ. 475 έκδ. 
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β'). Και παρ’ Ίαμβλίχω έν τώ περί τοϋ Πυθαγορικοϋ βίου § 32 
άναγινώσκεται «ά όή rvr έλεγον», άλλ’ ό έν Φλωρεντία κώδιξ 
παρέχει το ύγιώς έχον rvr όή ήτοι rv/όή, καθά έσημειώσατο 
ό Κόβητος έν τή Mrvpoairij (1877, σελ. 351). Ουτω δ’ οφεί
λει νά γραφή καί έν τω περί Μυστήριων Α', 7 άντι τοϋ «8 όή 
rvr έλέγομεν». Παρά τω Γαληνώ ού μόνον όή rvr εινε ύπδ τών 
βιβλιογράφων γεγραμμένον άντι τοϋ rvr όή ήτοι rvrόή άλλά 
καί όή γάρ άντι τοϋ γάρ όή έν Τόμ. ΙΘ', σελ. 8 «έπεγέγραπτο 
όή γάρ Γαληνός ιατρός», θύσεις δ’ ύπάρχει λόγος νά ύποπτευ- 
θή η άμφιβληθή ή τοϋ όή rvr έν τοϊς έπιφερομένοις Πλα- 
τωνικοΐς χωρίοις. Νόμ. σελ. 688, ε' «φαμέν όή rvr καθ’ οδόν 
ίόντες». σελ. 693, δ' «άκουσον όή rvr». σελ. 694·, γ' «μαν
τεύομαι όή rvr περί γε Κύρου». σελ. 794, δ' «τόγάρ όή rvr 
καθεστώς», σελ. 799, γ' απρός τούτω όή rvr γενόμενοι τώ λό
γω πάθωμεν τό πρέπον ήμΐν αύτοΐς». Πρβ. καί Αίσχύλ. Επτ. 
655:

ώμοι, πατρός δ ή νϋν άραι τελεσφόροι.

κτλ. Την γραφήν Ϊ0ι όή rvr, περί ής ποιείται λόγον ό Βοίκκιος 
Gesamm. Klein. Schrift. Τόμ. Ζ', σελ. 66, νομίζομεν άνάρ- 
μοστον τή γλώσση τοΰ Πλάτωνος (Πρβ. καί Σταλβώμιον Π.Ιάτ. 
Νόρι. Τόμ. Α', σελ. 38 καί Κλότζιον ^εβαρ. Τόμ. Β', σελ. 418). 
‘Έχει δε τό όή rvr προς τό rvr όή ώς τό έπικόν όή τότε πρός 
τό τότε όή.

*Αςιον έπιστάσεως εινε τό ύπό τοϋ Αουκιανοΰ έν τω Ψευδο- 
σοφιστή ή Σολοικιστή § 9 γεγραμμένον «Τί λέγεις; ύβριστής 
έγώ rvr όή γενήσομαί σοι διαΰεγόμενος; έοικα δέ σολοικίσαι τό 
νϋν δή γενήσομαί, συ δ’ούκ έγνως», εις 8 φέρεται τό έξης σχό- 
λιον’ «Νϋν δή : Πλατωνικόν σημαίνον τό άρτιως. "Ωσπερ ουν τό 
άρτι διά τό άκαριαΐον τής σημασίας τοϋ ένεστώτος μέλλοντος 
άνεπίδεκτον σημασίας, ουτω και τό rvr όή είς τό γενησόμενον 
άσυνάρτητον, ινα μή σολοικίξοι ό χρώμενος ούτως».

Ό Λουκιανός ύπελάμβανε σόλοικον τήν μετά μέλλοντος σύν
ταξιν τοϋ rvr όή άποβλέπων πάντως είς τήν άντι τοϋ ^αγχοζ 
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ή άρτίως χρήσιν αύτοΰ, οτε κάλλιον εινε, ως είδομεν, να γράφη· 
ται ύφ’ έν. νΑλλως δέ εύρίσκεται και μετά μέλλοντος τδ νΰν δη 
συντεταγμένον, οιον Ξενοφ. Κυρ. Δ', ά, 23 «ζΰκ δη συ δηλώσεις ει 
αληθή έλεγες». Πλατ. Σοφιστ. σελ. 221, γ' «καί νϋν δή τού
τον ιδιώτην θήσομεν, ώ Θεαίτητε, ή παντάπασιν ώς αληθώς σο
φιστήν;». Νόμ. σελ. 683, ε' «ούκοΰν νϋν δή μάλλον βεβαιωσό- 
μέθα τδ τοιοΰτον». σελ. 962, δ' «rvr δ ή μαθησόμεθα οτι θαυ* 
μαστόν ούδέν πλανάσθαι τά τών πόλεων νόμιμα». Πρβ. Πολιτ. 
σελ. 353, α' «rvr δή, οίμαι, άμεινον άν μάθοις». Νόμ. σελ. 
629, β' «ίθι, νϋν δή άνερώμεθα κοινή τουτονι τόν ποιητήν», 
σελ. 693, γ' «καί νΰν δή τδ περί τής φιλίας τε και φρονήσεως 
καί ελευθερίας—λέγε». Γοργ. σελ. 462, β' «καί νΰν δή τούτων 
όπότερον βούλει ποίει». Λάχ. σελ. 179, α' «καί μή ποιήσαι οπερ 
οί πολλοί—άλλά νϋν δή καί άρχεσθαι αύτών έπιμελείσθαι». 
Πολιτικ. σελ. 287, γ' «καί νΰν δή ταύτδν μ,έν τοΰτο, έτι δέ 
μάλλον ή τόθ’ ήμϊν ποιητέον». Φέρεται δέ καί παρά Θουκυδίδη 
τς 24 «ευ τε γάρ παραινέσαι εδοξε καί άσφάλεια νϋν δ ή καί 
πολλή εσεσθαι», οπερ άτόπως ό Δοβραΐος έπεχείρησε νά μετατυ- 
πώση (Adversar. Τόμ. Α', σελ. 87). Πρβ. καί Όρειβάσ. Τόμ. 
Α', σελ. 273, 12.

Τής μετ’ένεστώστος συντάξεως τοΰ νϋν δ ή φέρεται παρά
δειγμα ύπδ τοΰ Φωτίου καί τοΰ Σουΐδα μεταγράφοντας τά τοΰ 
Φωτίου (λ. νΰν δη) τδ έν τοϊς Νόμοις τοΰ Πλάτωνος σελ. 629, 
δ' «8ς δή πάντων τών πολέμ.ων χαλεπότατος, ώς φαμϊν νΰν 
δή», άνθ’ ου έν τοϊς άντιγράφοις κεΐται «8ς δή πάντων πολέμων 
χαλεπότατος, ώς εφαμεν νϋν δή» άνευ τοΰ άρθρου των. Άνα- 
γινόσκεται δέ καί έν τω Φαίδρω σελ. 277, α' « νΰν δή έκεϊνα 
ήδη, ώ Φαιδρέ, δυνάμεθα κρίνειν, τούτων ώμολογημένων ·,». Τοΰ 
έν τη Απολογία σελ. 39, β' κατά τάς παλαιάς έκδόσεις φερομέ- 
νου «καί νΰν 4Η μεν άπειμι ύφ ύμών θανάτου δίκην ό-
φλόν» προκρίνεται τά νΰν εύλόγως ή έν τε τω άρίστω καί άλλοις 
πολλοϊς κωδιξι γραφή «καί νΰν εγώ μέν κτέ.» άνευ τοΰ μορίου 
ΔΗ. Είνε δέ τδ άπειρα μέλλοντος χρόνου, ούχί ένεστώτος. Έν 
τοϊς Πέρσαις τοΰ Αισχύλου στίχ. 548 ύπ’ άλλων μέν έκδίδοται ί 
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ν ΰ ν δ ή πρόπασα μεν στενει 
γαΐ’ Άσιας έχχενουμένα.

ύπ’ άλλων δέ rvr γάρ η ή γάρ. Τήν μετ’ ένεστώτος σύνταξιν 
τοΰ rvr δή βλέπει τις και παρ’ Όμήρω λέγοντι έν Ίλιάδος Β, 
284:

Άτρεΐδη, νΰ ν δ η σε, άνας, έθέλουσιν Αχαιοί 
παβιν έλ έγγισταν θέμεναι μερόπεσσι βροτοΐσιν.

Πρβ. και X, 216.
Εύρίσκεται δ’ ενίοτε μόριόν τι μεταξύ τοΰ rvr δ ή κείμενον, 

ώς παρά Πλάτωνι Σοφιστ. σελ. 218, γ' arvv ΓΑΡ δή σύ τε 
κάγώ τούτου πέρι τουνομα μόνον εχομεν κοιννί» και παρ’ Όμή
ρω Ίλ. Η, 226 :

"Εχτορ, νυν ΜΕΝ δη σάρα είσεαι οίόθεν οίος.

και Λ, 142:

νυν Μ ΕΝ δ ή τοΰ πατρός άεικέα τίσετε λώβην.

και 1’, 306 :

νυν ΔΕ δη Αινείαο β'η Τρώεσσιν άνάξει.

Πρβ. καί Όδ. Ρ, 217. Λέγεται δέ καί rvr ΓΕ δ ή' οθεν ό Κό- 
βητος έτρεψε τό έν τή 'Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Διονυσίου τοΰ 'A- 
λικαρνασσέως σελ. 4204 «άλλ’ εί καί μη πρότερον έγνωτε—rvr 
γε ΗΑΗ μάθετε» είς τό «rvr γε ΑΗ μάθετε» (Παρατηρ. είς 
Αιοννσ. σελ. 128).

Έν τφ χωρίω τού Ξενοφώντος Κύρ. Παιδ. Ζ', ε', 53 «καί rvr 
δή rzvixx\Ka^kv τε τήν μεγάλην μάχην και Σάρδεις και Κροΐσον 
ύποχείριον ίχοαεκ καί Βαβυλώνα ήρήκαμε? καί πάντα χατε~ 
στράμμεθα» άναφέρεται τό rvr δή είς τόν ένεστώτα χρόνον 
δηλοϋν τά έν τω παρόντι τετελεσμένα καί ύπάρχοκτα.

Έν ταϊς Θεσμοφοριαζούσαις τοΰ Άριστοφάνους στίχ. 934 
αντί τοΰ:

νή Δι’ ώς νυν δ ή Γ’ άνήρ 
ολίγου μ’ άφείλετ' αυτόν 'στιορρ^φος.
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ή κάλλιον τυχδή Γ' έχουσι τάντίγραφα rvr δήΤ\ Τήν ορθήν 
γραφήν άποκατέστησε πρώτος ό Δοβραϊος (Adveisa). Τόμ. Β, 

σελ. 241).
Παρά Πλάτωνι έγραψεν δ Κόβητος rvrdq διεΑεγόμεθα 

(Πρωταγ. σελ. 339, α') άντι τοΰ rvr δια,Ιεγόμεθα και rvrδη 
διείAoμεr (Σοφιστ. σελ. 221, ε' ) άντι τοΰ rvr διεΜομεχ και 
α rvrδή διήΑθομεχ (Θεαιτ. σελ. 159, γ' και σελ. 162, γ') 
άντι τοΰ <2 rvr διήAθoμεr καί ά δέ γε rvrδή διήΛθoμεr (Σο- 
φιστ. σελ. 219, β') άντι τοΰ τά δέ γε rvr d δή δΑ]2θομεχ 
τά δέ γε rvr δή d διήΑθομετ) καί ά τε γάρ rvrδή όιειΑεγ· 
μέθα (Θεαιτ. σελ. 158, γ') άντι τοΰ « τε γάρ rvri διειΛέγμε- 
θα και χαθάπερ rvrδή είπες (Σοφιστ. σελ. 241, γ') άντι τοΰ 
χαθάπερ rvr είπες (Var. Lect. ΰελ. 234 καί Μτημοσ. 1860, 
σελ. 363. Ποβ. καί Woblrab ΠΛάτ. Θεαιτ. 44). Άνέ· 
γνω δε και παρ’ Άριστοφάνει Νεφ. 825 :

Ιδού· ί( έστιν ·,—ώμοσας ν υ ν δ ή Δία.

αντί, τοΰ έν τοϊς άντιγράφοις rvr Αία ή rvr rή Αία \Μτημοσ· 
1860, σελ. 365). Πρβ. καί ’Όρν. 923 :

καί τούνομ’ ώσπερ παιδίω νονδή ’βέμην.

κτλ.
Καί παρά Δχμοσθένει σελ. 361, 65 μετετύπωσεν δ έπιφανέ- 

στατος ούτος κριτικός τδ «οτε γάρ rvr έπορευόμεθα» εις τδ 
«οτε γάρ χντδή έπορευόμεθα» (Far. Lect. σελ. 234 καί 508 
έκδ. β') καί παρά Αιβανίω Τόμ. Β', σελ. 291 τδ «ά rvr δι?λ- 
Οον» καί Τόμ. Γ', σελ. 35, 20 τδ «ά πρδςύμάς rvr διηλθον» είς 
τδ «ά χυχδή διήΛθοτ» καί τδ «ά πρδς ύμάς rυrδή διήλθον» 
(Μχημοσ. 1875, σελ. 150 καί 1877, σελ. 151).

Έν τώ Σοφιστή τοΰ Πλάτωνος σελ. 261, γ' προς τή όρθώς 
έχούσιρ γραφή «λόγον δή πρώτον καί δόξαν, καΟάπερ έρρήθη rvr 
δή^^δ'έ^ λάβωμεν» φέρονται καί δύο έσφαλμέναι «rvr δέ \ά' 
βωμεν» καί arvr διαίά^ωμε^^ κατά μετάπτωσιν τοΰ ΔΗ είς 
τδν σύνδεσμον ΔΕ καί τήν πρόθεσιν ΔΙΑ. Έν δέ τώ Φαίδρω 
σελ. 273,δ' άλλοι μέν τών κωδίκων έ'/ουσιν «οίς rvr δή (νυν; 
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δή) διήλθομεν πεισόμεθα» άλλοι δέ «οις νΰν διήλΟομεν πεισόμε- 
θαο. Ή αληθής γραφή άναντιλέκτως είνε ή μετά τοϋ ΔΗ προε- 
νηνεγμένη, εΐ και υπέρ τής έτέρας άποφαίνεται δ Ί. Μυλλήρος 
Γα.Ιην. Τόμ. Α', σελ. 38.

Επειδή ισοδύναμα ολως άλλήλοις υπάρχουσι τδ νυνδή και τδ 
&1ίγον έμπροσθεν, δ Βάδαμος (Praefat. ad Phaedr. σελ. Xl) 
καί δ Κόβητος (Var. Lect. σελ. 234 και Μνημοσ. 1860, σελ. 
367) παρέγγραπτον ύπέλαβον τδ όΛΙγον εμπρουθεν έν τή 
Πλατωνική ρήσει «ή νυνδή μέν ολίγον έμπροσθεν τούτοις περι- 
τυχόντες τοϊς λόγοις κτέ.» (Νόμ. σελ. 683, ε'). Συνεφώνησε δ’ 
αυτοΐς καί δ Ναβήρος Φωτ- Λ εξ. Τόμ. Α', σελ. 452.

Παρατηρητέον έν τέλει οτι τδ έν τω Λεςικω τοϋ Φωτίου κεί
μενον «Νυνί μ’επεισας: μάλλον νϋν λέγω» εις ίαμβεΐον μετα- 
βαλών δ Κόβητος (Μνημοσ. 1860, σελ. 368) άνέγνω;

Νυνί μ’ επεισας μάλλον ή νυνδή λέγων.

Άλλ’ήμεϊς νομίζομεν ότι δ Φώτιος έγραψε «Νυνί μ’ επεισας : 
μάλλον νϋν λέγΕ» σημειούμενος οτι έπί παρωχημένου αρμόζει 
μάλλον τδ ΝΥΝ ή τδ ΝΥΝΙ νά παραλαμβάνηται. Ώς δέ παοά 
τω Εύριπίλη και τω Μάγνητι καί τω Πλάτωνι γίνεται άντίθεσις 
τοϋ νυνδή καί τοϋ ryr, οιον νυνδή μ&ν—νΰν ουτω παρά
τω Όμήριρ τοϋ νεον ήτοι νεωστί καί τοϋ νΰν, οιον ’θδ. Π,
199:

ή γάρ τοι ν έ ο ν ήσθα γέρων καί άεικέα εσσο* 
νϋν δέ θεοΐσιν έοικας, οϊ ούρανδν εύρϋν έχουσι.

ΆντιτίΟενται δέ παρ’Όμήρω καί τδ νΰν δή καί τδ πάρος, οιον 
’ΐλ. Ω, 641 :

ν ΰ ν δ ή καί σίτου πασάμην και αϊβοπα οΐνον 
λευκαν'ης καΟέηκα’ π ά ρ ο ς γε μέν ού τι πεπάομην»

§ 3. ηαρεφύΑαζα τό—^αρε^ρυ^άζατο.

Γαλήν. Τόμ. Ε', σελ. 540 « Τουτί γάρ άχρι τοΰ δεϋρο κατά πάν
τα τά γένη τών ζώων ^αρεφυ^άζατο, συναπόλλυσθαί τε καί συγ- 
γεννάσθαι τω πνευμόνι τήν δεξιάν κοιλίαν τής καρδίας. Έζήτησα 
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δέ χρόνω παμπόλλω και την αιτίαν αυτών και γέγραπται τά φα- 
νένθ’ ήμΐν εύλογα κατά τήν περί χρείας μ°?^ων πραγματείαν».

Προχειροτάτη εινε ή ορθή τοΰ χωρίου τούτου άναγνωσις 
«Τουτί γάρ άχρι τοΰ δεύρο κατά πάντα τά γένη τών ζωων πα- 
ρεφύΛα,ζα, τό συναπόλλυσθαί τε και συγγεννάσθαι κτέ.”, θαυ- 
μάζομεν δέ πώς άποσφαλείς τοΰ αληθούς ό ’Ι. Μυλλήρος έξεδωκε 
«Τουτί γάρ—κατά πάντα τά γένη τών ζώων παρε^υ.7α£ά- 
ΜΗΝ, συναπόλλυσθαί τε και συγγεννάσθαι κτέ.» {ΓαΛην. 
Τόμ. Α', σελ. 100 καί 529).

Καθ’ δμοιον τρόπον είνε γεγραμμένον έν Τόμ. Γ, σελ. 118 
«οσα δ’ άλλα μετά τούτου σνμπΛηροϊΐο παν οργανον» άντι 
τοΰ α σνμχ 2ηροΐ τό παν οργανον» και έν Τόμ. 1Η , α', σελ. 
399 «ούτω γάρ άν μάλιστα πΛησιάζοιτο άπεσπασμενον» άντι 
τοΰ «πΛησιάζοι τό άπεσπασμενον» καί τούναντίον έν Τόμ. Γ, 
σελ. 673 «άμεινον δ’ύπολαβών είναι μηδέπω τρέφεσθαι κατε- 
κ.Ιιτε τότε καί ήσύχαζεν ώρας σχεδόν τι της ημέρας ενδέκατης» 
αντί τοΰ « κατεκ^ίνετό τε και ήσύχαζεν», κτλ. Πρβ. και Γομ. Τ', 
σελ. 539 ο νγια ΐνετο ούν έν άπασίν εκεινοις τοΐς ετεσι και την 
τοΰ σώματος έζιν κατ’ ούδέν τι χειρονα τής εζ αρχής εσχεν» κα^ 
Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 598 αάφ’ ής κατά μεταφοράν έποιήσατο έκ- 
τεθηλυσμένον όνομα». Φανερόν παντι ύπάρχει οτι ο Γαληνός ει- 
•πεν αύγίαιτέ τε ουν έν άπασιν έκείνοις τοΐς έ'τεσι και τήν τοΰ 
σώματος έξιν κατ’ ούδέν τι χείρονα—εσχεν» καί «έ.τοι^- 
σε τό έκτεθηλυσμένον όνομα». Κεΐται δέ και παρά τώ Ψευδο- 
γαληνώ Τόμ. ΙΑ', σελ. 359 «δτε κάκ τής κεφαλής έπιρρέοιτο 
ρεύμα» άντι τοΰ «έπιρρέοι τό ρεύμα» ή έπιρρέει.

Καί έν τοΐς είς τήν Ίλιάδα Σχολίοις Τόμ. Γ', σελ. 1, 9 Δινδ. 
φέρεται πλημμελώς «έθος τούτο ποιητικόν. 8 πάντες μικρού δεΐν 
έφυΛάζακτο, καλεΐν τάς Μούσας ή'τοι τδ θειον ώς έπικουρήσον 
αύτοΐς» άντι τοΰ «8 πάντες μικρού δ ΐν τό καλεΐν
κτέ.». Πρβ. καί Φώτ. Βιβλ. σελ. 420, 10 «καταβάντες δέ έκ 
τών ορών άλλοι κατ’ άλλα μέρη τής οικουμένης έπΑησιάσακτό 
γε πρώτον ύπαιθροι, μετά δέ τοΰτο ήδη κτέ.». Όρθώς παρά τώ 
Αριστείδη άναγινώσκεται Τόμ. Β', σελ. 135 «έπ,ΙησΙασαν τό 
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γε πρώτον ύπαιθροι». Σημειωτέον δ’ οτι και τδ του Θουκυδίδου 
Α', 58 «και οί μέν άνωχίζοντό τε καθαιροϋντες τάς πόλεις 
κτέ.» μνημονευόμενον έν τω Οϋινδοβονησίω Αεξικώ σελ. 33, 10 
έκφέρεται «καί οί μέν άγώχιζογ τότε καθαιροϋντες τάς πόλεις 
κτέ.».

Άριστα δ Κεισλίγγιος έπηνώρθωσε τδ έν τη 'Ρωμαϊκή Αρ
χαιολογία Διονυσίου τοϋ 'Αλικαρνασσέως σελ. 84 «οί δ’ούν Αρ
κάδες ύπο τώ λόφω συνοικισθέντες τά τε άλλα όιεχοσμοϋ?ΤΟ 
χτίσμαΤΑ» μεταγράψας «τά τε άλλα όιεχόσμουκ τό χτί- 
σμα». ’Ατόπως δ Μεινέκιος έξέδωκεν έν τω έπιγράμ.ματι τοϋ 
’Αρχιμήλου παρ’ ’Αθην. σελ. 209, γ':

τμηθέντες πελέχει τοΰτ’ έ κ άμ ο ν τ ο κύτος

άντι τοϋ εχαμον τό χύτος. Συνεϊδε δέ πως τήν άτοπίαν καί 
αύτδς δ Μεινέκιος έν τοϊς Κριτικοϊς ’Αναλέκτοις είς τούς Α
θηναίου Δειπνοσοφιστάς σελ. 91.

"Εχει δέ τδ παρεφύ,Ιαζα τήν αύτήν ή παραπλησιωτάτην δύ- 
ναμιν τώ παρατήρησα, ώς και έν Τόμ. Θ', σελ. 306 «έκ τούτου 
τάς τε διαθέσεις, έφ’ αίς οί τοιοϋτοι γίνονται σφυγμοί, παρερύ- 
Ααζα κτέ.». Μετ’ ολίγα λέγεται κατά παρακείμενον «φαίνεται 
δέ μοι καί δ ’Αρχιγένης έπιμελώς μέν παραπεφυΛαχέγαι τούς 
δίς παίοντας σφυγμούς, ούτε δ’ έρμηνεύειν αυτούς όρθώς κτέ.», 
Πρβ. καί σελ. 609 «άλλά καί μνημονεΰσαι καί παραφυΛάζαι 
πολλάκις έπί τών άσθενούντων» καί σελ. 621 «καθ’ έκάστην 
μέντοι τετράδα παραγνΑάττίύΥ ακριβώς τά σημεία και αυτόν 
τδν τής άκμής χρόνον ακριβώς δυνήση προγνώναι». Εύρίσκεται 
δ’ενίοτε καί τδ ρηματικόν παραφυΛαχτεοχ αντί τοΰ παρατηρη- 
τίογ, οιον παραφυΐαχτίογ ότι (ψευδηρωδιαν. Πειρσ. σελ. 452), 
παραφυΛακτέοΥ πώς (Σχολ. Σοφ. Οϊδ. Κ. 1647), κτλ. (*ΐδε 
Λέρσιον Ηρωδιαν. σελ. 138). ’Εν τοϊς Βεκκήρου ’Ανεκδότοις 
σελ. 753, 21 κεϊται «Παρατήρησιν ; παραφυλακήν».

Νοεί δέ τις κάλλιστα τήν χρήσιν ταύτην ενθυμούμενος δτι καί 
τά άπλά ρήματα φυ.Ιάττω καί τηρώ έμφερεστάτης έννοιας έχό- 
μένα άδιαφόρως πολλάκις ύπδ τών παλαιών παρελαμβάνοντο, 
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ώς και άλλοθεν σαφώς μηνύεται και έκ τών υπό τού Θουκυδίδου 
γεγραμμένων έν βιβλ. Β', κεφ. 13 «τού τε γαρ Φαληρικού τεί
χους στάδιοι ήσαν πέντε και τριάκοντα πρδς τδν κύκλον τού 
άστεως καί αύτού τού κύκλου τδ φυΛασσόμενον τρεις και τεσ
σαράκοντα’ εστι δέ αύτού ο και αφύλακτον ήν, τδ μεταξύ τού 
τε μακρού και τοΰ Φαληρικού' τά δέ μακρά τείχη πρδς τδν Πει
ραιά τεσσαράκοντα σταδίων, ών τδ έξωθεν έτηρείτο' και τού 
Πειραιώς ξύν Μουνυχία έξήκοντα μέν σταδίων δ άπας περίβολος, 
τδ δ’έν φυλακή ον ήμισυ τούτου». Πρβ. καί Άθήν. σελ. 273, 
δ' «ειχον, άλλ’ ί^ιύΛασσον τούς πατρίους νόμους και κεκολα- 
σμένως έζων τηροΰ/τ ες τά τής πολιτείας εθη», κτλ. Ευρισκεται 
δέ παρά μέν τώ Θουκυδίδη Γ', 22 «εηρησαντες νύκτα χειμέ
ριον ύδατι και άμα άσέληνον έξήσαν», ώς και παρα τώ Ψευδοδη- 
μοσθένει σελ. 1380, 103 «οί δέ τηρήσαντες νύκτα καί ύδωρ 
κα'ι ά'νεμον πολύν», παρά δέ τω Άθηναίω σελ. 214, ς' «τούτο 
δέ έπιγνούς ό Όρόβιος στρατηγός 'Ρωμαίων φυλάσσων τήν Δή- 
λον, φυ-Ιάζας άσέληνον νύκτα κτέ.», περί ού σημειούται ό Μει- 
νέκιος {'AraJ. Κριτ. είς ’/10ην· Λειπν. σελ. 94) «Pro φυλά- 
ξας propter φυλάσσων melius scripsisset ac fort. scripsit 
τηρήσας. Hesychius Τηρεί’ φυλάσσει». Πλήν άλλ’όμως άπαντά 
έν τοΐς τού Αθηναίου καί «οΰδέν ών Πλάτων εΐρηκε περί Σω- 
κράτους τών κωμικών τις εϊρηκεν» (σελ. 219, ά) καί «κατά 
τούς ούν προειρημένους ποιητάς καί αυτοί τά επόμενα τοΐς 
προειρημένοις άποδιδόντες κτέ.» (σελ. 224, β') καί «τδ δέ 
έθος τούτο καί Άθήνησιν είναι άζιοΐ Σώφιλος έν Άνδροκλεΐ, ό- 
ψονόμους ά£ιώΓ αίρεΐσθαι ύπδ τής βουλής» (σελ. 228, β'), κτλ. 
‘Ύποπτον ήμϊν φαίνεται τδ «έως 'Ιππότης ό Κνώπου άδελφδς 
μετά δυνάμεως έπεΑθων ταϊς Έρυθραΐς εορτής οΰσης, τών Ερυ
θραιών προσβοηθούντων, επη.Ιθε τοΐς τυράννοις καί πολλούς άπο- 
κτείνας κτέ.» (σελ. 259, έ), άνθ’ού είκάζοιχεν «επέθετο τοΐς 
τυράννοις». Εύκολον δέ, νομίζομεν, ήτο, έκπεσούσης τής κατα- 
λήξεως ΤΟ πρδ τού άρθρου ΤΟΙΣ, νά μεταβληθή τδ ύπολειφθέν 
ΈΠΕΘΕ είς τδ ΈΠΗΛΘΕ.

Εύρίσκονται δέ καί συνημμένα ενίοτε τδ τηρώ καί φυλάσσω.

^Αθηναίου τεύχος β' τόμου 8
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ώς έν τώ περί γυναίκας αρμονίας τής Πυθαγόρειας Περικτιόνης 
παρά Στοβ. Άνθολ, ΠΕ', 19 «άλλ’ εύνήν τηρεϋσαν και ^υ.1άσ· 
σουσαν». Πρβ. και Γαλήν. Τόμ. Ε', σελ. 31 «ύστερον δέ και 
χωρίς παιδαγωγών ημάς αύτούς έπιτηρωμεν και παξ>αφυΛάτ· 
τωμεν», κτλ.

Σημειωτέον δ’ οτι έν τώ μεταγενεστέρω έλληνισμώ έλέγετο 
και καιροτηρώ άντι του καιροφυΛακώ, ώς παρετηρήθη και έν 
τώ Λογίω Ερμή Τόμ. Ε', σελ. 48. Πρβ. καί πιννοφύΛαζ—πιν^ 
νοτήρης. Τώ πιννοτήρης ομοιον εινε τδ βεμνιοτήμης. ’ΐσως δέ 
καί τδ έν τοΐς Βεκκήρου Άνεκδότοις σελ. 49, 13 φερόμενον 
«Κνισοτηρητής : δ κνίσαν καί δείπνα έπιτηρών» μετατυπωτέον 
είς τδ κνισοτήρης.

§ 4. Λ^οτεβέν—πξοτεθεΐσαν.

Δημοσθέν. σελ. 361, 65 «Άλλά μην οτι την έναντίαν ποτέ 
Θηβαίοις ψήφον έθεντο ούτοι περί ημών, υπέρ ανδραποδισμού 
προτεθεΐσαν, ύμών έγωγε άκούω πάντων».

Άδυνατούντες νά πείσωμεν ημάς αυτούς οτι ούτως άτόπως 
συνέταξε την προκειμένην ρήσιν ό Δημοσθένης άποφαινόμεθα οτι 
δι’ άπολύτου μετοχής ητο κατ’ άρχάς ό λόγος προενηνεγμένος 
«υπέρ ανδραποδισμού προτεθΕΝ», ην οί βιβλιογράφοι ύπ’ά
γνοιας η καί άπροσεξίας μετερρύθμισαν πρδς τήν προηγουμένην 
αιτιατικήν την εναντίαν ijrrjcpov. Άνεγνώσθη δέ καί πμοτΖ- 
θεϊσί άναφερόμενον είς τδ Θηβαίοις.

Είπε δ’ ό Δημοσθένης καί καταχειροτονηθέν σελ. 578, 199 
«τίς γάρ έστιν οστις, καταχειφοτονηθϊν αυτού, καί ταύτ’ άσε- 
βεΐν περί τήν εορτήν—ούκ άν έπ’ αύτφ τούτφ κατέδυ καί μέ
τρων παρέσχεν εαυτόν κτέ- δπερ έν μόνω τώ άρίστω κώδικι 
έσώθη αβλαβές, έν δέ τοΐς άλλοις είνε μεταβεβλημένον είς τδ 
καταχειροτονηθένΤ ΟΣ.

"Ομοια τώ πφοτεθέν καί κατα'/μίξοτονηθέν ύπάρχουσι καί 
άλλα έν τή Ελληνική γλώσσ-ρ, οίον χροσταχθέν καί ίχιταχθέν^ 
άπορρηβέν, όρισβέν, χρησβέν, κτλ.

Δημοσθέν. σελ. 1210, 5 «και ένθένδε πάλιν, χροσΐαχβίν 
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μοι ύπο του δήμου Μένωνα τόν στρατηγόν άγειν εις 'Ελλήσπον
τον άντί Αύτοκλέους άποχειροτονηθέντος, ώχόμην αναγόμενος 
διά τάχους». Ίσαΐ. π. Κλεών. Κλϊίρ. 22 «φάσκοντες καλεϊν την 
άρχην Κλεώνυμον, ϊνα βεβαίωση την αύτών δωρεάν, προσταχθέν 
αύτοΐς, οΰκ έτόλμησαν είσαγαγεΐν». Λυσ. κ. Νικομ. 2 «πγο- 
σταχθεν γάρ αύτω τεττάρων μηνών άναγράψαι τούς νόμους 
του Σόλωνος, άντί μέν Σόλωνος αυτόν νομοθέτην κατέστησεν, 
κτέ.» (Πρβ. και Ίσοκράτ. Παναθην. 67). Πλούταρχ. Σερτωρ. 
4 «τοΰ γάρ Μαρσικοΰ πολέμου συνισταμένου, στρατιώτας 
τε προσταχθετ αύτω καταλέγειν και δπλα ποιεΐσθαι, σπου
δήν καί τάχος προσΟείς τώ έ'ργω—δόξαν έ'σχεν». Αίλιαν. Ποικ. 
Ίστορ. Β', 37 «οτι, μη προσταχΰέν αύτω, ό δέ επιεν». Άρι- 
στείδ. Τόμ. Β', σελ. 99 «ώσπερ άν εί ό 'Ηρακλής—πρόστα- 
χθεν αύτω τόν έν τη Νεμέα άνελειν λέοντα, ειτ’ δνω συμπλα- 
κείς καί πνιγών τόν λέοντα άγχειν ωετο» (Πρβ. καί Γαλήν. Τόμ. 
ΙΑ', σελ. 608). Ίστορ. Μικρ. Δινδ. Τόμ. Α', σελ. 99, 29 «προ- 
σταχθεν" δ’ αύτω έμβαίνειν είς την αυτήν Καίσαρι ναυν συν πέν
τε δούλοις, αυτός ύπό φιλοστοργίας καί τρεις εταίρους πρός τοΐς 
δούλοις ένεβίβασεν». Εύνάπ. σελ. 70 Βοισσ. «οτεγοΰν Ίουλιανός 
παρην, ούτως ίπιταχθέν, και δ Άψίνης συμπαρην, ούκ ίπεταχθέκ, 
άλλ’ ώς συνηγορνίσων τοΐς κατηγορηκόσι». ’Εν τοΐς Έλληνικοΐς 
τοΰ Ξενοφώντος Β', γ', 35 άλλα μέν τών αντιγράφων έ'χουσιν 
«εκείνοι έ'φασαν, προσταχθέ? μοι ύφ’ έαυτών, ούκ άνελέσθαι 
τούς δυστυχοΰντας έν τη περί Λέσβον ναυμαχία», άλλα δέ 
«προσταχθίνΤ Α μΕ ύφ’ έαυτών», οπερ προφανώς εινε διε- 
σκευασμένον. ’Εν τοΐς ΑίΟιοπικοΐς τοΰ Ηλιοδώρου Α', 8 άναγι- 
νώσκεται «κεχώριστο γάρ, ΤΟΎΤΟ προσταχθέν, έπί τίνος 
χαμεύνης κατακεκλιμένη».

Δημοσθέν. σελ. 899, 21 «ό δ’ ού μόνον αμφισβητηθείς άλλά 
καί άπορρηβϊν αύτω, ούδέν ήττον την άπόφασιν έποιτίσατο». Ά- 
ριστείδ. Τόμ. Α', σελ. 187 «τοσούτω χείρον έκείνων διακειμένην, 
οσω τοΐς μέν μη καταφεύγειν άπορρηθέν, τοΐς δέ μη δέχεσθαι, 
οι μέν διά της πόλεως άδειαν εύροντο, κτέ.». Σχολ. σελ. 102. 4 
«Πάλιν Άττικώς άντί τοΰ άπορρηΟέντος καί άπειληθέντος».



1 1G ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.

Πλάτ. Φαίδρ. σελ. 265, δ' «ώσπερ τά νυνδή περί έρωτος 
έστιν όφισθέγ, είτ’ εύ είτε κακώς έλέχθη». Πρβ. και Έπινομ. 
σελ. 985, γ' «οπη τινές ένέτυχον ήμών, καθ’ ύπνον έν όνειρο- 
πολία προστυχόντες ή κατά φψας τε καί μαντείας τισιν
έν άκοαΐς ύγιαίνουσιν ή και κάμνουσιν». *Ίδε Σταλβώμιον ΠΛάτ. 
Το'μ. Δ', ά, σελ. 171 έκδ. β' καί Τόμ. 1', γ', σελ. 511.

Θουκυδ. Γ', 96 «έν ω 'Ησίοδος ό ποιητής λέγεται ύπδ των 
ταύτη άποθανεΐν, γρηοθεκ αύτώ έν Νεμέα τούτο παθεΐν». 
Ιίλούτ. Ήθικ. σελ. 560, ε' «ομοίως δέ καί Σπαρτιάταις χρη~ 
σθε^ ίλάσασθαι τήν ΙΙαυσανίου ψυχήν, έξ Ιταλίας μεταπεμφθέν- 
τες οί ψυχαγωγοί καί θύσαντες άπεσπάσαντο τοϋ ιερού τδ είδω- 
λον». Πρβ. καί Θουκυδ. Δ', 125 «ώστε ήδη άμφοτέροις μέν δο- 
κοϋν άναχωρεϊνδιά τδ δέος αυτών, οντων ανθρώπων μαχίμων, κν~ 
ξ>(ύθε^ δέ ΟΎ4ΕΝ έκ τής διαφοράς δπηνίκα χρή δρμάσθαι, κτέ.». 
Σχολ. «Κυρωθέν δέ ούδέν: δρισθέν. Αντί τού κυρωθέντος δέ ού' 
δενός». *ΐδε καί Γρηγ. Κορ. σελ. 40 καί 'Ρήτ. Ούαλζ. Τόμ. Γ', 
σελ. 586, 15.

Ιουλίαν, σελ. 447, ά «-σημανθεν &έ, ώς έφην, ότι μοι πρδς 
ταΐς θύραις δ τά γράμματα εχων είη, έγώ μέν — άναπηδήσας 
ήξα». Άρριαν. Άναβ. Α', ιζ', 12 «τούς δέ κατά αρπαγήν χρη
μάτων άποκτενεϊ, ζυγγωρηθέν αύτώ, δ δήμος». Παχυμέρ. σελ. 
234 Βοισσ. ^άγγε.Ιθέν δέ τώ στρατηγό παρά τών φυλάκων 
ώς οί στρατιώται τής πόλεως κτέ.». Περί τοΰ άγγεΛθέΐΤΟ Σ, 
κτλ. θά διαλάβωμεν μετ’ άκριβείας έν άλλω τόπω.

Καί ά'λλαι δέ μετοχαί κατ’ άπόλυτον, ώς λέγεται, έκφοράν 
ύπδ τών συγγραφέων τεθεΐσαι παρεφθάρησαν ύπδ τών βιβλιο- 
γράφων, οιον

Γαλήν. Τόμ. Λ', σελ. 67 «τδ δέ αύτοσχέδιον, όταν έκόντες 
έπι τδ πειράζειν άφίκωνται ή υπό όνειράτων προτραπέντες ή 
άλλως πως ύύζανΤΕΣ». "1ν’ή γραφή έχη όρθώς, έπάναγκες 
είνε ν’ άποβληθή ή άτόπως προσκολληθείσα κατάληξις ΤΕΣ. 
Συχνή έν τή 'Ελληνική γλώσση χρήσις γίνεται τής μετοχής 
ύόζαν, άνθ’ ής λέγεται ποιητικός και όοκήσαν. Εύρίσκεται δέ 
καί ή σύνθετος μεταδόξαν καί νννδόζαν.
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Χρύσιππ. παρ’ Άθην. σελ. 137, ς' «ώς μακρόθεν ούζ αστείας 
παρεισδύσεως γινόμενης, δέονΤΟΣ άπέχεσθαι τούτων τών μα
κρόθεν». Άναγνωστέον «δ/οκ άπέχεσθαι», ως αείποτε υπό τών 
παλαιών έλέγετο. Σχολ. Σοφοζλ. Τόμ. Β', σελ. 253, 22 « Γξόν: 
άδειας ούσης. Το εξόν, τό παρόν, τό ένον και οσα άλλα ουδέτερα 
μετοχικά ούδέποτε οί Αττικοί πλαγιάζουσιν, οτε πλαγιασμόν 
ή σύνταξις άπαιτεΐ». Βεκκ. Άνέκδ. σελ. 132, 29 «Δέον: πώς 
συντάσσεται; Ώς τό εξόν καί παρόν και όν. Κατά Μειδιου’ ως 
όσοι, δέον έξιέναι, κατέμενον». Κραμ. ’Ανέκδ. Παρ. Τομ. Δ', 
σελ. 257, 15 «Οί Αττικοί τό δέον καί εξόν άντι γενικής λαμ- 
βάνουσι μετοχής, οίον δέον άντι τοΰ δέοντος οντος και έςόν άντι 
τοΰ δυνατοΰ όντος». Λεξ. Ούϊνδ. σελ. 42, G «Δέον: άντι τοΰ 
πρέποντος όντος. Χρυσόστομος' άλλά δέον φυλάζαι τήν εντο
λήν, τοΰτο μέν ούκ έποίησεν. Ούτω λέγεται καί ένόν άντι τοΰ 
δυνατού όντος καί εξόν αντί τοΰ άδειας ούσης και έπί τών άλλων 
τών μετοχικών ουδετέρων». Πρβ. καί σελ. 47, 20 «Δεήσαν: 
άντι τοΰ χρείας έπελθούσης. Συνέσιος" έδεξάμην εις τόν άπόπλουν, 
δεήσαν, παρ’ αύτοΰ χρυσίνους εκατόν» καί Σχολ. Άριστείδ. σελ. 
100, 10 καί σελ. 195, 13 καί Ευστάθ. σελ. 1093, 24. Πλείο- 
να περί τοΰ προκειμένου θά γράψωμεν έν έτέρω τόπω.

Άριστείδ. Τόμ. Β', σελ. 3G7 «καί δυοΐν θάτερον, ή μή προ- 
σήχονΤΑ έπαινούμενον ή ’κείνους δεικνύντα ά μή προσήκεν άκη- 
κοότας» (Πρβ. καί Σχολ. σελ. 714, G). Φέρεται καί γραφή rd 
μή προσήκοντα. Άλλ’, άν μή σφαλλώμεθα, τό όρθώς έχον είνε 
«ή', μή προσήκον, έπαινούμενον». ’Ίσως δέ καί τό δεικ^ύΝΤΑ 
μετατυπωτέον είς τό δειχνύΣ.

Πλούταρχ. ’Πθικ. σελ. 711, δ' α πολλά δ’ είπεΐν έπιόνΤΑ 
μοι δέδια μή μετά σπουδής τίνος ούτω διαλέγεσθαι πρός σε δό- 
ξω». Άναντίλεκτον ήμΐν φαίνεται οτι ύπό τοΰ Πλουτάρχου 
έγράφη «πολλά δ’είπεΐν έπιόν μοι, δέδια κτέ.». Πρβ. Στοβ. 
Άνθολ. Β', 22 «Δημοσθένης έλεγεν ώς, πολλάκις ϊπών αυτώ εύ- 
ξασθαι τούς πονηρούς άπολέσθαι, [καί] φοβοΐτο μή έρημον άρδην 
έκ τής ευχής ποιήσγ τήν πόλιν». Ό Μεινέζιος (Στο6. 'ΑνθοΛ. 
Τόμ. Δ', σελ. LHi) έτρεψε τόν σύνδεσμον γαϊ είς τό έπίορημα 
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άε/, άλλ’ όρθότερον δ Κόβητος (Μγημοσ. 1860, σελ. 93) πε- 
ριέγραψεν αυτόν ώς παρεμβεβλημένον. Ώς δέ λέγεται κατ’ ενε
στώτα Lvtdr, ουτω καί κατ’ άόριστον επεΑθάν παρ Άπολλο- 
δώρω Βιβλ. Α', θ', 16 «δ δέ, είτε έπεΑθόκ άΧλως είτε διά 
μήνιν ‘Ήρας—εφη·» και παρά Λουκιανώ ©εών Διαλ. Κ', 4 «φησί 
δ’ ουν οτι, άλλως έπεΑΘόν, ούκ έξεπίτηδες ήρετο» και παρά 
Δίωνι τω Κασσίω ΜΕ', β', 6 α^πε^άδχ δέ τώ Όκταου’ίω είπεϊν 
οτι τδ αξίωμα τδ βουλευτικόν παν ύπδ τούς πόδας μου σχήσω, 
έ'κβασιν πρδς (Γρ. ίσως εκβασίν πως) τδ λεχθέν έλαβεν».

Σημειωτέον δ’ έν τέλει οτι και προσηκόκΤΩΣ άνεγνώσθη 
ύπδ τών γραφέων άντί τοΰ προσηκον Κοραής 'Ισοκράτ. Τόμ. 
Β', σελ. 258 αΜηδέν προσήκον: Προειλόμην την κομψοτέραν 
ταύτην γραφήν, την παρά τώ Διονυσίω τώ ‘Αλικαρνασσέ?, τής 
παρ’ άπασι φερομένης, Μηδέν προσηκόντως' έ'στι δέ τδ Προσή- 
κον, ένταΰθα ούκ απόλυτος, ώς φασιν οί Γραμματικοί, άλλά συν
τακτική αιτιατική τώ ’Εγκαλέσαι, προσυπακουομένου τοϋ, ‘Έγ
κλημα, ώσανει έλεγεν, ’Εγκαλέσαι τοσαΰτα χρήματα, έγκλημα 
μ.ηδέν προσηκον». Ούδεμία αμφιβολία δυναται νά ύπάρχτ) οτι τδ 
ύγιώς έχον εινε «εί δέ δόξω, μηδέν προσήκον, τοσαΰτα χρή
ματα έγκαλέσαι», άλλά πλημμελή γνώμην περί τής συντάξεως 
άπεφήνατο δ άοίδιμος άνήρ, ώς καί έν σελ. 256 γραφών «Πολ- 
λάκις έγγενόμενον—πλέον έ'χειν, ούκ ήθέλησεν: ’Έστιν ώδε τδ 
’Εγγενόμενον, ούτε αιτιατική, ούτε (ώς έτεροι) ονομαστική άπό- 
λυτος, άλλ’ αιτιατική τοΰ Ήθέλησεν* τδ γάρ εξής, Ούκ ήθέλησε 
τδ μετ’ ολίγων τών άλλων άρχειν, καί τδ τούτων αύτών πλέον 
έ'χειν, έγγενόμενον αύτώ πολλάκις» (Πρβ. και Άσώπιον Είσαγ. 
'ΕΑΑ. Συντ. σελ. 597, § 45). Άπλουστάτη καί φυσικωτάτη 
εινε ή σύνταξις, καθ’ ήν τό τε προσήκον καί τδ εγγενόμενον, 
άπροσώπων ρημάτων μετοχαί, εκλαμβάνονται ώς άπολύτως 
κείμεναι, δ δέ Κοραής, ώς καί άλλαχοΰ πολλαχοΰ,

οίνου παρόντος, οςος ήρασθη πιειν.

§ 5. άμα—άΑΑά.

Γαλήν. Τομ. ΠΓ, β', σελ. 372 «Και μέντοι και πριν έπ’ αύ- 
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του τοΰ τδ κάταγμα σχόντος άρχεσθαι τής έπιδεσεως ενεστι σοι 
προγυμνάσασθαι παιδάριον ύγιές έπιδέσαντι (Γρ. έπιάήσαντι) 
πολλάκις’ άΖΖά τω πυνθάνεσθαι τάς άρτίως είρνιρκένας πεύσεις». 

Θαυμασίως ή ρήσις έπανορθοΰται και καταληπτή παντι απο
βαίνει, άν δ σύνδεσμος ΑΛΛΑ μετατυπωθώ είς τδ επίρρημα ΑΜΑ, 
οιον «ένεστί σοι προγυμνάσασθαι παιδάριον υγιές έπιδήσαντι 
πολλάκις άμα τω πυνθάνεσθαι τάς άρτίως είρημένας πεύσεις», 
τουτέστι «δύνασαι προγυμνάσασθαι παιδάριον ύγιές έπιδήσας 
πολλάκις άμα τώ πυνθάνεσθαι τάς άρτίως είρημένας πεύσεις», 
δπερ δμοίαν έχει έννοιαν τώ «δύνασαι προγυμνάσασθαι, εάν παι- 
δάριον ύγιές έπιδήσφς πολλάκις πυνθανόμενος άμα τάς άρτίως 
είρημένας πεύσεις».

Εύρίσκεται δ’ ούχί όλιγάκις παρά τω Γαληνω τδ μοριον άμα 
μετά δοτικής ονοματικού απαρεμφάτου συντεταγμένον. Παρατι
θέμεθα δ’ ημείς ενταύθα δύο έξ έκείνων τών χωρίων, έν οίς πρόσ- 
κειται μετά τδ άρθρον δ σύνδεσμος καί, οίον Τόμ. ΙΑ', σελ. 137 
«άποβλέπων είς τάς τών νοσημάτων φύσεις αμα τω καί τήν 
αύτοϋ τοΰ πεπονθότος μορίου φύσιν έπισκοπεΐν^ και σελ. 303 
«αύθις δμοίως κένωσον άμα τω καί προνοεΐσάαι τής λεπτυνού- 
σης διαίτης». Λέγει δ’ δ Γαληνός και προς τω ΚΑΙ καί avr τω 
ΚΑΙ. Άλλά περί τών τοιούτων άλλαχού.

Τά μόρια άμα καί ά.Μά συνεχύθησαν πολλάκις ύπδ τώ" 
γραφέων. Παρά Γαληνω Τόμ. Ε', σελ. 513 «άΧΜ καί περί 
τών μερών τής ψυχής διδάσκουσαι» φέρεται καί γραφή άμα 
(Μδε Ί. Μυλλήρον Γα.Ιην. Τόμ. Α', σελ. 82). Τδ έν τώ Κυνη- 
γετικώ τοΰ Ξενοφώντος 1Β', 3 «άμα οιοί τε έσονται άπιέναι καί 
τά παραγγελλόμενα ποιεϊν» είνε παρά τω Στοβαίω Άνθολ. ΚΘ', 
76 γεγραμμένον «άΐΧ οιοί τε έσονται», τουτέστιν «άμ οίοί τε 
έσονται».

Έν τοϊς είς τήν Ίλιάδα Σχολίοις I, 453 κεϊται «Αριστόδημος 
δ Νυσαιεύς ρήτωρ τε άΛΛά καί γραμματικός» άντί τοΰ «ρήτωρ 
τε άμα καί γραμματικός» καί έν τοϊς είς τήν ’Οδύσσειαν Δ, 181 
«έγκειται δέ, άΛΑά και τδ άνθρώπινον» άντί τοΰ «έγκειται δέ 
άμα καί τδ άνθρώπινον». Μδε Μεινέκιον ΆναΑ. Κρ(τ. είς 
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'Αθην. Λειπν. σελ. 107 καί Κόβητον Μνημοσ. 1873, σελ. 
43 και 58.

Παρά Πολυβίω βιβλ. Β', λή, 4 παρεφθάρη τό «άμα πο
λιτείαν τών Αχαιών καί τήν προσηγορίαν μετειληφότες» μετα- 
πεσόν είς τό άΛΛά και τουναντίον βιβλ. Δ', μέ, 6 άντι τοΰ « ού 
μήν άΛΛά τοιούτοις τό παράπαν κακοΐς παλαίοντες κατά γήν 
κτέ.» άνεγνώσθη κακώς άμα.

Έν τώ Τακτικω Ύπομνήματι τοΰ Αίνείου ΚΒ', 17 άποκατέ- 
στησε τήν αληθή γραφήν ό Κασαύβων «καί άμα μέν πολυωρεΐ- 
σθαι δόξουσιν» αντί τής παντελώς άναρμόστου άΛΛά. Όρθώς δέ 
καί δ Βεκκήρος έξέδωκε παρά τώ Σέξτω τω Έμπειοικω σελ. 
686, 20 «έκκλείονται τής σαφούς άμα καί συντόμου τών πραγ
μάτων ερμηνείας» αντί τοΰ a.Ud. Καί παρά τω Κέβητι δέ ή 
Ψευδοκέβητι ΜΑ', 3 μετέβαλον οί νέοι έκδόται τό «ούδέν κω
λύει ύπάρχειν τινί άΛΛά μ.ετά κακίας πολλής» είς τό «ύπάρχειν 
τινί άμα μετά κακίας πολλής». Πρβ. καί Βάστιον Comment. 
Palaeogr. σελ. 724. Πηρλεκάμπιον Ξενοφ. Έφεσ. σελ. 381. 
Ίακώψιον ΛχεάΑ. Τατ. σελ. 829 καί Όσαννόν ΣνΛ.Ι. Επιγρ. 
σελ. 107 καί 273. Έτι δέ Κοραήν ’ΐσοκράτ. Τόμ. Β', σελ. 
297 καί Π άουτ. Παμα.1.1. Μέρ. Γ', σελ. 344 καί Βυττεμβά- 
χιον njovt. Ήθικ. Τόμ. Τ', σελ. 1086 καί Κόβητον Μνημοσ. 

σελ. 174.

Τό έν τοΐς είς τήν Όδύσσειαν Σχολίοις Γ, 258 «Έχευαν: τι- 
νές έ'χευεν, ϊνα λείπη τό τίς* έάν δέ έχευαν, οί προσήκοντες τω 
Αίγίσθω άμα δηλονότι έκώλυσεν αύτούς δ Μενέλαος» , ϊν’ έχη 
νοΰν, οφείλει νά μεταγραφή «οί προσήκοντες τω Αίγίσθω* άΛΛά 
δηλονότι έκώλυσεν αύτούς δ Μενέλαος». Τούναντίον δέ έν τοΐς 
είς τόν Άριστείδην Σχολίοις σελ. 103, 25 φέρεται «ούδείς α
πλώς τά γενόμενα ήτοι κατορθούμενα λέγειν καί διηγεΐσθαι χρή, 
άΑΡ άναφέρειν τό πραχθέν είς τι μέρος τής αρετής» αντί τοΰ 
«ού δει σ απλώς τά γενόμενα — λέγειν και διηγεΐσθαι’ χρή 
άμ άναφέρειν κτέ.». Έν τοΐς είς τήν Ίλιάδα Σχολίοις Α, 496 
άναγινώσκεται «Μέγαν ούρανόν Ούλυμπόν τε: Ότι ούτως είρη- 
κεν ού/ ώς τοΰ Όλυμπου έπ’ ούρανοΰ όντος, άλλ’ ·έπει καί αί 
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κοουφαί τοΰ όρους υπέρ τά νέφη είσιν’ ό δε ύπερ τα νέφη τόπος 
ουρανός καλείται όμωνύμως τω στερεμνίω. ΑΑΑά και έν ούρανω 
καί έν Όλύμπω γεγονέναι αύτήν λέγει». Ό Λέρσιος (de Arist. 
Slud. Hom. σελ. 167 έκδ. β') έτόπασε «Καί άΑΑαγον καί 
έν ούρανω κτέ.». ’Αλλ’ ήμΐν άρέσκει μάλλον τό « Αμα καί έν 
ούρανω καί έν Όλύμπω γεγονέναι αύτήν λέγει».

Ώς δέ γίνεται έν τοΐς άντιγράφοις σύγχυσις τοΰ άμα καί άΑ- 
Αά^ ούτως ένίοτε και τοΰ άμα και άΛΛα· Παρά Ξενοφώντι Κυρ. 
Παιδ. Ζ\ γ', 7 «καί άμα πρόβατα πολλά έλαύνειν» υπάρχει 
καί γραφή άΑΑα. ’Εν τοΐς Χαρακτήρσι τοΰ Θεοφράστου κεφ. Β' 
έγράφετο άλλοτε «καί άΑΑα τοιαΰτα λέγειν’ άπό τοΰ ίματίου 
άφελειν κροκύδα» ή «και άΑΑα τοιαΰτα ΑέγΩ,Ν άπό τοΰ ίμα- 
τίου άφελεΐν κροκύδα». Άλλ’ εύστόχως ό Σνειδήρος είκασε «καί 
άμα τοιαΰτα λέγων» (Θεο^ρ. Τόμ. Δ', σελ. 826), εύστοχώτερον 
δ’ ό Δοβραΐος «καί άμα ταΰτα λέγων» (Adversar. Τόμ. Α', 
σελ. 161). Καί παρά τω Θουκυδίδη Ζ', 77 άνέγνω ό 'Ρείσκιος 
«και σιτία άμα κομίζειν» άντί τοΰ άΑΑα καί παρά τω Λυσία 
π. Σηκ. 23 ό Βεκκήρος «ού γάρ δήπου συκοφαντών άμα τοιού- 
των γε λόγων απορήσει καί μαρτύρων» άντί τοΰ άΑΑα ή άΑΑά ή 
άΑΑαι. Πρβ. Διδώτον Θουκυά. Τόμ. Δ', σελ. 378 καί 412 καί 
Σχείβιον Λυσ. σελ. χιχ. *Ετι δέ Ούεσσελίγγιον Αιοό. ΣικεΑ. 
Τόμ. Θ', σελ. 474 έκδ. νέας.

"Ισως δέ καί ό Στράβων δέν έγραψε σελ. 263 «ό δέ Κράθις 
τούς άνθρώπους ξανθοτριχεΐν καί λευκοτριχεΐν ποιεί λουομένους 
καί άΑΑα πολλά πάθη ίάται» , άλλά «καί άμα πολλά πάθη 
ΐάται». Πρβ.καί Ίστορ. Μικρ. Δινδ. Τόμ. Α', σελ. 11,10 «καί 
ύπισχνεΐτο αύτω χρυσίου τάλαντα δέκα καί φιάλας /ρυσάς δέκα 
καί άργυράς διακοσίας καί Παρσώνδη άργυρίου [νομίσματος) τά
λαντα έκατόν καί άΑΑας έσθήτας πολυτελείς», ένθα πιθανότα
τα τό άΑΑας εινε ημαρτημένη άνάγνωσις τοΰ άμα’ «καί άμα 
έσθήτας πολυτελείς».

’Εν τοΐς τοΰ Έπιφανίου Τόμ. Β', σελ. 236, 7 λέγεται «τοΰ 
Μ στοιχείου έκ δύο Λ συγκειμένου». Επειδή λοιπόν τό Μ σύγ- 
κειται έκ δύο Λ ή είνε όμοιότατον δυσί Λ, εύκόλως έν τοΐς άντι- 
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γράφοις γίνεται μετάπτωσις τοΰ Μ εις τδ διττόν Α η και τοΰ 
διττού Λ εις τδ Μ, οιον

αΜα—άΛΛά i αΑΑα καί άΛΑά—αΜα. Παρατηρητέον 
δ’ δτι καί τδ παρά Θουκυδίδη φερόμενον Α', 90 «δ μέν ταΰτα 
διδάξας και ύπειπών τάΑΛα δτι αυτός τάκεϊ πράξοι ωχετο» με- 
τατυποΰται ύπδ τοϋ Κοβητου είς τδ «καί ύπειπών αμα δτι κτέ.» 
(Τπερείδ. Έπιταφ. σελ. 54 καί I ar. Lect. σελ. 433 έκδ. β').

«ΛΖωσχέ.τως—άΑΑως γέ πως καί άΜοθενγέποθεν—αΑ- 
Αοθεν γί ποθεν. ’Ίδε ΑεΛτ. ^ΕΑΑην. ’Α.Μ,ηΛογξ). 1877, σελ. 
179.

έπάΜων—ίπάΑΑων. Ήσύχ. « £'.πά77ωκ* δούλος, λάτρις» 
και « Επάμονες:—ακόλουθοι», ’Ίδε Βαλκενάριον Παρατηρ. 
είς Αμμων. σελ. 100.

ίΜαοιδός—ίΑΑαοιδός. Ήσύχ. « ΙΑΑαοιδός'. έπιμυλίδιος 
ώδός» καί «'[μαοϊκός: ό πρδς τη μύλη καί τώ άντληματι αδων».

πόρπαΜα—.πορπάζΖζ/α. Ήσύχ. «ΠορπάΛΑα: χλαμύς». 
’Ίδε Πειρσώνα Μοίξ>. σελ. 140.

τάΜά—ταΑΑα. ’Ίδε Δοβραϊον Adversar. Τόμ. Β', σελ. 
36. Πρβ. καί Μεινέκιον ΣοφοκΑ. Οίδ. ΚοΑ. σελ. 187 (καί σελ. 
163 καί 280). Εύρέθη δέ καί τάΜά γεγραμμένον άντί τοΰ 
τάΑΑα. ’Ίδε Πόρσωνα Tracts and Miscell. Critic. σελ. 389 
έκδ. β'.

ίΙΜουσος ή—αΑΑους δση. Λογγΐν. π. ΓΎψ. ΛΘ', 2 «καν 
αΑΑους δση παντάπασι». Την ορθήν γραφήν καν άμουσος y ά- 
ποκατέστησεν δ Βοϊβΐνος. ’Ίδε Οϋείσκιον Αογγίν. σελ. 445 καί 
Δοβραϊον Α dversar. Τόμ. Α', σελ. 566. Πρβ. καί Ναύκιον Τξ>αγ. 
Άποσπ. σελ. 448 καί Κόβητον Μνημοσ. 1878, σελ. 27.

ΓάΜω·—ΓάΜ^ίω. Βεκζ. Άν. σελ. 99, 24 «Θρασέα: Φι- 
λη'μων Γά.ΙΑω' θρασέα γυν/ί». Εύλόγως δ Μεινέκιος {Μεν. καί 
ΦιΑήμ. τίει^;. σελ. 363) άνέγνω Γάμω. Πρβ. καί Σχαιφηρον 
Γμηγ. Κοξ>. σελ. 724. Παρ’ Ήσυχίω κεΐται «Γαρρίαι: γάμοε^ 
άντί τοΰ ΓάΑΑοε καί «Κέρσης: γάμος^ άντί τοΰ ΓάΑΑος.

άκαΜΑη—άκαΜή. Λουκιαν. Προμ. 14 «εϊ έπιβλέψειας ά- 
πασαν την γην ούκέτ’ αύχμηράν και άκαμή ούσαν». Σχολ. σελ.



ΚΡΙΤΙΚΑ. ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ. 123

54 Ίακβ. «Άκαμή ουσαν: γράφεται και άχα^ή». Την γραφήν 
άκαμή σφόδρ’ άποδοκιμάζομεν.

'ΕΛΑήνων—Μήόων. Άντίγ. Καρύστ. 188 «τούς ερωδιούς 
ύπό μέν τών Μήάων, όταν παραβάλλη τις είς τούς τόπους, ου 
μόνον ψαυομε'νους ύπομένειν, κτέ.». Την αληθή γραφήν ΈΑΛήνων 
άποκατέστησεν ό Μεούρσιος. '.ΑΑήνων—Μήόων (ΑΑ=Μ και 
Ν=Δ).

Παρά τω Γαληνώ άναγινώσκεται Τόμ. I®', σελ. 77 « ΑμοΙη! 
ούτως έν τώ κατ’ ίητρεΐόν Διοσκορίδης γράφει—οί δέ άλλοι 
γράφουσιν αΑΙοίη». νΐδε Φοήσιον Οίκον. Ιπποκρ. σελ. 25.

’Άν δέ μή σφαλλώμεθα, δέν έγράφη ύπό τού Στράβωνος σελ. 
1 68 «ήσκούντο δ’ έκ παίδων ούτως ταϊς σφενδόναις, ώστ’ ούό άΑ~ 
άως τοΐς παισιν άρτον έδίδοσαν άνευ τοΰ τή σφενδόνη τυχεΐν» 
άλλ’ ούάαμως. ‘Ίσως δέ και τό παρά Γαληνώ κείμενον Τόμ. Α', 
σελ. 188 «άναγκαΐον ένόμισεν είναι, όπόταν τι τών έκτος πα- 
ραλυπή, μή άν άάάως ημάς ένοχλεΐσθαι, εί μή έν τοΐς σώμασιν 
ύπάρχει τό αίτιον» ούδέν άλλο εινε ή έσφαλμένη άνάγνωσις τοΰ 
μηδαμώς {μηΑαΜως—μηΑαΜως—μή Άν άΑΑως}.

Έν Άθήναις τή 17 Μαίου 1878.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟΝΤΟΣ.

ΠΕΡΙ ΤΙ1Σ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΙΑΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΧΩΡΩ.

Έν τή περί ήλιου προηγουμένη πραγματεία (*)  έξητάσαμεν 
αυτόν ώς τό κύριον σώμα τοΰ ήμετέρου πλανητικού συστήματος. 
Ειπομεν δέ οτι ή έλξις αύτοΰ κυρίως κανονίζει τήν κίνησιν τών 
πλανητών, ένω τούτων αί άμοιβαΐαι έλξεις προξενοΰσαι τάς κα- 
λουμένας παρέλξεις (perturlations), τροποποιοΰσι μόνον τήν 
περί τόν ήλιον κίνησίν των, όπως έν άλλω άρθρω λεπτομερώς θά 

(*) ’Ίδί Αθηναίου τόμ. Ε'. σελ. 49, 111 καί 363.
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ειπωμεν. Ειδομεν προσέτι οτι ού μόνον διά τού ύπερβάλλοντος 
τής έλξεως αύτού ό ήλιος εινε τό κέντρον τού ήμετέρου πλανη
τικού συστήματος, άλλά διά της έν αύτω ένυπαρχούσης ένερ- 
γείας αυτός εινε δι’ ημάς ή κυρία πηγή τού φωτός και τής θερ
μότητας, εντεύθεν δέ καί τού οργανικού βίου.

Κανονιζων ο ήλιος δια τού ύπερβάλλοντος της έλζεως αύτού 
τήν κίνησιν τών πλανητών, αύτός δέν επηρεάζεται έπαισθητώς 
έκ τής έλζεως αύτών και έπομένως μένει ακίνητος σγετικώς 
προς αύτούς. Ναι μεν τό κέντρον τού ήλιου δέν ταύτίζεται ακρι
βώς μετά τού κέντρου τού βάρους τού όλου πλανητικού συστή
ματος, μάλιστα δ’ ενίοτε, όταν μεγάλοι πλανήται εύρίσκωνται 
προς το αυτό μέρος σγετικώς πρός τόν ήλιον, ολον τό σώμά του 
εζεργεται τού κοινού κέντρου τού βάρους τού όλου συστήματος' 
αι εκτοπίσεις όμως αυται του ήλιου εινε τοσουτον μ.ικραι, ώστε 
άνευ λάθους έπαισθητού θεωρούμεν ώς τό κέντρον τού βάρους 
τού ολου πλανητικού συστήματος τό κέντρον αύτού, και κατά 
συνέπειαν άποδίδομεν εις τούτο τάς γενικάς ιδιότητας έκείνου. 
Κατ’ αύτάς τό κέντρον τού βάρους δέν επηρεάζεται έκ τών αμοι
βαίων αλληλεπιδράσεων τών συστατικών τού συστήματος σω· 
ματων, οθεν επεται οτι ο ήλιος, θεωρούμενος ώς κέντρον τού βά
ρους τοΰ πλανητικού συστήματος, μένει ακίνητος σχετικώς πρός 
τούς πλανήτας.

ΊΜενει όμως έντελώς ακίνητος ό ήλιος έν τώ χώρω, ή μ.ήπως 
κινείται συμπαραφερων μεθ’ εαυτού δια τής έλζεώς του καί πάν
τα τά λοιπά σώματα τού ήμετέρου πλανητικού συστήματος ; 
"Οπως λύσωμεν τό ζήτημα αυτό, δέον νά έξετάσωμεν τήν σχε
τικήν αύτοΰ Θέσιν πρός σώματα ξένα τού συστήματος αυτού, 
πρός τούς απλανείς καλουμένους αστέρας. Εινε δέ ολως άνεπαί- 
σθητον τό λάθος έν τή συγκρίσει τής πρός τούτους θέσεως τοΰ 
ήλιου, τό προξενούμενον έκ τής μή έπ’ αύτού θέσεως ήμών, διότι 
ή άπόστασις τής γής άπό τού ήλίο>, συγκρινομένη πρός τάς απο
στάσεις τών απλανών καλούμενων αστέρων, είνε τοσούτο μικρά, 
ώστε σχετικώς πρός αύτούς ή γή δύναται νά θεωοηθή ώς ταύτι- 
ζομένη μετά τού ήλιου. Ή άκτις δηλαδή τής περί τόν ήλιον 



ΕΝ ΤΩ ΧΩΡΩ. 125

τροχιάς τής γης άπό τοϋ γνωστού πλησιεστερου απλανούς θεω- 
ρουμένη αποτελεί γωνίαν 0",92 (τήν καλουμένην ετησίαν πα- 
ράλλαξιν). Διά τόν μέγιστον δέ αριθμόν τών αστέρων είνε το- 
σοϋτον μικρά ή έτησία παράλλαξις, ώστε δέν δύναται νά έξι- 
χνιασθή ούτε διά τών λεπτότερων παρατηρήσεων και εινε δλως 
ανεπαίσθητος. Δυνάμεθα λοιπόν νά θεωρήσωμεν τάς έπι τής γης 
γενομένας παρατηρήσεις ώς γενομένας έπι τοϋ ήλιου.

Αφού διά τής παραδοχής τοϋ Κοπερνίκειου συστήματος έγκα- 
τελείφθη ή δοξασία τής έν τώ κέντρω τοϋ κόσμου ήρέμου θέσεως 
τής γής, ό ήλιος έγένετο δεκτός ώς τό κέντρον, περί τό όποιον 
κινούνται οί πλανήται, ών είς καί ή γή, αύτός δέ όρθώς έθεωρήθη 
ώς είς τών πολλών αστέρων, τών ύπό τής αρχαιότατος απλανών 
έπονομασθέντων. Ενόσω τά μέσα τών παρατηρήσεων ήσαν ατε
λή, καί ό ήλιος έθεωρεΐτο ακίνητος, όπως καί οί άλλοι απλανείς 
αστέρες. Άλλ’ όμως ό Άγγλος αστρονόμος Άλλέϋος πρώτος 
κατά τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος αΐώνος συγκρίνας τήν τοποθε
σίαν ολίγων λαμπρών αστέρων προς τήν έν τή μαθηματική συν- 
τάξει τοϋ Πτολεμαίου άναφερομένην, εύρεν ότι ή θέσις τών αστέ
ρων αύτών μετεβλήθη. Μετ’ αύτόν καί άλλοι αστρονόμοι τοϋ πα
ρελθόντος αΐώνος έ'φθασαν εις τό αύτό έξαγόμενον. Οί καλούμενοι 
λοιπόν απλανείς αστέρες φαίνονται τοιούτοι έκ τής μεγίστης 
αύτών άποστάσεως, ένεκα τής οποίας ή τυχόν κίνησις αύτών 
δέν εινε έπαισθητή άνευ λεπτών παρατηρήσεων, ή τής παρελεύ- 
σεως μακροτάτου χρόνου, μεθ’ δν αϋτη δύναται νά γίνη έπαι- 
σθητή.

Άλλά προς διευκρίνισιν καί έξακρίβωσιν τοϋ ζητήματος τής κι- 
νήσεως τών απλανών απαιτούνται δύο τινά α') ακριβής προσδιορι
σμός τής έκάστοτε θέσεως αύτών καί β') έπίσης ακριβής προσ
διορισμός τών μεταβολών, τάς οποίας ή θέσις αύτών ύφίσταται 
έξ αιτίων ξένων τής σχετικής προς ημάς κινήσεώς το^ν, τά όποια 
επομένως προξενοϋσι μόνον φαινομένην έκτόπισιν αύτών, οϊα π. χ. 
ή ύπό τού Ίππαρχου άνακαλυφθεϊσα μετάπτωσις τών ισημερι
νών σημείων.

Διά τής άνακαλύύεως τοϋ τηλεσκοπίου, παρέχοντος ακριβή 
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οπτικόν άξονα, και διά τής τελειοποιήσεως τών διαφόρων κλα·· 
δων τής φυσικής κα'ι τών τεχνικών μέσων, τά αστρονομικά ορ· 
γανα βαθμηδόν έτελειοποιήθησαν τά μέγιστα. Επίσης συνετέ - 
λεσεν είς τήν ακρίβειαν τών παρατηρήσεων ή άνεύρεσις καταλλή· 
λων μεθόδων, δ πολλαπλασιασμός αύτών τών παρατηρήσεων και 
δ κατάλληλος συνδυασμός των, όπως δι’ αύτοΰ εύρίσκωνται τά 
πιθανότερα εξαγόμενα. Ούτως δ πρώτος τών δύο άνω μνημονευ- 
θέντων δύο απαραιτήτων ορών πληροΰται νυν είς μέγαν βαθμόν.

'0 έτερος τών δύο αυτών ορών διά τοΰ συνδυασμού τής 
θεωρίας και άκριβών παρατηρήσεων πληροΰται μέ τδν αύτδν 
βαθμόν ακρίβειας όπως και δ πρώτος, χάρις είς τάς έργασίας άν- 
δρών, οίοι δ Λαπλάσιος, Βέσσεϋ^ος, Στρούβης, Λελάμβρος, Πέτερ- 
σος και άλλοι.

‘Όπως δέ δώσωμεν ιδέαν τινά τών απλώς φαινομένων μόνον 
μεταβολών τής θέσεως τών αστέρων, θέλομεν ε’ίπει ολίγα τινά 
περί τής σημαντικωτέρας αύτών, τής έκ τής μεταπτώσεως προ- 
ξενουμένης.

Αί άστρονομικαί παρατηρήσεις παρέχουσιν ήμϊν μ.όνην τήν 
διεύθυνσιν πρδς ήν βλέπομεν έκαστον αστέρα έπί τής νοερώς 
ύφ’ ήμών ώς έν κέντρω σχηματιζομένης ούρανίας σφαίρας. Τήν έπί 
ταύτης δέ θέσιν τών ούρανίων σωμάτων δρίζομεν, σχετίζοντες 
αύτήν πρδς άξιολόγους κύκλους και σημεία τής σφαίρας, τά 
όποια παρέχουσι τά ούράνια φαινόμενα. Ουτω π. χ. δρίζομεν 
τήν θέσιν άστέρος τίνος έπί τής ούρανίας σφαίρας διά τής άπδ 
τοΰ ούρανίου ισημερινού άποστάσεώς του, ήν καλοΰμεν άπόκλι- 
σιν καί διά τής γωνίας, ήν σχηματίζει δ μεσημβρινός τοΰ αστέ· 
ρος μετά τού μεσημβρινού τοΰ έαρινοΰ σημείου, τής ορθής άνα- 
βάσεως καλουμένης. Ή θέσις όμως τοΰ εαρινού σημείου, όπως δ 
μέγιστος τής αρχαιότητας αστρονόμος ‘Ίππαρχος άνεκάλυψεν, 
έκτοπίζεται άναμέσον τών άστέρων κατά μήκος τής έκλειπτικής, 
μεταπίπτοντος τοΰ σημείου αύτοΰ βραδέως έξ Α. πρδς Δ. κατά 
50 περίπου δευτερόλεπτα έτησίως. Έκ τούτου επεται ότι καί 
ή ορθή άνάβασις καί ή άπόκλισις τών άστέρων μεταβάλλεται 
ένεκα τής μ.εταπτώσεως τοϋ έαρινοΰ σημείου καί έάν οί άστέρε- 
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μένωσιν ολως άκίνητοι. 'Όπως λοιπόν ευρωμεν έαν άστηρ τις κι- 
νήται, δέον νά συγκρίνωμεν τήν συνήθως διά τής ορθής άναβα- 
σεως καί άποκλίσεως αύτοΰ παρεχομένην τοποθεσίαν του, κατά 
δύο διαφόρους έποχάς, αφού άναγάγωμεν έκάστην αύτών εις 
τήν θέσιν, ήν είχε τό εαρινόν σημεϊον είς ώρισμένην τινά εποχήν, 
λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών έν τώ μεταξύ ταύτης καί τής επο
χής έκάστης τών παρατηρήσεων φαινομένων μόνον μεταβολών 
τής ορθής άναβάσεως και τής άποκλίσεως.

Αί άρχαιότεραι παρατηρήσεις αί έχουσαι τόν νυν ύπό τής επι
στήμης άπαιτούμενον βαθμόν ακρίβειας διά τάς περί τούς απλα
νείς αστέρας έρεύνας είνε αί τοΰ περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος 
άκμάσαντος διασήμου 'Άγγλου αστρονόμου Βραδλευου. Αί παρα
τηρήσεις αύτοΰ έλαβον δλην αύτών τήν αξίαν διά τής έπεξεργε- 
σίας τοΰ Βεσσέλου, οστις έξήγαγεν έξ αύτών τήν θέσιν 3222 
αστέρων διά τήν αρχήν τοΰ έτους 1755, καί μετά πολλών άλ
λων πορισμάτων έξ αύτών έδημοσίευσε δικαίως ύπό τόν τίτλον 
Fundamenda aslronamiae.

Μετά τάς παρατηρήσεις τοΰ Βραδλεύου έχομεν τάς τοΰ με
γάλου άστρονόμου τοΰ Πανόρμου τής Σικελίας Πιάτζη, άκμά
σαντος περί τάς άρχάς τοΰ ήμετέρου αίώνος, κατόπιν δέ καί 
πολλών άλλων. Πρός εΰρεσιν λοιπόν τής κινήσεως τών αστέρων 
συγκρίνομεν τήν θέσιν αύτών κατά διαφόρους έποχάς, ών έχομεν 
ακριβείς παρατηρήσεις. 'Όσον πλέον μεμακρυσμέναι εινε αί έπο- 
χα·· αύται, τοσοΰτον άκριβέστερον τό έξαγόμενον, διότι τοσοΰτον 
μικροτέρα είνε ή έπιρροή τών άναποφεύκτων λαθών τών παρα
τηρήσεων. Δέν περιοριζόμεθα όμως νά λαμβάνωμεν μόνον τάς 
μάλλον μεμακρυσμένας παρατηρήσεις, άλλά καί πάσας τάς με
ταξύ, όπως διά τοΰ καταλλήλου συνδυασμού άπασών έχωμεν 
οσον οίόν τε πιθανώτερον έξαγόμενον. ’Εν τώ συνδυασμώ δ’ αύτω 
λαμβάνομεν ύπ’ όψιν καί τό ποιόν τών διαφόρων παρατηρήσεων 
καί άποδίδομεν είς έκάστην αύτών τό οίκεΐον βάρος, άφοΰ 
άναγάγωμεν πάσας είς τήν αυτήν έποχήν, λαμβάνοντες ύπ’ όψιν 
τάς φαινομένας μόνον μεταβολάς, άς ή θέσις τών άστέρων ύφί- 
σταται έν τω μεταξύ έξ άλλων αιτίων.
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Διά τοιούτων λοιπόν συγκρίσεων έβεβαιωθη οτι οι άπλανεΐς 
αστέρες κινούνται σχετικώς πρδς ημάς. "Ιδωμεν όμως νΰν τι 
της κινήσεως άντιλαμβανόμεθα.

Διά τών αστρονομικών παρατηρήσεων προσδιορίζομεν μόνον 
την διεύθυνσιν, πρδς ην βλέπομεν έκαστον αστέρα έπι τής νοε- 
ράς ύφ’ ήμών ώς έν κέντρω σχηματιζομένης ούρανίας σφαίρας. 
Έκ τούτου λιοπόν έπεται οτι έάν άστήρ τις πλησιάζφ πρδς ημάς 
ή απομακρύνεται άφ’ ήμών, ήτοι κινήται κατά τήν οπτικήν 
ακτίνα, ή διεύθυνσις πρδς τήν οποίαν τδν βλέπομεν, έπομένως 
και ή θέσις αύτοΰ έπι τής ούρανίας σφαίρας, δέν μεταβάλλεται. 
Τήν κίνησιν "λοιπόν άστέρος κατά τήν οπτικήν ακτίνα δέν δυ
νάμεθα νά άντιληφθώμεν διά τών αστρονομικών παρατηρήσεων. 
Έάν τουναντίον άστήρ τις κινήται καθέτως έπι τής οπτικής 
άκτΐνος, τότε ή διεύθυνσις πρός τήν οποίαν τδν βλέπομεν με
ταβάλλεται, καί αυτός φαίνεται έκτοπιζόμενος έπι τής ούρανίας 
σφαίρας. Έάν πάλιν ή σχετική πρδς ήμάς κίνησις άστέρος τίνος 
εχ·/) διεύθυνσιν διάμεσον μεταξύ τής οπτικής άκτΐνος και τής 
έπ'ι ταύτης καθέτου, τότε αύτδς φαίνεται έκτοπιζόμενος κατά 
τήν κάθετον ταύτην μόνον. Διά νά δμιλήσωμεν δέ διά τών συ
νήθων επιστημονικών όρων άκριβέστερον, ή φαινομένη έκτόπισις 
ίσοΰται μέ τήν συνιστώσαν τής κινήσεως κατά τήν διεύθυνσιν 
τής έπι τής οπτικής άκτΐνος καθέτου, ένω τήν κατά τήν άκτΐνα 
ταύτην συνιστώσαν δέν δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν. Τό μέρος 
τής κινήσεως, τδ όποιον βλέπομεν, εινε τοσοΰτο μικρότερον, οσον 
ή διεύθυνσις αύτής πλησιάζει τήν τής οπτικής άκτΐνος, τοσοΰτο 
δέ μεγαλήτερον, οσον μάλλον πλησιάζει τήν έπί ταύτης καθέ
του. Έντεΰθεν έπεται οτι καί έάν άστήρ τις φαίνεται ακίνητος, 
δέν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν οτι αύτδς εινε άκινητος, διότι 
δυνατόν νά κινήται κατά τήν οπτικήν άκτΐνα και έπομένως ήμεΐς 
δέν δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν τήν κίνησιν αύτοΰ. Την έπι τής 
ούρανίας σφαίρας έκτόπισιν τών άστέρων, ην καλοΰμεν ίδιαν κι- 
νησιν αύτών, άντιλαμβανόμεθα ως τοξον μεγίστου κύκλου έπι 
ταύτης, διότι εύρισκόμεθα έν τω κέντρω τής περιξ ήμών νοεράς 
σχηματιζομένης σφαίρας ταύτης. 'Ένεκα δε τής τελειότητας τών 
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αστρονομικών γωνιομετρήσεων, τάς όποιας έχομεν άπο τής επο
χής τοΰ Βραδλεύου και έντεύθεν, δυνάμεθα να προσδιορισωμεν 
τάν ιδίαν κίνησιν τών αστέρων μετά μεγάλης ακρίβειας.

Άλλά πόθεν προέρχεται ή κίνησις τών αστέρων j Τρεις εινε 
αί δυναται εξηγήσεις αύτης* α') ή οί αστέρες μόνον κινούνται και 
ό ήλιος ηρεμεί, β') η ό ήλιος μόνος κινείται, οί δέ ά'λλοι αστέρες 
μένουσι πράγματι ακίνητοι, καί τότε ή κίνησις αύτών εινε μό
νον φαινομένη καί απλή άπεικόνισις τής του ήλιου, γ') ή και ό 
ήλιος καί οί αστέρες κινούνται.

Πρδς άρσιν έκ τών προτέρων τών δύο πρώτων έκ τών έξηγή- 
σεων αύτών άς συγκρίνωμεν τον ήλιον προς τούς λοιπούς αστέρας.

Δυσχερεστάτη ή μάλλον άτελεστάτη είνε ή σύγκρισις τής 
λαμπρότητας τοΰ ήλιου προς τήν τών άλλων αστέρων, ένεκα τοΰ 
δι’ ήμάς υπερβάλλοντας τής λαμπρότητας αύτοϋ. Ουχ ήττον τα 
έξαγόμενα, τά όποια κατά τήν σύγκρισιν αύτήν εύρέθησαν, παρέ- 
χουσι προσέγγισίν τινα πρός τήν αλήθειαν, ικανήν δπως γνωριζω- 
μεν όποια τις περίπου είνε ή εντασις τοΰ φωτός αύτού, συγκρινο- 
μένΟυ πρός τήν τών άλλων όμοτίμων αύτώ αύτοφώτων σωμά
των. ©έλομεν δέ συγκρίνει τόν ήλιον πρός αστέρας, ών ή άπό- 
στασις είνε γνωστή (μέχρι βαθμού προσεγγίσεως πρός τήν αλή
θειαν), δπως ουτω δυνηθώμεν νά συγκρίνωμεν καί τήν σχετικήν 
λαμπρότητα αύτοϋ τε καί τών αστέρων, έάν εύρίσκοντο είς τήν 
αύτήν άφ’ ήμών άπόστασιν. 'Ως γνωστόν δηλαδή έκ τής φυσι
κής, αί εντάσεις τού αύτού φωτός είς διαφόρους αποστάσεις είνε 
άντιστρόφως ανάλογοι τών αποστάσεων αύτών. Έάν λοιπόν υπο- 
θέσωμεν τδν ήλιον είς διπλάσιάν άπόστασιυ, ή φαινομένη αύτοϋ 
λαμπρότης θά ήνε μόνον τό | έκείνης, ήν έχει δι’ ήμάς είς τήν 
πραγματικήν αύτού άπόστασιν, έάν είς τριπλασίαν, τδ |·, καί 
ουτω καθεξής. Είς άπόστασιν 790 χιλ. φοράς μείζονα θά έχη 
λαμπρότητα ίσην πρός μόνον = τδ 6 2Τ1-0 θ θνό 0 0 0 τής πραγμα- 
ματικής αύτού δι’ ήμάς λαμπρότητος.

'Όπως συγκρίνωμεν δμως τήν λαμπρότητα τού ήλιου πρός 
τήν άλλων άστέρων, δέον νά ήνε γνωστή καί ή άπόστασις τού
των σχετικώς πρός τήν τού ήλιου άφ’ ήμών καί δ λόγος τής φαι-

(ΆΟηναίου τεύχος β' έτους ζ'.) 9.
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νομένης λαμπρότατος αύτών πρδς την του ήλιου. Έκ τών φω
τομετρικών ερευνών του Ζοιλνέρου εινε γνωστός δ λόγος ούτος 
μεταξύ ήλίου και του λαμπρού άστέρος τής Λύρας, τοϋ οποίου ή 
άπόστασις εινε γνωστά’ δυνάμεθα λοιπόν διά τοϋ ανωτέρω μνη
μονευόμενου νόμου της φυσικής νά ευρωμεν τδν λόγον της λαμ
πρότητας τοϋ άστέρος αύτοΰ και τοϋ ήλίου, έάν ούτος εύρίσκετο 
εις την άπός-ασιν εκείνου. Ό λαμπρός της Λύρας απέχει 790,000 
φοράς περιστότερον η ό ήλιος. Έάν λοιπόν εύρίσκετο είς την ά- 
πόστασιν εκείνου ό ήλιος, ή λαμπρότης αύτοΰ θά ητο 624 διςε- 
κατομμύρια φοράς μικροτέρα, ένω ή τοϋ άστέρος αύτού είνε μόνον 
26 διςεκατομμύρια φορών μικροτέρα της τοϋ ηλίου είς ήν άπό- 
στασιν εύρίσκεται. Ό λόγος λοιπόν της λαμπρότητας τοϋ λαμ
πρού της Λύρας πρδς την τοϋ ηλίου εινε ώς 26 διςεκατομμύρια 
πρδς 624 διςεκατομμύρια’ κατά συνέπειαν δ άστήρ αυτός είνε 
πράγματι 24 φοράς λαμπρότερος τοϋ ηλίου.

Έτέρωθεν τών κάτωθι σημειουμένων άστέρων εινε γνωστή και 
ή άπόστασις καί δ λόγος της φαινομένης λαμπρότητας αύτών 
πρδς τήν τοϋ λαμπρού τής Λύρας έκ τών φωτομετρικών έρευνών 
τοΰ Ζοιλνέρου καί άλλων. Δι’ όσους δέν ύπάρχουσιν άμεσοι φω- 
τομετρικαί συγκρίσεις εύρίσκεται κατά προσέγγισιν ή σχετική 
λαμπρότης διά τού λόγου , ήν εύρεν δ 'Ροσένιος μεταξύ τής 
σχετικής λαμπρότητας δύο άλληλοδιαδόχων τάξεων. Δυνάμεθα 
λοιπόν νά ευρωμεν διά τού αυτού νόμου καί ταύτην τήν λαμπρό
τητα, ήν θά ειχεν έκαστος αύτών, έάν εύρίσκοντο είς ϊσην άφ’ η
μών άπόστασιν μέ τδν λαμπρόν τής Λύρας. Ό κάτωθι πίναξ 
παρέχει τήν παράλλαξιν τών έν αύτω σημειουμένων άστέρων, 
τήν άφ’ ημών άπόστασιν αύτών μέ μονάύα τήν άπόστασιν τού 
ήλιου, τήν τάξιν αύτών, την φαινομένην λαμπρότητα μέ μονάδα 
τήν τοϋ λαμπρού τής Λύρας καί τήν λαμπρότητα αύτών μέ τήν 
αυτήν μονάδα, έάν εύρίσκοντο εις την απόστασιν τοϋ άστέρος 
τούτου. 'Η τελευταία στήλη έμφαίνει την σχετικήν λαμπρότητα 
τών άντιστοιχούντων άστέρων προς την λαμπρότητα τοϋ ήλιου 
ώς μονάδα λαμβονομένην.
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Λαμπρός τής Λύρας 0.261 790000 [1 1,000 1,000 26
Σείριος 0,193 1068000 1 4,285 7,834 200
Άρκτοΰρος 0,127 1624000 1 1,165 4,920 126
α τοΰ Κενταύρου 0,919 224500 1 1,475 0,1 ·9 3
Πολικός 0,076 21140003 0,126 1,486 38
η τής Κασσιοπείας 0,371 433000 4 0,032 0,016 1
20 ρ τού Όφιούχου 0,162 1271000 4 0,016 0,0001 1
71185 Λαλάνδου 0,511 403000,8 0,0008 0,042 0,02
ήλιος — 1| 26 διςεκ. 0,039 1

Έκ τοΰ πίνακος αύτοΰ βλέπομεν οτι απολύτως ύπάρχουσιν 
αστέρες λαμπρότεροι τοΰ ήμετέρου ήλιου, αυτός δε, έαν εύρικετο 
είς τήν άπόστασιν τοΰ λαμπροΰ τής Αύρας, θά ήτο άστήρ 4 
τάξεως, όπως τοΰτο ευκόλως εξάγεται έκ τοΰ ανωτέρω μνημο- 
νευθέντος λόγου τοΰ 'Ροζενίου (Rosen).

Πδωμεν νΰν, οπερ καί τδ σπουδαιότερον, οποία τις εινε 
ή μάζα τοΰ ήλίου συγκρινομένη πρδς τήν μάζαν άλλων άστέ
ρων, διότι τδ ποσδν τής μάζης σώματός τίνος κανονίζει τήν 
επιρροήν αύτοΰ έπί τής κινήσεως τών άλλων σωμάτων, 7<αμ- 
βανομένης ύπ’ δψιν καί τής άμοιβαίας άποστάσεως. Ό δγκος 
και ή μ,ορφή τών ουρανίων σωμάτων δέν εχει έπιρροήν τινα 
διά τάς μεταξύ τών άπλανών άστέρων τυχδν ύπαρχούσας 
σχέσεις άμοιβαίας έ'λξεως, διότι ούτοι δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς σημεία ένεκα τής παμμεγίστης άπ’ άλλήλων άποστάσεως.

Ευτυχώς, έάν ήνε γνωστή ή άφ’ ήμών άπόστασις διπλού τίνος 
άστέρος καί δ χρόνος τής περιφοράς τοΰ ένδς τών δύο συστατικών 
αύτοΰ σωμάτων περί τδ έτερον, δυνάμεθα νά συγκρίνωμεν τήν 
μάζαν τού συστήματος τών δύο αύτών σωμάτων πρδς τόν ήλιον. 
Τδ δυνατόν δέ τής τοιαύτης συγκρίσεως εινε εύληπτον, έάν άνα- 
μνησθώμεν οσα περί τής μ,ετρήσεως τής μάζης τού ήλιου είπομεν 
έν τή περί τούτου πραγματεία. ΤΙ κίνησις δηλαδή τού ένδς τών 
δύο συστατικών σωμάτων περί τδ έτερον κανονίζεται ύπδ τής 
άμοιβαίας έλξεως αύτών, ήτις έξαρτάται έκ τοΰ ποσού τής μά- 
ζης αύτών καί τής άμοιβαίας άποστάσεως. Έάν λοιπόν ήνε 
γνωστή ή σχετική αύτών θέσις καί ή άπόστασις αύτών άφ’ ήμών, 
δυνάμεθα νά ευρωμεν τήν άμοιβαίαν αύτών άπόστασιν. Είτα δέ
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διά τής γνωστής αύτών κινήσεως δυναμεθα να προσδιορίσωμεν 
τό άποτέλεσμα τής αμοιβαίας αύτών έλξεως και κατα συνέπειαν 
τήν μάζαν αυτών, διότι έκ τοϋ ποσού αυτής έξαρτάται ή έλξις. 
Κυρίως έκαστον τών δύο σωμάτων κινήται έκ τής αμοιβαίας 
ελξεως περί τό κοινόν κέντρον τού βάρους τού συστήματος αύ
τών. 'Όπως προσδιορίσωμεν τήν κίνησιν έκάστου, δέον νά πα- 
ρατηρήσωμεν τήν έκτόπισιν έκάστου αύτών χωριστά’ επειδή 
όμως αί παρατηρήσεις τής κινήσεως τοσούτο μεμακρυσμένων σω
μάτων σχετικώς πρός τρίτον σημεΐον τής ούρανίας σφαίρας, οίον 
τό εαρινόν ισημερινόν σημεΐον, ύπερβαίνουσι τά δρια τού έφικτού, 
παρατηρούμεν μόνον τήν σχετικήν έκτόπισιν τού ένός τών δύο 
πλησιόχωρων σωμάτων περί τό έτερον, υποτιθέμενοι τούτο ακί
νητον. Πρός τούτο δέ άποδίδομεν είς τό ύποτιθέμενον ώς κινού- 
μενον καί τού έτέρου τήν έν τώ συστήματι κίνησιν, άπαραλλά- 
κτως δπως όταν δύο άνθρωποι πλησιάζωσιν άλλήλους, διά νά 
ευρωμεν τήν σχετικήν κίνησιν τοϋ ένός πρός τόν έτερον, δυνάμε
θα τούτον μέν νά ύποθέσωμεν ακίνητον, έκεΐνον δέ ώς κινούμενον 
μέ ταχύτητα ΐσην πρός τό άθροισμα τής ταχύτητος άμφοτέρων. 
Έπί τή υποθέσει δμως αύτή ή κίνησις τού σώματος τοϋ υποτι
θεμένου ώς μόνου κινουμένου γίνεται ώσανεί ή μάζα άμφοτέρων 
ήτο συνηνωμένη είς τό ακίνητον ύποτιθέμενον, διότι τήν πρός 
άλληλα έκάστοτε κατάπτωσιν άμφοτέρων άποδίδομεν είς τό έν 
μόνον ώσανεί έκ τής άμοιβαίας έλξεως τών μαζών αύτών. Έπα- 
ναλαμβάνομεν δέ καί ένταύθα δ,τι έν τή προτέρα ημών περί ήλίου 
πραγματεία εΐπομεν περί τής σημασίας τής καταπτώσεως. Έάν 
λοιπόν ήνε γνωστή ή άφ’ ημών άπόστασις διπλού τίνος άστέρος καί 
ή τροχιά τού ένός τών δύο συστατικών αύτοΰ σωμάτων περί τό 
έτερον, τότε δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τήν μάζαν τοΰ συστή· 
μάτος άμφοτέρων σχετικώς πρός τήν μάζαν τοΰ ήλίου.

Διά μόνον τό σύστημα τών δύο συστατικών σωμάτων τοΰ 
Σείριου προσδιωρίσθη ή τροχιά έκάστου, διότι έγένοντο παρατη
ρήσεις τής έκτοπίσεως τοΰ ένός (τοϋ πολύ λαμπροτέρου) ούχί 
σχετικώς πρός τό έτερον, άλλά προς σημεία άλλα νοερά. Μέχρι 
τού 1862 δηλαδή ό ασθενέστερος άστήρ δέν είχε παρατηρηθή 
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ένεκα τοΰ άτονωτάτου αύτού φωτός και τής άμαυρωσεως εκ τής 
γειτνιάσεως προς τόν λαμπρότερον τών άπλανών' ή ενέργεια ό
μως αύτοϋ ητο γνωστή, διότι παρετηρήΟησαν εκτοπίσεις τοϋ 
λαμπρότερου μή δυνάμεναι άλλως νά έξηγηθώσιν ή διά τής πα
ραδοχής κινήσεως αύτοϋ ένεκα τής έλξεως ετέρου πλησιόχωρου 
αοράτου σώματος. Ό μέγας λοιπόν Βέσσελος ύπελόγισε τήν τρο
χιάν τοϋ Σείριου, ή δέ πείρα έβεβαίωσε τά έξαγόμενα τών υπο
λογισμών αύτοϋ, διότι τω 1862 άνεκαλύφθη διά τηλεσκοπίων 
ισχυρότατων ό δευτερεύων άστήρ τοϋ συστήματος τοϋ Σείριου. 
Ό προσδιορισμός λοιπόν τής μάζης ουρανίων σωμάτων είνε δυνα
τός δι’ εκείνους τών διπλών αστέρων, τών οποίων καί ή κίνησις 
είνε γνωστή και ή άφ’ ήμών άπόστασις. Επειδή δέ προσδιορί- 
ζομεν τήν σχετικήν κίνησιν τοϋ ενός τών δυο συστατικών σω
μάτων περί τό έτερον, προσδιορίζεται ή μάζα τοϋ ολου συστή
ματος, καί μόνον διά τό σύστημα τοϋ Σείριου είνε γνωστή ή μάζα 
έκάστου τών δυο συστατικών αύτοϋ σωμάτων. Ούτως εύρέθη οτι 
έν τώ συστήματι τοϋ Σείριου δ μέν πρωτεύων άστήρ έχει δεκα- 
τετραπλασίαν μάζαν τής τοϋ ήλιου, δ δέ δευτερεύων 7πλασίαν. 
'Ο διπλούς άστήρ α τοϋ Κενταύρου έχει μόνον τά y τής μάζης 
τοϋ ήλιου, δ 70ρ τού Όφιούχου όμως 3 | φοράν πλείονα.

Εντεύθεν παρατηρούμεν δ'τι ύπάρχουσιν άστέρες έχοντες 
πλείονα μάζαν ή ό ή'λιος, άλλοι δέ πάλιν όλιγωτέραν, έξ ού 
έπεται δ'τι ό ήμέτερος ήλιος δέν είνε σώμα έξαιρετικώς μέγα, 
άλλ.’ όμότιμον πρός άλλα ούράνια σώματα, τά όποια ένεκα 
τής μεγίστης αύτών άφ’ ήμών άποστάσεως φαίνονται εις ήμάς 
ώς σημεία μόνον λάμποντα. Έάν λοιπόν οί άστέρες, έξ ών καί 
ό ήλιος, δέν άποτελώσι σύστημα, τότε ούδείς λόγος, δ'πως μό
νος ούτος κινήται. Έάν τούναντίον, δ'περ και τό πιθανώτε- 
ρον συναποτελώσι τινές ή πλείονες ή καί πάντες όμοϋ έν ή 
πλείονα συστήματα, τότε ή μεταξύ τών συστατικών σωμά
των σχέσις δέον νά κανονίζεται ύπό τής άμοιβαίας έλξεως, 
ήτις εινε γενική τής ύλης ίδιότης, όπως τούτο ή μεταξύ τών 
διπλών καί πολλαπλών άστέρων φυσική σχέσις διδάσκει. Καί 

είς την περιπτωσιν όμως αυτήν μεταξύ όμοτίμων σωμάτων 
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ούδέν έζ αύτών μόνον κανονίζει διά τού ύπερβάλλοντος τής 
μάζης αύτοΰ τήν κίνησιν τών λοιπών, άλλά πάντα όμοϋ αλ- 
ληλεπιδρώντα. Είς τήν περίπτωσιν δμως ταύτην μόνον τδ 
κοινόν κέντρον τής άδρανείας έχει σχετικήν έν τώ συστήματι 
ηρεμίαν. Τό κέντρον δ’ αύτό δυνατόν νά κατέχεται κατά σύμ- 
πτωσιν ύπό σώματός τίνος μεγάλου ή μικρού, δυνατόν όμως 
καί νά ήνε απλώς σημεΐον τοΰ χώρου. Τό ζήτημα περί τοΰ έάν 
ό Γαλαξίας ολος, ό περιλαμβάνων τό πλεΐστον τών εις ημάς 
ορατών άστέρων, άποτελή εν σύστημα, δέν είνε είσέτι λελυμέ- 
νον’ πιθανώτατον όπως δήποτε είνε, οτι ύπάρχουσι μερικά συ· 
στήματα μεταξύ σχετικώς πλησιόχωρων άστέρων, τά όποια 
δυνατόν νά συνδέωνται πάλιν πρός άλληλα άποτελοΰντα ούτως 
άνώτερα συστήματα. Είτε λοιπόν και δ ήλιος άνήκει είς τοιοΰ- 
το μερικόν σύστημα, είτε είνε συστατικόν άπ’ εύθείας άνωτέρου 
συστήματος, ή πείρα διδάσκει, όπως παρακατιόντες θά ίδωμεν, 
οτι δέν είνε άκίνητος σχετικώς πρός τούς άστέρας, τών οποίων 
ή ιδία κίνησις είνε γνωστή. ΓΌπως λοιπόν ούτοι καί ό ήλιος 
κινείται έν τώ χώρω συμπαραφέρων ολον τδ πλανητικόν σύ
στημα. 'Η έπι τής ούρανίας λοιπόν σφαίρας άλλαγή τής θέ- 
σεως τών άστέρων είνε άποτέλεσμα καί τής πραγματικής αύ
τών κινήσεως έν τω χώρω καί τής κινήσεως τοΰ ήλιου, άπει- 
κονιζομένης ύπ’ έκείνων.

•Ίδωμεν νΰν τί τής κινήσεως τοΰ ήλίου δυνάμεθα νά προσδιο- 
ρίσωμεν διά τής παρατηρήσεως τής έπι τής ούρανίας σφαίρας 
φαινομένης έκτοπίσεως τών άστέρων, ήν έκαλέσαμεν ίδιαν κί- 
νησιν αύτών.

’Εν τή κινήσει σώματός τίνος διακρίνομεν τήν διεύθυνσίν 
τής κινήσεως αύτοΰ καί τήν ταχύτητα μεθ’ ής κινείται (*).  
Ή ύπό τών άστρονομικών παρατηρήσεων παρεχομένη ιδία κί- 
νησις τών άστέρων είνε άποτέλεσμα καί τής πραγματικής κι- 
νήσεως αύτών και τής τοΰ ήλίου άπεικονιζομένης ύπ’ έκείνων.

(*) Πλήν τής διευΟύνσεως καί τής ταχυτητος δέον νά ήνε γνωστή καί 
ή θέσις, ήν τό κινητόν έϊχεν εις ώρισμενην τινά έποχήν,
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Διακρίνομεν δέ, καθ’ ά ειπομεν, (/.όνον την άλλαγην της διευθυν- 
σεως, κατά τήν οποίαν βλέπομεν τούς άστέρας έπί τής ούρα
νίας σφαίρας. Παρατηρούντες λοιπόν τήν ιδίαν κίνησιν άστέρος 
τινός προσδιορίζομεν το αποτέλεσμα μέρους μόνον τής κινήσεως 
αύτοΰ καί του ήλίου, διότι τήν έκ τής κινήσεως έκαστου συμ- 
πλησίασιν ή άπομάκρυνσιν (τήν συνιστώσαν κατά τήν οπτικήν 
άκτΐνα), ώς μή προξενούσαν αλλαγήν τής διευθύνσεως προς ήν 
βλέπομεν τόν άστέρα, δέν τήν διακρίνομεν' άντιλαμβανόμεθα 
δέ μόνον τό άθροισμα τών κατά τήν κάθετον τής οπτικής ά- 
κτϊνος συνιστωσών άμφοτέρων τών κινήσεων. Άλλ’ έκαστη 
τών δύο αύτών συνιστωσών έξαρτάται έκ τής διευθύνσεως καί 
τής ταχύτητος έκατέρας τών δύο κινήσεων, έτι όέ καί τής 
γνωστής σχετικής τοποθεσίας άμφοτέρων τών κινούμενων σω
μάτων' καί ή ιδία λοιπόν κίνησις ένος άστέρος έζαρτάται εκ 
τής κινήσεως αύτοΰ τε καί τοΰ ήλιου, ών έκατερα είναι άγνω
στος. Έάν προσλάβωμεν τήν γνωστήν ιδίαν κίνησιν και δευτέ
ρου άστέρος, πάλιν εΐσάγομεν είς τό πρόβλημα τήν άγνωστον 
τούτου πραγματικήν κίνησιν. "Οσους λοιπόν άστέρας καί άν 
λάβωμεν ύπ’ οψιν, αί άγνωστοι πραγματικαί κινήσεις έκάστου 
αύτών καί τοΰ ήλίου εινε πλείονες τών έκ τών παρατηρήσεων 
παρεχομένων ιδίων κινήσεων αύτών, έπομένως τό πρόβλημα τοΰ 
προσδιορισμού τής κινήσεως τοΰ ήλίου μένει άλυτον διά μόνου 
τοΰ προσδιορισμού τής ιδίας κινήσεως τών άστέρων, οποίαν 
προηγουμένως ώρίσαμεν αύτήν.

"ίδωμεν νύν τί τής κινήσεως τού ήλίου δυνάμεθα νά προσ- 
διορίσωμεν.

Τήν κίνησιν τοΰ ήλίου δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν δι’ άρκοΰν- 
τα χρονικόν διάστημα ώς εύθύγραμμον, διότι καί τοιαύτη έάν 
δέν ηνε, βεβαίως ή καμπύλη ήν καταγράφει εινε τοσούτον με
γάλη, ώστε δυνάμεθα ίκανώς μέγα τόξον αύτής νά τό θεωρή
σωμεν ώς τμήμα εύθείας γραμμής, ής ή διεύθυνσις εινε καί ή 
τής κινήσεως τοΰ ήλίου. 'Ως τοιαύτη δέ γραμμή δέον νά θεω- 
ρηθή κατά τά έν τοϊς μαθηματικοϊς άποδεδειγμένα ή εφαπτο
μένη εις τό μέρος τής τροχιάς τοΰ ήλίου, τό όποιον νύν ούτος 
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διατρέχει. Έάν ό ήλιος μόνος έκινεϊτο, οί δέ άστέρες εμενον 
ακίνητοι, τότε έκαστος αύτών θά έφαίνετο κινούμενος έπί της 
ούρανίας σφαίρας κατά τόξον μεγίστου κύκλου. Ό κύκλος αύτος 
θά ώρίζετο έκ τής πρός τον αστέρα οπτικής άκτΐνος καί τής 
διευθύνσεως τής κινήσεως τού ήλιου, δθεν έπεται δτι ό κύκλος 
αύτός θά διήρχετο διά τού σημείου τής ούρανίας σφαίρας, πρός ο 
διευθύνεται ό ήλιος κινούμενος καί διά τοΰ έκ διαμέτρου αντιθέ
του σημείου, άπό τοΰ οποίου άπομακρύνεται. Τό πρώτον τών 
σημείων αύτών ας τό σημάνωμεν διά Ο. Είς τήν περίπτωσιν 
τής κινήσεως μόνου τοΰ ήλιου ό προσδιορισμός τοΰ σημείου Ο 
θά ήτον εύχερής, διότι θά ήρκει νά εύρωμεν τά δύο σημεία τής 
τομής δύο μεγίστων κύκλων καταγραφομένων έπί τής ούρανίας 
σφαίρας ύπό δύο διαφόρων άστέρων ένεκα τής κινήσεως μόνου 
τοΰ ήλιου. Έκ τών δύο αύτών έκ διαμέτρου αντιθέτων σημείων 
τό Ο είνε έκείνο, άπό τοΰ οποίου οί άστέρες πάντες φαίνονται 
απομακρυνόμενοι.

Πράγματι όμως δέν κινείται μόνος ό ήλιος, άλλά και οί ά
στέρες συγχρόνως, δθεν τό πρόβλημα τοΰ άκριβοΰς προσδιορι
σμού τοΰ σημείου Ο καί τής ταχύτητος τής κινήσεως τοΰ 
ήλιου εινε άπροσδιόριστον, καθά προηγουμένως εϊπομεν. Έάν 
όμως κάμωμεν προϋπόθεσίν τινα πιθανήν, τότε είνε κατορθωτός 
ό κατά προσέγγισιν προσδιορισμόν τοΰ σημείου Ο, τοΰ σημείου 
δηλαδή τής ούρανίας σφαίρας πρός τό όποιον διευθύνεται νΰν 
ό ήλιος κινούμενος. Ή προϋπόθεσις αύτή, ήν ή πείρα έπικυροΐ, 
εινε δτι ή διεύθυνσις τής πραγματικής κινήσεως τών άστέρων 
εινε διάφορος δι’ έκαστον αύτών. Δέν υπάρχει δηλαδή λόγος 
τις δπως προτιμώσι πολλοί έξ αύτών, δλως ά'σχετοι πρός άλ- 
λήλους, τήν αύτήν διεύθυνσιν. Έάν λοιπόν λάβωμεν ύπ’ δύιν 
πολλούς έξ αύτών είς διάφορα μέρη τής ούρανίας σφαίρας ευ
ρισκομένους καί κατά συνέπειαν άσχετους πρός άλλήλους, τότε 
θά ΰπάρχτ) μεγάλη ποικιλία τής διευθύνσεως έν τή πραγματι
κή αύτών κινήσει. Δυνατόν τινες αύτών, ευρισκόμενοι πλησίον 
άλλήλων καί άποτελοΰντες σύστημα, νά έχωσι τήν αύτήν διεύ- 
θυνσιν έν τή κινήσει αύτών. Έάν δμως λάβωμεν δσον τό δυ
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νατόν πλείονας είς ολως διάφορα μέρη του χώρου ευρισκομένους, 
κατά συνέπειαν ασχέτους πρός άλλήλους, τότε διά το σύνολον 
δυνάμεθα νά δεχθώμεν ώς αληθή τήν ανωτέρω προϋπόθεσιν.

Δεκτής λοιπόν ταύτης γενομένης, θέλομεν έχει έν τή ίύια 
κινη'σει έκάστου άστέρος τυχαΐον μέν στοιχεϊον τήν επιρροήν 
τής πραγματικής αύτοϋ κινη'σεως, σταθερόν δέ τήν άπεικόνισιν 
τής κινη'σεως τοϋ ήλιου. Λαμβάνοντες λοιπόν ύπ’ δψιν πολλούς 
αστέρας, δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τήν έν τή ιδία κινήσει 
αύτών εΐσερχομένην κίνησιν τοΰ ήλίου, θεωροϋντες τήν έπιρροήν 
τής πραγματικής αύτών κινήσεως ώς τροποποιούσαν μ,όνον τυ- 
χαίως τό αποτέλεσμα τής κινήσεως τοΰ ήλίου. Θεωροΰμεν δη
λαδή τήν ιδίαν κίνησιν τών άστέρων ώς αποτέλεσμα μόνον 
τής κινήσεως τοΰ ήλίου, τό δ’ έν αύτή είσερχόμενον αποτέλε
σμα τής πραγματικής αύτών κινήσεως ώς τυχαΐον λάθος, τοϋ 
οποίου τήν έπιρροήν ζητοΰμεν νά άπαλείψωμεν διά τοϋ συνδυα- 
σμοϋ τής ιδίας κινήσεως δσον οίόν τε πλειόνων άστέρων. Ή 
πείρα δέ, δπως έκ τών περαιτέρω μνημονευομένων διαφόρων 
έξαγομένων καταφαίνεται, έπικυροΐ τήν προϋπόθεσιν, ήν άνω- 
τέρω έδέχθημεν.

Πρώτος έπροσδιώρισεν ’Έρσχελος ό πρεσβύτερος τό σημεΐον 
τής ούρανίας σφαίρας, πρός τό όποιον διευθύνεται ό ήλιος, 
λαβών ύπ’ δψιν τήν ιδίαν κίνησιν 80 άστέρων. Εύρε δέ οτι τό 
σημεΐον αύτό είχε διά τήν αρχήν τοΰ 1800 ορθήν άνάβασιν 
260°44' και άπόκλισιν 2.6°16', επομένως εύρίσκεται πρός τήν 
διεύθυνσιν, πρός τήν οποίαν βλέπομεν τόν αστέρα έν τώ άστε- 
ρισμώ τοΰ Ήρακλέους. Ο Πρεβώτος εύρε διά τήν αύτήν επο
χήν πλησιόχωρον σημεΐον. Ό Γαΰσος ό έφευρών τήν μέθοδον 
τών έλαχίστων τετραγώνων πρός έξίσωσιν τών τυχαίων λα
θών (όποια θεωρούνται και τά έπι τής ιδίας κινήσεως τών ά
στέρων άποτελέσματα τής πραγματικής αύτών κινήσεως, καθ’ 
ά προηγουμένως ε’ίπομεν), εύρε διά τήν αύτήν εποχήν τήν μέν 
ορθήν άνάβασιν 259°10', τήν δέ άπόκλισιν 30°50'. Πρώτος, 
ό'στις έστηρίχθη έπί τοΰ συνδυασμού τής ιδίας κινήσεως μεγά
λου άριθμοϋ άστέρων ύπήρζεν ό Άργελάνδρος. Ό μέγας ουτος 
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καί λεπτότατος παοατηρητής, συγκρινας τάς τοποθεσίας 560 
άστέρων, άς αύτός εύρε, πρός τας τοποθεσίας αύτών, ας ευρον 
αρχαιότεροι παρατηρηταί άπό τοΰ Βραδλεΰου και εντεύθεν, 
έξήγαγε τήν ίδιαν κίνησιν αύτών. ’Εκ τών 560 άστέρων αύ
τών ελαβεν ύπ’ οψιν είς τόν προσδιορισμόν τοΰ σημείου, πρός 
τό όποιον κινείται ό ήλιος, μόνον 390, τών όποιων ή ιδία κί- 
νησις έτησίως εινε μείζων τοΰ 0",1. Διήρεσε δ’ αύτούς είς τρεις 
τάζεις, έζ ών ή πρώτη περιλαμβάνει 21 άστέρας, έχοντας 
έτησίαν ιδίαν κίνησιν μείζονα τοΰ 1", ή δευτέρα περιλαμβάνε1 
50, ών ή ίόια κίνησις είναι μικροτέρα μέν τοΰ 1", μείζων ό
μως τών Ο",5' τέλος ή τρίτη περιλαμβάνει 309 άστέρας έχον
τας ιδίαν κίνησιν μεταξύ Ο",5 καί 0",1

Ό Λουνδάλος προσλαβών έκ τών 560 τοΰ Άργελάνδρου 
άστέρας πλήν τών 390 καί άλλους, ών ή ιδία κίνησις εινε μεί
ζων τών 0 ,08 έλάσσων όμως τοΰ Ο'',1 εύρε διά τό ζητού
μενου σημεϊον την τεποθεσίαν, άναφερομένην είς την θέσιν της 
έαρινής ισημερίας τοΰ 1800.

Ό Γαλοουαίϋος λαβών ύπ’ οψιν την ιδίαν κίνησιν άστέρων 
ιδίως τοΰ νοτίου ημισφαιρίου, επομένως άλλους παρά τούς βο
ρείους, ους οί προηγούμενοι είχαν ύπ’ οψιν, εύρε διά τό 1800 
τήν μέν ορθήν άνάβασιν 260 1', τήν δε άπόκλισιν-|-34 ’ 23'.

Καί τό εξαγόμενον αύτό, στηριζόμενον έπί άστέρων τοΰ νο
τίου ημισφαίριου, συμφωνεί πρός τά προηγούμενα.

Τήν πλησιεστέραν καί έντελεστέραν έρευναν πρός εύρεσιν τοΰ 
σημείου τής ούρανίας σφαίρας, πρός τό όποιον διευθύνεται νΰν 
ό ή'λιος κινούμενος, διεξήγαγεν ό Μαίδλερος. Ούτος ελαβεν ύπ’ 
οψιν τήν ιδίαν κίνησιν 2163 άστέρων, συγκρινας τήν τοποθε
σίαν αύτών, τήν έξαχθεϊσαν έκ τών πρωτων ακριβών παρατη
ρήσεων τοΰ Βραδλευου πρός τάς τοποθεσίας, τάς έξαγομένας 
έζ άλλων μεταγενεστέρων παρατηρήσεων. Πάντας τούς άστέ
ρας αύτούς έχοντας ιδίαν κίνησιν μείζονα τών 4" είς 100 έ'τη, 
διήρεσεν ό Μαίδλερος είς τρεις τάζεις, ών ή μέν περιλαμβάνει 
227 ά;τέρας έχοντας ίδιαν κίνησιν είς 100 έτη μείζονα τών 
25", ή δέ 663 10" έως 25", ή δέ 1273 4" έως 10". Εύρε 
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λοιπόν διά τήν ισημερίαν τοϋ 1800 έκ μέν της α' τάςεως ση
μεΐον εχον ορθήν άνάβασιν 262” 9' καί άπόκλισιν-Ι- 39 ’ 25', 
έκ δέ της β' τάξεως 261° 14' καιψΒΊ’ 54', έκ δέ της γ' 
τάξεως 261° 32' καϊ-}-42’ 22'. Αί τιμαί αύται, συμφωνοΰ- 
σαι καί πρός άλλήλας και πρός τά εξαγόμενα άλλων άσχολη- 
θέντων περί τό αύτό ζήτημα, παρέχουσιν ήμ.ΐν την ασφάλειαν 
της αλήθειας αύτών. Έάν λάβωμεν τόν μέσον ορον έξ αύτών 
εύρίσκομεν διά τό ζητούμενον σημεΐον σχετικώς πρός την ιση
μερίαν τοΰ 1800 ορθήν μέν άνάβασιν 261” 39', άπόκλισιν δέ 
-)-39 54'. Την θέσιν δέ ταύτην ένεκα τοΰ μεγάλου άριθμοΰ 
άστέρων, ούς ό Μαίδλερος έ'λαβεν ύπ’ οψιν καί τής άκριβείας 
τής διεξαγωγής δέον νά θεωρήσωμεν ώς τήν μάλλον πρός τήν 
άλήθειαν προσεγγίζουσαν.

Έάν ζητήσωμεν πλησίον τίνων άστέρων εύρίσκεται τό ση
μεΐον αύτό, εύρίσκομεν ότι κεϊται πλησίον τών άστέρων ρ καί 
ι τοΰ άστερισμοΰ τοΰ Ήρακλέους.

Έπαναλαμβάνομεν και πάλιν, οτι τό εύρεθέν σημεΐον δέν εινε 
κέντρον έλξεως, πρός τό όποιον φέρεται ό ήλιος, άλλ’ απλώς τό 
σημεΐον πρός τό όποιον διευθύνεται νΰν ή κίνησις τοΰ ήλίου. 
Λέγοντες οτι κινείται πρός τόν άστερισμόν τοΰ Ήρακλέους, δέν 
έννοοΰμεν ό'τι ό ήλιος μεταβαίνει εις τόν άστερισμόν αύτόν, 
άλλ’ ό'τι ή νΰν διεύθυνσις τής κινήσεως του συμπίπτει μέ τήν 
διεύθυνσιν πρός τήν όποιαν εύρίσκεται ό αστερισμός αύτός.

Έκ τών μέχρι τοΰδε παρατηρήσεων δέν εινε δυνατόν νά 
έξαχθή έάν ή έπι τοΰ ήλίου διατρεχομένη τροχιά ήνε εύθύ- 
γραμμος ή καμπυλόγραμμος, διότι τό χρονικόν διάστημα άπό 
τοΰ όποιου έχομεν παρατηρήσεις ίκανώς άκριβεΐς είνε πολύν 
βραχύ. Καί καμπύλη έάν ήνε ή τροχιά τοΰ ήλίου, βεβαίως εινε 
τοσοΰτον μεγάλη, ώστε τεμάχια αύτής καί είς εκατοντάδας 
έτών διανυόμενα, ολίγον διαφέρουσι τής εύθείας. Και ή τα- 
χύτης έάν μεταβάλλεται, καί ταύτης ή μεταβολή κατ’ άνάγ- 
κην θά ήνε βραδεία, διότι τά αίτια (ή έλξις άλλων μεμακρυ- 
σμένων άστέρων) βεβαίως δέν έπιδρώσιν έπαισθητώς έν μικροΐς 
χρονικοΐς διαστήμασι. Διά μακρότατον λοιπόν ετι χρόνον δυνά- 
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μέθα νά θεωρώμεν την κίνησιν του ήλίου ευθύγραμμον καί 
ομαλήν. Δυνάμεθα δμως διά γενικών τινων σκέψεων νά έξαγά- 
γωμεν γενικά τινα συμπεράσματα περί αύτής. (ακολουθεί)

Δ. Κ. ΚΟΚΚΙΛΗΣ.

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.
'Ο Σωτήρ, ποίημα Επικδν ύπδ Ν. Κοντοπουλου. Έν Άθήναις 1878. 

[8ον, σελ. 58].
Περί άφομοιώσεως έν τφ ψυχικώ βίω ύπδ Χρ. Δ. Παπαδοπούλου. Έν 

Άθήναις 1878. [8ον, σ. 31].
Κριτικά και ερμηνευτικά είς Πλουτάρχου παραλλήλους βίους ύπδ Γρηγ. 

Ν. Βερναρδάκη δ. φ. Έν Άθήναις 1878 (έκ τοΰ Δελτίου τής Ελ
ληνικής αλληλογραφίας τής έν Αθήναις Γαλλικής Σχολής). [8ον, 
σ. 32].

Γραμματική Ελληνική πρδς χρήσιν τών Ελλ. σχολείων, συνταχθεΐσα 
ύπδ Α. Α. Κωτσάκη, σχολάρχου έν Άθήναις. [8ον, σ. ζ' και 167].

Encore deux mots sur Γ exlraction de la cataracte chez les 
anciens par Andre Anagnostakis, Alhenes 1878. [8ov, p. 12].

Μελέται περί τής οπτικής τών άρχαίων ύπδ Άνδρέου Άναγνωστάκη, 
πρύτανεως τοΰ εν Άθήναις Ελλ. πανεπιστημίου. Έν Άθήναις 1878, 
[8ον, σ. 28].

Κριτική Ερμηνεία τής ευαγγελικής ρήσεως «δ υίδς τοΰ ανθρώπου» κατά 
τάς θεμελιώδεις άρχάς τής ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας Εναν
τίον τοΰ ορθολογισμού ύπδ Προκοπίου Β. Οίκονομίδου, ίεροδιακόνου 
πτυχμούχου θεολόγου τής έν Μόσχοι Πνευματικής Ακαδημίας. Άθη- 
νησιν 1878. [8ον, σελ. ή και 164].

’Έκθεσις τής διαχειρίσεως τοϋ 'Ορφανοτροφείου Γ. και Αΐκ. Χατσή 
Κώνστα τοϋ έτους 1877. Έν Άθήναις 1878, [δον, σ. 16 μετά πί- 
νακος].

Περί τοϋ £υθμοϋ Ιν τή ύμνογραφία τής Ελληνικής Εκκλησίας ύπδ Πανα- 
γιώτου Κουπιτώρη. Έν Άθήναις 1878 (έκ τοΰ Δελτίου τής Ελλ. 
άλληλογραφίας τής εν Άθήναις Γαλλικής Σχολής). [8ον, σ. 22].

’Έκθεσις τοϋ διοικητικού συμβουλίου τοϋ ύπερ τής γυναικείας παιδευσεως 
Συλλόγου τών Κυριών περί τών πεπραγμενών άπδ τής ά άπριλίου 
1877 μέχρι τή? 31 μαρτίου 1878. Έν Άθήναις 1878. [8ον, σ. 32]. 

Αΐ διακόνισσαι τής χριστιανικής Εκκλησίας, Ερανισθεν Εκ τού Γαλλικού 
ύπδ τής Σ. Μ. Έν Άθήναις 1878- [8ον, σ. 16].
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Νέα μέθοδος πρδς διδασκαλίαν τών στοιχείων τής γαλλικής γραμματι

κής κα'ι συνομιλίας ύπό Ν. Κοντοπούλου. Έν Άθήναις 1877. [8ον, 
σ. έ καί 240].

Μεθοδική σειρά ζητημάτων πρδς έγγραφον έκθεσιν ιδεών χάριν τών στοι
χειωδών σχολείων, συνταχθείσα ύπδ Γεωργίου Γεράκη. Βαθμίς ά. 
Άθήνησι 1878. [δον μικρόν, σ. ζ' και 48].

Περί τής νήσου Σπέτσας ή Σπεστών ΰπδ Αναστασίου Κ. Όρλάνδου. 
Έν Άθήναις 1878. [8ον, σ. 96].

Annuaire de Γ association pour 1’ encouragement des Etudes 
Grecques en France. Ile annee 1877. Paris, 1877. [8ov, p. 
LXXVHI, 392].

Monuments grecs pupliespar 1’association pour lencouragement 
des Edules Grecques en France. N. 6. Paris 1877. [4ov, p. 427].

La Grece devant le Congret. Leltre de Μ. X.... adresse a M. 
X. Paris 1878. [8ov, p. 24].

* Μικρά φυσική πρδς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων άρμενων κα'ι κο- 
ρασίων ύπδ Μαξίμου Δ. Δασχαλάκη (έκ τοϋ Γαλλικού). Έν Άθήναις 
1878. [8ον μικρόν, σ. 104].

*Ίουλιανδς ό Παραβάτης, ή ή αρπαγή ενός θρόνου, ιστόρημα έκ τοϋ 
Γαλλικού ύπδ Θ. Γ. Τυπάλδου. Έν Άθήναις 1878. [8ον, σ. 104].

* Ίουλιανδς ο Παραβάτης έν απελπισία έκπνέων, ή άπάντησις εις τά 
ύπό Κλέωνος 'Ραγκαοή κατά τής άμωμήτου ήμών πίστεως γραφέντα 
και έπιστημονική αύτών άναίρεσις ύπδ Ν. Άμβράζου, φοιτητοϋ τής 
θεολογίας. Άθήνησι 1878. [12ον, σ. κβ' καί 139],

*Calalogue des livies publies en Grece depuis 1873 jusqu’a 1877, 
redige sur Γ envilation de la Commission pour Γ encourage
ment de Γ industrie nationa! en Grece, par Demetrius A. Co- 
romilas. Ath0nes 1878. [8ov, p, 232].

* Στοιχειώδης φυσική ιστορία μετά εικόνων πρδς χρήσιν τών μαθητών 
τών γυμνασίων, έρανισθεΐσα ύπδ Δ. Ή. Κυριακοπούλου και Β. Σ. 
Γκολφινοπούλου, καθηγητών γυμνασίων. Άθήνησι 1878. [8ον, σελ. ή 
και 160.

* Α. Άθανασιάδου, προέδρου τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, αιτιολογικαι 
έκθέσεις τών ούσιωδεστέρων διατάξεων τοϋ περί οργανισμού τοϋ Συνε
δρίου νομοσχεδίου. Νομοσχέδιου περί Ελεγκτικού Συνεδρίου.

*Τπουργεΐον τών Εσωτερικών. Στατιστική τοϋ έν Κέρκυρα φρενοκο
μείου τοΰ έτους 1877, ύποβληθεΐσα εις τδ ύπουργεΐον τών Εσωτερι
κών ύπδ τοΰ διευθυντοΰ τοΰ δημοσίου τούτου καταστήματος Χρ. Τση- 
ριγώτου, ίατροχειρουργοϋ. Έν Άθήναις 1878. [δον, σ. 27].

* Κυριακή ή έπίδρασις έπί τε τής ύγιείας καί τής ευημερίας τών λαών, 
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ύπδ Καρόλου Χΐλλ, γραμματέως τοΰ Συλλόγου -προς άνάπαυσιν τών 
έργατών κατά τάς κυριακάς μετά εισαγωγής ύπό W. Ε. Γλάδστω- 
νος. Μετάφρασις έκ τοΰ πρωτοτύπου. Έν Άθήναις 1878. [8ον, 
σελ. ή καί 51 ].

*'Ιστορία τών άρχαίων Δουκών και λοιπών ηγεμόνων τοΰ Αιγαίου 
πέλαγους μετά περιγραφής τών κυριωτέρω νήσων και τών άξιολογω- 
τέρων μνημείων αύτών, γαλλιστί συγγραφεΐσα κατά τδ 1698 ύπδ 
τοΰ Ιησουίτου P. Sauger, μεταφρασθεΐσα δέ ύπδ Άλεξ. Μ. Καρά- 
λη. Έν Έρμουπόλει Σύρου 1878. [8ον μικρόν, σ. ζ' και 222].

* Επιτομή τής Ιστορίας τοΰ Τουρκικού Κράτους, φιλοπονηθεΐσα ύπδ Α. 
Άσθενιάδου (έκ Βάρνης). Έν Κεφαλληνία 1878. [δον, σ. ή και 116].

*Χημεία ύπδ Η. Ε. Roscoe, καθηγητοΰ τής χημείας έν Μάντζεστερ, 
εκδοσις έλληνική, αύξηθεΐσα καί πρδς χρήσιν τών γυμνασίων και ανώ
τερων έκπαιδευτηρίων έντελώς έπεξεργασθεΐσα ύπδ Αναστασίου Κ. 
Χρηστομάνου, καθηγητοΰ τής χημείας έν τώ Πανεπιστημίω Αθηνών. 
1878 [12ον, σ. ιβ' και 262].

* Κωνσταντίνου Μεταξα ιστορικά άπομνημονεύματα έκ τής ελληνικής 
Ιστορίας. Έν ΆΟήναις 1878. [8ον, σελ. 128].

* Ναυτική τακτική πρδς χρήσιν τών πολεμικών πλοίων. Άθήνησι 1878. 
Δημοσιεύεται ύπδ τοΰ Υπουργείου τών Ναυτικών, μετεφράσθη δέ 
ύπδ τοΰ Άνδρέου Γαρουφαλια, [4ον, σ. 418].

*Ζήνων, παλαιά τραγφδία έκδιδομένη έκ χειρογράφου τής Μαρκιανής βι
βλιοθήκης ύπδ Κ. Ν. Σάθα. Έν Βενετία 1878. [8ον, σ. 102].

*Ό Στάθης, Κρητική κωμψδία νΰν πρώτον έκδιδομένη έκ χειρογράφων 
τής Μαρκιανής βιβλιοθήκες ύπδ Κ. Ν. Σάθα. Έν Βενετία 1878. 
[8ον, σ. 74].

*Γύπαρις, ποιμενική κωμωδία νΰν πρώτον έκδιδομένη έκ χειρογράφων 
τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης ύπδ Κ. Ν. Σάθα. Έν Βενετία 1878. 
[8ον, σ. 100].

*Ή Έρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Χορτάτση, έκδιδομένη ύπδ Κ. Ν. 
Σάθα. Έν Βενετία 1878 [8ον, σ. 180].

Φθογγολογία τής έλληνικής γλώσσης κατά τάς άρχάς τής νεωτέρας 
γλωσσολογίας ύπδ I. Ν. Σταματέλου, σχολάρχου. Έν Ζακύνθφ 1878. 
[8ον, σ. 69].

Λόγος περί άύλων πνευμάτων, έκφωνηθεις τή 12 Ιουνίου 1878 ημέρα 
τών έξετάσεων τής έν Έρμουπόλει Ιερατικής Σχολής ύπδ τοΰ Μεθοδίου 
Παπαναστασοπούλου, πτυχιούχου τής θεολογίας και διευθυντοΰ τοΰ 
ιερατικού σχολείου Κυκλάδων, Έν Έρμουπόλει, τύποις «Προόδου». 
1878. [8ον, σελ. 26.]

Αί Άθήναι ύπδ ιατρικήν εποψιν ύπδ Γεωργίου X. Βάφα, διδάκτορος τής 
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ιατρικής. Μέρος πρώτον ή πόλις. Άθήνησι, άναλώμασι και τυποις 
Άνδρέου Κορόμηλά 1878. [8ον, σελ. 199.]

Δελτίον τών έν τή έλευθέρα και δούλη Έλλάδι έκδιδομένων βιβλίων 
έκδίδεται άπαξ τοΰ μηνδς ύπδ Ν. I. Σπανδωνή. Έν τφ τυπογραφείφ 
«Κορίννης» [Είς 8ον. Άρ. 1 τή 27 Ιουλίου 1878, σελ. 1—16].

Πρακτικά τής έν Άθήναις αρχαιολογικής Εταιρίας άπδ "Ιανουάριου 
1877 μέχρις Ιανουάριου 4878. Έν Άθήναις, τυποις Ίω. Άγγελο· 
πουλου, 1878. [8ον, σ. 38 μεθ’ ένδς πίνακος τών άνασκαφών],

R. Ε. Pissin. 'Η άρίστη μέθοδος τοΰ διά δαμαλίδας έμβολιασμοΰ. Δια* 
γώνισμα βραβευθέν μεν ύπδ τής ’Ρωσσικής αύτοκρατορικής Κυβερνή- 
σεως, μεταφρασθέν δε έκ τοΰ Γερμανικού ύπδ Δημητρίου Θ. Πάγκα
λου, διδάκτορος τής ιατρικής, χειρουργικής και μαιευτικής, κα'ιδημο- 
σιευόμενον ύπδ τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερικών. Έν Άθήναις, τύ- 
ποις Εθνικού τυπογραφείου, 1878. [8ον, σ. 21].

ΜετεΐύροΑογικαΙ παρατηρήσεις κοινοποιηθ είσαι 
εκ τοΰ Αστεροσκοπείου Αθην&ν.

1878 Μάιος ε. ν.
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 751,05
Μεγίστη » 756,66 (την 24^)
Έλαχίστη » 742,26 (τήν 3ην)

Θερμόμετρον έκ.

Μέση θερμοκρασία 21,95
Μεγίστη » 33,9 (τήν 30^)
Ελάχιστη » 8,9 (τήν 6^)

Ήμέραι βροχής 5 (ποσδν τοΰ καταπεσόντος ΰδατος 5,95 
χμ.), αστραπών 1, βροντών 1. νΑνεμοι έπνευσαν κατά 15 ημέ
ρας ΝΔ, 1 Δ, 6 Β, 3 ΒΑ, 6 Ν.

Ιούνιος
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 750,40
Μεγίστη » 755,35 (τήν 9W)
'Ελάχιστη » 745,12 (τήν 28ην)
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Θερμόμετρον έκ.

Μέση θερμοκρασία 26,24
Μεγίστη » 35,4 (την 2 )
Έλαχίστη » 16,0 (την 10ην)

Ήμέραι βροχής 3 (ποσδν του καταπεσόντος ΰδατος 7,43 
χμ.), αστραπών 4, βροτών 2. * Ανεμοι έπνευσαν κατά 16 ημέ
ρας ΝΑ, 1 ΒΔ, 11 ΒΑ, 2 Ν.

Ιούλιος.
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 749,20
Μεγίστη » 755,9 (την 22αν)
Ελάχιστη » 740,76 (την 27ην)

Θερμόμετρον έχ.
Μέση θερμοκρασία 28,57
Μεγίστη » 38,6 (τήν Ιδ^)
Ελάχιστη » 18,0 (τήν 7ην)

Ήμέραι βροχής 3 (ποσδν τού καταπεσόντος ύδατος 13,83 
χμ), αστραπών 3, βροτών 2. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 17 ημέ
ρας ΝΑ, 1 ΒΔ, 9 ΒΑ, 1 Α, 3 Ν.

Αύγουστος.
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 749,05 χμ.
Μεγίστη » 752,96 (τήν 29^)
Ελάχιστη » 738,68 (τήν 1ην)

Θερμόμετρον έκ.

Μέση θερμοκρασία 28,53
Μεγίστη » 36,9 (τήν 31^)
Ελάχιστη » 19,4 (τήν 3ην)

'Ημέραι βροχής 2 (ποσδν τού καταπεσόντος ύπατος 4,32), 
αστραπών 2, βροτών 2. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 18 ημέρας ΝΔ, 
1 Δ, 10 ΒΑ, 1 ΝΑ, 1 Ν.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.

Έν σελ. 28, ατίχ. 5 τδ law empire διορθωΟήτω lowcr empire.



ΚΡΙΤΙΚΑ. ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ.

§ 1. 'ίσοκράτην—'Ησίοδον·

Θέων Προγυμν. κεφ. Τ' ('Ρητ. Ουαλζ. Τόμ. Α', σελ. 217, 9) 
«Δεύτερον δέ άπδ τοΰ αδυνάτου έπιχειρήσομεν δεικνύντες ότι 
αδύνατον τδ πράγμα ούτω γενέσθαι, ώς φησιν δ συγγραφεύς, 
ήτοι διά τδ μηδόλως πεφυκέναι γίνεσθαι ή διά τδ μη κατά τδν 
αυτδν χρόνον είναι τά ιστορούμενα* οΤον πρδς τούς λέγοντας οτι 
'Ηρακλής άπέκτεινε Βούσιριν* κατά γάρ 'Ησίοδον πρεσβύτερος 
'Ηρακλέους έστιν δ Βούσιρις ένδεκα γενεαΐς».

Ούτ’ άλλος, καθ’ όσον ήμεϊς γινώσκομεν, ύπώπτευσε τήν 
παραδεδομένην γραφήν ούτε δ νέαν τών αποσπασμάτων τών 
'Ελλήνων επικών έκδοσιν ποιούμενος Κιγκήλιος (Τόμ. Α', σελ· 
168).

’Αλλ’ άτοπος πάντως εινε ή γραφή αύτη, άποφαίνόμεθα δ’ 
άνενδοιάστως οτι δ Θέων έγραψε «κατά γάρ Ισοκράτην πρε
σβύτερος Ηρακλέους έστιν δ Βούσιρις ένδεκα γενεαΐς» άποβλέ- 
πων είς τά ύπδ τοϋ ρήτορος έν τώ Βουσίριδι είρημένα § 37 
«δμολογεΐται δέ παρά πάντων τών λογοποιών Περσέως τοϋ Διδς 
και Δανάης Ήρακλέα μέν είναι τέτταρσι γενεαΐς νεώτερον, Βου- 
σιριν δέ πλέον ή διακοσίοις έτεσι πρεσβύτερον».

'Ως συγχέονται έν τοΐς κώδιξι τδ άπιστος και 'Αριστοτέλης, 
τδ σοφός και Σοφοκλής, ζίνος και Ξενοφών, τδ δήμος 
και Λημοσθένης, ούτω και τδ Ίσος και 'Ισοκράτης. *ΐδε Βά- 
στιον Epist. Crit. σελ. 133 καί Comment. Palaeog. σελ. 
798 και Κόβητον Var. Lect. σελ. Μ.

Εύκολώτατα δέ, νομίζομεν, ήδύνατο αμαθής βιβλιογράφος ευ
ρών έν τοΐς τοϋ Θέωνος ΙΣΟΝ γεγραμμένον άντι τοΰ 'ίσοκράτην 
νά έκλάβη αύτδ άντι τοΰ ΗΣΙΟΔΟΝ και νά παράσχφ ούτως 
ήμΐν τήν άτόπως έχουσαν γραφήν «κατά γάρ 'Ησίοδον πρεσβύτ 
τερος 'Ηρακλέους έστιν δ Βούσιρις ένδεκα γενεαΐς».

(Αθηναίου τεύχος γ' έτους ζ’.) 40.
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§ 2. —Αυπήσας·
Σχολ. Ίλιάδ. Τόμ. Α', σελ. 231, 18 Δινδ.«Παραγενόμενον δέ 

αυτόν είς την Θράκην Λυκούργος δ Δρύαντος Αυπήσας "Ηρας μισεί 
μύωπι απελαύνει αυτόν της γης και καθάπτεται αύτοϋ και τών 
τιθηνών* έτύγχανον γάρ αύτώ συνοργιάζουσαι’ θεηλάτω δέ έλαυ- 
νόμενος μάστιγι τόν θεόν έσπευδε τιμωρήσασθαι. Ό δέ ύπό δέους 
είς την θάλασσαν Χαταδυνει καί ύπό Θέτιδος ύπολαμβάνεται 
καί Εύρυνόμης».

Επειδή παντελώς άδυνατοϋμεν νά νοήσωμεν τό ΑυΠήοας^ 
τρέπομεν αύτό είς τό ΑυΤΤήσας^ δπερ προσφυέστατον εύρίσκο- 
μεν έν τώ προκειμένω χωρίω’ «Λυκούργος δ Δρύαντος Αυζζήσας 
ΤΙρας μίσει μύωπι απελαύνει αύτόν τής γης», τουτέστι μανείς^ 
οίσζρήσας, εκφρωτ γενύμενος, κτλ. Πρβ. τό μετ’ ολίγα κεί
μενον «θεηλάτφ δέ έλαυνόμενος μάστιγι». Περί τοΰ θεήΑαζος 
μάσζις, θεήΑαζος πΑηγή, θεού ^άσζε^ κτλ. θά δια- 
λάβωμεν αλλαχού.

'Ως δ’ ενταύθα τό Αυζζήσας μετεβλήθη υπό τών γραφέων είς 
τό Αυπήσας, ούτως έν τοϊς Ποιμενικοΐς τοϋ Λόγγου Β', 8 μετε- 
τυπώθη τό Αόπης είς τό Αύζζης' «τάς τε ψυχάς συνεστάλησαν 
ύπό Αύζζης και έπανελθόντες νύκτωρ είς τάς έπαύλεις παρέβαλ
λαν οίς ήκουσαν τά εαυτών». Την ορθήν γραφήν Αύπης άποκα- 
τέστησε παρά τώ Λόγγω δ 'Υέτιος.

Τό Π καί ΤΤ μεγάλην έχοντα έμφέρειαν εύκόλως μεταπί- 
πτουσιν είς άλληλα. 'Ωσαύτως συγχέονται έν τοϊς άντιγράφοις 
τό Π καί ΙΓ, τό Π καί ΓΙ, τό Π καί ΙΤ, τό Π καί ΤΙ, τό Π 
και ΓΓ, τό Π καί ΤΡ, τό Π καί ΓΡ, κτλ., ώς ακριβώς θά 
παραστήσωμεν έν άλλω τόπω.

§ 3. μεζαγρά^ειν—παραγράφει?··

Γαλήν. Τόμ. Ζ', σελ. 892 «Άλλά τις τών παλαιών βιβλιο- 
γράφων ήμαρτεν, έπειθ’ ούτως εχον έφθασεν έκδοθήναι τό βι- 
βλίον, έφυλάχθη τε εικότως μέχρι δεύρο τοϋτ’ αύτό τό σφάλμα, 
τινών μέν όλιγώρως δμιλούντων τοϊς τών παλαιών βιβλίοις, ώς 
μήτ’ εί λείπει τι μήτ’ εί δι’ ετέρου γράμματος ειρηται γνουμί- 
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ζειν, ένίων δέ γνωριζόντων μέν άλλά προσθεΐναι τό λεΐπον ού 
τολμώντων’ ού γάρ δη ομοίως τοΐς νύν οί πρόσθεν ευχερείς ήσαν 
ούδ’ έτοιμοι παραγράφεις παλαιάν λέξιν ωσαύτως γεγραμμένην 
έν άπασι τοΐς άντιγράφοις, άλλ’ έπισημήνασθαι μόνον αύτοΐς 
ικανόν ήν ώς ενταύθα μέν έλλιπώς, έν τώ έκτω δέ τών Επιδη
μιών τελέως ή διαίρεσες γέγραπται τών δυσπνοιών».

Ούδαμώς τό παραγράφεις αρμόζει τω προκειμένω χωρίω, 
ού ή έννοια απαιτεί προφανώς ρήμα σημαίνον μεταβάΛΛειν η 
μεταποιείς. Όρθώς μετ’ ολίγα είνε γεγραμμένον (σελ. 894) 
«Τούτο μέν δή χρήσιμόν έστι μεμνήσθαι πρός πολλάς τών ασα
φών ρήσεων, έν αίς ήτοι παραλελεΐφθαί τι πιθανόν έστιν ή παρα- 
γεγράφθαι* ούδέν γάρ κωλύει κατ’ έκείνας ήτοι τό λεΐπον προ- 
στιθέντας ή τό ήμαρτημένον έπανορθοΰντας άπεργάζεσθαι τέ- 
λεόν τε και αληθή τόν λόγον* ώσπερ γάρ τό μεταγράφεις τάς 
παλαιάς ρήσεις προπετές, ούτω καί φυλάττοντας ώς γέγραπται 
βραχείαις τέ τισιν ή προσθέσεσιν ή ύπαλλάξεσι διαλύεσθαι τάς 
απορίας άγαθών έξηγητών έστιν εργον». ’Αναγνωστέον «ούτω 
τδ φυλάττοντας ώς γέγραπται βραχείαις ΓΕ τισιν ή προσθέσε- 
σιν ή κτέ.». Περί τού παραγεγράφθαι, άνθ’ ού δύναταί τις εύ- 
λογώτατα νά είκάσγ παρΕΓγεγράφθαι, ΰά ειπωμεν τά δέοντα 
έτέρωθι.

Και παρ’ ’ίαμβλίχω π. Πυθαγορ. βίου § 43 άναγινώσκεται 
«τήν δέ (παιδείαν) δυνατόν είναι καί παρ’ ετέρου Π ΑΡΑΑαβεϊς 
καί τόν δόντα μηδέν ήττον αυτόν έχειν». Άλλ’ έν τω άρίστω 
κώδικι φέρεται «παρ’ ετέρου Μ ΕΤΑΛαβεΐςΉ. Πρβ. τό πρό ολί
γων κείμενον «τά μέν ούχ οίόν τε είναι παρ’ ετέρου μεταΑαΒεΐς^ 
(ΐδε Κόβητον Μςημοσ. 1877, σελ. 356).

Παράδοξον ήμΐν φαίνεται οτι ό έπιφανέστατος τών κριτικών 
παραθέμενος τάς τού Γαληνού ρήσεις Νου. Lect. σελ. IX κέξ. 
καί Λογ. 'Ερμ. Τόμ. Α', σελ. 226 κέξ. ούδεμίαν ούτε περί τού 
ΠΑΡΑγράφεις έποιήσατο παρατήρησιν ούτε περί τοΰ βρα
χείαις ΤΕ τισις.

Ουκ ολίγα δέ παρέχει ήμΐν δ Γαληνός παραδείγματα του ρή
ματος μεταγράφω. Γίνεται δ.’ ύπ’ αύτού χρήσις έφ’ δμοίας καί 

10* 
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παραπλήσιας έννοιας καί τού υπαΧ?άττω και τού μεταποιώ 
καί τού μετατίΰημι και τού μετακοσμω.

Τόμ. Ζ', σελ. 900 «έπανορθοϋνται (Γρ. επανορθοΰν ΤΕ) 
και μεταγράφεις την λέξιν τολμώσιν». Τόμ. 17', σελ. 3217 
βτούς δέ έξηγητάς έθαύμασα πολυειδώς μεταγράψαςτας την 
ρησιν» (Πρβ. καί σελ. 6219 καί 757). Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 824 
«ταύτην την γραφήν απάντων μέν τών εξηγητών είδότων, απάν
των δέ τών παλαιών αντιγράφων έχόντων, ενιοι τών νεωτέρων 
μεταγράφεις έπεχείρησαν άλλος άλλως» (Πρβ. καί σελ. 1003). 
Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 59 «διά τούτ’ ούν ενιοι μέν μεταγράψανε ες 

παλαιάν γραφήν ούτως έτύπωσαν την λέξιν» (Πρβ. καί σελ. 
60 καί 98). Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 186 «έξεστι γάρ έν τοΐς άσα- 
φέσιν ώς άν έθέλ-ρ τις γράφειν, ούδενός έπί τοΐς μεταγράφουνε 
νόμου κειμένου» και «διά τούτο αναγκάζονται προσγράφειν τοΐς 
ές άρχης ευρεθεΐσιν η άφαιρεϊν η μεταγράφεις^ (Πρβ, καί σελ. 
309 καί Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 730).

Τομ. ΙΕ', σελ. 21 «πολλά μέν ούν άμφότεροι μετέγραψαν 
ύπαΑΑάττοντες τάς παλαιάς γραφάς, άς μόνας ΐσασιν οί έξηγη- 
σάμενοι τά Ίπποκράτους βιβλία» (Πρβ. καί σελ. 22). Τόμ. 17', 
σελ. 763 «Διοσκορίδης δέ, ώσπερ άλλα πολλά προχείρως έν 
τοϊς άσαφέσι βιβλίοις νπη.Ι,Ιαζεν, ούτω καί τά ύποψάθυρα 
μεζαγράιψας έποίησεν ύποψέφαρα» (Πρβ. καί σελ. 511 καί 
512). Τομ. ΙΖ , α', σελ. 795 «Πάντων δε τών νπα,ΙΑαζάντων 
τάς παλαιάς γραφάς τολμηρότατους (Γρ. τοΛμηρότατΑ) τούς 
περί Καπίτωνα καί Διοσκορίδην ευρίσκω πράξαντας τούτο. Πό- 
τερον μέν ούν άμεινόν έστιν απάντων αύτών η μόνων τών εύλό- 
γως μεταγραψάςτων η μήδενος ολως μεμνησθαι σκοπούμενος 
εύρον κτέ.». σελ. 1005 αεί δέ γ’ έτόλμων αύτάς μεταγράφεις, 
είς εύπορωτέραν άν ύπήΛΛαττον λέξιν, ώστε πιθανήν γενέσθαι 
την έξηγησιν» (Πρβ. καί σελ. 619 καί 846 καί 914). Τόμ. 
ΙΖ', β', σελ. 71 «Αύτη μέν ή παλαιά γραφ^’ δυσεξηγητον δέ 
ούσαν αυτήν ενιοι μετέγραψαν·, οί μέν έπ’ ολίγον, οί δ’ έπί 
πλέον ύπαΑΑάττοντες. ’Επί πλέον μέν ούν ϋπή.Μαζαν ούτω 
γράψαντες, ζν.» (Πρβ. καί σελ. 34 καί 99 καί 104\ Τόμ.
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ΙΙΓ, α', σελ. 179 «τά δ’ ΰχαΛ.Ιάττονΐες βραχύ τι, τά δ’δλα 
παρεντιθέντες». Τόμ. I©', σελ. 9 «μετά τοΰ τά μέν άφαιρεΐν, 
τά δέ προστιθέναι, τά δέ νπαΛΛάττενν^. Πρβ. και Τόμ. ΙΕ', 
σελ. 424 «ΈπιδιεσκευάσΟαι λέγεται βιβλίον έπί τω προτέρω 
γεγραμμένω τό δεύτερον γραφέν, όταν τήν ύπόθεσιν έ'χον την 
αύτήν και τάς πλείστας τών ρήσεων τάς αύτάς τινά μέν άφηρη- 
μένα τών έκ τοϋ προτέρου συγγράμματος έχτ), τινά δέ προσκεί
μενα, τινά δέ ύπηΛΛαγμένα». Τό δνομα ΰπάΛΛαζις, ού ούδε- 
μία γίνεται μνεία ουτ’ έν τώ λεξικώ τοΰ Πασσοβίου ουτ’ έν τώ 
τοΰ Λιδδέλλου και Σκόττου, εύρίσκεται έν Τόμ. Ζ', σελ. 894 
«βραχείαις γέ τισιν ή προσθέσεσιν ή ιλταΛΖά&σό» και έν Τόμ. 
ΙΗ', β', σελ, 778 «αύτοϋ τοΰ γράψαντος αύτό παρά γράμματος 
ενός ή δυοΐν άφαίρεσιν ή πρόΟεσιν (Γρ. ΠΡΟΣΘεσιν} ή ύπά22α~ 
ζιν άμαρτόντος». Πρβ. και Τόμ. Γ, σελ. 46 «ώστε είναι φοράν 
μέν έξάλλαξιν ή ύπά22α^ ν αλλαγήν τοΰ προϋπάρχοντας τό
που (εξεπίτηδες γάρ έχρησάμην πολλοΐς όνόμασιν αύτό τοΰτ’ έν- 
δείκνυσΟαι βουλόμενος, ώς ένεστι παμπόλλους ορισμούς ποιεΐν 
ενός πράγματος, έν τοϊς φωναϊς μόνον, ούκ έν τοϊς νοήμασι δια- 
φέροντας), άλλοίωσιν δέ ή μεταβολήν κατά τό ποιόν ή αλλαγήν 
τής προϋπαρχούσης ποιότητος ή υπαλλαγήν κατά τό ποιόν ή 
νπά22α^ν ποιότητος ή όπως άν ά'λλως έλπίσης μάλιστα συνή- 
σειν τοΰ λεγομένου τόν ακούονταν.

Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 93 « μετε ποίησαν δέ αυτήν οί μέν μετ’ 
ολίγον (Γρ. ’ΕΙΐ ό2ίγον\ οί δέ έπι πλέον» σελ. 123 «εί 
δ’ ολως έξει τις (Γρ. εζεσζιν) ύπαΛΙάζζειν τάς παλαιάς γρα- 
φάς, ένήν αύτώ τό τούτου μεζαποιήσανζι ταΰτα άπηλλάγθαι 
πραγμάτων».

Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 110 «τής παλαιάς γραφής ούσης ταύτης, 
έπι τό σαφέστερον αύτήν μεζαζεθείχασι πολλοί τών έξηγητών». 
Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 729 «καινοτομοΰντες δέ ώσπερ έν άλλοις καί 
μεζατεθίντες τάς παλαιάς γραφάς δ τε Άρτεμίδωρος καί δ 
Διοσκορίδης, ουτω κάνταΰΟα μεζαβά,Λ.Ιονζες τήν κλίσιν, ήγουν 
τήν λέξιν, άπλοΰν έγκύκλως έγραψαν, νοήσαντες μέν όρθώς, 
ρεναγράβαΓζες δέ τολμηρώς», Πρβ, Τόμ. ΙΕ', σελ. 359 «ή 
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τέλος μετατεθειμένων και κενωθησομένων πολλών πρός τε τοΰ 
Καπίτωνος και Λιοσκορίδου και τών άλλων τολμηρών έξηγη
τών». Άλλ’ άντι τοΰ κενωθησομένων άναγνωστέον κεκαινο- 
τομημένων. Έν Τόμ. ΙΖ% β', σελ. 111 φέρεται «Γραφόντων 
γάρ τών παλαιών τόν τε τοΰ Η δίφθογγον (Γρ. φθόγγον) και 
τον τοΰ Ε δι’ ένός χαρακτήρος, 8ς νΰν μόνον σημαίνει τόν έτερον 
φθόγγον τόν Η (Γρ. τόν Ε), τ,ο\\α γέγονεν αμαρτήματα, τών 
έγγραφομένων (Γρ. των ’ΕΚγραφομένων) ού κατά την γνώμην 
τών γραψάντων την μετάθεσιν τών γραμμάτων ποιησαμένων* 
διό και προσέχειν άκριβώς χρή ταϊς τοιαύταις γραφαϊς, έν αίς 
δυνατόν έστι τόν τοΰ Η φθόγγον είς τόν τοϋ Ε μεταθέντας η 
τούμπαλιν γράψαντας έπανορθώσασθαι την γραφήν». 'Ισως δ’ 
έπάναγκες είνενά μεταβληθή τό «τούμπαλιν γράψανταςη είς τό 
«τούμπαλιν πράζαντας». Παρατηρητέον δ’ οτι η μετάθεσις 
ήτοι μετατύπωσις τών γραμμάτων εκαλείτο και διά μιας λέ- 
ξεως μεταγραμματισμόο, ώς διδασκόμεθα ύπό τοΰ Γαληνού 
λέγοντος έν Τόμ. ΠΓ, β', σελ. 778 « ίσως δέ τινων καί κατά 
τόν όνομασθέντα μεταγραμματισμόν άμαρτηθέντων έκ τινων 
μεταβαλλόντων έκ της παλαιας γραφής είς τήν ύστέραν γε
γραμμένην πρός τοΰ παλαιού, πλήθος αμαρτημάτων έν πολλοϊς 
τών αντιγράφων ήθροίσθη». Γραπτέον «έκ ΓΩ,Ν μεταβαΛόντων 
έκ τής παλαιας γραφής είς τήν ύστέραν ΤΑ γεγραμμένΑ πρός 
τού παλαιού». Έσχηματισθη δε τό όνομα μεταγραμματισμός 
έκ τοΰ ρήματος μεταγραμματίζω, ω ισοδύναμον τό μεταγα 
ρακτηρίζω, οίον Σχολ. Ίλ. Ξ, 241 «παρεφθάρη δέ υπό τών 
μεταχαρακτηρισάντων».

Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 271 «ούδείς γούν έστιν 8ς ούκ ήτοι προ- 
σέθηκεν αύταϊς άλλο ή άφεΐλεν ή μετεκόσμησέ πως». Τόμ. ΙΘ', 
σελ. 83 «ό γάρ τοι Διοσκορίδης ούτος και δ Άρτεμίδωρος [καί] 
δ έπικληθείς Καπίτων έκ τού συνήθους τοΐς άλλοις ονόματα 
πολλά μετεκόμιοαν (Γρ. μετεκόΣμΗσαν)». Πρβ. και Τόμ. Ζ', 
σελ. 894 «κατά τήν λέξιν μετακοσμηθεισαν». Εύρίσκεται δέ 
και συμμετακοσμω Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 854 «πρώτον μέν άφαι- 
ροΰντες τό διότι, συμμετακοσμοΐΎΖες δέ αύτω τινα καί τών έκ 
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τής επομένης ρήσεως». Λέγει δ’ δ Γαληνός Τομ. ΙΖ', α', σελ. 
1005 και «πολλάκις εΐπον έν τούτω τώ βιβλίω μυριας είναι 
γραφάς, διά την άσάφειαν άλλων άλλως αδτάς ξυθμιζόντων, 
ώς άν έκάστφ δόξγι τδ της έξηγήσεως έσεσθαι πιθανόν».

§ 4. ένεκειτο—έν έκείνω τω και ένιαυτω—έν έαντω.

Γαλήν. Τόμ. Ε', σελ. 19 «Ό δέ φίλος δ Κρης εαυτού κατα- 
γνούς Μεγάρας (Γρ. μεγάΛΩ,Σ} εισάγει με λαβόμενος της χει- 
ρδς είς οΐκόν τινα και προσδούς ιμάντα και άποδυσάμενος έκέ- 
λευσε μαστιγούν αύτδν έφ’ οίς έπραξεν ύπδ τού καταράτου θυμού 
βιασθείς (αύτδς γάρ ούτως ώνόμασεν)' έμού δ’, ώς είκός, γελών- 
τος, έδεϊτο προσπίπτων τοΐς γόνασι μη άλλως ποιεΐν. Εύδηλον 
ούν οτι μάλλον έποίει με γελάν, οσω μάλλον έν έκείνω τω μα- 
στιγωθήναι θεώμενος. Επειδή δέ, ταΰτα ποιούντων ήμών, ικανός 
έτρίβετο χρόνος, ύπεσχόμην αύτω δώσειν πληγάς, εί μέντοι 
παράσχω καί αύτδς εν, δ άν αιτήσω, σμικρδν πάνυ' ώς δ’ ύπέ- 
σχετο, παρεκάλουν ύποσχεΐν μοι τά ώτα λόγον τινά διερχομένω, 
καί τούτ’ έφην είναι τδ αίτημα. Τού δ’ ύποσχομένου πράττειν 
ούτως, πλέον αύτω διελέχθην ύποτιθέμενος όπως χρή παιδαγω- 
γήσαι τδ έν ήμϊν θυμοειδές, τώ λόγω δηλονότι, καί ού διά μα
στίγων άλλ’ έτέρω τρόπω παιδαγωγήσαι διήλθον. Εκείνος μέν 
ούν έν έαντω προνοησάμενος εαυτού πολύ βελτίων έγένετο».

Ό Γαληνός έγραψεν άναντιρρήτως «οσω μάλλον ένεκειτο μα- 
στιγωθήναι δεόμενος», τουτέστι προσέκειτο ή επέμενε^ καί 
«έκεΐνος μέν ούν ένιαυτω προνοησάμενος εαυτού». Πρβ. Άππιαν. 
Έμφυλ. Α', 10 «Ό δέ Γράκχος αύθις έν όψει τού δήμου τότε 
μάλιστα κινδυνεύοντι Όκταουιω ένεκειτο μή έργον δσιώτατον 
καί χρησιμώτατον Ιταλία πάσνι συγχέαι», κτλ. Ούδείς δέ τήν 
συνήθειαν τού Γαληνού γινώσκων θά ξενισθή έπί τή χρήσει τής 
απλής δοτικής ένιαυτω άντί τής μετά τής ’ΕΝ προθέσεως έν 
ένιαυτω.

Πλημμελώς έχει καί τδ «πλέον αύτφ διελέχθην ύποτιθέμε
νος όπως χρή παιδαγωγήσαι τδ έν ήμΐν θυμοειδές, τώ λόγω δη
λονότι, και ου δια μαστίγων άλλ’ έτέρω τρότω παιδαγωγήσαι 



152 ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.
διήλθον», άνθ’ ού άναγνωστέον «υποτιθέμενος δπως χρή παιδα
γωγήσω τδ έν ήμΐν θυμοειδές’ και ού διά μαστίγων άλλ’ έτέρω 
τρόπω παιδαγωγήσαΣ ΆΠη.Ιθον». Ούδαμώς ώκνήσαμεν νά 
έξαλείψωμεν ώς ύποβολιμαΐον τά τω Λόγω δηλονότι, δπερ 
έπ’ έξηγήσει τοΰ έτέρω τρόπω υτά γραμματικού τίνος ή βιβλιο- 
γράφου έν τω μετώπω τεθέν παρενεγράφη έπειτα είς τδ έδαφος 
και συνυφάνθη μετά τών τοΰ συγγραφέως λέξεων είς άλλότριον 
τόπον καταχωρισθέν.

§ 5. έπιτηρείτω—έπεπείρα,το.

Γαλήν. Τόμ. Ε', σελ. 31 «"Ετερος ουν ήμάς έπεπείρατο, μη 
τί που, καθάπερ οι κύνες, άπλήστως ώφθημεν έμφορούμενοι αι
τίων ή, ώς οί διακαιόμενοι πυρετώ συνεχεΐ, ψυχρόν έπισπασώ- 
μεθα τά πόμα λαβρότερον ή ώς άνδρας σεμνούς πρέπει».

Ούδείς, νομίζομεν, δύναται ν’ άρνηθρ οτι ή αληθής γραφή είνε : 
«"Ετερος ούν ήμάς επιτηρείτο^ μήτι που, καθάπερ οί κύνες, 
άπλήστως όφθωμεν έμφορούμενοι αιτίων». Όρθώς μετ’ολίγα 
άναγινώσκεται «άλλ’ έν άπασιν αύτοΐς άρχομένους μέν έτι παρα- 
κλητέον έστιν ετέρους ο τι άμάρτωμεν έπιτηρεΐτ τε και λέγειν 
ήμΐν’ ύστερον δέ και χωρίς παιδαγωγών ήμάς αυτούς έπιτηρω· 
μεν αυτοί καί παραφυλάττωμεν, δπως κτέ.».

§ 6. προκεχειρίσθω—προκεχωρησθω 
καί προχειρισαριέκοις—προειρησαμένοις.

Γαλήν. Τόμ. 1', σελ. 739 «Άλλά τά μέν άλλα παρείσθω τό 
γε νΰν είναι’ προκεχωρησθω δέ μόνον ήμΐν είς τά παρόντα τής 
θεραπευομένης νόσου το γένος (το) έν δυσκρασία κείμενον». Τόμ. 
ΙΕ', σελ. 111 «Προσήκει δέ που καί ήμΐν έπισκέψασθαι περί 
αύτών έκάστην τών λέξεων ιδία προειρησαμένοις». Πρβ. και 
Τόμ. ΙΤ', σελ. 6.

"Ολως βάρβαρα καί έκφυλα εινε τό τε προκεχωρησθω καί 
τό προειρησαμένοις. Άναγκαίως δ’ έχει το μέν προκεχωρή- 
οθω νά τραπ$ είς τδ προκεχειρίσθω^ τδ δέ προειρησαμένοις 
είς τδ προχειρισαμένοις· _’£ν Τόμ. Δ', σελ, 689 άναγινώσκεται 
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«προχεχειρήσύω δη πρότερον μέν άκρα χειρ, κτέ.» άντι τοϋ 
προχεχειρ1σ0ω, οπερ έν άλλοις τισι τόποις άβλαβες διεσωθη. 
Ώς δέ τό προκεχΕΙρίσβω μετεβληθη είς τό προκεχΩρήσθίύ) 
ούτω τό έγχΕΙροΰσι είς τό έγχΩροΰσι έν Τόμ. ΙΑ', σελ. 
228 «λύειν μέν αύτούς ούδ’ ολως έγχωροΰσι».

Προσφιλέστατον τω Γαληνφ υπάρχει τό ρήμα προχειρίζομαι·, 
προχειρίσομαι η προχειριονριαι, προχειρισΰήσοριαι, προεχει- 
ρισάμην η προύχειρισάμην, προεχειρίσθην και προκεχεί· 
ρισμαι.

Τόμ. Α', σελ. 78 «και την διαφωνίαν ενταύθα 
tat την άνεπίκριτον» (Πρβ. και σελ. 23 και 25). Τόμ. Β', σελ. 
44 «ού γάρ έπιτρέπουσιν οί σοφισται τών άξιων τι ζητημάτων 
προχειρίζεσβαι». Τόμ. Γ', σελ. 327 «και εί μη λέγοιτο καθ’ 
έκάστην ών προχειριζόριεθα χρειών» (Πρβ. καί σελ. 504 και 
724). Τόμ. Δ', σελ. 119 «καιρός ούν ηδη τά κατά τάς ώμο- 
πλάτας προχειρίζεσθαι μόρια» (ίΐρβ. και Τόμ. 7', σελ. 555). 
Τόμ. Ζ', σελ. 354 «κατά γουν αύτην ταύτην, ην νύν πρόχειρέ 
ζόμεθα, μΐξιν κτέ.» (Πρβ. και σελ. 768). Τόμ. Η', σελ. 226 
«ό μέν εβαλλεν εφεξής άπαντα Trpojfipi^ziroc» (Πρβ. και 
σελ. 621 καί 748). Τόμ. Θ', σελ. 106 «άρκτέον δέ ηδη τοϋ 
λόγου προχειριζομέκους έκάστην ρήσιν τών έν έκείνω τω βι- 
βλίω γεγραμμένων» (Πρβ. καί σελ. 356 καί 805). Τόμ. I', σελ. 
109 «η την Έρασιστράτου προχειρισμένος αξιοπιστίαν» (Πρβ. 
καί σελ. 132). Τόμ. ΙΑ', σελ. 199 «άπαντας μέν ούν αύτούς 
προχειρίζεσθαι μακρόν». σελ. 228 «ώσπερ δέ μηδενός είρημέ· 
νου, λόγων άρχην ιδίαν ποιούνται την λέξιν εκείνην μόνην .προ- 
χειριζόμενοι, καθ’ ην κτέ.» (Πρβ. καί σελ. 460 καί 512 καί 
513). Τόμ. ΙΒ', σελ. 534 «βέλτιον ούν μοι δοκεϊ κατά μόνας 
έκάστην τών ρήσεων αυτού προχειριζομένω σκοπησαι». Τόμ. 
ΙΓ', σελ. 474 «ην ουν πρώτην έ'γραψεν δ Άνδρόμαχος έπισκε- 
ψόμεθα προχειριζόμενοι καί σκοπούμενοι τών απλών έκαστον, 
έξ ών σύγκειται», Τόμ. ΙΕ', σελ. 109 «παρενέθηκέ τινα μεταξύ 
τών δύο ταυτί τά νύν προχειρίζεσθαι μέλλοντα» (Πρβ. καί 
σελ. 134 καί 734). Τόμ. 17', σελ. 723 a προχειρίζομε νου 
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ποτέ καί τών κατά μέρος ένια παραδείγματος ένεκα προς σαφή
νειαν τών μανθανόντων». Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 580 «ενιοι τών εξη- 
γησαμένων τό βιβλίον άναμιμνήσκουσιν τιμάς τών έν ταϊς Έπι- 
δημίαις άρρωστων έκείνους προχειρίζόμενοι μόνους, έφ’ ών κτέ.» 
(Πρβ. καί σελ. 751 καί 798). Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 137 «περί ών 
ήδη λέγωμεν έκαστον ιδία προγειριζομενοι». σελ. 238 «ών 
έκαστον έγώ κατά μέρος προγειριζόμεκος έπ^είζω τινά μέν, 
ώς έ'φην, όντα ίδια νοσωδών διαθέσεων, κτέ.» (Πρβ. καί σελ. 6 
καί 426). Τόμ. ΙΘ', σελ. 22 «τήν αρχήν άπό τών παλαιοτάτων 
ποιουμένου προγεεξΗ,ζομένου ~ε βίβλους αύτών».

Τόμ. Β', σελ. 55 «ή καί τό τών πυρών έτι παράδειγμα προ- 
χειφισόμεθα (προχειρισώμεθα) τώ λόγω». Τόμ. Ζ', σελ. 879 
«έν δέ γε τώ παρόντι τούς υπολοίπους έτι τρεις άρρώστους προ* 
χείξησόμεθα». Τόμ. Γ, σελ. 95 «ή καί δεύτερόν τι καί τρίτον 
έτι παράδειγμα προχειρίσοααι (προχειρίσωμαι);». Τόμ. Θ', 
σελ. 117 αέτέραν δ’ήδη λέξιν προγεεξίιούμεθα^. Τόμ. ΙΕ', 
σελ. 108 «νϋν δέ τά προσκείμενα κακώς αύτω προγειριοΰμαι», 
Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 90 «έκαστον μέρος τής ρήσεως ιδία προχεε 
ριοΰμαι»' Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 25 «ών έκαστον ιδία προγειρι- 
οΰμαι». αε\. 195 «καί διά τοϋθ’ύπερβάς αύτά τά έξης προ- 
χειριον^ιαι»· σελ. 575 «παρελθών ούν ταΰτα τόν περί τών 
σφαιρών ήδη προγειριονμαι λόγον».

Τόμ. Τ', σελ. 231 «άλλά τό μέν τής άτροφίας σύμπτωμα 
τό γε νϋν έξαιρείσθω τοϋ λόγου μετά τών άλλων απάντων νο
σωδών συμπτωμάτων έξης προγειρισΰησόμεκο?».

Τόμ. Β', σελ. 146 «μεθόδω τινι προχειρίσασΰα,ι μόρι’ άττα 
τοϋ σιόματος» και «τί ούν κωλύει ταΰτα προχειρισαμεΓους 
έπισκέψασθαι τάς ένεργείας αύτών, κτέ.;» (Πρβ. καί σελ. 348). 
Τόμ. Δ', σελ. 422 «καί πρώτόν γε τό μέσον σχήμα προγειρι 
σάμενοι, λέγωμεν» (Πρβ. καί σελ. 431 καί 647). Τόμ. Ε', σελ. 
71 «οποίους έγώ μέχρι δεΰρο προύχειρισάνηκ» (Ποβ. καί σελ. 
361 καί 459). Τόμ. Τ', σελ. 806 «άλλά τούτους μέν ώς έπί 
παραδείγματος προύχειρισάμην»· Τόμ. Ζ', σελ. 809 «καί 
πρώτας γε αύτών προγε^ρισώαεάα τάς κατά μίαν ένέργειαν 
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ΐήντιναοΰν συνισταμένας» (Πρβ. καί σελ. 815 καί 855 καί 860). 
Τόμ. Η', σελ. 141 σοι δίειμι προχειρισάμενος εν τι πά
θος ένεκα παραδείγματος», σελ. 520 «προχειρισαμ&οι? έν 
γένος σφυγμού τό κατά τό μέγεθος», σελ. 557 «προγειρισά- 
μενοι παραδείγματος ένεκα μίαν αίρεσιν τών περί πυκνότητας 
γεγενημενων». σελ. 764 «8 νυν έν άπαντι τώ διηνυσμένω λόγω 
πξ>οεχεΐξ>ισάμην^ (Πρβ. καί σελ. 845 καί 847 καί 931 καί 
956). Τόμ. Θ', σελ. 51 «λοιπόν άν είη προχει,ξΐισάμεγον ένα 
τινά σφυγμόν έπ’ αύτού διδάξαι τό χρήσιμον της αύτού γυμνα- 
σιας». σελ. 808 «πάλιν ούν προγειρεσάμενοι τόν αύτόν άρρω
στον έν τη τετάρτν) τών ημερών ύποθώμεθα τό κριτικόν έσχη- 
κέναι σημεΐον» καί «ού γάρ ένεκα προύγειφισάμηγ" τόν ά'ρρω- 
στον ού μικρόν έστι» (Πρβ. καί σελ. 452 καί 584 καί 884). 
Τόμ. Γ, σελ. 93 «έν τι καί δεύτερον οίον παραδείγματα τώ 
λόγω προχειρισάμενοι». σελ. 205 «ά'ρξομαι δ’ άπό τών σαρ- 
κώσεως δεομένων έλκων έν τι τούτο παράδειγμα π^ογίΐ^ισά- 
μενος» (Πρβ. καί σελ. 369 καί 559). Τόμ. ΙΑ', σελ. 192 
«άπεκρίναντο προχείξχ,σάμενοι τούς έν τοϊς τών διαιρέσεων βι- 
βλίοις Έρασιστράτω γεγραμμένους άρρωστους» (Πρβ. καί σελ. 
456 και 827;. Τομ. ΙΒ', σελ. 256 «ούδέν άν είη χείρον ηδη 
καί τούτο προχειρίσασθαι, τω λόγω». Τόμ. ΙΑ', σελ. 601 
«άλλ’ έν τι τών κατ’ αύτην έγνωκα προχειρίσασΰαι τών έμοί 
μάλιστα διαφερόντων». Τόμ. ΙΕ', σελ. 672 «ού τούς ισχυρούς 
(οίνους) καί κεφαλήν πλήξαι δυναμένους καί παραφροσύνας έργά- 
σασθαι προεχειρίσατο κατά τόν λόγον» (Πρβ. καί σελ. 696 
καί 728). Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 392 «είτ’ έξ αύτών έν νόσημά τι 
προχειρισάμενός φησιν» (Πρβ. καί σελ. 399). Τόμ. ΙΗ', α', 
σελ. 567 «έγω τό πρώτον μέρος ά'ρτι προεγειρισάμην» (Πρβ. 
και σελ. 307). Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 640 «εφεξής δέ έπι τών κατά 
χειρουργιαν ό λόγος έσται μοι τι παράδειγμα
σαφήνειας ένεκεν».

Τομ. Α', σελ. 478 «έν ταύτη τί) ρη'σει τίί νυν ήμΐν προχεε- 
ρισβείση». Τόμ. Δ', σελ. 493 «καί πρότερον προχειρισθήτω 
τό κατά τά βριλανεΐα συμβαϊνον». Τόμ. Τ', σελ. 82 «ούκ ουν 
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έγχωρει τήν άρίστην τοΰ σώμ.ατας επιμέλειαν εν απαντι τω προ- 
χειρισθίντι βίω συστήσασθαι». Τόμ. Ζ', σελ. 896 «και τούτων 
ή Δευτέρα γέγραπται μέν έν τη νυνί προχειριστείς, παραλέ- 
λειπται 3* έν τώ δευτέρω τών Επιδημιών». Πρβ. και Τόμ. Η', 
σελ. 249 και 609. Τόμ. ©', σελ. 206 καί 207. Τόμ. Γ, σελ. 
310 και 593. Τόμ. III', α', σελ. 82.

Τόμ. Ε', σελ. 783 «προκεχειρίσθω δέ τις ύλη θεωρίας». 
Τόμ. ΙΓ, σελ. 749 «και πρό πάντων εκείνου μέμνησο, τοΰ μέ
χρι δεΰρο μόνων σχεδόν τών Ήροφιλείων ημάς τους ορούς προ- 
κεχειρίσθα,ι» (Πρβ. καί σελ. 839). Τόμ. Θ', σελ. 206 «της δέ 
δευτέρας άγνοουμένης, οίχεται συν αύτή τδ χρήσιμον άπαν έκ της 
νΰν προκεχειρισμένης θεωρίας» (Πρβ. καί σελ. 717). Τόμ. I', 
σελ. 42 «προκεχειρίσ0ω δέ τινα μόρια σαφήνειας ένεκεν». Τόμ. 
ΙΑ', σελ. 193 «διά τί γάρ ά'λλο, έ'φη, τούς προκεχειρισμζνους 
ύπ’ αύτών αρρώστους άποθανεΐν συνέβη πλήν ότι παρελείφθη τό 
της φλεβοτομίας βοήθημα;». Τόμ. ΙΕ', σελ. 503 «την ύφ’ Ίπ- 
ποκράτους προκεχειρισμένην ώς έν παραδείγματι κατά τόν 
λόγον τοΰτον πλευρΐτιν» (Πρβ. καί σελ. 553). Τόμ. 1Ζ', β', 
σελ. 599 «δν νυν προκεχειρίσμεθα,Ώ.

§ 7. ονομάζετε—νομίζετε.

Άριστοφ. ’Όρν. 716 :

έσμέν δ’δμιν "Αμμων, Δελφοί, Δωδώνη, Φοίβος Απόλλων’ 
έλθόντες γάρ πρώτον έπ’ ορνις οΰτω πρός άπαντα τρέπεσθε, 
πρός τ* έμπορίαν και πρός βιότου κτήσιν καί πρός γάμον άλλος· 
ορνιν τε νομίζετε πάνθ’ δσαπερ περί μαντείας διακρίνει· 
φήμη γ’ ύμΐν ορνις έστί, πταρμόν τ’ όρνιθα καλεϊτε, 
ξόμβολον ορνιν, φωνήν ορνιν, θεράποντ’ ορνιν, όνον ορνιν.

Σφόδρ* άμφιβάλλομεν άν εχτι ύγιώς ή παραδεδομένη γραφή 
«ορνιν τε νομίζετε πάνθ’ δσαπερ περί μαντείας διακρίνει» παρα- 
τηροΰντες οτι ή έννοια τοΰ νομίζειν ήκιστα συνάδει τή προκει- 
μένη ρήσει. Ό Αριστοφάνης έγραψε πιθανότατα «ορνιν τ* ονο
μάζετε πάνθ’ δσαπερ περί μαντείας διακρίνει», ώς έν τω εύθύς 
έπιφερομένω στίχω «πταρμόν τ’ όρνιθα χαθείτε».
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Καί παρ’Άριστείδη Τόμ. Α', σελ. 60 άναγινώσκεται «αί 

τοίνυν έπωνυμίαι καλλίνικός τε καί άλεξίκακος, ή μέν μόνω 
θεών, ή δ’ έν τοΐς πρώτοις δέδοται’ Κώοι δέ, ώς έγώ μέμνημαι, 
και άλεξιν τόν Έρακλέα νομίζουσι^ άντί τοΰ όνομάζουσε. *Ισως 
δέ καί τό «ή δ’ έν τοΐς πρώτΟΙ Σ δέδοται» μεταβλητέον εις 
τό «ή δ’ έν τοΐς πρύντΩ. δέδοται».

Όρθώς έ'γραψεν δ Κασαύβων έν τοΐς Δειπνοσοφισταΐς τοΰ 
Αθηναίου σελ. 193, γ' «τών δέ ηρωικών οίκων τούς μείζονας 
"Ομηρος μέγαρα καλεΐ καί δώματα καί κλισίας, οί δέ νυν ξενώ
νας καί άνδρώνας όκομάζουσι» άντί τοΰ νομίζουσι.

Πολλά άλλα της έν τοΐς άντιγράφοις συγχύσεως τοΰ uro- 
μάζ- καί νομίζ- παραδείγματα θά καταλέξωμεν έν έτέρω 
τόπω.

§ 8. έπείρα τε—έπειρατο.
Νικόλ. Δαμασκην. 'Αποσπ, Ιστορ· ΜυΛΛ. Τόμ, Γ', σελ. 

384 «Μετ’ ού πολύ δέ Γύγης παρήν καί τοΰ πατρός δόντος τήν 
νύμφην άπεκόμιζεν. Όχούμενος δ’ έπί τοΰ άρματος δ Γύγης είς 
έρωτα ένέπεσε καί καρτερεΐν ού δυνάμενος έπειρατο αύτήν καί 
τι καί προσεφιλοφρονεΐτο’ ή δέ μάλα καρτερώς άναινομένη έξε- 
πικραίνετό τε και ήπείλει αύτω πολλά καί δεινά».

Ούτε δ Μυλλήρος ύπώπτευσε τήν κειμένην γραφήν ούτε δ Διν- 
δόρφιος έν τή έκδόσει τών μικρών ιστορικών Τόμ. Α', σελ. 34, 4. 
Λίαν δ’ όμως πιθανόν φαίνεται οτι ούχί τοΰ μέσου τύπου άλλά 
τοΰ ενεργητικού χρήσιν δ συγγραφεύς ποιησάμενος είπε «καί καρ
τερεΐν ού δυνάμενος έπειθα τε αύτήν καί τι καί προσεφιλοφρο- 
νεΐτο». Ούδείς δέ, νομίζομεν, θ’ άρνηθη ότι εύκολώτατον ήτο 
ν’ άναγνωσθή υπό τών βιβλιογράφων επειφάτο άντί τοΰ επεί- 
ρα τε, ΈΠΕ1ΡΑΤΟ—’ΕΠΕΙΡΑΤΕ. Πρβ. ύγιαίνετο άντί τοΰ 
νγΐαινί τε (Μέρ. Πέμπτ. § 3), κτλ.

Πολλάκις έν τή Ελληνική γλώσση παραλαμβάνεται δ ενερ
γητικός τύπος πειρώ έπί τής σημασίας τοΰ παρ’ ήμΐν συνήθους 
πειράζω, οίον πειρω γυναίκα ή παιδίσκην, κτλ., τουτέστι λό
γους προσφέρω γυναικί ή παιδίσκη περί συνουσίας, πειρώμαι 
οπωσδήποτε πεϊσαι γυναίκα ή παιδίσκην παρασχεΐν μοι έαυϊήν, 
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επιχειρώ γυναικί ή παιδίσκν) μιγήναι, δεόμενος, θωπεύων, ύπι- 
σχνούμενος, άπτόμενος, έλκων, κτλ. Και έν τνί 'Ρωμαϊκή φωνή 
εύρίσκεται ενίοτε τδ ρήμα tento έπι της έννοιας ταύτης κείμενον 
(Πρβ. Έμστερρούσιον Κούνιαν. Τόμ. Β', σελ. 263 'Ρειτζ. και 
'Ρουγκήνιον Τια. σελ. 210).

Φώτ. Λεξ. σελ. 405, 21 «Πείράν : τδ πειράζειν έπι φθορά 
και συνουσία». Ήσύχ. «Πειρών την παϊδα : πειράζων, δια- 
φθείρων». Τίμ. Λεξ. Πλατ. σελ. 210 «Πειρώντα: πειράζοντα 
διά λόγων παΐδα ή γυναίκα». Σχολ. Όδυσσ. σελ. 220,10 Αινδ. 
«Παρ’ ήμΐν μέν τδ πείράν έπί τοϋ την ερωμένην βιάζεσθαι, 
παρ’ Όμήρω δέ ούχ ούτως. Πειρώμαι τδ απόπειραν ποιώ παθη
τικόν, πειρώ δέ τδ συννεύω ένεργητικόν» (Πρβ. καί Σγολ. Ίλ. 
σελ. 123, 46 Βεκκ.).

Σοϋίδ. « Επε'ιρα: αίσχρώς προσέβαλλεν. Άστυδάμεια ήρά- 
σθη Πηλέως τοϋ Αίακοϋ* ό δέ άναίνεται. Ή δέ φοβηθεΐσα μή 
κατείπη αύτής σοφώτερα ή αληθέστερα λέγει, οτι αύτήν έπείρα 
δ Πηλεϋς χρήματα πέμπων τής διαφθοράς δέλεαρ» καί «Πεί
ράν : τδ λόγους περί συνουσίας προσφέρειν. Καί πειραθήναι: 
τδ άκοϋσαι λόγους τοιούτους. Θουκυδίδης* πειραθείς δέ δ 'Αρμό
διος ύπδ 'Ιππάρχου τοϋ Πεισιστράτου καταγορεύει τώ Άριστο- 
γείτονι. Σημαίνει ή λέξις καί τδ άλλως διαπειράσθαι’ πείράν 
γάρ τδ προσβάλλειν γυναικί περί τής άφροδίτης» (Πρβ. καί Φώτ. 
Λεξ. σελ. 406,12).

Εύστάθ. σελ. 445,12 «Τδ πείράν ένεργητικώς Αττικοί έπί 
τής είς γυναίκα έπιχειρήσεως λέγουσιν, οιον πείρα δ δείνα τήν 
δείνα, τδ δέ πειράσθαι παθητικώς άντί τοΰ ποιεΐσθαι απόπειραν. 
'Όμηρος μέντοι κτέ.» καί σελ. 1508,13 «Καί ορα τδ πείρα 
ένεργητικώς λεχθέν κοινότερον’ Αττικός γάρ άνήρ πειρώ αν εΐπη. 
Ουτω κοινδν καί τδ πείράν άντι τοΰ Άττικοϋ τοΰ πειράσθαι, 
οίον πείράν δ’ ώς κε Τρώες Αχαιούς βλάψειαν. νΑλλως μέντοι 
Άττικώς εύρηται πείράν ένεργητικώς τδ πειράζειν έρωτικώς γυ
ναίκα, ώς δηλοΐ καί δ κωμικδς έν τώ πείρα μέν ουν ίσως σε κα' 
τών τιτθίων έφάπτεται».

’Εν τοΐς τοϋ Μοίριδος σελ. 310 άναγινώσκεται «Πειρών 
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την παΐδα Άττικώς, πειράζων (η) όιαερθείρων ‘Ελληνικώς».
’Έχομεν δέ πρόχειρα έκ τε παλαιών και μεταγενεστέρων 

ποιητών καί λογογράφων τά έξης μαρτύρια της περί ής ό λόγος 
χρήσεως του ένεργητικοϋ ρήματος πειρω.

Άριστοφ. Ίππ. 517 «πολλών γάρ δη πειρασάντων αυτήν 
όλίγοις χαρίσασθαι». Πλούτ. 150 «όταν μέν αύτάς τις πένης 
πείρων τύχη» (Πρβ. και 1068). Σχολ. «ΠοΛΛων γάρ όη πει· 
ρασάντων ' μετελθόντων, έπιτηδευσάντων. Άπό τοϋ πείράν 
έσχημάτισε' πείράν δέ το προσβάλλειν γυναικί περί άφροδίτης. 
Τροπή ούν κέχρηται ώς έπι γυναικός» και «Πείρων : προσβάλ- 
λων η συνουσιάζων* τοΰτο γάρ δηλοϊ το πείρων». Πρβ. και Έμ- 
στερρούσιον 'Λριστογ. Π Λ. σελ. 46 και 396 Λιψ.

Θεόπομπ. Κωμ. παρ’ Άθην. σελ. 471, α' «Σπίνθηρ τάλαν, 
πείράς με;»

Άριστοφών παρ’ Άθην. σελ. 238, γ' «τούς καλούς πείράν 
καπνός».

Μένανδρ. παρ’Άθην. σελ. 587, β' «ούκ έπείρα Νάννιον;» 
Πρβ. Μεινέκιον Μεν. καί ΦιΛ. Λειψ. σελ. 183.

Μάχων παρ’ Άθην. σελ. 583, γ' «Φρύνην έπείρα Μοίριχος 
την Θεσπικη'ν».

Θουκυδ. Τ', 54 «και έν τούτω δ ‘Ίππαρχος ώς αύθις πείρά· 
σας ούδέν μάλλον έπειθε τόν Αρμόδιον, βίαιον μέν ούδέν έβού- 
λετο δράν».

Λυσ. ύπέρ τοΰ Έρατοσθ. φόν. 12 «ϊνα σύ γε, έ'φη, πειρά,ς εν
ταύθα την παιδίσκην' καί πρότερον δέ μεθύων εΐλκες αυτήν».

Ξενοφ. Κύρ. Παιδ. Ε', β', 28 «ώς δ’αυτός νΰν λέγει, οτι 
έπείρασεν αύτοΰ τήν παλλακίδα». Πρβ. Τ', α', 31 «ληφθείς 
έρωτι τής γυναικός ήναγκάσθη προσενεγκεϊν Λόγους αυτή περί 
συνουσίας». Διεσκευασμένον καθ’ημάς εινε τό έν τοΐς Άπομνη- 
μονεύμασι φερόμενον βιβλ. Α', β', 29 «Κριτίαν μέν τοίνυν αισθα
νόμενος ερώντα Ευθυδημου και πειρώντα ^ρήσόαι^ καθάπερ οί 
πρός τάφροδισια τών σωμάτων άπολαύοντες, άπέτρεπε». Ό Ξε
νοφών έγραψε «καί πειρώντα καθάπερ οΐ κτέ.», έκλαβών δέ τών 
γραμματικών τις η βιβλιογράφων τό πειρώντα αντί του πείρά· 
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μενον προσέθηκεν, ΐνα καταστήσω τάν λόγον άρτιον, τό άπα- 
ρέμφατον χρήσθαι. Πρβ. Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 563, δ' «ταύτό 
τοΐς άκολάστοις έπασχε πάθος, οΐ τάς γυναίκας έχοντες μέν ού 
φυλάττουσι, προέμενοι δέ πεερωσιν αύθις αδίκως έτέροις συνού- 
σας [άια^/ρειζ]». Όρθώς ό Κόβητος (Μνημοσ. 4878, σελ. 
20) περιέγραψε τό άπαρέμφατον.

Άριστοτέλ. 'Ρητορ. Β', ιγ', 21 «εί ίπείρασε, και επραξε» 
και «εί επραξε, και Ατί/ρασεζ». ’Ίδε Σπέγγελον ’Αριστοτ. Ρη· 
τορ. Τόμ. Β', σελ. 270.

Σάτυρ. παρ’ Άθην. σελ. 534, β' «τήν δέ αύτοΰ γυναίκα π«- 
ρων ώς έτερος επεμψεν αυτή χιλίους δαρεικούς».

Πολύβ. Γ, κς', 3 «ού γάρ έτι τάς χήρας έπείρα γυναίκας 
ουδέ τάς ύπάνδρους ήρκεϊτο μοιχεύων».

Πλούτ. Ήθικ. σελ. 760, γ' «έπεί δέ τούς έρωμένους αύτών 
έπείρων». σελ. 990, γ' «ού'τε τοΰ θήλεος προσιεμένου μετά τήν 
κύησιν ούτε πειρωντος έτι τοΰ άρρενος». σελ. 1100, β' «ειτ* 
ούχ ώσπερ Καλλικρατίδας έλεγε τόν Κόνωνα μοιχεύειν τήν θά
λασσαν, ούτως άν τις εϊποι τόν Επίκουρον αίσχρώς καί κρυφά 
πείράν και παραβιάζεσθαι τήν δόξαν, ού τυγχάνοντα φανερώς, 
άλλ’έρώντα και κατατεινόμενον ;». Μαρ. 14 «ούτος ήρα νεανί
σκου—καί πολλάκις πείρων ούκ έτύγχανε» και & πει ρω ντε 
πολλάκις αντείπε τώ Λουσίω». Κιμ. 1 «ώς ούκ έπειθε πείρων 
καί διδούς, δ ήλος ήν ούκ άφεξόμενος βίας». Αουκ. 18 «οτι, τοΰ 
βασιλέως πειρωντος αύτήν καί μυρίους πεντακισχιλίους χρυσούς 
προσπέμψαντος, άντέσχε». Γάλβ. 19 «ύφήκε τόν ’Όθωνα πει- 
ρώντα τήν Ποππαίαν». Πρβ. καί Μάρκελλ. 2 «Τούτω Καπε- 
τωλΐνος ό τοΰ Μαρκέλλου συνάρχων, ασελγής άνήρ καί θρασύς, 
έρών Λόγους προσήνεγχε. Τοΰ δέ παιδός τό μέν πρώτον αύτοΰ 
καθ’ εαυτόν άποτριψαμένου τήν πείραν, ώς δέ αύθις έπεχείρησε, 
κατειπόντος πρός τόν πατέρα, βαρέως ένεγκών ό Μάρκελλος 
προσήγγειλε τή βουλή τόν άνθρωπον» καί Θησ. 26 καί Κίμ. 1.

Λουκιαν. Θεών Διαλ, Τ', 1 «μών ούν επείρα τινά;» (Πρβ. 2 
«έπεί δέ καί Λόγους έτόλμησέ μοι προσενεγχεΐν»}. ΚΓ', 2 
«ΔΙ.—επειδή άνεπαυσάμεθα έν τω συμποσίφ ίκανώς ύποβεβρεγτ 
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μένοι, κατ’ αύτάς που μέσας νύκτας έπαναστάς δ γενναίος—αί- 
δοΰμαι δέ λέγειν. ΑΠ. 'Εκειρα σε, Διόνυσε^. Μετ’ολίγα κεϊ- 
ται «Τούτου μέν ένεκα καν έπι σέ, ώ *Απολλον, άγάγοι την 
πείραν' καλός γάρ σύ και κομήτης, ώς καν νήφοντα έτι σοι τόν 
Πρίαπον έπιχειρησαιν.

Ήλιόδ. Αίθιοπ. Α', 11 «και ή πολλάκις πειρώντά με άπω- 
σαμένη τότε παντοίως έφείλκετο βλέμμασι, νεύμασι, συνθή- 
μασιν».

Άλκίφρ. Έπιστ. Α', κη', 1 «ού παύστ), τρικόρωνον και τα- 
λάντατον γερόντιαν, πειρών τάς έφ’ ηλικίας άνθούσας ήμάς, ώς 
τις άρτι νεάζειν άρχόμενος·,». Β', α', 5 «έμοί γάρ έξ έκείνου, μά 
τήν ^Αρτεμιν, ούδέ προσέβλεψαν έτι πολλοί ούδέ έπείρασαν αί- 
δούμενοί σου τάς πολιορκίας». Πρβ. καί Γ', νβ', 2 «ύποπειρώσι 
γάρ τήν παλλακήν τοΰ τής οικίας δεσπότου» και Αίλιαν. π. 
Ζω. ΙΔ', 5 «εί δέ καί νέον ώρικόν ύποπειρα παρόντα τις κτέ.».

Ού μόνον δ’ έπ’ άνδρός τάττεται τό ένεργητικόν ρήμα πειρώ 
άλλά καί έπι γυναικός είς έρωτα προκαλουμένης άνδρα και λό
γους αύτώ περί μίξεως προσφερούσης, ώς έν τοϊς Ήθικοΐς τοΰ 
Πλουτάρχου σελ. 300, δ' «έρασθήναι δέ αύτοϋ λέγουσιν *Οχναν 
μίαν τών Κολωνοϋ θυγατέρων ανεψιάν ούσαν' έπεί δέ πειρώσαν 
δ Εύ'νοστος άπετρίψατο καί λοιδορήσας άπήλθεν κτέ.». Φέρεται 
δέ καί έν τώ Κύκλωπι τοΰ Εύριπίδου στίχ. 581 «ούκ άν φιλή- 
σαιμ’* αί Χάριτες πειρώσί με». Πρβ. καί Άπολλόδ. Γ', ιγ', 3 
«και Άστυδάμεια Άκάστου γυνή Πηλέως έρασθεϊσα περί, συ
νουσίας προσέπεριψεν αύτώ Λόγους» καί Μικρ. Ίστορ. Δινδ. 
Τόμ. Α', σελ. 40, 17 «δτι ή Άκάστου γυνή Πηλέως έρασθεϊσα 
Λόγους υπέρ μίξεως εισφέρει», κτλ.

Ώς δέ λέγεται ένεργητικώς πειρώ τινα, ουτω καί παθητι- 
κώς πειρώμαι ύπό τίνος καί κατ’ αόριστον έπειράΰην ύπό 
τίνος καί κατά παρακείμενον πεπείραμαι ύπό τίνος, οιον

Ξενοφ. *ΐέρ. ΙΑ', 11 «ώστε ού μόνον φιλοϊο άν άλλά και 
έρωο ύπ’ άνθρώπων καί τούς καλούς ού πείραν άλλά πει ρώμ ε
ν ον υπό αύτών άνέχεσθαι ά'ν σε δέοι». Πλατ. Φαίδρ. σελ. 227, 
γ' «γέγραφε γάρ δή δ Λυσίας πειρώμενόν τινα τών καλών, ούχ

(Αθηναίου τεύχος γ' έτους ζ’.) 11.
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ύπ’ έραστοϋ δέ, κτέ.». Σχολ. «Το πειράμενον παθητικώς άκου- 
στέον άντι τοϋ πειραζόμενον παρα τίνος, τουτέστι προσπαιζο- 
μενον και προσβαλλόμενον».

Θουκυδ. Τ', 54 «πειραθεϊς δέ ό 'Αρμόδιος ύπδ 'Ιππάρχου 
τοϋ Πεισιστράτου και ού πεισθεις καταγορεύει τώ Άριστογεί· 
τονι». Σχολ. «Πει ραθείς: ερωτικήν πείραν δεξάμενος». Κακώς 
παρά τω Ευσταθίω σελ. 4.45, 16 είνε γεγραμμένον «πειρα- 
Σθείς ό Αρμόδιος».

Άπολλόδ. Γ', ιγ', 3 «Πηλέως δέ πρδς "Ακαστον καταψεύ- 
δεται λέγουσα ύπ’ αύτοΰ περί συνουσίας πεπειραοθαι^.

Έν τή Εκλογή Θωμά τοϋ Μαγίς-ρου άναγινώσκεται σελ. 276, 
5 «Πειρω ως έπι τδ πολύ τδσυννεύω αιτιατική συντασσόμενον— 
Πειρώριαι δέ έπί τδ πολύ μέν τδ απόπειραν ποιούμαι, άπαξ δέ 
και τδ συννεύω, ώς παρά Πινδάρω’ άμφότερα δέ γενική. Καί πει- 
ρωμαι τδ συννεύομαι. Θουκυδίδης έν τή έκτη* πειραθείς δέ ό 
'Αρμόδιος ύπδ Ίππαρχου τοϋ Πεισιστράτου καί ού πεισθεις. Και 
πείρασις ή σύννευσις, ώς δ αύτός έν τή αύτη* άπαρνηθέντα τήν 
πείρασιν». Τδ χωρίον τοϋ Πινδάρου κείμενον έν Πυθιονικών Β', 
στίχ. 34 έχει ούτως’ «οτι τε μεγαλοκευθέεσσιν εν ποτέ θαλά- 
μοις Διδς άκοιτικ έπειράζο». Φέρεται δ’ εις αύτό τδ έξης σχό- 
λιον (σελ. 317 Βοικκ.) «Δεύτερον δέ ότι τοΐς μεγάλοις καί εύ- 
κατασκευάστοις θαλάμοις τοϋ Διδς τήν γαμέτην 'Ήραν έπείρα 
τε και ένήδρευεν’ τδ γάρ έπειράτο παθητικόν ον αντί τοϋ ένερ- 
γητικοϋ έστι, σημαίνει δέ τδ ένήδρευε». Ό Έκκηρος μετετύ- 
πωσε τδ έπειραπο είς τδ έπείρασε. ’Άν ή παραδεδομένη γραφή 
έχη όρθώς, εύλογον ίσως εινε νά μή νομίζηται οτι τδ έπειράτο 
κεΐται άντι τοϋ έπείρα άλλ’ ότι έλλιπώς ή ρήσις προηνέ/Οη, πα- 
ρασιωπηθέντος τοϋ τήν αισχράν καί ασεβή πράξιν δηλοϋντος άπα- 
ρεμφάτου. Πρβ. Ξέναρχ. παρ’ Άθην. σελ. 569, γ' «καί τώνδ’ 
έκάστην έστιν άδεώς, εύτελώς, μεθ’ ήμέραν, πρδς έσπέραν, πάν- 
τας τρόπους». Φιλήμ. παρ’ Αιλιαν. π. Ζω. ΙΒ', 10 αμϋς λευκός, 
όταν αύτήν τις (άλλ’αίσχύνομαι λεγει \ κέκραγεΓ τηλικοϋτον 
κτέ.». Παλατ. Άνθολ. Ε', 34 «δ Ζεύς τήν Δανάην χρυσοΰ, κά- 
γώ δέ σέ χρυσοϋ». Αουκιαν. Θεών Διαλ. ΙΕ', 2 «εγώ δέ ήδη 
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ποτέ την Άφροδίτην (άλλ’ ού χρή αύχεϊν)», κτλ. Ακριβέστατα 
περί της χρήσεως ταύτης θά διαλάβωμεν έν άλλω τοπω. Παρα- 
σημειωτέον δ’οτι άπαντα παρά τω Πινδάρω και «νυμφείας 
έπείρα, κείνος έν λέκτροις Άκάστου εύνας» (Νεμ. Ε', 30).

Εύ ποιων δ Πειρσών έν τή έκδόσει του Μοίριδος σελ. 310 
έτρεψε το παρά Λιβανίω αεκείνοι έπειρωντο την γυναίκα και τον 
παίδα εσπευδον άνελεΐν» είς τδ «έπείρων τε γυναίκα κτέ.». 
"Αν άντι της αιτιατικής πτώσεως τήν γυναίκα έκειτο η γενική 
τής γυναίκας, δέν θά έφαίνετο ίσως ύποπτος δ τύπος έπει- 
ρωντο. Πρβ. Άρισταίν. Έπιστ. Δ' «πλησιαίτερον προσμίξωμεν 
καί πειραοωμεθα τής χαΛής». Ζ' «προσπαίζων άμα και πει- 
ραμένος τής καΛής». Άντων. Λιβερ. ΛΘ' «και πλεϊστα δώρα 
πέμψας έπειράθη τής παιόός, εϊ πως αύτω δύναιτο κρύφα 
μιχθήναι τών γονέων». νΕτι δέ Άχιλλ. Τάτ. Β', 27 «και 
τέλος έδοςεν άποπειραβήναι τής κόρης» και Σχολ. Άριστοφ. 
Νεφ. 1063 «καταψεύδεται αύτού πρδς ’Άκαστον ώς αποπει- 
ραθέντος αυτής».

Περί τής μετ’ αιτιατικής συντάξεως τού ρήματος πειρωμαι 
έποιήσατο λόγον δ Βερνάρδος έν τή Επιστημονική Συντάξει σελ. 
149, άλλά λίαν άβασανίστως καί άνεπιστάτως. Σφάλλεται δέ 
καί δ Μελλόρνιος γράφων έν τή έκδόσει τών Ανακρεόντειων σελ. 
128 «Verum probare omisit, πειράσθαι cum accusativo 
construi, quod diiigenlissimus Seidlerus se legere non 
meminerat, interpunctione adiuvans Eurip. Troad. 989. 
Nam in Thucyd. IV, 25., ubi vulgo legitur τόν Λιμένα 
έπειρωντο, non dubium, quin Clariss. Editor exhibiturus 
sit έπείρων ex omn. mss. codd. Pindarus quidem Pyth. 
II, 62. dixit έπειράτο άκοιτιν Διός». Τδ χωρίον τού Θουκυδί- 
δου πλήρες έκφερόμενον εινε «οί μέν Αθηναίοι ΚΑΤΑ τδν λιμένα 
ταϊς ναυσιν έπείρων». Τήν κοινώς άλλοτε παραδεδεγμένην γρα
φήν έπειρωντο εύρε παρά τω Θουκυδίδη καί δ σχολιαστής σημει- 
ούμενος «Επειρώντο : γράφεται έπείρων». Καί αλλαχού δ’δ 
Θουκυδίδης ποιείται χρήσιν τού ένεργητικού πειρώ άντί τοϋ πει- 
ρωμαι, οιον Α', 61 «πειράσαντες πρώτον τού /ωοίου καί ούχ

II* 
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έλόντες». Β', 19 «προσβαλόντες τη Οίνόη και πάσαν ιδέαν πει- 
ράσαντες», κτλ. Πρβ. και Β', 93 «άποπειρΰσαι τοϋ Πειραιώς». 
Δ', 107 «καί κατά γην αποπειράσας όίρ.α», κτλ.

§ 9. πώς τι—πώς τε.

Νικόλ. Δαμασκην. ’Αποσπ. Ιστορ. ΜυΙΙ. Τόμ. Γ', σελ. 386 
«Ό δέ έπείσΟη τε καί διά ταΰτα άφήκε Αίξον. Μετά δέ ταΰτα 
έπί δεΐπνον έκάλεσε χαμαί τε άνέκλινε καί τά οστά παρετίΟει 
φαΰλά τε σιτία πίνειν τε δξος ενέχει' καί πως δειπνοϋντα ηρετο 
πώς γε δειπνοίη. Ό δ’ είπεν' ώς είκός παρά άνδρί έχΟρώ. Ό δέ 
γελάσας εύ μάλα τών αύτώ παρακειμένων έπεδαψιλεύετό τε καί 
ευμενέστερος έγένετο».

Ούτως άνέγνω ό Μυλληρος άντί τοϋ «ηρετο πώς τε δειπνοίη» 
μεταβαλών τό μόριον ΤΕ εις τό ΓΕ. Καί γίνεται μέν συχνάκις 
ύπό τών βιβλιογράφων σύγχυσις τών μορίων τούτων, άλλ’ έν τώ 
παρόντι χωρίω έξελέγχεται ολως άπροσδιόνυσος ή χρήσις τοϋ 
ΓΕ. Ό Δινδόρφιος έν τη έκδόσει τών μικρών ιστορικών Τόμ. Α', 
σελ. XIX κελεύει νά γραφή «ήρετο πώς δειπνοίη», έξαλειφομέ- 
νου τοϋ συνδέσμου ΤΕ.

Άλλ’, άν μη σφαλλώμεθα, τό ύγιώς εχον εινε «ηρετο πώς τι 
δειπνοίη», οπερ γραμματικώς άναλυόμενον η έξαπλούμενον γίνε
ται «ηρετο ποιόν τινα τρόπον δειπνοίη». ΓΌτι δ’ ευκόλως ήδύ- 
νατο νά παραφΟαρη τό άγνωστότερον πώς τι, μεταπιπτούσης της 
άντωνυμίας ΤΙ εις τόν σύνδεσμον ΤΕ, εινε περιττόν καί νά εί- 
πωαεν. Περί της συγχύσεως τοϋ ΤΙ καί ΤΕ ’ίδε Βάστιον Com- 
ment. Palaeogr. σελ. 845.

Τοϋ πώς τι ικανά παρέχει ημΐν παραδείγματα ό Πλάτων λέ- 
γων Τιμ. σελ. 22, β' «πώς τι τοϋτο λέγεις;» καί Σοφιστ. σελ. 
261, ε' «πώς τι τοΰτ’ είπες;» καί Πολιτικ. σελ. 297, γ' «πώς· 
τι τοϋτ’ εφηκας;» καί Θεαιτ. σελ. 146, δ' «πώς τι τοϋτο λέ
γεις, ώ Σωκρατες;» καί σελ. 208, ε' «πώς τι τοϋτο;» καί 
’Ίων. σελ. 530, α' «καί πώς τι ηγωνίσω;». Πρβ. καί Ίππ. 
Μείζ. σελ. 297, ε' «πώς τι άρ’ άν άγωνιζοίμεθα;». Εύρίσκεται 
δ’ τώ Λζμοσ^ένει σελ. 416, 242 «καί περιιών έρε? 
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πώς το τούς δικαστάς άπαγαγών άπό της ύποΘέσεως ώχόμην τό 
πράγμ’ αύτών ύφελόμενος;». 'Ίσως δέ και τό έν τοΐς Άπομνημο- 
νεόμασι τοΰ Ξενοφώντος βιβλ. Γ', ιγ', 6 κοινώς φερόμενον «και 
χώ<? ΤΙ) έφη, άπηλλαχεν εκ της οδού;» εύλογον ητο νά μένη 
ακίνητον καί νά μη μεταβληθφ κατά τινα τών αντιγράφων είς τό 
«και πως JH) έφη, άπηλλαχεν έκ της οδού;». Ό Δινδόρφιος 
άπαλείψας την άντωνυμίαν ΤΙ έξέδωκε «καί πώς) εφη, άπηλ
λαχεν έκ τίίς όδοΰ;».

Παρατηρητέον δ’ οτι άλλοι προκρίνουσι την εκφοράν πώς 
τί— ·, η πώς ; τί— ; Καλόν δέ νομίζομεν νά παρατεθη κατά 
λέξιν ή σημείωσις ην ό Σταλβώμιος έποπίσατο είς τό έξ Ίππίου 
τοΰ Μείζονος προεκκείμενον χωρίον* «πώς τί άρ άν άγωνιζοί- 
μέθα;] Schaefer. Appar. ad Demostb. II. p. 65G. et But- 
tmann. ad b. 1. in talibus ubique τι scribendum censent 
ut εγκλιτικόν. Sed quam Heindorf. ad h. 1. ad Theaet. 
p. 208. E. ad Sopb. p. 2G1. E. amplexatus est ratio
nem, eam nuper acutissime defendit Hermann. Praef. 
ad Sophocl. Antigon. ed 3. p. VI sqq. Coarctala est enim 
more Graeco duplex interrogatio, πώς άρ’ άν άγωνιζοί- 
μεθα; quo argumento pugnabimus: et τί άρ’ άν άγωνιζοί- 
μεθα; h. e. quid erit quod contendamus. Etiam ordine 
inverso τί πώς legi meminimus. Phileb. p. 58. A : σύ δέ 
τί πώς—διακρίνοις άν; Eurip. Helen. 873: Ελένη, τί τάμά 
πώς έχει Θεσπίσματα;». Γράφει δ ό Σταλβώμιος και είς τό έκ 
τοΰ Πολιτικού μνημονευθεν χωρίον «Πώς τί τοϋτ εϊρηκας] 
Nec hic Stephanus duplicem interrogationem sic in 
unum coniunctam tolerare voluit. Scribendum enim pu
tat disiuncte, Πώς; τί τοΰτ’εϊρηκας; Atqui nos quidem 
ingenue fatemur nullam videre causam, quamobrem 
ulriusque interrogationis coniunctio reiicienda sit. Nam 
coarctata oratio sic explicanda est: πώς εϊρηκας και τί 
έστι τοΰΟ’ ο εϊρηκας; wie meinst du und was ist es, was du 
meinst I».

Άνέγνωμεν τά ύπό τοΰ Έρμαννοΰ έν τή έκδάσει της Άντι- 
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γόνης γεγραμμένα, άλλ’ άδυνατοΰμεν νά πεισθώμεν τοΐς ύπ’ αύ
τοΰ λελεπτολογημένοις εύρίσκοντες πολλώ άπλουστέραν και φυ- 
σικωτέραν τάν μετά της εγκλιτικής αντωνυμίας εκφοράν.

Τό ούδέτερον της άορίστου αντωνυμίας κατ’ έπιρρηματικην 
έννοιαν λαμβανόμενον συντάσσεται μετά πολλών επιρρημάτων, 
οιον όμοΰ ΤΙ, έγγύς ΤΙ, σχεδόν ΤΙ, μάΤΙόν ΤΙ, ήσσόν ΤΙ, 
πάνυ ΤΙ (πάνυ όή τι, ού πάνυ τι), μάΛα ΤΙ (μάΛα δή τι), 
διαφερόντως ΤΙ, φαύΑως Τί, ουτω ΤΙ (ούτω δή τι), κτλ. 
Γνωστότατον δ’ εινε τό τε όπωσούν και τό μετά τοΰ ΤΙ όπωσ- 
ΤΙ ούν. Έν τώ Οίκονομικώ τοϋ Ξενοφώντος κεφ. Θ', 1 άναγινώ- 
σκεται «η γυνή έδόκει σοι, έφην έγώ, ώ Ίσχόμαχε, πώς- τι έπα- 
κούειν ών σύ έσπούδαζες διδάσκων;», οπερ δέν δύναται άλλως 
ό γραμματικός νά παραστηση η διά τοϋ ποιόν τινα τρόπον.

Μετά του χρονικού επιρρήματος πηνίκα καί όπηνίκα εύρί- 
σκεται ενίοτε συνημμένον τό πληθυντικόν ΆΤΤΑ, οϊον Άριστο- 
φάν. νΟρν. 1514 «πηνίκ άττ άπώλετο;» και Άποσπ. 590 
«πυθοΰ χελιδών πηνίκ άττα φαίνεται» και Άποσπ. 591 «ό- 
πηνίκ' ατθ' ύμεΐς κοπιάτ’ όρχούμενοι» (νΐδε Βέργκιον 'Αποσπ. 
Κωμ. Τόμ. Β', σελ. 1181 Μειν. καί Μεινέκιον Τόμ. Ε', σελ. 14 
και Δινδόρφιον Α ρποκρατ. Τόμ. Α', σελ. 65). Έχεται δ’ όμοιας 
έννοιας τό πηνίκ άττα τώ πηνίκα μάλιστα, ώς παρετηρηθη 
καί ύπό τοΰ Κοβητου Collect. Crit. σελ. 174 κέξ. Πρβ. καί 
Var. Lect. σελ. 511 έκδ. β'.

Τό έν τώ Φιληβω χωρίον «συ δέ τί πώς—διακρίνοις άν;»> 
άνθ’ού άλλοι γράφουσι «σύ δέ τί; πώς—διακρίνοις άν;», καί 
τό έν τη Έλένφ τοΰ Εύριπίδου «Ελένη, τί τάμά πως έχει θε
σπίσματα;» ούδέν συμβάλλονται είς πίστωσιν της έκφοράς πως 
τί— j Άπερισκέπτως δ’ ό Κοραής έν τη έκδόσει τών Παραλ
λήλων Βίων τοΰ Πλουτάρχου (Μερ. Α', σελ. 426) έγραψε «Πολ
λάκις οί αντιγράφεις συνέχεον τό Πώς τγ Πρός, ώς άμφότερα 
μηδέν δέον παραλαμβάνειν, η έκάτερον είς τό έτερον μεταποιεΐν. 
Διορθούσθω ούν ημΐν έν παρέργω και τό τοΰ Πλάτωνος (©ε- 
αιτ. σελ. 146), Ώώς ; τί τούτο Λέγεις, ώ Σάκρατες ; γρά-. 
φουσι, Πρός τί τούτο κ.τ-Λ.»
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Καί άλλα δέ τινα φέρονται έν τη έκ του Δαμασκηνού Νικο
λάου παρατεθείση περικοπή, περί ών δύναταί τις ν’ άμφιβαλλη άν 
ύγιώς εχωσιν, οιον «'Ο δέ έπείσθη τε και όιά ταΰτα άφηκε Λι- 
ξον», άνθ’ ού άναγνωστέον ίσως πάφαυτα ήτοι ούδέν μελλησας 
(ΠΑΡΑΥΤΑ—ΠΑΤΑΥΤΑ—ΔΙΑΤΑΥΤΑ), καί «Μετά δέ ταΰτα 
έπί δεΐπνον έκάλεσε χαμαί τε άνέκλινε καί τά οστά παρετίθει 
φαΰλά τε σιτία», οπερ ούδέν άλλο δηλοΐ η ά πρόχειρα είχεν 
οστά έξ ών ησθιε κρεών. Άλλ’ άν τις έπιστηση πως την διά
νοιαν, θά εύρη πολλω προσφορώτερον τό άνευ άρθρου «καί οστά 
παρετίθει». Δεν είνε δ’ άπίθανον νά ύπονοηση τις οτι κατ’ άρχάς 
έκειτο «Μετά δέ ταΰτα έπί δεΐπνον έκάλεσε χαμαί τε άνέκλινε* 
πάτα οστά παρετίθει κτέ.».

Έν Άθήναις τη 15 Σεπτεμβρίου 1878.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟΝΤΟΣ.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΠΟΙΠΤΩΝ.

Καίτοι πολλαί παρ’ ημΐν έξεδόθησαν ποιητών μεταφράσεις, 
όμως ούδείς έπεχείρησε νά διαλάβη περί τοΰ τρόπου καθ’ 8ν οφεί
λει νά γίνεται ή μετάφρασις έργου ποιητικού. Έγράφησαν μέν 
βραχέα τινά περί τούτου έν τοϊς προλόγοις μεταφράσεοθν τινων, 
άλλά ταΰτα μάλλον πρός άπολογίαν η πρός άμερόληπτον έξα- 
κρίβωσιν της άληθείας. Τούτου ένεκεν έπιχειροΰμεν έν ταύττι τη 
διατριβή νά πραγματευθώμεν περί μεταγράσεως ποιητών, ά- 
πτόμενοι πάντων έν γένει τών ζητημάτων τών άναγομένων είς 
τό ημέτερον θέμα.

§ ι.

Καί πρώτον υπάρχει τό ζήτημα άν μεταερράζωνται οί ποιη' 
ταΐ' πολλοί άπεκρίθησαν εις τοϋτο άποφατικώς φρονοΰντες οτι 
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αδύνατον είνε νά μετενεχθη ακριβώς ποίημά τι άπό τίνος γλώσ
σας είς άλλην, μάλιστα δ’ έκ παλαιας είς νεωτέραν. Την γνώ
μην ταύτην έξέφρασαν διασημότατοι άνδρες, οίον δ Λεϊβνίτιος, δ 
Colletet, ακαδημαϊκός τοϋ IZ' αίώνος, δ Stuart ΜίΙΙ κα'ι δ ποιη
τής Άλφόνσος Λαμαρτΐνος. Τάς ιδέας τών τριών πρώτων άνδρών 
ανευρίσκει τις προχείρως έν τώ συγγράμματι τοΰ Egger 'O E.l- 
.Ιηνισμός έν ΓαΛΜα (τόμ. Β', σελ. 122—123), ημείς δέ 
παραθέτομεν ενταύθα την κρίσιν τοΰ Λαμαρτίνου, ής ούδέ μνείαν 
ποιείται δ Egger. Ό μέγας ούτος άνήρ έν τώ λαμπρώ αύτοΰ 
λόγω, ον έξεφώνησεν έν τη Γαλλική Ακαδημία γενόμενος μέλος 
αύτης, διαλαμβάνων περί τής ύπδ τοΰ Darii γενομένης μετα- 
φράσεως τοΰ Όρατίου, παρατηρεί τά εξής: «Ούδείς μεταφράζε
ται' ή άτομικότης τής γλώσσης καί τοΰ ύφους είνε άμετάδοτος, 
ώς πάσα άλλη άτομικότης. Ή έννοια τδ πολύ μεταγγίζεται άπό 
τίνος γλώσσης είς άλλην, άλλ’ ή μορφή τής έννοιας, τδ χρώμα 
και ή αρμονία αύτής διαφεύγουσι’ καί τις δύναται νά είπη πόσον 
συμβάλλει ή μορφή πρός τήν έννοιαν ή τδ χρώμα πρδς τήν ει
κόνα ; Άλλ’ άν έκεΐνο ού προτίθεσαι τήν μετάφρασιν αποτελεί 
δχι έννοιαν, άλλά παροδικήν τινα αϊσθησιν, ή δνειρον ημιτελές 
τής φαντασίας ή τής ψυχής τοΰ ποιητοϋ, ή φθόγγον άόριστον 
καί άναρθρον τής λύρας αύτοΰ, ή χάριν γυμνήν καί ακατάληπτου 
ύπδ τοΰ πνεύματός σου, τί θ’ άπομείνη έν τη μεταφράσει; λέξεις 
τινές κεναί και άκομψοι, παραπλήσιαι πρδς τά έξ άμαυροΰ και 
βαρέος μετάλλου νομίσματα, άνθ’ ών άνταλλάσσεις τήν χρυσήν 
δραχμήν, τήν έκ τοΰ σήματος καί τής λάμψεως αυτής έξαστρά- 
πτουσαν. Άλλως δ’ έν τη ποιήσει παλαιας εποχής ύπάρχει πάν
τοτε μέρος τι ήδη νεκρόν, έννοιά τις τών χρόνων, τών ηθών, τών 
τόπων, τής θρησκείας, τών ύπολήψεων, ήν μή έννοοΰντες (γράφε: 
μή αισθανόμενοι) έν τω παρόντι δέν δυνάμεθα νά συγκινηθώμεν 
ύπ’ αύτής. Άφαίρεσον έκ τίνος ποιήματος τήν χρονολογίαν , τήν 
πίστιν, τήν προτυπίαν τέλος αύτοΰ και τί μένει; δ,τι μένει έξ 
αγάλματος τών θεών άφ’ ών η θεότης άπήλθε—τεμάχιον μαρμά
ρου μάλλον ή ήττον καλώς γεγλυμμένου!» (Α. de Lamartinea 
Premieres medttalions poet. p. 96. Paris, 1874).
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Ούτω καλώς έδυνήθη ό Λαμαρτΐνος νά υποστήριξή την γνώ
μην αύτοΰ περί τοΰ αδυνάτου τής μεταφράσεως’ τα επιχειρή
ματα αύτοΰ φαίνονται κατά πρώτον ισχυρά και ακράδαντα, 
πλήν ακριβέστερου θεωρούμενα άποδείκνυνται πορίσματα της υ
ψηλής άλλ’ άπαραδέκτου ιδέας ήν ειχεν αύτός περί μεταφρα- 
σεως. Την μετάφρασιν έξελάμβανε, φαίνεται, ώς τεΛειοτάτην 
άναπαράστασιν τοΰ προτύπου, ητις αληθώς εινε αδύνατον να 
κατορθωθή δι’ ούς λόγους εκθέτει. Άλλά την ιδέαν ταύτην νο· 
μίζομεν άπαράδεκτον ένεκα της υπερβολής αυτής’ διότι, άν η 
μετάφρασις εχη άντικείμενον τήν άναπαράστασιν τοΰ προτύπου, 
εχει ταύτην κοινήν πρδς άπάσας τάς είκαστικάς τέχνας, οίον 
τήν πλαστικήν, τήν γραφικήν καί αύτήν έτι τήν ποιητικη'ν, άν 
δεχθώμεν τήν περί μιμήσεως θεωρίαν τοΰ Πλάτωνος και Αριστο- 
τέλους’ ούδεμία δμως τών τεχνών τούτων δύναται ν’ άναπαρα- 
στήση τδ πρότυπον αύτής ύπό πάσαν οψιν τελείως, ούδεμία δύ
ναται νά καταστήση τδ άντικείμενον αύτής alter ego τοΰ 
προτύπου’ άλλά πρέπει ένεκα τούτου ν’ άποκηρύξωμεν τάς εί- 
ρημένας τέχνας·, νομίζομεν οτι τοΰτο ούδείς αποδέχεται, διότι 
άλλως λαμβάνεται τδ φύσει αδύνατον ώς λόγος δίκαιων τήν 
κατάργησιν τοΰ δυνατού. Ταΰτα, φαίνεται, συνιδών βραδύτερου 
καί αύτός ό Λαμαρτΐνος, έμετρίασεν ολίγον τήν άπότομον αύτοΰ 
έκφρασιν οτι ούδείς μεταφράζεται^ ειπών ότι Θεωρεί πάντων 
τών έργων όυσγερέστατον τήν μετάφρασιν [Voyage en 
Orient, Τόμ. Α', σελ. 109). Ή δυσχέρεια τής μεταφράσεως 
ύπδ πάντων δμολογεΐται, παράγει δ’ αύτήν κυρίως ή άτομικότης 
τών γλωσσών και τοΰ ύφους, δι’ ήν, ώς είδομεν, έθεωρήθη άδύ— 
νατον τό μεταφραστικόν έργον. Τούτου ένεκα πρέπει ένταυθα νά 
εϊπωμεν πώς οφείλει δ μεταφραστής νά προσενεχθή πρδς τάς 
δυσχερείας ταύτας.

Τήν άτομικότητα τής γλώσσης διακρίνει μάλλον ή διαφορά 
τών Ιδιωμάτων, ήτοι τών είς πάσαν γλώσσαν ιδίων τρόπων έκ- 
φράσεως και σχηματισμού τών εννοιών. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
νομίζομεν οτι ούτε ό μεταφραστής ούτε δ άναγνώστης οφείλει 
ν’ άγνοή οτι εχει ύπ’ οψιν έργον ξένης διανοίας, οπερ πρέπει ν’ ά- 
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ποτυπωθή διά τών αύτών λέξεων, καίτοι αύται παρέχουσι ξε- 
νίζουσαν φράσιν, διότι άλλ.ως παραχαράσσεται το πρότυπον. 
Οί δέ φρονοϋντες οτι ή μετάφρασις πρέπει νά μή τηρή τό ^ror 
άρωμα (le parfum etranger), ώς λέγουσιν οί Γάλλοι, άπαι- 
τοΰσι, νομίζω, ινα ή φωτογραφία ξένου έχη τά χαρακτηριστικά 
εγχωρίου, ή ή άπεικόνισις αγάλματος Αιγυπτιακής τέχνης έμ- 
φαίνη τον ρυθμόν της Ελληνικής καλλιτεχνίας. Παραδείγματα 
γλωσσικών ιδιωμάτων παρέχει ημΐν ό Βολταΐρος έν τώ Λοχι~ 
μΐω περί επικής ποιήσεως (Κεφάλ. Α'.), έξ αύτού δέ λαμβά- 
νομεν τά επόμενον, όπερ μάλλον θά σαφηνίση τήν έννοιαν τών 
λόγων ήμών. ’Εν τή 36. στροφή τοΰ ΙΤ' άσματος τής Έ2ευ~ 
βερουμένης Ιερουσαλήμ, οτε ή Άρμίδη άρχεται υπονοούσα 
τήν φυγήν τού έραστοΰ, λέγει ό ποιητής:

Volca gridar: Dove, ο crudel, me sola
Lasci ? ma il varco al suon chiuse il dolore: 
Sicche torno la flebile parola 
Piu amara indietro a rimbombar sui core.

Οί περιπαθείς ούτοι στίχοι δύνανται νά μεταφρασθώσιν ακριβώς 
ώς έξης:

Νά κράξη ήθελε: Σκληρέ, πού μέ άφίνεις μόνην·, 
άλλ’ είς τον φθόγγον τήν οδόν άπέκλεισεν ή λύπη: 
και τό θρηνώδες φώνημα πικρότερον έστράφη 
όπίσω και άντήχησεν είς τήν καρδίαν ταύτης.

Έκ τής μεταφράσεως ταύτης αμέσως μηνύεται το ξένον ιδίωμα, 
άλλ’ οτι ούδαμώς ά'λλως έδύνατο ν’ άποδοθή το κείμενον μαρ- 
τυροΰσιν αί έλευθερώτεραι μεταφράσεις, οία ή τοΰ Δημ. Γουζέλη, 
άφέντος άμεταφράστους τούς δύο τελευταίους στίχους:

’Ήθελε νά φωνάξη τον: «πού, ώ σκληρέ, μ’ αφήνεις 
άλλά ό πόνος ό δριμύς τής συμφοράς έκείνης 
έπήρ’ ολην τήν δύναμιν, και εμεινεν ή φίλη 
ακίνητος μέ τήν φωνήν πνιγμένην είς τά χείλη*

[Η 'ΐερουσαλ. Ελευθερωμ. σελ. 361).

Έν τοϊς τοιούτοις λοιπόν ό μεταφραστής οφείλει νά μεθερμη- 
νεύη κατά τό ξένον ιδίωμα, άν και ό περιώνυμος Chatcau-: 
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briand προέβη περαιτέρω είπων ότι και τήν σύνταξιν τών ρη
μάτων πρέπει ν’ άλλάξ·ρ τις ϊνα μη διαφθείρ·ρ την ακρίβειαν τοΰ 
μεταφραζομένου (Cbateaubr. Le paradis perdu dc Milton, 
Τόμ. A', σελ. XI. Paris, 1836).

'Όσον δ’ αφορά πρός την ατομικότητα τοΰ ύφους πεποιθαμεν 
οτι ούδείς ποτέ κατώρθωσεν ουδέ θά κατορθώση ν’ άποτυπωση 
έν μεταφράσει τό ύφος τοΰ συγγραφέως, διότι τοΰτο ύπαρχει 
αδιακρίτως συνδεδεμένον μετά τοΰ πνεύματος αύτοΰ και τής 
γλώσσης έν ή συνέγραψε. Τήν αλήθειαν τών λεγομένων κατέ- 
στησεν έν μέρει φανεράν δ περίφημος τής Ιταλίας ποιητής Μάν
της, οστις έν ίδιαιτέρω πονηματίω περί τής Προτάοεως τής 
ΊΛιάόος άπέδειξεν οτι αδύνατος ύπάρχει τοΐς Ίταλοΐς ποιηταΐς 
ή μετά χάριτος μετάφρασις τοΰ στίχου

Μήνιν άειδε, θεά, Πηληϊάδεω Άχιλήος, 

καίτοι άλλως δυναμένου νά μεταφρασθή ακριβέστατα.

§ 2.

Σπουδαιότερου υπάρχει τό ζήτημα άν ή μετάφρασες πρέπει 
νά γίνεται έν Λόγω πεζω ή έμμετρος’ κα'ι έννοεΐται μέν οΐ- 
κοθεν οτι τό ζήτημα τοΰτο λύει δογματικός ή περί τήν στι
χουργίαν εμπειρία καί δεινότης τοΰ μεταφράζοντος, άλλά τήν 
λύσιν αύτοΰ γενικώς τιθέμενου παρέχει ή λύσις ετέρου ζητήμα
τος, του εξής: άν γράφεται ποίημα έν Λόγω πεζω. Επειδή 
δέ τό έτερον τοΰτο ζήτημα, πολυθρύλητου δν, ευρίσκει τήυ λύσιυ 
έν τή μικρά αύτοΰ ιστορία, έπιτραπήτω ήμΐν νά διέλθωμεν τά 
κυριώτερα αύτοΰ ιστορικά σημεία.

Άπό τής άναγεννήσεως τών γραμμάτιου έυ Ιταλία οί Γάλ
λοι ποιηταί είχον τήυ φιλοδοξίαν νά παραγάγωσι ποίημα έπι- 
κόν. Καί άνεπτύχθη μέν περί τά μέσα τοΰ IZ' αίώνος άΛηβής 
πυρετός εποποιίας, ώς λέγει δ Egger (ένθα άνωτ. σελ. 187), 
άλλ’ ούδέν έκ τών έπών έκείνων έπεδοκιμάσθη ούδ’ άνηγορεύθη 
ποίημα εθνικόν, διά τοΰτο δέ κα'ι ούδέν έπέζησεν. Όθεν ήρξατο 
σχηματιζομένη ή πεποίθησις ότι ή Μούσα τοΰ έπους είχε δυσμε- 
νώς πρός τό Γαλλικόν έθνος, καί ήκούσθη τότε δ πολυθρύλητης 
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λόγος τοΰ Malezieux, ότι οί TdJJot δεν εχουσι την κεφα- 
Λην επικήν. νΑλλως όμως έσχον τά περί τούτου μετά τήν ζκ- 
δοσιν Τών κατά Τηλέμαχον τοϋ Φενελώνος* οί μεριμνώντες 
περί τοϋ ποιητικού κλέους τής Γαλλίας ού μόνον άνηγόρευσαν 
ποίημα τδ λαμπρόν εκείνο διήγημα, άλλά καί παρέβαλλον αύτδ 
πρδς τά έπη τοΰ Όμηρου και Βιργιλίου, σφοδρώς καταφερόμενοι 
κατά τών μέτρων και τών στίχων και άνυψουντες την πεζο.Ιο- 
γικήν ποίησεν.

Πρδς τάς ιδέας ταύτας άντεΐπον δύο μεγάλοι ά'νδρες τοΰ ΙΗ' 
αίώνος, ό περικλεής Βολταΐρος καί δ κριτικός La Harpe. Τού
των δ μέν πρώτος ύπεστήριξεν ότι δ άποκαλών ποίημα τδν πε
ζόν λόγον συγχέει πάσας τάς ιδέας καί μετατοπίζει τά όρια 
τών τεχνών (ΛοκΙμ. π. Έπικ. ποιήσ. συμπέρασμα), δ δέ La 
Harpe έν τω ΕγκοψΙω τοϋ ΦενεΛώνος·, οπερ έστεφάνωσεν ή 
Ακαδημία, συνεφώνησεν όλως μετά τοΰ Βολταίρου, προσθείς ότι 
δ πεζός λόγος ουδέποτε ύπηρξεν ή γλώσσα τών ποιητών καί 
οτι ούδ’ αύτός δ Φενελών ήθελεν έγκρίνη την πλάνην τών θαυ- 
μαζόντων αυτόν (Eloge de Fenelon, p. 15 έν τή κλασική έκ- 
δόσει τοΰ Τηλεμάχου τοΰ 1875).

’Έκτοτε ήρχον αί γνώμαι τών δύω τούτων άνδρών, μέχρις ού 
άπεφήνατο εναντίαν άνήρ τιμήσας είπερ τις και άλλος τδ Γαλ
λικόν όνομα, δ πρδ μικρού μνημονευθείς Chateaubriand. Ουτος, 
άποδεχθείς κατά πρώτον τού Βολταίρου καί La Harpe τήν 
γνώμην (ίδε τδν πρόλογον τής Atala}, μετέγνω βραδύτερου καί 
έποίησεν έν λόγω πεζώ τήν γνωστοτάτην εποποιίαν τών Μαρ
τύρων, λησμονήσας ότι, είπερ τις καί άλλη, ή ιερά ύπόθεσις α
παιτεί λόγον ήδυσμένον, δι’ δ πάσαι αί θρησκεΐαι άπδ τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων παρέλαβον ώς γλώσσαν τήν έναρμόνιον ποίη- 
σιν. Οίονεί δ’ άποκρούων έν συνειδήσει δ μέγας άνήρ τδ είδος τού 
λόγου έν ώ έδαπάνησε τδν ποιητικόν αύτού θησαυρόν, άποφεύ- 
γει πάσαν περί τούτου συζήτησιν έν τω Προλόγφ τών Μαρτύ
ρων, πειράται δέ διά ξένων γνωμών νά δικαιολογήστι τδ φιλο
λογικόν αύτού τόλμημα. Άλλά ή σπουδαιότερα βάσις αύτοΰ εινε 
τδ έξης γωρίον τής Ποιητικής (Κεφάλ. Α'.) τοΰ Άριστοτέλους:
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«Ή δέ εποποιία μόνον τοϊς “λόγοις ψιλοϊς ή τοϊς μέτροις (μι

μείται).»
Παρατηροΰμεν όμως ότι Λόγοι ψιΛοΙ iv τω προκειμένω χωρίω 
εννοούνται ούχϊ οί άμετροι, άλλ’ οί άνευ μέλους κατ’ άντίθεσιν 
πρός τούς ωδικούς της λυρικής ποιήσεως. Ό Πλάτων έν τω Φαι- 
δρω 278 C καλεϊ την ποίησιν τοΰ Όμη'ρου ψιΛήκ και άντι- 
διαιρεϊ ταύτην πρός την εν ήτοι την λυρικήν' δ δέ Αρι
στοτέλης παρακατιών όνομάζει την έποποιϊαν «ψιλομετρίαν» 
(’Ίδε Tyrwhitt εις Άριστοτ. Ποιητ. σ. 94, έκδ. 5.). Τό χωρίον 
άρα τοΰ Σταγειρίτου ουδόλως συντελεί πρός κύρωσιν της γνώ
μης οτι ποίημα γράφεται και έν λόγω πεζω' διό την γνώμην 
ταύτην θεωροΰμεν έντελώς ήμαρτημένην(*).  Τά όρια της διανοίας 
και τοΰ αισθήματος, της ποιήσεως καί τών επιστημών ύπάρχουσι 
προ πολλοΰ διαγεγραμμένα. Πάλαι ποτέ φιλοσοφίαν και ποιη- 
σιν υπηρετεί δ αυτός λόγος καί τούς ποιητάς έθεώρουν σοφισνάς 
χρησαμένους τ$ ποιήσει παραπετάσματι (Πλ. Πρωτ. 316 Ε)’ 
ήδη όμως ύπάρχουσιν αύται διωρισμέναΓ και ή μέν ποίησις, ώς 
αληθές θεϊον δώρον, παρέλαβε τόν τελειότατου λόγον, ήτοι τόν 
έχοντα χρώμα, εικόνα, ρυθμόν, αρμονίαν και αίσθημα, η δε φι
λοσοφία καί αί έπιστημαι παρέλαβον τόν γυμνόν και αυστηρόν 
λόγον, σύμβολον δντα της αύστηράς και απαρέγκλιτου έρεύνης 

(*) Σημειωτέον δτι ποιήματα έγραψαν έν λόγψ πεζφ έκ μέν τών 
νεωτέρων πλήν τοΰ Cbateaubriand ό Γερμανός είδυλλιογράφος GeS- 
sner καί πλεΐστοι δραματικοί ποιηταί· έκ δέ τών αρχαίων ό Συρακού- 
σιος Σώφρων, δοκιμώτατος μιμογράφος, καί δ υιός αύτοϋ Ξέναρχος, δ 
Φλιάσιος ’Ασωπόδωρος, ποιητής έρωτικών ασμάτων καί κωμφδιών, καί 
ό Τήϊος Άλεξαμενός, δ εύρετής τοΰ διαλόγου. Άλλα τούτων ούδείς 
καταλέγεται έν τή χορεία τών ένδόζων ποιητών τής Ελλάδος, πλήν 
τοΰ Σώφρονος, ού τούς μίμους και άλλοι καί αυτός ό Πλάτων έπιεικώς 
έςετίμα, Άλλ’ δ δόκιμος ούτος ποιητής καί έν τούτω έδειξε τήν εύ- 
φυίαν αύτοϋ δτι καίτοι άπορ^ίψας τό μέτρον, μετεχειρίσθη δμως λόγον 
μετά £υθμοΰ ομοιάζοντας πρός τόν ^υθμόν τών έκκλησιαστικών ήμών 
ύμνων καί προσεγγίζοντος είς τό ήμέτερον μέτρον τοϋ τόνου. ’Ίδε Val- 
ckcnacr Θ ε ο κ ρ. Ά δ ω ν ι α ζ. σελ. 200. — Hermann Άρ ι σ τ ο τ. 
Ποιητ. σελ, 93,—Tytwhitl αυτόθι σελ, 95.
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τής αλήθειας. Τούτου ένεκα τδ ποίημα πρέπει νά έχη λόγον έμ
μετρον, ού άνευ αδύνατον νά όνομασθή ποίημα. Όρθώς άρα και 
ό Μάντης έν τω ανωτέρω μνημονευθέντι πονηματίω αύτοΰ άπο- 
Φαίνεται ότι «άνευ ρυθμού, ά'νευ μέτρου, άνευ μέλους ούδεμία 
ύπάρχει ποίησις», και δ Γάλλος Φραγυιέρος λέγει οτι «δύνανται 
μέν νά ύπάρξωσι στίχοι και άνευ ποιήσεως,

neque enim concludere versum 
dixeris esse satis,

άλλ’αδύνατον νά ύπάρξ·/) ποίησις άνευ στίχων» (’Εν τοΐς 3fe- 
moires de V Academie des inscriptions, τόμ. VI, σελ. 274). 
"Αν δ’ ένίοτε ό πεζός λόγος έχη ποιητικόν καλλωπισμόν, όπως 
ό τοΰ Φενελώνος, τοΰτο ούδέν άλλο σημαίνει η ότι άνεπτερωθη 
μέχρι ποιήσεως, κατά τήν ευτυχή έκφρασιν τοΰ Κ. 'Ραγκαβή 
(Ποιητ. άγων 1874, σελ. 8).

Έκ τών είρημένων ποριζόμεθα οτι και ή μετάφρασις ποιητοΰ 
πρέπει νά γίνεται έμμετρος' τοΰτο δέ ού μόνον ή κρίσις τοΰ 
νοός απαιτεί, άλλά καί αύτη προσέτι ή αίσθησις’ πολλάκις δυσ
χεραίνει τις οτι έζασθενοΐ τήν έννοιαν τοΰ ποιήματος άφαιρών τήν 
αρμονίαν, νομίζει δέ οτι πράττει ιεροσυλίαν καί απογοητεύεται 
έκ τής έργασίας αύτοΰ (Mm0 Belloc, Lord Byron τόμ. A', 
σελ. 41).

§ 3.

Μεταβαίνομεν ήδη είς τδ τρίτον καί κυριώτερον ζήτημα περί 
τοΰ είδους τής μεταφράσεως δπερ οφείλει τις νά παραδεχθή. Τρία 
κυρίως είδη μεταφράσεων ύπάρχουσιν, αί λεγόμεναι έ^εύθεραι, 
αί κατά Λέζιν μεταφράσεις καί αί κατ' έννοιαν' διερχόμενοι δέ 
καθ’ έκαστον τά είδη ταϋτα, δυνάμεθα νά όρίσωμεν τδ κράτι- 
στον αύτών.

Α'. 'ΕΛεύθεραι μεταφράσεις.

Ούδέν υπάρχει άτοπώτερον τών έλευθέρων μεταφράσεων, διότι 
αύται άποτυποΰσιν ούχί τήν έννοιαν τοΰ κειμένου, άλλά μάλλον 
τήν διάνοιαν τοΰ μεταφραστοΰ. Ό μεταφράζων ποιητικόν τι έρ- 
γον ομοιάζει πρδς τδν ζωγράφον και οφείλει ν’ άποδώσφ τδ πρό- 
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τύπον όπως έχει, διότι άλλως ή παραχαράσσει αυτό ή περιπίπτει 
είς ερμηνευτικούς πλατυσμούς' μέγα δέ διάστημα χωρίζει τήν 
μετάφρασιν άπό τής ερμηνείας, ώς μέγα διάστημα χωρίζει τήν 
άπεικόνισιν άπό τής περιγραφής. "Οθεν δύναταί τις νά εϊπφ οτι 
αί έλεύθεραι μεταφράσεις ούδέν άλλο έμφαίνουσιν ή τήν αλήθειαν 
τών πρώτων λόγων τού Rousseau έν τώ Λ ipiidlq, ότι «ό άν
θρωπος ανατρέπει πάντα, μετασχηματίζει πάντα, άγαπα τήν 
δυσιχορφίαν, τά τέρατα». "Αλλως δέ άν τό μεταφραζόμενο? ποίη
μα εινε παλαιόν, ό ελεύθερος μεταφραστής παραφράζων αυτό διά 
συγχρόνων ιδεών καί φράσεων, άφαιρεΐ άπ’ έκείνου και αύτήν έτι 
τήν χρονολογίαν. Εύφυώς δ’ ειπέ τις τών καλών μεταφραστών 
τού Δάντου οτι «ό μεταφράζων ποιεί πρό παντός ιστορίαν καί ή 
παράφρασις κατά μέν τήν λέξιν εινε βαρβαρισμός, κατά δέ τήν 
έπιστήμην αναχρονισμός, κατά δέ τήν θρησκείαν αϊρεσις» (Fio- 
rentino, La divine Comedie p. 443).

Τάς έλευθέρας μεταφράσεις άποκαλοϋσιν οί Γάλλοι ώραίας 
απίστους, de belles infideles, άποδόντες πρώτον τό όνομα είς 
τάς γλαφυράς άλλ’ ανακριβείς μεταφράσεις τού Ablancourt, 
ακαδημαϊκού άκμάσαντος κατά τόν ΙΖ' αιώνα, είς 8ν έφηρμόσθη 
καί ή Ιταλική παροιμία traduttore, traditore ("ΐδε Dubois 
εις Boileait Salir. IX, 290). Ό δέ Γερμανός L. Tieck τήν έν 
ταϊς μεταφράσεσιν ελευθερίαν, Freiheit, άπεκάλεσε πολύ δι
καίως άκοΛασίαν, Frechheit (έν τή μεταφράσει τού Σαιξπήρου 
Τόμ. Α', σελ. VII). Παραδείγματα τοιούτων μεταφράσεων είνε 
περιττόν νά μνημονεύσωμεν διότι καί παρ’ ήμΐν καί παρ’ άλλοις 
ύπάρχουσιν

οσσα τε φύλλα και άνΟεα γίγνεται ώρη.

B'. Μεταφράσεις κατά Λέζιν.

Τό είδος τών μεταφράσεων τούτων, έκ διαμέτρου δν αντίθετον 
πρός τό προηγούμενον, διακρίνεται διά τής έν πάσιν ακριβούς ά- 
ποτυπώσεως τών χαρακτήρων τού προτύπου. Εννοείται δέ οτι 
τοιαύται μεταφράσεις, ού μικράν άπαιτούσαι ικανότητα, άπο- 
βαίνουσι λίαν δυσχερείς, διά τούτο δέ καί σπανίως αναφαίνονται,
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’Ολίγον τδ χρηστόν έσπιν, ώσπερ ένθάδε.

Τοιαύτη κατά πρώτον λόγον είνε ή μετάφρασις τών 'Ομηρικών 
έπών ύπό τού Ίωάννου Ερρίκου Voss, οστις έπέτυχεν ούχί νά 
μεταφράση, άλλά νά μετάγγιση τόν ^Ομηρον άπό της Ιωνικής 
διαλέκτου εις την Γερμανικήν διά στίχων όμοιων καί ισαρίθμων 
καί διά λέξεων και χρωμάτων έμφερεστάτων. Ούδεμία σχεδόν 
έννοια πλεονάζει ή ελλείπει έν τή λαμπρα ταύτη μεταφράσει, 
ήτις άποδούσα χαριέντως καί αύτά έτι τά 'Ομηρικά επίθετα, δι
καίως θεωρείται οτι έπεκάλλυνε καί έξέτεινε τήν γλώσσαν τήν 
Γερμανικήν (Mundt, Literatur d. Gegenw. σελ. 161). 'Έν 
παράδειγμα δύναται νά μαρτυρήση τήν άλήθειαν τών λεγομένων’ 
γνωστότατοι είσιν οί περίφημοι τής Ίλιάδος στίχοι:

II και κυανέησιν έπ’ όφρύσι νεΰβε Κρονίων 
άμβρόσιαι δ’ ά'ρα χαϊται έπερρώσαντο άνακτος 
κράτος άπ’ άθανάτοιο· μέγαν δ’ έλέλιξεν "Ολυμπον.

Ούτοι άπεδόθησαν έν τή Γερμανική μεταφράσει ώς έξης:

Also sprach, und winkte mit schwarzlichen Braunen Kronion 
Und die ambrosischen Locken des Koniges wallten ihm vorwarts 
Von dem unsterblichen Haupt; es erbebten die Hohn des Olym- 

pos.

Όμοίως ακριβής εινε καί ή ύπό τού Φιλαλήθους (ψευδωνύμου τοΰ 
βασιλέως τής Σαξωνίας Ίωάννου) μετάφρασις τοΰ Δάντου έν ά- 
νομ,οιοκαταλήκτοις ένδεκασυλλάβοις στίχοις καί τινες άλλαι, 
γερμανικαί μάλιστα, διότι ή Γερμανική γλώσσα ένεκα τού πλού
του αύτής καί τής έλαστικότητος δύναται νά μεταφράζη πιστό
τατα ξένους ποιητάς. ’Εκ τούτου έπεται οτι ή τής γλώσσης ά
τομικότης, περί ής είπομεν άνωτέρω, δύναται νά μεταδοθή έν 
τοΐς πλείστοις είς γλώσσαν πλουσίαν και εΰπλαστον' ωσαύτως 
δέ καί είς γλώσσαν συγγενή κατά τό πνεύμα: ό πολύς Tom- 
maseo έν τώ σοφώ προοιμίω, δπερ προέταξε τού δράματος La 
morte di Socrate τού ήμετέρου Γ. Τερτσέτη, ομολογεί οτι 
«ό Σοφοκλής κάλλιον μεταφράζεται ίταλιστί κατά λέξιν ή δ 
'Ρακίνας καί δ Σχίλλερος, κάλλιον ο Πλατών η δ Έγελος».
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Γ· Μεταφράσεις κατ έννοιαν.

Τδ είδος τούτο, οπερ έν μέσω κεΐται τών δύω είρημένων ει
δών καί ύπδ πολλών θεωρείται κράτιστον, σκοπεί την άποδοσιν 
τής έννοιας άνευ τής άποδόσεως τών λέξεων τού συγγραφέως' πώς 
δέ γίνεται τούτο, μανθάνομεν παρά τών ύποστηριζόντων αύτό.

Ύέτιος de Interpretat, σελ. 13: «ΤΙ καλλίστη μέθοδος με- 
ταφράσεως εινε ν’ άποδίδη τις κατά πρώτον τήν έννοιαν, ειτα δέ 
νά προσκολλάται είς τάς λέξεις, έφ’ όσον τουλάχιστον έπιτρέπει 
τδ πνεύμα τής γλώσσης' τέλος δέ ν’ άποδίδη όσον δύναται τδν 
ίδιον χαρακτήρα τού συγγραφέως» (παρά τω Egger ε. άν. σελ. 
127).

Μεριμαΐος Revue de deux mondes Τόμ. 24, σελ. 768: 
«'Υπάρχει εύλογον τι μέσον καθ’ ο πρέπει τις ν’ άποδίδη τήν 
έννοιαν τού συγγραφέως πριν ή προσκολληθή είς τήν ακριβή με- 
τάφρασιν έκάστης τών έκφράσεων άς μεταχειρίζεται».

’Ά. Βλάχος Λαμαρτ. Ποιητ. ΜεΙ. σελ. ζ': «Τότε μόνον α
ποδίδει πιστώς δ μεταφραστής τδν πρωτότυπον ποιητήν, οσά
κις περικαθαίρων πρότερον τάς έννοιας αύτού τού στιχουργικού 
και δμοιοκαταληκτικού κόσμου, τοΰ και είς ζυγόν πολλάκις άπο- 
βαίνοντος, εξευρίσκει τήν καθαράν καί άδιάστροφον έννοιαν, ήν 
έκεΐνος είχεν έν νώ πριν ή τήν ύποτάξη είς τής εξωτερικής δια- 
τυπώσεως τάς απαιτήσεις, καί ταύτην διαμορφοΐ έλευθέρως κατά 
τδ πάτριον ιδίωμα».

ΤΙ στιχουργία βεβαίως δυσχεραίνει πολύ τήν μετάφρασιν καί 
ενίοτε ού μόνον τδ κυριολεκτικόν μέρος τοΰ κειμένου θυσιάζεται 
είς εκείνην άλλά καί μείζονες έτι καλλοναί, ώς λέγει δ Βοίκκιος 
(ΣοφοκΙ. Άντιγ. σελ. V), μάλιστα δ’όταν παραληφθή έν τή 
μεταφράσει τδ μέτρον τού προτύπου' δπωςδήποτε όμως πάς ε- 
χων ύπ’ δψιν τά μέχρι τοΰδε είρημένα έδύνατο ν’ άντείπτι πολλά 
πρός τούς έξαίροντας τδ είδος τών κατ’ έννοιαν μεταφράσεων καί 
ημείς δ’ έσκοπούμεν, παραθέντες ολίγα παραδείγματα, νά κατα- 
δείξωμεν τήν άξίαν αύτού, άλλ’ ένθυμηθέντες ότι κατά Δάντην 
ύπάρχει έν τω ούρανώ εύγενής κυρία—-και εννοεί τήν Επιείκειαν 
—ήτις θραύει τήν αύστηράν κρίσιν

42(Αθηναίου τεύχος γ' τόμου ζ'.)
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Donna e gentil nel Ciel...
che duro giudicio Iassii frange, 

ένομίσαμεν καλόν νά λατρεύσωμεν έπι τοϋ προκειμένου την ου
ρανίαν δέσποιναν, κηρύσσοντες ανεκτόν μέν τδ είδος τών κατ’ 
έννοιαν μεταφράσεων, κάΛΜστον δέ τδ είδος τών κατά λέξιν.

Πολλά και άλλα έδύνατό τις νά είπη περί της μεταφράσεως 
ποιητών, άλλά «ταΰτα ίσως άλλω μελησει». Εμείς περαίνομεν 
την μικράν ταύτην διατριβήν έπιλέγοντες την έξης σοφήν ρησιν 
του άνωτέρω μνημονευθέντος Tieck:

«Ό άληθης μεταφραστής πρέπει, ώς δ ποιητης, νά έχη έμφυ
τον δεξιότητα πρδς τδ έργον αύτοΰ, άν Οέλη νά έπιτύχη. 'H δε- 
ξιότης αύτη μορφοϋται μέν διά της σπουδής, δι’ ούδεμιάς όμως 
μελέτης παράγεται» (ένθα άνωτέρω).

’Εν Άθηναις τη 16 Μαίου 1878.

Σ. Δ. Βάλβης.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΠΣΕΙΣ.
Είς τδ περιοδικόν σύγγραμμα τδν «Παρνασσόν» (έν τόμ. Β7, 

τεύχ. γ7, σελ. 236, στίχ. 34) άναφέρεται ή λέξις Τσονκα^ καί 
θεωρουμένη ώς Αλβανική, εξηγείται διά της λέξεως λόφος. Α
σχολούμενος είς την σύνταξιν λεξικού της όμιλουμένης Ελλη
νικής και άνερευνών την έτυμολογίαν έκάστης λέξεως, έ'λαβον 
αφορμήν νά ζητησω και περί της λέξεως ταύτης πληροφορίας, 
άς έκρινα άναγκαΐον νά δημοσιεύσω έν λεπτομερεία πρδς πλείο- 
να καί άκριβεστέραν έρευναν παρά τοϋ κοινοΰ.

Ευραν τάς λέξεις τσοϋκα και τσόντα έχούσας σχέσιν πρδς 
άλληλας, καί μου έφάνησαν κοινής καταγωγής. Έζητησα ρίζαν 
Ελληνικήν, καί μοι έφάνη οτι ρίζα άμφοτέρων υπάρχει τό ρήμα
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ηίω, καίτοι μη σημειούμενον ώς έν χρήσει έν τοϊς λεξικοϊς.
Έκ τοΰ σημαινομένου άμφοτέρων τών λέξεων έξάγω δτι ή 

ρίζα περιέχει έν έαυτή σημασίαν άνυψώ, έξοιδώ, φουσκόνω. Καί 
η τσονκα λοιπόν σημαίνει ύψωμα γης, ώς και ή ζσονμα λοφί
σκον, ύψωμα. "Άλλη δέ σημασία της τσούπα είναι όγκος έκ 
λίθου η κορμού δένδρου, έν ώ κατασκευάζουσιν οπήν και στουμ- 
πίζουσιν ή τρίβουσιν έν αυτή.

Έπιθανολόγησα ώς Ελληνικήν τήν ονομασίαν ζσονκα^ διότι 
καί έν Έλλάδι υπάρχουν πολλά χωρία μέ τήν ονομασίαν Τσού- 
κα, καίτοι μή κατοικούμενα μηδέ κατοικηθέντα ύπ’ Αλβανών. 
Υπάρχει δέ καί πόλις ή χωρίον Τύκη έν Σικελία παρά τήν πρω
τεύουσαν τών Συρακουσών.

Έκ τής ρίζης λοιπόν έγένοντο
Τύκα, τοΰκα, τσοϋκα.
Τύκος, τοΰκος, τσούκος, τσώκος, τσωκάνιον, τσουκάνιον, τσου- 

κανίζω, τσουκάλιον, τσουκαλάς, τσώκαρα ή τσούκαρα.
Τύλος, έξόγκωσις έπι τοϋ σώματος.
Τυλόνω, έξογκώ, παραγεμίζω.
Τυλίγω, τυλιγάδιον.
Τύμα, τοΰμα, τσούμα, ώς προεϊπον.
Τύμβος, έκ τής λέξεως τύμη' διότι ή έν τοϊς άρχαίοις λεξικοϊς 

παραγωγή έκ τοϋ τύφω, ώς καιομένων δήθεν τών νεκρών, δέν 
μοϋ φαίνεται πιθανή, ώς ύπαρχούσης τής λέξεως τύμβος καί 
πρό τοϋ έθίμου τής καύσεως τών νεκρών, καί ώς σημαινούσης 
τής λέξεως τύμη ύψωμα γής, ήτοι τό έπί τών θαπτομένων 
έπιβαλλόμενον χώμα.

Τύπος καί τά έξ αύτοϋ.
Τυρός, (ίσως) διά τήν έξόγκωσιν τοΰ πηγνυμένου γάλακτος. 
Τύρσις, πύργος (παρά Ξενοφώντι).
Τύφη, χόρτον πυκνόφυλλον καί πυκνόκλωνον, έξ ου καί τούφα 

καί τουφωτός.

Τύφος, κάπνισμα, παραγωγή καπνοΰ, έξόγκωσις αύτού’ σημαί- 
νεται δέ και τό ηθικόν πάθος ή αλαζονεία, ή υπερηφάνεια, και 
τό φυσικόν (είδος πυρετού).

12*
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Τύφω, καπνίζω, ύποκαίω κατ’ ολίγον, εξάγω καπνόν πολύν, 
έξογκώ αύτόν.

Τυφώδης, κτλ.
Τίς «ξβύρει δέ πόσαι λέξεις ακόμη θά άποδειχθώσιν έχουσαι 

σχέσιν μέ τήν σημειωθεΐσαν ρίζαν, άν γένη πλειοτέρα έρευνα;

ΒουρκύΛακας.

Είς τό «Δελτίον τής Εστίας 84», σελ. 511, ύπάρχει ή λέ- 
ξις βουρκόΛακας. 'Όταν κατέγραψα τήν λέξιν ταύτην είς τό 
λεξικόν μου, έπροσπάθησα ν’ άνεύρω τήν αληθή καταγωγήν της, 
και έ'λαβον ύπ’ όψιν οσα είπε περί αύτής δ αοίδιμος Κοραής. Δεν 
παραδέχομαι ότι ή λέξις αύτη έχει τήν αρχήν της άπό τήν λέξιν 
μορμοΜικη" διότι αύτη σημαίνει φόβητρον απλώς, δέν φέρει δέ 
έν έαυτή και τήν ιδέαν τήν σήμερον άποδιδομένην είς τόν βρυ- 
κόλακαν, οστις θεωρείται ώς άποθανών επανερχόμενος έκ τού 
τάφου. Δέν φαίνεται δέ νά έχη ή λέξις αύτη καταγωγήν ουδέ 
άπό τό βορβόλακας, δπερ άναφέρει δ ίδιος Κοραής έν τοΐς Άτά- 
κτοις αύτοΰ έν λέξει Βορκόλακας.

Δέν ύπάρχει δέ λόγος νά όνομασθή και βουρκόλακας, ώς άνα- 
φέρεται έν τή «Εστία»’ διότι καί αύτη δέν φαίνεται πόθεν έσχη- 
ματίσθη’ τουλάχιστον έγώ δέν ήδυνήθην νά πείσω έμαυτόν οτι 
έχει τινά καταγωγήν.

Ή λέξις αύτη, κατ’ έμέ, παράγεται έκ τοΰ βρύω, βρύκω 
καί Λάκκος ώς έμφαίνουσα ή έκφράζουσα τήν έκ λάκκου έξοδον 
τοΰ άποθανόντος, έξερχομένου έκ τών τάφων τών νεκρών. Τοιαύ- 
την δέ άρχικώς σημασίαν άπέδωκαν είς τήν λέξιν καί οί κατά 
πρώτον έπινοήσαντες τήν ονοματοποιίαν ταύτην.

Άνέγνων καί έν τώ «Άθηναίω» (τόμ. Β', τεύχ. δ', σ. 282) 
παρατηρήσεις έτυμολογικάς έπί τών εξής λέξεων, είς άς έπάγω 
τάς παρατηρήσεις μου.

1) *Etay·

Χωρίς νά προβώ είς προσθέσεις και αφαιρέσεις γραμμάτων ή 
λέξεων πρός εύρεσιν τής ετυμολογίας αύτής, έγώ παρετήρησα οτι
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υπάρχει εις τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν λέξις έτός. Αυτή γίνεται 
έκ τοΰ εψΐ και εχει σημασίαν, ών, πραγματικός, αληθής. Είς 
τήν λέξιν έτος προσετέθη τό ί, οπερ συνηθέστατα προστίθεται 
και είς αντωνυμίας καί είς μόρια, καί ούτως έγένετο έτοσί' διά 
συντομίαν δέ τών δμιλούντων άφαιρεθέντος του ο, έγένετο ετσ^ 
'Η σημασία της λέξεως ταύτης είναι ακριβώς ή παρά τοΰ λαοΰ 
έξηγουμένη καί άποδιδομένη έπιρρηματικώς, ούΫωσ, πραχματι- 
κώσ, άΛηΘως^ και έρωτηματικώς ακόμη ή αυτή έννοια έκφρά- 
ζεται.

2) Έόω.

Έξετάζων τήν έτυμολογίαν τής λέξεως ταύτης δέν έπείσθην 
οτι έγένετο κατ’ αναγραμματισμόν έκ τοΰ ώδε, ώς λέγει ό αοί
διμος Κοραής. Ή όμιλουμένη έχει έδά, έδανά, έδεπά, αυδά* 
άλλά δέν έπειθόμην νά σχηματίσω έξ αύτών τό έδώ’ άφου μά
λιστα δέν ευρισκον κανένα τών σχηματισμών τοΰ κοινοΰ έχοντα 
τήν κατάληξιν ω· Κατέφυγον τελευταΐον είς τήν λέξιν ιδού, τήν 
οποίαν ένόμισα ώς αναλογούσαν μέ τά έδώ. Άναφέρεται είς τό 
Ευαγγέλιον* «’ίδού δέκα καί οκτώ έτη». Έπαρετήρησα οτι καί 
ό λαός παρ’ ήμΐν άναφέρων παλαιάς αναμνήσεις λέγει* «Έδώ καί 
δέκα χρόνους». Μεταξύ τών δύω τούτων μορίων φαίνεται ικανή 
σχέσις, καί μάλιστα καθ’ όσον ό λαός τό ε δεν τό προφέρει α
νοικτόν, άλλ’ ώς ί, πολλάκις δέ καί τό ω ώς ου. Άλλ’ άν καί 
αί ομοιότητες αύται μοί έφαίνοντο αρκούντως πειστικαί, ακόμη 
δριστικώς δέν έπείσθην, άλλά ταλαντεύομαι άναμένων καί ετέ
ρων κρίσεις.

3) 'AJ.loijiovor.

Δέν έπείσθην είς τήν άποδοθεΐσαν είς τήν λέξιν ταύτην έτυμο
λογίαν έκ τριών λέξεων. Δέν ήλθεν όμως καί ποτέ είς τόν νοΰν 
μου ή άπό τοΰ όλλύμενος έτυμολογία' ήσχολήθην δέ είς τήν εύ- 
ρεσιν έτέρας. Έλαβον ώς βάσιν τήν λέξιν Λυμην., βλάβην, ζη
μίαν, όλεθρον, έξ ης λύμενον* άλλά πώς νά προστεθή τό α είς 
τήν αρχήν; Είπον κατ’ έμαυτόν ν’ αποδώσω είς τό α υπερβολήν, 
μέγεθος τοΰ σημαινομένου κακού. Ειπον νά χρησιμεύση τό α ώς
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θαυμαστικόν η έπιφώνημα λύσης, απελπισίας, και νά γένη ή λ έ
ξις άλύμενον' άλλ’ όταν έλαβον ύπ’ δψιν δτι ύπάρχει λέξις 
άΛΛιά, έκφράζουσα της δλης λέξεως την σημασίαν, και περί τοϋ 
μέρους τούτου της λέξεως δέν ήδυνάμην νά ευρώ ετυμολογίαν, 
πώς έμελλον νά τολμήσω νά εύρω έτυμολογίαν της όλης λέξεως; 
Έμεινε λοιπόν τό ζήτημα τοϋτο κατ’ έμέ εκκρεμές,

4) Κυπτάζω, κυτάζω.

Άμφοτέρων τών λέξεων τούτων ή ρίζα είναι κύω, οπερ δίδει 
την ιδέαν τοΰ κυρτοΰ της έγκύου γυναικός. Έκ της ρίζης ταύτης 
γίνεται κύπη, κυπητός, κυπτός, κύπτω και κυπτάζω. Έκ τής 
ιδίας γίνεται και κυτός, κυτάζω. Διαφορά μεταξύ τών δύω πα- 
ραγομένων λέξεων δέν ύπάρχει σχεδόν, διότι εις άμφοτέρας υ
πάρχει ή ιδέα τοΰ κύπτοντος. Παραδέχθην τήν έτυμολογίαν τοΰ 
κυτάζω μέ εν τ και άνευ π, διότι περιέχει έν έαυτη τήν ιδέαν 
τοΰ κύπτω πρός τόν σκοπόν τοΰ νά παρατηρήσω, νά ΐδω καλή- 
τερον.

Διά τής λέξεως κυτάζω δέν έννοοΰμεν άπλώς βλέπω, ορώ, 
άλλά παρατηρώ προσηλών τό βλέμμα και κύπτων πρός τό όρώ- 
μενον, κάμνω παρατήρησιν ϊνα ΐδω καλήτερον και άκριβέστερον. 
Και τοιαύτη είναι και ή έννοια ή αποδιδόμενη άπό τόν λαόν είς 
τήν λέξιν κυτάζω.

Άφ’ ου έθεώρησα οτι τοιαύτη σημασία άποδίδεται είς τό κυ
τάζω, δέν έθεώρησα άναγκαϊον νά ευγάλωμεν βεβιασμένως το 
κυτάζω άπό τό δμμα ή τόν οφθαλμόν.

Έν Άθήναις, τήν 11 Σεπτεμβρίου 1878.

Δ. ΑίΝΙΑΝ,
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ TUN ΝΑΥΠΛΙΑΝ 
ΠΑΝΑΡΧΑΙΩΝ ΤΑΦΩΝ.

Έκτος τής πόλεως Ναυπλίας είς τήν άνατολικήν πλευράν 
του προαστείου αύτής, τής Προνοίας, και έπί τής ΒΑ. κλιτύος 
τοΰ φρουρίου Παλαμηδίου παρά τήν ενταύθα είςοδον αύτοΰ 
ύπάρχουσι μικρά τινα σπήλαια, οκτώ τον αριθμόν, τά τελειότερον 
σωζόμενα, λελαξευμένα έν παναρχαίοις χρόνοις έν αύτω τώ λίθω 
τοΰ βουνού εύθραύστω δντι.

Περί τών σπηλαίων τούτων άναγινώσκομεν παρά Στράβωνι ’) 
τάς ολίγας ταύτας λέξεις, ένθα περί Ναυπλίας ό λόγος' «Έφε- 
«ξής δέ έν Ναυπλία τά σπήλαια καί οί έν αύτοϊς οίκοδομητοί 
«λαβύρινθοι’ Κυκλώπεια δ’ όνομάζουσιν,», έξ ών δηλοΰται οτι 
και οί αρχαίοι έξελάμβανον αυτά χειροποίητα, καί άνέφερον είς 
παναρχαίους τεχνίτας τής χώρας, ους Κύκλωπας έκάλουν καί τά 
έργα αύτών Κυκλώπεια. Οί έν τοΐς σπηλαίοις τούτοις οικοδο
μήν οι Λαβύρινθοι δέν φαίνονται νΰν’ ίσως έπί Στράβωνος έσώ- 
ζοντο, οΐτινες καταπεσόντες ύστερον έγένοντο αφανείς, διότι ό 
λίθος, έν ώ είσί λελαξευμένα τά σπήλαια ταϋτα, δέν είναι συμ
παγής άλλ’ εύθραυστος, καί ώς τοιοΰτος διά τής ύγρασίας καί 
τοΰ έξ αύτής βάρους άποσπάται καί καταπίπτει. ’Άν τοιαύτη 
ύπόθεσις φαίνεται απίθανος, τότε ό Στράβων ή είδε σπήλαια 
μετά λαβυρίνθων, τά όποια ούδείς νΰν δύναται ν’ άνευρη έν τοΐς 
παρά τήν Ναυπλίαν τόποις, ή μή ίδών (διότι λέγεται ότι αύτός 
δέν περιήλθε πάσαν τήν Ελλάδα), παρέλαβεν άβασανίστως τά 
παρ’ άλλων ρηθέντα, όπως καί τινες τών νεωτέρων τά τοΰ

1) Έν γεωγρ. σ. 369. Ό αύτός Αλλαχού έν σελ. 373 λέγει 
«Τή μέν ουν Τίρυνθι δρμητηρίφ χρήσαΟαι δοκει Προιτος καί τειχίσας 
διά Κυκλώπων, ους έπτά μέν είναι, καλείσΟαι δέ γαστερόχειρας τρεφομέ- 
νους έκ τής τέχνης, ήκειν δέ μεταπέμπτους έκ Αυκίας· και ίσως 
τά σπήλαια τά περί τήν Ναυπλίαν καί τά έν αυτοΐς 
έργα τούτων έ π ώ ν υ μ ά έστιν.»
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Στράβωνος1). Την τελευταίαν ύπόθεσιν νομίζομεν μάλλον πι
θανήν, διότι δ γεωγράφος ούτος φαίνεται μή ακριβολογών και έν 
τοϊς περί Μυκηνών, ένθα 'λέγει' «μηδέ ίχνος εύρίσκεται τής Μυ- 
κηναίων πόλεως» (σελ. 372), έν ώ ή ταύτης άκρόπολις και σή
μερον έτι σώζεται και τής πόλεως ίχνη τινά.

4) Οιον Leakc Travers in Morea 2, 356.
2) Έν έγχειριδίω τής άρχαιολ. τής τέχνης σ. 93.
3) Έγχειρίδιον έ. ά. σελ. 84.
4) Έ. ά. σελ. 93.
5) Τόμ. 2 σ. 391.
6) Geogv. ν. Griecbenland 2, 60.

Ό Τόσσιος πρώτος έκ τών νεωτέρων, ώς ήμΐν γνωστόν, είκα
σε, μετ’ ένδοιασμοΰ όμως, δτι οί τοΰ Στράβωνος λαβύρινθοι 
«φαίνονται οτι ήσαν τάφοι»")* άλλά καί ούτος δέν έπέστησε 
πολύ τήν προςοχήν είς έξέτασιν τών σπηλαίων τούτων, άπο
φαίνεται δέ ουτω, διότι κατείχετο έκ τής δόξης οτι αί άρχαϊ 
τής έν Έλλάδι τέχνης είςείχθησαν έκ τής Αίγύπτου, Φοινίκης 
και Λυδίας3). 'Όθεν, άνευρίσκων έν Άργολίδι μνημεία τής άρ- 
χαιοτάτης τέχνης προςόμοια πρός τούς λαβυρίνθους, τάς πυρα
μίδας και άλλα τής έν Αίγύπτω4) τέχνης έργα, άποφαίνεται 
δτι καί οί ύπό τοΰ Στράβωνος καλούμενοι λαβύρινθοι φαίνονταί 
ozl ησαν τάφοι, otot καί οί έν Αίγύπτω' ώς λαβυρίνθους δέ 
εκλαμβάνει αύτά τά σπήλαια, διότι ούδέν άλλο και αυτός είδε 
παρά τήν Ναυπλίαν ή αύτά.

Ό Κούρτιος έν τή Πελοποννήσω αύτοϋ5) μετά τά τοΰ 
Στράβωνος προςθέτει οτι «τά σπήλαια ταΰτα είσιν άξια έρεύνης 
διά τοϋτο μάλλον, διότι έν τή είςόόω αύτών εύρέθησαν θραύ
σματα αγγείων μεγάλης καλλονής (grosser Schonheil)»· δέν 
λέγει όμως πότε καί παρά τίνων.

Ό Βουρσιανός6) τελευταίος, μή δεχόμενος ότι τά ύπδ Στρά
βωνος άναφερόμενα σπήλαια καί λαβύρινθοι είσι τά νυν φαι
νόμενα παρά τήν Ναυπλίαν, άποφαίνεται εναντίον τής γνώμης 
τοΰ Κουρτίου «οτι ταΰτα είσί, καθ’ άς αυτός έποίησεν έρεύνας, 
συνήθη μικρά σπήΛαια, ούδέν ίχνος φέροντα είς τά ένδον τοΰ 
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ορούς είςχωρούντων υπογείων διόδων ή λαβυρίνθων»’ ώστε κατ’ 
αύτον αλλαχού τής Ναυπλίας ζητητέα τά τοϋ Στράβωνος 
σπήλαια μετά λαβυρίνθων’ αλλαχού δέ ούδαμοϋ τοιαΰτα ύπάρ- 
χουσι νϋν, καθ’ ά έγώ έρωτήσας έμαθον παρά ειδημόνων εγ
χωρίων.

Οΰτε αρχαίοι λοιπόν ούτε νεώτεροι λέγουσί τι ώρισμένον και 
βέβαιον περί τών σπηλαίων τούτων.

Διατριβών περί τά τέλη τοϋ τελευταίου Αύγουστου έν Ναυ- 
πλία, μετέβην τη 22 τοϋ μηνος τούτου μετά τοϋ φίλου κ. 
Ίωάννου Κονδάκη όπως ϊδω τά σπήλαια ταΰτα* ίδών δέ 
έπείσθην έκ της θέας αύτών οτι είσιν ομοια τοΐς έν Σπάτα 
της Αττικής προ δύο έτών τυχαίως άνακαλυφθεΐσι τάφοις, και 
οτι είσι κα'ι αύτά τάφοι itarαρχαίοι. Είς τοΰτο ένί- 
σχυσέ με και ή ΰπαρξις τάφου ανθρωπίνου, λελαξευμένου έπι 
τοΰ έδάφους ένδς τοϋ τελειότερου διατηρουμένου σπηλαίου, περί 
ού ειπέ μοι δ φίλος οτι εύρέθησαν οστά ανθρώπου και θραύ
σματα αγγείων πρό τινων μηνών. Εί και έπείσθην έκ τούτων 
οτι τά σπήλαια είσιν αρχαίοι τάφοι διά την ομοιότητα της 
κατασκευής αύτών, ώς ήθελε πεισθή καί πας άλλος γινώσκων 
τούς έν Σπάτα, έκρινα άναγκαΐον νά έπανέλθω πάλιν μετά τοϋ 
ρηθέντος φίλου και έργατών, νά έξετάσω άκριβέστερον τά σπή
λαια ταΰτα και νά αναζητήσω έν τω χώματι τω έπι τοϋ έδάφους 
και έν τω ρηθέντι ίδιαιτέρω τάφω, ος ήτο πλήρης χώματος, 
ισχυρότερα πειστήρια. Έπανελθών λοιπόν παρετήρησα ότι πάντα 
εχουσι τήν εϊςοδόν των πρός βορράν, είς δέ μόνος άπ’ άνατο- 
λών, ού ή οροφή κατέπεσε πρό χρόνων, διότι τδ όρος, έν ώ είσί 
λελαξευμένοι, ύψοϋται πρός νότον, οτι είσιν οκτώ τδν αριθμόν, 
ώς είπου, τά τέως γνωστά και τελειότερου τηρούμενα, άλλ’ ύπο- 
δεέστερα τών έν Σπάτα κατά τε τδ μέγεθος και τήν κατα
σκευήν. Είς τά οκτώ ταΰτα είχε προςτεθή πρό μικροϋ και έυυα- 
τον, οπερ άυεΰρεν, ώς έμαθον, καί άνέσκαψε πρό τινων μηνών 
δ ιδιοκτήτης τοϋ τόπου, γεωργός ών έκ Κρήτης, οςτις καλλιερ- 
γών τάς έπι τής κλιτύος ταύτης ύπ’ αύτοΰ φυτευθείσας ελαίας, 
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άνευρε τυχαίως τήν είςοδον αύτοΰ, ώς είπε τώ κ. Κονδάκτί 
έρωτήσαντι αύτόν, καί είςελθων ουδεν άλλο εύρεν ει μη οστά 
ανθρώπου, ά καί ημείς είδομεν έξω της ειςόδου τοϋ τάφου έρ- 
ριμμένα ύπ αύτοΰ.

Ό τελευταΐον άνευρεθεις ούτος τάφος, ώς καί πάντες οί λοι- 
ποί, έχει προ της ειςόδου τετμημένου έν τώ βράχω διάδρομον, 
ώς καί οί έν Μυκήναις μεγάλοι τάφοι, οί θησαυροί συνήθως λε
γόμενοι, καί οί έν Σπάτα. Τών διαδρόμων τούτων το μέν πλά
τος δέν είναι μεΐζον τοΰ γαλλικού μέτρου, τό δέ μήκος διά
φορον, διότι ή τοΰ όρους έπιφάνεια, έκ Θραυστοΰ λίθου ούσα 
και κατωφερής πολύ, άποκόπτεται έκ τοΰ χρόνου, τών βροχών 
καί τής πρό ετών άρξαμένης καλλιέργειας τοΰ χώρου τούτου καί 
καταρρέει’ διό καί άν τό μήκος τών διαδρόμων αύτών ήτο έξ 
άρχής μεΐζον, ήλαττώθη έκ τών είρημένων αιτιών.

Μετά τόν διάδρομον έπεται ή είςοδος, διακρινομένη έξωθεν 
δι’ έξεχουσών παραστάδων μικρών ή μεγάλων άναλόγως τοΰ 
μεγέθους τοϋ τάφου. Καί τό μέν ύψος τής ειςόδου είναι διάφορον 
κατά τό ύψούμενον πρό αύτής χώμα, τό δέ πλάτος ήττον μέ
τρου συνήθως, άνω δέ είναι τοξοειδές τό άνώφλιον’ άδηλου άν 
άρχήθεν ήτο τοιοΰτο, ή έσχε τοιοΰτο σχήμα έκ τής κατά μι
κρόν καταπτώσεως τοΰ έπικρεμαμένου ευθραύστου λίθου, οπερ 
δυνατόν, διότι καί ή τών σπηλαίων οροφή διά τόν αυτόν λόγον 
ίσως φαίνεται νΰν έν τισι τάφοις θολοειδής. ’Άν δμως έξ άρχής 
κατεσκευάσθησαν αί είςοδοι άνω τοξοειδείς, δπερ φαίνεταί μοι 
πιθανώτερον, τότε έχομεν έν τοΐς τάφοις τούτοις αψίδας (ca
mara) καί θόλους, άς δέν έχουσιν οί έν Σπάτα καί Μυκήναις 
τάφοι, διότι τούτων τά ανώφλια είσίν έπίπεδα.

Εις τινας τάφους έξω τής ειςόδου ύπάρχουσι κοιλώματα έν 
τώ τοίχω ώς κόγχαι ή νύμφαι (Niches)’ εις πλείονας τά κοι
λώματα ταϋτα είσίν ένδον τής ειςόδου έκατέρωθεν αύτής έν τώ 
τοίχω, έχοντα κάτω μέν βάσιν έπίπεδον, κοίλωμα δέ διάφορον 
τό βάθος, οπερ πρός τά άνω όλονέν έλαττούμενον απολήγει είς 
τόξον, ώστε ούτω σχηματίζεται αληθώς κόγχη.

.Έν ένί τάφω παρετήρησα οτι υπάρχει καί έτερος μικρότερος, 
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συνεχόμενος μετ’ αύτοϋ δι’ ιδίας είςόδου. Έν Σπατα και έν τώ 
μεγάλω τάφω, τω τοΰ Άτρέως κοινώς λεγομένω, εν Μυκηναις, 
παράκεινται τοιοϋτοι μικρότεροι τάφοι, εις μέν έν Μυκηναις, 
δυο δέ έν Σπάτα συνεχόμενοι μετά μείζονος.

Τδ έμβαδδν τών τάφων είναι διάφορον κατά τε τδ μεγεθος 
και τδ σχήμα. Τών πλείστων ή άνω έπιφάνεια, ήτοι ή όροφη? 
φαίνεται, ώς είπον, θολοειδής, αί δέ τέσσαρες πλευραί ύψοΰνται 
καθέτως έπι τοϋ έδάφους ώς έπι τδ πολύ. Είς μόνον τάφος, ού ή 
ή οροφή κατέπεσε πάσα, έχει σχήμα ολίγον έπιμήκους κύκλου. 
Μόνον τοϋ μείζονος πάντων σώζεται τέλειον και άβλαβες τδ 
σχήμα, διότι δ λίθος, έν ώ είναι λελαξευμένος, στερεδς και τρα
χύς φύσει ων, μένει έκ τοϋ χρόνου αβλαβής. Ούτος έχει το έδα
φος έπίπεδον καί τετράγωνον, έφ’ ού ύψοΰνται καθετως αι τέσσα
ρες πλευραί. Αί δύο τούτων αί απέναντι, ήτοι η δεξιά και άρι- 
στερά τώ είςερχομένω, έπί δύο μέτρα ύψούμεναι καθέτως, συγ- 
κλίνουσιν ειτα πρός τά άνω καί ένοϋνται έν αμβλεία γωνία, αι 
δέ μεταξύ τούτων δύο άλλαι αντίθετοι, προεκτεινόμεναι και αύ- 
ταί ώςαύτως, σχηματίζουσιν άνω τρίγωνα, ά κλείουσιν εκατέρω
θεν τήν τοιαύτην οροφήν. Τάς διαστάσεις και τδ σχήμα τοϋ τά
φου τούτου δεικνύει τδ έν τέλει τής διατριβής ταύτης προςαρ- 
τώμενον πρώτον λιθογράφημα.

Έπί τοϋ έδάφους τοΰ σπηλαίου τούτου κατά τήν δεξιάν 
πλευράν τώ είςερχομένω άνευρέθη πρό τίνος καιροΰ λελαξευμένος 
έν τώ λίθω τάφος, ον άνερευνήσας πρδ ήμών, καθ’ ά ηκουσα 
παρά τοΰ κ, Κονδάκη, δ έν Ναυπλίω πρόξενος τής Ιταλίας κ. 
Μ. I. Ίατρδς, είπεν έρωτηθείς ότι ούδέν έν αύτώ εύρεν εί μη όςά 
καί θραύσματα αγγείων κοινών.1) 'Πμε?ς μετ’ αύτδν έξαγαγόν-

4) Ταΰτα ήκουσα έν Ναυπλία. Έπανελθών δέ είς Αθήνας μανθάνω 
έξ έπιστολής τοΰ δικηγόρου κ. Ποταμιάνου προς τδν κ. Φιντικλή άπδ 
23 Σεπτεμβρίου άκριβεστέρας ειδήσεις, άς εύχαρίστως άνακοινώ. Ό κ. 
Ποταμιάνος, έπισκεφθείς τδν τελευταίον Ιούλιον τά σπήλαια ταΰτα 
μετά τοΰ ^ηθέντος κ. Ίατροΰ και άλλων, ειδεν έν ένι σπηλαίω τδν τά
φον τοΰτον, δςτις είχεν ά ν ο ι χ 0 ή βεβαίως άλλοτε κατ’ αύ
τδν, άνεκίνησε διά σκαπάνης τά έν αύτώ χώματα καί άνευρε συντρίμ- 
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τες τά εντός αύτού χώματα, ών ήτο πλη'ρης, και έν αύτοϊς τε
μάχια πλακος καλυπτούσης αύτόν, και ακριβώς έξετάσαντες, εύ
ρομεν έν αύτοϊς οστά ανθρώπου, θραύσματα αγγείων αρχαϊκής 
εργασίας κα'ι τέχνης και κόσμημά τι έξ ύέλου, χρώματος ύπο- 
πρασίνου και τέχνης όμοίας τών έν Σπάτα εύρεθέντων ύελίνων 
κοσμημάτων, τών άπεικονισθέντων έν τοΐς έκδοθεϊσι πίναξι τοΰ 
ζ7 τόμου τοΰ περιοδικού τούτου.

ματα αγγείων και οστών. «Ή φθορά τών οστών τούτων, προςθέτιι ίφε- 
ίής, ή ποιότης τοΰ πηλοΰ τών συντριμμάτων τών αγγείων, ό χρωματι
σμός και τά σχήματα τών κοσμημάτων αύτών όμοιάζοντα, άν 
οεν απατώμαι πολύ, πρός τά Μ υ κ η ν α ϊ α, μαρτυροΰσιπερί 
τής αρχαιότητας τοΰ τάφου. 'Ο ληνός τοΰ τάφου είναι λε- 
λαξευμένος έν τω έδάφει τής στοάς (=σπηλαίου) και ούδέν εχει έσω- 
τερικόν περίβλημα. Ούδεμία δέ πληροφορία περί τής έντός αύτοΰ θέσεως 
τών οστών και συντριμμάτων είναι αξία σημειώσιως, άφοΰ, ώς ε’ιρη- 
ται, ο τάφος εϊχε προφανώς άνοιχθή άλλοτε.»

Μετά τής έπιστολής άπέστειλεν ό ψηθείς λόγιος καί 28 τεμάχια αγ
γείων καί 3 οστών, ά αύτός λέγει οτι άνεΰρεν έν τω ^ηθέντι τάφω, κατέ
θεσε δέ ό κ. Φιντικλής εις τό Μυκηναΐον μουσεών. Τά αυτά περί τοΰ 
τάφου τούτου περιέχει ή έν Ναυπλίφ έκδιδομένη έφημερίς Ανεξαρτησία 
άπό 6 Όκτωβρίου, ένθα ό λόγος περί τών σπηλαίων τούτων έν γένει 
καί τής υφ’ ήμών γενομένης έρεύνης αύτών.

Μετά την έξέτασιν τού τάφου τούτου, ού το σχήμα φαίνεται 
έν τώ δαπέδω τού ρηθέντος λιθογραφήματος, άνεζητήσαμεν έπι 
τού έδάφους τού αύτοΰ σπηλαίου, άνακινοϋντες τά πολλά έπ’ 
αυτού χώματα, άν ύπάρχει καί άλλος ομοιος τάφος έν μέσω η 
έν τη αριστερά πλευρά, ούδένα όμως εύρομεν, εί μη έδαφος επί
πεδον και στερεόν, έχον μο'νον κοιλώματα μικρά. Έρευνήσαντες 
καλώς και τά έπι τού έδάφους κείμενα πολλά χώματα, ούδέν 
έν αύτοϊς λόγου άξιον εύρομεν, διότι και το σπήλαιον τούτο, ώς 
και τά λοιπά πάντα παρ’ αύτω, ανοικτά άπο τών της αρχαιό
τητας χρόνων όντα, ώς άποδεικνύεται έκ τής μαρτυρίας τού 
Στράβωνος, είτε έκ τύχης είτε δι’ άναζητήσεως τών άρχαίων, 
φαίνονται οτι έσυλήθησαν έν λίαν άρχαίοις χρόνοις, ώς καί οί έν 
Σπάτα καί οί έν Μυκήναις και ό έν τω 'Ηραίω τής Άργολίδος.
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Διό πιθανόν οτι έξητάσθησαν πολλάκις και παν τό έν αύτοϊς 
άφηρέθη πρό πολτού.

'Η σμιχρότης όμως απάντων τών σπηλαίων ή τάφων τούτων 
και ή ευκολία της κατασκευής αύτών έν λίθω εύθραύστω καί το 
πλήθος αύτών, διότι πλήν τών εννέα ρηθέντων, τών τελείων σω- 
ζομένων νΰν έν περιφερεία διακοσίων περίπου μέτρων έκτάσεως, 
έρρέθη ήμΐν ότι καί άλλοι μικρότεροι όμοιοι τάφοι ανευρίσκονται 
ένίοτε είς παρακειμένους τόπους’ πάντα ταυτα δεικνύουσι καθ’ 
ημάς ότι οί τάφοι ούτοι άνήκουσιν ή είς πλουσίους ίδιώτας ή είς 
δυνάστας, ήττον όμως πλουσίους καί ισχυρούς τών έν Σπάτα, 
μάλιστα δέ τών έν Μυκήναις, κατοικοΰντας ή είς Τίρυνθα ή είς 
τήν πλησιεστέραν Ναυπλίαν, οπού καί κυκλώπεια τείχη σώζον
ται έτι καί νΰν έν τή Άκροναυπλία1).

4) Τα κυκλώπεια ταϋτα τείχη μαρτυροΰσι τήν μεγάλην τής πόλεως 
ταύτης αρχαιότητα· κακή όμως τύχη ή ιστορία ολίγα περί αύτής σώζει 
παρά τοΐς άρχαίοις, ών φέρει τινα ό Παυσανίας (2, 38, 4. 4, 24, 2 
καί 35, 2) καί ό Στράβων (σελ. 368 και 373). Έκ τούτων γίνεται δή- 
λον ότι αύτη έτήρησε τήν αυτονομίαν της μέχρι τοΰ β' Μεσσηνιακοϋ 
πολέμου, ήτοι μέχρι τοΰ ζ' π. X. αίώνος, συντελούσα είς τήν άμφι- 
κτυονίαν τών παραλίων Ιωνικών πόλεων, αιτινες κέντρον εϊχον τον έν 
Καλαυρία ναόν τοΰ Ποσειδώνος, ώς μανΟάνομεν έκ Στράβωνος (σ. 374). 
«ΤΗν δέ καί άμφικτυονία τις περί τό Ιερόν τοΰτο επτά πόλεων, αΐ με· 
τεΐχον τής Ουσίας· ήσαν δέ Έρμιών, Επίδαυρος, Αίγινα, Άθήναι, Πρα- 
σιεΐς, Ναυπλιεΐς, Όρχομενός ό Μυνίειος· υπέρ μέν ούν Ναυπλιέων Άρ- 
γεΐοι συνετέλουν, υπέρ Πρασιέων δέ Λακεδαιμόνιοι». (Πλείω περί τής 
άμφικτυονίας ταύτης βλέπε παρά Μυλλέρω έν Αίγινητικοΐς άπό σελ. 
32 κ. έ.).

Έπί τοΰ ρηθέντος δμως πολέμου ό βασιλεύς τοΰ "Αργους Δαμοκρα- 
τίδας, νικήσας τούς Ναυπλιεΐς, έποίησεν άνάστατον τήν πόλιν αύτών, 
είς δέ τούς σωθέντας Ναυπλιεΐς έ'δωκαν οί Λακεδαιμόνιοι είς κατοικίαν 
τήν ΜεΟώνην κατά Παυσανίαν (έν 4, 35, 2 καί 4, 24, 2). Άπό τοΰδε 
οί Άργεΐοι συντελοΰσιν άντι τών Ναυπλιέων είς τό έν Καλαυρία ιερόν, 
ώς ό Στράβων ανωτέρω λέγει. "Αγνωστον Sv εφεξής ώκήθη πάλιν ή 
Ναυπλία* γνωστόν δέ μόνον ότι έχρησ'μευε τοΐς Άργείοις ώς έπινειον 
διά τό εύλίμενον αύτής. 'Όθεν και ό Στράβων (σελ. 368) παράγει τό 
όνομα τής πόλεως άπό τοΰ ταϊς ν α υ σ ί προςπλεΐσθαι καί ού/ί



190 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΝΑΥΠΛΙΑΝ

Μετά τά είρημένα νομίζομεν οτι δέν άπέχομεν τής άληθείας, 
προςθέτοντες ώς συμπέρασμα οτι οί τάφοι ούτοι είσιν έξ ίσου άρ- 
χαΐοι ώς και οί έν Σπάτα κα'ι της αύτης τούτων φύσεως* διότι 
ού μόνον η τοποθέτησις και λάξευσις έπι κλιτύος βουνού και δ 
τρόπος της κατασκευής προςομοιάζουσι τοϊς έν Σπάτα, άλλά 
και τά έν αυτοΐς ολίγα ευρήματα, ήτοι θραύσματα αγγείων και 
κοσμήματα, είσι της αύτης τέχνης, ’ΐδιάζοντα δέ τών τάφων 
τούτων χαρακτηριστικά έκλαμβάνομεν τδ τοξοειδές της είςόδου 
άνώφλιον και τδ κυκλικόν σχήμα και την θολοειδή οροφήν τινων 
έξ αύτών και τήν εν τισιν ύπαρξιν κογχών. Πάντα ταΰτα, ά δέν 
βλέπομεν έν τοϊς τοϋ Σπάτα, παρέχουσιν ίσως ύπόνοιαν συγγέ
νειας τών τής Ναυπλίας τάφων πρός τούς έν Αίγύπτω1), δθεν 
λέγεται δτι άπωκησεν έν παναρχαίοις χρόνοις δ Δαναός είς 
"Αργος2).

άπδ τοϋ μυθολογούμενου Ναυπλίου τοϋ Ποσειδωνος απο Άμυμωνης 
κατά ΙΙαυσανίαν (4, 35, 2).

Διά τδ εύλίμενον αύτής πιθανδν δτι και έν άρχαίοις χρόνοις ητο έπι- 
νειον τών κατοίκων τής πλησίον Τίρυνθος, δν δέν άπετέλει τότε και 
αυτή ιδίαν ανεξάρτητον πολιτείαν, δπως ύστερον. Έπι τών ιστορικών 
όμως χρόνων ούδέν περί αύτής γινώσκομεν. 'O Παυσανίας γράφων κατα 
τά μέσα τοϋ μετά Χριστδν αίώνος λέγει (2,38, 1) δτι έπι αύτοϋ ητο 
έρημος ή Ναυπλία, και δτι ύπελείποντο τειχών έρείπια και Ποσειδωνος 
ίερδν και λιμένες καί πηγή Κάναθος καλούμενη, έν ή κατ’ έτος λουσ
μένη ή "Ηρα έγίνετο αύθις παρθένος ώς οΐ Άργεΐοι έλεγον αύτώ. 'Ο 
μϋθος οΰτος συνείχετο μέ τήν λατρείαν αύτής ώς Ήρας νυμφευομένης 
και ώς "Ηρας τελείας.

Τδ δχυρδν και εύλίμενον αύτής καταφαίνεται μάλλον έν νεωτέροις 
χρόνοις, καθ’ οΰς ώχυρώθη αϋτη τε και τά παρ’ αύτή ύψώματα πάντα, 
και έπί τών ημερών ημών έν τώ άγώνι τοΰ 4821, δτε ή πόλις αϋτη 
έχρησίμευσεν ώς καταφύγιον και προπύργιον τής ελληνικής έλευθερίας 
και ώς πρωτεύουσα τής έλευθέρας Έλλαοος μέχρι τοΰ 4835.

4) Βλ. Miiller έν τή άρχαιολ. τής τέχνης σελ. 267 τής β' έκδ. καί 
’Ρόσσιον έν έγχειριδίω τής άρχαιολ. σελ. 52. Πρβ. κα’ι τά ανωτέρω 
δφ’ ήμών ^ηθέντα ένταΰθα έν σελ. 486.

2) Περί άλλων δειγμάτων τής συγγένειας ταύτης τής έν Άργολίδι
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Ταϋτα έξέθηκα ευθύς μετά τήν εις Αθήνας επάνοδόν μου έν 

αρχή του σβΛτεμβρίου μηνός, μέλλων νά δημοσιεύσω είς το έκ- 
δοθησόμενον γ' τεύχος τού Αθηναίου μετά διαγράμματος ένός η 
δύο τάφων, δ άνεδέχθη νά σχεδιάσω ό είς τοιαύτα έργα αείποτε 
πρόθυμος μηχανικός Ναυπλίας κ. Β. Δροσινος, καί πέμψγι μοι έκ 
Ναυπλίας" άλλ’ έπειδή ή δημοσίευσις τού περιοδικού τούτου έδει 
κατά τά είθισμένα νά γείνη βραδύτερον, άνεκοίνωσα πολλοΐς φί- 
λοις τάς περί τών τάφων τούτων πεποιθήσεις μου' οθεν καί τινες 
τών Αθηναϊκών έφημερίδων έποίησαν περί τούτου λόγον. 'Όσα 
δέ αρχαία ήδυνήθην νά άνεύρω έν τοΐς ρηθεϊσι τάφοις κατά την 
διήμερον ερευνάν μου, κομίσας είς Αθήνας, παρέβαλον πρός τά 
έν Σπάτα καί έν Μυκήναις εΰρεθέντα μετά τού έπιστατησαντος 
είς τάς άνασκαφάς τούτων κ. Σταματάκη. Έκ τής παραβολής 
δέ ταύτης έπείσθημεν ότι ταϋτα είσί προςόμοια έκείνοις κατά τε 
τό χρώμα, τά σχη'ματα καί τάς γραφάς* μεθ’ δ κατέθεσα αυτά 
έν ίδίω χώρω πλησίον τών έκ Σπάτα καί Μυκηνών αρχαίων πρός 
θέαν καί μελέτην παντός φιλάρχαιου.

Μετά τινας ημέρας επεμψέ μοι ό φίλος Κονδάκης τό προςδο- 
κώμενον σχεδιογράφημα καί δι’ έπιστολής του άπό 11 σεπτεμ 
βρίου άνεκοίνωσέ μοι άκριβεστέρας ειδήσεις περί τού τελευταϊον 
άνευρεθέντος ύπό τοΰ ιδιοκτήτου τού χώρου Κρητός έννάτου τά
φου, τάςδε'

«Τόν φεβρουάριον έ. έ. δ ιδιοκτήτης τού άγρού, εργαζόμενος 
όπως ίσοπεδώση τό έδαφος καί ύποστηρίξη έν δένδρον, παρετή- 
ρησε κάθετον εντομήν τού όρους' προχωρήσας άνεκάλυψε τήν 
εϊςοδον, δμοίαν σχεδόν μέ τήν τού έξετασθέντος μεγάλου τάφου. 
'Π πύλη τοξοειδής άνωθεν καί λελαξευμένη έπί τού βράχου,

άρχαιοτάτης τέχνης πρός τήν έν Αίγύπτω βλ. 'Ρόσσιον έ. ά. σελ. 84 
και έξης.

Ό Παυσανίας (4, 35, 2) καλεΐ και αύτούς τούς Ναυπλιεΐς Αιγυ
πτίους- «ΈΙσαν δέ ο5. Ναυπλιεΐς, έμοι δοκεϊν, λέγει, Αιγύπτιοι τά πα- 
λαιότερα· παραγενόμενοι δε όμοΰ Δαναφ ναυσΐν ές τήν Αργολίδα, ύστε
ρον γενεαις τρισιν ύπό Ναυπλίου τοΰ Άμυμώνης κατφκίσθησαν έν Ναυ- 
πλί^,Μ
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ήτο κεκλεισμένη διά ξηροτοίχου1) πάχους 0,50 περίπου. 'Ο τά
φος ήτο μέχρι τής οροφής2) πεπληρωμένος χώματος, περιείχε δε 
τούς σκελετούς τριών νεκρών, έφθαρμένους μέν, άλλ’ άσαλεύτους 
έπι τών θέσεων των, και άποδεικνύεται οτι δ τάφος δέν έσυλήθη 

ποτέ.

1) Μέ ξηρότοιχον ήσαν ζεκλεισμένοι και οι έν Σπάτα τάφοι. Λόγος 
δέ τής τοιαύτης ευτελούς τοιχίσεως τής είςόδου ήτο πιθανώς ή εύκολία 
δπως άνοίγωσιν έκάστοτε τδν τάφον και καταθέτωσιν εις αύτδν νέους 
νεκρούς· διότι άπίθανον φαίνεται οτι συγχρόνως κατέθεσαν και τούς τρεις 
νεκρούς, ών οΐ σκελετοί εύρέθησαν έν τώ ταφώ τούτω.

2) "Αλλος τάφος άνευρεθεις και άνοιχθεις νεωστι ύπδ τοΰ κ. Κονδά- 
κη, ήτο κενδς χώματος, ώς άναγινωσκομεν έν τή επομένη τούτου έκ- 
θέσει.

3) Και τοΰτο κατετέθη ύστερον μετά τών άλλων εις τδ Μυκηναΐον 
μουσιΐον.

«Εύρέθησαν αρκετά τεμάχια αγγείων, περί ών ούδεμίαν έλαβε 
πρόνοιαν δ άνασκάπτων, οςτις μόνον περί τήν ίσοπέδωσιν τοΰ 
χώματος ασχολούμενος και εχων μόνον τούτου ανάγκην, έρριπτε 
τά ευρισκόμενα τεμάχια, ούδ’ έπρόςεχε πρδς εύρεσιν άλλων αν
τικειμένων μικρού μεγέθους, άτινα βεβαίως άνεμίχθησαν μετά 
τών χωμάτων. βΕν μόνον τεμάχιον αγγείου διεσώθη, οπερ πέμ
πω ύμΐν3). Ό κ. Δροσινδς συνέταξε τδ διάγραμμα και τοΰ τάφου 
τούτου μόνον κατά κάτοψιν* είναι δέ τδ πρδς αριστερά του πεμ- 
πομένου ύμΐν σήμερον σχεδίου.»

Έκ τών πληροφοριών τούτων διεγερθείσης τής έλπίδος και 
προςδοκίας πλειόνων και άκριβεστέρων ειδήσεων περί τών τάφων 
τούτων, παρεκάλεσα ευθύς, έν γνώσει καί του τής παιδείας Υ
πουργείου, τδν φίλον κ. Κονδάκην νά άναζητήση καί άλλους α
γνώστους τέως τάφους, ει δυνατδν, καί νά περιγράψφ μετ’ ακρί
βειας τά κατ’ αύτούς. Ό κ. Κονδάκης έ'σπευσε λίαν προθύμως 
καί έπί πολλάς έφεξής ήμέρας άναζητήσας δι’ εργατών άνευρε 
καί άλλους νέους τάφους πλησίον τών γνωστών, ών εις κατά τά 
γραφόμενά του φαίνεται οτι ουδέποτε έν άρχαίοις ή νέοι; χρό- 
νοις ήνεωχθη ουδέ έσυλήθη* ώστε διά τών πόνων αύτού γνω- 
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ρίζομεν νυν μετ’ ακρίβειας οποία ήτο ή τοΰ τάφου τούτου κα- 
τάστασις, και τίνα πράγματα και πώς παρετέθησαν τοϊς έν αύ- 
τω νεκροις. Μετά έπανειλημμένας δέ έρευνας και ανακαλύψεις 
τάφων έπείσθη δτι και άλλοι τάφοι θά εύρεθώσιν, άν παραταθ·$ 
ή άνασκαφή, είς ήν παροτρύνει έντόνως.

'Η δίδουσα τάς ευάρεστους ταύτας ειδήσεις έκθεσις περιγρά
φει έρεύνας τεσσάρων ήμερων, άπό τής 23—26 τοΰ Σεπτεμβρίου 
μηνός, και περιέχει ταΰτα’

«Ναύπλιον 24 Σεπτεμβρίου 1878.

«Μετά διημέρους αναζητήσεις παρετήρησα κατωτέρω τοΰ με
γάλου σχεδιασθέντος τάφου καί είς άπόστασιν 40 περίπου μέ
τρων άπ’ αύτοϋ κατωφερές έδαφος έκ χώματος οπερ έκάλυπτε 
βράχον’ άποσυρθέν δ’ ολίγον έκ τών βρομών, άφινεν ίχνος γραμ
μής τεμνούσης τόν βράχον και χωριζούσης τούτον έκ τοΰ χώμα
τος. Έξετάσας ταύτην είδον έντομήν καθέτως κατερχομένην, 
παραλλήλως δέ καί είς άπόστασιν 0,45 τής πρώτης έτέραν 
γραμμ.ήν. Μή άμφιβάλλων οτι αύται ήσαν αί πλευραί τής εισό
δου τάφου, και πεπεισμένος έκ τής καλύψεως αύτού οτι ήτο 
άθικτος, ήρξάμην χθές τής άνασκαφής. Μετ’ ού πολύ κατήλθον 
είς βάθος 0,20, οτε συνήντησα τόν βράχον καί τήν έγκάρσιον 
αύτού τομήν, κάτωθεν τής οποίας έπρεπε βεβαίως νά ήναι ή Ούρα. 
Μετά τινα έργασίαν κατελθών είς βάθος 0,90, άπεκάλυψα το
ξοειδές ύπέρφλιον’ προχωρήσας δέ είδον κάτωθεν άμέσως τού
του ξηρότοιχον φράσσοντα έξ ολοκλήρου τήν θύραν’ άφησα αύτόν 
άθικτον καί κατεβίβασα τό έδαφος τής εισόδου είς βάθος άπό 
τής άρχικής έπιφανείας 1,70. Άφαιρέσας τότε ενα λίθον τοΰ 
ξηροτοίχου, παρετήρησα τό έσωτερικόν τοΰ τάφου, δστις ήτο κε
νός χώματος, έν τώ μέσω δέ σχεδόν καί μάλλον πρός τήν άπέ- 
ναντι τής θύρας πλευράν ϊστατο ολίγον κεκλιμμένον έπί τοΰ δα
πέδου έν μέγα άγγεΐον. Άφαιρέσας έτι ολίγους λίθους είσήλθον 
εντός τοΰ τάφου, ένθα παρετήρησα τά έξης.

»Τό σχήμα και αί διαστάσεις τοΰ τάφου είναι ώς έν τω έγ-

(ΆΟήναίου τεύχος γ' έτους ζ'.) 13.
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κλειστώ σχεδίω φαίνονται1), τδ δέ ύψος 1,30' αί πλευραι δεν εί
ναι κανονικαί ουδέ κατ’ όρθάς ύψούνται γωνίας, ή δέ οροφή 
εχει σχήμα θόλου. Ούδεμία υπήρχε κατάπτωσις, ει μη μικρά τις 
ήμίσεος κυβικού περίπου μέτρου χώματος αμέσως ένδον τής θύ- 
ρας και παρά τδν ξηρότοιχον' τδ άλλο έδαφος ητο ώς ύπήρχεν 
έξ αρχής* ολίγον μόνον χώμα ύπηρχεν είς τάς βάσεις τών πλευ
ρών καταρρευσαν μετά τών σταλαγμών τών ύδάτων.

»Αί παρατηρήσεις αυται ύποστηρίζουσι την ιδέαν, ότι πάντες 
οί τάφοι δέν έχουσι τδ κανονικόν σχήμα του πρότερον σχεδιο- 
γραφηθέντος, ουδέ είσίν δμοιαι αί θύραι* άλλαι έχουσι τοξοειδές 
τδ άνώφλιον, άλλαι οριζόντιον (ύπάρχουσι ηνεωγμένοι τάφοι 
εχοντες τοιοΰτο). Πάντες όμως έχουσιν είσοδον μέ παραλλή
λους, έπι τοϋ βράχου λελαξευμένας, πλευράς.

»Επανερχόμενος είς την του έσωτερικοΰ περιγραφήν, προσθέ
τω οτι τδ μέγα άγγεϊον, δ έχει ύψος 0,31 και διάμετρον 0,32, 
ητο κεκλιμένον έξ αίτιας τοιαύτης* έκ της οροφής έρρεεν ύδωρ 
παρασύρον μετά τών σταλαγμών του χώματα, άτινα έπιπτον 
ολίγα μ.έν έπί τοϋ ένδς χείλους τοϋ άγγείου, άλλα δέ αμέσως 
παρ’ αύτω" έπειδή ή βάσις είναι μικρά, τδ άγγεϊον έκλινεν ύπδ 
τδ βάρος τοϋ χώματος τούτου, δέν έπεσε δέ, διότι ύπεστηρίχθη 
έκ τοϋ άλλου χώματος τοϋ παρ’ αύτω πεσόντος μετά τών στα
λαγμών. Τδ έδαφος τοΰ τάφου ήτο ανώμαλον, είς τήν γωνίαν 
δέ ήτις σχηματίζεται ύπδ τής δεξιάς πλευράς καί τής απέναντι 
τής θύρας έξεΐχε μικρδν τοϋ έδάφους σιαγών σκελετού μέ τδ 
μετωπικόν όστοϋν. Άνασηκώσας χώματα πάχους 0,10 εϋρον 
σκελετόν μέ λίαν τεθραυσμένα οστά παραλλήλως πρδς τήν απέ
ναντι τής θύρας πλευράν, έτερον δέ δμοιον παραλλήλως τής δε
ξιάς, καί έτερον έχοντα τήν κεφαλήν πρδς τήν δεξιάν, παραλλή
λως δέ κείμενον και πλησίον τής δεξιόθεν τής θύρας πλεύράς. 
είς τά γόνατα τοϋ δευτέρου σκελετού ύπήρχε κρανίον καί όστά 
άτάκτως έρριμμένα* τέταρτος νεκρός έκειτο παρά τήν άνατολι-·

4) Τδ σχεδιογράφημα τοΰ τάφου τουτου βλέπε έν τω ώδε προςηρ- 
τημένφ β' πίνβκι.
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κήν πλευράν λίαν πλησίον ταύτης, εχων τούς πόδας πρδς την 
Ούραν. Πάντες οι νεκροί ήσαν λίαν στενοχώρως τοποθετημένοι 
εντός τοϋ τάφου. Έξακολουθήσας την έρευναν, εύρον μεταξύ τών 
ώμων του πρώτου καί δευτέρου νεκρού τά δύω μέ μέλαιναν κλω^ 
στην δεδεμένα άγγεΐα* είς τόν αριστερόν ώμον τοϋ τρίτου καί 
πλησίον της πλευράς τοΰ τάφου εύρον τέσσαρα αγγεία καί τέσ- 
σαρα ειδώλια δμοια τοΐς Μυκηναϊκοΐς, πρός δέ εν μικρόν είδωλον 
βοός, άτινα πάντα έσημείωσα διά κλωστής πράσινης. Μεταξύ 
τοΰ τετάρτου νεκροΰ καί της πλευράς τοΰ τάφου εύρον επίσης 
πέντε αγγεία και δύω ειδώλια, πρός δέ δύω αγγεία συντετριμ
μένα, ών τά συντρίμματα συνέλεξα. Είς τά αντικείμενα ταΰτα 
έδεσα κλωστήν έρυθράν.

»Εύρον πρός τούτοις είς τά χώματα τρεις κοχλίας θαλασ
σίους, μικρά δέ κοσμήματα η άλλα μικρά αντικείμενα δέν εύρον, 
πιθανόν όμως νά υπάρχωσι τοιαΰτα διαλαθόντα τήν προσοχήν 
μου, βιαζομένου νά περατώσω τήν έζέτασιν.

»Τά οστά, ώς ειχον, δέν ήτο δυνατόν νά τεθώσιν έν τάξει* δι’ 8 
ίσοπεδώσας αύθις τό έδαφος τοΰ τάφου, άπέθεσα πάντα ταΰτα 
είς μίαν γωνίαν, είς άλλην δέ πολλά συντρίμματα αγγείου εύρε- 
θέντα είς τά τήν είσοδον καλύπτοντα χώματα. Ταΰτα, ώς ήδυ- 
νήθην νά κρίνω έκ τής θέσεως αύτών, δέν είναι συντρίμματα άγ- 
γείων έκει ποτέ τοποθετημένων, άλλ’ ήσαν πρό τής τοποθετή- 
σεως τοΰ χώματος μετ’ αύτοΰ άναμεμιγμένα.

»νΑξιον σημειώσεως είναι δτι τό έσωτερικόν τοΰ τάφου έδα
φος έκ πρώτης όψεως έφαίνετο ούδεμίαν άλλοίωσιν ύποστάν, είχε 
δμως μικράς ανωμαλίας άσημάντους. Αί πλευραι και ή οροφή 
έφαίνοντο άθικτοι έπίσης, καί είχον μόνον μικράς αλλοιώσεις 
ύποστή ένεκα τής ροής σταλαγμών υδατος, αϊτινες κατεβίβα- 
σαν, ώς έξέθηκα, ολίγα χώματα παρά τάς βάσεις τών πλευρών* 
έν γένει δ’ ή δψις τοΰ τάφου έπειθε πάντα, δτι ήτο άσύλητος 
καί άθικτος, οίος ήτο δτε οί θάψαντες τόν τελευταΐον νεκρόν 
έκλεισαν τήν θύραν αύτοΰ, καί καλύψαντες τήν είσοδον μέ χώμα, 
έκρυψαν αύτόν άπό τούς οφθαλμούς τών άνθρώπων.

»Βεβαίως θά ήνοίγετο ό τάφος πρός ταφήν έκάστου νεκροΰ, 
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και ουτω δικαιολογείται ή τε εΰρεσις πολκών τεμαχίων αγγείων 
είς τά χώματα τής εισόδου και η επι του δευτέρου νεκρού υπαρ- 
ξις άτάκτως κειμένων οστέων.

«Τδ περιεργότερον πάντων είναι, οτι ύπέρ τούς νεκρούς έπεκά- 
θητο χώμα υψους μόνον 0,10* άν δέ λάβη τις ύπ’ δψιν οτι ή 
σιαγών ενός νεκρού και τδ μέτωπον ύπερεΐχον ολίγον τής έπιφα
νείας, και δτι αδύνατον ένεκα της παρελεύσεως μακρού χρόνου 
νά μη ηΰξησεν ολίγον τδ ύψος τού αρχικού έδάφους διά μικρών 
καταπτώσεων χωμάτων μετά σταλαγμών υδατος έκ της ορο
φής, δύναται σπουδαίως νά ύποστηρίξη οτι οί νεκροί δέν ησαν 
τεθαμμένοι εντός λάκκων, άλλ’ ειχον έπι τού έδάφους άποτεθή. 
Τούτο δέ ύποστηρίζεται καί έκ τού οτι ολίγον μόνον χώμα 
(0,10 περίπου) έπέκειτο τοΰ δευτέρου κατά τδ μέγεθος αγγείου, 
οπερ έκειτο πλαγίως πεσόν. ’Άν δέ τούτο άνωρθούτο έπι της βά- 
σεώς του, θά έξεΐχεν άφεύκτως της έπιφανείας τού έδάφους’ 
όπωςδήποτε όμως τοθτο θ’ άποδειχθή σαφέστερου έκ της έρεύτ 
νης άλλων τάφων.

«Τήν θύραν δέν έκαθάρισα τού ξηροτοίχου μέχρι τού κατω
φλιού αύτης, ούδ’ έφθασα είς τδ άρχαΐον της εισόδου έδαφος, 
διότι έπειγόμην, δέν ειχον δ’ έντολην νά καθαρίσω τδν τάφον καί 
παραστήσω αυτόν οίος κατά την αρχαιότητα ητο, άλλά νά συλ- 
λέξω πληροφορίας δυναμένας νά διαφωτίσωσι την έπιστήμην περί 
τε της άρχαιότητος, της ιστορίας καί τού προορισμού τών λα
ξευτών τούτων σπηλαίων, δστις δέν ήτο γνωστός’ δθεν έπαυσά- 
μην τού έργου, αυριον δέ θά έπιχειρήσω δοκιμήν πλησίον τοΰ τά
φου τούτου καί υψηλότερα 5 μέτρα, ένθα ευρον ίχνη δμοια, άτινα 
έξετάσας έπείσθην δτι είναι ίχνη όμοιου τάφου.»

«2ί5 Σεπτεμβρίου 1878.

«Σήμερον ήρξάμην τής έργασίας έπι τοΰ άνω άναφερομένου 
τάφου, ούτινος μόνον ελάχιστα έφαίνοντο ίχνη. Μετά μικρόν πα- 
ρουσιάσθησαν αί πλευραί τής εισόδου πλάτους 0,70. Καταβιβά- 
σας τδ έδαφος είς βάθος 2,50 είδον τάς πλευράς τής εισόδου 
κλινούσας ελαφρώς έκτδς τών βάσεων αύτών είς τρόπον, ώστε ή 
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είσοδος έφένετο. Εις βάθος 2,50 έφάνη οριζόντιος τομή δι’ ής 
έσχηματίζετο τδ ύπέρφλιον. Έ είσοδος πάσα ήτο πεπληρω- 
μένη, εκτός ολίγου χώματος, διά λίθων αργών, ή δέ θύρα δέν 
ήτο πεφραγμένη διά ξηροτοίχου, άλλά μόνον δύω μεγάλοι λίθοι 
άκανονίστως ήσαν πρό αύτής τοποθετημένοι. 'II έν τή είσόδω 
ΰπαρξις πολλών λίθων και ή άπό τής θύρας έλλειψις τοϋ ξηρο- 
τοίχου δύναται νά ύποστηρίξη τήν ύπόνοιαν ότι είς άρχαίαν επο
χήν ό τάφος ουτος ήρευνήθη.

«Μετά τήν άφαίρεσιν τών δύω λίθων κατεβίβασα κατά 0,85 
έ'τι τό έδαφος, έφάντ) δέ τώρα μέ όρθάς κανονικάς παραστάδας 
ελαφρώς έντός τών βάσεων αύτών κλινούσας, είς τρόπον ώστε ή 
πύλη έστενοϋτο ολίγον άνωθεν. Είχε τό ύπέρφλιον οριζόντιον, 
πλάτους 0,85, τάς δέ παραστάδας πλάτους 1,45. Κανονικω- 
τέραν θύραν ούδείς τών γνωστών ενταύθα τάφων έχει. Τό σχήμα 
τού τάφου τούτου είναι όμοιον τοΰ προχθές άνοιχθέντος, τό πλά
τος δ’ αύτοΰ είναι ώς καί τό μήκος τριών μέτρων, καί τό άπό 
τής ήδη έπιφανείας ύψος τής θολωτής οροφής του 1,60.

»Τό έδαφος, ή οροφή καί αι πλευραί παρουσιάζουσι μεγίστας 
άνωμαλίας ένεκα μεγάλων καταπτώσεων' ώς δ’ υποθέτω, τό 
άρχικόν έδαφος είναι 1 μέτρον κάτωθεν τής ένεστώσης έπιφανείας 
του. Ή άνασκαοή τοΰ τάφου τούτου καί ή έρευνα άπήτει εργα
σίαν ημερών τινων* επειδή δέ δέν είχον είς τήν διάθεσίν μου τόν 
άπαιτούμενον χρόνον, έρευνήσας μικρόν μόνον μέρος κατά τό 
μέσον, ένθα εύρον έν τεμάχιον οστού μετωπικού καί τρία τεμ.ά- 
χια άγγείων, άτινα πρός διάκρισιν έθεσα έντός χάρτου, δέσας 
ταΰτα διά κλωστής έρυθράς, προέβην είς τήν έξέτασιν τού πα
ρ’ αύτόν κειμένου, περί ού άμέσως ποιούμαι λόγον.

π Είς τήν άνατολικήν τού άνω περιγραφέντος τάφου πλευράν 
ύπήρχε μικρά οπή άκανόνιστος, καί πιθανώς έκ καταπτώσεως 
σ/ηματισθεΐσα, δι’ ής δ τάφος ούτος συνεκοινώνει μέ έτερον μι- 
κροτέρων διαστάσεων, καί ούτινος τό έδαφος ήτο κατώτερον 
τοΰ πρώτου κατά έν περίπου μέτρον. Άνάψας φώς είσήλθον 
έντός τούτου, παρετήρησα δέ τά έξης* οτι άρκεταί καταπτώσεις 
έ'κ τε τής οροφής καί τών πλευρών είχον συμβή, άλλοιώσασαι τό 
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έδαφος* ένθα δμως τούτο ητο ομαλόν, παρά την δυτικήν γωνίαν, 
ύπήρχον τρεις αργοί λίθοι, και παρ’ αύτοϊς όρθια τά οστά δύο κνη
μών* είς άπός-ασιν δέ άπό τούτων 0,15 υπήρχε κρανίον ύπτίως κεί
μενον και κατά τό ήμισυ έξέχον τοϋ έδάφους, έφήπτετο δέ τούτου 
έτερον κεκλιμένον δεξιά και επίσης του έδάφους έξέχον κατά τόή- 
μισυ. Τούτων, άπερ πέμπω ύμϊν μετά τών άλλων αντικειμένων^ 
δύνασθε εύκόλως νά διακρίνητε τήν θέσιν έκ τοϋ χρωματισμού.

»Ή άνατολική τοϋ τάφου τούτου πλευρά έτέμνετο ύπό θύρας 
έχούσης καθέτους σχεδόν και παραλλήλους παραστάδας, οριζόν
τιον δ’ ύπέρφλιον, ήμικεχωσμένη είς χώματα, άτινα έκ τής είςό- 
δου είχον καταρρεύσει. 'Η θύρα αύτη έπαρουσίαζε τό αύτό σχή
μα τής τοϋ τάφου περί ου άνω έποιησάμην λόγον, έφράσσετο 
δ’ έξωτερικώς δι’ ακανόνιστων τετραγώνων λίθων, και μάλλον 
έρριμμένων έκεΐ καί ούχί σχηματιζόντων ξηρότοιχον ώς είς τήν 
τοϋ προχθές έξετασθέντος τάφου θύραν.

«Ήρξάμην τής έργασίας δι’ άφαιρέσεως τοϋ χώματος, δπερ 
ΰπέθετον καλύπτον τό στέρναν τοϋ τήν κεφαλήν ύπτίαν έχοντας 
σκελετού* είδον δέ τάς κλείδας, μέρος τής σπονδυλικής στήλης 
καί τούς βραχίονας (λίαν δμως έφθαρμένα ταϋτα), τά άλλα δμως 
μέρη τού σκελετού τούτου είχον μετακινηθή. Έξακολουθή- 
σας τήν άνασκαφήν είς βάθος ούχί πλέον τών 10—20 εκατο
στών τοΰ μέτρου, εύρον πολλά οστά άτάκτως έρριμμένα, άνα- 
μεμιγμένα μέ λίθους καί τεμάχια αγγείων, καί μαρτυρούντα οτι 
δ τάφος ούτος έχει είς παλαιάν ίσως έποχήν έξετασθή. Μεταξύ 
τών χωμάτων άνεΰρον μόνον εν είδώλιον καί έν άγγεΐον, άπερ, 
ώς και τά εντός τοΰ τάφου εύρεθέντα τεμάχια, δέν έσημείωσα 
πρός διάκρισιν διά κλωστής.

»Έξωτερικώς ούδέν ίχνος φαίνεται τής ειςόδου τοΰ τάφου 
τούτου. Είς άπόστασιν δμως πέντε περίπου μέτρων τοΰ προχθές 
άνασκαφέντος καί παραλλήλως αύτού ύπάρχουσιν ίχνη έτέρου 
τάφου μεγαλητέρων διαστάσεων, ούτινος έπιχειρώ αΰριον τήν 
άνασκαφήν, διότι διά τών δοκιμών μου κατέστησαν καταφανέ
στερα τά ίχνη καί ίκανά νά κινήσωσι τήν περιέργειαν καί τήν 
πρός άνασκαφήν διάθεσιν πολίτου τινός.
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«Περατών την παρούσαν σήμερον, γνωστοποιώ ύμΐν οτι έσχη- 
μάτισα τήν ιδέαν έκ τε άλλων ιχνών και τής θεσεως ένθα οι 
τάφοι κεϊνται, οτι και άλλοι τοιοϋτοι κρύπτονται, πολλοί τών 
όποιων κατά πάσαν πιθανότητα είναι άθικτοι. Επειδή δέ πολ
λών έκινήθη ή περιέργεια, ή πλεονεξία δέ τινων απλών ανθρώ
πων και ή περί ύπάρξεως θησαυρών εις τάς άρχαιότητας επικρα
τούσα παρά τώ λαώ ιδέα δύναται νά γίνφ αφορμή λαθραίας 
τούτων άνασκαφής, έδωκα τάς δεούσας πληροφορίας τώ κ. Νο- 
μάρχρ, δστις θέλει δραστηρίως μεριμνήσει περί τής διαφυλάξεως 
αύτών, μέχρις ού ή αρχαιολογική εταιρία λάβ-/ι τά άπαιτούμενα 
μέτρα, ών τά μάλλον κατεπεΐγον κατ’ έμέ είναι δ διορισμός 
ενός φύλακος τιμίου και άγρύπνου και έντονοι προς τάς ενταύθα 
άρχάς διαταγαί.»

«26 Σεπτεμβρίου 1878.

» Σήμερον ήρξάμην τής έργασίας έπι τοΰ παραλλήλως τοΰ την 
23 έξετασθέντος τάφου υπάρχοντας δμοίου, καίτοι όμως κατήλ- 
θον είς βάθος τριών περίπου μέτρων, δέν ήδυνήθην νά συναντήσω 
ετι τά ύπέρφλιον* διέκοψα δέ περί τήν δείλην τήν έργασιαν, 
διότι ήσθένησα ένεκα τής χθεσινής διαμονής μου έν τώ τάφω, 
ένθα έπεκράτει μεγίστη ύγρασία.

»Τά έγκλειστον σχέδιον δέν περιέχει και τομήν τινα, διότι αί 
εΐςοδοι δέν είναι έντελώς κεκαθαρμέναι’ γενήσεται δέ έντελές 
σχέδιον, δταν μεγαλείτεραι έργασίαι γείνωσιν είς τους τάφους 
τούτους, και καθαρισθέντες έντελώς παρουσιάσωσι τήν αρχικήν 
αύτών δψιν. Ήδη, ώς άνωτέρω έξέθηκα, ή έργασία μου άπέβλε- 
πε μόνον πράς άνακάλυψιν στοιχείων άρκούντων διά τήν ύμετέ- 
ραν μελέτην, δέν είναι δέ έντελής, ούδέ δύναμαι νά βεβαιώσω 
δτι έντάς τών χωμάτων δέν ύπάρχουσι καί άλλα μικρά άρχαΐα 
αντικείμενα, δυνάμενα νά έπιχύσωσι μεΐζον φώς είς τά έπασχο- 
λοϋν ύμάς ζήτημα, φρονώ όμως δτι πρέπει νά γίνη τακτική ά- 
νασκαφή, ν’ άρχηται δέ ή έργασία άπά τής έντελοΰς τής εισόδου 
καθάρσεως καί μετά τοϋτο νά γίνεται τοΰ τάφου ή άνασκαφή, 
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οτε και μεΐζον φώς θά ύπάρχη εντός τών τάφων βοηθούν τήν 
έοευναν, και τά διαγράμματα θέλουν εισθαι εντελέστατα, και ή 
έπίσκεψις τών τάφων ευχερέστατη.

»Διά τούς λόγους τούτους φρονώ ότι ή παρ’ έμοΰ γενομένη 
μικρά αύτη έρευνα πρέπει νά διακοπή, ν’ άρχίση δέ ταχέως κα
νονική και εντελής άνασκαφη, διότι και μεθ’ όλην τών αρχών την 
μέριμναν, αμφιβάλλω άν θά καταστή δυνατή ή πρόληψις λα
θραίας τινδς άνασκαφής, άν ούχί ύπδ άλλων, ύπδ τών κατόχων 
τούλάχιστον τών κτημάτων.

»Ζ. Α. Κ ο r ό ά χ η ς.»

Έν τή ανωτέρω έκθέσει ούδείς λόγος γίνεται περί ιχνών πυράς 
έν τοΐς εύρεθεΐσι τάφοις, έν ω τοιαΰτα ίχνη πολλά καί βέβαια 
παρετηρήθησαν εις τούς έν Σπάτα τάφους καί τούς έν Μυκήναις. 
Έπέστησα έν αρχή την προςοχήν τοΰ φίλου κ. Κονδάκη εις 
τούτο* άλλ’ αύτός μοι εγραψεν ότι έν ούδενί τών ύπ’ αύτοΰ άνοι- 
χθέντων τάφων παρετήρησε τέφραν, άνθρακας καί άλλο τι ίχνος 
πυράς. "Οθεν προςθετέον καί τοΰτο ώς ιδιαίτερον χαρακτηριστι
κόν τών τής Ναυπλίας τάφων είς τά ανωτέρω1) σημειωθέντα ώς 
τοιαΰτα.

1) Ανωτέρω έν σελ. 190.

Μετά τής έκθέσεως ταύτης έπεμψεν ό κ. Κονδάκης τή 2 Οκτω
βρίου καί πάντα οσα λέγει ότι άνεΰρεν έν τοΐς ύπ’ αύτοΰ άνακα- 
λυφθεΐσι καί έξορυχθεΐσι τάφοις, οίον κρανία ανθρώπων, αγγεία 
πήλινα μικρά κα'ι μεγάλα καί ειδώλια πήλινα καί άλλα τινά, ά 
κατετέθησαν είς τδ Μυκηναΐον μουσεΐον μετά τών πρότερον αύ- 
τόθι κατατεθέντων έκ τών τάφων Ναυπλίας.

Έκ τών ύπδ τοΰ κ. Κονδάκη άνευρεθέντων αρχαίων άπεικονί- 
σθησαν έν τώ προςαρτωμένω β' λιθογραφικώ πίνακι χάριν τών 
αναγνωστών τοΰ Αθηναίου, όσοι δέν δύνανται νά γνωρίσωσιν αύτά 
έξ αύτοψίας, εν μικρόν άγγεΐον, τδ τελειότερον, τέσσαρα ειδώλια 
γυναικών, ών εν καθήμενον έπί άνακλίντρου, καί έν βοδς, παρ’ αύ- 
τοΐς δέ έν τω αύτω πίνακι καί τδ ιχνογράφημα τοΰ τάφου, έν 
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ώ ταΰτα εύρέθησαν. Έκ τής θέας αύτών θέλει πεισθή ο αναγνώ
στης οτι τά ειδώλια ταυτα έχουσιν ομοιότητα πρδς τά προ δυο 
ετών άνευρεθέντα ύπδ τοΰ κ. Schliemann πήλινα ειδώλια έν 
τοϊς έξορυχθεΐσι φρέασιν έπι της Τύρινθος εις βάθος 5—6 και 12 
ποδών1), και πρδς τά άνευρεθέντα έπι της άζροπόλεως Μυκη
νών έκτδς μέν τών πέντε τάφων, έν οΤς ύπήρχον οι γνωστοί θη
σαυροί, άλλ’ άνωτέρω αύτών είς ίκανδν βάθος έντδς τοΰ χώμα
τος2). Έκ της θέας δέ και παραβολής τούτων, άποκειμένων νΰν 
έν τω Μυκηναίω μ,ουσείω, πρδς τά έκ Ναυπλίας δύναταί τις 
πάνυ εύχερώς νά κρίνη περί τής τούτων αρχαιότητας και συγγέ
νειας.

4) Τούτων τινά άπεικονίσθησαν ύπδ τοΰ κ. Schliemann έν σελ. 41 
καί πίνακι Α' τοΰ περί Μυκηνών συγγράμματος αύτοΰ τοΰ έν γερμανική 
γλώσση.

2) Και τούτων τινά βλέπε έν σελ, 80 και πίνακί Β' τοΰ αύτοΰ ·υγ- 
γράμματος.

Άποδειχθείσης ουτω διά τών άνωτέρω έκτεθεισών έρευνών 
τής σπουδαιότητος και σημασίας τών παρά τήν Ναυπλιαν τά
φων, καί έπί τή βεβαιώσει τοΰ κ. Κονδάκη οτι και άλλων πολ
λών τάφων ίχνη άνεκάλυψεν, έκρίθη άναγκαία ή έξακολούθησις 
τής άνασκαφής. σΟθεν άπεστάλη τή 9 τοΰ μ.ηνδς τούτου είς Ναύ- 
πλιον δ έφορος τών άρχαιοτήτων κ. Π. Σταματάκης, ίνα έξακο- 
λουθήστ) σπουδαιότερον καί τακτικώτερον τάς άνασκαφάς.

Έγραψα έν Άθήναις τή 13 όκτωβρίου 1878.

Ετθ. Καςτορχης.
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ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ.

Άπδ πολλών ήδη έτών σκέπτεται ή άργαιολογική εταιρία 
περί άνασκαφών έν Έλευσΐνι και Δελφοϊς’ και τάς σκέψεις αύτής 
γνωστοποιήσασα είς τδ ύπουργεϊον, έπεκαλέσθη τήν σύμπραξιν 
αύτοϋ. Έκ συμφώνου δέ άπεφασίσθη νά μετοικισθώσι προηγου
μένως αλλαχού καί τών δύο τούτων πολιχνίων οί κάτοικοι, ά- 
ποζημιούμενοι διά τήν άξίαν τών έν τοϊς ρνθεΐσι τόποις οικιών 
των. Καί τής μέν Έλευσϊνος ήγοράσθησαν ήδη ούκ όλίγαι οίκίαι 
παρά τής έταιρίας, κείμεναι έπί τοΰ ίεροΰ χώρου, καί άλλαι δέ 
μετ’ ολίγον θέλουσιν άγορασθή, διότι οί Έλευσίνιοι καί πρόθυμοι 
είς τήν μετοίκησιν καί μέτριοι είς τήν άποζημίωσιν τών οικιών 
των φαίνονται, ώστε ταχέως έλπίζεται ή εναρξις τής άνασκαφής 
τοϋ χώρου και περιβόλου τουλάχιστον τοϋ ίεροΰ τής Δήμητρας.

'Η εταιρία θέλουσα νά πράξη ταύτά καί έν Δελφοΐς έπεμψε 
περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος μηνάς Σεπτεμβρίου δύο τών μελών 
τοΰ διοικητικού αύτής συμβουλίου, τδν Καστόρχην καί Δραγού- 
μην, νά προβώσιν είς αγοράς τών αυτόθι οικιών. Ούτοι έλθόντες 
ήγόρασαν έν όνόματι τής έταιρίας οικίας τινάς, καί ευχαρίστως 
ήκουσαν οτι καί οί λοιποί τών Δελφών, μή έ'χοντες πολλάς αξιώ
σεις καί θέλοντες νά συντελέσωσι καί αυτοί είς τούς εθνικούς σκο
πούς τής έταιρίας, συγκατατίθενται αντί δικαίας καί μέτριας ά- 
ποζημιώσεως τών οικιών των νά παραχωρήσωσι ταύτας είς τήν 
εταιρίαν καί νά μετοικήσωσιν άλλαχοΰ. Τήν θέλησίν των δέ ταύ
την έδήλωσαν δι’ αναφοράς των προς τήν έταιρίαν, έν ή είσίν ύ- 
πογεγραμμένοι 35 πολΐται, οσοι εύρέθησαν παρόντες’ έβεβαίω- 
σαν δέ ουτοι οτι καί οί μή παρόντες συμπολϊταί των έχουσι τήν 
αύτήν θέλησιν καί προθυμίαν. Καθ’ ύπολογισμούς δέ, οΰς οί άπο- 
σταλέντες έποίησαν, άπαιτοΰνται περί τάς 200,000 δραχμαί ϊνα 
πραγματοποιηθώ ή μετοίκησις αύτη, ήτις θέλει είσθαι έπωφελής 
ού μόνον είς τήν έπιστήμην, άλλά και είς τούς κατοίκους αυτούς 
τών Δελφών, ών δ βίος ύπόκειται νϋν είς πολλάς δυςχερείας καί
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ούκ ολίγους κινδύνους ένεκα τών πολλών και άλλεπαλληλων σει
σμών, ύφ’ ών σείεται διηνεκώς ή χώρα των.

Επειδή οί σημερινοί τής έταιρίας πόροι δέν έπαρκούσιν όπως 
αύτη ταχέως κα'ι κατά τάς εύχάς τών άρχαιολογούντων και τής 
έπις·ήμης έκτελέσνι τήν μετοίκησιν τών κατοίκων άμφοτέρων τών 
πόλεων τούτων, ή δέ Κυβέρνησις εύρίσκεται νϋν εις μεγίστας οΐ- 
κονομικάς δυςχερείας, ανάγκη νά προςέλθωσιν είς επικουρίαν τής 
εταιρίας πάντες οί πανταχοϋ ομογενείς δι’ αγοράς τουλάχιστον 
κλήρων τοϋ αρχαιολογικού λαχείου, ού ή γ' κλήρωσις γενήσεται 
προςεχώς, ή κα'ι δι’ εκτάκτου συνδρομής οί γενναίοι καί φιλό- 
μουσοι σΕλληνες και φιλέλληνες.

Διατρίβοντες έν Δελφοϊς πρδς τδν ρηθέντα σκοπόν οί τής εται
ρίας απεσταλμένοι και ϊδόντες μετά λύπης δτι ή Κασταλία πη
γή ήτο αφανής κα'ι κεχωσμένη διά καταπτώσεως ογκωδών λίθων, 
καταπεσόντων έπ’ αύτής άπδ τοϋ Παρνασσού ένεκα τοϋ έπισυμ- 
βάντος τώ 1870 μεγάλου σεισμού, καί διά χωμάτων ά έπεσώ- 
ρευσεν έπ’ αύτής δ παραρρέων χείμαρρος, τούτων δ’ ένεκα τδ ύ' 
δωρ αύτής έξ ανάγκης εύρεν άλλαχού διέξοδον, έπεχείρησαν τήν 
άνακάθαρσιν αύτής’ καί εύθύς καλέσαντες πάντας τούς έν Δελφοϊς 
έργάτας ήρξαντο τοϋ έργου. Έντός δέ τών δύο ημερών, καθ’ άς 
ήδύναντο νά μένωσιν έν Δελφοϊς, μετεκίνησαν πάντας τούς κινη
τούς λίθους, διέρρηξαν διά πυρίτιδας ους αδύνατον ήτο νά μετα- 
κινήσωσι χεΐρες ανθρώπων άνευ τών αναγκαίων οργάνων, μετε- 
κόμισαν πάντας αύτούς άλλαχοΰ, ώς καί μέγα μέρος τοϋ βορβο- 
ρώδους χώματος, δ έκάλυπτε τήν δεξαμενήν τής πηγής. Διά τής 
τοιαύτης δέ εργασίας άνεφάνη τδ διαυγέστατον καί ψυχρότατου 
τής πηγής ταύτης ύδωρ, ήρχησε νά ρέη διά τών αρχαίων αύτού 
κρουνών πρδς χαράν τών κατοίκων καί εύχαρίστησιν τών έπισκε- 
πτομένων τούς Δελφούς ξένων, οϊτινες άλλοτε έσυνείθιζον ού μό
νον νά πίνωσιν έκ τής πηγής ταύτης, άλλά καί νά μεταφέρωσιν 
οΐκαδε ύδωρ έξ αύτής.

Επειδή δέ ένεκα τής ταχείας άναχωρήσεως τών ρηθέντων κυ- 
ρίων ύπελείφθη τδ ήμισυ τής έργασίας μέχρι τής έντελούς άναη
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καθάρσεως τής πηγής, ανέθεσαν ούτοι είς τδν ενταύθα φιλάρχαιου 
Λόγιον κ. Έρ. Άθανασιάδην την έξακολούθησιν της έργασίας 
μέχρις άποπερατώσεως’ ην και άπεπεράτωσεν ούτος ήδη παραδούς 
είς την κοινήν χρήσιν τδ ίστορικδν τοΰτο μνημ.εΐον δαπάναις τής 
αρχαιολογικής εταιρίας, ήτις ούτως έποίησεν έναρξιν αρχαιολο
γικών εργασιών καί έν Δελφοΐς.

Διά τούς μή ίδόντας τήν Κασταλίαν προςθέτομεν καί τά έξης. 
Αύτη, πέντε μόλις λεπτά άπέχουσα πρδς άνατολάς άπδ του ίεροΰ 
τοΰ Απόλλωνος, κεΐται αμέσως είς τούς πρόποδαςτοϋ Παρνασσού, 
άποτόμως ή μάλλον καθέτως ύψουμένου καί διασχιζομένου πλη
σίον αύτής είς μέγα χάσμα, άφ’ ού καταρρέει έν καιρω σφοδρών δε
τών χείμαρρος.

Ό άνωθεν τής πηγής ύψούμενος λίθος τοΰ Παρνασσού είναι τε* 
τμημένος διά τέχνης καθέτως έν τετραγώνω ίκανώς λείω κοιλώ- 
ματι έ'χοντι έν δεξιά τώ δρώντι άλλο τετράπλευρον κοίλωμα, βά
θους ημιμέτρου, δ οί ευσεβείς κάτοικοι μετεποίησαν πρδ τοΰ σεισμού 
είς άγιον βήμα, καί έμπροσθεν τούτου έπί τής πηγής κατεσκεύασαν 
ξυλίνην έκκλησίαν έπ’ όνόματι τοΰ βαπτιςοΰ Ίωάννου (διότι ή ιέ
ρεια κατά παράδοσιν έλούετο ένταΰθα βαπτιζομένη). 'Έμπροσθεν 
δέ τοΰ ολου τετραγώνου έπί λίθινου έδάφους είναι λελαξευμένη 
έν τώ αύτω λίθω δεξαμενή τετράγωνος πέντε περίπου μέτρων 
μήκους καί πλάτους, ένδς δέ βάθους καί πλέον* ής αί μέν δύο 
απέναντι πλευραί ύψουνται εύθύς έπί τής δεξαμ,ενής καθέτως, 
ώςαύτως καί ή έμπροσθεν, έχουσα επτά βαθμίδας, δι’ ών κατέ
βαιναν είς τήν δεξαμενήν* ή δέ τετάρτη πλευρά, ή άπέναντι ταύ
της, είναι μονόλιθος καί αύτη καθ’ ολον τδ μήκός της καί ύψηλή 
οσον καί αί λοιπαί, καί παχεΐα 0,30, άφίνουσα όπισθεν αύτής, 
πρδς τδν βράχον του Παρνασσού κενδν χώρον ημιμέτρου πλάτους 
καθ’ ολον τδ μήκός της, έν ώ εκρέει τδ τής Κασταλίας ύδωρ άπδ 
τοΰ βράχου. Χρησιμεύει δέ αύτη ούχί μόνον ώς τετάρτη πλευρά, 
άλλά καί ώς διάφραγμα τοΰ ρηθέντος χώρου καί τής πρδ αύτου 
δεξαμενής. Διά κρουνών έν τώ διαφράγματι τούτω είςρέει τδ 
ύδωρ είς τήν δεξαμενήν, καί έκ ταύτης πληρωθείσης έκρέον δι’ 
αύλακας άποτελε? ρυάκιον ούχί μικρδν, δι’ ού άρδεύουσιν οί τών
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Δελφών κάτοικοι τούς αγρούς και κήπους των, και 8 ούτοι κα- 
λοϋσι ρενμα τής Παχαδιας, διότι έν τώ ΰδατι τούτω έλούετο, 
ώς εϊπομεν, ή ιέρεια τοϋ Απόλλωνος. Και έν άλλοις δέ πολλοΐς 
τηρούσιν έκ παραδόσεως οί καλοί τών Δελφών κάτοικοι τάς αρ
χαίας ονομασίας διαφόρων θέσεων, μεταπεποιημένας όμως κατά 
τό πνεύμα της νεωτέρας γλώσσης ή παρεφθαρμένας.

Ή Κασταλία, λελαξευμένη ολόκληρος έν τω λίθω τοϋ Παρ
νασσού και διά τοϋτο μονόλιθος και λίαν στερεά, σώζεται οϊα 
και έν τη άρχαιότητι ητο' μόνον τό ρηθέν διάφραγμα συνε- 
τρίβη έν μέρει ύπό τών καταπεσόντων έκ τοΰ σεισμού μεγάλων 
λίθων, καί ή απέναντι αύτης πλευρά, ένθα αί βαθμίδες, έπαθεν 
ολίγον. Ε. Κ.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΡΩΝ.
Άφίνοντες πρός καιρόν τάς έκ τοΰ Ασκληπιείου πολλάς έτι 

ανεκδότους έπιγραφάς, δημοσιεύομεν άλλας τινάς, επειδή ουτω 
εύκολύνθημεν.
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Τά άνωτέρω ολίγα άλλ’ αξιόλογα γράμματα προευκλειδείων 
χρόνων εχει τεμάχιον στήλης λίθου Πεντελησίου, υψους 0,35, 
πλάτους 0,25, πάχους 0,13. Εύρέθη έν Άθήναις παρά τδ λε
γόμενον τετρακιόνιον της Άθηνάς άρχηγέτιδος και ηγοράσθη ού 
προ πολλοϋ ύπδ της Αρχαιολογικής ημών Έταιρίας. Αποτελεί 
προφανώς μέρος της στήλης η μάλλον τών στηλών, έν αίς ποτέ 
οί Αθηναίοι ανέγραψαν τήν δήμευσιν τών κτημάτων τών Έρμο- 
κοπιδών τώ ιζ'. έ'τει τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου. ’Εν τώ 
Corpus Inscriptionum Atticarum, τόμ. α'. είναι τέσσαρα 
ομοια τεμάχια τετυπωμένα, τά ύπδ τούς άρ. 274—7. Μάλιστα 
δέ πρδς τδ ύπ’ άρ. 274 ομοιάζει τδ νέον ήμών τοΰτο τεμάχιον. 
Ή άκατάληπτος δηλ. φράσις’ των περί άμφότερα^ ωσαύτως δέ 
και τδ δνομα του Εύφιλήτου είναι κοινά και είς τά δύο τεμάχια’ 
όμως δέ ίσως δέν άνήκουσιν είς μίαν και τήν αύτήν στήλην, διότι 
τδ πάχος τοΰ παλαιοτέρου τεμαχίου είναι δέκα έκατοστών (ό 
βουλόμενος δύναται νά τδ ίδη, άποτεθειμένον δν έν τοΐς ύπο- 
γείοις τοΰ νέου Έθνικοΰ Μουσείου), ένώ τδ τοΰ νέου τούτου 
δεκατριών.

Τά κενά γραμμάτων διαστήματα τά έπί τοΰ λίθου άπεδώκα- 
μεν πιστώς όσον ήτο δυνατδν έν μικρογραμμάτφ έκδόσει. Τών έν 
άποστάσει δντων άριθμητικών ψηφίων αί μέν μικρότεραι συστάδες 
τών 15 καί 12 δραχμών είναι δηλωτικαί τοΰ έπωνίου τέλους, 
«ί δέ μεγαλήτεραι τών χιλίων πεντακοσίων καί τών χιλίων δια- 
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κοσίων είναι τής τιμής, ην εύρον τά δημευθέντα κτήματα. Περί 
της άναλογίας τοϋ έπωνίου προς την τιμήν ύπάρχουσιν άναγε- 
γραμμένα τά δέοντα έν ταΐς σημειώσεσι τοΰ Corp. Inscr. At- 
tic. οπού ανωτέρω παρεπέμψαμεν. Ταϋτα συντόμως χάριν τών 
παρ’ ήμΐν άπειροτέρων, ούς και παραπέμπομεν ετι είς τδν περί 
τών μυστηρίων λόγον τοΰ ρήτορος Άνδοκίδου, ένθα θέλουσιν εύ- 
ρεΐ ώς καταμηνυθέντας είτ’ έπί τή παρανόμω τελέσει τών μυ
στήριων είτ’ έπί τή περικοπή τών Έρμών καί δύο τών έπί τοΰ 
ήμετέρου λίθου άναγεγραμμένων άνδρών, τδν Εύφίλητον καί τδν 
Φερεκλή, ίσως δέ καί τδν Νικι(άδην), ου τδ όνομα φαίνεται έ'χων 
άνωτάτω ό ήμέτερος λίθος κεκολοβωμένον. Προτρέπομεν δέ τούς 
μέλλοντας ν’ άναδράμωσιν είς τδν λόγον τοΰ Άνδοκίδου νά μή 
άναζητήσωσι μόνον τοΐς όφθαλμοΐς τά ρηθέντα κύρια ονόματα 
τών άνδρών καί νά ήσυχάσωσιν ύστερον, ώς τής παραπομπής 
εύρεθείσης ορθής, άλλά νά άναγνώσωσιν ολον τδν λόγον τδν έκτι- 
θέντα τά τής δεινής έκείνης έν τή Αθηναϊκή πολιτεία περιπετείας, 
ϊνα ένώσαντες ούτω τά έκ τής σπουδής τοΰ λίθου καί τοΰ λόγου 
στοιχεία καταλάβωσι, πώς ή ιστορία ούτω μόνον ποιεΐ τέλειον τό 
έαυτής εργον, παροχήν ζωηρών άντιλήψεων προγεγονότων πραγ
μάτων πρδς διδασκαλίαν καί ρύθμισιν βίου τών έπιγινομένων 
άνθρώπων.

2.
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. ,ωι* δς δε κ(α) ειπηι ή προαισίμνάσηι (.;.) 

(.;.) ή έν δάμωι ή αλλει και χοπειοΰν (ώς δεΐ^
45 άφε)λέσθαι τδν πριάμενον τάν Ιερω(τείαν, 

χιλ)ίας δραχμάς άποτεισάτω ΐερά(ς τοΰ 
Άσ)κλαπιοΰ· τας δέ τιμάς καταβαλεΐ (τδ 
ημι)σσον καί έκατοσταν καί τριακο(στάν 
έν)τώι Πεταγειτνίωι μηνι πρδ τας δε(κάτας$

20 . — τ ήμίσεον έν τώι Διονυσίων πρδ (τας. .
.α)ς έπ(ι δ ·,)έκα* ταν τιμάν πάσαν κα.. 
.. . αντεθησειται’ τδ δέ άνάλωμα (τδ ές 
τά)ν άνθεσιν παρέξει αύτδς έαυτ(ώι...
.. ,ν δε τδν 'ερή τδν ναδν κατ’ άμέ(ραν; έπι-

25 με)λεσθαι δέ αύτδν καί τας στοια(ς τας 
έν) τώι Άσκλαπιείωι δπως καθαρ(ά ήι, 
.τας δ)έ ποθόδου άρςει μεις Μαχανε(ύς· 

πιμ)ά Ιερωτείας συν έκατοστάι κ(αΙ τρια- 
κο)σται δραχμαί πεντακισχίλιαι. . . .

30 κον)τα οκτώ, τέτορες οβολοί. Έπρία(το Σω-j 
πα)τρΐς Μηνίου.

Ό λίθος δ έχων τά ανωτέρω έκομίσθη πρδ μηνδς έκ της έλάσ- 
σονος Ασίας είς Αθήνας και έπωλήθη είς την Αρχαιολογικήν 
'Εταιρίαν. Έρρέθη μέν ύπδ τού κομίσαντος αυτόν, δτι έξ Εφέσου 
είναι, άλλ’ άβέβαιον τούτο. Εικάζω δέ οτι είναι έξ Ερυθρών της 
Αίολίδος, διότι έξ εκείνης της πόλεως έγνώσθη πρδ ού πολλοΰ 
χρόνου επιγραφή έχουσα μακρδν κατάλογον ίερητειών, αϊτινες 
«έπράθησαν η έπεπράθησαν ή έπεπωλήθησαν» καί ας τινες «ήγό- 
ρασαν ή έπηγόρασαν,» ένθα και ή περίεργος φράσις* αεί μέν έστιν 
ίερεύς, έπιπωλεΐται, εί δέ μή έστιμ, πωλείται»* ένθα έτι καί 
αδιασυστάσεις ίερητειών» άναφέρονται, ας τινες «κατά διαθήκην 
διασυνιστάσιν». ’Ίδε την επιγραφήν έκδεδομένην έν τώ τεύχει 
τώ έπιγραφομένω Μουσεϊον καί Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής 
Σχολής. ’Εν Σμύρνή, 1875, έν σελ. 103 κ. έξ. ’Αλλ’ ήδη άπδ 
τού έτους 1830 γνωρίζεται καί άλλη έπιγραφή έξ Αλικαρνασ
σού, ψήφισμα τής πόλεως περί τίνος γυναικός, πριαμένης ίερη- 
τείαν, έν ώ κανονίζονται τά ώφελήματα αύτής καί τινα άλλα. 
’Ίδε αύτδ έν C. I. Gr. άρ. 2656. Είναι δέ είς τήν κοινήν διάλε
κτον εκείνο γεγραμμένον, δχι Δωριστί.
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Έκ των παλαιών συγγραφέων Διονύσιος δ 'Αλικαρνασσεύς 
μνηφονεύει τδ έθος δ ύπηρχεν ενιαχού τοϋ πωλεΐν τάς ίερωσύνας, 
μεμφόμενος αύτδ (ιδε 'Ρωμ. άρχαιολ. 2, 92), και επαίνων τδν 
κτίστην της 'Ρώμης 'Ρωμύλον, οτι «ούτε ώνητάς έποίησεν αυτάς 
ούτε κλη'ρω μεριστάς».

Ή ημετέρα επιγραφή έ'ρχεται ώς δεύτερον πόλεως ψήφισμα 
μετά τδ της 'Αλικαρνασσού ίνα προσθέσ-ρ τινά εις τάς γνώσεις 
ημών, ά δέν είναι ασήμαντα. Λυπηρόν μόνον, οτι δ λίθος έκολο- 
βώθη έκπαλαι άνω και κατά τά πλάγια, διότι είχον τδν μετά- 
χειρισθη κτίσται είς σχηματισμόν επικράνου στύλου μεσοθυριδίου 
Βυζαντινής τίνος οικοδομής. Καί πόσοι μέν στίχοι ά'νω άπωλέ- 
σθησαν, άδηλον, κατά τδ πλάτος δέ δέν έκολοβώθη πολύ ή 
ποτέ στιήλη, διότι αί κατά πιθανόν λόγον γενόμεναι ύπ’ εμού 
συμπληρώσεις, μάλιστα αί τών τελευταίων στίχων, άπτίτησαν 
μόνον 3—4 γράμματα εκατέρωθεν, η, ά'λλως εΐπεϊν, 6—8 έκ 
τού ετέρου μόνον μέρους, άδηλου μένοντος, φυσικώ τώ λόγω, τού 
πώς δ μετασχηματίζων λιθοκόπος προέβη είς τδ έργον του τδ 
Βανδαλικόν, άν δηλαδη και τάς δύο της στήλης πλευράς έπελέ- 
κησεν η μόνον την μίαν. Είναι δέ δ λίθος λευκός καί έχει ύψος 
νΰν 0,48, πλάτος 0,29, πάχος 0,09. Κάτω μένει διάστημά τι 
κενόν γραμμάτων, ώστε έ'χομεν βεβαίως τδ τέλος τού ψηφίσμα
τος. Σχήμα γραμμάτων φαίνεται μοι τδ περί τούς τού Χριστού 
χρόνους έθιζόμενον. Καί τδ έξ 'Αλικαρνασσού δέ ψήφισμα ύπδ 
Boeckh έθεωρηθη τών αύτών χρόνων περίπου.

Τδ κείμενον έχει τινά δυσνόητα μέρη, ένεκα τών κολοβώσεων, 
άς δέν ήδυνηθην νά συμπληρώσω. Τοιούτο τδ τού ί. στίχου τέ
λος ένθα καί νέα λέξις τέως άγνωστος ή ΰαμοσιοργία αναφαί
νεται, ίσως κατά γενικήν πτώσιν. Ήθέλησα νά συμπληρώσω 
μετ’ αύτην τδ τέλος τού στίχου και την άρχην τοΰ επομένου 
διά τού ρήματος ^τεστιν' άλλ’ άπετράπην πάλιν ύπ’ άλλων 
σκέψεων. Τδ έν στίχω ιγ'. προαισψΎάσΐ/, καίπερ νέον καί αύτδ, 
δέν παρέχει όμως δυσκολίαν τινά, νομίζω' διότι δηλοΐ βέβαια 
την τού είσάγειν προβούλευμα πράξιν η ώς έκ μέρους τινδς άρ
χοντας έχοντος την προσηγορίαν τού αίσυμνητου η καί μη έχον-

(ΆΟηναίου τεύχος γ' έτους ζ'.) 14.
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τος αυτήν τυπικώς. Τδ έν στίχω ιδ'. και είναι η άντι τοΰ Λτ/, 
η είναι απλώς δ καί, σύνδεσμος ό επιτατικός, τεθειμένος διά τδ 
επόμενον όπειοΰν, δπερ περιέργως πάνυ έχει άντι δασείας τδ 
γράμμα χϊ. Περί τών έν τοΐς λοιποΐς στίχοις έχόντων χρείαν 
διασαφησεως σιγώ. Οί έπαϊοντες θά ίδωσιν έκ τών συμπληρώ
σεων μου άς έδοκίμασα, οτι δέν τά παρέδραμον έξ αδιαφορίας. 
Μόνον δ’ έ'τι σημειώ, δ'τι δ μην Μαχανεύς δ έν στίχω κζ'. ηδη 
άνεγνώσθη καί έν έπιγραφη της Κέρκυρας, τ·/) τυπωθείση έν C. I. 
Gr. ύπ’ άρ. 1845.

Είρ'Ζσθω δέ τελευταΐον καί τοΰτο διά τούς μέλλοντας νά με- 
λετη'σωσι περαιτέρω καί μετεκδώσωσι τδ ψήφισμα τοΰτο, οτι 
οί στίχοι αύτοΰ πάντες δέν είχον έξ άρχης ίσον ακριβώς άριθμδν 
γραμμάτων, άτε προφανοΰς ούσης καί νΰν της ένιαχοΰ μέν πυ
κνής, άλλαχοΰ δέ άραιοτέρας γραφής, καί οτι δέν είναι άπίθανον 
νά έ'γινεν ύπδ τοΰ χαράκτου καί σφάλμα τι έδώ κ’ έκεΐ, λ. χ. 
έν τέλει τοΰ η', στίχου, ένθα οίον τις διττογραφία ύποφαίνεται.

3.
Νύνφαις ναϊάσιν καλαΐς κούραις άνέθηκεν 
σ·,)ύδια τρισσά θεαΐς εινεκεν εύχαρίης.

Λίθος λευκδς στενόμακρος, οίον κανών, δλως άκοσμος, μήκους 
0,095, πλάτους 0,045, πάχους 0,008, έχει τά άνωτέρω γράμ- 
μασι κομψοΐς τών μ. Χρ. 'Ρωμ. χρόνων. Εύρέθη έπί τοΰ πλησίον 
τών Πατρών Παναχαϊκοΰ όρους παρά τάς πηγάς τών ύδάτων 
της πόλεως καί έδωρηθη είς την Άρχαιολ. 'Εταιρίαν ύπδ τοΰ βου- 
λευτοΰ Γεωργ. 'Ρούφου. Ό λίθος δυστυχώς είναι άποτεθραυσμέ- 
νος πρδς άριστερά τώ δρώντι, έκεΐ ένθα άρχονται οί στίχοι, και 
διά τοΰτο άδηλον μένει, άν είχεν έτι άλλο τόσον μήκος πρός 
άριστερά, ώστε νά χωρη αύτόθι και άλλο δίστιχον ηρωελεγεΐον, 
(ώς άπαιτεΐται τοιοΰτό τι, ένθα δηλαδη νά ύπηρχε τδ όνομα τοΰ 
άναθέντος ταΐς Νύμφαις τδ άνάθημα,) η δέν έλειψε πολύ τι μέρος 
λίθου έκεΐ καί τδ όνομα τοΰ άναθέντος ητο άλλοΰ που, έπι τοίχου 
τινδς τυχόν, είς δν θά είσεχώρει δ μικρός ούτος ένεπίγραφος λίθος, 
Ύποθέτομεν δηλαδη, ότι είς κάνέν σπηλαιον ιερόν η Νυμφαΐον 



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΡΩΝ. 2Η

ήτο άνατεθειμένον το ύπο τού επιγράμματος δηλούμενον άνα- 
θημα. Όποιον δέ ήτο τούτο άραγε; Τρία ίσως χοιριόια, όχι 
όμως φύσει ζώντα, κρεάτινα, άλλά τέχνης έργα, ενεκα τού ρή
ματος ανέβηκες και διά τούτο συνεπληρώσαμεν τήν πρωτην 
τού πενταμέτρου κολοβήν λέξιν δι’ ενός σίγμα. Πάντως έν 
έκεΐ γράμμα έξέλιπεν, ούχί δύο. Δύναταί τις καί (μ)ύδι,α (τού 
γένους τών όστρέων) νά συμπλήρωσή, πάλιν καί ταύτα ώς έργα 
τέχνης νοούμενα. Άλλ’ίσως καί άλλο τι ύπολανθάνει. Άξιο- 
περίεργον είναι καί τό κατά γεν. πτώσιν κείμενον νεοφανές ε ύ- 
χ α ρ ί η ς άντί τού εύχαριστίας.

4.

Μαρκιανή τή ιδία τήθη 
μνείας χάριν, ούχ δτι σαι 
κεκληρονόμηκα, άλλά 
■προς θεόν έργαζομένη.

Στήλη λίθου φαιού, ύψους 0,46, πλάτους 0,31, πάχους 0,05 
έκ Θεσσαλονίκης περιελθούσα είς τό Μουσεϊον τής Αρχαιολογικής 
'Εταιρίας, έχει έν βαθυτέρα έπιφανεία προτομήν γυναικός άνά- 
γλυπτον κατ’ ενώπιον, μέ καλύπτραν έπί τής κεφαλής καταπί- 
πτουσαν έπ’ άμφοτέρους τούς ώμους. 'Η δεξιά χειρ έπι τού 
θους προσκολλωμένη έχει τούς δακτύλους τεταμένους έπ’ άρις-ε- 
ρά καί πρός τά κάτω, ψαύουσα ή δεικνύουσά τινα δυσδιάκριτα 
πράγματα (ίσως καρπούς) έπί βωμιδίου τεθειμένα. 'Η έργασία τού 
αναγλύφου κοινή μέν, άλλ’ έχει τι τό σεμνόν. Υποκάτω είναι τά 
γράμματα, έχοντα μίαν άνορθογραφίαν τό σαι άντί σε, ώς πολ
λάκις τοιαύται άνορθογραφιαι άπαντώσι έν ταΐς έπιγραφαϊς τών 
μ. Χρ. χρόνων, ών και αύτη. Αείπουσι καί τά προσγραφόμενα 
ταϊς δοτικαϊς ιώτα, Ή δέ έννοια τής έπιγραφής έκ τών περιερ- 
γοτέρων όντως, καί, άν δέν ήτο τό προσκείμενον βωμίδιον, ήθε- 
λεν είπεΐ τις, οτι έγράφη ύπό Χριστιανής. Τό δνομα τής άναθεί- 
σης τό μνημεΐον τούτο ούδαμού φαίνεται’ καί ύπάρχει μέν ύπό 
τόν τέταρτον στίχον ολίγος τόπος, ώς ενός μόλις στίχου χωρη
τικός, άλλά ολίγον βαθύτερα λελαξευμένος, ή δέ λάξευσις αύτη 
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έγένετο ίσως διά την είσθεσιν τής στήλης έπί τίνος άλλης βά- 
σεως, καί πιθανόν έπ’ εκείνης νά ήτο τό ζητούμενον όνομα.

5.
............... ς · Αντιγόνα τεΤ συνβίω μνίας χάριν κ' αύτω. 

Συνεβίω ; ε)τη εξ, μήνες Δ, ημέρας δεκατρΐς.

.......... στων

Καί η τ’ άνωτέρω έχουσα στήλη έκ Θεσσαλονίκης περιήλθεν 
είς τό τής Έταιρίας Μουσεΐον. Είναι λίθου λευκού, ύψους 0,42, 
πλάτους 0,58, πάχους 0,09. ’Εν βαθυτέρα έπιφανεία δρώνται 
άναγεγλυμμέναι παραλλήλως δύω προτομαί κατ’ ένώπιον, άνδρός 
ή μία βραχυκόμου καί βραχυγενείου, γυναικός δέ ή άλλη. Εργα
σία κοινή'. Τά γράμματα υποκάτω είναι τών 'Ρωμαϊκών χρόνων 
τών μ. Χρ. ώς ήδη καί αί άνορθογραφίαι τό δηλούσι καί τό μή- 
rec άντί μήνας (οπερ ήδη καί άλλαχού εύρηται’) καί τό άντί 
τελείας γεγλυμμένον φύλλον. Σημειωτέον δέ, οτι είς τινα γράμ
ματα σώζεται έσω έρυθρόν χρώμα, δμοίως δέ έρυθρόχροος ταινία 
είς τό περιθώριον ύπέρ τό κοίλωμα διακρίνεται.

6.
Φιλόξενος τον Γ<5ιον 
Ορεπτόν Άοάσκαντο- 

ν άφηοώϊξε.

Στηλίδιον λίθου ύποφαίου, ύψους 0,35, πλάτους 0,23, πά
χους 0,09, έχει έν βαθυτέρα έπιφανεία άνάγλυπτον άνθρωπον ορ
θόν έν ίματίω, κατ’ ένώπιον. Ή δεξιά πρός τώ στηθεί, ή άριστε- 
ρά πρός τά κάτω παρατεταμένη. Εργασία χυδαία. Ή κεφαλή 
όλως άποκεκρουσμένη. Τά γράμματα υποκάτωθεν είναι τών εσχά
των 'Ρωμαϊκών χρόνων. Εύρέθη μέν δ λίθος κατακείμενος έν αυ
λή οικίας τίνος τών Αθηνών τής συνοικίας Κολωνακίου καί έδω- 
ρήθη τή 'Εταιρία υπό τοϋ τήν οικίαν άγοράσαντος ιατρού Σπυρ. 
Ν. Γούζαρη, πιθανόν δέ νά μετεκομίσθη είς Αθήνας έκ Θήρας ή 
άλλης τίνος τών νήσων τοΰ Αιγαίου πελάγους, ώς ύποδηλοΐ τό 
ρήμα ά φ η ρ ώ ϊ ξ ε, οπερ έκει έσυνειθίζετο, όχι δ’ έν Άθήναις.
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ΤΙζύσθετοι σημειώσεις είς όύο έκ ΐώ ΑβηναΙω 

πμοεκδοθέντα ψηφίσματα.

Κ'. Φίλος ήμέτερος και συνάδελφος έν τω τής Αρχαιολογικές 
Εταιρίας συμβουλίω, ό Στέφ. Ν. Δραγούμης, άναγνούς τό έν Αθη
ναίου τόα. Τ'. σελ. 158 έκδοθέν ψήφισμα τοΰ Δημάδου, άνεκοί- 
νωσεν ήμΐν διόρθωσιν λίαν καλήν τών έν στίχω λζ'. αδιανόητων 
έκείνων ΧΗΕΞΕΙ; καί, προτείνων ν’ άναγνωσθώσΓ μη έζεΐ- 
ναι. νΟντως ή συνέχεια τοΰ λόγου έκεΐ ταύτην απαιτεί τήν άνά- 
γνωσιν. Επανεξέτασα ύστερον τόν λίθον, ινα ιδω, αν δυνανται 
νά διακριθώσι τά μη έζεΐναι. Άλλά μόνον τό Μ άντι τοΰ X νο
μίζω οτι διέκρινα, τά δέ περαιτέρω γράμματα είναι πολύ άπο- 
τετριμμένα.

Β'. ‘Ότε έξέδιδα τό έν Άθην. τόμ. Τ'. σελ. 480 τεμάχιον 
ψηφίσματος τό άναφερόμενον είς τόν Κυρηναΐον Επικερδή, ού 
καί δ Δημοσθένης μνημονεύει έν τώ πρός Δεπτινην λογω, δέν 
ήξευρα ότι ήδη πρδ έτών είχε δημοσιευθή εν τεμάχιον ψηφίσμα
τος, οπερ πρώτον δ τρίτος αύτοΰ έκδότης γενόμενος, δ Kohler 
έν C. I. Α. II, 1, άρ. 85 διέγνω, ότι είς τόν αύτόν άνδρα άνα- 
φέρεται. Άφοΰ δέ άρτίως άνέγνων τά τοΰ Kohler, άνέβην είς 
τήν Άκρόπολιν καί άνευρων τόν λίθον εκείνον τόν πρότερον, είδα 
οτι πάντως είς μίαν και τήν αυτήν στήλην άνήκουσι τά δύο 
τεμάχια, καθ’ οσον καί τό σχήμα τών γραμμάτων έν άμφοτέ- 
ροις τό αυτό καί τό πάχος τών λίθων ωσαύτως, δπερ είναι 0,14. 
Άλλά δυστυχώς δέν προσαρμόζονται τά δύο τεμάχια, ώστε 
ν’ άποτελέσωσι συνέχειαν κειμένου, διότι τό μέν έν C. I. Α. 
τεμάχιον άνήκει είς τά κατωτάτω τής στήλης μέρη, τό δέ ήμέ- 
τερον είς τά άνωτάτω, τά δ’ έν μέσω λείπουσι. Όπωςδήποτε 
όμως εΰχάριστον είναι, οτι καθ’ έκάστην πληθύνονται τά γνήσια 
τών παλαιών μνημείων θρύμματα καί χρησιμεύουσιν ώς σύγ
χρονα σχόλια είς τά τών ένδοξων συγγραφέων συγγράμματα. 
’Αλλά πρέπει καί οί έκδόται τών συγγραφέων, πλειότερον ή 
οσον μέχρι τοΰδε έποίουν, νά προσέχωσιν είς τά άνευρισκόμενα 
ταϋτα κειμήλια καί νά τά παραθέτωσι ή καν νά τά μνημονεύω- 
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σιν ώς αξιόλογα έπικουρήματα παναληθοΰς ερμηνείας, απέναντι 
τής εικαστικής, τής έκ βιβλιακών μόνον γνώσεων ποριζομένης 
τούς φαιούς και ομιχλώδεις της λόγους. Φανταζόμεθα δέ ημείς 
μετά θυμηδίας τούς μέλλοντας εύτυχεστέρους χρόνους, οτε ή είς 
τά καλά όργωσα νεότης θά έχη τον 'Ηρόδοτον, τόν Θουκυδίδην, 
τόν Ξενοφώντα, τόν Δημοσθένη, τόν Πολύβιον, τόν Παυσανίαν 
και άλλους οιον ζώντας εμπρός της, περιαυγαζομένους ύπό ά
πλετου φωτός, κεχορηγημένου έκ τών έγκάτων τής φιλοστόργου 
μητρός των γής πρός μείζονα ή τανΰν φωτισμόν τής τόσον 
πολλών πραγμάτων ενδεούς ανθρωπότητας* καί ταΰτα λέγομεν 
ούτως, διότι έχομεν έντός ήμών άδιάσειστον τήν πίστιν, ότι ό 
αρχαίος 'Ελληνισμός δέν άπετέλεσεν ακόμη τό ολον του έργον.

Έν Άθήναις, τή 31 Όκτωβρίου 1878.

Στέφανος Α. Κοϊμανοϊδης.

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.

*Περι τοΰ έν Καλάμαις Άλεξανδρακείου πτωχοκομείου και τών έν αΰ- 
τφ νοσηλευθέντων άσθενών κατά τό έτος 1877, ύπό Γεωργ. I. Χρυ- 
σοσπάθου ιατρού. Άθήνησι, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Φιλοκαλίας, 
1878. [8ον, σ. 55]·

* Η Βασιλική, σουλτάνα Αθηναία, πρωτότυπον Ιστορικόν έπεισόδιον τής 
έν Έλλάδι τουρκοκρατίας ύπό Νικολάου Ε. Μακρή. Άθήνησι, έκ τοΰ 
τυπογραφείου τής Φιλοκαλίας, 1878. Τιμάται δραχ. [δον, σ. ς’ 
και 296 ].

*'Η Ελλάς έξεταζομένη γεωλογικώς καί δρυκτολογικώς ύπό Άνδρέου 
Κορδέλλα όρυκτολόγου, κατ’ αιτησιν τής κεντρικής έπιτροπής τής 
Ελλάδος διά τήν παγκόσμιον εκθεσιν τοΰ 1878. Άθήνησι, έκ τοΰ τυ
πογραφείου τής Φιλοκαλίας, 1878. [ 8ον, σ. ια' και 189].

*Exposition universelle de Paris en 1878. La faune de Gr0ce 
par Th. de Ileldreich. Premiere partie, animaux vertebres. 
Ath6nes 1878. [8°, p. 113].

*La Grece a 1’exposition universelle de Paris en 1878. — Νοή 
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tions stalistiques, catalogue des exposants rediges par A. Man- 
solas, directeur du bureau4de stalistique, membre et secre- 
tair de la commision centrale. Athenes 1878 [8°, p. VI ct 
117 de la premiere partie et 67 de la seconde partie].

* Πρακτικά τών γενικών και ειδικών συνελεύσεων τοΰ Ελληνικού διδα
σκαλικού συλλόγου τοΰ έτους 1876 —1877. Άθήνησι, έκ τοΰ τυπογρα
φείου τής Φιλοκαλίας, 1878. [8ον, σ. 136].

* Ελληνικός διδασκαλικός σύλλογος. — Κρίσις τοΰ Νικομηδείου άγώ
νος. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής «Εποχής», 1878. [ 8ον 
σ. 32 ].

*Ν. Ζαννουβίου Κρητός 'ιερά Ιστορία. "Εκδοσις δεύτερα. Έγκρισει τής 
Ίεράς Συνόδου. Έν Άθήναις, τύποις Ίω. Κουβέλου και Α. Τρίμη, 
1878. [ 16ον, σ. ή καί 132].

*Ή Ελλάς ένώπιον τοΰ Συνεδρίου καί ή Ελλάς μετά τήν άπόφασιν τοΰ 
Συνεδρίου. — Γ. Ζηνοπούλου δύω έπιστολαί τώ κλείνω τής Γαλλίας 
πολίτη Γαμβέττα. Έκ τοΰ Γαλλικού μετάφρασις Δ. Κονταρίν». Έν 
Άθήναις, τύποις Δ. Καρακατσάνη, 1878. [ 8ον, σελ, 50 ].

*Άνδρέας Χενιέρος, μυθιστορία Ιωσήφ Μέρυ, μετάφρασις «Νεολόγου 
Αθηνών». Έν Άθήναις, τύποις «Νεολόγου Αθηνών», 4878. [8ον, 
σελ. 272 ].

*Έπιτομή οικιακής οικονομίας, συνταχθείσα προς χρήσιν τών δημοτι
κών σχολείων τών κορασίων καί τών παρθεναγωγείων δπο Ξενοφών- 
τος Δ. Ζύγουρα, ειδικού καθηγητοΰ τών έμπορικών καί οικονομικών, 
καί συστηθεϊσα δπο τοΰ υπουργείου τών έκκλησιαστικών καί τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως. Έν Άθήναις, τύποις Ίω. Κουβέλου καί Α. 
Τρίμη, 1878. [ 16ον, σ. η' καί 128 ].

^Στοιχειώδης άριθμητική προς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων δπο Β. 
Λάκωνος, τακτικού καθηγητοΰ τών μαθηματικών έν τφ Έθνικψ πα- 
νεπιστημίφ, συνταχθείσα κατά το πρόγραμμα τοΰ δπουργείου τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως καί έγκριθεΐσα δπο τοΰ αύτοΰ δπουργείου. ’Έκ- 
δοσις έννάτη μετά βελτιώσεων καί προσθηκών. Έν Άθήναις, τύποις 
Ίω. Κουβέλου καί Α. Τρίμη, 1878. [ δον, σ. η' καί 436 ].

*ΊΙ 'Ρωσσία καί τδ Βουλγαρικόν ζήτημα δπο Ν. Ζαννουβίου. Έν Ά
θήναις, τύποις Ίω. Κουβέλου καί Α. Τρίμη, 4878- [δον, σ. 8],

^Ανέκδοτα ποιήματα, έκδοθέντα ^υπδ Νικολάου Α. Χαλά έξ Άνδρου. 
Έν Άθήναις, τύποις Ίω.Κουβέλου καί,Α. Τρίμη, 4878. [δον, σ. 
46.]

*'Ρακίνα Αλέξανδρος ο Μέγας, τραγωδία εις πέντε πράξεις, μετά- 
φρασθεΐσα έκ τοΰ Γαλλικού δπο Α. Ν. Άθήνησι, έκ τοΰ τυπογρα
φείου τής Φιλοκαλίας, 4878. [1 Gov σελ. 410],
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^Καταστατικόν του μετοχικού ταμείου τών μελών τού ελληνικού διδα· 

βκαλικοΰ συλλόγου. Άθήνησι, έκ τού τυπογραφείου τής Φιλοκαλίας, 
4878 [8ον, σελ. 241.

*Οι τελευταίοι λόγοι τοϋ Αοιδίμου Πορφυροπούλου περί δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως έν ταΐς συνελευσεσι τοΰ ελληνικού διδασκαλικού συλ
λόγου, ύπδ I. Γ. Θεοδωροπούλου. Άθήνησι, έκ τοΰ τυπογραφείου τής 
Φιλοκαλίας, 1878. Τιμαται νέας δραχμής. [8ον, σ. θ' καί 32].

*ΑΙ έν τώ φαρμακευτικώ φροντιστηρίω πρακτικαί ασκήσεις ύπδ Γεωργίου 
Ν. Ζαβιτσάνου Π. Φ. Τόμος δεύτερος μετά ξυλογραφημάτων έν τώ 
κειμένφ.— Περιγραφή τών ασκήσεων τού δευτεροετούς. Έν Άθήναις, 
τύποις Μέντορος, 1878. [8ον, σ. ζ' και 216].

*'Γπόμνημα περί χρησιμότητας τών πτηνών έν τή γεωργία, ύποβληθέν 
πρδς τήν έπί τής έμψυχώσεως τής έθνικής βιομηχανίας έπιτροπήν 
ύπδ Κωνσταντίνου Ίω. Μαρουδή, τηλεγραφητοΰ α' τάςεως. Έν Άθή
ναις, έκ τοΰ έθνικοΰ τυπογραφείου, 1878. [δον, σ. 16].

*Δραματική βιβλιοθήκη.—Ό άετδς τών δρέων, δραμα κωμικοτραγικόν 
είς πράξεις τέσσαρας ύπδ Κ. Γ. Σαγανοπούλου, φοιτητοΰ τής ιατρι
κής, ληφθόν έκ τοΰ έπικού ποιήματος «ό "Ελλην τής “Ιδης». Έν 
Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Α. Μαυρομμάτη, 1878. [16ον, 
σ. ις' καί 125].

*Στοιχειώδης μαθηματική γεωγραφία, συνταχθεΐσα έπί τή βάσει πολ
λών δοκίμων μαθηματικών γεωγραφιών νεωτέρων καί παλαιοτέρων 
ύπδ Μιχαήλ Νικολαίδου πρδς χρήσιν ιδίως τών μαθητριών τοΰ Αρ
σάκειου παρθεναγωγείου. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Κ. 
Βλαστού, 1878. Τιμαται δραχ. 2. [ 16ον, σ. ή καί 118.]

*Στοιχεΐα γεωμετρίας Δεγένδρου μετά τροποποιήσεων καί προσθηκών 
ύπδ Αντωνίου Β. Δαμασκηνού, καθηγητοΰ. Έκδοσις πέμπτη έπε- 
ξειργασμένη. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Ίωάννου Άγγελο- 
πούλου, 1878. Τιμαται δραχ. 4. [8ον, σ. ζ' καί 304].

*Ό περί Γοργόνων μύθος παρά τώ έλληνικώ λαώ ύπδ Ν. Γ. Πολίτου 
(απόσπασμα έκ τοΰ β' τόμου τοΰ «Παρνασσού»), Έν Άθήναις έκ τοΰ 
τυπογραφείου Παρνασσού, 1878 [8ον, σ. 17].

*Όμήρου Ίλιάς, μετενεχθεΐσα εις τήν καθομιλουμένην μετά εικόνων 
ύπδ Άνέστη Κωνσταντινίδου. Έν Άθήναις, 1878. [8ον, σ. η’ καί 
456].

* Όμήρου Όδύσσεια είς τήν καθομιλουμένην μετά εικόνων ύπδ Άνέ
στη Κωνσταντινίδου. Έν Άθήναις, 18/8. [8ον, σ. η', καί 336].

Διατριβή Ν. Ζενευράκη περί αβασάνιστου παραδοχής γνωμών άλλο· 
τρίων. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Έρμού, 1878. [8ον, 
σ. 23].
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* Ίω. Παπαδιαμαντοπούλου Τρυγόνες και έ'χιδναι, ποιήσεις. Έν Άθή- 

ναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Έφημερίδος τών συζητήσεων, 4878. 
Τιμάται τριών νέων δραχμών. [16ον, σ. 87].

* Εκλογή τερπνή καί ηθική έκ τών άστείων Ίεροκλέους καί μύθων Αι
σώπου, έστιχουργημένων ύπδ Γεωργίου Παμπούκη. Άθήνησιν έκ τοΰ 
τυπογραφείου τής Φιλοκαλίας, 1878. Τιμάται δραχ. ν. 2. [46ον, σ. 
444].

Γεννηθήτω φως. Συλλογή κειμένων προς τούτο χρησίμων. Άθήνησι, τυ- 
ποις Άνδρέου Κορόμηλα, 4878. Τιμάται φράγκων 2. [4ον, σελ. 
XXXI καί 48].

Άντικοινοποιηθέν. Παράρτημα 'τοΰ «Γεννηθήτω φώς». Άθήνησι, τύ- 
ποις Άνδρέου Κορόμηλά, 4878. Τιμάται λεπ. 45. [42ον, σ. 34].

* Θουκυδίδου ξυγγραφής τεύχος δεύτερον μετά σημειώσεων, έρανισθεισών 
Ιχ τών έκδόσεων Κρυγερου, Πωπου και Κλασσενιου υπο Αριστοτε- 
λους Πανταζή Μισίου δαπάνη Γ. Κατσουροπούλου, βιβλιοπώλου. Έν 
Άθήναις, τυποις άδελφών Βαρβαρ^ήγου, 4878. Τιμάται δραχ. 3. 
[8ον, σ. 302].

* Ήλία Τανταλίδου τά ασματα, έκδιδόμενα τδ δεύτερον ανευ τής Ευ
ρωπαϊκής μελωδίας ΰπδ Ίωάννου Δ. Τανταλίδου. Έν Άθήναις, έκ 
τοΰ τυπογραφείου τής ΆθηναΊδος, 4878. Τιμάται φράγκων 3. [8ον, 
σ. ις' και 4 48],

*Ό Βηκονσφΐλδ και οί πελάται του- BeacODSfield et ses clientS — 
ύπδ “Όθ. Σ. Πυλαρινοΰ. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Νικο
λάου ‘Ρουσοπούλου, 4878. Τιμάται λ. 55. [δον, σ. 46].

*Δύο γενικαι συνελεύσεις τής ‘Εταιρίας τών φίλων τοΰ λαοΰ κατά τά 
’ε'τη 4877 καί 4878. [8ον, σ. 56].

Βιβλιοθήκη φυσικών έπιστημών.—.Φυσική γεωγραφία ύπδ Α. Geikie, 
καθηγητοΰ τής γεωλογίας έν τφ πανεπιστημίω Εδιμβούργου, προς 
χρήσιν τών σχολείων μεταφρασθεΐσα ύπδ Έμμ. Γαλάνη. Έν Άθή
ναις, έκ τοΰ τυπογραφείου X. Ν. Φιλαδελφέως, 4878. Τιμάτα 
δραχμών ν. 3. [46ον, σ. ή καί 435].

* Όδηγδς προς άνάγνωσιν τοπογραφικοΰ χάρτου και έξέτασιν τοΰ έδά
φους μετά συνοπτικής μεθόδου πρδς κατάστρωσιν προχείρου διαγράμ
ματος έν έκστρατείφ και περί στρατιωτικών κατοπτεύσεων έν γένει, 
έρανισθεις έκ διαφόρων νεωτέρων συγγραμμάτων ύπδ Νικολάου Γκίλ- 
λη, λοχαγού τοΰ πεζικού. Έν Άθήναις 4878. [32ον, σ. 232 μετά 
24 πινάκων].

Γραμματική τής ‘Ομηρικής διαλέκτου ύπδ τήν γλωσσολογικήν εποψιν 
κατά τδν Koch ύπδ Έμμ. Γαλάνη, πρώην γυμνασιάρχου, έκδίδον- 
τος Β. Π. Σεκοπούλου. ’Έκδοσις πρώτη. Έν Πάτραις, τυπονρα- 

(Άθηναίου τεΰχος γ' τόμου ζ'.) 45
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φείον «δ Κάδμο?», 1878. Τιμαται νέας δραχμής. [8ον, σ. 30]. 

'Ιστορία τής φιλοσοφίας άπδ τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών κα
θ’ ήμας, ύπδ Ν. Κοτζια. Τόμ. ε'. ’Εν Άθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου 
τοΰ Μέλλοντος, 1878. Τιμή τοΰ όλου δραχ. 40. [8ον, σ. 531].

Διηγήματα καθ’ 'Όμηρον και τους τραγικούς έκ τοΰ Τρωϊκοΰ κύκλου 
πρδς χρήσιν τών μαθητών τοΰ δημοτικού σχολείου, ύπδ Π. Οικονό
μου, διδάκτορας τής φιλοσοφίας, διευθυντοΰ τοΰ έν Άθήναις προτύποΟ 
σχολείου. Άθήνησι, έκ τοΰ τυπογραφείου ό Παλαμήδης, 1878. Τι- 
μαται δρ. 1,50. [8ον, σ. 11 4].

Ή Στακτιαροΰ (Cenerentola), φανταστικοκωμικύν μελόδραμα είς πρά
ξεις δύο, Ιακώβου Φερέττη, τονισδέν ύπδ τοΰ μουσικοδιδάσκαλου Ιωα
κείμ 'Ροσσίνη, και μεταφραοθεν έκ τοΰ Ιταλικού ύπδ Φραγκίσκου 
Κ. Κρισπη. Έν τελεί προςτίθεται περίληώις ύπδ του αύτοΰ τοΰ έπί· 
οης φανταστικοκωμικοΰ μελοδράματος Κρισπίνου και Συντεκνίσσης 
(Crispino e la comare), τοΰ ποιηθέντος μεν ύπδ Φρ. Μαρίου Πάοη, 
μελοποιηθέντος δε ύπδ τών αδελφών μουσικοδιδάσκαλων Λουδοβίκου 
καί Φριδερίκου ’Ρίτση. Έν Πάτραις, τύποις Φορολογούμενου, 1879, 
[8ον, σελ. 36]·

Πολιτική γεωγραφία πρδς χρήσιν τών ελληνικών σχολείων και παρθε
ναγωγείων, συνταχθείσα ύπδ Μαργαρίτου Δήμιτσα, διευθυντοΰ έλ 
ληνικοΰ έκπαιδευτηρίου και καθηγητοΰ τής γεωγραφίας έν τώ Άρσα- 
κείω. Μέρος ά, Άθήνησι, έκ τοΰ τυπογραφείου ό Παλαμήδης, 1878- 
Τιμαται δρ. 3. [8ον. σελ. ι’ καί 235].

Meditationes Thraciae. Θρακικαί μελέται, ύπδ Βλασίου Γ. Σκορδέλη 
έκ Στενημάχου, διδάκτορας τής φιλοσοφίας. Έν Δειλία, τύποις Οΰάλ- 
τερ Βιγάντου, 1877. [8ον, σελ. 46].

Sludien zur alten griechischen Musik, von Joh. Papastamalo· 
pulos Dr. Phil. Bonn, 1878. [8ov, σελ. 64].

Αναστασίου Παπαζαφειροπούλου Νομοθετικά! μελέται είς Βτολία 
Βιβλίον ά, διαιρούμενον είς μέρη δύο καί κεφάλαια τέσσαρα. Έν 
Τριπόλει, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Φωνής τών έπαργιών, 1878 Γ8ον 
σελ. 108].

Δωροθέου Σχολαρίου, Μητροπολίτου π. Δαρίσσης, ’ε'ργα καί ήμέραι, 
ήτοι έκλογή αλληλογραφίας περί τών ύπ’ αύτοΰ συστάντων και «ροι- 
κισθέντων^σχολείων καί δωρεών μετ’ ένεστώσης στατιστικής καί περι
γραφής τών έπαρχιών Σωζουαγαθουπόλεως καί Δημητριάδος κλ. Έν 
Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Γ. Καρυοφύλλη, 4877. Διανέμεται 
δωρεάν τοΐς πατριώτες καί φίλως. [8ον, σ. ή και 624λ
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ΜετεωροΛογικαι παρατηρήσεις κοινοποιηθ είσαι 
έκ τοΰ αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Σεπέμβριος. 
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 750,48 χμ.
Μεγίστη » 755,14 (τήν 30ην)
Έλαχίστη » 744,93 (τήν 3W)

Θερμόμετρον έκ.
Μέση θερμοκρασία 25,54
Μεγίστη ώ 37^ (τήν Γ'ν)
Ελάχιστη » 14,6 (τήν 19 ην)

Έμεραι βροχής 4 (ποσδν τού καταπεσόντος ύπατος 19,50
χμ), αστραπών 4, βροτών 1. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 12 ημέ
ρας ΝΔ, 17 ΒΑ, 1 Α.

Ό κ τ ώ β ρ ι ο ς.
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 754,60 χμ.
Μεγίστη » 758,58 (τήν 14^)
Ελάχιστη » 750,63 (τήν 23 η

Θερμόμετρον έκ.
Μέση θερμοκρασία 21,02
Μεγίστη » 27,4 (τήν 2Γν)
Έλαχίστη » 12,0 (τήν 14W)

ΊΙμέραι βροχής 2 (ποσδν τού καταπεσόντος ύπατος 1,54 
χμ.), ομίχλης 1 (ποσδν τού ύπατος 0,30 χμ.), αστραπών 1, 
βροτών 1. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 20 ημέρας ΝΔ, 9 Β, 2 Ν.

σελ.
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.

192 στ·:χ. 4. άντί καί γρ αρε ές ού
494 » 49 » παρ’ αύτω » παρ’ αύτδ

» 21 » παρ’ αύτω » παρ’ αύτδ
26 » μέ » καί

495 49 » αγγείου » άγγείων
497 4 » έιρε'νετο » ηύρυνετο

42 » πύλη » θύμα
498 43 » δι’ άκανονίστων » άκανονίστως τεθειμένων
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Τζς ιστορίας τής φιλοσοφίας άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τών καθ’ ημάς υπό Ν. Κοτζιά έξεδόθη άρτίως έκ τοϋ τυ
πογραφείου του Μέλλοντος καί ό πέμπτος και τελευταίος τό
μος, τιμώμενος καί ούτος άντί δραχ. οκτώ.

Εις τδ σύγγραμμα τοϋτο, ούτινος δχι μόνον είς την γλώσσαν 
μας δέν υπάρχει παρόμοιον, άλλά καί έκ πολλών άλλων Ευρω
παϊκών έλλείπει, οί φοιτηταί της φιλοσοφικής σχολής τοϋ ήμε- 
τέρου Πανεπιστημίου, καί οί περί τάς φιλοσοφικάς μελέτας έν- 
διατρίβοντες καί ευχαριστούμενοι, θά εϋρωσιν άφθονον ύλην, καί 
θά πορισθώσιν έκ της έπισταμένης αύτοϋ μελέτης πολυτίμους περί 
πάντων τών φιλοσοφικών συστημάτων γνώσεις είς ορθήν κατανόη- 
σιν της φιλοσοφίας ίς-ορικώς καί φιλοσοφικώς. Περιπλέον δ^Ελλην 
αναγνώστης μετά έθνικής υπερηφάνειας, έκ της έπισταμένης αύ
τοϋ μελέτης, θά γνωρίση, οτι δ ήμέτερος συγγραφεύς, καταδει- 
κνύων τάς άτελείας τών άλλων φιλοσοφικών συστημάτων, έκτί- 
θησι νέαν περί φιλοσοφίας θεωρίαν, περιλαμβάνουσαν πάσας τάς 
άρχάς, έπομένως άπαντα τά συστήματα ώς οργανικά μέλη της 
νέας αύτοϋ θεωρίας, δι’ ής καί ό κόσμος έξηγεϊται, καί αί άρχαί 
αναγνωρίζονται καί διακρίνονται άπ’ άλλη'λων καί άπό της ύπερ- 
τάτης, καί τδ ύπέρτατον ον ορίζεται οιον όντως έστί καί έ'σται 
άπ’ αΐώνος καί τδν άπαντα αιώνα, ένεργεία τέλειον καί προσω
πικόν.

Ό πρώτος τόμος της ιστορίας της φιλοσοφίας, έκδοθείς τδ 
έτος 1876, περιλαμβάνει—Εισαγωγήν είς την ιστορίαν της φι
λοσοφίας—Την πρώτην περίοδον της 'Ελληνικής φιλοσοφίας άπδ 
Θάλητος μέχρι Σωκράτους—Τήν δευτέραν περίοδον—Σωκρά- 
την—Ατελείς Σωκρατικούς —Πλάτωνα—καί Άριστοτέλην.

Ό δεύτερος τόμος, έκδοθείς τδ έτος 1877 περιλαμβάνει τήν 
τρίτην περίοδον.—Δογματικήν φιλοσοφίαν (’Επικούρειον καί Στω- 
ϊκήν). — Σκεπτικήν (Νέαν Ακαδημίαν) ·—Πυρρώνειον σκέψιν— 
(Πύρρων, Τιμών κλπ.) —Έκλεκτικήν φιλοσοφίαν (Έλληνορωμαϊ-

(ΆΟηναίου τεύχος δΖ έτους ζ'.) 16.
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κήν).—Έλληνοϊταλικήν (Πυθαγόρειος και Ιουδαϊκή)—καί τήν 

Νεοπλατωνικήν.
Ό τρίτος τόμος—τήν φιλοσοφίαν τοΰ μέσου αίώνος—(Πατέ

ρας τής Εκκλησίας—Σχολαστικούς—πτώσιν σχολαστικής φιλο
σοφίας).

'0 τέταρτος τόμος—Τήν φιλοσοφίαν τών νεωτέρων χρόνων— 
Βόημον—Βάκων α— Έρβέρτον— Γασσένδην—Καρτέσιον—Μα- 
λεμβράχιον—Σπινόζαν—Λώκιον—Λεϊβνίτιον—Σχιργχέρσιον — 
Θωμάσιον—Ούέτον —Βάϋλον —Ούόλφιον—Φιλοσοφίαν έν Γαλ
λία—έν Αγγλία—μετάβασιν είς Γερμανίαν—Κάντιον—Ίακώ- 
βην—Έρβέρτον—Σχοπεγχαύγερον—Φίχθιον—Σχλέγελον—και 
Σελλίγγιον.

Και τελευταΐον δ πέμπτος, έκδοθείς τδ 1878, περιλαμ
βάνει έν έκτάσει τδ σύστημα τοϋ Έγέλου, και μετ’ αύτδ τδ 
νεώτερον σύστημα τοΰ Σ/ελιγγίου, καί τδ του Βαδέρου, πρώ
τον ήδη έκτεθέν και συστηματοποιηθέν, καί καταλήγει είς γενι
κήν έπιθεώρησιν, έν ή έκτίθησι καί τά φιλοσοφήματα τών ήμε- 
τέρων Ευγενίου, Καίρη, Βάμβα, Βράϊλα καί Μακράκη, και είς τδ 
έξαγόμενον τής όλης ιστορίας τής φιλοσοφίας, ένω τιθησι τας 
βάσεις τοΰ ίδίου συστήματος, περί ού έσται ήμΐν μακρότερον δ 
λόγος έν τή βιβλιογραφία ταύτ·ρ.

Γενική τις τοΰ δλου συγγράμματος άνάλυσις καί έξήγησις 
είναι εργον ξένον τοΰ σκοποΰ τής βιβλιογραφίας ταύτης, καί 
άνώτερον τών δυνάμεών μας. Τδν βουλόμενον νά γνωρίση καλώς 
τδ κάλλιστον τοΰτο προϊόν τής Ελληνικής φιλολογίας παρα- 
πέαπομεν είς τήν έκτεταμένην σπουδήν και μελέτην τοΰ όλου 
συγγράμματος, διότι έκ τής τοΰ ολου σπουδής θέλει γνωρίσει δ 
δυνάμενος δποΐόν τί έστι και έσται τδ προκείμενον σύγγραμμα. 
'0 σκοπός ήμών είναι νά έκθέσωμεν συνοπτικώς τάς βάσεις τοΰ 
νέου συστήματος, τδ δποϊον, ώς και δ συγγραφεύς έκφράζεται, 
είναι τδ πόρισμα πολυχρονίου και πολυμόχθου μελέτης τής φι
λοσοφίας και τών φιλοσοφικών συστημάτων.

"Απαντα, λέγει δ συγγραφεύς, τά φιλοσοφικά συστήματα τδ 
αύτδ ειχον καί έχουσι νά λύσωσι κατ’ Άριστοτέλην πρόβλημα’ 
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«Τί το ον έστί τδ νΰν και άει ζητούμενον και άει άπορούμενονο. 
Τοΰτο δέ άλλοι άλλως εξήγησαν, έκ τής έξηγήσεως δέ ήν έδω- 
καν, άλλα μέν συστήματα ήχθησαν είς τήν αθεΐαν, άλλα δέ είς 
τδν πανθεϊσμόν, και άλλα είς σύγχυσιν άρχών και πρδς άλλήλας 
καί πρδς τήν ύπερτάτην* έκ τούτου δέ τδ πρόβλημα τοΰτο έμεινε 
καί μένει άλυτον. 'Άπαντα τά συστήματα ήψαντο τών αρχών, 
έκαστον κατά τρόπον ίδιον, άλλ’ ή δέν διέκριναν ταύτας άπ’ άλ- 
λήλων καί άπδ τής ύπερτάτης, ή δέν έγνώρισαν καλώς ταύτας* 
έκ τούτου δέ δέν ήδυνήθησαν νά φθάσωσιν είς εξαγόμενον θετικδν 
καί ώρισμένον πρδς έξήγησιν τοΰ σύμπαντος καθ’ ολοκληρίαν 
καί διάκρισιν καί δρισμδν τής ύπερτάτης. 'Η αληθής, έκτίθησιν ό 
ήμέτερος συγγραφεΰς, περί Θεοΰ έννοια, καί ή διάκρισις καί άνα- 
γνώρισις τών κοσμογονικών άρχών, δύναται νά στήριξή τήν θρη
σκείαν καί τήν πολιτείαν, νά φέρη νέαν τροπήν είς τήν φιλοσο
φίαν, καί συνεπώς είς τήν επιστήμην, καί νά καταστήση όντως 
τδν βίον άνθρώπινον.

Αναφέρει δέ ίστορικώς, ότι πρδ τοΰ Σωκράτους έτι ή φιλοσοφία 
άνεγνώρισε καί διέκρινε τάς πρώτας δυνάμεις ή κοσμογονικάς 
άρχάς, ήτοι τήν κατά τήν ύλην, τήν κατά τήν κίνησιν, καί τήν 
κατά τδν λόγον, πάντα όμως τά φιλοσοφικά συστήματα, μηδέ 
τών μεγαλειτέρων νόων όλων τών εποχών έξαιρουμένων, έσύγχι— 
σαν τάς άρχάς ταύτας καί τάς συνεταύτισαν πρδς άλλήλας καί 
πρδς τήν ύπερτάτην, έκ τούτου δέ προήλθε καί προέρχεται ή 
σύγχυσις είς τήν φιλοσοφίαν. Ό ήμέτερος συγγραφεΰς, διακρίνων 
καί άναγνωρίζων τάς άρχάς άπ’ άλλήλων καί άπδ τής ύπερτάτης, 
φθάνει είς όρθδν καί θετικδν έξαγόμενον. Διακρίνει καί ορίζει, ότι 
καί αι τρεις κοσμογονικαί άρχαί, ή κατά τήν ύλην, ή οθεν ή κί* 
νησις, καί ή κατά τδν λόγον, συνυπάρχουσιν έν τοΐς ούσι, καί 
είσιν άναπόσπαστοι άπ’ άλλήλων. ΤΙ άλήθεια τής θεωρίας ταύ
της έστιν αύταπόδεικτος, διότι έν τοΐς ούσι βλέπει τις δρατώς 
συνυπαρχούσας πάσας τάς άρχάς. Είς τήν νεκράν κατά πρώτον 
ύλην διακρίνει τις τδ είδος καί τήν μορφήν, ήτις έστιν ή κατά 
τδν λόγον άρχή, τήν θερμότητα ένυπάρχουσαν καί άποδεικνυμέ- 
νην έν τή θλίψει αύτοΰ τοΰ λίθου, ήτις έστιν ή κατά τήν κίνησιν 

46* 
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αρχή. Εις τδ φυτδν’βλέπει τις επίσης τήν συνύπαρξιν τών αρχών 
της ύλης, τής κινήσεως, ήτις έστίν ή ζωή του φυτού, και τδν λόγον, 
δστις διορίζει τδ είδος αύτοϋ. Εις τά ζώα επίσης και είς τδν άν
θρωπον τέλος, δστις έστί τδ τελειότατον τών έπι γης πλασμά
των, διακρίνει τις πάσας τάς ώς εϊρηται άρχάς. Ή ύπεροχή και 
έπικράτησις έκάστης τών αρχών έν τοϊς ούσι δίδει τδν ίδιον αύ
τής τύπον. ’Αλλ’ δ άνθρωπος δέν είναι προϊόν απλώς τών αρ
χών, επομένως ούτε μόνον θεωρητικός, ούτε μόνον πρακτικός, ού
τε μόνον υλικός, άλλά κάτοχος τών αρχών γενόμενος, τυγχάνει 
ανώτερος καί θείος, καί διά τούτο ή αξία καί σημασία αύτοϋ με
γίστη.

Διακρίνει ωσαύτως σαφώς και όρθώς, δτι ή ύλη ύπόκειται είς 
τήν κίνησιν, ή δέ κίνησις, ήτοι ή ζωή, είς τήν τάξιν, ήτοι τδν 
λόγον, έκ τούτου δέ άποδεικνύεται, δτι ή κατά τήν κίνησιν δύ- 
ναμις είναι άνωτέρα τής κατά τήν ύλην, διότι άλλως ή ύλη δέν 
ήδύνατο νά κινηθή καί λάβη ζωήν* καί ή κατά λόγον άνωτέρα 
τής κατά τήν κίνησιν, διότι, έάν δέν υπήρχε λόγος, δέν θά υ
πήρχε τάξις καί αρμονία έν τώ κόσμ.ω. Συνάγει δέ τούντεΰθεν 
τδ άλάνθαστον συμπέρασμα, δτι ή κατά τδν λόγον αρχή είναι 
προτέρα τής κατά τήν κίνησιν, καί ή κατά τήν κίνησιν προτέρα 
τής κατά τήν ύλην, ή δέ κατά τήν ύλην βάσις άμφοτέρων* ώς 
πρότεραι δέ ή κατά τδν λόγον καί ή κατά τήν κίνησιν, δέν ήδύ- 
ναντο νά παραχθώσιν έκ τής ύστέρας τής κατά τήν ύλην, ώς οί 
άρχαΐοι φυσιολόγοι καί οί νεότεροι ύλισταί άτόπως παραδέχον
ται καί άναποδείκτως ύποστηρίζουσιν.

Άποδεικνυομένου δ’ ούτως, δτι ή κατά τήν ύλην άρχή είναι 
βάσις τής κατά τήν κίνησιν, αύτη δέ τής κατά τδν λόγον, δ δέ 
οργανισμός τοϋ σύμπαντος καί τά άνωτέρα τηρούνται μόνον έν τή 
υποταγή τών κατωτέρων, δι’ ής προέρχεται άνάπτυξις, έλευ- 
θερία καί γνώσις, έξάγεται δτι αί άρχαί αύται, συνυπάρχουσαι 
καί συνεργούσαι, είσίν έκ τών ών ούκ άνευ πρός κοσμοποίίαν, σφάλ- 
λουσι δέ προφανώς οί παράγοντες τήν δημιουργίαν έκ μιας μό
νης τών άρχών, διότι έκ μιας μόνης δέν ήδύνατο νά παραχθή δη
μιουργία, οιον έστί τδ σύμπαν, άλλ’ άλλοίωσις. Έκ τής κατά 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 225

την ύλην λ. χ. άρχής δέν ήδύνατο νά'παραχθή ζωή, κίνησις καί 
τάξις. Επίσης έλλειπούσης της ύλης το παραγόμενον τοΰ λόγου 
και της κινήσεως ήθελεν εισθαι αόρατον και ακαταληπτον. Τοι- 
ουτοτρόπως ή δημιουργία ήθελεν εισθαι καί μένει ανεξήγητος. 
Έκ της διακρίσεως τών αρχών διακρίνεται ή πρός άλλήλας καί 
πρός τήν ύπερτάτην σχέσις, έκ τής σχέσεως δ’ αύτών καθίσταται 
καταληπτή ή βαθμολόγια τών οντων, η αρχή της γενεσεως, η 
συνέχεια, καί ή μορφολογία.

Έκ τών είρημένων γίνεται δήλον, ότι αί ώς έιρηται άρχαι εί
ναι διάφοροι άλλήλων, καί έκάστη απεργάζεται ιδιόν τι* η κατα 
τήν ύλην λ. χ. τόν υλικόν κόσμον άνευ ζωής και ταξεως, η κατα 
τήν κίνησιν, τήν ζωήν άνευ τάξεως καί αρμονίας, καί ή κατά τόν 
λόγον, τήν τάξιν καί τό είδος, άλλ’ άνευ ζωής και αισθήσεως. 
Άλλ’ άν δέν υπήρχε συνεργία καί σύμπραξις τών αρχών, άφοΰ 
έκάστη έχει διάφορον ενέργειαν, ήτο αδύνατον να παραχθή ο 
σόμπας κόσμος, οίός έστιν. 'Γπάρχοντός όμως τοΰ κόσμου, καί 
γινωσκομένου, ή συνεργία καί σύμπραξις τών άρχών άποδεικνύε- 
ται έκτος πάσης αμφιβολίας, έκ τής συνεργίας δέ καί τής συμ- 
πράξεως νοείται άναγκαίως ή ύπαρξις συνδετικού όντος, διότι ά
φ’ εαυτών δέν ήδύναντο νά συνδεθώσι. Τοιουτοτρόπως διά τής 
συνθετικής καί έπακτικής μεθόδου, αϊτινες συνέχονται, διότι συνέ
χονται καί αί άρχαι, άποδείκνυνται δ κόσμος καί τό ύπέρτατον 
δν. Απαιτείται δμως νά έξακριβωθώσι καλώς αί άρχαι, διά νά 
γνωσθή άκριβώς δ κόσμος, διότι έξ άρχών άοριστων δέν δύνα
ται νά άποδειχθή τι ώρισμένον.

Τό αίτιον δέ τοΰτο τό συνέχον καί συγκρατοΰν τάς άρχάς, 
τό άναγκαίως ύπάρχον καί διά τών άρχών καί τοΰ σύμπαντος 
νοούμενον, ήτοι αύτός δ Θεός, δέν δύναται νά ή ναι ταύτό μέ 
μίαν τών άρχών, άλλ’ άνώτερον τών άρχών, κύριον αύτών, ζών, 
τέλειον ένεργεία, καί προσωπικόν, καί διά τοΰτο τό άπολύτως 
πρότερον* ούτε νά ύποτεθή δν δυνάμει, διότι, έάν ή συνδετική 
αυτή άρχή δέν ήτο άπ’ αίώνος καί τόν άπαντα αιώνα ένεργεία, 
άλλά δυνάμει, ούτε ζωή, ούτε άνάπτυξις, ούτε μορφή καί τάξις 
ήδύνατο νά παραχθή, Άναγκαίως άρα τό ύπέρτατον τοΰτο ον, 



22G ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
υπάρχει, κα’ι πρέπει νά ύποτεθη διάφορον, άνώτερον, και πρότε- 
ρον τών άρχών, έκ τών ύστερων γινωσκόμενον, άπ’ αίώνος και 
τον άπαντα αιώνα ύπάρχον, άμετάβλητον, άίδιον, ένεργεία τέ
λειον, ώς τοιούτο δέ εν και προσωπικόν.

Έάν ό Θεός δέν ήτο άπ’ αίώνος κα'ι τον άπαντα αιώνα τέ
λειος ουδέ ή ενέργεια αύτού, ούσα ή ζωή τού Θεού, θά "ήτο 
ά’ίδιος. Διά τούτο ό Θεός δέν ήμπορεΐ νά ύποτεθη γινόμενος, 
άλλ’ δτι έστιν άπ’ αίώνος και τόν άπαντα αιώνα κύριος τών 
άρχών αύτοΰ, και διά τούτο τέλειος καί προσωπικός* ώς τοι- 
ούτος δέ ό Θεός δέν δημιουργεί άμέσως, άλλ’ έμμέσως, χρώ- 
μενος ταις άρχαΐς αύτού ώς όργάνοις καί συναιτίοις είς πραγ- 
ματοποίησιν της τού σύμπαντος κόσμου ιδέας, ήτις έξαντικει- 
μενουμένη, ώς η ιδέα τού τεχνίτου, ούτε άπόλλυται, οΰτε χω· 
ρίζεται άπό τού δημιουργού. Ή ιδέα προηγείται και χωρίς τών 
άρχών δέν έξαντικειμενούται, καθώς δέν σχηματίζεται λέξις τις 
οίαδήποτε, έάν δέν προηγούντο στοιχεία, ήτοι γράμματα, και 
τών στοιχείων ιδέα, συναρμόττουσα τά γράμματα είς συλλα- 
βάς, καί τάς συλλαβάς είς λέξιν.

*Η έν τώ ύπερτάτω δντι ιδέα τοΰ κόσμου έξαντικειμενοΰ- 
ται καί πραγματοποιείται διά τών άρχών* χωρίς τών άρχών ώς 
οργάνων της βουλήσεως τού ύπερτάτου οντος, δ κόσμος ώς άμε
σον παραγόμενον τοΰ Θεού, καί ουσία δέν θά διέφερεν αύτοΰ, 
καί έξωτερικώς δέν θά ήδύνατο νά παρασταθή, ήτοι νά έξαντι- 
κειμενωθή. Επίσης ούτε διά μιας μόνης τών άρχών δύναται νά 
πραγματοποιηθώ ή ιδέα τού κόσμου, καθώς ούτε λέξις έκ μόνων 
συμφώνων ή φωνηέντων.

Έν τούτοις ούδέν τών μέχρι τοΰδε συστημάτων άνεγνώρισε 
καί διέκρινε τάς άρχάς άπ’ άλλήλων καί άπό τής ύπερτάτης, 
ούδ’ άπάσας περιέλαβεν, άλλά τό μέν μίαν, τό δέ άλλην* έκ 
τούτου δέ έπεται, δτι σύστημα, οιον τό τοΰ ήμετέρου συγγρα- 
φέως, περιλαμβάνον πάσας τάς άρχάς, και έπομένως πάντα τά 
συστήματα, θεμελιούμενον δέ έπί ίδιας άρχής, καί διορθοΰν τάς 
ελλείψεις τών άλλων, είναι άδύνατον νά μή φέργ) τροπήν έν τή 
φιλοσοφία, τώ βίω, καί τή έπιστήμη.
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Περί τής γενέσεως, προσθέτει, πρώτος δ Αριστοτέλης παρε- 
τήρησεν, οτιή γένεσις προβαίνει άπδ τού ατελούς και προχωρεί 
εις τδ τέλειον, τούτο δέ άποδεικνύει, δτι ή γένεσις προέρχεται 
έκ τών άνωτέρων. Έάν αί κατώτεραι άρχαί έπεκράτουν τών ά- 
νωτέρων, αί δέ άνώτεραι έ'μενον ά'νευ ένεργείας, τά δντα θά κα
θίσταντο νεκρά, ά'λογα, καΓάσκοπα. Έάν ό ιδανικός κόσμος, του- 
τέστιν ή ιδέα τού Θεού, έχωρίζετο τοΰ φυσικού, θά προήρχετο 
παντελής καταστροφή. Επίσης, έάν αί άρχαί δέν παρήγον έκά- 
στοτε έν τώ παραγομένω, δέν θά προήρχετο και δέν θά διέ- 
μενεν ούδέν. Ή επικρατούσα όμως τάξις και αρμονία έν τώ σύμ- 
παντι είναι άπόδειξις, οτι έπικρατούσιν άεί αί άνώτεραι άρχαί, 
αϊτινες προϋπάρχουσι τών δντων, τών παραγομένων, καί δτι δι’ 
αυτών (τών αρχών) ταΰτα έγένοντο, φέροντα τδν τύπον αυτών 
καί τήν σφραγίδα τού υπέρτατου. "Ωστε ούτε δ ιδανισμός είναι 
άληθής κατά πάντα φιλοσοφία, ούτε δ δλισμδς, ούτε τά είς τδ 
πρακ+ικδν άφορώντα, άλλ’ ή φιλοσοφία, ή περιλαμβάνουσα πά
σας τάς άρχάς, καί καθιστώσα τά συστήματα, έπί ιδίας βά- 
σεως στηριζομένη, οργανικά αυτής μέλη.

Περί τού άνθρώπου καί τής σχέσεως αυτού πρός τδν Θεόν 
έκτίθησι τήν εξής όρθοτάτην θεωρίαν.

Έκαστον τών δντων συνίσταται έξ άπασών τών άρχών, καί 
φέρει τήν εικόνα τού υπερτάτου, διαφέρει δμως τδ εν τοϋ έτέρου 
κατά τήν σχέσιν καί τήν ύπεροχήν τών άρχών, ώς τούτο έδεί- 
χθη σαφώς έν τοϊς άνω’ ούδέν δμως τών δντων είναι δμοιον τώ 
άνθρώπω, διότι ούδέν γίνεται άρχον τών άρχών ώς δ άνθρωπος, 
και επομένως πρόσωπον* άρα μόνος δ άνθρωπος φαίνεται δν άρ- 
χοειδές, γνωστικόν, έλεύθερον, θειον, καί διά τούτο άφθαρτον, 
ύπερκόσμιον, καί διά τούτο σκοπός καί τέλος τής φύσεως. Τοι- 
ουτου οντος έπι γής τού ανθρώπου, τήν σχέσιν αύτού πρός τδν 
Θεόν δέν δεικνύει ή φιλοσοφία, άλλ’ ή θρησκεία, ήτις συνδέει 
τδν άνθρωπον πρός τδν Θεόν, κατά μετάληψιν τού δποίου άνυψού- 
ται υπέρ τας αρχας. Ή φιλοσοφία έπομένως δέν είναι τδ υψιστον 
τής άνθρωπότητος πρόβλημα, ώς δοξάζει δ Έγελος, άλλ’ δρ- 
γανον πρός φανέρωσιν τού θείου* τδ υψιστον διά τοϋτο τής άν- 
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θρωπότητος πρόβλημα είναι ή θρησκεία, ήτις αναβιβάζει τδν άν
θρωπον είς τδν Θεδν, κα'ι καθίστησιν αύτδν κατά την ιεράν γρα
φήν ναόν Θεού.

Τδ πόρισμα τούτο της φιλοσοφικής περί τού ανθρώπου γνώ
σεως, περαιτέρω προαγόμενον, δείκνυσιν, οτι δ άνθρωπος έκ πνεύ
ματος Θεού πλασθείς, τυγχάνει ισόθεος, είκών τοΰ πλάστου αύ
τοΰ, καί διά τούτο άφθαρτος καί άθάνατος, αρχών τών άρχών, 
δι’ ών ό Θεός έδημιούργησε τδν κόσμον. Τδ λογικδν, ή βούλησις, 
καί ή σωματική δύναμις, άναπαριστώσιν έν τω άνθρώπω τάς τρεις, 
τής κατά τδν λόγον, τής κατά τήν κίνησιν, και τής κατά τήν 
ύλην άρχάς, δ δέ νούς, κατά μετάληψιν τοΰ θείου, τδ ύπέρτατον 
συνδετικόν τών άρχών δν, τδν Θεόν. Τοιουτοτρόπως δ άνθρωπος 
δείκνυται όντως ισόθεος, καί διά τών έν έαυτώ δυνάμεων δημι
ουργός ιδίων έργων, τδ κατ’ άρχάς μέν άτελεστέρων, βαθμηδόν 
δέ τελειοτέρων, άναφερομένων καί προαγομένων άπαύστως πρδς 
τήν τελειότητα τού θείου. Καί επειδή έκάστη τών άρχών άπερ- 
γάζεταί τι ίδιον, έν τοΐς έργοις τοΰ άνθρώπου, έν οίς άπεικονίζε- 
ται δ δημιουργός αύτών, φανεροΰται ή ιδιαιτέρα άνάπτυξις έκά- 
στης τών άρχών, καί γινώσκεται κατά τόπον καί χρόνον ή έπι- 
κράτησις ταύτης ή έκείνης, και συνεπώς ή πρόοδος καί δ πολι
τισμός τής άνθρωπότητος. Έκ τών άλλων έπι γής κτισμάτων 
ούδέν τυγχάνει κάτοχον καί άρχον τών άρχών, καί διά τοΰτο 
ούδέν γίνεται παραγωγόν έργων, πλήν τών τής αύτοσυντηρήσεως, 
δ άνθρωπος δμως, κάτοχος και έξουσιαστής τών άρχών, καί γι- 
νώσκων διά τοΰ έν αύτω νοΰ άεννάως τούς νόμους τούς διέπον- 
τας τδ σύμπαν, προάγει άπαύστως τά έργα αύτοΰ έπί τδ τε- 
λειότερον, ώς τοιούτος δέ άναντιρρήτως μετέχει τής ούσίας τοΰ 
Θεοΰ, τδ δ’ έν αύτω πνεύμα ζωογονεί τάς συνυπαρχούσας με
τ’ αύτοΰ άρχάς.

Γινωσκομένου δέ ουτω τοΰ άνθρώπου, εύκόλως έννοεΐται οτι 
τά έργα αύτοΰ πρέπει νά ώσιν άνάλογα τοΰ έν αύτω θείου πνεύ
ματος, δδηγούμενα ύπδ αγαθής βουλήσεως, κανονιζόμενα ύπδ 
τοΰ λογικού, καί διευθυνόμενα έν γένει ύπδ τού νού. Έάν έν τώ 
άνθρώπω δέν άρχν) δ νους, κινεί δέ τήν βούλησιν ούχί τδ λογΐ5 
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χδν, άλλά τδ κατώτερον, τουτέστι τδ ύλικδν, τά έργα τοΰ αν
θρώπου θά ώσι ταπεινά, φαύλα και διεστραμμένα’ έάν τούναν- 
νίον άρχγ) δ νους, κινεί δέ την βούλησιν ό λόγος, τά έργα τότε 
τοϋ ανθρώπου θά άπεικονίζωσι τδν έρωτα τοϋ καλοϋ και άγαθοϋ, 
και θά άναφέρωνται είς τήν αλήθειαν και την δικαιοσύνην. Εις 
τδν άνθρωπον έδόθη ύπδ τοϋ δημιουργού αυτού έ'ννομος ελευθε
ρία, έχει δέ διά .τούτο έλευθέρας τάς έν αύτω δυνάμεις, άλλά, 
διά νά άνταποκριθή είς τδν θειον αύτού προορισμόν, οφείλει νά 
καθυποτάσση τάς κατωτέρας είς τάς άνωτέρας, και νά άναφέρ·/) 
τδν έν αύτω νοϋν είς τδ ύπέρτατον όν, έκ της ουσίας τού οποίου 
μετέσχηκεν και είς φως ήλθεν. Τοιουτοτρόπως τα έργα αυτού 
καθίστανται ύψηλά, γενναία και τέλεια, δ βιος ευδαίμων, και δ 
άνθρωπος τέλειος και μακάριος.

Περί τοΰ άνθρώπόυ, έν κοινωνία πρδς τούς δμοίους αύτοΰ, και 
ώς μέλους της κοινωνίας και πολιτείας, δρμώμενος έκ τών έκτε- 
θεισών περί της φύσεως, της ούσίας καί τού προορισμού αύτοΰ άρ
χών, εισάγει κενά μέν πλήν ορθά και σωστικά πολιτειακά δόγ
ματα.

Καθά έν τοΐς άνω έρρέθη, ή γνώσις τού σκοπού της δημιουρ
γίας, ήτοι τοΰ άνθρώπόυ μετά πάντων τών κτισμάτων, κρέμα- 
ται έκ της γνώσεως τών άρχών, αύτη δέ έκ της ύπερτάτης 
επιστήμης, ήτοι της φιλοσοφίας’ τούτου δέ ούτως έ'χοντος, είναι 
άναντίρρητον, οτι οί διέποντες τά της πολιτείας οφείλουν νά συν- 
τελώσιν ύπέρ της προόδου της έπιστήμης, ύπέρ της διαδόσεως 
τής γνώσεως, καί τής ορθής τών άνθρώπων νοητικώς καί ηθικώς 
μορφώσεως. Ή πολιτεία είναι τδ άθροισμα τών άνθρώπων έν 
σχέσει πρδς άλλήλους, κατά νόμους ώρισμένους’ ή πολιτεία ώς 
τοιαύτη δέν προηγείται τού άνθρώπόυ, άλλ’ έπεται αύτού, καί 
κανονίζει τάς πολιτειακάς σχέσεις του’ έάν έπομένως δ σκοπδς 
τής πολιτείας θεωρηθή ανώτερος τοΰ σκοπού τού άνθρώπόυ, ύπο- 
τίθεται δ άνθρωπος, ήτοι τδ άνώτερον, μέσον, μηχανή, ή δέ πολι
τεία, ,τδ κατώτερον, τέλος’ έάν όμως δ άνθρωπος, οπερ τάληθές, 
έκληφθή άνώτερος τοΰ σκοπού τής πολιτείας, ή ηθική καθίστα
ται τότε ανώτερα καί βάσις τής πολιτείας, καθότι δ άνθρωπος 
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είναι άνώτερον και θειον, είκών τοϋ Θεοϋ έπι της γης. Έν τη 
πολιτεία άρα πρέπει νά άποβλέπωσιν οί διέποντες τά κατ’ αύ
τήν είς την έκπλήρωσιν τοϋ σκοποϋ και τοΰ προορισμού τοϋ 
ανθρώπου, δστις έστίν η ηθική καί νοητική αύτοϋ άνύψωσις διά 
τών άρχών της έπιστήμης, καί ού/ί είς την άνύψωσιν και τελειο
ποίησήν τοϋ οργανισμού τής πολιτείας ώς κυρίου αύτής σκοποϋ, 
διότι, έάν είς τόν οργανισμόν τοϋτον παρολισθήση καί άρξη ή 
ιδιοτέλεια, ή πολιτεία λαμβάνει βάσιν άνήθικον, οπότε φυγα
δεύεται τό άνώτερον, μετ’ αύτοϋ δέ τό καθήκον, καί μετά τοϋ 
καθη'κοντος δ πατριωτισμός, άνατρέπεται ή δικαιοσύνη, δ νόμος 
τοΰ παντός, επομένως καί αυτή ή πολιτεία.

Καί δυστυχώς τοιοΰτον ώς έπί τό πλεϊστον διοργανισμόν έ- 
χουσι πάσαι σχεδόν αί πολιτεϊαι, διότι ή ιδέα τοΰ ώφελίμου 
κατ’ έθνος ή κατ’ ά'τομον είναι έπικρατεστέρα τής τοΰ δικαίου 
και τής επιστήμης* έκ τούτου δέ πηγάζει ή κακοδιοικησία, ή 
κακοδαιμονία τών έθνών καί τών άτόμων, έκ τούτου ή πάνο
πλος τών έθνών κατ’ άλλήλων άντιπαράστασις, έκ τούτου αί 
βαρεΐαι και δυσβάστακτοι φορολογίαι καί ή μεγάλη συνεπώς 
πτωχεία, έκ τούτου ή δούλωσις καί τυραννική τών λαών ύπό αυ
θαιρέτους κυβερνήσεις καταπίεσις, έκ τούτου έν γένει πάντα τά 
κακά είς τήν άνθρωπότητα. Είς τοιαύτην δέ ίδιοτελή πολιτείαν 
Θεός δέν χωρεΐ, έπομένως ούδέ καθήκον, θεοποιείται δέ μόνον καί 
περιθάλπεται τό συμφέρον άπό τοΰ άνωτάτου μέχρι τοϋ κατω- 
τάτου τών ανθρώπων. ’Αλλ’ όταν όμως έθνος τι άπολέση τήν 
περί Θεοϋ καί κόσμου ιδέαν, δι’ ών και μόνον καθίσταται άλη- 
θώς έθνος, άπόλλυσι τόν ατομικόν αύτοϋ χαρακτήρα, καί ολίσθαι
ναν έπί τό χείρον, παραλλάττει καί κατασυντρίβεται,

Ό συγγραφεύς πρός τούτοις διακρίνει τήν περί τήν πολιτείαν 
στρεφομένην ιδιοτέλειαν άπό τής περί τό άτομον, καί χαρακτη
ρίζει οίκείως άμφοτέρας. Ή περί τήν πολιτείαν άφορώσα θυσιά
ζει πρός τό συμφέρον αύτής πάσας τάς ά'λλας, ή δέ περί τό ά'
τομον θυσιάζει χάριν τοΰ ίδιου συμφέροντος τοϋ άτόμου καί αύ
τήν τήν πολιτείαν. Ισχυρίζεται όρθώς καί δικαίως, οτι έν πολι
τεία, έν ή ά'ρχει ιδιοτέλεια ατομική ή έθνική, ούτε άσφάλεια δύ: 
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ναται νά ύπαρξη, ούτε έξοχοι νόες και χαρακτήρες νά άναφανώ- 
σιν, ούτε ειδικότητες νά μορφωθώσιν είς διόρθωσιν τών κακώς 
κειμένων. Έν ίδιοτελεΐ πολιτεία τά πάντα κανονίζονται κατά 
τό εύμετάβλητον συμφέρον, και διά μέν τό συμφέρον της πολι
τείας ενθουσια πολλάκις τό έθνος καί ανέχεται πάσαν άλλο- 
τριαν αδικίαν, τό τοϋ ατόμου δμως καθίσταται άφόρητον καί ώς 
ταχιστα διαφθαρτικός της πολιτείας σάραξ.

Ό συγγραφεύς αιτίους της πολίτικης ταύτης ανωμαλίας καί 
αδικίας δεν θεωρεί τά ά'τομα, άλλά τά ημαρτημένα πολιτικά 
άξιώματα, οσα έκ της ίδιοτελοϋς άρχής προέκυψαν, καί προτεί
νει είς διόρθωσιν την θρησκευτικήν και ηθικήν τών λαών διαπαι- 
δαγώγησιν, την ορθήν καί βάσιμον έν ταΐς έπιστήμαις καί τή 
ύπερτάτη, ήτοι τή φιλοσοφία, έκπαίδευσιν, καί πρός αύτάς 
συμμόρφωσιν τών πράξεων πάντων άρχόντων τε καί άρχομένων.

Τοιουτοτρόπως, ύποστηρίζει δικαίως, διά τής γνώσεως και 
διακρίσεως τών άρχών, ή πολιτεία καθίσταται έμψυχος, καί 
τοιαύτη δέν άγεται ύπό απειρίας καί τύχης, άλλ’ ύπό της άρε— 
της καί της δικαιοσύνης, φωταγωγουμένης ύπό της επιστήμης, 
ή δέ ιστορία, είς τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον άναφερο- 
μενένη, καί διά τούτο περιλαμβάνουσα άρχήν, μέσον καί τέλος, 
καθίσταται έπίσης εν ολον οργανικόν καί έμψυχον, παριστώ- 
σα τάς έποχάς τών ιστορικών γεγονότων βαδιζούσας παραλ
λήλως πρός τάς τού σύμπαντος* διότι αί αύταί άρχαι διέπουσ 
καί τά ιστορικά γεγονότα, οιαι καί τό σύμπαν.

'H ιστορία λ. χ. μαρτυρεί καί άποδεικνύει, οτι φυλαί τινες, 
αί μή κατανικήσασαι τόν ύλισμόν, έμειναν έν βαρβάρω καί θη- 
θιώδει καταστάσει, έκ τούτου δέ δήλον, οτι δέν άπηλλάγη- 
σαν αύται τής κυριαρχίας τής κατά τήν ύλην άρχής* παρ’ άλ- 
λοις έθνεσιν ή ιστορία άναφέρει γενναίας καί μεγαλόφρονας πρά
ξεις, έξ ού άποδείκνυται ή έπικράτησις τών άνωτέρων άρχών. 
Καί έν γένει άποδεικνύεται διά τής ιστορίας, οτι προάγονται 
τά έθνη είς έλευθερίαν, έπιστήμην, τέχνην καί πολιτισμόν, κα
θόσον αί άνώτεραι άρχαι άρχουσι τών κατωτέρων. "Ωστε δ πολι
τισμός πάσης έποχής και τών νύν πολιτειών δύναται νά έκτιμηι 
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θή κατά τήν σχέσιν τών άνωτέρων άρχών πρός τάς κατωτέρας, 
νΑρα και ό διέπων τήν ιστορίαν νόμος καθίσταται καταληπτός 
μόνον διά της γνώσεως τών άρχών, ό δε ιστορικός οφείλει διά 
τούτο πρωτίστως νά φωταγωγήται ύπό τοΰ φωτός της ύπερτά
της έπιστήμης, τουτέστι της φιλοσοφίας.

Γίνεται δ’ έκ τών είρημένων φανερόν, οτι ή γνώσις τοΰ σκο
πού τοΰ άνθρωπίνου γένους έξαρτάται έκ της γνώσεως τής δη
μιουργίας, αύτη δέ έκ τής τών άρχών, καί αύτη έκ τής γνώ
σεως τής ύπερτάτης έπιστήμης. Ή γνώσις τής ύπερτάτης έπι
στήμης καθίστησι καταληπτήν καί άνυψοι τήν έννοιαν τοΰ Θεοΰ, 
μετά τής άνυψώσεως δέ τής έννοιας αύτοΰ άνυψοΰται ή έννοια 
και ή άξία τοΰ ανθρώπου, μετ’ αύτοΰ δέ καί ή τοΰ βίου καί τής 
πολιτείας. Ούτω δέ ό άνθρωπος άπό τοΰ κατωτέρου άνυψού- 
μενος είς τό άνώτερον έξευγενίζεται, καί γίνεται ώφέλιμος καί 
αναγκαίος έν τή κοινωνία καί τη πολιτεία, ή δέ ιστορία τών 
πράξεων αύτοΰ καθίσταται δ αψευδής μάρτυς τής προόδου και 
άναπτύξεως τοΰ άνθρωπίνου γένους κατά τόν προορισμόν του.

Τοιοΰτον έν γένει τό έξαγόμενον τής νέας θεωρίας τοΰ ήμε
τέρου συγγραφέως, ήτις δεόντως άναπτυχθησομένη, ώς καί τοΰτο 
δ ίδιος προτίθεται νά πράξη, καθά έν τέλει αναφέρει, θέλει 
άναντιρρήτως φέρει νέαν τροπήν είς τήν φιλοσοφίαν καί τάς έπι- 
στήμας.

Η. Ν. Στροτμπος.

ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ.

§ 1. χατιρώντας — καζά^ονΐας.

Γαλήν. Τόμ. ΙΑ', σελ. 496 «Χρή δέ πλύνειν ού κηρόν μό
νον άλλά καί πίτταν καί ρητίνην έλαιόν τε καί παν δτιοΰν άλλο 
τοιοΰτον τό μή κεραννύμενον ύδατι προθερμαίνοντας συμμέτρως, 
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είτα xazdggortao είς άγγεΐον πλατύ καί μέγα πλήθος ϋδατος 
έχον έν έαυτώ καθαρωτάτου τε άμα καί άποιοτάτου»

'Η μετοχή χατάγοντας είνε εσχάτως βάρβαρος καί παντε
λώς ανήκουστος. Ό Γαληνός έγραψεν άναντιλέκτως «είτα χατε~ 
ρ&ντας είς άγγεΐον πλατύ καί μέγα», οπερ παραφθαρέν ύπό 
τών βιβλιογράφων, τρεψάντων τό Ε είς τό ΑΙ καί τό Ω είς τό 
Ο, καί γενομενον το πρώτον xaτaίgovτaς μετέπεσεν έπειτα 
κατά νέαν διάστροφον άνάγνωσιν είς τό τερατώδες καί άλλόκο- 
τον

Περί τής έν τοϊς συγγράμμασι τοϋ Γαληνού γενομένης ύπό 
τών γραφέων μεταβολής τού μετEgώv είς τό μετaίgωr καί τοΰ 
μετEgΩlμεr είς τό μετaίgoμεv καί τοϋ έζΕρΩ,χτος είς τό 
έζα^οϋντα διελάβομεν έν τώ Λογίω Έρμίί Τόμ. Ε', σελ. 91 
καί έν τώ Άθηναίω Τόμ. Τ', σελ. 417.

‘Η σύγχυσις τών έμφερές τό σχήμα έχόντων στοιχείων I καί 
Ρ {μετalgorτας—μετάΡροντας) είνε ούχί σπαν ία έν τοϊς 
άντιγράφοις, οιον

ΑΙχ^ος ( ‘̂Κος)^-νΑΡχΑοςί 
Alair (Αίσιν)—”APairy 
οΐωθη (οίώθη)—όΡάθη, 
αΐσχίον—αίσχΡόν^ 
αίσχΡόν —αΐσχίον, 
'Ησίοδον—είς 'Ρόδον, 
τω ΝαΙω (Ναϊω)—τών αΡω, 
—α δ Ιου (δ ίου)—άδΡοϋ, 
πρώιμα (πρφρα)—ngtiPga, 
άν ήΐ (άν ή)— av^g, 
πεπόΡικεν—πεποίηχεν (ι = η), 
εύποΡεϊν—ευ ποίεΐν, 
οΡώς—οΐας (οεας), 
άΡδοι,—αίδοε (α^οι), κτλ.

Παρ’ Έσυχίω φέρεται ^ΕπαΙας: μετεωρίσας» άντι τοΰ 
έχάΡας καα ^Tετgημέroς‘ τήν ψυχήν τετιμωρημένος» αντί 
τοϋ τετίημίνος καί «Περιείργασμαι: ποιητδν έποίησα[ν]» άντι 
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του πεΡιττόν (€=Ο και ΙΤ=Π), κτλ. (*Ίδε Λόγ. Ερμ. Τόμ. 
Α', σελ. 104). Έν δέ τώ Λεξικώ τοϋ Φωτίου σελ. 253, 17 
άναγινώσκεται «Μειλίγμασιν : άπαετήμασεν» άντι τοϋ απάΡΓ· 
μασι,Υ. Πρβ.'Ησύχ. «Μειλίγματα: ά[σ]πάμγ/ζαΓα».

Έν τοΐς Κλήμεντος τοΰ Άλεξανδρέως άποσπάσμασι Τόμ. 
Γ', σελ. 492, 18 Δινδ. κειται «δριμύς μέν έστι και δηκτικός, 
καθάπερ τό σινάπι, και τής χολής βεωτεκός, τουτέστι τοΰ θυ- 
μοΰ, καί τοΰ φλέγματος διακοπτικός, τουτέστι τοΰ τύφου» άντι 
τοΰ βΡωτεκός ήτοι βρωτικός.

Παρά Διοσκορίδη π. "Τλ. Ίατρ. Δ', 65 εύρίσκεται γεγραμ- 
μένον «ένιοι μέν ούν τάς ζωδίας μετά τών φύλλων κόπτοντες 
έκθλίβουσι διά πρεστήρος», ποιείται δέ περί αύτοΰ ο Σπρεγγε- 
λος (Τόμ. Α', σελ. 557) την σημείωσιν τήνδε* «Sic C. et 
post Asulao. editt.; πριστήρος Aid.». Τό ούδέν
άλλο είνε ή έσφαλμένη γραφή τοΰ πεεστήρος (πίεστήρος — 
πΡ εστήροβ)· Πρβ. Δ', 76 (σελ. 571) «ξυλίζεται δέ ο φλοιός 
τής ρίζης χλωρός κοπείς καί υποτεθείς πεεστήρε».

Έσως δέ καί τό παρ’ Άπολλωνίω π. Έπιρρ. σελ. 595, 2 
«δ ΤΕ ούκ έδύνατο παραλαμβάνεσθαι, έπεί ούκ αύτοτέλειαν ά- 
παετών έτερον λόγον άπγτει κτέ.» μετατυπωτέον εις τό ά- 
παΡτ^ίίβων., ούχί δ’ είς τό άποτε^ων, ώς ύπέλαβεν δ Fned- 
lander Νεκάν. λ. ΊΛεακ· Στεγμ. σελ. 7 έκδ. β'. Αεγει δ’ ο 
Απολλώνιος καί έν σελ. 530, 27 «αί μετοχαί άπαρτίζουσε 
διάνοιαν» (Πρβ. και σελ. 532, 7) καί έν τω π. Συντάξ. σελ. 
90, 5 «προσλαβόν γάρ τό ρήμα απαρτίζει τόν λόγον» καί σελ. 
227, 18 «τό ελληνιστί προσλαβόν τό λέγω άπαρτίζεε τόν λό
γον» καί σελ. 281, 11 «τά δή προκατειλεγμένα τών ρημάτων 
πρός εύθείας σύνταξιν άπαρτέζεε διάνοιαν» και σελ. 300, 4 
«καί τό μέν απαρτίζον τήν διάνοιαν παρασυμ-βαμα».

Περί τής μεταβολής τοΰ I είς τό Γ καί τοΰ Γ καί Ρ είς τό I 
ποιείται λόγον και δ Γαληνός γραφών Τόμ. ΙΓ', σελ. 995 «Τοϋ- 
το δ’ έπραξεν δ Μενεκράτης, έπειδή πολλάκις ού μόνον άζόντων 
άμαρτάνεσθαι συμβαίνει κατά τάς γραφάς άλλά καί διά φθόνον 
έκόντων ένίων, τό μέν Ο γράμμα Θ ποιούντων διά μέσης τής 
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στρογγυλής γραμμής έλκυσθείσης έτέρας έγκαρσιας, το δε ιώτα 

γράμμα’ (Γργάμμα) προστεθείσης έτέρας δμοίως έγκαρσιας, 
ώσπερ και άποξυσθείσης μιας γραμμής έκ του γάμμα και ρώ 
τδν χαρακτήρα τοϋ ιώτα καταλείπεσθαι συμβαίνει».

§ 2. μή τι — μήτ* ή μή Τις·

VakW. Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 706 «μήτ ούν ή λέξις ήμάρτηται, 
καθάπερ καί άλλα πολλά τών αμαρτημάτων έν πολλοϊς τών 
βιβλίων έφυλάχθη, τοϋ πρώτου γραφέως άμαρτόντος» καί Τόμ.. 
ΙΗ', β', σελ. 918 «μήτις ούν έρμάσματα μέν ώνόμασε τά κατά 
την έπίδεσιν αύτών ένεκα τοϋ φυλάττεσθαι τδ πεπονθδς ακίνη
τον—άποστηρίγματα δέ δοκεΐ μοι λέγειν όσα κτέ.»

Αδιάφθορος έμεινεν ή γραφή έν τόμ. ΙΕ', σελ. 195 «μή τι 
ούν έτέρως μέν ήν γεγραμμένον, ήμαρτε δέ δ μεταγραψάμενος 
αυτό» καί έν Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 727 «μή τι ούν άντί τοΰ γλαυ
κού τό χαροπδν έγραψεν δ Ιπποκράτης παρενεχθείς έν τή προ- 
σηγορία’ τί γάρ άν άλλο τις είποι;». Ώς δέ παρά τώ Γαληνώ 
άνεγνώσθη μή τις άντί τοϋ μή τι, ουτω παρά Κλήμεντι τώ Ά- 
λεξανδρεϊ σελ. 885 «ά πρδς τδν εθνικόν βίον [κατ’ ουδένα τρό
πον] ούδ’ όπως ΤΙΣ ονν οίκειωτέον» άντί τοΰ όηωσΤΙονν·

Παρέχουσι δ’ ήμϊν παραδείγματα τής τοΰ μή τι έπ’ εικα
στικής έννοιας χρήσεως, έφ’ ής συνωνυμεΐ τώ μήποτε, και άλ
λοι συγγράφεις τοϋ μεταγενεστέρου έλληνισμοΰ, οίον Έπίκτ. 
Άποσπ. 175 «μή τι ούν καί τδ έν Δελφοϊς παράγγελμα παρέλ- 
κον έστί» καί Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 353, 24 «μή τι οίκεϊόν 
έστι τή περί σημείου σκέψει καί τήν περί αυτής ζήτησιν συνά- 
πτειν», κλπ., καί μάλιστα δ Άλεξανδρεύς Κλήμης λέγων σελ. 
528 «καί μή τι πρός τούτους δ άπόστολος — άποτεινόμενος 
γράφει» καί σελ. 693 «καί μή τι τοϋτ’ ήν ο ήνίσσετο δ προ
φήτης» καί σελ. 771 «καί μ ή τι τό πολύπειρον τής γνώσεως 
αίτούμενος δ Δαβίδ γράφει» καί σελ. 774 «καί μή τι γνώσις 
ιδίωμα ψυχής τυγχάνει λογικής» καί σελ. 809 «μήτι ούν ει
κότως κατ’ εικόνα θεοΰ^γεγονέναι δ άνθρωπος ε’ίρηται» καί σελ. 
886 «μή τι ούν τέλειοι γίνεσθαι οφείλομεν, ώς δ πατήρ βούλε
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ται» και σελ. 937 «μή τί ουν ού κατά στέρησιν χρόνου άχρονα 
'λέγεται ταΰτα άλλα κατά μείωσιν». Πρβ. και σελ. 550. σελ. 
575. σελ. 576. σελ. 870. σελ. 873. σελ. 885. σελ. 933. 

σελ. 1003.

§ 4. μήποτε — μήτ ποτέ.

Γα\ιρ. Τόμ. ΙΘ', σελ. 86 «Αττικόν άγγεΐον: Αττικήν χύ
τραν, και μήν ποτέ τδν καλούμενον έχΐνον» και κατά την 'Ρω
μαϊκήν μετάφρασιν «aliquando quoque echinum appellatum».

eEv μόνον γράμμα κακώς παραβλαστήσαν πλημμελή την ρή- 
σιν κατέστησεν. Ή υγιής γραφή εινε «καί μήποτε τδν καλούμε- 
νον έχΐνον», τουτέστι «και ίσως τδν καλούμενον έχΐνον», ώς έν 
Τόμ. ΙΖ', ά, σελ. 745 «και μήποτε διά τούτο άνεγράφη δ άρ
ρωστος, ϊνα δείξγι διά τούτου οτι ού χρή προσδοκάν θάνατον, 
ελαιώδους άπορηθέντος (Γρ. άπΟΤρηθέγτος}Ό. Πρβ. καί σελ. 
562 αδιά τούτο γάρ μήποτε και τδν κήπον παρέθετο κάντεύθεν 
τήν αφορμήν τω πυρετω γεγονέναι ύπεμφαίνων», οπερ άτόπως 
ρωμαϊστί έρμηνεύεται «ob id enim et hortum nunquam ap
posuisset hincque febri causam extitisse manifestans».

Μυριόλεκτον έν τω παρηκμακότι έλληνισμω είνε τδ μήποτε 
έπ’ εικαστικής έννοιας ταττόμενον καί τω ίσως ή τάχα συνω- 
νυμούν.

Πάμπολλα παραδείγματα τής τοιαύτης χρήσεως τού περί ού 
ο λόγος έπιρρήματος παρέχει ήμΐν δ 'Αρποκρατίων, οίον 
σελ. 6, 6 : μήποτε άντι τού συνόδους νύν.

23, 11 : μήποτε οι μήπω έξειλοχότες κτέ.
26, 7: και μήποτζ πρόδρομοί τινές εΐσιν.
37, 5: μήποτε δέ νΑντεια γραπτέον διά τοΰ Τ.
40, 11 : μήποτ έπώνυμόν έστιν.
45, 13 : μήποτε δέ και ειδός τι δίκης έστιν ή άπογραφή· 
54, 1 : μήποτε γραφικόν αμάρτημα.
62, 18 : μήποτε δέ και παν ύποζύγιον.
72, 4: μήποτε ουν ένθεν τούς κίναιδους βατάλους καλοΰσι.
82, 5: μήποτε δ’ έμφαίνουσιν οί συγγραφείς ώς κτέ.
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σελ. 88, 11: μήποζε δέ μάλλον άν είη οστις κτέ.
91, 15: μήποζε άντί τοΰ καταβαλόντος καί καταθέντος.
95, 13: μήποζ* ούν —- κεκώλυνται διαμαρτυρεΐν οί ξένοι. 
110, 4: μήποζε 8ε παρά τό έλεδν — γεγένηται τούνομα. 
137, 4: μήποζε δέ άπδ τών’ύφαινόντων ή μεταφορά.
152 ,11 : μήποζε άντί τοΰ θέντα.
153, 7 : μήποζε θετήν λέγουσι τδν ύποθήκην τεθεικότα.
179, 1 ί ποζε δέ δει γράφειν βλιμάζη.
196, 10: μήποζ* ούν γραπτέον καί παρ’ 'Ηροδότω κτέ.
199, 10: μήποζε γραπτέον Βάστειραν ή κτέ.
209, 14: μήποζε δέ—γραπτέον ήν διά τοϋ Ν Νάίς.
211, 1 : μήποζε δέ βέλτιον φέρεται έν τοϊς’Αττικιανοϊς κτέ»
213, 8 : μήποζε έορτή τις ήν Νεμέσεως.
213, 13 : μήποζε νεώρια λέγεται ό τόπος άπας.
216, 3 : προστιθείς δτι μήποζε — ούτως έλέγετο.
225, 4: μήποΖε 8ε ύστερον νενόμισται.
225,13 : μήποζε δ φραγμός — ούτω καλείται.
226, 7: μήποζε μέντοι τδ δρον — σημαίνει ξύλον τι.
230, 2: μήποζε δέ έπί τόπου τινός.
231, 8: μήποζε παλιναίρετον λέγει ό ρήτωρ τόν Πολύευκτον.
246,17: μήποζε δ ήμεϊς λέγομεν έποίκιον.
247,16: μήποζε τοιοΰτόν έστι τδ λεγόμενον.
248,14: μήποζε 8ε περιστοίχους κέκλχκεν ό ρήτωρ κτέ.
254,14: μήποζε μέντοι ενταύθα δει γράφειν κτέ.
259, 5 : Δίδυμος, μήποζε, φησίν, άλλα τινά έστιν έπιτίμια* 
272, 6: μήποζε ούν τάς μέν ίδιωτικάς ελαίας καλοΰσι. 
275,15: μήποζε 8ε ώς άγοραϊον καλούμενον.
284,15 : μήποζ* ούν άρχή τις ήν καθεσταμένη.
290, 3: μήποζε δέ άπδ Τιτακοΰ ώνομάσθησαν.

Είπών δ’ έν σελ. 116, 14 «μήποζε άντι τοΰ ξένος ήν και 
ούχ, ώς Δίδυμός φησιν, άντί του ούκ ’Αττικώς διελέγετο άλλά 
ξενικώς» λέγει έν σελ. 215, 10 «ενιοι μέν οίον ξένγι διαλέκτω 
χρήσθαι, ζάχα ά' άν εΐη μάλλον τδ έν τή ξένη διατρίβειν®. 
Πρβ. καί σελ. 278, 14 «είη ά' άν δ Στεφανηφόρος ήτοι τών

(Αθηναίου τεύχος δ' τόμου ζ'.) 17
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'Ηρακλέους υίέων εις τών γενομένων έκ τών Θεστίρυ θυγατέρων, 
ού μνημονεύει 'Ελλάνικος έν Γ Φορωνίδος* ή μήποτε τοΰ Αττι
κού Στεφανηφόρου τδ ήρώον ητ, ού πάλιν δ αύτός 'Ελλάνικος έν 
Β' Άτθίδος μέμνηται».

Και έν τοΐς τοΰ Ώριγένους συγγράμμασιν άπαντα συχνάκις 
τδ επίρρημα μήποτε έπι της προειρημένης έννοιας. Εύρίσκεται 
δέ και έν ταΐς Διατριβαΐς τοΰ Επίκτητου και παρά Πλουτάρχω 
και παρά Λογγίνω καί παρά Σέξτω τω ’Εμπειρικώ καί παρ’ Ίου- 
λιανώ και παρ’ Άθηναίω καί παρά Κλεομήδει καί παρά Πάπ- 
πω τω Άλεξανδρεΐ καί παρά Πολυδεύκει καί παρ’ άλλοις πολ- 
λοΐς, ών τά μαρτύρια θά καταλέξωμεν έν έτέρφ τόπω.

Έποιησαντο δέ λόγον περί τής χρήσεως ταύτης του προκει- 
μένου έν τώ λόγω επιρρήματος δ Κασαύβων Παρατηρ. είς 
ΑΘήν. σελ. 32, 23 καί δ Βεντλήϊος Αιατριβ. περί των 'Επις. 
τον ΦαΛάρ· κτΛ. σελ. 123 καί δ Σχαιφήρος ’ΕΛΛείψ. σελ. 
437 κέξ. καί δ Στούρζιος ΈΛΛαν. σελ. 61 καί π. AtaJ. Μα- 
κεδ. καί *ΑΛεζ. σελ. 184. Πρβ. καί Schweighauser Έπεκτ* 
Τόμ. Γ', σελ. 392 καί Παρατηρ. είς ’Αβήν. Τόμ. Α', σελ. 
107. *Έτι δέ Βουτμαννδν Αημοσθέν. κ. Μει,δ. σελ. 135 καί 
Κυννήρον Αιεζοδ. Γραμματ. Τόμ. Β', σελ. 1043 έκδ. β'.

§ 4. με.Ιάνόρυον — με.υήδρυον.

Φώτ. Λεξ. σελ. 256, 25 <ιΜε2.1ήδρνον'. ή τής δρυδς μ.ήτρα®.
Ό Ναβήρος, άνηρ έλλόγιμος έπί σοφία καί έμοί φίλτατος, 

-γράφει περί τοΰ προκειμένου έν τη έκδόσει τοΰ Λεξικού τοΰ Φω
τίου Τόμ. Α', σελ. 414 «Non intelligo. An φιλύρα pro 
μ,ήτρα? »

Τό μήτρα έχει ύγιέστατα, παρεφθαρμένον δ’ είνε τδ μεΛΑή- 
δρνον, άνθ’ ου άναγνωστέον μεΛάνδρυον. Πρβ. Θεόφραστ. Φυτ. 
Ίστορ. Α', ς', 2 «διαφέρουσι δέ4 αύται {αί μήτραι) καί τοΐς 
χρωμασι' μέλαιναι γάρ δη πάσαι και τής όρνός, ήν καλοΰσι 
μεΛάνδρνον» καί Ε', γ', 1 «καί ή μέν πύξος όλη, τής δέ έβένου 
ή μή^ρα, έν ή καί ή τοΰ χρώματός έστι μελανία — πυκνόν δέ 
καί ή τής δρυός μήτρα, ήν καλοΰσι μεΛάνδρυον» (Πδε καί
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Κοραήν Ξεκοκρ. καί ΓαΛην. σελ. 173 και 175 και Δαρεμβέρ- 
γην 'Ορειβασ. Τόμ. Α', σελ. 602). Άντι τοΰ «μέλαιναι γάρ δη 
πάσαι και της δρυός» δ μέν Σνειδήρος ε’ίκασε «μέλαιναι γάρ δη 
πάσαι καί μάλιστα ή της δρυός», δ δέ Ούϊμμήρος έξέδωκε «μέ-, 
λαιναι γάρ τής εΰέκον και της δρυός».

Έν Όδυσσείας Ξ, 12 φέρεται ατό uUav δρυός άμφικεάσ- 
σας», περί ού άναγινώσκεται έν τοϊς παλαιοΐς σχολίοις σελ. 580, 
4 «Τδ μέλαν6δρυός : ήτοι τδ δάσος ή την εντεριώνην, τδ εγκάρ
διον της δρυός’ μελάνδρυον γάρ λέγεται διά την χροιάν’ δ δέ 
Αριστοφάνης τδν φλοιδν της δρυός. Τδ μέλαν δρυδς τήν έντερι- 
ώνην φασίν ουτω καλουμένην* δ δέ Άρίσταρχος τδν φλουν’ δ δέ 
Κράτης τήν δασύτητα τών φύλλων μελάνδρυόν φησιν, ώς και 
Αισχύλος φησι Φιλοκτήτη* κρεμάσασα τόξον πίτυος έκ μελαν- 
δρύου» καί έν ταϊς Παρεκβολαϊς τοΰ Εύσταθίου σελ. 1748, 56 
«Μέλαν δέ δρυδς οί μέν τήν εντεριώνην φασίν ή'γουν τδ έγκάρ- 
διον τής δρυδς μέλαν ώς τά πολλά ον* Άρίσταρχος δέ τδν φλοΰν 
ουτω νοεϊ’ Κράτης δέ τήν δασύτητα καί πολλήν πυκνότητα τών 
φύλλων μελάνδρυον καλεϊ, ώς αιτίαν τω ξύλω μελανίας διά τής 
σκιάς’ φέρεται δέ καί Αισχύλου χρήσις έν Φιλοκτήτη’ κρεμάσας 
τόξον πίτυος έκ μελανδρύου. Έν δέ ρητορικω λεξικώ ευρηται 
καί οτι μήτρα τδ μέσον τοΰ ξύλου, ό τινες έντεριώνην λέγουσιν, 
ώστε ταύτδν είναι τω λόγω τούτω μήτραν, έντεριώνην καί μέ
λαν δρυός». Πρβ. καί Παρεκβολ. είς Διονύσ. σελ. 273, 30 Διδ. 
«Διδ καί παρ’ 'Ομήρο/ έν τω μέλαν δρυδς άμφικεάσσας μέλαν 
δρυός τινες τήν τών φύλλων είπον δασύτητα διά τήν έξ αύτών 
άποτελουμένην μελανίαν τής σκιάς» καί σελ. 327, 22.

Περί τοΰ pLlar δρυώ; ποιείται λόγον καί ό 'Ησύχιος γρά— 
φων αΜεΛαν δρυός ’. ή έν τοϊς δένδροις δασύτης καί ή τών ξύ
λων έντεριώνη» καί αΤό μείάνδρυος ’. τδ μέσον τοΰ ξύλου 
διά τδ είναι εύτονον τοϋτο τδ μέρος. Άλλοι δέ διαστείλαν- 
τες τδ μέλαν δρυός είς δύο μέρη λόγου άποδεδώκασί τδ μέσον 
τής δρυδς μέρος (διά τδ) μέλαν είναι καί άσηπτον διαμένειν». 
Τδ μεΑάκόρυος φαίνεται ήμΐν άλλόκοτον καί ίσως μεταγρα- 
πτέον μεΛάνδρυον·

17*
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Τών νεωτέρων άλλοι μέν συμφωνοΰντες τφ Άριστάρχω έκ- 
λαμβάνουσι τδ pe.lar όρνός άντί τοΰ φλοιού τής δρυός, άλλο» 
δέ άντι τοϋ εγκαρδίου ή τής μήτρας ("Ίδε Δοιδερλΐνον 'Ομηρ. 
ΓΛωσσ. § 2149 και Άμείσιον ^Οδυσσ. S, 42 Anh. Πρβ. και 

Όμηρ. Έβελ. Τόμ. Α', σελ. 405 κέξ.).
Όμοίως τώ μεΛΑτδρυον εινε έσχηματισμένον τδ γεράνδρνοτ, 

ου ποιείται χρήσιν δ Θεόφραστος και άλλοι (Πρβ. Σπαννέμιον 
KaAJtfi. Τόμ. Β', σελ. 38 Έρν.), Λέγεται δέ και άκρόδρνοτ 
—ακρόδρνα και εκδρυον. Ήσύχ. «νΕνδρυονκαρδία δέν
δρου και τδ μέσαβον»

Έν τή παρά τω Φωτίω φερομένη πλημμελεΐ γραφή ρεΕΙή- 
dpvor παρατηρεΐται μετάπτωσις τοΰ Α είς τδ Λ και τοΰ Ν είς 
τδ Η (μεΛΑΝδρυοτ — μεΑΛΙΙδρυον). Τής συγχύσεως τοΰ Α 
και Λ θά καταλέξωμεν άλλαχοΰ πολλά παραδείγματα (Πρβ. 
κα'ι Μερ. Πέμπτ. § 4), ουκ ολίγα δέ και τής τοΰ Ν καί Η. Βά· 
στιος Γρηγορ. Κορ. σελ. 429 Σχαιφ. «nam litterae η et ν 
formis pictae maiusculis tam similes sunt, ut, nisi sen
sum vocis consulas, internoscere non possis» και Κόβη· 
τος Μ^ησοσ. 4878, σελ. 383 «Difficillime in libris antit 
quis discernuntur H et N».

§ 5. διασήσας — διασεΐσας.

Διοσκορίδ. Τόμ. Α', σελ. 252 «είτα άλέσας καί διασείσας 
κοσκίνω λεπτω άπόθου».

Τδ παντελώς άνάρμοστον έν τη προκειμένη ρήσει διασεΐσας 
έκ τοΰ διασείω ίπάναγκες εινε νά μεταβληθη είς τδ διασήσας 
έκ τοΰ διασήθω. Όρθώς άναγινώσκεται έν σελ. 74 4 «έπειτα 
κόψας αυτής μνάν μίαν καί διασήσας λεπτω κοσκίνω ένδησον 
όθονίω άραιω» καί έν σελ. 746 «τδ δέ έγκαθήμενον πράως δια~ 
σήσατζες μεταχέουσιν είς έτερον άγγεϊον». Πρβ. καί Ίππο- 
κρατ. Τόμ. Β', σελ. 22 «καί καταλέσαντες καί διασήσα/τες» 
καί σελ. 638 «κόψας καί διασήσας^. Έτι δέ σελ. 699 «τοΰ 
σέλινου τδν καρπδν φώσαι καί κόψαι και σήσαι καί έρύσιμον 
ωσαύτως καί μήκωνος καρπδν ξύν άλφίτοισι σήσαι».
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Είνε δέ μάλιστα συνήθης τώ Διοσκορίδιρ ή μετοχή του παθη

τικού παρακειμένου τοΰ άπλοΰ ρήματος, οίον Τόμ. Α', σελ. 68 
«σμύρνης κεκομμένης και σεσησμένηςί*· σελ. 637 «τέφραν σε· 
σησμένη? έπι γης καταστρώσαντες». σελ. 728 «θύμου κεκομ- 
μένου και σεσησμέ^ου»· σελ. 732 «νάρδου άγριας της ρίζης 
προσφάτου λειώσας σεσησμένης κάθες κτέ.». σελ. 734 «σέ
λινου σπέρματος ωρίμου νέου σεσησμίνου κτέ.». σελ. 737'«σ«- 
σησμίνα έν όθονίω δη'σας κτέ.». Τόμ. Β', σελ. 60 «ομοίως δέ 
καί ρίζαν γεντιανής άποθέσθαι κεκομμένην και σεσησμένην». 
σελ. 262 «συν σιδίοις κεκομμένοις καί σεσησμένοις^..<3ζ\. 280 
«μιγνυμένου ποτέ όριγάνου κεκομμένου καί σεσησμένου». Κα
κώς έν Τόμ. Α', σελ. 88 είνε γεγραμμένον «μίσγουσι δέ έ'νιοι 
δολίζοντες ρητίνην πιτΰίνην σεσημίν^ν καί γυριν» αντί τοΰ 
σεσηΣμέ^τ. Πλημμελώς έχει καί τδ έν σελ. 240 «κάλλιστος 
δέ ό πρότερον ση&εΐς γίγνεται χόνδρος». Ό ορθός τόπος είνε 
σηΣ^εΙς^ ώς έν σελ. 770 «άμεινον δέ έστι τδ πρώτον άπο- 
σησ^έκ». Πρβ. καί σηΣζέοκ σελ. 240 καί 770 καί Γεωπον. 
Γ’, ζ', 1.

Και παρ’ Όρειβασίω φέρεται καθ’ ίμαρτημένην άνάγνωσιν 
Τόμ. Β', σελ. 227, 8 «καί κόψας ώς ότι λεπτότατα καί όιασεί- 
σας» και σελ. 260, 5 «έπειτα μετρίως κόψας και όιασείσα^ 
αντί τοΰ όιασησας (Πρβ. καί σελ. 348, 1 καί σελ. 434, 13)' 
έτι δέ σελ. 362,12 «καί ξηρά δέ ή κεφαλή δμοΰ τφ σπέρματι 
κοπείσα καί σεισθεϊσα» αντί τοΰ σΗσθεϊσα,. Πρβ. σελ. 268,7 
«τά ξηρά πάντα δμοΰ κόπτειν δει καί σήθειν» καί Τόμ. Α', 
σελ. 405, 10 «θύμου κεκομμένου καί σεσησμ^ονΌ καί Τόμ. Δ', 
σελ, 554, 25 «τοΰ μέν έλλεβόρουδίχα της εντεριώνης κεκομ
μένου καί σεσησμένου».

Έν Τόμ. Β', σελ. 364 κεΐται «ύσσωπον ή πόα ξηρά κόπτε
ται και σείεζα^, οπερ ημείς οΰδαμώς όκνοΰμεν νά μετατυπώσω- 
μεν εις τδ σήθεζαι. Πρβ, Γαλήν. Τόμ. ΙΒ', σελ. 829 «τά ξηρά 
κόπτεται και αηθεζαι^ ή δέ κόλλα δξει βρέχεται» καί Τόμ. ΙΓ', 
σελ. 103 «τά ξηρά κόπτεται καί σήθεταί λεπτοτάτω κοσκίνω».
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Όρθώς ό Δαρεμβέργης έζέδωκεν εν Τομ. Α', σελ. 289, 3 ασή- 

σαι λεπτω κοσκίνω» άντί τού φερομένου έν τοϊς κώδιξι σεϊσαι- 
Άλλά παρα/θείς ύπδ τής πρδ μικρού μνημονευθείσης πλημμελούς 
γραφής σείεται εγραψεν έν Τόμ. Β', σελ. 864 «σείεται: il sem- 
ble que σείω etait employe dans le sens de σηθω passer 
au tamis. Peut-etre, dans le IV livre (cb. 7, t. I, p. 289, 
]. 3), aurions-nous du ne pas cbanger σεϊσαι en σήσαι».

Άναγινώσκεται δέ καί έν τω Λεζικω τοϋ Ησυχίου «Σινιάσαι: 
σεϊσαι, κοσκινεύσαι’ καί τδ κόσκινον δέ σινιατήριον» καί έν τω 
τοϋ Φωτίου σελ. 512, 22 «Σινιάσαι: σεϊσαι, κοσκινήσαι (Γρ. 
κοσκίνισα^, θορυβήσαι, ταράξαι, πειράσαι» (Πρβ. καί Σουΐδ. λ· 
σινιάσαι καί Αοβέκκιον 'Ρηματ. σελ. 93). Άλλ’ ίσως ή αληθής 
γραφή είνε σήσαι. Τά έν τω Μεγάλω Έτυμολογικω σελ. 710, 
39 γεγραμμένα «Καί έκ τοϋ σω, δ δηλοϊ τδ σείω, έτερον πα- 
ράγωγον ρήμα τδ σήθω, τδ κοσκινίζω’ δ δηλοϊ τήν αύτήν κίνη- 
σιν συνεχή τήν έν τω κοσκίνω» ούδεμίαν δύνανται νά έχωσι ρο
πήν είς πίστωσιν τής γραφής σεϊσαι. Παρασημειωτέον δ’ οτι, άν 
τδ δνομα είνε σινιατήριον άνευ τοΰ Σ, οφείλει τδ άπαρέμφατον 
τοϋ αορίστου νά προπερισπασθρ, οιον σινιάσαι.

§ 6. άποσεσησμένα — άποσεσεισμίνα.

ΤαΚ-φ. Τόμ. ΙΑ', σελ. 218 «τήν μέν πρώτην προσφοράν άλ
φιτα κριμνώδη πεφρυγμένα, ευ άποσεσεισμενα^.

Ούχί άποσεσεισμένα διά τής διφθόγγου ΕΙ, δπερ ούδέν ση
μαίνει έν τω προκειμένω χωρίω, άλλ’ άΐίοσεσησμένα διά τοΰ 
φωνήεντος Η ήτο κατ’ άρχάς γεγραμμένον, παρέφθειραν δ’ αυτό 
οί βιβλιογράφοι.

Πολλάκις δ’ έν τοϊς τοϋ Γαληνού γίνεται χρήσις τής άπλής 
μετοχής τοϋ παθητικού παρακειμένου, οιον Τόμ. ΙΒ', σελ. 827 
«κεκομμένα καί σεσησμένα λεπτοτάτω κοσκίνω». σελ. 839 
«κεκομμένης καί σεσησμένης λεπτοτάτω κοσκίνω». σελ. 869 
«πεπέρεως λευκού κεκομμένου καί σεσησμίνου^. Τόμ. ΙΓ', σελ. 
58 «πεφωγμένου καί κεκομμένου και σεσησμίγου^ (Πρβ. καί 
σελ. 59 καί 84). σελ. 100 «πεπέρεως κεκομμένου καί σεσησμέ·. 
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rov». σελ. 248 «μυροβαλάνου τών λεπύρων κεκομμένων και 
σεσησμένων». σελ. 257 «τήλεως άληλεσμένης και σεσησμέ- 
νης». σελ. 258 «αψινθίου ξηρού λείου και σεσησμένου» (Πρβ. 
καί σελ. 282). σελ. 301 «ροιάς κελύφων (Γρ. κεΛυφων) κεκομ- 
μένων και σεσησμενων». σελ. 356 «καππάρεως ρίζης κεκομ- 
μένης καί σεσησμένης» καί α άπαντα μίξας κεκομμένα καί σε- 
σησμένα άπόθου είς άγγος κεραμεοϋν» (Πρβ. καί σελ. 779 καί 
4028). Τόμ. ΙΑ', σελ. 309 «καστόριον κεκομμένον καί σεση- 
σμενον» (Πρβ. καί σελ. 462). Τόμ. ΙΘ', σελ. 668 «αλθαίας 
ρίζαν καλώς κεκομμένην καί σεσησμένην καλώς».

Φέρεται δέ καί έν τοΐς έκ τοϋ Δαμοκράτους άποσπάσμασι 
Τόμ. ΙΔ', σελ. 129 «τά ξηρά πάντα παραπλάσεις σεσησμένα» 
καί σελ. 130 «πάλιν ένώσας λεία καί σεσησμίνα» καί σελ. 
132 «σεσησμένα ταΰτα πάντα μέλιτ’ άναλάμβανε» καί «κε
κομμένα ταΰτα πάντα καί οεσηνμένα» καί σελ. 196 «γεντιανής 
τήν ρίζαν εύ σεσησμένην»

Κακώς εινε γεγραμμένον έν Τόμ. ΙΔ', σελ. 364 «κεκαυμένου 
καί οεσημένου» άντί τοϋ σεσηΣμένου. Έν τοΐς Ίπποκρατείοις 
Τόμ. Β', σελ. 865 φέρεται κατά τάντίγραφα σεσηΣμένον καί 
σεσημένον καί σεσΕΙσμ^νον (Πρβ. καί σελ. 319), άλλ’ έν 
σελ. 255 μόνην τήν ορθήν γραφήν σεΣησμένου έχουσι τάντί
γραφα. Ή μετοχή τοϋ παθητικού αορίστου εινε καί όρθώς παρά 
τώ Γαληνώ προενηνεγμένη καί πλημμελώς, οίον Τόμ. ΙΓ', σελ. 
4024 «κοπέντα καί σηΣθέντα λεπτοτάτω κοσκίνω» καί σελ. 
638 «ταΰτα κοπέντα καί σηθέντα λεπτοτρήτω κοσκίνω». Πρβ. 
καί Τόμ. ΙΔ', σελ. 99 «κοπέντα καί σηθίντα λεπτω κοσκίνω». 
Εύρίσκεται δέ καί δίασηθέντα γεγραμμένον έν Τόμ. ΙΒ', σελ. 
924 «κοπέντα δηλονότι καί διασηθ&ντα^ οπερ, ϊν’ έχτ) όρθώς, 
οφείλει νά προενεχθή μετά τοϋ Σ διασησθένταΌ^ ώς έν σελ. 
885 «διασηΣθέντα καλώς λεπτω κοσκίνω». Πρβ. καί Τόμ. 
I©', σελ. 137 «Σητανώδει: ήτοι έκ τών σητανίων πυρών ή 
(έκ) διασεσηΣμένων καί λεπτών άλεύρων» (νΐδε καί Λοβέκκιον 
ΣοφοκΛ. Κί. σελ. 319 έκδ. β'. Πρβ. δέ καί Άρεταΐ. σελ. 178. 
193. 205. 208. 214. 216 Έρμ.).
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Ώς δ’ έλέγετο σηΣθείς και σεσηΣμ.εΐο<^ ούτω και αση~ 
Στος, οίον Δίφιλ. παρ’ Άθην. σελ. 115, γ' «έξ άσησζωτ ά.~ 
λεύρων γινόμενοι» και Σέλευκ. παρ’ Άθην. σελ. 114, β «έρι- 
κίταν δέ καλεϊσθαι τον έξ έρηριγμένου καί άσηπτου πυροΰ γι- 
γνόμενον καί χονδρώδους». Πρβ. καί σήσζροΐ. Ήσύχ. κΣήστρα', 
κόσκινα».

Εύρίσκεται δέ παρά τω Γαληνώ καί το άπαρέμφατον τοΰ 
παθητικού παρακειμένου, οιον Τόμ. ΙΔ', σελ. 50 «εύδηλον δ’ οτι 
σεσήσΰαι τοΰτο χρή λεπτω κοσκίνω καί μετά ταϋτα ακριβώς 
λελειώσθαι».

Τοΰ ένεργητικοΰ ενεστώτας καί αορίστου έχομεν έκ τοΰ Γα
ληνού νά καταλέξωμεν τά έξης παραδείγματα. Τόμ. ΙΒ', σελ. 
436 «καί κόψας σήβε λεπτοτάτω κοσκίνω». σελ. 438 «κόπτε 
καί σήθε λεπτω κοσκίνω». σελ. 344 «κόψαντα δηλονότι και 
σησαγτα πρότερον». σελ. 453 «σ^σας λεπτοτάτω κοσκίνω». 
Τόμ. Γ, σελ. 924 «ούτω κόψαις καί (Πρβ. και Γεωπον.
Β', 32). Τοΰ παθητικού ένεστώτος έμνημονεύσαμεν έκ τοϋ Γα
ληνού παραδείγματα έν τοΐς έμπροσθεν (σελ. 241).

Ποιούνται δέ καί άλλοι χρήσιν τού ένεργητικοΰ ένεστώτος καί 
απλού όντος και μετά της προθέσεως ΑΠΟ ή ΔΙΑ έκφερομένου, 
οίον Όρειβάσ. Τόμ. Β', σελ. 268, 7 «κόπτειν δει καί οηθεεν». 
Παλλάδ. π. Βραχμ. σελ. 46 «θάλασσαν δικτύοις σήθειν». Φωτ. 
Λεξ. σελ. 177, 26 «Κρησέρα: όθόνιον αραιόν, είς ο έμβάλλαντες 
τά άλευρα σήθουσιν^. Άθην. σελ. 591, γ' «Ήρόδικος δέ—τήν 
μέν παρά τοΐς ρήτορσί φησιν όνομαζομένην Σηστον καλεϊσθαι διά 
το άποσήΟείΓ καί άποδύειν τούς συνόντας αύτη». Κλήμ. Άλεξ. 
σελ. 164 «τον άρτον έκθηλύνουσιν αποαήθοντες τοϋ πυρού τό 
τρόφιμον». Ήσύχ. «Άλευρότησις: τηλία, είς ήν τά άλευρα άια- 
σηΟονσεν^· Πρβ. καί Σουΐδ. ^Σήθοντες: κοσκινίζοντες». Ό 
Πολυδεύκης μνημονεύει τό τ’ ένεργητικον διασήθειτ καί το πα
θητικόν δεασήθεσθαί·, οίον Ζ', 97 «δεασήθοντες, διηθοϋντες, 
διακρίνοντες» και 7', 74 «το δέ έργαλεϊον έν ώ τά άλευρα 
οήθετο .

Παρατηρητέον δ’ οτι έν τω περί Αέρων Ύδάτων Τόπων τού 
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*Ιπποκράτους κεφ. Γ άντι τοΰ «δέεται δε αφέψεσθαι και άηο- 
σηιτεσθαε^ έγράφη ύπό τε τοϋ Κοραή καί άλλων άποσήθεσθαΛ 
(*1δε Έρμερίνσιον 'ίπποκρ. Τόμ. Α', σελ. 256).

Έσχηματίσθη δέ τδ σηθω έκ τοΰ σάω-σω, ώς τδ γήθω έκ 
τοΰ νάω-νω. Ό παλαιότερος τύπος άπαντα παρά τω Ήροδότω 
λέγοντι βιβλ. Α', 200 «έσβάλλουσι ές δλμον και λεήναντες 
ύπέροισι σωσι διά σινδόνος» (Πρβ. Έτυμ. Μέγ. σελ. 710, 41. 
•Έτι δέ Αοβέκκιον ^Ρηματ. σελ. 90 και σελ. 93).

Τοΰ ονόματος σήσις ποιείται μνείαν δ Σουίτας γράφων «Σή· 
σις: ή τοΰ κοσκίνου».

Φέρεται δέ παρά τω Γαληνω Τόμ. Τ', σελ. 481 και «εί τις 
αύτών άλεσθέντων ύποσείσας λεπτότατον άλευρον άρτους 
έκ τοΰ λοιποΰ ποιήσαιτο τούς πιτυρίας όνομαζομένους», οπερ πι- 
δανώτατα εινε πλημμελής άνάγνωσις τοΰ ύποσήσας η μάλλον 
’ΑΠΟσήσας. Τδ έν Τόμ. 1', σελ. 887 «έστι δέ ύπύσει,σμα λι
βανωτού τδ φάρμακον τοϋτο» και Τόμ. ΙΒ', σελ. 722 «ίστέον 
οτι καλοΰσιν ιδίως μάνναν τδ ΰπόσεισμα τοϋ ύποτεδρυμμένου 
κατά τά μεγάλα φορτία λιβάνου» δύναται εύκόλως νά νοηθή 
έκλαμβανόμενον άντι τοΰ ύποσεσεισμένου, τουτέστιν έκ της σεί- 
σεως κατενηνεγμένου η καταπεπτωκότος.

§ 7. ΙεροσκοπΙα'— άεροσκοπία.

Σχολ. Ίλιάδ. σελ. 8, 45 Βεκκ. «"Εστι γένος τι η μαντική 
διαιρουμένη είς είδη τρία, είς οίωνοσκοπίαν, είς άεροσκοπίατ και 
την διά τών όνειράτων μαντείαν».

Παράδοξον ήμΐν φαίνεται δτι τήν άτόπως έ'χουσαν ταύτην 
γραφήν έτήρησε καί δ Δινδόρφιος έν τή έκδόσει τών είς τήν Ίλι- 
άδα Σχολίων Τόμ. Α', σελ. 17, 15.

Ή γνησία γραφή είνε ίεροσκοπίατ, δπερ σημαίνει τήν μαν
τείαν ήν ποιείται τις σκοπών τά ιερά. Ό Τζέτζης έν τή είς τήν 
Ίλιάδα Εξηγήσει μνημονεύων τήν διαίρεσιν τής μαντικής παρα- 
λαμ,βάνει τδ ίερατικήκ άντι τοϋ ίε^οσκοπίαγ σελ. 812, 36 
Βαχμ. «ή μαντική γένος έστί' διαιρείται δέ, ώσπερ τινές λέγου- 
σιν, είς είδη Γ'· είς οίωνοσκοπίαν, Ιερατική καί τήν διά τών 
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ονείρων». Πρβ. και σελ. 813, 12 «ή δέ ιερατική καλείται και 
σπλαγχνοτομιζή κα'ι θυτιζή» και Εύσταθ. σελ. 47, 35 «τάν 
την θυτιζήν εϊτουν ιερατικήν μετιόντα». Λεγει δ’ ο Τζετζης 
καί «είσί δέ καί άλλα είδη ά παρέλειψαν μαντικής' λεζανομαν- 
τεία, αστρονομία, άεροσκοπία, σημειοσζοπια και έτερα μύρια» 
καί «τής δέ άεροσκοπίας ήν τό δράν τον αέρα σκοτεινόν ή λαμ
πρόν ή ωχρόν καί πρός ταΰτα περί τών μελλόντων προλέγειν» 
(σελ. 812, 38 καί σελ. 815, 5).

Έν ταϊς Έκλογαΐς τοΰ Στοβαίου ώς είδη τής μαντικής κατα
λέγονται τό ονειροκριτικόν καί τό οίωνοσζοπιζδν καί τό θυτι- 
κόν, οπερ ούδέν τής ίεροσκοπίας διαφέρει. Τόμ. Β', σελ. 60, 24 
Μειν. «διό καί τά είδη τής μαντικής είναι περί αυτόν, τό τε 
ονειροκριτικόν καί τό οίωνοσκοπικόν καί θυτικόν καί εί τινα 
άλλα τούτοις έστί παραπλήσια».

Τοΰ ονόματος Ιεροσκοπία φέρεται χρήσις καί έν τοΐς 'Ιππο- 
κρατείοις Τόμ. Α', σελ. 292 «καί σχεδόν άν κατά γε τό τοιόν- 
δε την τέχνην φαϊεν ώμοιώσθαι μαντική, δτι καί οί μάντιες τόν 
αυτόν όρνιθα, εί μέν αριστερός είη, αγαθόν νομίζουσιν είναι, εί δέ 
δεξιός, κακόν' ενιοι δέ τών μαντίων τάναντία τούτων* καί έν ίε- 
ροσκοπίΐ] τά τοιάδε ευροι τις άν άλλα έπ’ άλλοισι».

Υπομνηματιζόμενος δέ ταΰτα ό Γαληνός γράφει Τόμ. ΙΕ', 
σελ. 441 «Μαντικήν μέν ώνόμασε τήν οίωνιστικήν, καί ίερο~ 
σκοπιάν δέ τήν θυτικήν υπό τών πολλών καλουμένην, ήν όντως 
καί οί άλλοι παλαιοί καλοΰσιν ΐεροσκοπίαν, επειδή σκοποΰντες 
τά ίερεΐα προλέγουσιν έξ αύτών οί περί ταΰτα δεινοί τά γενη- 
σόμενα* ίερεΐα δέ ίσμεν ονομαζόμενα άπαντα τά τοΐς θεοΐς είς τι
μήν γιγνόμενα, οία τά τών θυομένων ιερείων, ών τά σπλάγχνα 
θεώμενοι προλέγουσιν οί ιεροσκόποι. Τούς δέ διά τής ορνίθων 
πτήσεως μαντευομένους, οΰς οίωνιστάς τε και οίωνοσκόπους όνο- 
μάζουσι, τούτους νΰν μάντεις έκάλεσεν δ 'Ιπποκράτης. Καίτοι 
τό τοΰ μάντεως όνομα καί ή μαντική κατά πασών τών ουτω 
προλεγουσών τεχνών έπιφέρεται' μάντεις μέν γάο καλούνται οι 
τε ιεροσκόποι καί οί οίωνισται και οί γενεθλιακοί προσαγορευό- 
μενοι καί οί διά συμβόλων καί οί διά ιερείων προλέγοντες τά 
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έσόμενα, πρός τούτοις τε χρησμολόγοι και θεομαντεις ενιοε δε 
και τούς όνειροπόλους ύπό τοϋ ποιητοϋ κληθεντας έν τοΐς μαν- 
τεσι καταλέγουσιν. Άλλ’ δ γε 'Ιπποκράτης δήλος οτι τους οιω- 
νιστάς μόνους ονομάζει μάντεις ωσαύτως τω ποιητή* και γαρ 
κάκεΐνος έν πολλοις μέρεσι της ποιήσεως ένδεικνύμενος την οιω- 
νιστικήν τέχνην πρόγνωσιν είναι τών γενησομένων, ομοίως εν αρ
χή τοϋ άλφα φησί*

’Αλλ’ άγε δη τινα μάντιν έρείομεν ή ίερήα 
ή και δνειροπόλον καί γάρ τ’ οναρ έκ Διός έστιν.

ιερέα μέν λέγων τόν Ιεροσκόπον^ όνειροπόλον δέ τόν περί τούς 
όνείρους έχοντα, μάντιν δέ δηλονότι τόν οίωνιστην* ου γαρ δη 
παρέλιπεν αύτόν, εις τά μέγιστα πολλαχόθι της ποιήσεως και 
τή περί τούς οιωνούς τέχνη χρώμενος». Πρβ. και σελ. 448 «και 
γάρ δ οίωνιστής και ιεροσκόπος καί μουσικός και ρητωρ κτέ.»

Τοϋ ίεροσκοπΐα παρέχουσιν ήμΐν παραδείγματα και άλλοι 
συγγραφείς, οίον Διόδωρος δ Σικελιώτης Α', ογ', 4 «και διά μέν 
τής αστρολογίας καί τής ίεροσκοπίας τά μέλλοντα προσημαι- 
νοντες» καί Β', κθ', 3 «καί τά περί τήν ίεροσκοπίαν άκρως 
έπιτυγχάνειν νομίζονται» καί δ Ψευδοπλούταρχος περί τοϋ βίου 
καί τής ποιήσ. Όμηρου 212 «ταύτης ούν τό μέν τεχνικόν φασιν 
είναι οί Στωϊκοί, οίον ίεροσκοπίαν καί οίωνοσκοπίαν καί τό περί 
φήμας και κληδόνας καί σύμβολα» καί δ Ιάμβλιχος περί τοΰ 
Πυθαγορ. βίου 93 «και άντι τής διά θυσιών ίεροσκοπίας τήν 
διά τών άριθμών πρόγνωσιν παρέδωκεν». Άλλ’ άντι τοϋ θυσιών 
ο ν) Φλωρεντία κώδιξ έχει θυσίριων. Πρβ. § 98 «παρατίθεσθαι 
δέ καί κρέα ζώων θυσίμων» καί § 85 «είς μόνα τών ζώων ούκ 
εισέρχεται άνθρώπου ψυχή ά θέμις έστί τυθήναι* διά τοΰτο τών 
θυσίμων χρή έσθίειν μόνον—άλλου δέ μηδενός ζώου».

Τό θυτική., οπερ κοινόν υπήρχε κατά τούς χρόνους τοϋ Γαλη
νού, εύρίσκεται παρά τώ 'Ηρωδιανώ Τστορ. Η', γ', 7 «πολλών 
ένδον όντων περί θυτικΐγν τε καί ήπατοσκοπίαν έμπειρων τά τε 
ιερά αίσια άπαγγελλόντων» καί παρά τω Ώριγένει Τόμ. Η', σελ. 
33 «τοσούτων δέ φερομένων οδών προγνωστικών, ούκ οίδ’ όπως 
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έξώκειλαν οί άνθρωποι έπι τά την μέν οίωνιστικήν και την θυτι- 
κήν μή λέγειν περιέχειν τδ ποιούν αίτιον, άλλά σημαίνειν μόνον, 
και τήν άστεροσκοπικήν, ούκέτι δέ τήν γενεθλιαλογικήν» και 
Τόμ. ΙΗ', σελ. 72 «τών έθνών χρωμένων μαντείαις είτε διά 
κληδόνων είτε δι’ οιωνών είτε δι’ ορνίθων είτε δι’ έγγαστριμύ- 
Θων είτε καί διά τών τήν θυτικήν έπαγγελλομένων είτε καί διά 
Χαλδαίων γενεθλιαλογούντων» (Πρβ. καί ’Αθήν. σελ. 659, δ'). 
Έν τοΐς είς Αισχύλον Σχολίοις σελ. 232, 9 λέγεται «είς τέχνην 
δυσκόλως νοουμένην, ήτοι την θυτικήν μαντείαν»· Πλημμε- 
λώς παρά Σέξτω τώ ’βμπειρικώ σελ. 420, 13 άναγινώσκεται 
«Πρδςτούτοις εί μή είσι θεοί, ούδέ μαντική ύπάρχει, έπιστήμη 
ούσα θεωρητική καί εξηγητική τών ύπδ θεών άνθρώποις διδόμε
νων σημείων, ούδέ μήν θεοληπτική καί άστρομαντική, ού Λογική, 
ούχ ή δι’ ονείρων πρόρρησις» άντί τοΰ θυτική. Πρβ. σελ. 641, 
16 «αί δέ έπαγγέλματι μέν είσι τέχναι, ού πάντως δέ καί κατ’ 
αλήθειαν, ώς Χαλδαϊκή τε καί θυτική» (’Ίδε Φαβρίκιον Σέζτ. 
'Εμπειρ. Τόμ. Β', σελ. 592).

Λέγεται δέ καί κατ’ ούδέτερον γένος τό θυτικόν^ τό δυτι
κόν μέρος ή είδος της μαντικής, Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 904, 
έ «Ούτοι τά πλεΐστα μέρη τής μαντικής έγκρίνουσι. Ξενοφάνης 
και Επίκουρος άναιροΰσι τήν μαντικήν. Πυθαγόρας δέ μόνον τό 
δυτικόν ούκ έγκρίνει». Γαλήν. Τόμ. ΙΘ', σελ. 320 «Ξενοφάνης 
καί Επίκουρος άναιροΰσι τήν μαντικήν. Πυθαγόρας μόνον τό δυ
τικόν ούκ άνήρει (Γρ. εγκρίνει}». Πρβ. καί Στοβ. Έκλογ. Τόμ. 
Β', σελ. 60, 24. Έν τοΐς Άπομνημονεύμασι τοΰ Ξενοφώντος 
βιβλ. Α', ά, 3 κεΐται «δ δ’ ούδέν καινότερον είσέφερε τών άλ
λων, όσοι μαντικήν νομίζοντες οίωνοΐς τε χρώνται καί φήμαις 
καί συμβόλοις καί θυσίαις». Πρβ. καί Σχολ. Ίλ. Τόμ. Γ', σελ. 
16, 15 «ιερέα δέ τδν διά θυσιών (μαντευόμενον)» καί μετ’ 
ολίγα «τδν γάρ νΰν λεγόμενον θύτην ιερέα φαίνονται καλοΰντες 
πάλαι» καί Ήσύχ. «-Θύτης', μάντις, ιεροσκόπος». Έν τοΐς 
Κραμ. Όξ. ’Αν. Τόμ. Β', σελ. 387, 11 κεΐται «καί παρά τοΐς 
θυτικοΐς τα κατώτερα μέρη τοΰ ήπατος».

Παρήχθη δέ τδ ίεροσκοπία έκ τοΰ ιεροσκόπος, ού γίνεται 
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χρήσις ύπδ Διονυσίου του 'Αλικαρνασσέως 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 281 
«έταξε μάντιν έξ έκάστης φυλής ενα παρεΐναι τοΐς ίεροϊς, δν 
ήμεϊς μέν ιεροσκόπον καλοΰμεν, 'Ρωμαίοι δε ολίγον τι τής άρ
χαίας φυλάττοντες ονομασίας άρούσπικα προσαγορευουσιν» και 
ύπδ Διοδώρου τοϋ Σικελιώτου ΛΒ', ιβ', 2 «τήν δέ δεισιδαιμ.ονη- 
σασαν και τοΐς άπδ Τυρρηνίας ΐεροσχόποις πεισθεΐσαν ζώντα 
προστάξαι καΰσαι» και ύπδ του Στράβωνος σελ. 154 «ΰυτικοί 
δ’ εισι Λυσιτανοΐ τά τε σπλάγχνα έπιβλέπουσιν ούκ έκτέμνοντες 
—σπλαγχνεύονται δέ και δι’ άνθρώπων αιχμαλώτων καλύπτον 
τες σάγοις’ ειθ’ όταν πληγή ύπδ τά σπλάγχνα ύπδ τοΰ Ιεροσκό
που, μαντεύονται πρώτον έκ του πτώματος». Ό Μεινέκιος έξέ- 
δωκεν δταν πΛηγη τά σπλάγχνα έξαλείψας τήν πρόθεσιν ΥΠΟ. 
Σημειωτέον δ’δτι τάντίγραφα τοΰ Στράβωνος έν σελ. 762 φέ- 
ρουσι «παρά δέ τοϊς 'Ρωμαίοις οί Τυρρηνικοι ωροσκόποι», οπερ 
μετεβλήθη ύπδ τών κριτικών είς τδ ιεροσκόποι ή οίωνοσκόποι. 
Πρβ. και σελ. 813 «τών 'Ρωμαίων άρκουμένων τοϊς Σιβύλλης 
χρησμοϊς και Τυρρηνικοϊς θεοπροπίοις διά τε σπλάγχνων και όρ- 
νιθείας καί διοσημιών».

Έσχηματίσθη δ’ έκ τοΰ Ιεροσκόπος και ρήμα ίεροσκοποΰ· 
^αι, οιον Πολύβ. ΛΔ', β', 6 «μάντεις τε και ίεροσκοπουμένους 
άποδείκνυσθαι βασιλέας» και Διόδ. Σικελ. Α', ό, 9 «μετά δέ 
ταΰτα τοΰ βασιλέως ίεροσκοπησαμένου μόσχω και καλλιερή- 
σαντος, κτέ.». Κατά τδν αύτδν τρόπον εύρίσκονται προενηνεγ- 
μένα και τά παρά τδ όρνιθοσκόπος καί οίωνοσκόπος γενόμενα 
ρη'ματα, όίον Λευιτ. ΙΘ', 26 «ούκ οΐωνιεϊσθε ουδέ όρηθοσχο- 
πήσεσθε» (Πρβ. και Ώριγέν. Τόμ. ΙΘ', σελ. 154). ’Ιώσηπ. Άρ- 
χαιολ. ΙΗ', έ, 3 «έλέγετο δέ και τδν Άρέταν οιωνοσκοπησάμε- 
νον πρδς τήν άγγελίαν τής Οΰϊτελλίου στρατείας φάναι κτέ.». 
Παρ’ Ευριπίδη λέγεται κατ’ ένεργητικδν τύπον οίωνοσκοπω. 
Πρβ. και έξιχνοσκοπω—έζιχνοσκοποΰμαι. Ό Κόβητος (Μνη- 
μοσ. 1876, σελ. 83) βάρβαρον ύπολαβών τδ ίεροσχοπουμένους 
μετέγραψεν ιεροσκόπους γενομένους.

'Ως δέ λέγεται ιεροσκόπος—ιεροσκοπία—ίεροσκοποΰμαι, 
ώ ομοια τδ οίΜοσκόπος^οΙωνοσκοπία-’-οίωνοσκοπω ή οίωζ 
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νοσκοΛοΰμαι και τδ όρνιθοσκόπος—όρνιθοσκοπια—όρνιθο- 
σκοποΰμαι ή όρνεοσκόχος—όρνεοσκοπία,—όρνεοσκοχω, ού
τω και ήπατοσκόπος — ήπατοσχοπία — ηπατοσχοπω και 
σχ^αγχνοσκόχος — σχΛαγχνοσκοχία — χχ^αγχνοσκοχώ. 
Πρβ. και τερατοσκόχος-ία και σημειοσκόχος-1α-ω· Υπάρχει 
δέ και ρήμα σχΛαγγνεύομαι, ώς όρνιθεΰομαι, ά\\Ί έκ τοΰ 
οιωνός σχηματίζεται οιωνίζομαι, έξ ού το οίάνισμα, οίωνι- 
σμός, οίωνιστής, οίωνιστικός (οίωνιστική), οΐωνιστήριον 
(=οίωνοσκοπεΐον).

Ttjv γνώμην τοΰ Γαληνού άποφαινομένου οτι ό 'Όμηρος έν τω 
άλφα της Ίλιάδος έποιήσατο χρήσιν της καθολικής λέξεως μάν- 
τις πρδςδήλωσιν τοΰ οίωνιστοΰ ήοίωνοπόλου (ώς τοΰ κατ’ έξοχήν 
μάντεως όντος) κρείττονα ημείς καί άποδεκτοτέραν εύρίσκομεν 
της τοΰ Άριστάρχου και άλλων ύπολαμβανόντων οτι είπών ό 
ποιητής μάντιν γενικώς έπηνεγκεν ώς είδη τδ ίερηα και όνει- 
ροχό^ον. Σχολ. Ίλ. Τόμ. Α', σελ. 17, 10 «Μάντιν έρείομεν, η 
ίερήα η και όνειροπόλον : Μέχρι τοΰ έρείομεν διασταλτέον, ειτα 
η ίερήα η και όνειροπόλον, ϊνα γενικόν μέν ή τδ μάντιν, είδη 
δέ τά έπιφερόμενα. Ούτως Ήρωδιανός. Και δ Νικάνωρ δέ ούτως 
λέγει» καί σελ. 17, 19 «Ή διπλή οτι μάντις γενικώς, ίερεύς 
δέ καί όνειροχό.Ιος είδικώς, είδη μάντεων». Άλλ’ άν όρθή ή 
έξη'γησις αύτη είνε, απορία εύλογωτάτη άνακύπτει τί παθών δ 
'Όμηρος έν πράγματι μεγίστω καί πλείστης δεομένω μερίμνης 
έπελάθετο η άπηξίωσε νά μνημονεύση τών οίωνοπόλων, οίς μά
λιστα προσεϊχον οι "Ελληνες καί ών δ έπιφανέστατος ήγεμών 
αύτοϊς είς τήν Τροίαν έγένετο (’Ιλ. Α, 71). 'Ίνα λοιπόν άπαλ- 
λάξωμεν τδν ποιητήν τής κατά τήν Άριστάρχειον έκδοχήν 
ασύγγνωστου άτοπίας, όφείλομεν νά συμφωνήσωμεν τώ Γαληνώ 
άκούοντι τδ όνομα μάντιν έν ϊσω τώ οίωνιστήν. Καί αληθώς, 
είπόντος τοΰ Άχιλλέως

Άλλ’ αγε δή τινα μάντιν έρείομεν ή ίερήα 
ή και όνειροπόλον, καί γάρ τ' οναρ έκ Διός έστιν, 
δς εϊπρ δ τι τόσσον έχώσατο Φοίβος Απόλλων, 
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άνίσταται δ Κάλχας, ΐν’ είπη τήν αιτίαν της τοΰ Απόλλωνος 
οργής, έμφαίνων δι* ων άρχεται του λόγου στίχων

ΤΩ Άχιλεΰ, κελεαί ΜΕ, διίφιλε, μυθήσασθαι 

μήνιν Απόλλωνος, έκατηβελέταο άνακτος

δτι αύτδν μάλιστ’ ένόει δ ’Αχιλλεύς λόγων «Άλλ’ άγε δή τινα 
ΜΑΝΤΙΝ έρείομεν». Όνομάζεται δ’ δ Κάλχας
οχ ως αλλαχού θεοπρόπος οΐωηστής, και μάντίς
άμνμων· Λέγεται δέ περί αυτού και οτι

νήεσσ’ ήγήσατ’ Αχαιών 'Ίλιον εϊσω
ήν δια ΜΑΝΤΟΣΥΝΗΝ, τήν οί πόρε Φοίβος Απόλλων.

Ουτω δέ συνήθης τδ πάλαι υπήρχεν ή έκ τών οιωνών μαντεία, 
ώστε αί λέξεις οιωνός καί ορης παρελαμβάνοντο και έπι καθο
λικής έννοιας προς δήλωσιν πάσης μαντείας, ώς θά παραστήσω- 
μεν ακριβώς αλλαχού.

‘Ο Πορφύριος έξελάμβανε τήν λέξιν μάντιν ουχι έπι τού οίω- 
νιστού απλώς, ώς δ Γαληνός, άλλ’ έπί τού δι’ οιωνών ή σημείων 
ή τεράτων μαντευομένου. Σχολ. Ίλ. Τόμ. Α', σελ. 17, 16 «Έ- 
ρωδιανός τελείαν δίδωσι καί κοινόν τδ μάντιν. Ό δέ Πορφύριος 
τδν δι’ οιωνών ή σημείων ή τεράτων μαντευόμενον, όνειροπόλον 
δέ τδν ονειροκρίτην» καί Τόμ. Γ', σελ. 16, 14 «Ήρωδιανός τε-5 
λείαν δίδωσιν είς τδ έρείομεν, ϊνα ή γενικδν τδ μάντις' δ δέ Πορ
φύριος τρία αποδέχεται, μάντιν λέγων τδν διά οιωνών ή σημείων 
ή τεράτων μαντευόμενον, ιερέα δέ τδν διά Θυσιών, όνειροπόλον 
δέ τδν όνειροπολούμενον, θεατήν ονείρου γεγονότα» καί σελ. 68, 
15 «Ό γάρ διαζευκτικός άλλους καί άλλους δηλοϊ, ώς τδ άλλ’ 
άγε δή τινα μάντιν έρείομεν ή ίερήα ή καί όνειροπόλον. Περί 
τριών γάρ εφη' περί μάντεως, ος έκ σημείων ή τεράτων ή οιωνών 
ή έκ τινων συμβόλων ή άποβάντων λέγει καί μαντεύεται, ώς δ 
Κάλχας έκ τού λοιμού τήν Απόλλωνος μήνιν, έκ τού δράκοντος 
καί τών στρουθών τά περί τήν πόρθησιν τού Ιλίου, δ δέ Θεοκλύ- 
μενος έξ οιωνών αετόν θεασάμενος τίλλοντα πέλειαν' καί ή Ε
λένη έπί τών άρπασάντων τόν ήμερον χήνα έκ τής αυλής κλύτέ 



252 ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.

μοι, αύτάρ έγώ μαντεύσομαι, ώς ένι θυμώ αθάνατοι βαλλουσιν. Ό 
μέν ούν μάντις τοιοϋτος».

Σημειούμενοι πρώτον δτι δέν μαντεύεται ό Κάλχας έζ τοΰ 
λοιμού την Απόλλωνος μήνιν, ην έγίνωσζον οί "Ελληνες, άλλά 
την αιτίαν της μηνιδος δηλοϊ άγνωστον αύτοϊς ούσαν, παρατη- 
ροϋμεν έπειτα δτι ούδαμώς μέν άτοπος εινε ή γνώμη τοΰ Πορ- 
φυρίου νομίζοντας δτι διά της λέξεως μάντις σημαίνεται δ τε έξ 
οιωνών μαντευόμενος ζαί δ έκ σημείων η τεράτων, άλλ’ δμως ή 
επικρατούσα έννοια είνε ή τοΰ οίωνιστοΰ.

Μακρδν περί του προζειμένου λόγον ποιείται δ Εύστάθιος έν 
ταΐς είς "Ομηρον Παρεκβολαϊς (σελ. 47 κέξ.) γράφων «Μάντιν 
δέ οί μέν γενιζώς κα'ι άδιορίστως ειπον τδν απλώς είδότα τδ 
μέλλον καθ’ οίονούν τρόπον μαντικής, ετεροι δέ χατ’ έξοχή ν 
μάντιν έντανθα τδν οίωνοσχόπον ένδησαν' διδ χαΐ τοιοϋ
τος άνίστατΛι, ό ΚάΛχας, ούχ ίερεύς, ταύτδν ό' εΐπεϊν δνη- 
πόΑος, ουδέ όνειροπόΛος, άΛΛά οίωνοπό^ων^ δ έστι των 
περί τούς αισίους οιωνούς ποΛουμένων ήτοι άναστρεφομέ- 
των, ό άριστος' εδει γάρ ενα τών όνομασθέντων τριών άνα- 
στήναι, ή μάντιν ή ιερέα i} όνειροπό^ον' ούχ ήν δέ ούτε ίε- 
ρεύς ούτε δνειροπόΛος ό άναστάς, μάντις άρα ήτοι οΙωνο- 
πόΛος χατά τδν ποιητήν' Σοφοχ.Ιης ά’ άν εϊποι οΐωνοθέ*  
της (*)·  Άλλά τούτο μέν πιθανόν έστιν. "Ομηρος δέ έν άλλοις 
έτερον δμολογουμένως έχει τδν μάντιν παρά τδν οίωνοπόλον λέ- 
γων’ ούτε τι μάντις έών οΰτ’ οιωνών σάφα είδώς. Καί έοικε τά
χα είναι τι μέρος η είδος μαντικής καί τδ τοιοΰτον δνομα τδ 
μάντις, έξιδιασθέντος έν αύτω τοΰ γενικού ονόματος. Καί ίσως 
τοιούτός έστιν δ ένθουσιαστης νίτοι ένθεος, οίονεί μαινόμενος και 
έξεστηκώς έν τώ προλέγειν τά μέλλοντα — ώστε γένος μέν δ 
μάντις, είδη δέ αύτού δ ένταύθα μάντις *̂γουν  δ ένθουσιαστης 
καί δ ίερεύς και δ όνειροπόλος, Ίστέον δέ δτι ούκ έξω λόγου τδ 
καί γενιζώς μέν — νοήσαι τδν μάντιν, είδη δέ αύτοΰ είπειν 

(*) Πρβ. σελ. 51, 13 «δτι δε δ οιωνοπδλος και οίωνόμαντις 
λέγεται κα'ι οΐωνοΟέτης καί ο ι ω ν ι σ τ ή ς δηλοΰσι ν οί παλαιοί».
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τον ίερέα και τδν όνειροκρίτην, ϊνα οτι έρωτηθήτω τις μάν- 
τις, οιον ίερεύς ή όνειροπόλος — Εί δέ δύο τούτων μάντεων όνο- 
μασθέντων, ίερέως και όνειροπόλου, τρίτος άνίσταται ό έξ ετέρου 
είδους οίωνοπόλος Κάλχας, καινόν ούδέν, άλλά και μάλλον άνύ- 
ποπτον τόν Αχιλλέα ποιεί* αύτού γάρ ά'λλους έρωτηθήναι θελή- 
σαντος, έτερος άνέστη, 8ν ού προεκαλέσατο ’Αχιλλεύς. *Εστι δέ 
νοήσαι και οτι ό αύτος Κάλχας και ίερεύς ών και όνει ροπόλος 
περί οιωνούς μάλιστα εύδοζίμει* διά καί ώς παντοιος άνίσταται, 
ήγουν ώς τέλειος μάντις και ούτως άμύμων κατά τδν ποιητήν».

Τοϊς ύπδ τοΰ Εύσταθίου γεγραμμένοις προστίθεμεν τά ύπδ 
του Ψευδοπλουτάρχου παρατετηρημένα έν τω περί τοΰ βίου και 
τής ποιήσεως Όμήρου 202 « Ούδέ ταΰτα ούν "Ομηρος ήγνόησεν* 
άλλ’ οιδε μέν μάντεις και ιερείς και όνειροπόλους, έτι δέ και 
οιωνιστάς^ καί τινα έν Ιθάκη σοφδν

όρνιθας γνώναι και έναίσιμα μυθήσασθαι.

Καί Όδυσσεύς φησιν εύχόμενος

φήμην τίς μοι φάσθω έγειρομένων ανθρώπων 
ενδοθεν. εκτοσθεν δέ Διδς τέρας άλλο φανήτω.

Και πταρμδς δέ παρ’ αύτώ σύμβολον άγαθόν γίνεται. Τοΐς δέ 
μνηστήρσιν έφίσταται ένθεος μάντις έκ τίνος έπιπνοίας σημαίνων 
τά μέλλοντα».

Περί τοΰ έν Όδυσσείας Α, 202 «ούτε τι μάντις έών ούτ’ οιω
νών σάφα είδώς» άναγινώσκεται έν ταΐς Παρεκβολαΐς τοΰ Εύ- 
θίου σελ. 4410, 46 «"Οτι έν μέν τή Ίλιάδι είπών άγε δή τινα 
μάντιν έρείομεν ή ίερήα ή όνειροπόλον τω τοΰ μάντεως όνόματι 
τδν οίωνοπόλον έδόκει δηλοΰν κατ’ έξοχήν — ένταΰθα δέ λέγων 
δτι ούτε τι μάντις έών ούτε οιωνών σάφα είδώς, ήγουν κατά τδν 
παραφραστήν ού βλέπων είς οιωνούς άλλά δηλαδή, φησίν, ώς ο 
θεός κινεί και αύτά τά πράγματα ύποβάλλει προθεσπίζων, μάν
τιν μέν είπεΐν δοκεΐ γενικώτερον τδν απλώς δπωσοΰν μαντευόμε
νον, τδν δέ οίωνοπόλον ιδία ώς είδος τοΰ μάντεως έκφωνήσαι. 
Ούτω δέ καί άλλαχοΰ έν τή Ίλιάδι μάντεως μνησθεις έπιφέρει 
τά είδη, τδν θυοσκόον και τδν ιερέα. Ίσως δέ ένταΰθα και κατά

(Αθηναίου τεύχος δ' τόμου ζ'.) 18
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πολυωνυμίαν ταύτδν δηλοΐ δ τε μάντις και δ σάφα είδώς οιω
νών», περί δέ τοϋ έν Ίλιάδος Ω, 221 «η οί μάντιές είσι θυο
σκόοι η ίερηες» φέρεται έν αύταΐς σελ. 1346, 31 «Έπάγει οίοι, 
μάλλον δέ η οι μάντιές είσι, θυοσκόοι η ίερηες, προθεις μέν καί 
νΰν, ώς καί έν τη Α ραψωδία, τδ γενικόν, τδ μάντεις, έπαγαγών 
δέ τά είδη, τδ ίερηες καί τδ θυοσκόοι, δπερ έκεΐ ούκ έξεφώνη- 
σεν έτερον είδος είπών, τδν όνειροπόλον. Είσί δέ θυοσκόοι μέν 
κατά τούς παλαιούς — οί διά τών έπιθυμιωμένων μαντευόμε- 
νοι, οί καί έμπυροσκόποι καί λιβανομάντεις, ιερείς δέ οί διά τών 
σπλάγχνων* θύη μέν γάρ, φασί, τά θυμιάματα, ιερά δέ τά 
σπλάγχνα». Πρβ. καί Σχολ. Ίλ. Τόμ. Β', σελ. 282, 27 καί 
Τόμ. Γ', σελ. 68, 13 καί 33.

"ϊνα μη τυχόν νομισθη υπό τίνος οτι τδ έν τώ άλφα της 
Όδυσσείας άπαντών «ούτε τι μάντις έών ούτ’ οιωνών σάφα εί- 
δώς» άντιπίπτει η ένεκρίναμεν έκδοχη τοΰ έν τώ άλφα της Ίλιά" 
δος φερομένου «άλλ’άγε δη τινα μάντιν έρείομεν η ίερηα η και 
όνειροπόλον», λέγομεν δτι έν τούτω μέν τδ όνομα μάντις εινε 
παρειλημμένον είδικώς πως είς δ·όλωσιν τοΰ κατ’ έξοχην μάν
τεως ήτοι τοΰ οίωνιστοΰ, έν έκείνω δέ κεΐται έπί της γενικής έν
νοιας, άλλ’ έκφέρων ό ποιητης κατ’ άντίθεσιν τδ γένος καί τδ 
είδος αποβλέπει είς την δι’ ίδιας μνείας έμφαντικην παράστασιν 
τοΰ άξιολογωτάτου τών ειδών* ηγουν ούτε της μαντικής χα^ο- 
Λου ούτε της οίωνιστικης Ιά'ια, έμπείρως έχων.

Παρατηρητέον δ’ οτι δ στίχος «η καί όνειροπόλον, και γάρ τ’ 
δναρ έκ Διός έστιν» ήθετειτο ύπδ τοΰ Ζηνοδότου. Σ/ολ. Ίλ. 
Τόμ. Α', σελ. 17, 20 «Ζηνόδοτος δέ ήθέτηκεν αυτόν. Μήποτε 
δέ ονειροκρίτην ύπείληφεν ούκ όρθώς». Πρβ. καί Φιλόστρ. σελ. 
89 «οι γοΰν έξηγηται τών όψεων, ους όνειροπόλους οί ποιηταί 
καλοΰσιν, ούκ άν ύποκρίνοιντο κτέ.». "Άλλοι άπέδοσαν όρθότε- 
ρον τδν όρώντα όνείρους η τδν όνειροπολούμενον καί θεατήν ονεί
ρου γεγονότα. Σχολ. Ίλ. Τόμ.Γ', σελ. 16, 23 «ό δέ όνειροπό- 
λος αύτός όρα υπέρ ετέρων όνείρους» καί σελ. 17, 2 «τδ δέ όνει- 
ροπόλον ού σημαίνει τδν ονειροκρίτην, ώς τινες έξεδέξαντο, τδν 
περί τούς όνείρους διατρίβοντα (ούδέν γάρ δναρ ώφθη), άλλά ση
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μαίνει τδν όνειροπολούμενον, τδν κάτοχον όνείροις και θεατήν 
ονείρου είς αύτδν έλθόντος γεγονότα». Πρβ. και Απόλλων. Σοφ. 
Λεξ. Όμηρ. σελ. 121, 10 «.'ΟνειροπόΛος ' ό περί τούς ίδιους 
ονείρους πολούμενος». ’Εν ταϊς Παρεκβολαΐς τοΰ Ευσταθίου φέ
ρεται σελ. 48, 14 «Όνειροπόλος δέ δίχως, η δ βλέπων αύτδς 
ονείρους και κατ’ αύτούς προλόγων, ώς δ Αγαμέμνων έν τη Β 
ραψωδία, η δ τούς ύπ’ άλλων βλεποαένους διευκρινών, ώς τούς 
της Πηνελόπης δ Όδυσσεύς». Πρβ. και 'Ησύχιον λ. όνειροπύ- 
Λος. νΕτι δέ Πολυδεύκ. Ζ', 188 καί Σχολ. Ίλ. Τόμ. Γ', σελ. 
68, 27.

§ 8. τεράτων—ιερείων.

’Εν τη περικοπή ην έκ τοΰ Γαληνοΰ παρεθέμεθα έν τη προη- 
γουμένη παραγράφω άναγινώσκεται «μάντεις μέν γάρ καλούν
ται ο'ί τε ιεροσκόποι και οί οίωνισταί καί οί γενεθλιακοι προσα-, 
γορευόμενοι καί οί διά συμβόλων και οί διά ιερείων προλέγον- 
τες τά έσόμενα». Φέρεται δέ προ ολίγων «καί οί άλλοι παλαιέ 
καλοΰσιν ιεροσκοπία^ έπειδη σκοποϋντες τά ίερεΐα (ιερά) προ- 
λέγουσιν έξ αύτών οί περί ταΰτα δεινοί τά γενησόμενα». 'Όθεν 
οί ιεροσκόποι καί οί όιά ιερείων προΛέγοντες ούδέν άλλήλων 
διαφέρουσιν. Ίνα δέ μη δίς τδ αύτδ λέγη δ Γαληνός, μεταγρα- 
πτέον «καί οί διά τεράτων προλέγοντες τά έσόμενα». Πρβ. Ίλ. 
Μ, 229 «ώδέ χ’ ύποκρίναιτο θεοπρόπος, 8ς σάφα θυμώ είδείη 
τεράωζ», κτλ. Διόδ. Σικελ. Β', κθ', 3 «εμπειρίαν δ’έχουσι καί 
της διά τών οιωνών μαντικής, ένυπνίων τε καί τεράτων 
σεις άποφαίνονται». Σχολ. Ίλ. Τόμ. Α', σελ. 17, 17 «τδν δι’ 
οιωνών η σημείων η τεράτων μαντευόμενον» (Πρβ.καί Τόμ. Γ', σελ. 
68,17). Εύστάθ. σελ. 48,19 «φανερόν δέ καί οτι οιδεν δ ποιητης 
καί άλλους τρόπους μαντικής, την τε διά σημείων καί τεράτων 
καί την διά της φημης δέ». Λέγεται δέ καί τερατοσκόπος η 
ποιητικώς τερασκόπος καί τερατοσκοπία. Πρβ. Τζέτζ. Έξηγ. 
είς Ίλιάδ. σελ. 815, 19. ’Εν τώ Όνομαστικώ τοΰ Πολυδεύκους 
γίνεται μνεία ού μόνον τοΰ τερατοσκοπία άλλά καί τοΰ τερών, 
νποκριταί (βιβλ. 188 καί 189).
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Ούδενί δέ την συχνήν έν τοϊς άντιγράφοις σύγχυσιν τών στοι· 
χείων Τ και I γινώσκοντι θά φανη δύσκολος ή μετάπτωσις του 
ΤΕΡαΤΩΝ εις τό ΙΕΡεΙΩΝ. Έν τώ κώδικι τοΰ 'Ησυχίου 
φέρεται α'ΐέρας : σημεΐον» άντ'ι του τέρας καί «Ύ^ρέκα : απα
λά» άντί τοΰ τέρενα και «Αίρυτωνη : ακαταπόνητε» άντι τοΰ 
άτρυτώνη. Άλλα παραδείγματα θά μνημονεύσωμεν έν έτέρω 

τόπω.
Δέν είνε άπίθανον νά τοπάση τις «και οί δι ετέρων προλέ- 

γοντες». ’Αλλ’ ημείς άρεσκόμεθα μάλλον ή προηνεγκάμεθα εί- 

σκαία.

Ύπάρχουσι δέ και άλλα έν τη έκ τοΰ Γαληνού προεκκειμέν/ι 
περικοπή, περί ών ημείς λίαν άμφιβάλλομεν άν όρθώς εχωσιν. 
Αναγνωστέον δ’ ϊσως «ην όμοίως και οί άλλοι παλαιοί καλοΰ- 

σιν ίεροσκοπίαν, έπειδη σκοποΰντες τά Ιερά προλέγουσιν έξ αύ
τών οί περί ταΰτα δεινοί τά γενησόμενα’ ιερά δέ ΐσμεν όνομαζό· 
μένα άπαντα τά τοΐς θεοΐς είς τιμήν γιγνόμενα, οία τά τών θυό
μενων ιερείων» καί «πρός τούτοις τε οί χρησμολόγοι καί θεομάν· 
τεις» καί «ού γάρ δη παρέλιπεν αύτόν είς τά μέγιστα, πολλα- 
χόθι της ποιήσεως καί τη περί τούς οιωνούς τέχνη χρώμενος». 
Πιθανώτατον δ’ ημΐν φαίνεται δτι καί έν άρχη ή γνησία γραφή 
είνε «Μαντικήν μέν ώνόμασε την οίωνιστικην, ίεροσκοπίαν.δέ την 
θυτικην ύπό τών πολλών καλουμένην» άνευ τοΰ συνδέσμου ΚΑΙ.

Μετεβάλομεν τό ίερεϊα είς τό ιερά ού μόνον διότι ίεροσχό' 
πος έτύμως είνε ό σκοπών τά ιερά άλλά καί διότι άδιανοητως 
έχει τό «’1ΕΡΕΙΑ δέ ΐσμεν ονομαζόμενα άπαντα τά τοΐς θεοΐς 
είς τιμήν γιγνόμενα^ οία τά τών θυομένων 'ΙΕΡΕΙΩΝ», κάλ- 
λιστα δέ τούναντίον νοείται τό « ΙΕΡΑ δέ ΐσμεν ονομαζόμενα 
άπαντα τά τοΐς θεοΐς είς τιμήν γιγνόμενα, οία τά τών θυομέ
νων 'ΙΕΡΕΙΩΝ »· Πρβ. Ξενοφ. Κύρ. Παιδ, Η', ζ', 3 «δτι έση- 
μηνατέ μοι καί έν ίεροϊς καί έν ούρανίοις σημείοις καί έν οίωνοις 
και έν φημαις ά τ’ έχρήν ποιεΐν καί ά ούκ έχρήν», κτλ.

Έν τη Άναβάσει τοΰ Ξενοφώντος βιβλ. Ζ', ή, 3 οί κρείττο- 
νες τών κωδίκων εχουσιν «ιδων δε τά ίερεϊα ό Ευκλείδης εΐπεν 
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οτι πείθοιτο αύτω μή είναι χρήματα». Άλλ’ όρθότερον είνε τό 
έν τοΐς φαυλοτέροις φερόμενον «ίδων δέ τά ιερά ό Εύκλείδης». 
Πολλαχοϋ δέ συνεχύθησαν ύπό τών βιβλιογράφων τά ονόματα 
ιερά και ίερεΐα. *Ίδε Κόβητον Νου. Lect. σελ. 477 και 736 
και Μνημοσ. 1859, σελ. 143 και 235 κα'ι 1876, σελ. 96 
καί Σνμμ· Κριτ. σελ. 166,

Έν Άθήναις τη 15 Νοεμβρίου 1878.

Κωνσταντίνος Σ. Κοντος.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΤ ΜΟΤΣΕΙΟΓ

ΤΗΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Έν τή διατριβή ταύτη περιγράφω τά βυζαντινά σταθμά τού 
έν τω Βαρβακείω Μουσείου, άτινα ηύτύχησα νά παρατηρήσω και 
μελετη'σω κατά την πρό μηνών τινων είς Αθήνας μετάβασίν 
μου. Άπαντα δέ ταϋτα είσίν ανέκδοτα καί εύλόγως έπισύρουσι 
την προσοχήν έκάστου περί την άρχαίαν στατικήν ασχολούμενου 
μετ’ ειδικού ένδιαφέροντος.

Την αναγραφήν αύτών διήρεσα είς δύο μέρη’ έν τώ πρώτω πε- 
ριγράφονται τά πρός ζύγισιν έμπορικών πραγμάτων, έν τω δευ- 
τέρω τά πρός ζύγισιν νομισμάτων καί πολυτίμων μετάλλων.

Α'.

ΣΤΑΘΜΑ ΣΥΝΗΘΗ.

Έπί τής βυζαντινής περιόδου ήν έν χρήσει τό ρωμαϊκόν στα
τικόν σύστημα. "Εκαστος σταθμός ώρισμένου βάρους έδείκνυε διά 
τινων έπ’ αύτού έγκεχαραγμένων η άναγεγλυμμένων γραμμά
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των τδ βάρος αυτού μετά τού ονόματος τοΰ σταθμίου*  ενίοτε 
έπεγράφετο καί τό όνομα τού ζυγοστατου*  κάποτε, και μαλιστα 
κατά τάς τελευταίας εκατονταετηρίδας, κατεσκεύαζον σηκώματα 
και άνευ σημείων και αριθμών.

*) Τοιαΰτα άναγράφει δ Β ο e c k 1ι έν Metrologische Untersuchun- 
geno.475—486—Πρβλ. C. I. G. άρ-.θ. 8547 —8555.—R. Sc h ill- 
hach, de ponderidus σ. 211. Και έν τω έν Σμύρνη Μουσείω τής 
Εύαγγελικής Σχολής διαφυλάττονται δύο περιγραφησόμενα άλλαχοΰ.

*·) Βλ. F r. Η u 11 s c h, Metrol. script. reliquiae. I, σ. 207· «Τδ 
δέ γάμμα κατά τδ πέρας εχον τής αύτοΰ πλαγίας προσκείμενον ο, Γο, 
ούγγίαν.» Πρβλ. σ. 243, 24. 226, 1. 249, 17,—Αυτόθι τ. Π, 9· 
432, 40. 432, 42.

Τά ύποδηλοϋντα τό όνομα τοϋ σταθμίου σημεία ήσαν πολλά 
και διάφορα. Αλλαχού θά άναγραφώσιν άπαντα ταϋτα*  ενταύ
θα δέ σημειώ ότι τό της ούγγίας όνομα έδηλούτο διά τοϋ μο
νογράμματος <5 ή διά τών στοιχείων Γ ή Π . Και τό μέν πρώτον 
σημεΐον άπηντήθη ηδη έπί τινων σταθμών*),  τά δ’ έτερα ού μόνον 
έπι πλείστων τοιούτων ύπάρχουσιν, άλλ’ έπισήμως μεμαρτύρην- 
ται και ύπό τών διασωθέντων αποσπασμάτων τών αρχαίων με- 
τρολόγων**).

Είς την σειράν ταύτην άναγραπτέον καί τά επόμενα σταθμά 
τού έν τώ Βαρβακείω Μουσείου.

1) Λίτρα, σχήματος τετραγώνου, ού έκάστη πλευρά μηκ. 
0<055. ’Εκ χαλκού. Έπί μιας έπιφανείας ύπάρχουσι τρία ούτω- 
σί I I — έγχαράγματα πεπληρωμένα σιδήρω. Έλκει γραμμ. 
314’ άνεκαλύφθη δέ έν Έρυθραίς της Μ. Ασίας. Βλ. άριθ. 656 
τού χειρογράφου καταλόγου τού Μουσείου.

2) Τριούγγιον σχήματος τετραγώνου, ου έκάστη πλευρά 
μηκ. 0«03. Έκ χαλκού. Έπί μιας τών έπιφανειών αύτού είναι 
έγκεχαραγμέναι δύο στήλαι ίστάμεναι παραλλήλως καί φέρουσαι 
έπί κεφαλής καμπύλην καμάραν είργασμένην κοκκοειδώς. Με
ταξύ τών στηλών έγκεχάρακται σταυρός φέρων ένθεν καί ένθεν 
τά στοιχεία Γ Γ, σημαίνοντα ούγγίας γ1. Έλκει γραμμ. 79t06·

3) Λιούγγιον σχήματος κυκλικού, διαμ. 0^028. Έκ χαλ-



ΤΙ1Σ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 259

καύ. ’Επί τίνος έπιφανείας έγκεχάρακται σταυρός και τά στοι
χεία ΓΒ = ούγγίαι Τό Β είναι δυσδιάκριτον. "Ελκει γραμμ. 
49*53.  Άνεγράφη έν τώ χειρ, καταλόγω ύπ’ άριθμ. 744.

*) Εις τήν σειράν ταύτην προστίθημι και τά έξης τρία ανέκδοτα 
σταθμά διατηρούμενα έν τή συλλογή τοΰ σοφού νομισματογνώμονος κ. 
Π. Λάμπρου ί

ά) Ή μ ί λ ι τ ρ ο ν σχήματος τετραγώνου, ού έκαστη πλευρά μήκ. 
0 044. Έπι τής μιας έπιφανείας έγκεχάρακται σταυρός έχων ένθεν 
καί ένθεν τά στοιχεία S = ο ύ γ γ ί α ι "Ελκει γραμμ. 457;5.

β') Ή μ ί λι τ ρ ο ν σχήματος τετραγώνου. Έπί τής μιας έπιφα
νείας έγκεχάρακται Γ·> Ό αριθμός τής ολκής ελλείπει, "Ελκει γραμμ· 
460,5.

4) Λιούγγιον σχήματος τετρατραγώνου, ου έκάστη πλευρά 
μήκ. 0<028. Έκ χαλκού. Έπί μιας τών επιφανειών του έγκε
χάρακται κύκλος πεποικιλμένος καί έν τώ μέσω σταυρός φέρων 
ενθεν και ένθεν τά στοιχεία Γ3-ούγγίαι &. "Ελκει γραμμ. 50(53. 
Έπι τής έτέρας έπιφανείας ύπάρχει έν τώ μέσω ισχυρά κάθετος 
έντομή.

5) Ούγγία σχήματος τετραγώνου, ού έκαστη πλευρά μήκ. 
0(022. Έκ χαλκού. Έπί μιας έπιφανείας είσιν έγκεχαραγμέναι 
δύο μετά βάσεων στήλαι ίστάμεναι παραλλήλως καί φέρουσαι 
έπί κεφαλής καμπύλην καμάραν είργασμένην κοκκοειδώς. ’Εν 
τώ μέσω ένεχάραξαν τά στοιχεία Γ Κ — ούγγία α'. "Ανωθεν 
αύτών ύπάρχει μικρός σταυρός. Αί παχεΐαι τών γραμμάτων 
καί τού σταυρού έντομαι είσί πεπληρωμέναι άργύρω. "Ελκει 
γραμμ. 25. Είναι δε ό σταθμός ούτος πολύ μεταχειρισμένος.

6) Ούγγία σχήματος τετραγώνου, ού έκάστη πλευρά μήκ. 
0(025. ’Εκ χαλκού. Έπί τής μιας έπιφανείας ύπάρχουσι τά 
στοιχεία Γ Α, ών αί έντομαι είσί πεπληρωμέναι άργύρω. "Α
νωθεν αύτών μικρός σταυρός περικεκοσμημένος λεπτοτέροις χα- 
ράγμασιν. "Ελκει γραμμ. 253.  Βλ. καταλόγου χάλκινων άριθ. 
748.

*

7) Ούγγία πολυγώνου. ’Εκ χαλκού. "Ελκει
γραμμ. 2815*).
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Έκτος τοΰ πέμπτου πάντα τά λοιπά σταθμά διατηρούνται 

εις καλλίστην κατάστασιν* διό άναγκαΐον θεωρώ νά παραθέσω 
τόν έξης πίνακα, διά νά φανερωθή ή πρός την κεκανονισμένην 
ολκήν τής λίτρας παρατηρουμένη έξ αύτών διαφορά.

JJOV • · • · · · λίτρα έκ γραμ. 314
γραμ. 7906X4 = λίτρα έκ γραμ. 316,24

3°* » 49,53χ6 = » » » 297,18
4°9 » 50,53X6 = » » » 303,18
6,ν » 25,3 χ12 = » » » 303,6
<γον » 28,5 Χ12 = » » » 342

Έκ τών έξ τούτων σταθμών έ'χομεν κατά: μέσον ορον τέσσα-

γ') Ο ύ γ γ ί α σχήματος τετραγώνου, ού έκαστη πλευρά μήκ. 0ζ023. 
Έπί τής μιας έπιφανείας σταυρός έχων ένθεν καί ένθεν τά στοιχεία Γ Α* 
Έλκει γραμμ. 24.

*) Περί τίνος μήτρας σταθμών άναχαλυφθείσης έν Ύπαίποις. Σμύρ· 
νη, 4877 σ. 7—9.

ρας διαφόρους λίτρας ουδόλως άντιστοιχούσας πρός τήν κανονι
κήν ρωμαϊκήν λίτραν έκ γραμμαρίων 327,453.

Τό αίτιον τής διαφοράς εξηγείται κατ’ εμέ έκ τών έξής πα
ρατηρήσεων, προεκτεθεισών καί έν έτέρα διατριβή*).

1) "Οτι έκ παντός στάθμου καλώς διατηρηθέντος δέν πρέπει 
νά έλπίζωμεν τό κεκανονισμένον βάρος τής στατικής ένότητος’ 
διότι κατά τήν αρχαιότητα, ώς καί σήμερον, οί μέν τίμιοι έμπο
ροι έχρώντο σμαθμοΐς άκριβέσιν, οί δέ απατεώνες καί άδικοι 
σταθμοϊς έλκουσιν έ'λαττον τοΰ δέοντος.

2) "Οτι όσα σταθμά καλώς έπίσης διατηρηθέντα ελκουσι 
πλεΐον τοΰ κεκανονισμένου, πρέπει νά άποδοθώσιν είς μονάδα λί
τρας ώρισμένης δι’ ειδικά πράγματα.

Αί παρατηρήσεις αύται άναπτυχθήσονται καί άλλαχοΰ διά 
πλειοτέρων αποδείξεων καί νεωτέρων ευρημάτων. Είς τήν πρώ- 
την άναμφιβόλως άνήκουσι τά πέντε πρώτα τών περιγραφέν- 
των, είς δέ τήν δευτέραν τό έβδομον, Ή κιβδηλεία μάλιστα τοΰ 
τετάρτου σταθμοΰ είναι προφανεστάτη’ διότι δ κάτοχος αύτοϋ ού 
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μόνον δέν ήρκέσθη νά παραγγείλη τώ τεχνίτη νά τό κατασκευά- 
ση έλαφρότερον τοϋ δέοντος, άλλ’ άκόμη αφηρεσε και αρκετόν 
βάρος διά μιας βαθείας καθέτου έντομής.

Β'.

ΣΤΑΘΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ.

'Γπό τόν τίτλον τοΰτον περιγράφω σταθμά όντα είς χρήσιν 
τραπεζιτών και εμπόρων διά την έξέλεγξιν τής ολκής τών έπ’ 
αύτών κυκλοφορούντων χρυσών νομισμάτων. Ή είς 72 μέρη 
διαίρεσις της λίτρας είς χρυσόν έγένετο έπί της βασιλείας Κων
σταντίνου τοϋ Μεγάλου καί διηρκεσεν έπί πολλάς εκατονταε
τηρίδας της βυζαντινής περιόδου. Τό της λίτρας είς χρυσόν 
ώνομάσθη solidus, μεταφρασθέν ύπό τών Ελλήνων είς 
σμα*).  Σταθμά έχοντα την λατινικήν έπιγραφήν έγνώσθησαν 
πολλά’ ώς έν παραδείγματι δέ προστίθημι ήδη καί έγώ ένταϋ- 
θα σταθμίον ενός διατηρούμενον έν τή συλλογή

*) θ' αρχαίοι μετρολόγοι άναφέρουσι τήν χρήσιν τοϋ ονόματος καί 
έπι σταθμών διά τοΰ αρκτικού γράμματος. Βλ. Hllltsch, Melrol. 
script. rei. I, σ. 254, ύποσ. 21, σ. 27, ύποσ. 42.—Αυτόθι τ. II, 
σ. 422. «Ν. latinum significat nomisma graecum, id est solidum».

**) Τδ άποτέλεσμα τής συνεδριάσεως ταύτης έδημοσιεύθη έν τή έν 
Παρισίοις έκδιδομένη Revue arch&dogique 4876, σ. 486—189.

τοϋ κ. Π. Λάμπρου, έλκον γραμμ. 1 καί εχον τήν έπιγραφην 
S Ο L μετά τοϋ λατινικού αριθμού I, έγκεχαραγμένου μεταξύ 
δύο μικρών σταυρών. Μεθ’ ελληνικής δέ έπιγραφής εύρίσκοντα*  
μέν ικανά, άλλ’ όλίγιστα ήσαν γνωστά, καί πρώτος, έάν δέν ά- 
πατώμαι, έγνωστοποίησα ικανά εν τινι συνεδράσει τής έν Ά- 
θη'ναις Γαλλικής Σχολής, καθ’ ήν έδόθη άφορμή όπως καί τινες 
τών συνεδριαζόντων γνωστοποιήσωσι καί έτερα**).  Τούτοις προσ- 
θετέον καί τά επόμενα άνέκδοτα μέχρι σήμερον διατηρούμενα 
παρά τώ κ. Παύλω Λάμπρω, ω κατά καθήκον έκφράζω νϋν 
δημοσία τάς έγκαρδίους εύχαριστίας μου διά τήν καλοκάγαθαν 
προθυμίαν, μεθ’ ής εύηρεστήθη νά μοι παράσχη είς μελέτην τά 
παρ’ αύτώ σωζόμενα σταθμά.
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α') Σταθμός τριών νομισμάτων^ σχήματος τετραγώνου, ού 
έκάστη πλευρά μήκ. 0(017. Έπι τής μιας έπιφανείας έγκεχά
ρακται τετράγωνον έχον έν τω μέσω τά στοιχεία Ν Γ = νομί
σματα γ', μετά μικρού σταυρού άνωθεν. "Ελκει γραμμ. 13.

β') Σταθμός δύο νομισμάτων σχήματος κυκλικού, διαμ. 
0<018. ’Αφ’ ένδς ί\ΓΒ. Έλκει γραμμ. 8ς47.

γ') Σταθμός ενός νομίσματος σχήματος τετραγώνου, Άφ’ 
ενός &|. Έλκει γραμ. 4(485.

δ') Σταθμός ενός νομίσματος. Άφ’ ενός βξ|. Έλκει γραμ. 
4t32. Έπ’ αύτού ύπάρχει όξύδωσις ικανή.

Τοϋ είδους τούτου ύπάρχουσι τά επόμενα σταθμά έν τώ έν 
Βαρβακείω Μουσείω, έξ ών πέντε μέν προεγνωστοποιήθησαν και 
ύπό τοΰ κ. Ch. Bayet κατά τό 1876 έν τη προμνησθείση συ
νεδριάσει, άλλ’ έ'κτοτε δέν έγνώσθη ύπ’ αύτού ή ύπ’ άλλου και 
ή ολκή αύτών *).

1) Σταθμός τριάκοντα νομισμάτων σχήματος κυκλικού, 
διαμ. 0(046. ’Εκ χαλκού. Έπι τής μιας έπιφανείας έγκεχάρα
κται άνω μέν σταυρός, κάτω δέ τρίγωνον και έν τφ μέσω αύτών 
Ν νομίσματα Λ'. Έλκει γραμ. 162. Άνεκαλύφθη έν Έρυ- 
θραις τής Μ. Ασίας. Βλ. άριθ. 657 τοΰ χ. καταλόγου.

2) Σταθμός νομισμάτων είκοσι καί εζ σχήματος κυκλικού, 
διαμ. 0t042. ’Εκ χαλκοΰ. Έπι τής μιας έπιφανείας έγκεχάρα
κται τό μονόγραμμα ΚΙ μετά τού αριθμού Κ S. Έλκει γραμ. 
117. Άνεκαλύφθη έν Έρυθραις τής Μ. Ασίας. Βλ. χειρογράφου 
καταλόγου άριθ. 660.

3) Σταθμός νομισμάτων είκοσι καί τεσσάρων σχήματος κυ
κλικού, διαμ. 0(046. Έκ χαλκοΰ. Έπί τής μιας έπιφανείας 
σταυρός μετά τών στοιχείων |$Ι Κ Δ~νομίσματα κό'. Έλ
κει γραμμ. 107. Άνεκαλύφθη έν Έρυθραις τής Μ. Ασίας. Βλ. 
άριθ. 661 τοΰ χειρογράφου καταλόγου.

4) Σταθμός νομισμάτων είκοσι σχήματος κυκλικού, διαμ.

Βλ. Revuc archeol. Ένθ. άνωτ. σ. 489.
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0t045. Έκ χαλκού. ’Επι της μιας επιφάνειας ύπάρχουσιν έντο- 
μαί τοιαΰται | + | . Έπι τής έτέρας ό άριθ. Κ. "Ελκει γραμ. 
88(42. Άνεκαλύφθη έν Έρυθραις της Μ. ’Ασίας. Βλ. άριθ. 658 
τοΰ χειρογράφου καταλόγου.

5) Σταθμός νομισμάτων οχτώ σχήματος κυκλικού, διαμ. 
0<034. Έκ χαλκού. ’Αφ’ ένός τά στοιχεία βζ| Η μετά μικρού 
σταυρού άνωθεν. Έλκει γραμμ. 34c53. Άνεκαλύφθη έν Έρυ- 
θραΐς τής Μ. Ασίας. Βλ. άριθ. 659 τού χειρ, καταλόγου.

6) Σταθμός νομισμάτων πέντε σχήματος κυκλικού, διαμ. 
0t029. Έκ χαλκού. Έπι τής μιας επιφάνειας είσιν έγκεχαραγ- 
μένοι τρεις κύκλοι, ών δ μικρότερος περιέχει τά στοιχεία Ν Ε. 
Έλκει γραμμ. 20.

7) Σταθμός νομισμάτων τεσσάρων, σχήματος κυκλικού, διαμ. 
0(021. Έκ χαλκού. Άφ’ ένός τά στοιχεία Ν Δ μετά μικρού 
σταυρού άνωθεν. "Ελκει γραμμ. 16<47.

8) Σταθμός νομισμάτων τριών, σχήματος κυκλικού, διαμ· 
0(02. Έκ χαλκού. Άφ’ ένός fsl Γ μετά μικρού σταυρού άνωθεν. 
"Ελκει γραμμ. 12. Εύρέθη έν Έρυθραις τής Μ. Ασίας. Βλ. Κα- 
ταλόγου χειρογ. άριθ. 662.

9) Σταθμός νομισμάτων όνο, σχήματος τετραγώνου, ού έκά
στη πλευρά μήκ. 0(016. Έκ χαλκού. Άφ’ ένός τετράγωνον διά 
στιγμών έσχηματισμένον περιέχον τά στοιχεία ΚΙ Β. "Ελκει 
γραμ. 7(58. Έν τώ χειρ, καταλόγω άνεγράφη ύπ’ άριθ. 640.

10) Σταθμός νομισμάτων δύο, σχήματος τετραγώνου, ού έ
κάστη πλευρά μήκ. 0(016. Έκ χαλκού. Άφ’ ένός κύκλος έν ώ 
Ν Β. Έλκει γραμμ. 7. Είναι δέ άρκετά μεταχειρισμένος.

11) Σταθμός νομίσματος ένός, σχήματος τετραγώνου, ού 
έκάστη πλευρά μήκ. 0,014. Έκ χαλκού. Άφ’ ένός Κ] Α μετά 
μικρού σταυρού άνωθεν. Έλκει γραμμ. 3. Έν τώ χειρογράφω 
καταλόγω άνεγράφη ύπ’ άριθ. 753.

12) Σταθμός νομίσματος, σχήματος τετραγώνου, ού έκά
στη πλευρά μήκ. 0c013. Έκ χαλκού. Άφ’ ένός ΚΙ. Έλκει γραμ. 
3. Άνεγράφη ύπ’ άριθ. 754.

13) Σταθμός νομίσματος, σχήματος τετραγώνου, ού έκάστη 
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πλευρά μηκ. 0.013. Έκ χαλκού. ’Αφ’ ένδς Ν. 'Έλκει γραμ.
3.53. Άνεγράφη ύπ’ άριθ. 603.

14) Σταθμός νομίσματος, σχήματος τετραγώνου. Έκ χαλ
κού. Άφ’ ενός |^. Έλκει γραμ. 3. Άνεγράφη ύπ’άριθ. 747.

15) Σταθμός νομίσματος, σχήματος τετραγώνου, ού έκάστη 
πλευρά μνίκ. 0,012. Άφ’ ένδς Ν. Έλκει γραμ. 2.8. Άνεγρά
φη ύπ’ άριθ. 755.

16) Σταθμός νομίσματος-, σχηματος’τετραγώνου, ού έκαστη 
πλευρά μηκ. 0.012. Άφ’ ένδς Έκ χαλκού. Έλκει γραμ. 3. 
Άνεγράφη ύπ’ άριθ. 383.

17) Σταθμός νομίσματος, σχη'ματος τετραγώνου, ού έκάστη 
πλευρά μηκ. 0.012. Έκ χαλκοΰ. Άφ’ ένδς ΚΙ. Έλκει γραμ. 
3.47. Άνεγράφη ύπ’ άριθ. 756.

18) Σταθμός νομίσματος, σχήματος τετραγώνου. Έκ χαλ
κοΰ. Άφ’ένδς βζ|. "Ελκει γραμ. 3. ’Ανεγράφη ύπ’ άριθ. 757.

19) Σταθμός νομίσματος, σχήματος κυκλικού διάμ. 0.013. 
Έκ χαλκοΰ. Άφ’ ένδς ΚΙ· Έλκει γραμμ. 3.235. Άνεγράφη ύπ’ 

άριθ. 750.
20) Σταθμός νομίσματος, σχηματος’τετραγώνου' έπιμηκους. 

Έκ χαλκοΰ. Άφ’ ένδς Ν έν άναγλυφω. "Ελκει γραμμ. 3.
21) Σταθμός νομίσματος, σχήματος τετραγώνου. Έκ χαλ

κοΰ. Άφ’ ένδς εκτυπον έχον είκοσι μικρά τετράγωνα σχήματα. 
Έλκει γραμμ. 3. Άνεγράφη ύπ’ άριθ. 728.

22) Σταθμός νομίσματος, σχήματος τετραγώνου, ού έκάστη 
πλευρά μηκ. 0t011. Έκ χαλκοΰ. "Ελκει γραμμ. 4. Άνεγράφη 
ύπ’ άριθ. 758.

"Απαντα τά σταθμά ταΰτα, εκτός τοΰ δεκάτου, διετηρηθησαν 
είς καλήν κατάστασιν, έπιτρέπουσαν έπί τη βάσει αύτών νά συγ- 
κρίνωμεν την έξ ένδς έκάστου έξαγομένην μονάδα τοΰ ρωμαϊκού 
συστήματος.
1ον γραμ. 162 X2T4o- “ λίτρα έκ γραμ. 388.8
209 i 117 » 323.999

3,ν » 107 Χ3 = » » » 321
4™ » 88.42 X36jo = » » » 318.312
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» 34.53 Χ9 — » » » 310.77
6” » 20 — » » » 288
•γΟΫ » 16.47 Χ18 » » 296.64
8” » 12 Χ24 — » » » 288
90V » 7.58 Χ36 — » » 272.88

10” » 7 Χ36 — » » 252
11” » 3 Χ72 = » » » 216
12” » 3 Χ72 » » » 216
13” » 3.53 Χ72 » » » 257.04
14” » 3 Χ72 — » » » 216
15” » 2.8 Χ72 = » » » 201.6
16” » 3 Χ72 = » » » 216
17” » 3.47 Χ72 » » » 249.84
18” » 3 Χ72 » » » 216
19” » 3.235 Χ72 » » 232.92
20” » 3 Χ72 » » » 216
21” » 3 Χ72 = » » » 216
22” » 4 Χ72 — » » » 288.

Εκτός τοϋ δευτέρου καί τρίτου στάθμου ούδέν άλλο παρέ
χει ακριβή δπωσοϋν όλκην. Ό πρώτος φαίνεται οτι άνηκεν είς 
χρυσοχόον η αργυραμοιβόν απατεώνα χρώμενον αύτω έν περι- 
πτώσει, καθ’ ην άντηλλασσεν η ηγόραζεν.

Ενταύθα έπαναληπτέον ο,τι προανεφέρομεν περί τών συνή
θων σηκωμάτων' έπειδή πολλοί τραπεζϊται καί αργυραμοιβοί είς 
τοσοΰτον άσυνειδησίας έφθανον, ώστε ήπάτων τούς προσερχομέ- 
νους διά τών παρ’ αύτοϊς κίβδηλων σταθμών, άγοράζοντες η 
πωλοΰντες νομίσματα είς χρυσόν.

^Εγραφον έν Σμύρννι κατά ύκτωβριον τοϋ 1878.

Α. Παπαδοποϊλος Κεραμεϊς.
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Πρόγραμμα τών έπί τό ακαδημαϊκόν έτος 
1378_79 διδαχθησομένων έν τω ΈΘνικω 

Πανεπιστημίω μαθημάτων.

Λ) 'Er τη ΘεοΛογικη ΣχοΛη·

Δογματική, παρά τοΰ κυρίου Ζήκου 'Ρώση, έπιτιμου κα- 
θηγητοϋ, κατά πάσαν δευτέραν, πέμπτην και παρασκευήν, ώρφ 
8—9 π. μ.

Χριστιανική ηθική, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαντρίτην, ώρα 
8—9 π. μ.

Ποιμαντορική (έξ αρχής), παρά τοΰ άριχμανδρίτου κυρίου Ν. 
Καλογερά, έκτάτου καθηγητοΰ, κατά πάσαν τρίτην και πέμ
πτην, ώρα 9—10 π. μ.

Χριστιανική αρχαιολογία, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάν σάβ- 
βατον, ώρα 9—10 π. μ.

Εβραϊκή γραμματική, παρά τοΰ κυρίου Π. Παυλίδου, τακτι
κού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν και παρασκευήν, ώρα 
9—10 π. μ.

Έν τω φροντιστήριο) τής Παλαιάς Διαθήκης, γραμματικαι και 
έρμηνευτικαι ασκήσεις, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν τετάρτην, 
ώρα 9—10 π. μ.

Ερμηνεία είς τούς Ψαλμούς παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν 
τρίτην και πέμπτην, ώρα 10—11 π. μ.

Εισαγωγή είς τήν Παλαιάν Διαθήκην, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά 
πάν σάββατον, ώρα 10—11 π. μ.

Εβραϊκή αρχαιολογία, και μετ’ αύτήν ερμηνεία είς τάς δυο 
καθολικάς τοΰ Αποστόλου Πέτρου έπιστολάς, παρά τοϋ κυρίου 
Κ. Κοντογόνου, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, 
τετάρτην και b παρασκευήν, ώρα 10—11 π. μ.

Εισαγωγή είς τήν Καινήν Διαθήκην, παρά τοΰ κυρίου Ν. Δαμα- 
λά, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν τρίτην, ώρα 11—12 π. μ.

Ερμηνεία είς τό κατά Ίωάννην, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πά- 
σαν τετάρτην και πέμπτην, ώρα 11 —12 π. μ.
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Έν τώ φροντιστήριο της Καινής Διαθήκης, ερμηνεία είς την 
προς Εβραίους καί μετ’ αύτην είς την πρός 'Ρωμαίους, παρά τοϋ 
αύτοϋ, κατά πάν σάββατον, ώρα 11—12 π. μ.

Εκκλησιαστική ιστορία, παρά τοϋ κυρίου Αναστασίου Διο- 
μηδους Κυριάκού, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, 
τρίτην καί πέμπτην, ώρα 4—5 μ. μ.

’Απολογητική, παρά τοϋ κυρίου Σ. Π. Σουγκρα, ύφηγητού, 
κατά πάσαν μέν τετάρτην, ώρα 4—5 μ. μ. κατά πάν δέ σάβ- 
βατόν, ώρα 8—9 π. μ.

Πατρολογία, παρά τοϋ αρχιμανδρίτου κυρίου Π. Κωνσταντι- 
νίδου, ύφηγητού, κατά πάσαν τετάρτην καί πάν σάββατον, ώρα 
8—9 π. μ.

Εκκλησιαστική ρητορική, παρά τοΰ κυρίου I. Μοσχάκη, ύφη- 
γητοΰ, κατά πάσαν τρίτην καί πέμπτην, ώρα 5—6 μ. μ.

Φροντιστηριον, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν δευτέραν, ώρα 
5—6 μ. μ,

'Ρητορικά! ασκήσεις, παρά τοΰ αύτοϋ, καθ’ όρισθησομένην η
μέραν και ώραν.

Β) Έν τη Νομική ΣχοΛη.

Εμπορικόν δίκαιον, παρά τοΰ κυρίου Γ. Α. 'Ράλλη, τακτικού 
καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευη'ν, 
ώρα 8—9 π. μ.

Άστυκόν δίκαιον τών 'Ρωμαίων και τών Βυζαντινών, ερμη
νεία τοΰ περί ύποθηκών νόμου, και μετ’ αύτην κληρονομικόν δί
καιον, παρά τού κυρίου Π. Παπαρρηγοπούλου, τακτικού καθηγη
τοΰ, κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 8— 
9 π. μ.

Κοινωνιολογία καί πολίτικη πλουτολογία, παρά τοΰ κυρίου 
I. Α. Σούτσου, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν τετάρτην και 
παρασκευήν, ώρα 9—10 π. μ.

Εισηγήσεις τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, παρά τοΰ κυρίου Κ. Φρεα- 
ριτου, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, τρίτην και 
πέμπτην, ώρα 9—10 π. μ.
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Εκκλησιαστικόν δίκαιον της Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλη

σίας, παρά τοϋ αύτοΰ, κατά παν σαββατον, ωρα 9 10 π. μ.
Διεθνές δίκαιον, παρά τοϋ κυρίου Σ. Στρέϊτ, έκτακτου καθη- 

γητοϋ, κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην και παν σάββατον, ώρα 

10—11 π. μ.
Πολιτική δικονομία, παρά τοϋ κυρίου Ξενοφώντος Ψαρά, έκ

τακτου καθηγητοϋ, κατά πάσαν δευτέραν και τετάρτην, ώρα 
10—11 1/2 π. μ.

Ερμηνεία τών τίτλων τοϋ Πανδέκτου de contrahenda em- 
tione et de actionibus emti et venditi, παρά τοϋ κυρίου 
Β. Τ. Οίκονομίδου, επιτίμου καθηγητοϋ, κατά πάσαν τετάρτην, 
ώρα 11—12 π. μ.

Διοικητικόν δίκαιον, παρά τοϋ κυρίου Έμμ. Κόκκινου, τακτι
κού καθηγητοϋ, κατά πάσαν μέν παρασκευήν, ώρα 2—3 μ. μ. 
κατά πάσαν δέ τετάρτην καί πάν σάββατον, ώρα 3—4 μ. μ.

Γαλλικόν δίκαιον, παρά τοϋ κυρίου Ν. Δαμασκηνού, τακτι
κού καθηγητοϋ, κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην και πάν σάββα
τον, ώρα 4—5 μ. μ.

'Ρωμαϊκόν δίκαιον, ένοχικόν, και μετά τοΰτο κληρονομικόν 
δίκαιον, παρά τοΰ κυρίου Δ. Θεοφανοπούλου, έκτάκτου καθη
γητοϋ, κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 
4—5 μ. μ.

'Ρωμαϊκόν δίκαιον, παρά τοΰ κυρίου Π. Καλλιγά, τακτικού 
καθηγητοϋ, κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί πάν σάββατον, 
ώρα 5—6 μ. μ.

Ποινική δικονομία, παρά τοΰ κυρίου Κ. Ν. Κωστή, έκτάκτου 
καθηγητοϋ, κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην καί παρασκευήν, ώρα 
5—6 μ. μ,

Οικονομική νομοθεσία, παρά τοΰ κυρίου Α. Κ. Οικονόμου, υ- 
φηγητοϋ, κατά πάσαν τρίτην καί πάν σάββατον, ώρα 10—11 π.μ.

Πολιτική οικονομία, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν δευτέραν 
καί παρασκευήν, ώρα 4—5 μ. μ.

Εμπορικόν δίκαιον, παρά τοΰ κυρίου Δ. Γ. 'Ράλλη, ύφηγητοΰ, 
κατά πάσαν δευτέραν καί πέμπτην, ώρα 2—4 μ, μ.
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Συνταγματικόν δίκαιον, παρά τοΰ κυρίου Θ. Ν. Φλογαΐ'του, 
ύφηνητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν καί σάββατον, ώρα 10 —12 
π. μ.

Μεταλλικόν δίκαιον, παρά τοΰ κυρίου I. Μοσχονησίου, ύφη- 
γητοΰ, κατά πάσαν τρίτην, ώρα 2 —3 μ. μ.

Πολιτική οικονομία, παρά τοΰ κυρίου Τ. Άδαμοπούλου, ύφη- 
γητοΰ, κατά πάσαν τρίτην καί παρασκευήν, ώρα 3—4 μ. μ.

Καταστατική, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν δευτέραν καί 
πέμπτην, ώρα 5—4 μ. μ.

Συνταγματικόν δίκαιον, παρά τοΰ κυρίου Α. Στούπη, ύφηγη- 
τοΰ, κατά πάσαν τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 10—11 π. μ.

Φυσικόν δίκαιον, παρά τοΰ κυρίου Ν. Καζάζη, ύφηγητοΰ, καθ’ 
δρισθησομένας ημέρας καί ώρας.

Διοικητικόν δίκαιον, παρά τοΰ κυρίου X. Άγγελάκη, ύφηγη- 
τοΰ, κατά πάσαν τρίτην καί παρασκευήν, ώρα 2—3 μ. μ.

Δημοσιολογία, παρά τοΰ κυρίου I. Ζωγράφου, ύφηγητοΰ, καθ’ 
δρισθησομένας ημέρας καί ώρας.

Γ) 'Er τη Ίατριχη ΣχοΛη.

Κλινική ιατρική, παρά τοΰ κυρίου X. Πρετεντέρη Τυπάλδου, 
τακτικού καθηγητοΰ, καθ’ έκάστην, πλήν τής πέμπτης, ώρα 8 
—9 π. μ.

Κλινική ιατρική, παρά τοΰ κυρίου Γ. Λ· Μακά, τακτικού κα
θηγητοΰ, καθ’ έκάστην, πλήν τής πέμπτης, ώρα 9—10 π. μ.

Υγιεινή, παρά τοΰ κυρίου Σ. Μπαλάνου, τακτικού καθηγητοΰ 
και διευθυντοΰ τοϋ νοσοκομείου τών συφιλιδικών νοσημάτων, 
κατά πάσαν δευτέραν καί τετάρτην, ώρα 9-—10 π. μ.

Συφιλιδικά νοσήματα, παρά τοϋ αύτοΰ, κατά πάσαν τρίτην 
καί πέμπτην, ώρα 12 — 1 μ. μ.

Κλινική τών συφιλιδικών νοσημάτων, παρά τοϋ αύτοΰ, κατά 
πάσαν μέν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 12—1 μ. 
μ. κατά πάσαν δέ τρίτην καί πέμπτην, ώρα 2—4 μ. μ.

Ανατομία, παρά τοϋ κυρίου Δαμιανού Γεωργίου, τακτικού 
καθηγητοΰ, καθ’ έκάστην, ώρα 10—11 π. μ.

(Αθηναίου τεύχος έτους ζ*.) 19.
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Ειδική νοσολογία, παρά τοϋ κυρίου Γ. Καραμητσα, έκτακτου 
καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην και παρασκευήν, 

ώρα 10—11 π. μ.
Άστυκλινικη, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην 

και παρασκευήν, ώρα 2—4 μ. μ.
Γενική παθολογική ανατομία, παρά τοϋ κυρίου Μ. Χατζημι- 

χάλη, έκτάτoυJ καθηγητοΰ, κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην και 
πάν σάββατον, ώρα 10 —11 π. μ.

Ασκήσεις μικροσκοπικαί, παρά τοϋ αύτοϋ, καθ’ έκάστην, ώρα 
2—4 μ. μ.

Χειρουργική κλινική, παρά τοΰ κυρίου Θ. Άρεταίου, τακτικού 
καθηγητοΰ, καθ’έκάστην, ώρα 10 1/2—12 π. μ.

Χειρουργική παθολογία, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν τρί
την, πέμπτην και πάν σάββατον, ώρα 5—6 μ. μ.

Μαιευτική, παρά τοϋ κυρίου Μ. Βενιζέλου, τακτικού καθηγη- 
τοϋ καί διευθυντοϋ τοΰ μαιευτηρίου, κατά πάσαν δευτέραν, τρί
την, πέμπτην και παρασκευήν, ώρα 11—12 π. μ.

Νοσήματα τών γυναικών, παρά τοϋ αύτοϋ, κατά πάσαν τε
τάρτην και πάν σάββατον, ώρα 11 —12 π. μ.

Παθολογία τών παίδων, παρά τοΰ κυρίου Α. Βιτσάρη, τα
κτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν τετάρτην, πέμπτην καί πάν 
σάββατον, ώρα 11—12 π. μ.

Ιστορία της ιατρικής, παρά τού αύτού, κατά πάσαν δευτέραν 
καί παρασκευήν, ώρα 2—3 μ. μ.

Εγκυκλοπαίδεια καί μεθοδολογία της ιατρικής, παρά τοϋ 
κυρίου Π. Γ. Κυριακοΰ, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευ- 
τέραν, ώρα 11 —12 π. μ.

Γενική παθολογία καί θεραπευτική', παρά τοϋ αύτοϋ, κατά 
πάσαν τρίτην, πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 3—4 μ. μ.
Φαρμακολογία, παρά τοΰ κ. Θ. Άφεντούλη, τακτικοΰ καθηγητοΰ, 

κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 12—1 μ. μ.
Χειρουργία μετά τοπογραφικης άνατομίας, παρά τού κυρίου 

Παύλου Ίωάννου, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, 
τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 1—2 μ. μ.
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Ασκήσεις χειρουργικής και j τοπογραφικής ανατομίας, παρά 
του αύτοΰ, έπι τών έκάστοτε τυγχανόντων πτωμάτων.

Φυσιολογία, παρά τοΰ κυρίου Ί. Ζωχιοΰ, έκτάκτου καθηγη- 
τοΰ, κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 1—2 
μ. μ.

Άστυκλινική, παρά τοΰ κυρίου Δ. Γ. Όρφανίδου, τακτικού 
καθηγητοϋ καί διευθυντοΰ της άστυκλινικής, καθ’έκάστην, ώρα 
2—4 μ. μ.

Όφθαλμικά πάθη, παρά τοΰ κυρίου Α. Άναγνωστάκη, τα
κτικού καθηγητοϋ καί διευθυντοΰ τοΰ οφθαλμιατρείου, κατά πά
σαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 2—3 μ. μ.

Όφθαλμιατρική κλινική, παρά τοΰ αυτού, κατά πάσαν δευτέ
ραν, τετάρτην καί παρασκβυην, ώρα 3—4 μ. μ.

Ειδική παθολογία καί θεραπευτική', παρά τού κυρίου Κ. Δη- 
λιγιάννη, τακτικού καθηγητοϋ, κατά πάν μέν σάββατον, ώρα 
2—3 μ. μ. κατά πάσαν δέ δευτέραν, τετάρτην καί πέμπτην, 
ώρα 4—5 μ. μ.

Ιατροδικαστική, παρά τοΰ κυρίου Α. Πάλλη, τακτικού κα- 
θηγητού, κατά πάσαν δευτέραν καί παρασκευήν, ώρα 3 — 4 
μ. μ.

Ιατρική φυσιολογία (περί τών λειτουργιών τού νευρικού συ
στήματος), παρά τοΰ κυρίου Κ. Βουσάκη, τακτικού καθηγητοϋ, 
κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 3—4 μ. μ.

Ειδική νοσολογία καί θεραπευτική, παρά τοΰ κυρίου Δ. Αίγι- 
νήτου, τακτικοΰ καθηγητοϋ, κατά πάσαν τρίτην, παρασκευήν 
καί πάν σάββατον, ώρα 4—5 μ. μ.

Χειρουργική παθολογία, παρά τοΰ κυρίου Σ. Μαγγίνα, έκτά
κτου καθηγητοϋ, κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρα
σκευήν, ώρα 5—6 μ. μ.

Γενική νοσολογία καί ύγιεινή, παρά τού κυρίου Γ. Πρινάρη, 
τακτικού καθηγητοϋ, καθ’ όρισθησομένας ημέρας καί ώρας.

Μαιευτική, παρά τοΰ κυρίου Δ. Κόνσολα, ύφηγητοΰ, κατά πά
σαν τετάρτην και πάν σάββατον, ώρα 11—12 π. μ.

Ιατροδικαστική, παρά τού κυρίου Λ. Γεωργαντά, ύφηγητοΰ,
19*
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κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην και παν σαββατον, ώρ$ 2—3

F-F·
Τοξικολογία μετά πρακτικών ασκήσεων, παρά τοϋ αύτοΰ, 

κατά πάσαν πέμπτην, ώρα 4 5 μ. μ.
Μαιευτική, παρά τοϋ κυρίου Κ. Δ. Χατζίσκου ύφηγητοΰ, καθ’ 

δρισθησομένας ημέρας και ώρας.
Χειρουργική παθολογία, παρά τοϋ κυρίου Σ. Σκιαδαρέση, ύφη

γητοΰ, κατά πάσαν μέν πέμπτην, ώρα 2—3 μ. μ. κατά παν 
δέ σάββατον, ώρα 12—1 μ. μ.

’Οφθαλμιολογία, παρά τοΰ κυρίου Ν. Δελλαπόρτα, ύφηγητοΰ, 
κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 4—5 μ. μ.

Δημοσία ύγιειννί, παρά τοΰ κυρίου I. X. Βάμβα, ύφηγητοΰ, 
κατά πάσαν τρίτην και παν σάββατον, ώρα 11—12 π. μ.

Συστηματική ανατομική, παρά τοΰ κυρίου Λουκά Παπαϊωάν- 
νου, ύφηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, 
ώρα 5—6 μ. μ.

Γυναικολογία, παρά του κυρίου Δ. Καρέκλη, ύφηγητοΰ, κατά 
πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 3—4 μ. μ.

Γυναικολογία, παρά τοϋ κυρίου Γ. Τζαννετοπούλου, ύφηγητοΰ, 
καθ’ δρισθησομένας ημέρας καί ώρας.

Χειρουργική παθολογία, παρά τοϋ κυρίου Π. Δ. Πατρικίου, 
ύφηγητοΰ, καθ’ δρισθησομένας ημέρας καί ώρας.

Χειρουργία, παρά τοΰ κυρίου Τ. Αούη, ύφηγητοΰ, κατά πάσαν 
τρίτην, πέμπτην καί παν σάββατον, ώρα 3—4 μ. μ.

Ανατομία, παρά τοϋ κυρίου X. Όλυμπίου, ύφηγητοΰ, καθ’όρι- 
σθησομένας ημέρας καί ώρας.

4 ) 'Er zy ΦιΛοσοφικΐ] Σχο,ΐη. 

ά) ’Εν τω φιλολογικφ τμήμα τι.

'Ιστορία της άρχαίας τέχνης, παρά τοΰ κυρίου Άθ. 'Ρουσοπού- 
λου, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν τρίτην καί παρασκευη'ν, 
ώρα 8—9 π. μ.

Έν τω φροντιστηρίω, έρμηνεία Παυσανίου, παρά τοΰ αύτοΰ, 
κατά πάσαν τετάρτην, ώρα 8—9 π. μ.
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Αρχαιολογικά! ασκήσεις, παρά του αύτοϋ, κατά πάν σάββα
τον, ώρα 8—9 π. μ.

Ερμηνεία είς την Ζ της Ίλιάδος, παρά τοΰ κυρίου Σ. Φιντι- 
κλέους, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, ώρα 8—9 
π. μ.

Εγκυκλοπαίδεια και μεθοδολογία τών φιλολογικών έπιστη* 
μών, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν μέν πέμπτην, 8—9 π. μ. 
κατά πάσαν δέ τρίτην, ώρα 11—12 π. μ.

Ερμηνεία ©ουκυδίδου, έν τώ φροντιστηρίω παρά τοΰ αύτοϋ, 
ώρα 9—10 π. μ.

'Ιστορία της φιλοσοφίας, παρά τοΰ κυρίου Ν. Κοτζιά, τακτι
κού καθηγητοΰ, κατά πάσαν μέν τετάρτην, ώρα 9—10 π. μ. 
κατά πάσαν δέ δευτέραν, παρασκευήν και πάν σάββατον, ώρα 
10—11 π. μ.

Ερμηνεία είς τά Τακίτου χρονικά, παρά τοΰ κυρίου Εύθ. Κα- 
στόρχη, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν και τρίτην, 
ώρα 9—10 π. μ.

'Ιστοριογραφία τών 'Ρωμαίων και εισαγωγή είς Τάκιτον, παρά 
τοΰ αύτού, κατά πάσαν πέμπτην και παρασκευήν, ώρα 9—10 π.μ.

'Ιστορία τοΰ έλληνικοΰ’έθνους, παρά τοΰ κυρίου Κ. Παπαρρη- 
γοπουλου, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν τρίτην, τετάρτην 
και πέμπτην, ώρα 10—11 π. μ.

Φιλοσοφία της Ιστορίας, εισαγωγή είς τό έφηρμοσμένον μέρος, 
και άκολούθως περί ασιανών πολιτισμών, παρά τοϋ κυρίου Φ. 
Πυλαρινού, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, τετάρ
την και παρασκευήν, ώρα 11 — 12 π. μ.

'Ελληνική μετρική, παρά τοΰ κυρίου Δ. X. Σεμιτέλου, τακτι- 
κοΰ καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην, παοασκευήν 
και πάν σάββατον, ώρα 11—-12 π. μ.

Γυμνασιακή παιδαγωγία και διδασκαλία, παρά τοΰ κυρίου L 
Πανταζίδου, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν πέμπτην καί 
πάν σάββατον, ώρα 11 —12 π.μ.

Κριτική και έρμηνευτική, παρά τοΰ αύτού, κατά πάσαν τε
τάρτην καί παρασκευήν, ώρα 3—4 μ., μ.
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'Ερμηνεία τοΰ Α της Ίλιάδος, παρά τοΰ κυρίου Κ. Σ. Κόντου, 
τακτικού καθηγητοϋ, κατά πάσαν δευτέραν και τρίτην, ωρα 

42— 1 μ. μ.
Έν τώ φροντιστηρίω, παλαιογραφικά προβλήματα και ά'σκη- 

σις εις το ελληνιστί γράφειν, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν πέμ
πτην, παρασκευήν καί πάν σάββατον, ώρα 12— 1 μ. μ.

Λογική, καί μετά το τέλος αυτής μεταφυσική, παρά τοΰ κυ
ρίου Φιλίππου Ίωάννου, καθηγητοϋ καί διευθυντοΰ τοΰ φιλολογι
κού φροντιστηρίου, κατά πάσαν δευτέραν, τρίτην καί πέμπτην, 
ώρα 3—4 μ. μ.

Ασκήσεις έν τώ φιλολογικω φροντιστηρίω, παρά τοΰ αύτοΰ, 
κατά πάν σάββατον, ώρα 3—4 μ. μ.

Ερμηνεία έπωδών Όρατίου, έν τώ φιλολογικω φροντιστηρίω, 
καί άσκησις είς τδ λατινιστί γράφειν, παρά τοΰ κυρίου Σ. Α. 
Κουμανούδου, τακτικού καθηγητοϋ, κατά πάσαν τρίτην καί πέμ
πτην, ώρα 4 — 5 μ. μ.

Ερμηνεία εις Οίδίποδα Τύραννον τοΰ Σοφοκλέους, παρά τοΰ 
κυρίου Γ. Μιστριώτου, τακτικού καθηγητοϋ, κατά πάσαν δευ
τέραν καί τετάρτην, ώρα 4—5 μ. μ.

Έξακολούθησις της ελληνικής γραμματολογίας, παρά τού αυ
τού, κατά πάσαν παρασκευήν καί πάν σάββατον, ώρα 5—6 μ. μ.

Αρχαία ιστορία, παρά τού κυρίου Σ. Τσιβανοπούλου, τακτι
κού καθηγητοϋ, κατά πάν μέν σάββατον, ώρα 4—5 μ. μ, κατά 
πάσαν δέ δευτέραν καί τετάρτην, ώρα 5—6 μ. μ.

Άνάπτυξις τών αρχαίων ελληνικών διαλέκτων έπί διαλεκτι
κών έπιγραφών, παρά τοΰ κυρίου Μ. Δέφνερ, ύφηγητοΰ, κατά 
πάσαν τρίτην καί πέμπτην, ώρα 10 —11 π. μ.

Ιστορία τών εικαστικών τεχνών παρ’ Έλλησιν, ιδία δέ της 
πλαστικής, παρά τοΰ κυρίου Κυριάκού Δ. Μυλωνά, ύφηγητοΰ, 
κατά πάσαν τρίτην καί πέμπτην, ώρα 5—6 μ. μ.

Πρακτικαί ασκήσεις έπί τών σωζομένων μνημείων, παρά τοΰ 
αύτοΰ, άπαξ της έβδομάδος.

Ερμηνεία τών Αττικών τοΰ Παυσανίου, παρά τού αύτού, 
καθ’ ύρισθησομένην ημέραν καί ώραν.
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Έκ της έλληνικης ιστορίας τά κατά τον αιώνα τοϋ Περικλέ- 
ους, παρά τοϋ κυρίου Σ. Λάμπρου, ύφηγητοΰ, κατά πάσαν τρί
την και πέμπτην, ώρα 5—6 μ. μ

Έλληνικη γραφογνωσία μετ’άσκησεων, παρά τοϋ αύτοΰ, κατά 
παν σάββατον, ώρα 10—11 π. μ.

Περί τών πηγών της καθόλου ελληνικής ιστορίας, παρά τοϋ 
αύτοΰ, καθ’ δρισθησομένας ημέρας και ώρας.

Ψυχολογία, παρά τοϋ κυρίου Χρ. Παπαδοπούλου, ύφηγητοΰ, 
δίς της έβδομάδος.

Παιδαγωγική, παρά τοΰ αύτοΰ, άπαξ της έβδομάδος, καθ’δ- 
ρισθηοομένας ημέρας και ώρας.

β) Έν τω φυσικω τμηματι.

Πειραματική φυσική παρά τοΰ κυρίου Δ. Σ. Στρούμπου, τα
κτικού καθηγητοΰ, καθ’ έκάστην, ώρα 8—9 π. μ.

Άνωτέρα όπτικτί, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν τρίτην, πέμ
πτην και πάν σάββατον, ώρα 12—1 μ. μ.

Γενική χημεία, παρά τοϋ κυρίου Α. Κ. Χρηστομάνου, τακτι
κού καθηγητοΰ και διευθυντοΰ τού χημείου, καθ’ έκάστην, ώρα 
8 — 9 π. μ.

Ασκήσεις πρακτικαι τών φαρμακοποιών, ιατρών και φυσικών 
έν τώ χημείω, παρά τού αύτού, καθ’ έκάστην, ώρα 9 — 12 π. μ. 
και 3 —6 μ. μ.

Όργανικη χημεία, παρά τού αύτού, κατά πάσαν τρίτην, πέμ
πτην και πάν σάββατον, ώρα 4—5 μ. μ.

Ανατομία, όργανογραφία καί φυσιολογία τών φυτών, παρά 
τοϋ κυρίου Θ. Γ. Όρφανίδου, τακτικού καθηγητοΰ, κατά πάσαν 
τρίτην, πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 9 —10 καί 11—12 
π. μ.

Γεωλογία, παρά τού κυρίου Κ. Μητσοπούλου, εκτάκτου κα- 
Θηγητοϋ, κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 
11 —12 π. μ.

Όρυκτολογικαί ασκήσεις, παρά τοΰ αύτού, κατά πάν σάββα
τον, ώρα 11—12 π. μ.
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Ζωολογία, παρά τόΰ κυρίου Ήρ. Μητσοπούλου, τακτικού 
καθηγητοΰ, καθ’ έκάστην, πλήν τοΰ σαββάτου, ώρα 2 —3 μ. μ.

Ασκήσεις έν τω φαρμακευτικά) φροντιστηρίω και πρακτικόν 
φαρμακευτικόν μάθημα διά τούς διδάκτορας της ιατρικής, παρά 
τοΰ κυρίου Γ. Ν. Ζαβιτσάνου, τακτικού καθηγητοΰ και διέυθυν- 
τοΰ του φαρμακευτικού φροντιστηρίου, κατά πάσαν δευτέραν, 
τετάρτην και παρασκευήν, ώρα 2—4 μ. μ.

Φαρμακευτική πειραματική χημεία, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά 
πάσαν δευτέραν, τετάρτην, παρασκευήν καί πάν σάββατον, 
ώρα 4—5 μ. μ.

Χημεία έφηρμοσμένη είς τήν ιατρικήν, παρά τοΰ κυρίου Ίω- 
άννου Γ. Ίωάννου, ύφηγητοΰ, κατά πάσαν πέμπτην καί πάν 
σάββατον, ώρα 4—5 μ. μ.

Πειραματική φυσική, παρά τοΰ κυρίου Τιμολέοντος Α. Άρ· 
γυροπούλου, ύφηγητοΰ, κατά πάσαν παρασκευήν, ώρα 1 — 2 
μ. μ.

Άνωτέρα μαθηματική οπτική, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πά
σαν τετάρτην, ώρα 4—5 μ. μ.

γ) Έν τω μαθηματιχφ τμήματι.

Θεωρητική αστρονομία, παρά τοΰ κυρίου Δ. Κ. Κοκκίδου 
εκτάκτου καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν και παρασκευήν, 
ώρα 9—10 π. μ.

Στοιχεία αστρονομίας παρά τοΰ αύτοϋ κατά πάσαν τετάρ
την καί πάν σάββατον, ώρα 9—10 π. μ.

Θεωρητική μηχανική, παρά τοΰ κυρίου Β. Λάκωνος, τακτι
κού καθηγητοΰ, κατά πάσαν δευτέραν καί τετάρτην, ώρα 10 
.—11 π. μ.

Άνωτέρα ά'λγεβρα, παρά τοΰ αύτού, κατά πάσαν παρα
σκευήν καί πάν σάββατον, ώρα 10—11 π. μ.

Αναλυτική γεωμετρία, τρισδιάστατος καί διαφορικός υπο
λογισμός, παρά τοΰ κυρίου Άθ. Κυζικηνοΰ, τακτικού καθηγη
τοΰ, κατά πάσαν τετάρτην καί πάν σάββατον, ώρα 3—5 μ. μ.
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Κινηματική, παρά τοΰ κυρίου Ν. X. Νικολαΐδου, τακτικού 
καθηγητοϋ, κατά πάσαν τρίτήν, ώρα 5—6 μ· μ.

Τριγωνομετρία, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν παρασκευήν, 
ώρα 5 — 6 μ. μ.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΕΛΦΩΝ.

’Άρχοντος Τιμολέωνος τοΰ Έμμενίδα, μηνδς Θεοξενίου, βουλευόντων 
Νικάνορος τοϋ Λυσιμάχου, Άθάμβου τοΰ Πολυτιμίδα, Φίλων Στράτωνος 
άπέδοτο έπ’έλευθερία τω Άπόλλωνι τω Πυθίω κοράσια οίκογενή τρία 
οις ονόματα Έλένα, Αλεξάνδρα, Άρχω, τιμάς έν ένι άργυρίου μνάν δέκα*

5 καί τάν τιμάν άπέχει πάσαν καθώς έπίστευσαν έπ’ έλευθερία τάν ώνάν τω θε- 
ώ, έφ’ώτε έλευθερα ειμεν και άνέφαπτα άπδ πάντων τδν πάντα χρόνον μηθενΐ 
μηδέν ποθήκοντα κατά μηδένα τρόπον· ει δέ τις έφάπτοιτο Έλένας ή Αλεξάν
δρας ή Άρχοΰς έπι καταδουλισμω, βέβαιον παρεχόντω τω θεω και τοΐς πεπιστευ- 
κότοις τάν ώνάν δτέ άποδόμενος καί ό βεβαιωτηρ και άλλος ό παρατυχών έπ’ έλευ- 

40 θερίαν άφαιρείμενος, άζάμιοι οντες και άνυπόδικοι πάσας δίκας και ζαμίας* βεβαι- 
ωτήρ κατά τούς νόμους τάς πόλιος Λυσίμαχος Νικάνορος* τάν ώνάν φυλάσσει Νικά-

’ νωρ Λυσιμάχου* μάρτυρες οι ιερείς τοΰ Απόλλωνος Πολέμαρχος Δάμωνος, Φίλων 
Στρατάγου κα'ι τών πολιτάν Νικάνωρ Λυσιμάχου, "Αθαμβος Πολυτιμίδα, Έπίνικος Νικο- 

44 στράτου, Λέων Ξενοφάντου, Εύκλής "Αρχωνος, Σέλευκος Βαβύλου.

Ή επιγραφή αύτη, κατακειμένη άναστρόφως παρά την είσοδον 
της έν Δελφοϊς οικίας τοΰ διδασκάλου Δ. Ί. Δροσερού, μικρδν 
άπωτέρω της ύπδ της Αρχαιολογικής Εταιρίας άγορασθείσης 
οικίας τοΰ Δ. Φράγκου, ανήκει πιθανώτατα είς τδ μακρον πρδς 
νότον καί μεγαλόλιθον κρηπίδωμα, υπέρ δ εκειτο δ ναδς τοΰ 
Πυθίου Απόλλωνος, τδ έπιγραφαΐς άπελευθερωτικαΐς κεκαλυμ- 
μένον, ών μικρδν μόνον μέρος άνασκαφέν καί άναγνωσθέν, μετά 
τάς πρώτας καί κατ’άνάγκην περίωρισμένας έρεύνας τοΰ Ό. Μύλ- 
λερ, έπλήρωσεν δ'λον τόμον ύπδ τών Γάλλων Βεσέρ καί Φου- 
κάρ έκδοθέντα. Καί ήν μέν, καθ’ δ'σον οΐδα, ανέκδοτος έ'τι 
τδν παρελθόντα Σεπτέμβριον, δ'τε, διατρίβων έν Δελφοΐς, πάρε-
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χάλεσα τον Ιδιοκτήτην ϊνα έπιτρέψγ) τάν μετακίνησιν τοΰ λί
θου καί την ληψιν έκτυπωματος χάρτινου, εκτοτε δ’εδημοσιευθη 
πλημμελώς έν τώ ύπ’άρ. 4252 (1878) φυλλω της έφημεριδος 

«Παλιγγενεσίας».
Έάν δέ μη πλανώμαι, η ά'νω μεταγραφή, έξαχθεϊσα έκ δύο 

χαρτίνων έκτυπωμάτων, ό»ν τδ έτερον οφείλω τη φιλομούσω 
φροντίδι τοΰ Δελφοΰ κ. Έρωτοκρίτου Άθανασιάδου, καί άντι- 
παραβληθεϊσα πρδς άτελές άλλως άντίγραφον ύπ’ αύτοΰ τού
του κατόπιν ληφθέν, είναι ακριβής.

Παρατηρητέα δέ ιδίως τά έξης. Τδ άπεόοτο επ' Μευθερία 
(sic) τοΰ τρίτου στίχου σπανιώτερον έν ταϊς δελφικαϊς άπε- 
λευθερώσεσι, λερύσαις συνήθως τδ άπλοΰν άπέδοτο καί απί- 
δοντο^ άλλ’ ούχι καί ανύπαρκτον (ϊδε Inscriptions recueil- 
lies a Delphes par Wescher et Foucart άριθ. 177 και 
277). — Τδ τοΰ τετάρτου στίχου «-τιμάς έκ έκΐ αργυρίου 
μναν δέκα^ καθ’ δ'σον παρετηρησα έπιτροχάδην διελθών τάς 
δελφικάς έπιγραφάς, πρωτοφανές. Πότερον δέ σημαίνει’ «έ
καστον τών τριών είς έλευθερίαν άποδιδομένων κορασίων τιμής 
μνών δέκα;® η «τιμής έν δλω (ύφ’ εν όμοΰ) και τά τρία κορά
σια αργυρίου μνών δέκα;» Τδ μέν ποσδν τοΰ τιμη'ματος άντι- 
παραβαλλόμενον πρδς τάς έν ταϊς δεδημοσιευμέναις δελφικαϊς 
έπιγραφαϊς συνήθεις τιμάς, πείθει μάλλον δτι περί τοΰ δλου 
τιμήματος ).έγει ή επιγραφή, τοΰ δέ καθ’ έκαστον άπε).ευθε- 
ρούμενον σώμα προσδιορισμού της τιμής έχομεν ικανά παραδείγ
ματα, οιον έν άρ. 111,119 της άνω μνησθείσης συλλογής («έκα
στον τούτων τιμάς άργυρίου μνών τριών»).—-Τδ τοΰ πέμπτου 
στίχου άπέχει σπάνιον έν ταϊς έπιγραφαϊς ταύταις, έν αίς συ
νήθως άπαντά τδ άπλοΰν εχει’ άλλ’ ϊδε άρ. 291 της αύτης 
συλλογής.—Τοΰ έν όγδόω στίχο» παρεχόντω ό ΐδιάζων τύπος 
συχνότατος έν τω δελφικώ άρχείω’ παρεχό^τω, έόντω, έπι~ 
κριδέ^τω, παραμεινάντω κλπ.—'Ωσαύτως δέ συνηθέστατος έν 
τοϊς δελφικοϊς συμβολαίοις ό έν στίχοις 8—9 τύπος πεπιστευ· 
χότοις (άκδροις, έόκτοις, ίερέοις, έτέοις όεκατρίοις),—Έν στι- 
χοις 9~1θ άναγινώσκεται σαφώς έπ^ε^ευθερίαν άφαιρείμετος
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(=άφαιρούμενος, κατά μέσην διάθεσιν) άντι τοϋ συνήθως έν 
ταϊς έπιγραφαις ταύταις απαντώντας συΛέων^ συ^ίοντες^ καί 
ανάγεται ή μνημη είς την τοϋ άττικοϋ δικαίου αφαίρεσή είς 
ίΑευθερίαν^ αν καί ένταΰθα δίκη ύπέρ της ελευθερίας φαίνεται 
περιττή. — Έν τώ αύτώ στίχω διέκρινα οντες, ούχΐ έάντες, 
ώς ό κ. Άθανασιάδης.—Τδ τάν ώνάν φυλάσσει, τοϋ 11ου στί
χου ούχί νέον, διότι έν άλλαις έπιγραφαις άναγινώσκομεν «ά 
ώνά ίν τω ίερω καί παρά τόν νακόρον»^ συνηθη θεματοφύ- 
λακα (άρ. 247, 248), άλλαχοΰ δέ πάλιν «παρά Ξενώνα τδν 
ίερη» (άρ. 319). Καί τά αντίγραφα δέ ουτω πολλάκις τρί- 
τοίς πρδς φύλαζιν παρεδίδοντο «τδ άντίγραφον παρά Παγκλη» 
(άρ. 247, 248), α rd άντίγραφον φυΑάζοντε οί ιερείς τοΰ 
ΆπόΛΛωνος» (άρ. 266).

Σ. Δραγοϊμης.

ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΑΡΘΡΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ.
Έν τη Παλιγγενεσία, έφημερίδι τών Αθηνών πολίτικη, έδη- 

μοσιεύθη πρδ έννέα σχεδόν μηνών (φύλλω της 18 Απριλίου 
1878) έν ά'ρθρον ημέτερον, τδ όποιον έγράφη πρδς τδν σκοπόν 
τοΰ νά προκαλέση συζητησιν έπι ένδς ιστορικού αντικειμένου, ά- 
ναφυέντος πάνυ παραδόξως τότε. Επειδή δμως τδ ά'ρθρον έκεϊνο 
εμεινεν άπαρατηρητον και συζητησις ούδεμία έγένετο παρά τών 
αρμοδίων, έξακολουθοϋσι δέ οί της Βερολινείου Αρχαιολογι
κής έφημερίδος φιλόλογοι συντάσσοντες δπως πρότερον τά λήμ
ματα τών έν αύτη έκδιδομένων έπιγραφών της Όλυμπίας, (’ίδε 
τδ τελευταΐον αύτης τεϋχος τοϋ 1878, drittes Heft, έν σελ. 
143, έν τω λη'μματι της 192 έπιγρ.) έκρίναμεν εύλογον νά ά- 
νατυπώσωμεν καί έν τώ Άθηναίω τδ είρημένον της Παλιγγενε
σίας άρθρον, ϊνα γίνη ουτω γνωστότερον. ’ίδού αύτό.
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π Μία γν&σις νεα Ιϋτοριχή· »
« ’Εν Έλλάδι μέχρι τοϋδε έγνωρίζοντο υπάρχοντα έκ τών 

πρό ήμών χρόνων κτίσματα Κυκλώπεια, 'Ελληνικά, Ρωμαϊκά, 
Βυζαντινά, Φραγκικά (συν τοΐς τών Γενουηνσίων και Βενετών,) 
και τέλος Τουρκικά. Τώρα δέ άπό τοϋ σωτηρίου έτους 1875, 
άφ’ δτου δηλ. ήρξαντο αί έν Όλυμπία άνασκαφαί, χάρις εις τήν 
οξυδέρκειαν τών λογιών Γερμανών, οϊτινες έκεΐ έπιστατοϋσιν, άνε- 
καλύφθησαν και ανακαλύπτονται είς πλήθος μέγα καί ΣΛαβίχά 
κτίσματα, τά όποια διαγνωσθέντα δήθεν άναμαρτήτως ώς τοι- 
αϋτα, διακηρύττονται έν ταΐς Έκθέσεδι ταϊς πεμπομέναις είς 
Βερολϊνον’ έκεΐθεν δέ άναπέμπεται τό νέον και είς ημάς, ϊνα έ- 
ξαχθώμεν τής παχυλής άμαθείας, είς ην ήμεθα βεβυθισμένοι μέ
χρι τοΰδε, άγνοοϋντες τήν πάτριόν μας ιστορίαν. Αξιολύπητος 
τώ δντι δ ’ίάκωβός Φάλλμεράϋερ, οστις άπέθανε πρό τοϋ 1875 
και δέν έζησε ν’ άκούση και ταύτην τήν εύχάριστον άνακάλυψιν, 
ήτις ήθελεν ισχυροποιήσει μεγάλως τάς περί παντελούς έξοντώ- 
σεως τοϋ 'Ελληνικού έθνους έν τώ Μεσαιώνι ιδέας του. 'Ο δυστυ
χής έκ Τυρόλου ιστορικός δέν ειχεν άνιχνεύσει έν Μωρέα Σλαβικά 
κτίρια, καί άπέθνησκεν ίσως διά τοΰτο άπηλπισμένος. Τώρα άς 
Ζαίρη τουλάχιστον ή ψυχή του μανθάνουσα έκ βιβλίων, φυλλα
δίων καί εφημερίδων τοϋ Βερολίνου, οτι πολυπληθή παρά τόν 
ναόν τοϋ Όλυμπίου Διός έν τή "Άλτει σώζονται τά ευκλεή λεί
ψανα τής έν Πελοποννήσφ ποτέ έπικρατήσεως τών Σλάβων. 
Άλλά δέν μάς λέγουν οί πανδαήμονες ούτοι άνδρες, οί αετά τό
σης πεποιθήσεως ταϋτα διασαλπίζοντες, πόθεν έχουν άρυσθή τήν 
καινήν αυτών γνώσιν; διότι έπιγραφαϊ δέν προήχθηίαν είς μέ
σον μαρτυροϋσαι τοιοΰτό τι, αί δέ γενικαι τής αρχιτεκτονικής 
τέχνης ίστορίαι δλως σιγώσι περί ρυθμοϋ τίνος ή τρόπου οίκοδο- 
μιας οικείου τοΐς παλαιοΐς Σλάβοις’ ποιον λοιπόν είναι τό νέον 
τεκμήριου, τό όποιον έπεισεν αυτούς νά βαπτίσωσι μέ τό Σλα
βικόν όνομα τά άσημα έκεινα τειχία οικήσεων καί νά τά διαστεί- 
λωσι μάλιστα ρητώς άπό τών Βυζαντινών ·, άρά γε ή πολλή αύ
τών άτεχνία, ή τό κατά βάθη διάφορα στρώμα γής, έν ώ άνευρί* 
σκονται·, Άλλ’ εϊναι δυνατόν ταϋτα νά λαμβάνωνται ώς ασφαλή 
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ή καν πιθανά γνωρίσματα έξ ώρισμένου τινός έθνους κατα
γωγές κτισμάτων; ’Ή έχουσιν ίσως αυτοί έκ παλαιών χρόνων 
έν τή πατρίδι των κτίσματα όμοια διατηρούμενα έτι καί νϋν, 
άπερ νά έμειναν είς ημάς άγνωστα, διότι δέν ήξίωσέ τις μέχρι 
τοϋδε νά τά απεικόνιση καί έκδώση είς δόξαν τής Σλαβικής φυ
λής ; Έπιθυμοΰμεν νά τά μάθωμεν’ καί, άν τό πράγμα άληθεύση, 
θά λυπηθώμεν μέν, όχι όμως πλειότερον παρ’ όσον τους τελευ
ταίους τούτους μήνας καί λυπούμεθα καί άγανακτοϋμεν δι’ άλλο 
τι επίσης αύτόθεν καθ’ ήμών διευθυνόμενον φρόντισμα καί έξεύ- 
ρημα γεωγραφικού άμα καί πολίτικου νοος, το οτι δηλ. ή Θράκη 
καί ή Μακεδονία είναι κατά τό πλειστον χώραι Σλαβιζαί. Μάς 
έσυνείθισαν δυστυχώς είς τά τοιαΰτα ήμάς τούς μικρούς καί α
μαθείς οί μεγάλοι καί σοφοί τής Ευρώπης’ καί άν ενίοτε τολμώ- 
μεν νά άντιλέγωμεν, τό κάμνομεν απλώς, ϊνα μή ρηθή, ότι άφί- 
νομεν νά μάς θάπτωσι ζωντανούς καί άφωνους, όχι δ’ οτι και 
έλπίζομεν νά μεταπείσωμεν είς τό ορθόν τήν άκολασταίνουσάν 
τινων γνωσιθηρίαν καί ύπερφροσύνην.»

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΪΜΑΝΟΪΔΠΣ.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΘΕΣΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ.

Πρό δύο μηνών ή Αρχαιολογική ήμών Εταιρία άνέθεσεν είς 
τόν έν Θήβαις επαρχιακόν δημοδιδάσκαλον Έπαμινώνδαν Κορο- 
μάντζον, άνδρα φιλάρχαιον, τήν επιμέλειαν τής συναγωγής τών 
περί τας Θεσπιάς και τό ιερόν τών Μουσών έσκορπισμένων άρ- 
χαιων μαρμάρων, γλυπτών τε και ένεπιγράφων, καί τήν κατα
γραφήν και έναπόθεσιν αύτών είς τήν έν Έρημοκάστρω δημοσίαν 
συλλογη'ν. Τό έργον έτελέσθη καλώς δαπάνη τής Έταιρίας και 
ουτω προσετέθησαν 62 αρχαία είς τά προϋπάρχοντα έκεΐ 54.
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Ό έπιμεληΟεις τοΰ έργου έ'πεμψεν είς την Εταιρίαν κα'ι χάρ
τινα έκμάγματα πασών τών επιγραφών, οσαι πρώην και άρτίως 
συνήχθησαν είς τήν Συλλογήν. Έκ τούτων τινάς ήμεϊς σήμερον 
δημοσιεύομεν ή ολως ανεκδότους ή άτελώς παρ’ άλλων πρότε- 
ρον έκδεδομένας.

Και πρώτον τάς εξής τέσσαρας, συνειλεγμένας έκ τών κατά 
τήν θέσιν τοΰ Περού άλσους τών Μουσών διαφόρων ερειπίων εκ
κλησιών.

1.

Ω ρ α ν ί α.
Τ;)ά S ε

Άστέρας ήρεύνησα σοφήι φρενϊ πατρί τ’ έοικδς 
ούνομ’ έχω’ λέγομαι δ’ ή Διός Ούρανίη.

5 ©

2.

Πολύμν(ια).
Θ ε ι-

*Η Ζηνδς Διίι τόνδε Πολύμνια νέκταρος ατμόν 
πέμπω, τήν δσίην πατρί τίνουσα χάριν.

5 Όνέσ(του).

3.

Θ ά λ η α.
-σ π ι-

Θάλλ(ιj) έπ’ιρήνης σοφίη ^ΒΑΛΛΟΙ γαια ; πασα 
Είρήνηι λοιβας τάςδε Θάλεια χέω.

δ Όνέσ;)του.

4.

Τερψιχόρα.
-έ ε ς

Κισσός Τερψιχόρης Βρομίωι δέ πρέψεν ό λωτός, 
τηι μέν ϊν’ ένθεος ή, τώι δ’ ϊνα τερπνότερος.

5 Όνέστου.

Κατά τάς έπισταλείσας ήμΐν σημειώσεις τοΰ Κορομάντζοιι
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κτέσσαρα βάθρα ομοια λίθου φαιού είναι τά έχοντα τά άνω έπι- 
γράμματα, έξ ών τό μέν ύπ’ άρ. 1 εύρέθη είς εν έρείπιον εκκλη
σίας άνωθεν της Παλαιοπαναγιάς, τά δέ άλλα τρία είς τά έν 
Χρυσω και Άρχοντίκι ερείπια εκκλησιών *Αγ. Τριάδος και Air 
Κατερίνης. Πάντες ούτοι οί τόποι είναι κατά την ανατολικήν ύ- 
πώρειαν τοϋ Έλικώνος και περί τάς 2 ώρας μακράν τών Θεσπιών. 
Τό ύψος τών βάθρων πάντων τό αυτό 0,30, τό πλάτος άπό 1,04 
έως 1,10. Κοινόν δέ πάντα έ'χουσιν έπί της οριζοντίου έπιφανείας 
των τούτο’ κοιλότητας περιφερείς κανονικάς ώς μιας δεκάρας καί 
άναλόγου βάθους έκαστον, ταύτας δέ κατά σειράς παραλλήλους* 
καί τό μέν ύπ’ άριθ. 1 έχει τοιαύτας 21, τά δέ λοιπά άνά 39, 
έχουσι δέ καί τύπους ποδών κοίλους.»

Είναι πρόδηλον, οτι τά βάθρα άνεΐχόν ποτέ άγάλματα τών 
Μουσών, καί θά ησαν έννέα, άν δέν υπήρχε καί δέκατον, τό τής 
μητρός των Μνημοσύνης.

Έκ τών άνωτέρω τεσσάρων έπιγραμμάτων μόνον τό τής Πο
λύμνιας έξεδόθη καλώς ύπό Schillbach τω 1862 έν Programna 
d. Elisabelhgymn. zu Breslau, οστις όμως τά άνωθεν τοϋ δί
στιχου γράμματα δέν αντέγραψε πάντα ούτε διέγνω τό τί λέ- 
γουσι, ώς ουδέ ό Decharme τώ 1868, τά δέ ύποκάτωθεν καί 
ολως παρέδραμε, διότι, ώς φαίνεται, ήσαν ύπό γήν.

Τό δέ τής Τερψιχόρης έπίγραμμα έξεδόθη άτελές ύπό De- 
charme έν τώ έν έτει 1868 έκδοθέντι βιβλίω Missions scien- 
tifiques IV, 536, και έπανελήφθη ύστερον μετ’ άστοχου συμ- 
πληρώσεως έν τώ άλλως καλώ βιβλίω τοϋ Kaibel τω έκδοθέντι 
κατά τούτο τό έτος καί έπιγραφομένω Epigrammata graeca 
ex lapidibus conlecta, έν σελ. 319. Καί τούτου δέ τοϋ επι
γράμματος τά μέν ύποκάτωθεν γράμματα κολοβά άπεδόθησαν, 
τά δέ άνωθεν άραιά άντι τριών έτέθησαν δύο καί παρενοήθησαν.

Ανέκδοτα δέ, ώς φαίνεται, έμειναν μέχρι τοϋδε τά τής Ού
ρανίας καί Θαλείας έπιγράμματα. Καί περί μέν τών δύο έμμε
τρων στίχων τοϋ τής Ούρανίας δέν είναι χρεία νά είπω τι, όντων 
σαφεστάτων. Λυπηρόν δέ, οτι εις τήν άνάγνωσιν τοϋ προτέρου 
τών είς τήν Θάλειαν στίχων δέν μ’ έβοήθησε πολύ τό χάρτινον 
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εκτυπον, και πρέπει νά είπω, δτι διόλου δεν εγγυώμαι δια την 
ορθότητα τών γραμμάτων τά όποια άφησα κεφαλαία. Άλλά 
και ούτως έχον το της Θαλείας τοϋτο έπίγραμμα παρέσχε μοι 
αύτό μάλιστα διά τών τριών αύτοϋ άνωθεν αραιών γραμμάτων 
τό ένδόσιμον τοϋ νά εικάσω, δτι τδ όνομα τών Θεσπιέων ητο 
έκεΐ άναγεγραμμένον καί πιθανώς έν στίχω έμμέτρω, διήκοντι 
έπί πάσαν την σειράν τών ποτέ εννέα βάθρων τών Μουσών. Όθεν 
καί έτόλμησα νά τοποθετήσω έν ή συνεχεία βλέπει δ αναγνώ
στης τά τέσσαρα έπιγράμματα, ένδοιάζων μόνον διά τδ 7Ζ5 
Ούρανίας, δπερ καί έμπρδς καί όπίσω καί έν μέσω που τών άλ
λων τών έλλειπόντων πέντε ήμπορεΐ νά είχέ ποτέ την θέσιν του, 
περιλαμβάνον ίσως τήν λέξιν (τ^άόε έν φράσει τινί απλή ανα
θηματική, οίον’ τάδε άνέθηκαν Θεισπιέες (Βοιωτιστί άντί Θε- 
σπιέες) τάγάλματα Μούσαις.

Κέρδος έχομεν έτι έκ τής νϋν έκδόσεως καί τδ δτι έγνωμεν 
τδν ποιήσαντα τά έπιγράμματα ταΰτα ποιητήν Όνέστην, δστις 
καί άλλως ήτο ήδη πάλαι γνωστός, διότι φέρονται αύτοϋ περιει- 
λημμένα έν τή 'Ελληνική Ανθολογία δέκα άλλα έπιγράμματα 
διάφορα, έξ ών άναγράφομεν ώδε εν, τδ έν βιβλ. Θ', ύπ’άρ. 230, 
διότι έξ αύτοϋ συμπεραίνεταί πως, δτι δ άνήρ έπεσκέφθη τδν 
'Ελικώνα όντως, όχι κατά ποιητικήν φαντασίαν μόνον.

Άμβαίνων 'Ελικώνα μέγαν κάμες* άλλ’ έκορέοθης 
Πηγασίδος κρήνης νεκταρέων λιβάδων.

ούτως και σοφ'ης πόνος όρθιος* ήν δ’ άρ’ έπ’ άκρον 
τέρμα μόλης, άρύση Πιερίδων γάριτας.

Οί χρόνοι, καθ’ οΰς έζησεν δ άνήρ, πιθανολογείται τώρα, οτι 
ήσαν οί τοϋ β'. περίπου μετά Χριστόν αΐώνος, καθώς ύπεμφαίνει 
τδ σχήμα τών γραμμάτων τών έπι τών ήμετέρων βάθρων. Ή 
πατρίς του όμως μένει πάλιν, ώς πρώην, άγνωστος. ’Εν τή Αν
θολογία τό παρατεθέν ύφ’ ήμών έπίγραμμα, ώς καί έπτά άλλα, 
έχουσιν έπιγραφήν απλώς Όνέστου, τών δέ υπολοίπων δύο έχει 
τδ μέν Όνέστου Κορινθίου, τδ δέ Όνέστου Βυζαντίου. Όπωςδή- 
ποτε άν έχν) τδ άληθές, περίεργον πάντως μένει τδ δτι ούτε 
ταΰτα τά σήμερον έκδιδόμενα τέσσαρα έπιγράμματα ούτε κάνέν 
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έκ τών έν τή Ανθολογία δέκα είναι εις Δωρικήν ή Αιολικήν διά
λεκτον γεγραμμένα, ώς θά προσεδόκα τις ίσως παρ’ άνδρός Βυ
ζαντίου ή Κορινθίου, άλλά πάντα είς την καθαράν Ιωνικήν’ προ
σέτι και τόδε, οτι δύο μέν τών έν τή Ανθολογία επιγραμμά
των όπόθεσιν έχουσι τά τείχη καί την άλλην μυθικήν ιστορίαν 
τών ©ηβών, δύο δέ τάν Έλικώνα, ών έν είναι τό άνωτέρω πα- 
ρατεθέν’ ωστ’ έκ πάντων τούτων κλίνει τις νά ύποθέση, οτι άν 
δέν υπήρξαν δύο η τρεις Όνέσται, ό είς, δ ποιήσας τουλάχιστον 
τά οκτώ έκ τών δεκατεσσάρων επιγραμμάτων, θά ήτο ίσως Βοιω- 
τός την πατρίδα καί δη Θηβαίος η Θεσπιεύς, μεταχειρισθείς όμως 
έν τή ποιήσει ξένην αύτω διάλεκτον την Ιωνικήν, οπερ δέν είναι 
άνήκουστον έν τή Ελληνική γραμματολογία. Άλλά και άλλη 
ύπόθεσις έγχωρεΐ, οτι δυνατόν εις ποιητής Όνέστης, "Ιων τήν 
πατρίδα, νά εξέλεξε τόπον κατοικίας τήν Βοιωτίαν καί οί Θε- 
σπιεΐς νά έστεργον τήν αύτοΰ διάλεκτον πάντοτε οσάκις είχον 
χρείαν τής ποιήσεώςτου, προστιθέντες μόνον έξ έαυτών Βοιωτια- 
ζούσας έπί τών βάθρων έπιγραφάς, ώς έν τοΐς άνωτέρω τέσσαρ- 
σι βλέπομεν τό Ώρανία, τό Θάληα, τό Τερψιχόρα άντιθέτως 
πρός τά έν τοΐς στίχοις αύτοϊς Ούρανίη, Θάλεια, Τερψιχόρη, και 
τέλος τό Θεισπιέες. Άλλ’ άλις τούτων’ μεταβώμεν είς τάς άλλας 
έπιγραφάς.

5.

Ενθάδε σήμα 
Κλεανδρος 00 
φου Εύτυχια- 
νοΰ’ | δς Μου- 

5 σών δ ό pote 
έσχε λόγον 
Χαρίτων.

«Τά άνωτέρω έχει στήλη λίθου λευκού, ύψους 0,55, πλάτους 
0,37, πάχους 0,20. Έλήφθη έκ τών κατά τήν θέσιν Χρυσό ερει
πίων έκκλησίας τής Άγ. Τριάδος. Αριθμός Συλλογής δ 79.»

Σχήμα γραμμάτων τό έκτυπον δεικνύει το τών έσχατων χρό
νων τής 'Ρωμαϊκής έπικρατήσεως. Είναι δε και η χαραξις των

(Αθηναίου τεύχος δ' τόμου ζ'·) 20
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άμελεστάτη. <Όθεν δέν ήδυνήθην νά απαρτίσω εύνόητον τδν πρώ
τον έξάμετρον στίχον τού επιγράμματος. 'Ρήμα τού υποκειμέ
νου τής φράσεως δέν εύρον, εί και δ λίθος δέν φαίνεται κολοβός. 
Και τδ Κλέανδρος μοι είναι ύποπτον ώς εν όνομα, 'ίσως διαι- 
ρετέον είς δύο ούτω' ΚΛε άνόρός, τδ δέ κατόπιν οίον σύμπλεγ
μα γράμματος φαινόμενον ένωτέον πιθανώς μετά τής επόμενης 
αρκτικής συλλαβής τού γ'. στίχου, ώστε ν’ άποτελεσθή λέξις 
σοφον, και τδ ολον νά δηλοΐ γυναΐκά τινα Κλέαν άναστήσασαν 
σήμα άνδρδς σοφού, τού Ευτυχιανού, ος κτλ. Άλλ’ ούτω τδ 
μέτρον δέν εύοδούται. ΓΌθεν ίδέτωσαν και άλλοι.

6.

Έπι Φ)α·,ε'νω άρχοντος, τώ πέμπτω μεΐνος Πανάμω,’Α ν τ ' σων’Αριστον(ίκ·,)ω 
έλ)εξε· δεδόχθη τύ δάμυ, πρόξενον εΐμεν κή εύεργέταν τας πόλιος 
Θ)εισπιείων Εύβωλον Εύβώλω Θετταλδν κή αύτον κή έκγόνως 
κή ) εΐμεν αύτυ γας κή Ρυκίας εππασιν κή άσφαλίαν κή άσουλίαν

5 κή κ)ατά γαν κή κατα θάλατταν κή πολέμω κή ΐράνας έώσας χή τά λΰπα 
πά ιντα καθάπερ τΰς άλλος προξένυς κή εύεργέτης.

Σημείωσις Κορομάντζου. «Στήληλίθου φαιού, ΰψουςΟ,70,πλά
τους 0,60, πάχους 0,50, έχει κατά τά πλάγια τής οριζοντίου 
έπιφανείας δύο τόρμους, κατά πρόσωπον δέ τδ ανωτέρω ψήφι
σμα. ’Ελήφθη έξ ένδς έρειπίου έκκλησίας άνωθεν τής Παλαιοπα- 
ναγιάς. Άπετέθη έν τή Συλλογή ύπ’ άρ. 62.»

Τδ χ,άρτινον έκτυπον δεικνύει σχήμα γραμμάτων τδ περί τούς 
Χριστού χρόνους, ίσως κατά τι καί παλαιοτέρους. Εί καλώς ά- 
νέγνων έν τω ά. στίχω, τδ όνομα Άντίσων προβαίνει είς μέσον 
ώς καινοφανές. Άντίγων δέ καί Άντιγώνιος ήδη’μέν πλεονάκις 
είδαν τινές έν έπιγραφαϊς Βοιωτικαΐς, άλλά δέν έπεται έκ τούτου, 
οτι καί έδώ τάντως τδ Άντίγων κεΐται. Μάλιστα τδ ’Αντίσων εχει 
υπέρ εαυτού τδ έν έπιγραφή Τανάγρας ύπ’έμοΰ άναγνωσθέν τω 
1874 Ρισωνίδας, οπερ είναι έσχηματισμένον έκ τού *Ισων βε
βαίως, τού έλλείποντος καί αύτοΰ έν τω Λεξικώ τών κυρίων ονο
μάτων τοΰ Pape-Benseler. Ούτω λοιπόν^ ήδύνατο νά ύπάρχη 
ποτέ έν χρήσει καί τδ Άντίσων. ΓΠ Βοιωτία, ώς γνωστόν τοΐς 
άναγνώσταις τού Αθηναίου, μάς κατέκλυσε κατά τά τελευ- 
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ταΐα 5—6 έτη μέ τά νέα κύρια όνόματά της, ών ούδέν ητο 
δυνατόν νά περιέχηται έν τω είρημένω λεζικώ.

7.
Έπι Μ α χ ά ν ω άρχοντας, 

μεΐνος Πανάμω, Τ ο ρ τ έ α ς Φαείν(ω 
ελεςε· δεδόχθη τΰ δάμυ, 
πρόςενον εϊμεν κή εύεργέταν

5 τας πόλως Θεισπιεων Δεόντων
Κ ρ ι ν ί α ο Φουοζεΐα κή αυτόν κή ίκ· 
γόνως κή εΐμεν αύτυς γας κή Fu- 
κίας έ'ππασιν κή άσφαλίαν κή 
άσουλίαν, κή κατά γαν κή κα-

10 τά θάλατταν κή πολεμώ κή 
ιράνας έώσας κή τά λΰπα 
πάντα, καθάπερ κή τΰς ά(λ· 
λυς προξένυς κή εύεργε'(της.

«Ό λίθος είναι λευκός, ύψους 0,82, πλάτους 0,48, πάχους 
1,20, έχων λειασμένην μίαν τών μεγαλύτερων έπιφανειών, έπί 
δέ μιας τών στενωτέρων τά γράμματα τού ψηφίσματος καί δύο 
έπιμήκεις τόρμους έπί τής οριζοντίου. Άπετέθη είς τήν έν Έρη- 
μοκάστρω συλλογήν ύπ’ άρ. 114.»

Έγώ άλλο τι δέν προσθέτω, είμή οτι τδ σχήμα τών γραμμά
των είναι, ώς δεικνύει τδ χάρτινον έ'κμαγμα, κατά τι νεώτερον 
τού προτέρου ψηφίσματος καί οτι τδ παράξενον όνομα Τορτέας 
άναγινώσκεται πάνυ σαφώς* τδ δέ Φουσκεΐα κεΐται διαλεκτικώς 
άντί τού Φυσκέα, πολίτην τής πόλεως Φύσκου, τής έν Αοκρίδι 
ίσως, όχι δέ τής έν Καρία ομωνύμου καί τής άλλης τής έν Μα
κεδονία.

8.
Ό δήμος Πόπλιον Σέξτιον 

Καλουίνον Μούσαις.

κ Βάθρον έξαχθέν τών έρειπίων τής Άγ. Τριάδος, λίθου λευ
κού, ύψους 0,34, πλάτους 0,92, πάχους 0,70 έχει τ’ άνωτέρω 
έπι τής κατά πρόσωπον πλευράς, άνω δέ έπί τής οριζοντίου 
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έπιφανείας έχει δύο παραλλήλους κοιλότητας τύποις ποδών πα
ρεμφερείς και τρίτην μεταξύ άκανόνιστον. Αριθμός συλλογής ό 
61.»

Τό χάρτινον έκτύπωμα σχήμα γραμμάτων δεικνύει τό τών 
μ. Χρ. 'Ρωμαϊκών χρόνων' δθεν καλώς φαίνεται εΐκάσας ό πρώ
τος, κατ’ ατελές άντίγραφον τού 'Ροσσίου, έκδούς την επιγραφήν 
ταύτην Car. Keil (έν Sylloge Inscriptionum Boeoticarum 
Lips. 1847, ύπ* άρ. XXXIV, b), ότι δ τιμηθείς άνήρ θά ήτο 
απόγονός τις τού παρά Κικέρωνι (έν Βρούτω 84, § 130) μνημο- 
νευομένου Γ. Σεξτίου Καλουίνου.

Καί παρά τώ Decharme έλλιπώς είχεν ή έπιγραφή καί παρά 
τώ Schillbach πλημμελώς* διά τούτο τήν μετεξέδωκα.

9.

Ή πόλις
Τ φΓ Άρίστωνα τ φλ

Άλκέτου υιόν, άρετής 
ενεκεν και τών είς αυτή(ν 

δ εύποιϊών· έπεμελήθη ό 
αδελφός αύτού Τ Φλαού- 

ιος Φούσκος.

« Βάθρον μετά βάσεως πλατείας, λίθου λευκού, ύψους 0,98, 
πλάτους 0,65, πάχους 0,50 έχει τά άνωτέρω. Έλήφθη έκ τής 
θέσεως Φριά τού Έρημοκάστρου. Αριθμός συλλογής δ 83. »

Τό έκτύπωμα δεικνύει έπιμελέστατον χάραγμα. Ό τιμηθείς, 
Έλλην ών καί είσποιηθείς είς τήν Φλαουίαν γενεάν τών 'Ρωμαίων, 
θά έζη πιθανώς ου πολύ μετά τήν είς τόν Καισαρικόν θρόνον ά- 
ναβασιν τών Φλαουιων κατά τό τέλος τής ά. μ. X, έκατονταε- 
τηρίδος.

10.

'Ο δήμος Θεσπιέων 
Λεύκιον Μάρκιον 
Κάλλιπ(π)ον Πολυκρα- 
τίδου υίον άριστα
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5 πολειτευσάμενον 

θεοος.

« Τέσσαρα συνεχή κομμάτια, άπαρτίζοντα το άνω μέρος βά
θρου μέ γεϊσον, λίθου λευκού, σωζομένου ύψους 0,42, πλάτους 
0,65, πάχους 0,28, έ'χουσι τά άνωτέρω. Έξετοιχίσθη έκ τής 
έν Έρημο κάστρω οικίας τοΰ Μ. X. Μελισσάρη, άλλ’ ειχεν εύρεθή 
είς τά ερείπια τής παλαιάς πόλεως. Άριθ. Συλ. 83.

Τδ χάρτινον έκτύπωμα δεικνύει σχήμα γραμμάτων τδ τών μ, 
Χρ. χρόνων.

11.

. .Λ...........
φώρμης δε(υτέρας. . . 
φώρμης τρζίτης . . . 
άπδ λίνου τ... .

5 I........................

«Κομμάτων μαρμάρου λευκού, ευρεθέν έν τοΐς έρειπίοις τής 
άρχαίας πόλεως εχει τά άνωτέρω. Άριθμ. Συλ. 101.»

'Όσον καί άν είναι μικρδν τδ κομμάτιον τοΰτο, εχει όμως ση
μασίαν, διότι έσώθη έν αύτω λείψανον έπιγραφής μεγάλης ποτέ, 
τής διατιμήσεως, λέγω, τών ωνίων τής έκδοθείσης ύπδ τής 'Ρω
μαϊκής αρχής έπι τοΰ αύτοκράτορος Διοκλητιανοΰ, τοΰ άρξαντος 
κατά τά τέλη τοΰ γ'. και τάς άρχάς τοΰ δ', μ. Χρ. αίώνος. Πε- 
ριήλθον μέχρις ήμών τινά έκ διαφόρων μερών τής 'Ελλάδος με
γάλα ή μικρά μέρη τής διατιμήσεως έκείνης’ και τδ παρδν τε- 
μάχιον δήλον ποιεί, οτι και έν Θεσπιαΐς ποτέ ήτο δημοσία ά- 
νεστηλωμένον τδ περιέχον αύτήν διάταγμα edictum. Τούς 
περιέργους παραπέμπομεν είς τδ βιβλίον τοΰ Mommsen: 
Das Edictum Diocletiani de pret. rer. venalium. Προ- 
χείρως δέ δύνανται ν’ άναδράμωσιν είς τήν Αρχαιολογικήν 
Αθηνών Εφημερίδα ά. περιόδου, ένθα ύπ’ άρ. 3803 θέλουσιν 
εύρεϊ έκδεδομένον Sv ίκανώς μέγα τεμάχιον (στίχων 60) τοιαύ- 
της διατιμήσεως, εύρεθέν τώ 1860 έν Μεγάροις. Χάριν δέ τών 
άπειροτέρων ετι λέγομεν, οτι τα (ρώρμης φ· τρίτης 
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ανωτέρω άναγινωσκόμενα είναι έπι τδ λατινικώτερον ορισμοί 
πραγματειών τινών, νίτοι, ώς τώρα λέγομεν, εμπορευμάτων, 
σχη'ματος πρώτου ή δευτέρου ή τρίτου, είτε κατά τδ μέγεθος 
είτε κατά τήν ποιότητα.

Και αί μέν Θεσπιακαι έπιγραφαι τοιαύταί τινες.
Άπδ δέ της πέμπτης τοΰ νϋν λήγοντος μηνδς Δεκεμβρίου ή 

Αρχαιολογική 'Εταιρία έπεχείρησε, πρδς συμπλήρωσιν τής πρδς 
νότον τής Άκροπόλεως Αθηνών άνασκαφής, έργα τινά άνακα- 
θάρσεως τών τόπων και κατεδαφίσεως άχρηστων τινών χτισμά
των βαρβάρου έποχ-7ς, μάλιστα πρδς δυσμάς και νότον τοϋ Διο- 
νυσιακοϋ θεάτρου. Έκεΐ λοιπόν έδέησε καί σκαφαί τινες νά γίνω- 
σιν, έως ού φανή τδ φυσικδν έδαφος πανταχοϋ κα'ι καταστή βέ
βαιον, ότι ούδέν πλέον αρχαιολογικής σημασίας κτίσμα ή επι
γραφήν ή γλύμμα κρύπτει ή γή. Αί έ'ρευναι αύται κατά τάς τε
λευταίας ημέρας προήγαγον δύο κεφαλάς ύπέρ τδ φυσικδν μέγεθος 
αύτοκρατόρων 'Ρωμαίων, έξορυχθείσας έκ πολλά μικροϋ βάθους 
(μόλις ένδς και ήμίσεος ποδός) πλησίον τοϋ πασιγνώστου μεγά
λου βωμοϋ τοϋ Διονύσου καί δή πρδς νότον αύτοϋ. Αυτόθι και έν 
σκέλος τών κολοσσιαίων έκείνων καί πασιγνώστων ωσαύτως Σει- 
ληνών τοϋ θεάτρου ευρέθη, ένωκοδομ,ημένον είς ύδραγωγεΐον πα
λαιόν τών 'Ρωμαϊκών ή Βυζαντινών χρόνων.

Εκ τών κεφαλών ή μία είναι βεβαίως τοΰ Αουκίου Ούήρου, 
τοΰ συνάρξαντος τώ Μάρκω Αύρηλίω τδν β'. μ. Χρ. αιώνα, δμοιά- 
ζουσα πολύ τήν έν τώ Λούβρω τών Παρισίων, τήν άπεικονισμέ- 
νην έν τη Iconographie Romaine τοϋ Visconti, ή άλλη, ή- 
τις καί κάλλιον διατηρείται καί εργασίαν δεικνύει καλλίονα, 
είναι τοϋ Νέρωνος πιθανώτατα, νεανικωτέρα δέ καί χαριεστέρα 
τών παρά τώ Visconti κεφαλών τοϋ τυράννου τούτου. Φορεΐ 
δέ καί διάδημα ταινιώδες καί στέφανον πλεκτόν έκ μύρτων κολ- 
λυροειδή. *Εχει βραχύν τδν πώγωνα ή μάλλον ίούλους. Ή δέ 
κόμ.η όχι κεκαρμένη, άλλά πολυβόστρυχος, καί τδ στόμα ήμιά- 
νοικτον ώς κιθαρωδού. Τούτων μνησθέντες βραχέως, έκδίδομεν 
καί δύο έπιγραφάς έκ ταύτης τής άνασκαφής προελθούσας τάς 
τελευταίας ήμέρας.
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1.

’Επι..............) άρχοντος 
Λύσιππος Λυσιφίλου Χο- 
λαργεύς άγωνοθετήσας 
Διονύ)σωι παιδείωι.

Έπι μικρού βαθμιαίου τετραγώνου, λίθου Πεντελησίου, άνα- 
γινώσκονται τ’ ανωτέρω. Σχήμα γραμμάτων τό τών Μακεδον. 
χρόνων. νΑνωθεν εχει τό βαθρίδιον δλκούς τινας τριγωνικού σχή
ματος και τρύπας κατά τάς τοΰ τριγώνου γωνίας βεβυσμένας 
μολύβδω, έξ ού γίνεται δήλον, οτι ένηρμόζετό ποτέ έκεΐ ή λιθίνη 
τριγωνική στήλη ή μετάλλινος τριποδίσκος, τό αφιέρωμα του 
Λυσίππου είς τόν Διόνυσον, ού τό έπίθετον παίδειος καινοφανές 
ήμΐν φαίνεται. Τούλάχιστον έν τω πλουσίω πίνακι τής Έλλην. 
μυθολογίας τοϋ Gerhard δέν εΰρομεν αύτό. Επίθετα δέ άλλα 
θεών έκ τοΰ παΐς παράγωγα ή σύνθετα εύρηνται έκεΐ άναγεγραμ- 
μένα’ παιδοθαλής της Δήμητρος, παιδοκόρος τοΰ Έρμου, παιδο- 
τρόφος τής ’Αρτέμιδος.

2, ά.

. λ)εισ6ένης | 
Έ)ργοσθένης | | 
Έπ)αμείνων | |

2, β'.

Θρασύ.......... 
Πολύ............

Άλ|............
ΚΛ ......

Δύο μικρά τεμάχια λίθου Πεντελησίου έχουσι τά ανωτέρω 
γράμμασι τών μέσων ή ύστερων Μακεδονικών χρόνων, καί είναι 
καί αύτά μέρη έκείνης τής μεγάλης έπιγραφής, ην καί έγώ έδνπ 
μοσίευσα έν Αθηναίου τόμ. ζ', σελ. 77 κ. έξ. καί δ Kohler 
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κατά τι πληρεστέραν ύστερον εν Mittheilungen d. deutsch. 
arch. Inst. III Jahrg. 3ies Heft, ούσαν είς πολλά τεμάχια 
συντετριμμένων. ’Εκ τών άνωτέρω ονομάτων τδ Έπαμείνων ει- 
χεν ηδη άναγνωσθω καί έκει κεκολοβωμένον, καί ω έπανάληψις 
του ένταϋθα δυσκολεύει των ερμηνείαν, καθώς καί άλλα τινά εύ- 
ρεθέντα έκει κατ’ έπανάληψιν ονόματα τοΰτο έποίουν, ώς είπομεν 
τότε έν τω Άθηναίω, τδ δέ ' Εργοσθένης καί ώς ολως νέον όνο
μα νΰν παρουσιάζεται. Θά ωτο καί ούτος άρά γε ποιητής ή υπο
κριτής ; Τδ δέ άνωτάτω κείμενον όνομα, τδ δυνάμενον νά συμ
πληρωθώ μόνον Κλεισθένης ω Πλεισθένως, καί αύτδ άγνωστον 
ωμΐν άλλαχόθεν είναι ώς ποιωτοϋ ω ύποκριτοΰ όνομα. "Ωστε τά 
δύο ταΰτα νέα τεμάχια έπηύξησαν, κατ’ έμέ, τάς δυσχερείας, 
άντί νά τάς έλαττώσωσι. Ό Kohler δέν τάς έθεώρησε μεγάλας 
και έπεχείρωσε νά παράσταση διά πολλών εύφυώς έξευρημένων 
λόγων ώς εύνόητον των όλων επιγραφήν. ’Αλλ’ έγώ έπέχω.

’Εν Άθήναις, τω 28 Δεκεμβρίου 1878.

Στέφανος Α. Κοτμανουδιις.

ΒΙΒΑΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.
* Πέτρου Λαζαρίδου ηθοποιού, αί κόραι τοΰ πολιτισμού, κωμωδία. Έν 

Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Έφημερίδος τών συζητήσεων, 
4878. Πωλείται άντι νέας δραχμής [16ον, σ. ις·' καί 56].

Studien uber attisches Staatsrecht und Urkundenwesen, von W. 
Hartel, Mitglied d. Κ. K. Akademie Wien, 1878. [8ov, σελ. 288.]

De scribis Atheniensium publicis. Scripsit C. A. Ilille. Lipsiae. 
1878. [Εναίσιμος διατριβή έξηγμένη έκ τών Leipziger Studien, 
είς 8ον, σ. 205—248.]

* Παράρτημα Έφημερίδος τών συζητήσεων. — Όλίγαι σελίδες έπ’ ευ
καιρία τής μεταξύ τών κκ. Ε. Δ. ‘Ροίδου και Αγγέλου Βλα'χου άνα-
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φ υείσης φιλολογικής εριδος ύπδ Ίω. Παπαδιαμαντοπούλου. Έν Άθή
ναις, τυποις Έφημέρίδος τών συζητήσεων, 1878. Τιμάται λεπ. 23. 
[16ον, σ. 52],
Η λυσις του ανατολικού ζητήματος και ή έγερσις τού αγίου βασιλέως 
Ίωάννου έν Κωνσταντινουπόλει δαπάνη Γ. Α. (Τιμάται δραχμής 
μιας και ήμισείας νέας). Έν Άθήναις, 1877. [16ον, σ. 72}.
Απολογισμός τών εσόδων και έζόδων τού δήμου Αθηναίων κα! των 
οημοτικών φιλανθρωπικών καταστημάτων διά τδ έτος 1877. Έν Ά- 
θηναις, έκ τού τυπογραφείου «Μέντορος» 1878. [δον, σ. 32].

Π. Schliemann Mycenes etc. traduit de 1’anglais par J. Girar- 
din. Paris, 1879. [gr. 8ov, σ. 488·]

Corpus Inscriptionum Atticarum. Voluminis tertii pars prior. 
Edidit Guilelmus Dittenberger. Berolini, MDCCCLXXVHI, [είς 
φύλλον, σ. 522.]

* Περί τών αφροδισίων νοσημάτων ύπδ Α. Κουλλεριέ, χειρουργού έν τω 
νοσοκομείφ τής Μεσημβρίας, έταίρου τής έν Παρισίοις χειρουργικής

j έταιρίας, ιππότου τοΰ τάγματος τής τιμής, ύπδ Σ. Κ. Μπαλάνου, τα
κτικού καθηγητοΰ έν τώ πανεπιστημίω κτλ. Τεύχος Ε'. έν Άθήναις, 
έκ τοΰ τυπογραφείου «Μέντορος» 1879. [8ον, σ. 276, ήτοι άπδ 391 
έως 666].

Μουσεϊον κα! βιβλιοθήκη τής Εύαγγελικής Σχολής. (Λογοδοσία, έπιγρα- 
φαί. Περί τής έν Ιωνία Μητροπόλεως. Έπιγραφαι Μητροπόλεως.) 
Περίοδος δευτέρα. "Ετος δεύτερον και τρίτον, 1876—8. Έν Σμύβνη, 
1878, [δον, σ. λς' κα! 110]. — "Ετι περίοδος τρίτη. "Ετος πρώτον, 
1878—9. (Περί Κλάρου, Κολοφώνος, Νοτίου, ύπδ Άριστοτέλ. Μ. 
Φροντριέρ). Έν Σμύρνη, 1878. [δον, σ. 10].

* Αναγνώστης, φιλοπονηθεις ύπδ Γ. Κωνσταντινίδου, καθηγητοΰ τοΰ 
Αρσάκειου, πρδς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων. ’Έκδοσις έβδομη, 
έπιδιωρθωμένη και έπηυξημένη. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου 
«Μέντορος» , 1878. Τιμαται δραχμής [16ον, σ. 128].

Άττικδν Ήμερολόγιον τοΰ έτους 1879 ύπδ Ειρηναίου Άσωπίου, ευ
νοϊκή συμπράξει φιλοκάλων λογίων. "Ετος ΙΓ'. ΆΟήνησιν, 1878· 
[16ον, σ. κ' κα! 376.]

* Δημοσίευμα Α'. '0 σύλλογος ‘Ρήγας πρδς τδν έλληνικδν λαόν.··— Ά- 
Οήναι, 29 ‘Οκτωβρίου 1878, Κυριακή, [δον, σ. 16].

* Δημοσίευμα Β'. — Ό σύλλογος 'Ρήγας πρδς τδν έλληνικδν λαόν. — 
Άθήναι, 18 Νοεμβρίου 1878, Κυριακή. Τιμάται λεπτ. 5. [δον σ. 16].

* Κανονισμδς τοΰ δημοκρατικού συλλόγου «'Ρήγα». [Άθήνησι, 1878, 
1 6ον, σ. 8].

Ηπειρωτικά! μελέται. Τόμος Δ*, τεύχος Α*. Δρομολόγιον τής έλληνι- 

(Άθηναίου τεύχος δ' έτους ζ’.) 21
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κής χερσονήσου αιολογικον ιστορικόν γεωγραφικόν στρατιωτι
κόν στατιστικόν και εμπορικόν υπο Β. Δ. Ζωτου Μολοσσοΰ, Ιππότου, 
περιηγητοΰ κλπ. έκ Δρόβιανης τής έν Ηπείρω Μολοσσιοος. Εγκρισει 
του 'Γπουογείου τών Χτρατιωτικων, Εν Αθήναις, έκ του έθνικου τυ
πογραφείου, 1878. [δον, σ. λο και 168.]

* Έγχειρίδιον περί λουτρών, ήτοι περί πάντων τών έν χρήσει λουτρών 
και εϊδιχώτερον περί τών θαλασσίων μετά προεισαγωγικών γνώσεων 
περί τών κράσεων τοΰ ανθρώπου και τοΰ δέρματος αύτοΰ, έρανισθεν 
έκ διαφόρων συγγραμμάτων πρός χρήσιν τών πολλών ύπό Θεοφύλα
κτου Πολυζωίδου, τελειόφοιτου τής ιατρικής. Άθήνησι, έκ τοΰ τυπο
γραφείου τής Φιλοκαλίας, 4878. Τιμαται δραχμών τριών. [16ον, σ. 
ις'. και 207],

Λόγος περί τοΰ ιδιάζοντας χαρακτήρας και τής αποστολής τής έλλην. 
έκκλησίας ύπό Νικολάου Μ. Δαμαλα. ’Εν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογρα
φείου «Λαού», κάτωθι τής Δημαρχίας, 4878. [8ον, σ. 22.]

Φοίβος, έπιμήνιος συγγραφή περί τής δημοσίας ύγείας, τής οικογενεια
κής ύγιείας καί τής προχείρου οικιακής ιατρικής έν έλλείψει ΐατροΰ 
ύπό I. Π. Πύρλα. 'Έτος ά, έν Άθήναις, τή 1 Δεκεμβρίου 4878. 
Άρ. 1. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου αΛαοΰ», κάτωθι τής Δη
μαρχίας, 1878. [8ον, σ. 24.]

Λόνος εις τήν κηδείαν τοΰ αοιδίμου Κωνστ. Κοντογόνου, καθηγητοϋ 
τής Θεολογίας έν τφ έθνικφ Πανεπιστημίφ ύπό Προκοπίου Β. Οίκο- 
νομίδου, 'ιεροδ. πτυχιούχου θεολόγου τής έν Μόσχα Πνευματικής Α
καδημίας, έκφωνηθεΐς τήν 17 Νοεμβρίου 1878. Άθήνησιν, έκ τοΰ 
τυπογραφείου Έρμου, 1878. Εύρίσκεται παρά τφ τυπογράφω και έκ
δοτη Δ. Εΐρηνίδη (παρά τήν οδόν Μουσών, άριθ. 2). [8ον, σ. 22],

Λόγος, έκφωνηθεΐς κατά τήν έναρξιν τών δημοσίων έξετάσεων τοΰ έν 
Χίφ γυμνασίου τή 24 Ιουνίου 1878 ύπό τοΰ καθηγητοϋ Ζησίμου Γ. 
Τυπάλδου, έκθεσις περί τών δημοσίων έξετάσεων τών έν Χίω έκπαι- 
δευτηρίων και ό ισολογισμός τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ σχο
λικού έτους 1877—78 ύπό τής έφορείας τών δημοσίων τής Χίου έκ* 
παιδευτηρίων. Τύποις γυμνασίου Χίου, 1878. [8ον, σ. 36]

Αναμνήσεις μιας θερινής νυκτός έν ‘Υπάτη, [ύπό Δημητρίου Αΐνιανος. 
Άθήνησι, 1878, 8ον, σ.20],

'Β σφαγή τής Νέας Εφέσου, δραμα εις πράξεις πέντε ύπό Ίπποκράτους 
Γ. Λέον. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Έρμοΰ, 1878. Τιμαται 
δραχμής νέας, [δον, σ. ή καί 63].
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ΜετεωροΛογικαι παρατηρήσεις κοινοποιηϋεισαι 

έκ τοΰ αστεροσκοπείου 'Αθηνών,

Ν ο έ μ β ρ ι ος.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 754,49 χμ.
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

761,80 (την11ην)
745,63 (την 3W)

Θερμόμετρου έκ.

Μέση θερμοκρασία 17,21
Μεγίστη » 24,6 (την β71^)
Ελάχιστη » 8,6 (την 26ην)

Ήμέραι βροχής 7 (ποσδν τού καταπεσόντος ύπατος 63,21 
χμ), αστραπών 2, βροτών 1. ^Ανεμοι έπνευσαν κατά 16 ημέ
ρας ΝΔ, 6 ΒΑ, 1 ΝΑ, 7 Ν.

[Δεκέμβριος;

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 750, 23χμ.
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

763,54 (την 26w)
739,56 (την 16ην)

Θερμόμετρον έκ.

Μέση θερμοκρασία 13,24
Μεγίστη » 21,5 (την 12^)
Ελάχιστη » 2,4 (την 26ην)

'Ημέραι βροχής 21 (ποσδν τού καταπεσόντος υδατος 123,65 
χμ.), αστραπών 4, βροτών 2. ^Ανεμοι έπνευσαν κατά 20 ημέ
ρας ΝΔ, 1 Δ, 8 ΒΑ, 1 ΝΑ, 1 Ν.



ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΡΩΩΝ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ ΜΥΘΟΙ 
ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΡΩΜΗΣ.

Έν τω τής άργήόεν κοινωνίας των ΈΛΛήνων πρός 
τούς 'Ιταλούς καί 'Ρωααίονς πονήματι ημών, οπερ έξεδόθη τω 
1872, άπεπειράθημεν νά άποδείξωμεν οτι άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων ύπήρχε κοινωνία μεταξύ Ελλάδος και 'Ρώμης, και οτι 
αΰτη μαρτυρεΐται ύπό πλείστων σπουδαίων της ελληνικής και 
ρωμαϊκής άρχαιότητος συγγραφέων, καί οτι ή νεωτέρα κριτική, 
μάλιστα ή τοϋ Νειβούρου και τών μετ’ αυτόν, θεωρεί την άρ- 
χαίαν ταύτην κοινωνίαν αμφίβολον, βεβαιαν δέ και άναμφισβή- 
τητον την άπό τοϋ ς' π. X. αίώνος και έξης, διότι αύτη στηρίζε
ται είς μαρτυρίας καί πράγματα έκτός πάσης κριτικής αμφιβολίας 
καί δισταγμού υπάρχοντα. Άπεδείξαμεν πρός τούτοις ότι άπό 
τούτου τοϋ χρόνου ή κοινωνία τών Ελλήνων πρός τούς 'Ρωμαίους, 
συχνότερα γινόμενη μέ την πρόοδον τοϋ χρόνου, έπενηργησε 
πλεΐς-ον είς τόν πολιτισμόν τών 'Ρωμαίων* και ότι ή έπενέργεια 
αύτη ήτο τοσοΰτον ισχυρά, ώς-ε μετερρύθμισεν έπι τό έλληνικώ- 
τερον καί θρησκείαν καί τέχνην και πολίτευμα και κοινωνικόν και 
ιδιωτικόν έτι βίον τών 'Ρωμαίων μέχρι τοΰ γ' π. X. αίώνος με- 
σοϋντος’ άπό δέ τοϋ χρόνου τούτου πας ό ρωμαϊκός βίος έγένετο 
σχεδόν έλληνικός καί ή 'Ρώμη παρεΐχεν όψιν έλληνίδος μάλλον 
πόλεως ή άρχαίας ιταλικής, διό καλεΐ αυτήν ό σατυρικός Ίουβενά- 
λιος Graecam urbem.

Έν τή διατριβή ταύτη, ήτις είναι συμπλήρωμα τοϋ πονήματος 
εκείνου, προτιθέμεθα νά έξετάσωμεν πώς καί πότε άνεφάνησαν οί 
μύθοι και αί παραδόσεις περί άποικήσεως είς Ιταλίαν τών περί τόν 
Αινείαν Τρώων, καί πότε "Ελληνες ποιηταί καί συγγραφείς καί 
τίνες κατά πρώτον έποίησαν λόγον περί 'Ρώμης και 'Ρωμαίων. Εί 
καί οί Έλληνες είχον πλείστας άφορμάς άπό τοΰ ς' αίώνος, ώς 
άλλαχοϋ είπομεν, νά ερχωνται είς έπιμιξίαν πρός τούς 'Ρωμαίους, 

(Αθηναίου τεύχος έ τόμου ζ'.) 22
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καί μάλιστα οί γειτονεύοντες πρδς την 'Ρώμην Μασσαλιώται, 
Κυμαιοι και αί πολλαί άλλαι έν τή μεσημβρινοδυτική άκρα της 
Ιταλίας και αί έν τή Σικελία έλληνικαι άποικίαι, αϊτινες διά της 
ναυτικής και έμπορικης κοινωνίας των πρδς τούς 'Ρωμαίους έγίνω- 
σκον βεβαίως καλώς τά της 'Ρώμης, δι’ αύτών δέ και οί λοιποί 
'Έλληνες ήδύναντο νά μανθάνωσι τά τών 'Ρωμαίων, και ώς έθνος 
φίλον της ιστορίας και της έν γένει μαθησεως νά άνερευνησωσι την 
τε άρχαίαν και την σύγχρονον της πόλεως ταύτης ιστορίαν, όπως 
έποίησαν περί πολλών άλλων βαρβαρικών πόλεων, και όμως πα- 
ραδόξως πως ούδέ μνείαν της πόλεως ταύτης ποιοϋσι πρδ του δ' 
π. X. αίώνος οί 'Έλληνες ιστορικοί1). Μόλις δέάπδ τοΰ γ' αΐώνος, 
οτε οί 'Ρωμαίοι ήλθον εις έχθρικάς σχέσεις πρδς τούς της κάτω 
Ιταλίας έποίκους 'Έλληνας, και ύπεδούλωσαν τούτους, μετ’ αύ- 
τούς δέ και τούς έν τή κυρίως Έλλάδι καί ταΐς λοιπαΐς άποικίαις 
αύτης, τότε μόλις έπιχειροΰσιν, έκ τών πολέμων τούτων αφορμήν 
λαβόντες, νά έξετάσωσι και τά της 'Ρώμης καί νά περιλάβωσι

4) Περί ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας τών χρόνων τούτων ούδείς λόγος 
δύναται νά γείνη· διότι πρδ τοΰ β’ Καρχηδονικοΰ πολέμου ούδένα ιστο
ρικόν ειχον οί 'Ρωμαίοι, ώς βέβαιοι ό Ιστορικός Livius 6, 4. «Res 
obscurae, quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, 
una custodia fidelis memoriae rerum gestarum», και 7, 3. «Quia 
rarae per ea tempora litterae erant». Και ό Διονύσιος έν ίω- 
μαϊκή αρχαιολογία 4, 73. «Παλαιός μεν ούν ούτε συγγραφεύς ούτε 
λογογράφος έστί 'Ρωμαίων ούδέ είς». Ειχον δέ μόνον ίστορικάς παρα
δόσεις, σωζομένας έν τω στόματι τοΰ λαού, καί τινας ιστορικός σημειώ
σεις τών ίερέων και αρχόντων· άλλά και τούτων αί άρχαιότεραι πιθα
νώς κατεςράφησαν έν τή άλώσει τής 'Ρώμης ύπδ τών Κελτών τδ 389 
π. Χ· ώστε και ο,τι τοιοΰτο έσώζετο ύστερον, ήτο νεωτέρας καταγωγής. 
Έκ τοιούτων πηγών ήρύσθησαν ειδήσεις τινάς οί άπδ τοΰ β' Καρχηδονι- 
κοΰ πολέμου κατά πρώτον άναφανέντες 'Ρωμαίοι 'ιστορικοί, ών πρεσβύτε- 
ρος είναι ό Φάβιος Πίκτωρ (254 —180 π.Χ.)κατά L1V. 4, 44 και 2 
40,καί Διονύσιον 4,7 και 7, 71. Άλλά και αύτοί οί 'Έλληνες Ιστορικοί, 
οί ύστερον γράψαντες περί τής αρχαίας Ιστορίας τής 'Ρώμης, ούτε αρ
χαιότεροι τών 'Ρωμαίων Ιστορικών εΐσιν ούτε τήν άρχαίαν 'ιστορικήν αύ
τών ύλην ήρύσθησαν άμέσως άπδ τών παραδόσεων τοΰ λαοΰ, άλλ’ άπδ 
τών 'Ρωμαίων Ιστορικών. Πρβ. Schwegler έν ^ωμ. ίστ. 4, 3 καί 7.
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*τήν σύγχρονον^ ιστορίαν ταύτης είς τάς ίστορικάς αύτών συγγρα- 
φάς1). Άλλά και πάλιν ή αρχαία τής πόλεως ταύτης ιστορία 
έμενε και υς-ερον ετι ά'γνωστος, καθ’ ά μαρτυρεί αξιόπιστος συγ- 
γραφεύς, ό Διονύσιος Άλικαρνασσεύς' «*Ετι γάρ (έν τοϊς χρόνοις 
δηλαδή τοϋ Αύγούστου δτε ό Διονύσιος γράφει) αγνοείται, λέγει 
ούτος2), παρά τοϊς "Ελλησιν ολίγου δεΐν πάσιν ή παλαιά τών 
'Ρωμαίων πόλεως ιστορία».

1) 'Ο Διονύσιος (1, 6 και 1) ονομάζει τούς προ αύτοΰ συγγράψαντας 
τήν ύστερον ιστορίαν τής 'Ρώμης "Ελληνας καί 'Ρωμαίους ιστορικούς.

2) Ό αύτδς αύτόθι 1, 4 καί 5, και Ίώσηπ. κατά ’Αππίωνος 1, 12.
3) Βλ. τούτους παρά Διονυσίφ 1, 34—45.
4) Βλ. κατωτέρω οημ. 1, σελ. 301. και Στράβ. 1, 44* «Συνέβη 

γάρ δή τοΐς τότε "Ελλησιν δμοίως καί τοΐς βαρβάροις διά τδν τής 
στρατείας χρόνον άποβαλεΐν τά τε έν οΐχω και τή στρατεία πορισθέντα* 
ώστε μετά τήν τοΰ Ιλίου καταστροφήν τούς τε νικήσαντας έπι λη
στείαν τραπέσθαι διά τάς απορίας και πολύ μάλλον τούς ήττηθέντας και 
περιγενομένους έκ τοΰ πολέμου· και δή καί πόλεις ύπδ τού
των κτισθήναι λέγονται κατά πασαν τήνεξωτής 
Ελλάδος παραλίαν, εστιν δ’ δ που και τήν μ ε σ 6- 
γ α ι α ν.»

Τήν έν τούτοις τοΐς χρόνοις ελλειψιν τής ιστορίας άνεπλήρου ή 
ελληνική μυθολογία. Οί "Ελληνες μυθοποιοί, θέλοντες άπό τής 
Ελλάδος ώς άπό μ.ητροπόλεως νά οίκίσωσιν άπάσας τάς παρα- 
κειμένας αυτή χώρας καί τούς κατοίκους αύτών ν’ άποδείξωσιν ή 
συγγενείς ή δούλους τών Ελλήνων, περιέλαβον, ώς βλέπομεν έν τή 
μυθική τοϋ 'Απολλοδώρου βιβλιοθήκη, είς τούς μύθους των πάσας 
τάς τής Μεσογείου παραλίας καί τήν δύσιν αύτήν, έφ’οσον έξετεί- 
νοντο αί έλληνικαί άποικίαι ή έφ’ δσον έξικνοϋντο αί ναυτικαί 
καί έμπορικαί τών Ελλήνων σχέσεις, πλάσαντες διά τής μυθοτό- 
κου αύτών φαντασίας τούς περί Ηρακλέους μύθους3), προελθόντος 
μέχρις Ίοηρίας, καί τούς τών Αργοναυτών καί Διομήδους, πλανη- 
Οέντος είς τό Άδριατικόν, καί τοϋ Όδυσσέως είς τό Τυρρηνικόν 
πέλαγος, καί τοποθετήσαντες πολλαχοϋ τών ακτών τής Ιταλίας 
αποικίας, κατας-αθείσας δήθεν ύπό τούτων ή ύπό τών τέκνων αυ
τών4). Αφορμήν είς τοΰτο λαβόντες άρχαίας τινάς παραδόσεις, 

22*
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πλασθείσας πιθανώς ύπδ τών πρώτων κατοίκων τών χωρών τού
των, οτε ούτοι έξ Ελλάδος εις 'Εσπερίαν άποικήσαντες, και μη 
έχοντες ή μη θέλοντες νά όνομάσωσι ίδιον κτίστην, διότι πολλοί 
άντεποιοϋντο τής τιμής ταύτης, μηδέ μητρόπολιν, διότι συνήλ
θαν πιθανώς έκ πολλών έλληνίδων πόλεων, ώνόμαζον κτίστην 
αύτών ένα τών έν Τροία ηρώων 'Ελλήνων ή Τρώων ή και άλλων ή 
καί τών τέκνων τούτων1), οιτινες κατά τούς μύθους είχαν άπο- 
πλανηθή εις τήν Μεσόγειον μετά τήν άλωσιν τής Τροίας. Αί πα
ραδόσεις αύται άπαξ πλασθεΐσαι, μετεβιβάζοντο είς τούς ύστερον 
άπδ μνήμης έκτεινόμεναι καί κοσμούμεναι κατά βούλησιν τούτων.

Έκτος δέ τούτου καί όνομασίαι τόπων κατά τύχην ή κατά 
συνθήκην συμφωνοϋσαι πρδς τά ονόματα τών ηρώων τούτων2)’ 
ετι δέ καί ή λατρεία θεών τινων, έν μυθική σχέσει εύρισκο- 
μένων πρδς αύτούς τούτους3), παρέσχον αφορμήν νά πιστευθή

4) Τοιαύτην δόξαν έχει ό Grote έν έλλ. ίστορ. 3, 465 (2, 273 της 
γερμ. μεταφ.). Πρδ τούτου καί Διονύσιος 4, 54, φέρει όμοιους λόγους 
διά τήν έν πολλαΐς χώραις ύπαρξιν τάφων τοΰ αύτοΰ άνδρός. Το δέ 
περί τάφων λεγόμενον ισχύει και έπι πόλεων καί άλλων.

2) Ούτως ή έν ταΐς έκβολαΐς τοΰ 'Έβρου έν Μακεδονία πόλις ΑΤνος$ 
και ή έν τω θερμαϊκφ κόλπφ έπι τής Χαλκιδικής χερσονήσου Παλλήνης 
πόλις Αινεία έπιστεύοντο δτι έκτίσθησαν ύπδ Αίνείου, δτε ούτος φεύγων 
έξ Ιλίου είς 'Εσπερίαν, διήλθε διά τών χωρών τούτων. (Διονυσ. άρχ. 
4, 49 και Στεφ. Βυζαντ. έν λ. Αινεία, πρβ. Virgil. Aen. 3, 48. και 
Serv. Aen. 3, 1.)· ή παρά τήν Κύμην νήσος Αίναρία ώνομάσθη ούτω, 
διότι προσώρμησεν είς αυτήν ό Αινείας (ΡΙΪΠ. Ν. Η. 3. 42, § 82)· τδ 
έν Μαντινεία όρος Άγχισία, ένθα τάφος Άγχίσου, τοΰ πατρδς Αίνείου, 
ώνομάσθη άπδ τοΰ ονόματος τούτου (Παυσ. 8. 42 8.)' α'ι έν Αρκαδία 
Καπύαι ή Καφυά παρά τον Όρχομενδν, άπδ Κάπυος πάππου τοΰ Αί
νείου (Στράβ. 43, 608 καί Διονύσ. 4, 49), διότι διήλθε δήθεν καί διά 
τών χωρών τούτων ό Αινείας μετά τών οικείων αύτοΰ.

3) Πολλαχοΰ, δπου ύπήρχον ιερά τής Αφροδίτης ίδρυθέντα έν χρόνοις 
καθ’ ους έκ Φοινίκης μετεβιβάσθη ή λατρεία ταύτης είς 'Ελλάδα καί 
Ιταλίαν, έπιστεύοντο οτι ίδρύθησαν ταϋτα ύπδ τοΰ υίοΰ ταύτης Αίνείου 
κατά τήν διάβασιν αύτοΰ διά τών χωρών αύτών’ ώς έπί τής χερσονή
σου Παλλήνης (Διον. 4, 49), έπί τής νήσου Κυθήρων (ό αύτός 4, 50), 
Ζακύνθου, έν Δευκάδι, έν Άκτίω, έν Άμβρακία (αύτόθι), έπί "Ερυκος τής 
Σικελίας (ό αύτός 4, 53. Διοδ. 4. 83), παρά τόντάφον τοΰ Άγχίσου έν 
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παρά τών ύστερον οτι πόλις τις ή αποικία έκτίσθη ύπο τών η
ρώων τούτων1). Ταύτας δέ τάς ουτω πλασθείσας παραδόσεις, σω- 
ζομένας έν τη μνήμη τών κατοίκων έκάστης πόλεως ή αποικίας, 
παραλαβόντες οί ύστερον άναφανέντες ''Ελληνες και 'Ρωμαίοι 
ποιηται και συγγράφεις και ιστορικοί, διεκόσμησαν ούτως, ώς άν 
αηδεμία αμφιβολία υπήρχε περί της αλήθειας αύτών, και ώς τοι- 
αΰται έπιστεύοντο άβασανίστως υπο τών συγχρόνων και τών

Μαντινεία (Παυσ. 8, 12, 9). Ή πόλις Αφροδίσιας Ιν Αρκαδία έκτ(- 
οθη ύπδ Αινείου είς μνήμην τής μητρός του (αύτόθι 3, 22, 11 και 8 
12, 8)’ δρμος έν άκρωτηρίω τής Ίαπυγίας, όπου έπιστεύετο ότι προςωρ- 
μίσθη ό Αινείας, έκαλεΐτο άπδ τούτου λιμήν Αφροδίτης (Διονυσ. 1, 51). 
Έν ω τουναντίον έπρεπε νά πιστευθή οτι ή λατρεία τής θεάς ταύτης έγε- 
νετο αιτία τοΰ μύθου τής διά τών χωρών τούτων διαβάσεως τοΰ Αινείου, 
καθόσον μάλιστα τδ ονομα Αινείας απαντάται και ώς έπίθετον τής θεάς 
ταύτης, ώς παρά Διονυσίω (1, 53) Αφροδίτη Α’ινειάς (άπδ τοΰ αίνέω, 
αίνος, αΐνη) ή πολυύμνητος καί ^νδοζος.

1) Πολλαι ΊταλικαΙ πόλεις ώνομάσθησαν κατά τήν έν αύταΐς έπικρα· 
τήσασαν δόξαν άπδ ονομάτων ηρώων τής ομηρικής ιδίως μυθολογίας. Οιον 
τδ Τύσκλον ή Τούσκουλον ώνομάσθη ουτω, διότι έπιστεύθη ότι έκτίσθη 
κατά τήν παράδοσιν ύπδ Τηλεγόνου τοΰ υ'ιοΰ τοΰ Όδυσσέως και τής 
Κίρκης (κατά Αίσιον 1, 49 και Διονύσιον 4, 45). 'Η Πραίνεστος ύπ’ 
αύτοϋ τούτου ή ύπδ τοΰ έγγόνου τοΰ Όδυσσέως και τής Κίρκης ομωνύ
μου τής πόλεως ταύτης (Πλουταρ. έν παραλλ. £ωμ. 41 καί Στεφ. Βυζαντ· 
έν λ. Πραίνεστος). Τδ Λανούβιον ύπδ Διομήδους (Άππιν. έμφ. ^ωμ. 2. 
20). Ή Άρδέα ύπδ ομωνύμου παιδδς τής Κίρκης ή άπδ Δανάης τής 
μητρδς τοΰ Περσέως (Διονύσ. 1, 72 καί Στεφ. Βυζ. έν λ. Άρδέα καί 
Virg. Aen. 7, 410, Plin. 3,9, § 56). Τδ Άντιον ύπδ παιδδς τοΰ Όδυσ- 
σέως και Κίρκης (Διον. 1, 72 και Στεφ. Βυζ.ένλ. ’Άντεια). Τδ Πολιτώ- 
ριον ύπδ τοΰ υΐοΰ τοΰ Πριάμου Πολίτου. Virg. Aen. 5, 564 και Servius 
αυτόθι. ΟΙ 'Ενετοί ύπδ Άντίνορος (Στράβ. 1. 48. 3. 150. 13, 608 και 
Plin. 3. 23, § 130). Καί έν γένει τά ονόματα τοΰ Διομήδους, Όδυσσέως 
και τοΰ Φιλοκτήτου ετι άπαντώνται πολλαχοΰ τής Ιταλίας κατά ταύτην 
τήν έννοιαν (Στράβ. 6, 254, Λυκοφ. έν Άλες. 909 κ. έ.) Και ονόματα 
πρδς τούτοις Τρώων ώς Ιδρυτών πολλών πόλεων τής Ιταλίας· ώς ή 
πόλις Αίγεστα ή Έγεστα και Segesta έν Σικελία (Στρ. 13. 608 καί 
Θουκ. 6. 2, καθ’ δν οι ’Έλυμοί εισιν τών Τρώων απόγονοι)' και ή Σίρις 
παρά τδν ομώνυμον ποταμόν έλέγετο τρωϊκή άποικία (Στρ. 6. 264.).
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ύστερον μέχρι τών χρόνων τοϋ ιζ' αίώνος μεσοϋντος ή μάλλον 
τοϋ ιη', καθ’ ον άπεπειράθησαν οί τότε λόγιοι νά ύποβάλωσιν 
είς κριτικήν βάσανον τάς τοιαύτας μυθικάς παραδόσεις1), και 
νά έρμηνεύσωσι τήν γένεσιν και έννοιαν αύτών ποικιλοτρόπως.

1) Πρώτος έξέφρασε δισταγμούς περί τής άληθείας τής άρχαιοτέρας 
τής τών βασιλέων Ιστορίας τής 'Ρώμης, οΐα αύτη συνήθως παραδίδεται, 
και περί τής τών ηρώων αποικίας είς Δα υΐνιον και 'Ρώμην και περί άλλων 
όμοιας φύσεως παραδόσεων ό Philipp Cluver έν τή Italia antiqva 
1624, μετ’ αυτόν ό Samuel Bochart έν τοΐς opusculis 1,1063 κ. έ. 
εΐτα ό Vico και ό Άβοας Vatry, ό Περιζώνιος, και τελευταΐον διά αύ- 
στηράς κριτικής έρεύνης άπέδειξεν ό Νειβοϋρος τήν ελλειψιν Ιστορικής 
άκριβείας είς τοιαύτας παραδόσεις, οί δέ μετ’ αύτδν κριτικοί άπεπειράθη- 
σαν νά ένισχύσωσι, τινές δέ κα'ι νά έξασθενίσωσι τάς θεωρίας τούτου. 
Τάς τούτων έρεύνας και δόξας, βλέπε έν συνάψει έκτεθειμένας έν τή 
£ωμ. Ιστ. τοΰ Schwegler 4, σελ. 43. 53. 130. 279 κ. έ.

2) Βλ. Mommsen έν ρ. ίστ. 1, 470 τής δ' έκδ.

Αποτέλεσμα δέ τής τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων 
αδιαφορίας περί τής άρχαίας ιστορίας τής Ιταλίας και 'Ρώμης 
και τής παρ’ αύτοϊς έλλείψεως κριτικής έρεύνης περί τών ιστορι
κών παραδόσεων τών αρχαιότερων χρόνων έν γένει ήτο οτι μέ
χρι τών ’Αλεξάνδρου χρόνων αί τοϋ Τυρρηνικοΰ πελάγους άκταί 
άνήκον είς τούς μύθους κυρίως είπειν’ έπειδή και ό "Εφορος, ό 
τήν ιστορίαν του μέχρι τοϋ 414 π. X. παρατείνας, και δ Σκύ- 
λαξ (418) έν τω περίπλω αύτοΰ τοιούτους μύθους έπαναλαμ-: 
βάνουσι2).

Είς τοιαύτας παραδόσεις, οπωςδήποτε πλασθείσας, άνήκει 
και ή είς τούς πρώτους ιστορικούς τής 'Ρώμης "Ελληνας καί 
'Ρωμαίους μεταβιβασθεϊσα και ύπδ τών 'Ρωμαίων ποιητών δια- 
κοσμηθεϊσα παράδοσις τής είς Ιταλίαν καί Λαυϊνιον έλεύσεως 
τοϋ Αίνείου καί τών περί αύτδν Τρώων, και ή ύπδ τούτων θεμε- 
λίωσις άλλων τε πόλεων ιταλικών καί αύτής τής 'Ρώμης’ ήτις 
παράδοσις, ώς ιστορία πιστευθεΐσα ύστερον ύπδ τών 'Ρωμαίων, 
ποικιλοτρόπως έκοσμήθη καί διεσκευάσθη μάλιστα ύπδ τοϋ Βιρ-, 



ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ ΜΥΘΟΙ. 303

γιλίου χάριν της τοϋ Καίσαρος και Αύγουστου Ιούδας γενεάς, 
ητις ήρέσκετο νά λέγηται δτι γενάρχην ειχεν "Ίουλον τδν Αίνείου, 
καί οτι διά τούτου κατήγετο άπδ της Αφροδίτης, της άπδ τοϋ 
Άγχίσου γεννησάσης τδν Αινείαν.

Καί ή παράδοσις αυτή, δπως κα'ι αί λοιπαί όμοιας φύσεως, έγέ- 
νοντο άντικείμενον έρεύνης άπδ τοϋ ιζ' αίώνος, μάλιστα δε οί τοϋ 
ήμετέρου αίώνος κριτικοί διαφόρως άπεφάνθησαν περί ταύτης. 
Ό Νειβοϋρος *) άπεπειράθη ν’ άποδείξη δτι ή περί τρωικής άποι- 
κίας είς Λάτιον παράδοσις προήλθεν ούχί έκ τών Ελλήνων, άλλ’ 
έκ τρωικής άποικίας έν Λατίω, ης δμως την ιστορικήν άλήθειαν 
δέν άποδέχεται. Ό δέ Σλέγελος άπέρριψε ταύτην ώς πλασθεϊ- 
σαν ύπδ τών Ελλήνων καί ούδεμίαν ιστορικήν ύποστασιν έχου- 
σαν. Ό Βαχσμοϋθος τουναντίον έξέλαβεν αύτήν ώς ιστορικήν 
αλήθειαν ένέχουσαν’ άκριβέστερον έξετάσας αύτήν δ Ό. Μύλλε- 
ρος άπεφάνθη, δτι πηγή ταύτης είσίν οί Σιβύλλειοι χρησμοί, οί 
ποιηθέντες έν Γεργιθι τή παρά Ααμψάκω πόλει2), ήν ωκησαν 
Τρώες μετά τήν άλωσιν τοϋ Ιλίου. Εντεύθεν δέ μετεβιβάσθη- 
σαν ούτοι είς τήν αιολικήν Κύμην, άπδ ταύτης είς τήν έν Καμ
πανιά, καί άπδ ταύτης είς 'Ρώμην έπί τής βασιλείας τών Ταρ- 
κυνιων’ και δτι πανταχοϋ οπού ούτοι μετεβιβάσθησαν, είςήγαγον 
τήν τοϋ Απόλλωνος λατρείαν καί τήν παράδοσιν τής άπδ Τρώων 
καί Αίνείου καταγωγής τοϋ ρωμαϊκού λαοΰ. Μετά τδν Μύλλε- 
ρον δ Βαμβέργης έδογμάτισεν δτι ή παράδοσις αυτή μετεδόθη 
ούχί έν 'Ρώμη, δπως δ Μύλλερος δοξάζει, άλλ’ έν Λαυϊνίω τδ 
πρώτον, οθεν μετεβιβάσθη είς 'Ρώμην ύστερον, καί δτι άφορμήν 
έδωκεν ή έν Ααυϊνίω λατρεία τοϋ Παλλαδίου καί τών πατρώων 
καί έφεστίων θεών (Lares, Penates), δπως πιστευθή δτι αυτή 
είσήχθη ύπδ Αίνείου καί τών περί αύτδν Τρώων3).

2) Στρ. 43. 589, πλήν περί τούτων ιδε έν τώ περί τής άρχήθεν κοι
νωνίας τών Ελλήνων πρδς τούς 'Ρωμαίους πονήματι σελ. 24 καί σημ. 
54 και εξής.

3) Τδ Λαυίνιον ήτο τδ κέντρον παντδς τοϋ Λατίνου γένους και πρυ-

4) ’Εν ^ωμ. ΐστ. 4. 499 και Sehwegler 4, 280, ύφ’ ού ονομάζονται 
τά τούτου και τών λοιπών συγγράμματα.



304 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΡΩΩΝ

Παραλείποντες άλλας άΚλων ούχί πολύ διαφερούσας άπδ τού
των θεωρίας, έκθέτομεν τά τής παραδόσεως κατά τον Κάτωνα, 
ην διέσωσεν ό Σερβιος1). Έλθών ό Αινείας είς την ύπδ τών χρη
σμών δηλωθεΐσαν χώραν μετά τοϋ πατρός του Άγχίσου, κτί
ζει στοατόπεδον οπερ ώνόμασε Τροίαν’ δ δέ βασιλεύς Λα
τίνος δωρειται αύτώ 700 πλέθρα γης μεταξύ της Τροίας ταύτης 
και τοϋ Λωρεντοϋ, και τήν θυγατέρα του Λαυϊνίαν γυναίκα. 
Άλλά παροργισθεις διά τοϋτο δ τών 'Ρουτούλων βασιλεύς Τύρνος, 
κινεΐ πόλεμον κατά Λατίνου και τών ξένων αύτοϋ, έν ω νικά δ 
Αινείας και γίνεται κύριος τοϋ Λωρεντοϋ, άλλά φονεύεται δ Λα
τίνος. Μετά τοϋτο δ Τύρνος, συμμαχήσας μετά τοϋ Μεζεντίου 
βασιλέως τής Καιρέας, δπου είχε καταφύγει ήττηθεις, κινεΐ έκ 
νέου τδν πόλεμον, έν δέ τή μάχτι αύτδς μέν πίπτει, δ δέ Αί-

τανεΐον και Ιερόν αύτοϋ, ώς έν Ιωνία το Πανιώνιον, έν Έλλάδι ή'Ολυμ
πία και οί Δελφοί. Εντεύθεν λέγεται μητρόπολις τοϋ Λατίνου γένους 
ύπο Διονυσίου (5, 12 και 8, 49). Έν αύτώ έπίστευον δτι ήσαν αί τοϋ 
γένους άρχαί και θεών ίερά 'Ρωμαίοις πατρώων 
κατά Πλούταρχον (έν Κοριολ. 29). Τούτου ένεκα μετέβαινον οί τών 
'Ρωμαίων άρχοντες έν αρχή και έν τελεί τής αρχής των και έθυον κατα 
Διονύσιον (2, 52 και Στράβ. 5, 232. Liv. 5, 52* Majores no
stri sacra qvaedam in monte Albano Lavinioqve nobis facienda 
tradiderunt. Macrob. 3, 4, 11· Consules, praetores seu dictato
res, cum adeunt magistratum Lavinii rem divinam faciunt Pe
natibus et Vestae. Serv. Aen. 2, 296· Abeundes magistratu.

Τά ίερά ταΰτα έμενον διά παντός ένταΰθα ούδέ ήνέχθησάν ποτέ νά 
μετατεθώσιν εις Άλβαν ή 'Ρώμην, οτε ύστερον έκτίσθησαν αί πόλεις 
αύται· διδ καί μετατιθέμενα έπανήρχοντο μυστηριωδώς είς τήν άρχαίαν 
έδραν των αύτόματα. Διον. 1, 67, και Serv. Aen. 3, 12. Έπιστεύθη 
δέ ύστερον, οτε οί τρωϊκοι μύθοι έγένοντο γνωστοί έν Ιταλία διά τών 
έλληνικών αποικιών καί έκαστη πόλις ήρέσκετο νά άνάγη τήν ί'δρυσίν 
της εις ένα τών έκ Τροίας ηρώων, δτι τά ίερά ταΰτα, ά ήσαν τοΐς πολ- 
λοΐς άόρατα καί άγνωστα, μετεκομίσθησαν εις Ιταλίαν και κατε- 
τέθησαν εις ΛαυΙνιον ύπδ τοΰ Αινείου.

1) Έν τοΐς ύπομνηματισμοΐς είς Βιργίλιον. Βλ. τά χωρία παρά Ρβ- 
ter έν τή νεωτάτη συλλογή τών άποσπασμάτων τών Historicorum ΓΟ- 
manorum reliquiae 1, άπδ σελ. 53 κ. έ.
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νείας γίνεται άφανής. Ό πόλεμος όμως εξακολουθεί μεταξύ Ά- 
σκανίου και Μεζεντίου, οςτις άποπερατοΰται έν μονομαχία, έν ή 
δ Άσκάνιος φονεύει τδν Μεζέντιον. Τριάκοντα έτη ύστερον μετοι
κεί δ Άσκάνιος είς ’Άλβαν Λόγγαν άπδ Λαυϊνίου, ήν πόλιν ε- 
κτισεν δ Αινείας, έν ώ χώοω έγκύμων ύς έτεκε τριάκοντα ύιδια»

Τήν αύτήν παράδοσιν μέ τινας παραλλαγάς καί προσθήκας 
φέρει καί δ Διονύσιος Άλικαρνασσεύς1), ετι δέ καί δ Βιργιλιος2), 
δστις όμως κοσμεί αύτήν έτι μάλλον ώς ποιητής διά νέων 
προσθηκών.

Τοιαύτη ή παράδοσις* άλλ’ έξετάζοντες νϋν τινα ιστορικήν 
ύπόστασιν αΰτη έχει, καί άν στηρίζεται είς μαρτυρίαν "Ελληνος 
ποιητοϋ άρχαίου, εύρίσκομεν δτι παρ’ Όμήρω ουδεμια αυτής 
μνεία γίνεται, τουναντίον λέγεται παρ’ αύτω, οτι κατα προρ- 
ρησιν τοΰ Ποσειδώνος μέλλει μετά τήν Πριάμου γενεάν να βασι- 
λεύσν) τών Τρώων δ Αινείας καί οί παΐδες αύτοΰ 3). Ή πρόρ-

4) ’Εν άρχ. ^ωμ. 1, 46 κ. έ.
2) Aen. 7, 157 κ. I.
3) Ίλ. υ. 303. Ό Ποσειδών, βλέπων τήν μονομαχίαν Άχιλλέως 

και Α’ινείου και τδν κίνδυνον τούτου, λέγει τοΐς λοιποΐς θεοΐς·

μόριμον δέ ο? έστ’ άλέασθαι,
’Όφρα μή άσπερμος γενεή και άφαντος δληται
Δαρδάνου, δν Κρονίδης περί πάντων φίλατο παίδων, 
Οι εθεν έξεγένοντο γυναικών τε θνητάων.
’Ήδη γάρ Πριάμου γενεήν ήχθηρε Κρονίων, 
Νΰν δε δή Α’ινείαο βίη Τρώεσσιν άνάξει 
Και παίδων παΐδες, τοίκεν μετόπισθεν γένωνται.

Άντί τής λέξεως Τρώεσσιν εγραφον ύστερον έν τοΐς χρόνοις τής ρω
μαϊκής κοσμοκρατορίας πάντεσσιν, δτε έπιστεύετο ή άπδ τών Τρώων κα
ταγωγή τών ‘Ρωμαίων, έμφαίνοντες δτι ήτο πεπρωμένη ή ρωμαϊκή κο- 
σμοκρατορία. ‘Όθεν λέγει ό Virg. Aen. 3, 97, μεταφράζων τους στίχους 
τούτους τοΰ ‘Ομήρου

Hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris
Et nati natorum et qui nascentur ab illis.

Πρβλ. Στράβ. 13, 608· «Τινες δε γράφουσιν «Α’ινείαο γένος πάντεσσιν 
άνάξει», τους ‘Ρωμαίους λέγοντες.» βλ. σχόλια Ένετικά έν τώ στίχω 
τούτω.
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ρήσις δ’ αυτή, καθ’ οίανδήποτε έννοιαν και άν έρρέθη ’), συμφω-1 
νεΐ μέ τά ύστερον γεγονότα* επειδή οί άπδ τού Αίνείου ήρχον 
ήδη, δτε έποιήθη ή Ίλιάς, έν Φρυγία, και είς τήν ενταύθα αρχήν 
τούτων άναφέρουσιν ο τε Στράβων καί άλλοι τήν προφητείαν τού 
Όμήρου2)' διότι κατά τούτους άρχουσιν έν τή τρωική Σκήψει οί 
άπά Άσκανίου παιδός τού Αίνείου κα'ι οί άπδ Σκαμανδρίου υίού 
τού "Εκτορος άπόγονο^). Και άλλαι έ'τι πόλεις τής Τροίας άνέ- 
φερον τήν καταγωγήν των είς τούς παΐδας τού Αίνείου 4)* έξ ών 
έμφαίνεται οτι ή έν τοΐς τόποις τούτοις παράδοσις έβεβαίου τήν 
ενταύθα ύπαρξιν άπογόνων τού Αίνείου, καί οτι αύτδς ούτος έβα- 
σίλευσεν ένταύθα μετά τήν καταστροφήν τού Ιλίου 5).

4) Ό Διονύσιος (1, 53), αποδεχόμενος ώς βεβαίαν τήν εις Ιταλίαν 
άφιξιν τού Αίνείου καί έγκατάστασιν αύτοΰ, νομίζει δτι ή προφητεία αύ
τη άναφέρεται είς τήν έν Ιταλία αρχήν τών Τρώων, ούχί δέ είς τήν έν 
Τροία. Άλλοι δέ, θέλοντες, ώς λέγει, νά συμβιβάσωσιν άμφότερα, δέχον
ται δτι έξ Ιταλίας έπανελθών ό Αινείας είς Τροίαν έσύστησε και έν- 
ταΰθα ιδίαν αρχήν. Πρβλ. Κόνωνος διηγήσεις 46.

2) Στράβ. 43, 608- «Εμφαίνει μεμενηκότα τδν Αινείαν έν τή 
Τροία και διαδεδεγμένον τήν αρχήν καί παραδεδωκότα παισί τήν διαδο
χήν αύτής, ήφανισμένου τού τών Πριαμιδών γένους.»

3) Στρ. 43, 607. πρβ. Διονυσ. 4, 47. καί Κόνωνος διηγήσεις, 41’ 
«Ό Άσκάνιος υίδς μέν ήν Αίνείου, μετά δέ Τροίας άλωσιν έβασίλευ- 
σεν ’Ίδης».

4) Στεφ. Βυζ. «Άσκανία, ήν έκτισεν ό Αίνείου πα'ς Άσκάνιος. Άρί- 
σβη .. ής οίκισταί Σκάμανδρος και Άσκάνιος, υίδς Αίνείου. Γεντΐνος,... 
πόλις Τρωάδος, κτίσμα τίνος τών Αίνείου παίδων.»

5) Τζέτζης έν Λυκοφρ. 970. «Ό Αινείας μόνος φυγών έκ τής άλω» 
σεως ωκισε τήν Τροίαν.»

6) 'Ο Διονύσιος (4, 45), πιστεύων τήν τού Αίνείου είς Ιταλίαν μετά- 
βασιν, άποδίδει τήν περί ταύτης σιωπήν τών άρχαιοτέρων συγγραφέων 
είς άγνοιαν και φθόνον «Τοΐς μέν, λέγει, ήγνόηται, τοΐς δέ διαφΟόνηται 
ό περί αύτοΰ λόγος».

Ούδέν περί τής είς Ιταλίαν φυγής τού Αίνείου άπαντάται ούτε 
παρά Ήσιόδω ούτε παρά τοΐς κυκλικοΐς ούτε παρά τοΐς τραγι- 
κοΐς6)’ τούναντίον ένθα παρά τούτοις γίνεται λόγος περί Αίνείου, 
άναφέρεται ούτος είς τήν έν τή τρωική χώρα διαμονήν του 
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μετά την άλωσιν καί καταστροφήν της Τροίας ). "Αν δε τις 
περί τούτου υπήρχε, βεβαίως δέν ήθελε παραλειψει αύτον ο Διο
νύσιος, οςτις άπάσας τάς τών ύστερον συγγραφέων μαρτυρίας 
μετά πολλής έπιμελείας αναζητεί και μνημονεύει, όπως από
δειξη την άπό Τρώων καταγωγήν τών 'Ρωμαίων. 'Η άρχαιοτέρα 
σωζομένη μαρτυρία περί τής είς ’ΐταλίαν φυγής τοϋ Αινείου ευ- 
ρηται έν τώ ίλιακω πίνακι, τω έν τω Καπιτωλίνω μουσειω ), 
έν ω ή τελευταία σκηνή απεικονίζει τόν Αινείαν, τόν πατέρα 
καί παΐδα αύτοϋ καί τά ίερά καί τά πλοία, είς ά έμβαίνουσιν 
ούτοι όπως άποπλεύσωσι καί σωθώσιν’ άνωθεν δέ τής σκηνής 
ταύτης άναγινώσκεται ή έπιγραφή «Αινείας συν τοΐς ίδίοις άπαι- 
ρων είς τήν Εσπερίαν» καί έτέρα έπιγραφή παρ’ αυτή «Ίλιου 
πέρσις κατά Στησίχορον».

Ό πίναξ ούτος έχαράχθη κατά τάς γνώμας τών εκδοτών αυ- 
τοϋ είς τούς χρόνους τών πρώτων έκ τής Ιουλίας γενεάς αύτο- 
κρατόρων τής 'Ρώμης, οτε ήδη ή άπό τών Τρώων καταγωγή τών 
'Ρωμαίων καί ή τής Ιουλίας γενεάς ιδίως άπό Αινείου και Άφρο- 
δίτης έπιστεύετο ώς άναμφισβήτητος άλήθεια3). Κατά τούς 
αύτούς δέ έκδότας βάσις τών έν αύτώ εικόνων και έπιγραφών 
εισίν οί έν αύτφ άναφερόμενοι έπικοί ποιηται, έν οίς και δ Στη
σίχορος. Ούτος, άκμάσας περί τά 600 π. X., φαίνεται οτι έν τή 
αύτοϋ Ιλίου Περσει ένέβαλε πρώτος τόν περί τής είς 'Εσπερίαν 
φυγής τοϋ Αινείου μϋθον, όπως κόσμηση ποιητικώς τήν πατρίδα 
του Ιταλίαν καί Σικελίαν 4), διά τής άντιθέσεως Ελλήνων καί

4) Σοφοκλ. άπόσπασμα έκ Λαοκόωντος 342 έκδ. Dind. και Διονύσ. 
4, 48.

2) Βλ. πανομοιότυπον τούτου έν τή Βοικχίου συλλογή τών έλλ. έπι
γραφών έν έπιγρ. 6125, σελ. 845 τοΰ γΖ τόμου καί τάς περί αυτής μα- 
κράς παρεκβολάς τοΰ έκδοτου.

3) Βλ. Βοίκχιον εν άν. σελ. 850.
4) Mommsen 4, 474 καί Schwegler 4, 298. Ό πρώτος δέχεται 

άνενδοιάστως δτι πατήρ τής παραδόσεως ταύτης είναι ό Στησίχορος, δπως 
δι' αύτής τίμηση τδν έν Σικελία τής γεννήσεώς του καί τδν έν Ιταλία 
τής διαμονής του τόπον. Ό δέ δεύτερος εικάζει μάλλον δτι ό Στησίχορος
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Τρώων ήρώων προς τούς βαρβάρους. Αύτδς πιθανώς πρώτος έποίη- 
σεν δτι ό Αινείας έ'φυγεν έκ της καιομένης Τροίας μετά τοΰ υίοϋ 
του Άσκανίου, τοΰ πατρός του Άγχίσου καί τών πατρώων 
ιερών, ά φέρει ούτος έν κιβωτίω έπί τοΰ πίνακος, και τοΰ 
σαλπιγκτοΰ Μισηνοΰ, άφ’ ού ώνομάσθη τδ ομώνυμον αύτω ά- 
κρωτήριον τδ πρδς μεσημβρίαν της έν Καμπανία Κύμης. Αύτδς 
πρώτος έδωκεν αφορμήν είς τούς ύστερον νά πιστεύσωσιν δτι 
πολλαί έν Σικελία καί Ιταλία πόλεις έκτίσθησαν ύπδ Τρώων, 
ώς ή πόλις Σίρις παρά τώ δμωνύμω ποταμω έν Αευκανία1), και 
άλλαι έν Σικελία, άς ονομάζει δ Θουκυδίδης καί δ Σκύλαξ ώς 
τρωϊκάς άποικίας, δπως ούτως οί κάτοικοι αύτών διακριθώσιν 
άπδ τών λοιπών βαρβάρων ώς Έλληνες καί Τρώες.

’Αλλ’ άρά γε έπλασεν αύτδς πρώτος άληθώς την είς Εσπε
ρίαν έλευσιν τοΰ Αίνείου καί τών Τρώων, η υπήρχε καί πρδ αύτοΰ 
τοιαύτη παράδοσις έν Ιταλία, αύτδς δέ πρώτος είςηγαγε ταύ
την είς την ποίησιν ·, Τδ δεύτερον φαίνεται μάλλον πιθανόν. Έν 
Κύμη τή άρχαιοτάτη τών έν Ιταλία ελληνικών άποικιών, ής ή 
πρώτη κτίσις άνέρχεται κατά τινας τών άρχαίων είς τδν ιβ'. 
π. X. αιώνα, κατ’ άλλους δέ είς τδν ί2), οπερ δηλοΐ δτι έν τω 
διαστήματι τών τριών τούτων αιώνων πολλάκις άπδ διαφόρων 
έλληνικών χωρών ήλθον είς αύτήν Έλληνες άποικοι* διδ άλλοτε 
μέν λέγεται τής έν Άσία αιολικής Κύμης άποικία, άλλοτε δέ 
τής εύβοϊκής Χαλκίδος ύπδ άλλον έκάστοτε κτίστην. Έν τή 
Κύμη ύπήρχον πολλαί παραδόσεις άναφερόμεναι είς τδν Αινείαν 
καί τούς περί αύτδν Τρώας. Τδ πλησίον ταύτης άκρωτήριον 
Μισηνδν ήτο δμώνυμον τοΰ' έν τώ πίνακι άπεικονιζομένου σαλ- 
πιγκτοΰ τοΰ Αίνείου Μισηνοΰ 3). Ή νήσος Λευκασία παρά τάς

άπεδέχθη παράδοσιν σωζομένην έν Κύμη τής Καμπανίας, καθ’ ήν αυτή 
ήτο τοΰ Αίνείου χτίσμα, ύπέρ τής εικασίας του εχων καί άλλους.

1) Στράβων. 6, 264.
2) Βλ. τήν πραγματείαν μου περί τής άρχήθεν κοινωνίας τών Έλλ. 

πρδς τούς Ιταλούς, σελ. 8 καί σημ. 21.
3) Διονυσ. 1, 53. Virg. Aen. 6,234.
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Καπρέας ώνομάζετο κατά την ανεψιάν Αινειου, άποθανούσαν 
ενταύθα* ή νήσος Προχύτη πρδ τού Κυμαιου κολπου κατ’ άλλον 
συγγενή τούτου* ή νήσος Αίναρία1) άπδ τού όνοματος αυτού, οστις 
ενταύθα κατά πρώτον προσωρμίσθη’ ή πόλις Καπυη άπο Κα- 
πυος τού παππού ή συγγενούς του“)* τδ έν Λευκανια ακρωτη- 
ριον Παλίνουρος άπδ τού πηδαλιούχου αύτού )’ ο κολπος 
Καιήτας η Καιήτης άπδ της δμωνύμου τροφού τοΰ αύτού Αι- 
νείου4).

4) Paulus Diae, έν λ. Aenaria, σελ. 20. και Plin. 3, 42, 82.
2) Στεφ. Βυζ. έν λ. Καπύα και Διον. 4, 73.
3) Διον. 4, 53. Virg. Aen. 6, 381.
4) Virg. Aen. 7, 4. Στρ. 5, 233. Solin. 2, 43.
5) Βλέπε άνωτέρω έν σημ. 6 σελ. 299.
6) 4, 72.
7) Τούτους πάντας ονομάζει ό Διονύσιος 4,72, φέρων και τάς τού

των διαφόρους παραδόσεις περί Αίνείου και κτίσεως τής 'Ρώμης· «Άμ- 
©ισβητήσεως δέ πολλής ούσης και περί τοΰ χρόνου τής κτίσεως καί 
περί τών οικιστών τής πόλεως, ουδέ αύτδς ωμήν δεϊν ώσπερ όμολογού- 
μένα πρδς απάντων έξ έπιδρομής έπελθεΐν. Κεφάλων μέν γάρ ό Γερ-

’Εν τή Κύμη λοιπδν άπίθανον δέν είναι ότι υπήρχε παραδοσις 
οτι κτίστης ταύτης άρχαιότατος ητο πρδς τοΐς άλλοις, καθ’ ην 
ανωτέρω εΐποριεν έννοιαν 5), δ Αινείας και οί περί αυτδν Τρώες* 
και ότι εντεύθεν έλαβε ταύτα δ Στησίχορος. ’Απδ Κύμης δέ έτι 
είςήλθεν ή αύτη παράδοσις καί είς 'Ρώμην ένεκα τών πολλών 
ταύτης σχέσεων άπδ τού ζ' πρδ πάντων αίώνος προς τους Κυ- 
μαίους, καθ’ ά άλλαχού ειπομεν, κοσμηθεΐσα, ως εικος, δια νέων 

προςθηκών. Άλλά πρώτος έλλην συγγραφεύς, οςτις ποιείται μνείαν 
τής είς Λάτιον άφιζεως τού Αίνείου μετά τού Όδυσσεως και τής 
ένταΰθα κτίσεως τής 'Ρώμης, άπδ μιας τών Ίλιαδων γυναικών 
‘Ρώμης όνομαζομένης, είναι κατά Διονύσιον6) ο τας ιερειας 
τάς έν Άργει καί τά καθ’ έκάστην πραχθέντα συναγαγών Ελ
λάνικος, περί τά 400 π. X. άκμάσας. Μετ’ αυτδν δέ καί Αρι
στοτέλης καί άλλοι πολλοί διαφόρως έξέθηκαν τά τής κτίσεως 

τής 'Ρώμης ’). Ό συμπληρώσας όμως τούς περί Αίνείου μύθους 
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κατά την ύστερον έπικρατησασαν έννοιαν φαίνεται δτι είναι τί- 
μαιος δ άπδ Ταυρομενίου τής Σικελίας, σύγχρονος Πύρρου, παρα- 
τείνας την ιστορίαν του μέχρι του έτους 262 π. X. Ούτος είπε

γίθιος συγγραφεύς παλαιός πάνυ, δεύτερα γενεφ μετά τόν Ίλιακδν πό
λεμον έκτίσθαι λέγει τήν πόλιν ύπό τών έξ Ιλίου διασωθέντων σύν Αι
νεία· οικιστήν δέ αύτής άποφαίνει τόν ήγησάμενον τής αποικίας 'Ρώ
μον, τούτον δ’ είναι τών Αινείου παίδων ενα* τέτταρας δέ φησιν Αινεία 
γενεσθαι παΐδας, Άσκάνιον, Εύρυλέοντα, 'Ρωμύλον, 'Ρώμον. Είρηται 
δέ και Δημαγόρα και Άγαθύλλω και άλλοις συχνοΐς δ,τε χρόνος και 
ό τής αποικίας ήγεμών δ αυτός. Ό δέ τάς ιερείας τάς έν *Αργει και τά 
καθ’ έκάστην πραχθέντα συναγαγών Αινείαν φησιν έκ Μολοττών είς 
Ιταλίαν έλθόντα μετ’ Όδυσσέως οικιστήν γενέσθαι τής πόλεως, όνο- 
μάσαι δ’ αύτήν άπό μιας τών Ίλιάδων 'Ρώμης, Ταύτην δέ λέγει ταΐς 
άλλαις Τρωάσι παρακελευσαμένην κοινή μετ’ αύτών έμπρήσαι τά σκάφη 
βαρυνομένην τή πλάνη. 'Ομολογεί δ’ αύτφ καί Δαμαστής ό Σιγεύς και 
άλλοι τινές. 'Αριστοτέλης δέ ό φιλόσοφος Αχαιών τινας Ιστορεί τών 
άπό Τροίας άνακομισαμένων περιπλέοντας Μαλέαν έπειτα χειμώνι 
βιαίω καταληφθέντας τέως μέν ύπό τών πνευμάτων φερομένους πολλαχή 
τοϋ πέλαγους πλανασθαι, τελευτώντας δ’ έλθεΐν είς τόν τόπον τούτον 
τής Όπικής, ος καλείται Λάτιον, έπι τω Τυρίηνικω πελάγει κείμενος. 
Άσμένους δέ τήν γήν ίδόντας άνελκΰσαί τε τάς ναύς αύτόθι καί δια- 
τρίψαι τήν χειμερινήν ώραν παρασκευαζομένους έαρος άρχομένου πλεΐν. 
Έμπρησθεισών δέ αύτοΐς ύπό νύκτα τών νηών ούκ έχοντας δπως ποιή- 
σονται τήν άπαρσιν, άβουλήτω άνάγκη τούς βίους έν ω κατήχθησαν 
χωρίφ ιδρύσασθαι. Συμβήναι δέ αύτοΐς τούτο διά γυναίκας αιχμαλώ
τους, ας έτυχον άγοντες έξ Ιλίου. Ταύτας δέ κατακαΰσαι τά πλοία 
φοβουμένας τήν οίκαδε τών Αχαιών άπαρσιν, ώς είς δουλείαν άφιξο- 
μένας. Καλλίας δέ ό τάς Άγαθοκλέους πράξεις άναγράψας 'Ρώμην 
τινά Τρωάδα τών άφικνουμένων αμα τοΐς άλλοις Τρωσίν είς Ιταλίαν 
γήμασΟαι Λατίνφ τω βασιλεΐ τών Άδοριγίνων, καί γεννήσαι τρεις παΐ- 
δας, 'Ρώμον καί 'Ρωμύλον και Τηλέγονον.............. οίκίσαντας δέ πόλιν, 
άπό τής μητρός αύτή θέσθαι τούνομα. Ξεναγόρας δέ ό συγγραφευς 
Όδυσσέως καί Κίρκης υιούς γενέσθαι τρεις, 'Ρώμον, Άντείαν, Άρδείαν. 
οίκίσαντας δέ τρεις πόλεις άφ’ έαυτών θεσθαι τοΐς κτίσμασι τάς ονο
μασίας. Διονύσιος δέ ο Χαλκιδεύς οικιστήν μέν άποφαίνει τής πόλεως 
'Ρώμον· τούτον δέ λέγει κατά μέν τινα Άσκανίου, κατά δέ τινας Ήμα- 
θίωνος είναι παΐδα. Είσι δέ τινες οί' τήν 'Ρώμην έκτίσθαι λέγουσιν ύπδ 
'Ρώμου τοϋ Ιταλού, μητρός δέ Λευκαρίας τής Λατίνου θυγατρός».
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κατά Διονύσιον1), άκούσας παρά τών εγχωρίων, τινα ήσαν τά 
έν τοΐς άδύτοις τοΐς έν Ααυϊνίω τά άπδ Τροίας κομισθέντα ιερά 
ύπδ τοΰ Αίνείου* άλλ’ δ Διονύσιος διστάζει ν’ άποφανθή ύπέρ 
της άληθείας τών λόγων τούτων τοΰ Τιμαίου2). Ό αύτδς πι
θανόν Τίμαιος συνήψε μέ τούς του Αίνείου μύθους και τούς της 
Διδοϋς* επειδή κατ’ αύτδν κτίζει αύτη τήν Καρχηδόνα καθ’ 8 
έτος έκτίσθη και ή 'Ρώμη. Περί τούτους τούς χρόνους έπλάσθη- 
σαν ύπδ Ελλήνων ή τούλάχιστον έκοσμήθησαν καί άλλοι μύθοι 
περί άλλων πόλεων τοΰ Λατίου καί τής Ιταλίας, καθ’ούς αύται 
έκτίσθησαν ή ώνομάσθησαν άπδ τών τέκνων τοΰ Όδυσσέως καί 
άλλων ήρώων τοΰ τρωικού κύκλου 3). Οί δέ μετά τούτον άνα- 
φανέντες ιστορικοί 'Ρωμαίοι καί μάλιστα οί "Ελληνες έξέτειναν 
αύτούς έτι μάλλον, όπως άποδείξωσι τούς 'Ρωμαίους ήττον 
βαρβάρους καί συγγενείς τών Ελλήνων, καί ούτω παραμυθήσωσι 
τούς συγχρόνους, ώς ποιεί πρό πάντων δ 'Αλικαρνασσεύς Διονύ
σιος πολλαχού τοΰ περί ρωμαϊκής άρχαιολογίας συγγράμματος, 
ού σκοπός είναι νά δείξη τούς 'Ρωμαίους δμοφύλους τών Ελλήνων, 
ώς ρητώς λέγει τούτο έν βιβλίω ά. κεφ. 5’ «Περί τών οίκησάντων 
τήν 'Ρώμην, οϊτινες ήσαν, καί κατά τίνας έκαστος καιρούς συνήλ
θαν, καί τίσι τύχαις χρησάμενοι τάς πατρίους οικήσεις έξέλιπον, 
έν ταύττ) δηλώσω τή γραφή, δι’ ής "ΕΙΛηνάς τε αυτούς όντας 
έπίύείζείν ύπισχνοΰμαι·. .. μήτε άχθεσθαι τη υποτάξει κατά 
τό είχός γενομένη' φύσεως γάρ δή νόμος άπασι κοινός άρχειν 
έπί τών ήττόνων τούς κρείττονας, .... μαθούσι παρά τής ιστο
ρίας οτι μυρίας ήνεγκεν άνδρών άρετάς εύθύς έξ αρχής μετά τδν 
οικισμόν (ή 'Ρώμη), ών ούτε εύσεβεστέρους, ούτε δικαιότερους, 
ούτε σωφροσύνη πλειονι παρά πάντα τδν βίον χρησαμένους, ουδέ 
γε τά πολέμια κρείττους άγωνιστάς ούδεμία πόλις ήνεγκεν ούτε

4) 4, 67.

2) Τήν άκρισίαν και ψευδολογίαν τοΰ ιστορικού τούτου εξελέγχει ό 
Πολύβιος δια πολλών έν βιβλ. 42, 3—45 και 23—28 κ. έ. Πρβ. και 
Mommsen έ. ά. 4, 472.

3) Διον. 4, 72 και πλείω παρά Schwegler 4, 310 κ. έ.
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ελλάς ούτε βάρβαρος . . . . οί δέ σύμπαντες, οί τοσοΰτον περί· 
θέντες αύτω δυναστείας μέγεθος, αγνοούνται πρδς 'Ελλήνων, ού 
τυχόντες άξιολόγου συγγραφέως. Ούδεμία γάρ άκριβής έξελήλυθε 
περί αύτών έλληνίς ιστορία μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, οτι μλ 
κεφαλαιώδεις έπιτομαί πάνυ βραχεΐαι». Ό Διονύσιος ήλθεν είς 
'Ρώμην τδ 30 π. X., οπού διαμείνας 22 έτη, ώς αύτδς λέγει 
(1, 7.), προήγαγε την ρωμαϊκήν αρχαιολογίαν του μέχρι του 8 
π. X. έτους, άποβιώσας μετ’ ού πολύ.

Ούτως η μυθοτόκος τών Ελλήνων φαντασία, ένεργδς ούσα και 
έν τούτοις τοΐς χρόνοις, άπεπειράθη νά δείξη την ές 'Ελλάδος 
και Τροίας καταγωγήν τών 'Ρωμαίων, νά παραμυθήση ούτω τούς 
δουλεύοντας ηδη τούτοις ^Ελληνας κα'ι νά κολακεύση τούς 'Ρω
μαίους. Ουτοι δέ πάλιν, άρεσκόμενοι είς τοιαύτην καταγωγήν, 
έπίστευσαν αύτήν ώς άληθή, καί έν τή πράξει έδήλωσαν οτι έπι- 
δοκιμάζουσιν έν χρόνοις μάλιστα, καθ’ ούς έγνώρισαν την έν τοΐς 
γράμμασι και ταΐς έπιστήμαις καί τέγναις μεγάλην τών Ελλή
νων ύπεροχήν, άπδ τών χρόνων ιδίως τοϋ πρώτου Καρχηδονικοϋ 
πολέμου. Άπδ τούτου τοϋ χρόνου ποιοϋσι χρήσιν οί 'Ρωμαίοι 
τής άπδ τών Τρώων καταγωγής των έπισήμως καί δημοσία.

"Οτε οί Άκαρνάνες, πιεζόμενοι ύπδ τών Αΐτωλών, έξητήσαντο 
τήν βοήθειαν τών 'Ρωμαίων περί τά 240 π. X., έφερον εις δι
καιολογίαν τής αϊτήσεώς των, οτι μόνοι αύτοί τών Ελλήνων δέν 
έξεστράτευσαν κατά τών Τρώων 1). Μετά τοϋ βασιλέως Σελεύ- 
κου τοϋ Καλλινίκου συνήψαν οί 'Ρωμαίοι φιλίαν καί συμμαχίαν 
έπί τώ ορω ν’ άπαλλάξη άπδ τοϋ φόρου τούς Ίλιεΐς ώς συγγενείς

4) Justin.28, 1,6. Acarnanes qvoqve diffisi Epirotis adversus 
Aetoles auxilium Romanorum implorantes obtinuerunt a Romano 
senatu, ut legati mitterentur, qvi denuntiarent Aetolis praesidia 
ab urbibus Acarnaniae deducerent paterenlurqve liberos esse, qvi 
soli qvondam adversus Troianos, auctores originis suae, auxi
lia Graecis non miserint. ΙΚβ. Διονύσ. 1, 51 άλλως φέροντα τδ ιστό
ρημα και Nicbulir έν τοΐς μαΟ. τής άρχ. ίστορ. 3, 371.
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εαυτών1). σΟτε πάλιν ήθελον οί 'Ρωμαίοι τδ 204 π. X. νά μετά- 
κομίσωσιν είς 'Ρώμην τδ της Ί^αίας μητρδς Κυβέλης ά'γαλμα 
έκ Πεσσινοϋντος της Φρυγίας, προεβάλοντο είς ύποστήριξιν της 
αίτησεώς των την συγγένειαν και την άπδ Αινείου τοΰ Φρυγός 
είς αύτούς διαδοχήν2). Έν τή κατά τδ έτος τούτο γενομένη 
συνθήκη ειρήνης τών 'Ρωμαίων πρδς τδν βασιλέα της Μακεδονίας 
Φίλιππον περιέλαβον ούτοι καί τούς Ίλιεις 3). Και ό ρωμαίος 
στρατηγδς Τ. Φλαμινΐνος, νικησας τδν βασιλέα τής Μακεδονίας 
Φίλιππον καί άνακηρύξας έν τοΐς Ίσθμίοις τούς Έλληνας ελευθέ
ρους τδ 196 π.Χ., άνέθηκεν είς Δελφούς ασπίδας άργυράς καί τδν 
εαυτού θυρεδν, έπιγράψας έν αύτοΐς ελληνικά έπιγράμματα, έν οίς 
καλεΐ έαυτδν Αίνειαόων ταγό/}. "Αλλος ρωμαίος στρατηγδς, 
δ Σκιπίων, διαβαίνων τδν Ελλήσποντον, κατά τού βασιλέως Άν- 
τιόχου τδ 190 π.Χ. πορευάμενος, καί άναβάς είς τήν Ιλίου 
άζρόπολιν, έθυσε τοΐς θεοΐς, άγαλλομένων αύτού τε και τών 
Ίλιέων έπί τή συγγένεια αύτών5)’ ’Εν δέ τή πρδς Άντίοχον εί-

4) Sveton. Claud. 25. Iliensibus, qvasi Romanae gentis aucto
ribus, tributa in perpetuum remisit, recitata vetere epistula grae- 
ca senatus populiqve Romani, Seleuco regi amicitiam et socie
tatem ita demum pollicentis, si consagvineos suos Ilienses ab 
omni onere immunes perstitisset.

2) «Έπει δέ 'Ρωμαίων ηύςετο τά πράγματα, φασιν αύτοΐς γρη- 
σθήναι μενεΐν τε τήν αρχήν και είς μέγα προχωρήσειν, ει τήν Πεσσι- 
νουντίαν θεόν μεταγάγοιεν ώς αύτούς. Πέμψαντες δέ πρέσβεις εις Φρύ· 
γας, τδ άγαλμα ήτουν’ έτυχον δέ ^αδίως, συγγένειαν προβαλλόμενοι καί, 
τήν άπ’ Αινείου τοΰ Φρυγός ε’ις αύτούς διαδοχήν καταλέγοντες.» Ή- 
ρωδ. ίστ. τής μετά Μάρκον βασιλείας 1, 11. Πρβ. Liv. 29, 11, 7.

3) L1V. 29, 12, 14, ένθα παρατηρεί ό έκδοτης Weissemborn δτι 
ή μαρτυρία αύτη μετά τήν ανωτέρω (29, 11,7) εϊναι δευτέρα, βεβαιοΰ- 
σα οτι ή περί Αινείου παράδοσις έπιστεύετο ήδη ώς αληθής παρά τών 
'Ρωμαίων. Πρβ. 37, 37 και 38, 39.

4) Πλούταρχ. έν βίφ τούτου 12,
5) Liv. 37, 37 και Justin. 31, 8, 1. tantaqve laetitia omnium 

fuit, qvanla esse post longum tempus inter parentes et liberos 
solet.

(Αθηναίου τεύχος έ έτους ζ’.) 23
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ρη'ντι έγένετο λόγος περί παραχωρήσεως εις τούς Ίλιεϊς χώρας 
ούχ'ι δι’ άλλον λόγον ή χάριν της άπ’ αύτών καταγωγής τών 
'Ρωμαίων1). Κα'ι άλλοι ύστερον στρατηγοί έτίμησαν διά τον αυ
τόν λόγον τούς Ίλιεϊς2). Άλλά πλείονα επισημότητα λαμβά
νει ή άπδ τών Τρώων καταγωγή τών 'Ρωμαίων άπδ Ιουλίου 
Καίσαρος κα'ι τών τής Ιουλίας γενεάς αύτοκρατόρων μέχρι Νέρω- 
νος τοϋ τελευταίου τών Αίνει,αόών μοναρχήσαντος κατά Κάσ- 
σιον, διότι οί άπδ τής γενεάς ταύτης άνήγον τδ γένος αύτών είς 
Μουλον τδν Άσκάνιον, παΐδα τοϋ Αίνείου, ώς βλέπομεν έν τή 
Βιργιλίου Αίνειάδι, ήτις έποιήθη πρδς δόξαν τής γενεάς ταύτης 
και ιδίως τοΰ αύτοκράτορος Αύγούστου3).

Ού μόνον δέ οί τής Ιουλίας γενεάς, και μάλιστα δ Καΐσαρ 
και Αύγουστος, ένίσχυον τήν δόξαν τής άπδ Αίνείου καταγωγής 
των, ώς συμφέρουσαν αύτοΐς θρησκευτικώς καί πολιτικώς, διότι

4) Liv. 38, 39. Et Iliensibus Rhoetium et Gergithum addide
runt non tam ob recentia ulla merita, qvam originum memoria.

2) Ώς ό Σύλλας έπι τοΰ Μιθριδατικοΰ πολέμου κατά ’Αππ. έν Μι- 
θριδατ. 61. Ό Καΐσαρ μετ’ αύτδν άπέδωκε τοΐς Ίλιεΰσι πολλάς τιμάς 
και φόρων ατέλειαν κατά Στραβ. 13, 595’ «Οί δέ 'Ρωμαίοι τον Αινείαν 
αρχηγέτην ηγούνται, έπειτα δτι Ιούλιος άπδ Ίούλου τίνος τών προγόνων. 
Εκείνος δ’ άπδ Ίούλου τήν προσωνυμίαν έ'σχε ταύτην, τών άπογόνων 
εΐς ών τών άπδ Αίνείου. Χώραν τε δή προςένειμεν αύτοΐς και τήν ελευ
θερίαν και τήν άλειτουργησίαν αύτοΐς συνεφύλαζε καί μέχρι νΰν συμμέ- 
νουσιν έν τούτοις.» Ούχ ήττον και άλλαι πόλεις έν Ιταλία καί αλλαχού, 
ώς κτισθεΐσαι δήθεν ύπδ Τρώων, είχον άπαιτήσεις όμοιων τιμών και προ· 
νομίων παρά 'Ρωμαίοις ύστερον, δτε οΰτοι ήρέσκοντο είς τήν άπδ Τρώων 
καταγωγήν των. Βλ. περί τούτου Schwegler 4, 307, 44.

3) Εντεύθεν ή κολακεία τών συγχρόνων ούδέν δριον έγίνωσκεν έν 
τοΐς έπαίνοις τών τής γενεάς ταύτης, έπειδή και αυτοί ουτοι ήρέσκοντο 
είς ταύτας, ώς βλέπομεν παρά Sveton. Jul. 6. έν τώ έπιταφίω τής τοΰ 
πατρδς άδελφής Ιουλίας, ένθα αύτδς ό Καΐσαρ λέγει· Amitae meae Juliae 
maternum genus ab regibus ortum, paternum cum diis immorta
libus conjunctum est. Nam ab Anco Marcio sunt Marcii reges, qvo 
nomine fuit mater, a Venere Julii, cujus gentis familia est nostra. 
Ηρβλ. Δίωνα Κάσα. 41, 34, 62, 48, 63, 29, καί Άππιαν. έν έμφ. 
£ωμ. 2, 68.
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άνήγον τδ γένος των είς Άφροδίτην διά τοϋ Άγχίσου καί είς 
τδν παΐδα τούτων Αινείαν τδν κτίστην της 'Ρώμης, ούτω δέ 
ήσαν αυτοί καί τά τέκνα των οί νόμιμοι διάδοχοι τής ύπάτης 
αρχής τών 'Ρωμαίων, άλλά και πολλοί οίκοι πατρικίων συμφέρον 
ειχον νά δίδωσι κύρος είς την παράδοσιν ταύτην, διότι καί ούτοι 
γενάρχας των έ'λεγον έταίρους τού Αίνείου' ώς τδ γένος τών 
Καικιλιων, τδ Κλοιλίων, Γεγανίων, Μεμμίων, Σεργίων, Κλυεν- 
τίων, Ιουνίων, Ναυτιών, γενάρχας αυτών έ'λεγον τδν Καίκαν η 
Καικάδην1), τδν Κλόλιον2), Γύαν3), Μέμμιον, Σέργεστον, Κλόαν- 
θον4), Ιούνιον5), Ναύτιον6), πάντας ακολούθους τού Αίνείου.

4) Paul. Diae. p. 44. Caeculus. Caecilii appellati a Caecade 
Trojano, Aeneae comite.

2) Αύτόθ. p. 55. Cloelia familia a Clolio, Aeneae comite, appel
lata.

3) Virg. Aen. 1, 612 και 5, 119, ένθα ό Servius σημειοΐ, δτι άπδ 
τούτου έκλήθη τδ τών Γεγανίων γένος.

4) Virg. Aen. 5, 118 κ. έ. ένθα και τά τρία ταϋτα ονόματα φέ
ρονται, και οί Σχολιασται λέγουαιν αύτούς γενάρχας ομωνύμων γενών.

5) Διον. 4, 68· «εις τών σύν Αινεία τήν άποικίαν στειλάντων, έν 
τοΐς έπιφανεστάτοις τών 'Ρωμαίων άριθμούμενος».

6) Διον. 6, 69' «Ναύτιος άπδ τών σύν Αινείς στειλάντων τήν άποι
κίαν, ήν Αθήνας ιερεύς Πολιάδος καί τδ ξόανον άπηνέγκατο τής θεάς 
μετανιστάμενος, ο διεφύλαττον οι τού γένους τών Ναυτιών.» και Serv. 
εις Aen. 2, 168.

7) Αύτ. βιβλ. I, 82.
De familiis Trojanis κατά Serv. έν Aen. 5, 704 καί 389.

9) Έν Sat. 1, 100. 8, 181 και αλλαχού.

Πλήν τούτων λέγει δ Διονύσιος') ότι έπ’ αύτού έσώζοντο έν 
'Ρώμη περί τά 50 γένη, ά γενάρχας έ'λεγον ακολούθους τοϋ 
Αίνείου. Βεβαίως δ αριθμός αύτών ήτο μέγας και ή καταγω
γή των άφιλονείκητος παρά τοΐς 'Ρωμαίοις' διδ καί γραμματι
κοί έκ τών πρώτων, ώς δ πολυμαθής αρχαιολόγος Βάρρων καί ό 
'Υγΐνος, συνέταξαν πραγματείας περί τούτων8)' καί δ σατυρικός 
Ίουβενάλιος ειρωνευόμενος καλεΐ αύτούς Trojugenas 9).

Έπειδή δέ τοιούτοι μύθοι συνεδέθησαν μέ τήν ρωμαϊκήν ίς-ο-

23*
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ρίαν και συνετέλουν είς δόξαν πολλών εύγενών καί ισχυρών οίκων 
έν 'Ρώμη, ή έξέλεγξις τοϋ ψεύδους αύτών ούτε εύκολος, ούτε 
δυνατή ητο έν ύστέροις χρόνοις. Εντεύθεν βλέπομεν οτι και έν 
τώ τελευταίο προ Χριστού αιώνι, οτε άνεφάνησαν έν 'Ρώμη έπι- 
σημοι ιστορικοί και γραμματικοί άριστοι, οίοι ό Σαλούστιος, Δί- 
βιος, Βάρρων και πολλοί άλλοι, ούδείς τούτων άπεπειράθη νά 
έξετάση το κύρος τών τοιούτων μύθων, ούς άβασανίστως καί ά- 
δεώς παρεδέχθησαν ώς ίστορικάς αλήθειας οί πρώτοι της 'Ρώμης 
ιστορικοί Φάβιος Ιΐίκτωρ, Κάτων καί πάντες οί μετ’ αυτούς’ 
διότι, καί άν μεταξύ τούτων άνεφαίνετό τις ίκανος νά αμφισβή
τηση τδ κύρος αύτών, θά ένομίζετο παράτολμος καί άφρων νεω- 
τεριστης καί έχθρδς της εθνικής δόξης.

Τοιαΰτα καί τοσούτον άρχαΐα τά περί της μυθικής ιστορίας 
της 'Ρώμης περί της άπδ Τρώων καταγωγής τών 'Ρωμαίων. Τής 
συγχρόνου όμως ιστορίας αύτής μόλις γίνεται μνεία παρ’ 'Έλλη- 
σιν άπδ τού δ' π. X. αΐώνος καί έφεξής, πρότερον δέ ούδεμία1). 
^Απορον δέ πώς ό τής Ιστορίας πατήρ 'Ηρόδοτος, οςτις, περί 
πλείστων καί χωρών καί λαών πραγματευόμενος έν τή ιστορία 
αύτού, ούτε 'Ρώμην ούτε 'Ρωμαίους ονομάζει,' εί καί τά τελευ
ταία τής ζωής του ετη διήγαγεν άπδ τού 444 π. X. έν Θου- 
ρίοις τής Ιταλίας, καί ένταύθα συνέταξε τήν ιστορίαν του2). Ή 
άρχαιοτέρα τής 'Ρώμης μνεία παρ’ "Ελλησιν είναι ή τοϋ 'Ελλα
νίκου έν τή αναγραφή τών έν νΑργει ίερειών, καθ’ ήν δ Αινείας 
λέγεται τής 'Ρώμης κτίστης3), όνομασθείσης άπδ μιας τών Ίλι-

4) Historicorum Romanorum reliqviae ύπο Peter 4870 έν 
προλεγομένοις ά τόμ. σελ. 43 κ. έ.

2) Βλ. Bahr έν τή έκδόσει 'Ηροδότου τόμ. δ' σελ. 431 κ. έ. και 
Ίώσηπον κατά Άππίωνος 4, 42’ «Τής 'Ρωμαίων πόλεως, τοιαύτην έκ 
μικρού δύναμιν κεκτημένης καί τοιαυτας πράξεις κατορθούσης πολεμι- 
κάς ούτε ό 'Ηρόδοτος, ούτε ό Θουκυδίδης, ούτε τών άμα τούτοις γενο- 
μένων ούδέ εις έμνημόνευσεν, άλλ’ οψε ποτέ καί μόλις αύτών εις τούς 
'Έλληνας ή γνώσις διεξήλθεν». Πρβλ. και Πολυβ. 4, 3. και Διον. 4, 4·

3) Διονύσιος έ. ά. 4, 72. καί ένταΰθα ανωτέρω σελ. 309.
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άδων. Μετά τδν Ελλάνικον και ό του 'Ηροδότου σύγχρονος Δα
μαστής ό Σιγεύς1) είπε τά αύτά. ’Έτι δέ και Άντιοχος δ Συρα- 
κούσιος, σύγχρονος Θουκυδίδου2), και δ Σκύλαξ έν άρχή τοϋ 
περίπλου όνομάζουσι την 'Ρώμην.

Κατά τόν Πλίνιον3) όμως πρώτος δ Θεόπομπος (περί τά 360 
π. X.) έμνησθη της 'Ρώμης και ιδίως της ύπό τών Κελτών άλώ- 
σεως ταύτης τό 389 π. X. Τοϋ γεγονότος τούτου ή φήμη ήλθε 
κατά πρώτον είς τήν Ελλάδα, προκαλέσασα έκτοτε τήν τών 
'Ελλήνων προσοχήν είς τά τής 'Ρώμης' διότι καί δ Αριστοτέλης 
καί δ μικρόν τι νεώτερος τούτου Ήρακλείδης δ Ποντικός έποίη- 
σαν λόγον περί τοϋ γεγονότος τούτου4). Μετά τούτους έμνησθη 
τών 'Ρωμαίων καί δ ιστορικός Κλείταρχος5), σύγχρονος Αλε
ξάνδρου, έν ταϊς ίστορίαις αύτοΰ,αφορμήν λαβών έκ τής πρδς

4) Αυτόθι καί Mulier έν τοΐς frag. hist. Graecorum 2,64.
2) Διον. 4, 73 και Miiller έν προλεγ. XLV.
3) ’Εν 3, 5, § 57. ^Theophrastus, qvi primus externorum ali- 

qva de Romanis diligentius scripsit. Nam Theopompus, ante qvem 
nemo mentionem habuit, urbem dumtaxat a Gallis captam dixit; 
Clitarchus ab eo proximus legationem tantum ad Alexandrum mis
sam. Πρβλ. Miiller ε. i. 4, 303 και Θεοπόμπου αποσπάσματα 4 44.

4) Πλουτ. Κάμιλλ. 22.» «Τοΰ μέντοι πάθους αύτοΰ και τής άλώσεως 
εοικεν άμυδρά τις ευθύς εις τήν 'Ελλάδα φήμη διελθεΐν. 'Ηρακλείδης 
γάρ ό Ποντικός, ού πολύ τών χρόνων έκείνων απολειπόμενος, έν τω περί 
ψυχής συγγράμματί φησιν άπδ τής Εσπερίας λόγον κατασχεΐν, ώς στρα
τός έξ ύπερβορέων έλθών έξωθεν ήρήκει πόλιν Ιλληνίδα 'Ρώμην, έκει που 
κατωκημένην περί τήν μεγάλην θάλασσαν. Ούκ Sv ούν θαυμάσαιμι μυ
θώδη και πλασματίαν όντα τδν 'Ηρακλείδην, άληθεΐ λόγφ τδ περί άλώσεως 
έπικομπάσαι τούς ύπερβορέους και τήν μεγάλην θάλασσαν. Αριστοτέ
λης δ’ ό φιλόσοφος τδ μεν άλώναι τήν πόλιν ύπδ Κελτών ακριβώς δή- 
λός έστιν άκηκοώς». Πρβλ. Διον. 4, 72 και Πλούτ. έν ^ωμ. κεφαλαίοις 
6, φέροντας άλλην τοΰ Άριστοτέλους μαρτυρίαν περί τής κτίσεως τής 
'Ρώμης. Πιθανόν δέ νά έλήφθησαν αΰται έκ τοΰ άπολεσθέντος περί βαρ- 
βαρικών νομίμων συγγράμματος τοΰ φιλοσόφου τούτου.

5) Plinius έ. ά. Καί δ Στράβων 5, 232 ποιείται λόγον περί έπι- 
στολής, σταλείσης δήθεν ύπδ Αλεξάνδρου τοΐς 'Ρωμαίοις κατά τών έξ 
Άντίου και Τυρ^ηνών ληστών. «Διόπερ και Αλέξανδρος πρότερον έγ- 
καλών έπέστειλε, καί Δημήτριος ύστερον τούς άλόντας τών ληστών άνα- 
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τον Αλέξανδρον πρεσβείας τών 'Ρωμαίων, και ετι εκτενεστερον 
δ Θεόφραστος.

Έπειδή i πρδς Αλέξανδρον σταλεΐσα αύτη πρεσβεία αμφι
σβητείται ύπδ τών αρχαίων, και έπειδή πάντων τών μέχρι τοϋδε 
όνομασθέντων Ελλήνων συγγραφέων τά συγγράμματα άπωλέ- 
σθησαν, αδύνατον είναι νά γνωρίζωμεν νυν πόθεν άφορμήν λα
βών έκαστος αύτών έμνήσθη τής 'Ρώμης καί τών ‘Ρωμαίων, και 
άν είχον περί τούτων ακριβείς γνώσεις, και πόθεν έπορισθησαν 
ταύτας, καί άν τις συνέταξε ιδίαν ιστορίαν .7ς ‘Ρώμης, ή άν του
λάχιστον περιέλαβε καί τήν ταύτης ιστορίαν έν ταϊς τών άλλων. 
Πιθανόν δ’ είναι οτι ούδείς τούτων έπραγματεύθη ιδίως τήν ιστο_

πέμπων τοΐς 'Ρωμαίοις, χαρίζεσθαι μεν αύτοΐς εφη τά σώματα διά 
τήν πρδς τούς “Ελληνας συγγένειαν, ούκ άςιοΰν δέ τούς αύτούς άνδρας 
στρατηγεΐν τε άμα τής Ιταλίας και ληστήρια έκπέμπειν' καί εν μεν 
τή αγορά Διοςκούρων Ιερόν Ιδρυμένους τιμάν, ους πάντες σωτήρας ονο- 
μάζουσιν, είς δέ τήν 'Ελλάδα πέμπειν τήν έκείνων πατρίδα τούς λεηλα- 
τήσοντας».

"Αδηλον τίς ό έπιστείλας τοΐς 'Ρωμαίοις Αλέξανδρος ούτος, δ μέγας 
ή δ τούτου άπδ τής μητρδς Όλυμπιάδος θεΐος, Αλέξανδρος δ τών Μο- 
λοσσών βασιλεύς, δςτις, έν οΐς χρόνοις ό μέγας Αλέξανδρος έπολέμει έν 
’Ασία, μετέβη είς Ιταλίαν κατά Λευκανών καί Σαμνιτών, καί τούτους 
νικήσας συνήψε πρδς τούς 'Ρωμαίους ειρήνης συνθήκην τδ 329 π. X. 
ειτα δέ πολέμων κατά Βρεττίων καί Μεσσαπίων ύπέρ τών Ταραντίνων 
ϊπεσε θύμα τής τών βαρβάρων απιστίας τδ αύτδ έτος, καθ’ δ καί ο 
μέγας Αλέξανδρος έτελεύτησεν έν Βαβυλώνι. (Liv. 8, 3, 6 καί 17, 10. 
Geli. 17, 21, 33· Alexander, cui cognomentum fuit Molosso, in 
Italiam venit, bellum populo Romano facturus—jam enim fama 
virtutis felicitatisqve Romanae apud exteras gentes enitescere 
inceptabat, sed priusqvam bellum faceret, vita decessit.

Πιθανόν φαίνεται δτι ή ύπδ Στράβωνος μνημονευομένη έπιστολή ανή
κει είς τδν Μολοσσδν τούτον Αλέξανδρον, σταλεΐσα καθ’ δν χρόνον ούτος 
ήτο έν Ιταλία, ή έξ Ηπείρου' διότι ουτος ειχεν άφορμάς νά γινώσκη 
τούς 'Ρωμαίους, ώς καί Δημήτριος ό Πολιορκητής ύστερον κατά τδν αύ- 
τδν Στράβωνα, ούχί δέ δ έν ’Ασία πολεμών Αλέξανδρος. Τήν εικασίαν 
ταύτην έπιβεβαιοΐ καί τδ ύπδ Άρ^ιανοΰ ίστορούμενον (έν άναβ. Άλεξ. 
7, 15}, καθ’ 8, μετά τήν είς Βαβυλώνα έπάνοδον τοΰ Αλεξάνδρου τδ 
323 π. X. έλθόντων πρδς αύτδν πρέσβεων έξ άπάσης σχεδόν τής τότε 
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ρίαν της 'Ρώμης, διότι, άν τούτο ήτο αληθές, έπρεπε νά σωθή 
δπωςδήποτε έν τοΐς συγγραφεϋσι μαρτυρία τις περί τούτου. Ή 
άπδ τοϋ δ' π. X. αΐώνος υπεροχή τών 'Ρωμαίων έπι τών Ιτα
λών καί ή εντεύθεν ισχύς και δόξα αύτών κατέστησαν βεβαίως 
τδ δνομα αύτών γνωστόν τοΐς έκτδς τής Ιταλίας λαοΐς, ώς ό 
Γέλλιος λέγει (17, 21, 33), καί έπίφοβον τοΐς γείτοσιν αύτών 
"Ελλησι τοΐς έν Ιταλία, πρδς ούς έρχονται άπδ τοΰδε εις έχθρι- 
κάς σχέσεις. Εντεύθεν και ή ελληνική ιστοριογραφία μόλις άπδ 
τοϋ γ' π. X. αΐώνος έπιλαμβάνεται σπουδαιότερον καί τής ιστο
ρίας τής 'Ρώμης1), άφορμήν λαβοΰσα έκ τής έξιστορήσεως τών 
πολέμων τών έν Ιταλία Ελλήνων καί τοϋ Πύρρου πρδς τούς 
'Ρωμαίους.

οικουμένης, μόνοι οί 'Ρωμαίοι δέν επεμψαν τοιούτους, είτε διότι ήσαν 
μακράν, είτε διότι ούδένα λόγον φόβου ή ώφελείας ή μίσους ειχον προς 
τούτον, ώς ό Άρ^ιανός άρέσκεται νά πιστεύη, προςτιθέμενος τοΐς ίστορικοΐς 
έκείνοις μάλλον, οΐ έγραψαν τά Αλεξάνδρου καί σιωπώσι περί τοϋ γε
γονότος τούτου, Οτολεμαίω τφ Λάγου καί Άριστοβούλω, ούχί δέ Άρί- 
στω καί Άσκληπιάδη, λέγουσιν δτι έπρέσβευσαν καί 'Ρωμαίοι εις Αλέ
ξανδρον.

Δεχόμενοι λοιπόν κατά τά εΐρημένα δτι ή πρός τούς 'Ρωμαίους ύπο 
Αλεξάνδρου σταλεΐσα έπιστολή ήτο ή τοϋ βασιλέως τών Μολοσσών, καί 
δτι οί 'Ρωμαίοι δέν ειχον άφορμάς, καθώς ό Ασιανός παρατηρεί, νά 
πέμψωσι πρεσβείαν προς τόν έν Βαβυλώνι Αλέξανδρον, άποκρούομεν ώς μή 
πιθανήν τήν Λιβίου (9,18,6) δόξαν δτι τοΐς 'Ρωμαίοις ne fama qvidem 
notum fuisse nomen majestatis Alexandri· διότι αί πρός τούς 'Ρω
μαίους μέχρι τοϋδε σχέσεις τών 'Ελλήνων τής μεγάλης Ελλάδος καί 
οί προς τούς Σαμνίτας πόλεμοι Αλεξάνδρου τοϋ Μολοσσοΰ, καί μάλιστα 
ή τούτου προς αύτούς φιλίας συνθήκη, πιθανοποιεΐ δτι καί τό ονομα καί 
αί έν Άσία πράξεις τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου ήσαν αύτοΐς γνωσταί. 
Άλλ’ό Λίβιος, γράφων μετά τρεις σχεδόν αιώνας τήν ίστορίαν του άπό 
τοΰ θανάτου τοΰ Αλεξάνδρου έν καιρώ τής παντοκρατορίας τών 'Ρω
μαίων, άρέσκεται νά διϊσχυρίζηται δτι οί 'Ρωμαίοι ούδέ τό ονομα αύ- 
τοΰ έγίνωσκον, δπως άρέσκεται νά πιστεύη δτι ήθελεν ήττηθή ύπό τών 
Ρωμαίων, άν έτόλμα νά στρέψη τά νικηφόρα αύτοϋ δπλα κατ’ αύτών, 

αποπειρώμενος μάλιστα νά φέρη καί τούς λόγους τής τοιαύτης αύτοϋ 
δοξασίας.

1) Mommsen 1, 473. Πρβ. Πολύβιον 1, 3.
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Κατά Διονύσιον1) πρώτος τών Ελλήνων ιστοριογράφων τοΰ 
γ' π. X. αίώνος ό άπδ Καρδίας 'Ιερώνυμος περιέλαβεν έν συνόψει 
και την άρχαίαν τής 'Ρώμης ιστορίαν έν τή περί τών επιγόνων 
πραγματεία, ένθα έξέθηκε τήν ιστορίαν τών πολέμων τοϋ Πύρ- 
ρου πρδς τούς 'Ρωμαίους. Μετά τούτον δέ και ό άπδ Ταυρομενίου 
τής Σικελίας Τίμαιος έπραγματεύθη έν ταϊς κοιναϊς ίστορίαις τής 
Ιταλίας καί Σικελίας περί τε κτίσεως καί τής αρχαιολογίας τής 
'Ρώμης* ώςαύτως δέ καί έν τή ιδιαιτέρα ιστορία τών πολέμων 
τοϋ Πύρρου* έτι δέ καί Αντίγονος καί Σειληνδς καί ά'λλοι κατά 
τδν αύτδν Διονύσιον. Άλλά πάντων τούτων τών Ελλήνων ιστο
ρικών αί ίστορίαι άπωλέσθησαν’ σώζεται δέ πρώτη καί αρχαίο - 
τάτη ή τοϋ Μεγαλοπολίτου Πολυβίου, καί αύτη ούχί ολόκληρος’ 
έν ή περιγράφονται έκτενώς καί τά τών 'Ρωμαίων μετά τών 
λοιπών λαών, πρδς ους ούτοι ήλθον έπ’ αύτοΰ είς φιλικάς ή πολέ
μιας σχέσεις, καθιστάμενης ούτω τής ιστορίας αύτοΰ καθολικής, 
οποίαν ούδείς τών συγχρόνων τοϋ Πολυβίου έπεχείρησε2).

1) Έν βιβλ. 1, 6· «Πρώτον μεν, όσα κάμε ειδέναι, τήν ρωμαϊκήν 
Αρχαιολογίαν έπιδραμόντος 'Ιερωνύμου τοΰ Καρδιανοΰ συγγραφέως έν 
τή περί τών έπιγόνων πραγματεία· έπειτα Τιμαίου τοϋ Σικελιώτου, τα 
μέν αρχαία τών Ιστοριών έν ταϊς κοιναϊς ίστορίαις άφηγησαμενου, τους 
δέ πρδς Πύργον τδν Ήπειρώτην πολέμους εις ιδίαν καταχωρίσαντος 
πραγματείαν άμα δέ τούτοις Αντιγόνου τε και Πολυβίου και Σειληνοΰ 
και μυρίων άλλων τοϊς αύτοϊς πράγμασιν ούχ δμοίως έπιβαλόντων· ών 
έκαστος ολίγα και ούδέ αυτά διεσπουδασμένως, ουδέ Ακριβώς, άλλ’ έκ 
τών έπιτυχόντων ακουσμάτων συνθείς, άνέγραψεν. Όμοιας δέ τούτοις 
και ούδέν διαφόρους έξέδωκαν ιστορίας καί 'Ρωμαίων δσοι τά παλαιά 
έργα τής πόλεως έλληνική διαλέκτω συνέγραψαν· ών εισι πρεσβύτατοι 
(περί τά 200 π. X.) Κόϊντος Φάβιος, Δεύκιος Κίγκιος, άμφότεροι κατά 
τούς φοινικούς άκμάσαντες πολέμους». Τούτων ό 'Ιερώνυμος έγραψε περί 
τά270 π. X. , ό δέ Τίμαιος έν 8 βιβλίοις Ιταλικά καί Σικελικά* δ 
Σειληνδς ήτο ακόλουθος καί Ιστοριογράφος τοΰ Αννίβα· ό Αντίγονος 
ήτο μικρόν τι προγενέστερος τοΰ Πολυβίου. Πάντων τούτων τά σωζόμενα 
Αποσπάσματα συνήγαγεν ό Miiller έν τοϊς hist. graec. fragmentis.

2) Πολυβ. 4, 3· «Τδ γάρ τής ήμετέρας πραγματείας ϊδιον και τδ 
θαυμάσιον τών καθ’ ήμας καιρών τοΰτό έστιν δτι, καθάπερ ή τύχη σχε
δόν άπαντα τά τής οικουμένης πράγματα πρδς εν έκλινε μέρος (τδ τών
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Τάς τών Ελλήνων περί 'Ρώμης ιστορίας και μυθολογίας έπα- 

ναλαμβάνουσι καί οί άπο τοΰ 200 π. X. άναφανέντες ιστορικοί 
ρωμαίοι, άναμίζαντες έν αύταις καί δσα έζ εγχωρίων μνημείων 
ήδυνήθησαν ν’ άνεύρωσι καί συλλέζωσιν’ άφ’ ών λαβών άβασα- 
νίστως τά πλεΐστα δ έπι Αύγουστου ιστορικός Λίβιος διέσωσεν έν 
τοις πρώτοις της ρωμαϊκής του ιστορίας βιβλίοις.

.Έν Άθήναις την 25 Ίανουαρίου 1879.

Εϊθ. Κ.Α.ΣΤΟΡΧΗΣ.

Ρωμαίων έννοεΐ) και πάντα νευειν ήνάγκασε προς ενα και τον αύτδν 
σκοπον, ουτω και διά τής ιστορίας ύπδ μίαν σύνοψιν άγαγεΐν τοις έντυγ- 
χάνουσι τδν χειρισμόν τής τύχης, ω κέχρηται πρδς τήν τών δλων πραγ
μάτων συντέλειαν».
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Μεσαιωνική βιβλιοθήκη ή συλλογή ανεκδότων μνημείων 
τής ελληνικής Ιστορίας, επιστασία Κ. Ν. Σάθα, τόμ.. Α', 

καί ύπδ τήν είδικωτέραν επιγραφήν
Μιχαήλ Ψελλοϋ Έκατονταετηρίς Βυζαντινής ιστορίας (976 

—1077), έν Παρισίοις 1874·, σελ. CXIX καί 299. Έν τέλει: 
τοΰ αύτοϋ Λόγοι επιτάφιοι είς τούς πατριάρχας Μιχαήλ Κη- 
ρουλάριον, Κωνσταντίνον Αειχούδην καί Ίωάννην Ξιφιλΐνον 
(1043—1076) σελ. 303—462.

Β'.

Έν τινι προλαβούση διατριβή πρδ τεσσάρων περίπου ετών 
δημοσιευθείσνι έν τω Άθηναίω (*)  περί τής επιστασία τοϋ κ. Κ. 
Ν. Σαθα γενομένης έκδόσεως τής χρονογραφίας τοϋ Ψελλοϋ, 
θέλοντες νά δώσωμεν δείγμα τής κριτικής έργασίας τοϋ έκδο
του, έξητάσαμεν μετά τής προσηκούσης λεπτομέρειας καί α
κρίβειας τάς 23 πρώτας σελίδας καί διωρθώσαμεν τά έν αύ- 
ταις άπαντώμενα σφάλματα κατά τήν ήμετέραν κρίσιν και 
δύναμιν. Τήν αύτήν ακρίβειαν δέν δυνάμεθα και ένταΰθα νά 
τηρήσωμεν καί δι’ ούς λόγους είπομεν έν τέλει τής προλαβού- 
σης διατριβής καί διότι ούδέ ό σκοπδς ήμών είνε πλέον ό 
αύτός. Νϋν προτιθέμεθα ούχι τόσον τοΰ εκδότου τήν έργασίαν 
νά κρίνωμεν, δσον είς τοϋ χειρογράφου τά σφάλματα νά ένδια- 
τρίψωμεν, δσα κατέλιπεν αδιόρθωτα ό κ. Σάθας, και ταΰτα δέ 
ούχι πάντα, διότι πολλά τούτων είνε παντί εύδιόρθωτα, 
άλλ’ έκεϊνα μόνον, δσα έθεωρήσαμεν άξιολογώτερα, ώς δια- 
στρέφοντα ή παντελώς σκοτίζοντα τήν έννοιαν τοϋ συγγρα
φέως, καί δ'σα ένομίσαμεν δτι δύνανται όπωσοϋν έναργώς νά 
διορθωθώσι. Πριν όμως προβώμεν είς τδ κύριον ήμών θέμα, 
όφείλομεν νά μνημονεύσωμεν ένταΰθα οτι μετά τήν δημοσίευ- 
σιν τής πρώτης ήμών διατριβής άνέγνωμεν έν τώ Journal des 
Savants, Janvier 1875, περί τής ύπδ τοϋ κ. Σάθα έκδόσεως 

(*) ’ίδε Αθηναίου τόμ. Ρ σελ. 668.
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του Ψελλού κρίσήν εμβριθή τού κ. Ε. Miller. Έκ ταύτης θέ- 
λομεν μεταδώστ) είς τούς άναγνώστας τού Αθηναίου δ,τι άνα- 
φέρεται είς τδ προκείμενον θέμα, την ορθήν δηλ. άναγνωσιν 
τού κειμένου τού Ψελλού. Καί πρώτον μέν παρατηρεί ό κ. Ε. 
Miller οτι ‘ή άνάγνωσις τού χειρογράφου εγένετο υπο τού κ. 
Σάθα ούχί μετά της έπιθυμητής επιστασίας και προσοχής, και 
παραθέτει ό σοφός ακαδημαϊκός ούκ ολίγα χωρία της χρονο
γραφίας τού Ψελλού, έν οίς αύτός, παρατηρησας άκριβέστερον, 
εύρεν άλλας όρθοτέρας γραφάς παρά τάς ύπδ τού κ. Σάθα έκ- 
δεδομένας* αλλαχού δέ συμπληροϊ έκ τού χειρογράφου χά
σματα της έκδόσεως τού κ. Σάθα, τά μέν άλλως δυσαπόδει
κτα, τά δέ προφανή. Μετά δέ την χρησιμωτάτην ταύτην πα- 
ρατηρησιν δ κ. Miller έπισυνάπτει έν τέλει καί τινας διορθώ
σεις, ών αί πολλαι είνε λίαν εύστοχοι. Άλλά περί τούτων έν 
οίκείω τόπω.

Σελ. 23, στίχ. 23.
«ήθους δέ μαλακωτάτου τυχών καί ψυχής πρδς πάσαν 

ρεούσης άπόλαυσιν,Β κτλ.
Τί είνε ή ψυχή ή ρέονσα πρδς πάσαν άπόλαυσιν και τίς δ 
ρους έν γένει τής ψυχής, ούδείς, νομίζω, δύναται ν’ άποδείξϊ). 
Ό Ψελλδς έγραψε βεβαίως ρεπούσης.

Σελ. 2G έν τέλ. και 27 έν αρχή χαρακτηρίζων τδν αύτοκρά" 
τορα Κωνσταντίνον τόν Η' λέγει πρδς τοΐς άλλοις καί τά εξής* 

«Γραμματα μέν γάρ ού πολλά μεμαθήκει, άλλά βραχύ 
τι καί ό'σον ές παϊδας ανήκει τής ελληνικής μετέσχε παι
δείας* φύσεως δέ περιδεξίου τετυχηκώς καί γαράς καί 
γλώτταν εύτυχήσας άβράν περί τούς λόγους καί καλλιρ- 
ρήμονα, ούς άπό ψυχής έγέννα λογισμούς λαμπρά τή γλώτ- 
ττ] έμαίευεν.»

Πάντα τά άλλα, χαρακτηρίζοντα τήν φυσικήν εύγλωττίαν τού 
άνδρός, έχουσι καλώς καί είνε εύνόητα* τδ δέ «φύσεως περι- 
δεξίου τετυχηκώς καί χαράς» μοί φαίνεται άτοπον* διότι ή 
μέν περιδέξιος φύσις συντελεί τώ ό'ντι είς εύγλωττίαν καί εινε 
τι σταθερόν γνώρισμα’ άλλ’ ή χαρά, άδύνατον νά συνδυα-
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σθη μετά τής περιδεξίου φύσεως. Νομίζω οτι έν τη ήκρωτη- 
ριασμένη ταύτη λέξει κρύπτεται άλλο τι έπίθετον άνάλογον 
πρδς τά «περιδεξίου» , καί οτι άντι τού χαράς έγραψεν ό 
Ψελλδς χαρεεστάτης. Καί τω οντι ή περιδέξιος και χαριε- 
στάτη φύσις, δταν εύτυχήση και γλώσσαν άβράν καί καλλιρ- 
ρήμονα, ώς λέγει ό Ψελλός, παράγει τδ θειον δώρον τής φυ
σικής εύγλωττίας. Ό δέ ακρωτηριασμός ούτος προήλθεν, ύπο- 
πτεύω, έκ τής συνήθειας τών άντιγραφέων τού νά γράφωσι 
συντετμημένα τά υπερθετικά, οιον χαριες, οπερ δέν απέχει 
πολύ τού χαράς·

Σελ. 29 έν τέλει καί 30 έν άρχη, εισερχόμενος είς τήν 
έξιστόρησιν τής βασιλείας 'Ρωμανού τού Γ', λέγει μεταξύ άλ- 
1ων έν προοιμίοις και τά εξής*

«Ή δέ εντεύθεν τής ιστορίας γραφή άκριβέστερον τής 
προλαβούσης γενκήσεως' ό μέν γάρ βασιλεύς Βασίλειος έπί 
νηπίω μοι τετελεύτηκε κτλ.»

Τις ή προλαβούσα γέννησες, ής άκριβεστέρα είνε ή άπδ 'Ρω
μανού και έφεξής γραφή τής ιστορίας ·, Τούτο είνε άδηλον, άλ
λα και άλλως είνε άπορίας άξιον πώς ή άπδ 'Ρωμανού καί 
έφεξής συγγραφή τής ιστορίας δύναται νά παραβληθή κατά τήν 
άκρίβειαν πρδς τήν προλαβοΰσαν γέννησιν. Διότι κατωτέρω λέ
γει ό Ψελλδς δτι δ μέν βασιλεύς Βασίλειος έτελεύτησεν έτι 
νηπιάζοντας αύτού (οθεν γραπτέον ούχί επί νηπίω μοι, άλ
λ’ έτι νηπίω μοι)' δ δέ μετ’ αύτ’ αύτδν βασιλεύσας Κωνσταν
τίνος «άρτι τά πρώτα τελουμένω μαθήματα» δ έ. έπι τής 
παιδικής τού Ψελλού ήλικίας* τδν δέ 'Ρωμανδν καί είδεν ό 
Ψελλδς καί προσωμίλησεν άπαξ. ’Εκ τούτων λοίπδν είνε φα- 
νερδν δτι τά μέν περί τών άλλων τών προλαβόντων βασιλέων 
διηγείται δπως παρ’ άλλων ή'κουσε, τά δέ περί τού 'Ρωμανού 
«αύτδς υπογράφει, ού παρ' ετέρων (ούτω διορθωτέον τδ έν τη 
έκδόσει τού κ. Σάθα παρ έτέρω) μεμαθηκώς». Διά ταύτα λοι- 
πδν ή άπδ τού 'Ρωμανού καί έφεξής ιστορία θά είνε, λέγει, ά- 
κριβεστέρα τής προλαβούσης. Ή μόνη ορθή αύτη έννοια προ
κύπτει δταν διορθωθη τδ άκατανόητον γεννήσεως είς τδ μό
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νον ορθόν γενήσεται· Το σφάλμα προεκυψεν εκ τής ηλιθιότη- 
τος τοΰ άντιγραφέως, οστις τδ συγκεκομμένον γενησεται ενό- 
μισε γενικήν γεννησεως, παρασυρθείς ύπδ της αμέσως προη- 

γουμένης γενικής προλαβούσης.
Σελ. 36, 24. Μετά την ήτταν, ήν έπαθε 'Ρωμανός ο Γ', 

άπερισκέπτως έκστρατεύσας κατά τών έν Συρία Σαρακηνών, 
είς δεινήν περιελθών αμηχανίαν, έπί τδ Βυζάντιον άνέζευξεν, 

ινα ένταΰθα διασκεφθή άνετώτερον περί τών συμφερόντων τής 
βασιλείας. Ταΰτα λοιπδν διηγούμενος λέγει ό Ψελλός,

«Εντεύθεν πλεϊστα ευθύς τε έπεποιήκει μεταμελόμενος 
καί έφ’ οίς έπεπόνθει τήν ψυχήν άλγυνόμενος καθάπαξ ήλ- 
λοίωτο καί πρδς άσυνηθέστερον βίον μετέστραπτο.»

Νομίζω οτι δέν απαιτείται πολύς λόγος ούδέ πολλή σκέψις 
ιν’ άποδειχθή τδ ήμαρτημένον τής γραφής έκείνου τοΰ ευθύς' 
διότι πλήν άλλων ατοπημάτων τών περί τήν σύνδεσιν και αρ
μονίαν τοΰ λόγου, αγνοείται τίνα τά πλεϊστα έκεϊνα, ά εύθύς 
έπεποιήκει μεταμελόμενος. Άλλά πρδς τί τά πολλά ·, ή μόνη 
ορθή γραφή είνε οϊς τε, πρδς ο αντιστοιχεί τδ μετ’ ολίγον 
επόμενον καί έφ' οϊς. Τώρα τά πάντα είνε σαφή και καλλιε
πή. Τδ δέ πλεϊστα έκεΐνο άποδοτέον εις τδ μεταμελόμενος 
καί ά7χυχά(α£κοζ'=πλείστην μεταμέλειαν καί άλγηδόνα συναι
σθανόμενος. Τδ δέ αμάρτημα προέκυψεν ίσως μάλλον έκ τής 
ομοιότητας τής προφοράς ή έκ τής παρεμφερείας τής γραφής 
τοΰ ευθύς καί έφ οϊς·

Σελ. 37, 10.
«"Οτι δέ τοΰτό έστιν, δ λόγος δηλώσει σαφέστερον.» 

Ύποπτεύω χάσμα τι, δπερ ίσως καί έν αύτώ τώ αντιγράφω 
ύπάρχει. Ή έννοια δέν εύοδοΰται άλλως, εΐμή άν μετά τδ 
τούτο προστεθή τδ οπωσδήποτε έκπεσδν τοιοΰτον.

Αδτόθι, στίχ. 17. Θέλων ό Ψελλός νά έλέγξη τδν βασιλέα 
'Ρωμανόν τδν Γ' διότι πολύ μέν τώ οντι περί τά θεία έσπού- 
δαζεν, «άλλ’ ή προσποίησις αύτώ πλείων τής αλήθειας ούσα 
έτύγχανε καί τδ δοκεΐν τοΰ είναι κρεϊττον έφαίνετοο λέγει

«Διά ταΰτα πρώτον περιττότερος περί τά θειότερα τών 



326 ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ.

ζητημάτων έγύνετο (γρ. έγΐνετο\ αιτίας και λόγους άνε- 
ρευνώμενος, ούς ούκ άν τις έξ επιστήμης εύροι, εΐ μή στραφείη 
πρός rovr, κάκεΐθεν άμέσως την κεκρυμμένων δήλωσιν δέ- 
ξαίτο.»

Έν τω χωρίω τούτω ούτως γραφομένω, όπως ύπό τοΰ κ. Σάθα 
έξεδόθη, δύω τινα ύπάρχουσι τά άπορώτατα* ά) πώς είνε δυ
νατόν νά λέγηταί τις περιττός περί τά θειότερα τών ζητημά
των, όταν άνερευνα αιτίας και λόγους, τούς οποίους δέν δύνα- 
ταί τις έξ επιστήμης νά εύρη, άλλ’ έάν στραφή πγδί νουν 
καί έκεΐθεν (έκ τοΰ νοΰ) άμέσως ζητήση νά λάβη τήν δήλωσιν 
τών κεκρυμμένων. "Οταν τις στραφή πρός τόν νοΰν, τότε γίνε
ται περιττότερος περί τά θειότερα τών ζητημάτων ·, ή τούναν- 
τίον οσον περισσότερον στρέφεται είς τόν νοΰν, καί είς τούτου 
τήν κριτικήν έρευναν ύποβάλλει τά τοιαΰτα ζητήματα, το
σοΰτον όλιγώτερον προσποιείται τήν δόξαν τής εύσεβείας; β') 
τί διαφέρει vove καί επιστήμη, άπερ ένταΰθα ώς αντίθετα πα- 
ρίστώνται ; Νοΰς ένταΰθα δέν δύναται νά σημαίνη άλλο τι 
είμή τήν θεωρίαν* θεωρία δέ καί έπιστήμη εινε όπωσοϋν άλλή- 
λων αχώριστα. Πώς λοιπόν λέγει οτι ό αύτοκράτωρ άνηρεύνα 
αιτίας καί λόγους, τούς οποίους δέν δύναται νά εύρη τις έξ επι
στήμης, άλλ’ όταν στραφή πρός τόν νοΰν, δηλ. τήν έπιστή- 
μην; Ταϋτα λογικά δέν είνε, άλλ’ ούδέ πρός τά περί τούτων 
δόγματα τοΰ Ψελλοΰ σύμφωνα, ώς φαίνεται έξ ών άλλαχοΰ 
λέγει, οίον σελ. 122, 16 έξ. α έπειδή δέ έστι τις καί υπέρ 
ταύτην έτέρα φιλοσοφία, ήν τό τοΰ καθ' ήμας Λόγου μυστή
ριον συμπληροϊ, . · . .περί ταύτην μάλλον ή περί τήν έτέραν 
έσπούδασα, τά μέν. . . .τοΐς μεγάλοις πατράσιν επόμενος, τά 
δέ καί αύτός τι τώ θείω συνεισφέρων πληρώματι» καί άλλα
χοΰ, οπού ό ύπέρτατος τών φιλοσόφων τήν θεολογίαν ύπέρ 
τήν φιλοσοφίαν τάσσει. Νομίζω λοιπόν τό χωρίον ήμαρτημένον* 
τό δέ αμάρτημα έγκειται είς τήν λέξιν έκείνην νουν, ή'τις κα
κώς έγράφη ύπό τοΰ άντιγραφέως αντί τοΰ θεόν. Διά ταύτης 
τής διορθώσεως τώ οντι τά πάντα εύοδοΰνται. Ό αύτοκράτωρ 
^Ρωμανός παρέχει τήν ύπόληψιν εύσεβοΰς άνθρώπου, όταν σπου- 



ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ. 227

δάζη περί ζητη'ματα λυόμενα ούχί έξ έπιστημης, άλλ’ εκ της 
τοϋ θεοϋ έπεμβάσεως. Εννοείται οτι διά τούς αύτούς λόγους 
και τό ολίγον κατωτέρω έν ς. 20

απερί τών βαθύτερων και χω μόνω Ληπτών^ ώς τις τών 
καθ’ ημάς εϊπε σοφών, β

διορθωτέον θεω μόνω Ληπτών' καί περί ταύτης μόνον τηςφρα- 
σεως έδύνατο νά έπικαλεσθη την μαρτυρίαν συγχρόνου τινός 
θεοσόφου συγγραφέως ό Ψελλός* διότι περί τών νω μόνω Λη~ 
πτων ούδενός ούδεμία μαρτυρία ζητείται.

Τό δέ έν τώ μεταξύ στίχ. 17 έν τώ χειρογράφω φερόμενον 
ατην κεκρυμμένων δηλωσιν», οπερ ό κ. Σάθας διώρθωσεν την 
κεκξυ^^ενην δηλωσιν, οπερ περιέχει άλλόκοτόν τινα άντίφα- 
σιν, διορθωτέον μάλλον την των κεκφυμμίνων δηΛωσιν, δηλ. 
διά συμπληρώσεως μικρού χάσματος, όποια πλεϊστα άσχημί- 
ζουσι τό τοϋ Ψελλοϋ άντίγραφον.

Αύτόθι ς. 22.
«Πρώτος μέν ούν αύτω της εύσεβείας τρόπος έπενοηθη.Β 

Τις δέν βλέπει καί ενταύθα νέον πάλιν χάσμα ·, Συμπλήρωσαν 
ώς έξης : Πρώτος.. . .της εύσεβείας τρόπος οΰτος έπενοηθη.

Αύτόθι ς·. 26.
^αναντοεκοδομεΐν ώσπερ και άνθιδρύειν ναόν ττί θεο- 

μητορι έπεχείρησεν.»
γράφε τάχιστα άντ ανοικοδομείς αν τώ οντι τό χειρόγραφον 
παρέχγ και τάς δύω προθέσεις’ διότι όρθότερον έκφράζεται τό 
σκοπούμενον και διά μόνου τού άντοικοδομεϊν.

Σελ. 42, 12.
«πάντες έγνώκεισαν καί τών γιγνομένων ονόέ τις ην α

νεπαίσθητος Β
Ταύτα δέν είνε ούτε ελληνικά ούτε βυζαντινά. Διορθωτέον τό 
ουδέ τις είς τό ούδέ είς.

Σελ. 44, 5. Περιγράφων τό (έπιληπτικόν) νόσημα τοϋ Μι
χαήλ τού μετά τόν 'Ρωμανόν βασιλεύσαντος, λέγει

αείτ’ εΐσαϋθις εαυτού τε έγίγνετο χαΐ τό βραχύ πρός τό 
σύνηθες βλέμμα άποκαθίστατο.»
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τά όποια είνε άκατανόητα, όπως ο κ. Σαθας εζέδωκεν αύτα* 
τά δέ χειρόγραφον παρέχει γραφήν ωσαύτως μέν ή καί πλέον 
άνόητον, και τά βραχύ, οδηγούσαν δέ είς την μόνην ορθήν, ή- 
τις εινε: καί κατά βραχύ. 'Η έννοια είνε πλέον φανερά : πά
λιν συνήρχετο εις εαυτόν και ολίγον κατ’ ολίγον άποκαθίστατο 
είς (άνελάμβανε) τά σύνηθες αύτού βλέμμα. Περί δέ τού «κατά 

βραχύ» ϊδε Ψελλ. σελ. 52, 11.
Σελ. 51, 1.

«Καί κρείττων ήν και σφιγων τοΰ σώματος καί άνθού- 
σης νεότητος.»

Ουδέ ταύτα εινε ελληνικά. Γράφε: καί σφριγώντας σώματος· 
Σελ. 52, 28.

«Καί πολλάκίς μέν έπισχείν τούτους ό άδελφάς έπεχει- 
ρησεν, ούχ οίον νομοθετων, aWa καί πικρώς επίτιμων καί 
δριμύτερον καθαπτόμενος» κτλ.

'Ο λόγος περί τών μοχηθρών άδελφών τοΰ βασιλέως Μιχαήλ 
τού Δ', ούς ούτος ήθελε ν’ άποτρέψη τών κακών διαθέσεων. 
Άλλ’ εινε άνόητον νά λέγγ οτι τούτο έπεχείρησε νά κατορ- 
Θώσ·/ι ό βασιλεύς νομοθετων. Ούδεμία αμφιβολία οτι τούτο 
είνε κακή γραφή αντί τού νουθετων' διότι τούτο είνε τά αντί
θετον τοΰ πικρως επίτιμων καί όριμύτερον καθαπτόμενος. 
Την έν τοις άντιγράφοις σύγχυσιν τοΰ νουθετώ καί νομοθετώ 
παρετήρησεν ήδη ό Κόβετος (Var. Lect. σελ. 515). Νομίζω 
δέ οτι καί τά οίον εινε ήμαρτημένον. Γράφε άντ’ αύτοΰ όσον.

Σελ. 53, 7.
«Περί δέ τούτου (Ίωάννου, τοΰ πρεσβυτέρου αδελφού Μι

χαήλ τού Παφλαγόνος) καί πλέον τι ό λόγος διελθεϊν βού
λεται, έρεϊ δέ ούτε τι καινόν, ούτε διεψευσμένον* ού γάρ 
τοι γενειών αυτόν καί τεθέαμαι τάν άνδρα, καί λέγοντας 
ήκουσα, καί πράττοντι συνεγενόμην, καί έχαρακτήρισα α
κριβώς, καί τά μέν αύσω τών έπαινουμένων έπίσταμαι, τά 
δέ ού πάνυ οίδα σπουδαία.»

Πρώτον αμάρτημα φαίνεται δτι είνε τά καινόν' άπίθανον φαίνε-· 
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ται δτι δέν είχε νά είπη τι νέον ό Ψελλός περί άνδρός, δν διά 
πλειοτέρων μέλλει νά χαρακτηρίση καί έν ηλικία ήδη ών και είδε 
και ηκουσε και συνέπραξε μετ’ αύτοϋ. "Ο,τι ό Ψελλός διαβεβαιοΐ 
εινε οτι δέν θέλει ειπη τι κενόν ούδέ ψευδές, όποια ίσως διη- 
γηθη περί τών προλαβόντων βασιλέων, ών έξ ιδίας άντιλήψεως 
δέν έγνώρισε τάς πράξεις. Καί τούτο μέν εύνόητον δτι τδ και
νόν πρέπει νά διορθωθη εις τδ κενόν' τά δ’ έπόμενα ού γάρ 
τοι γενειων αύτόν τδ μέν χειρόγραφον φέρει ετι μάλλον ή" 
μαρτημένα: ού γάρ τι γεννών αύτόν^ άπερ ανόητα. "Οθεν 
ό κ. Σάθας όρθώς ποιων έξεδωκεν άντί τού γεννών τδ γενειων* 
περί δέ την τών λοιπών διόρθωσιν δέν ηύστόχησεν έπίσης, προ- 
τείνων την γραφήν: καί γάρ τοι γενειων αύτόν. Είναι φανε
ρόν δτι ό Ψελλός ένταύθα θέλει νά ύποδείξη ού μόνον δτι 
έγνώρισεν έκ τού,πλησίον τδν Ίωαννην τούτον, άλλά καί τήν 
εαυτού ηλικίαν, καθ’ ήν έγνώρισε τδν άνδρα’ τό δέ γενειων 
απλώς τεκμηρώϊ μέν τήν ανδρικήν ηλικίαν, άλλά δέν παρέχει 
έκείνην τήν άκρίβειαν, ήν άγαπα ό Ψελλός δταν περιαυτολογώ, 
οιον άνωτέρω σελ. 30. 1 «ετι νηπίω μοι», «άρτι τά πρώτα 
τελουμένω μαθήματα» καί έφεξής. Τήν άκρίβειαν ταύτην θέ- 
λομεν έχη έν τώ προκειμένω χωρίω καί πρός τήν τού χειρο
γράφου παράδοσιν θέλομεν μάλλον προσέγγιση, έάν γράψωμεν: 
εϊγ’ άρτι γενειων αύτός, Τδ δ’ ολον γραπτέον καί στικτέον 
ώς έξης: Περί δέ τούτου καί πλέον τι ό λογος διελθεϊν βού
λεται* έρεϊ δέ ούτε τι κενόν ούτε διεψευσμένον, εΐγ' άρτι γε- 
νειών αύτός καί τεθέαμαι τδν άνδρα... .καί έχαρακτήρισα 
άκριβώς. Καί τά μέν αύτώ» κτλ. Ή έννοια είνε: δέν θά είπω 
τι κενόν ούδέ ψευδές, άφ' ον άρτι γενειών αύτδς καί τδν είδον 
κτλ. κτλ. "Οτι δέ τώ οντι άρτι έγενεία ό Ψελλός τότε, έξά- 
γεται έξ όσων πάλιν περί εαυτού άκριβέστατα λεγει, οτε είδε 
τήν έξόδιον πομπήν τοΰ βασιλέως 'Ρωμανού, «ούπω μέν γε- 
νειάσκων, άρτι δέ παραγγείλας είς τούς ποιητικούς λόγους.» 
*Αν λοιπόν τότε ούπω έγενείασκε, μετά 3 ή 4 έτη, δτε πι
θανότατα είδε τδν Ίωάννην τούτον, άρτι έγενεία·

Σελ. 53, 15. Ό λόγος εινε περί τού αύτού Ίωάννου τού

(Αθηναίου τεύχος έ τόμου ζ'.) 24
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πρεσβυτέρου αδελφού τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοϋ Παφλα- 
γόνος, δν χαρακτηρίζει ένταϋθα ό Ψελλός.

«έπιμελώς δέ τών πραγμάτων άπτόμενος (ό Ιωάννης) 
και περί τδ μέΛος τοΰτο φιλοπονωτατα διακείμενος.»

Το μέΛος τοΰτο ούδέν άλλο δύναται νά εινε ή αύτά τά πράγ
ματα της βασιλείας, ών ήπτετο. Άλλά ταΰτα πώς είνε δυ
νατόν νά λέγωνται μέΛος ; "Οστις ολίγον άνέγνωσε τδν Ψελ- 
λδν ύπονοεϊ εύκόλως δτι ένταϋθα έχομεν ήμαρτημένην άνάγνω- 
σιν άντί τοΰ μέρος. Περί τδ μέρος τοΰτο (τδ πολιτικόν δηλ, 
τδ άποβλέπον εις τά πράγματα της βασιλείας) φιλοπονωτατα 
διέκειτο ό Ιωάννης. Περί τής χρήσεως τής λέξεως ταύτης πρβλ. 
σ. 54, 18 «διά ταΰτα άταξ είς πόσιν κατενεχθε'ις (ήττητο 
γάρ τούτο τό μέρος, ήγουν ώς πρδς τοΰτο, την φιλοποσίαν)* 
σελ. 119, 25 «ούδέ τινα έξιν κτησάμενος λογιότητος, άλλ’ δ- 
μως έζήλου τοΰτο τδ μέρος», τήν λογιότητα δηλ., ώσαύτως 
και σελ. 143, 12 «εις τήν οικείαν αύθις μετριοφροσύνην έπα- 
νεληλυθε. Λαμπρδν γάρ δή τι τοντο τό μέρος^ ήγουν ή με
τριοφροσύνη* καί άλλοθι πολλαχοΰ.

Αύτόθι, στίχ. 29.
«άωρί γάρ τών νυκτών άθρόον έ^νηταζόμεκος* 

έζνπτάζομαι λέξις έλληνική δέν ύπάρχει. Πιστεύω δτι εινε τυ
πογραφικόν αμάρτημα, έξ άπροσεξίας καταλειφθέν άδιόρθωτον 
άντί τοΰ μόνου όρθοΰ έζιππαζόμε?ος=ζγ.ππος έξερχόμενος, 
έφιππος τρέχων.

Σελ. 54, 17.
«Έβούλετο μέν ούν μεγαλοπρεπέστερον διαζήν καί βα- 

σιλικώτερον τών πραγμάτων άντέχεσθαι, άντεΐχε δ’ δμως 
πρδς τοΰτο τδ έμφυτον ήθος, καί ή φύσις, ϊν’ ούτως είπω, 
τήν πρώτην ούκ απερρίπτει λιχνείαν.»

Παραλείπομεν δτι τδ ρήμα απορρίπτω, περί τής φύσεως λε
γόμενον τής άποβαλλούσης παλαιάς κακάς έξεις, δέν εινε πολύ 
κυριολεκτικόν* ούδέν ώσαύτως λέγομεν περί τοΰ τύπου, άπερ- 
ρίπτει, δστις ποίητικώτερος ών, δέν αρμόζει είς τούς πεζο·- 
γράφους, άν καί δέν εινε πολύ βέβαια τά περί τούτου λεγόμενα: 



ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ. 331

διότι οί συγγραφείς τών χρόνων τούτων δέν άκριβοΰσι πολύ 
ττερί τά τοιαϋτα’ καί αύτός ό Ψελλός μετεχειρίσθη αύτόν έν 
σελ. 178, 26 αέρρίπτει τά ομματα» καί σελ. 146, 14 αοί 
μέν έπί τό πέλαγος έρριπτούντο». Άλλά τό προηγούμενον Er 
όντως εΐπω άποδεικνύει προφανώς δτι ένταΰθα πρόκειται με
ταφορική τις χρήσις, οια έν σελ. 51, 18 αβραχύν μέν τινα 
χρόνον την βασιλείαν, ίν’ ούτως εί'πω, διέπαιζε.» Και τώ δντι 
μεταχειρίζεται ό Ψελλός ρήμα τι λίαν ένταΰθα προσαρμοζόμε- 
νον τό άπορρύπτω^ δπερ σημαίνει άποτρίβω τόν ρύπον, άπο- 
πλύνω, δπερ κάλλιστα δύναται νά ρηθή μεταφορικώς περί τών 
κακιών τής ψυχής. Κυριολεκτικώς μετεχειρίσθη τό άπορρύ- 
πτω έν σελ. 66, 12 «άπορρύπτων μέν αύτών τώ πόδε κε- 
κονιαμένω»’ ίσως δέ που καί μεταφορικώς κείμενον εύρίσκεται. 
Άλλά τίς ό τύπος τοΰ ρήματος τούτου ό κρυπτόμενος ύπό τό 
ήμαρτημένον απερρίπτει; Νομίζω άδιστάκτως δτι ό Ψελλός 
έγραψε ατήν πρώτην ούκ άπέρρνπτο λιχνείαν», δ έ. (ή φύσις) 
όέν ειχεν άποπΛύνη την πρώτην αύτής Αιχνείαν·

Αύτόθι ς. 20.
ακεχάλαστο δ’ δμως τό βλοσυρόν τω θηρί καί τό έπι· 

σκήνιον ούδαμού.»
Λέγει περί τοΰ αύτοΰ Ίωάννου τοΰ έκτομίου δτι και έν κραι- 
πάλαις καί άσχημοσύναις, έν αίς έκυλίετο, δέν έπελανθάνετο 
μέν τών περί τήν βασιλείαν φροντίδων, άλλ’ ή πρώην βλοσυ- 
ρότης τοΰ λέοντος (πρός δν παραβάλλει τόν Ίωάννην) είχε 
πλέον χαλαρωθή καί—μετά ταϋτα επεται καθ’ ά έξέδωκεν ό 
κ. Σαθας: ατό έπισκήνιον ούδαμού». Ένόμισα δτι ή γραφή 
αύτη προήλθεν έκ λάθους τυπογραφικού" άλλά παρετήρησα 
δυστυχώς δτι καί αλλαχού έν σελ. 138, 6 ατό δέ δρμημα 
τούτω όποιον λέοντος καί τό έπισκήνιον βλοσυρόν» εύρίσκε
ται τό αύτό αμάρτημα" καί εικάζω δτι ό άντιγραφεύς μή έν- 
νοών τό πράγμα παρεμόρφωσε τήν γραφήν. Άναντιρρήτως ό 
Ψελλός έγραψεν έν άμφοτέροις τοΐς χωρίοις έπισκύνιον, λέξιν 
ομηρικήν, ή'τις σημαίνει τό δέρμα τοΰ μετώπου τό κατά τάς 
όφρΰς, δπερ κατά τάς διαφόρους ψυχικάς διαθέσεις διαφόρως 
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κινείται* κεΐται δέ κυρίως παρά τώ ποιητη έπί παροργισμένου 
λέοντος, μεταφορικός δέ δύναται νά ρηθή περί σκυθρωπού 
βλέμματος, καί ούτως μετεχειρίσθη αύτήν ό Ψελλός. Την αύ
την άναντίρρητον διόρθωσιν έξήνεγκε καί ό κ. Ε. Miller.

Αύτόθι ς·. 26.
«καί τών πραχθέντων παρά τόπον η λεχθεντων άνε- 

κρινε.»
Όλίγη προσοχή εις την έννοιαν ήθελε διδάξη πάντα τινά οτι 

ό Ψελλός έγραψε πότον καί ούχι τόπον.
Αύτόθι έν τέλει*

«της μέν περί τούτο (τδ μοναδικόν σχήμα) εύσχημοσύ- 
νης ούδ’ έν όνείρασιν έπεμέλετο, ύπεχξπνε δέ δμως εί τι κα
θήκον τώ σχήματι νενομοθέτητο άνωθεν.®

Τδ ένεργητικόν ύπεχ^νε ολως ανοίκειον ενταύθα. Βεοαιως 
έζέπεσε τδ τέλος τής λέζεως, καί δ Ψελλός εγραψεν ύπεχρι~· 

νετο.
Σελ. 60, 8.

«Έπεί δέ τούτον ύπεζή.Ιθεν ό θάνατος.» 
ύπεξέρχεται ό θάνατος σημαίνει τδ δτι ε^ρχεταΐ
τδ δέ ύπεθ,έρχεται τινα ό θ. ήθελε σημαίντρ, άν έλέγετο, οτι 
λεληθότως άποφεύγει τινά ό θάνατος. Άλλά πώς συμβιβάζε
ται τοιαύτη έννοια πρδς τήν ύπόθεσιν τού λόγου, ήτις απαι
τεί πάν τούναντίον, οτι τούτον (τδν αδελφόν ήμών) άφήρε- 
σεν, άνήρπασεν ό θάνατος j — Βεβαίως ό άντιγραφεύς κακώς 
άνέγνω ο,τι όρθώς ό Ψελλός εϊχε γράψη : ύπεζεΐΛεν. Τδ 
αύτό ρήμα μετεχειρίσθη καί έν σελ. 275, 5* «ει μη το τής 
βασιλικός φιλάνθρωπον νπεζεΐ.Ιε τούτον τής κατακρίσεως.»

Αύτόθι, ολίγον κατωτέρω, ς. 13, λέγει περί τού ανεψιού 
τού βασιλέως Μιχαήλ οτι ήτο πολύ ταπεινόφρων άνθρωπος: 

«έν αργυρωνήτου προσιών μέρει καί τήν έσχάτην τάζιν 

πραττόριενος.ν
Ούδόλως έλληνικδν είνε ούδέ σημασίαν ούδεμίαν έχει τδ πράτ- 
τομαε την ίοχάτην τά^εν. Εκείνο τδ οποίον ηθελεν εκφραζ·/) 
τήν ταπεινότητα τού Μιχαήλ καί ήθελεν είνε παράλληλον 
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Ήρδς τδ er αργυρωνήτου προσέρχομαι εινε τδ τάττο- 
μαι την έσχάτην τάζιν, δ έ. λαμβάνω την έσχάτην τάξιν. 
Γράφε λοιπόν άδιστακτως ταττόμενος.

Σελ. 65, 13.
«άλλ’ ηγε πλέον ούδέν (ό βασιλεύς), του μέτρου της 

ζωής αύτω πληρωθέντος.»
Φρασις έλληνικη π2έον άγω, και ούόέν πΛέον άγω δέν υπάρ
χει γνωστή εις άλλην σημασίαν εί μη την του μεταφέρω τΦ 
πΛοίω η επί τών ύποζυγίων, οιον σίτον κττ. Άλλα περί 
τοιούτου ούδ’ έν όνείρασιν, ώς αύτδς λέγει, διενοήθη νά γράψτι 
δ Ψελλός. Ό λόγος αύτοΰ εινε οτι δ βασιλεύς έκ τών τιμών 
τών είς τδ θειον άπονεμομένων καί τών εξιλεώσεων τών πρδς 
τούς έκείνου θεράποντας ονόεν ώφεΛεϊτο. Τοΰτο δέ λέγεται 
ελληνιστί π^έον έχω. "Οθεν άναμφιβόλως γραπτέον είχε άντί 
τοΰ ημαρτημένου ηχε.

Αύτόθ. ς. 23.
«τοΰτο γοΰν αύτδν στροφοϋσθαΐ φασι και διακυμαίνειν 

καί πρδς τούς τοιούτους κινεϊν εξιλασμούς.»
Ούτως έξέδωκεν ό κ. Σάθας άντί της έν τώ χειρογράφω ανόη
του γραφής στρόφους τε. Καί καλώς μέν επραξε μετατρέψας 
τδ παράτονον ό'νομα είς άπαρέμφατον, οπερ καί μόνον απαι
τείται ύπδ της συντάξεως’ άλλ’ ώφειλεν άντί τοΰ παθητικού, 
οπερ δλως άτοπον, τδ ενεργητικόν άπαρέμφατον νά παραλά- 
βη, καθ’ ά σχεδόν υποδεικνύεται ύπδ τής τοΰ χειρογράφου 
γραφής, καί νά γράψη στροφοΰν τε' διότι τδ ενεργητικόν στρο' 
φοϋν είνε τό σημαίνον βασανίζω τινά δι’ οξέων κοιλιακών 
πόνων (τών λεγομένων στρόφων έν τε τη άρχαία καί έν τη 
καθομιλουμένη). Τούτους τούς πόνους ώνόμασεν Αλέξανδρος δ 
Τραλλιανός, παρ’ ω καί μόνω εύρίσκετο μέχρι τοΰδε δ ένεργη- 
τικδς τύπος, άν καί δέν σημειοΰται τοΰτο έν τώ τοΰ Έρ. Στε
φάνου Θησαυρώ, στροφουντας (Η', σελ. 447 τής έν Βασιλ. 
έκδ.). Εινε φανερόν ό'τι ένταϋθα κεΐται μεταφορικώς άντί τοΰ ; 
βασανίζω, πιέζω, στενοχωρώ.

Σελ. 67, 1.
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«άμέλει ούκ έλάχιστον μέρος τών βασιλικών θησαυρών 
είς πάσαν έδωρήσατο ήπειρον, τα μεν μοναστών, τα δέ 

καί μοναζουσών καταγώγια.»
Ούτως έξέδωκεν ό κ. Σάθας έξ ιδίας διορθώσεως* τό δέ χειρό
γραφον τά μέν άλλα ώσαύτως ακατανόητα και κακοσύντακτα, 
άντι δέ τοΰ έδωρησατο φέρει ήδρνσατο, οπερ άν καί ήμαρτη- 
μένον δύναται νά όδηγήση εις λογικήν τινα διόρθωσιν. Είνε 
προφανές οτι είτε ίδρύσατο γράψωμεν είτε έδωρησατο κατά 
την διόρθωσιν τοΰ κ. Σάθα, τό χωρίον δέν είνε ύγιές* διότι εις 
μέν τό πρώτον ρήμα αποδίδεται καλώς τό άντικείμενον τά 
καταγώγια, μένει δέ μετέωρον τό προηγούμενον. ούκ έ Τάχι
στον μέρος των βασιλικών θησαυρών’ είς δέ τό δεύτερον 
συμβαίνει τό άνάπαλιν, αποδίδεται μέν τό ούκ έΛάχιστον 
μέρος, μένει δέ μετέωρον τό επόμενον τά καταγώγια· Τό α
μάρτημα λοιπόν δέν έγκειται μόνον έν τω ρηματι, άλλά ζη- 
τητεον και άλλαχοΰ* και νομίζω δτι νοσεί τό είς πάσαν ή
πειρον ού μόνον διά την σύνταξιν ώς μη όρθώς συναπτόμενον 
μ^τζ πρός τό ίδρύσατο μήτε πρός τό έδωρησατο, άλλά καί 
διά την έννοιαν. Ύποπτεύω οτι ό Ψελλός έγραψε δαπανησας 
ίδρύσατο άπειρα τά μέν κτλ.

Σελ. 70, 11.

Έν τη σελίδι ταύτη ύπάρχουσι χάσματα δύω. Δέν εΐνε δέ μό
νον ήμετέρα παρατήρησις, άλλά καί τοΰ κ. Μιλλέρου, οτι πολ- 
λαχοΰ μέν αύτό τό χειρόγραφον περιέχει μικρά τινα χασμα- 
τα, ένιαχοΰ δέ κα'ι ό έκδότης κατέλιπε τοιαυτα. Άλλ’ άδιά- 
φορον έκ τίνος προήλθον* τό βέβαιον είνε δτι ό βασιλεύς Μι
χαήλ ό Δ' περί τά τέλη τής βασιλείας καί ζωής αύτοΰ, δτε 
κακώς ένόσει, ήκουσε τήν άποστασίαν τών Βουλγάρων* καί 
έβουλήθη μέν εύθύς νά κίνηση πόλεμον κατ’ έκείνων* άλλά 
τοΰ σώματος ή άσθένεια καί τών περί αύτόν συμβούλων καί 
συγγενών ή γνώμη ήναντιοΰντο’

«Ό δέ άθύμως τε είχε καί μόνον πρός τόν κατά τών 
Βουλγάρων έσφάδαζε πόλεμον* δεινόν γάρ έποιεϊτο, καί 
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ώσπερ έκεΐνος είώθει λέγειν *, εί μηδέν τι προσδείη τη βα
σιλεία 'Ρωμαίων, μέρος τι ταύτης άφαιρεθείη.»

Έν τούτω τώ χωρίω το χάσμα εινε φανερόν οτι υπάρχει όπου 
τομείς έσημειώσαμεν τδν αστερίσκον’ τδ δέ έλλεϊπον είνε φρά- 
σις τις, ην συνήθιζε νά λέγη ό βασιλεύς, ισοδύναμος πρδς την 
γνωστήν άλλως, ην ό Ψελλδς μετεχειρίσθη ένταΰθα, δεινόν 
έποιεΐτο. Ποία εινε η φράσις αύτη είς έμέ τούλάχιςον άδηλον’ 
άλλ’ αρκεί πρδς εύόδωσιν της συντάξεως νά καταδειχθη δτι 
έξέλιπέ τι. Τδ δ’ επόμενον προσθεΐη είνε άναντιρρητως ημαρ- 
τημένον άντί της μετοχής προσθείς, ητις μόνη αίρει τδ άνόη- 
τον άσύνδετον του λόγου. Τδ δ’ έτερον τών χασμάτων εινε 
μικρδν καί εύσυμπληρωτον. Έν ς. 24 έξέδωκεν ό κ. Σάθας*

«τδ δ’ έπί τοΐς βεβηκόσιν άλγεϊν. d
Τί σημαίνει τδ δ,ίγεϊν έπί τοϊς βεβηκόσΐ] Γραπτέον τάχιστα 
έπί τοΐς συμδεβηκόσιν.

Σελ. 71, 14.
'Ο βασιλεύς έν τούτοις άπεφάσισε νά κίνηση τδν κατά τών 
Βουλγάρων πόλεμον,

«πράγμα τών πάνυ άπιστουμένων, και περί ού και αύτοί 
δη οί προστυχόντες αμφιβόλους ειχον τάς γνώμας’ νυκτδς 
γάρ νοσοκομούμενος καί παρ ένίους άναπνοαϊς ζών, έπεί 
δέ ή ημέρα έπέφαινεν άνίστατό τε άθρόον ώσπέρ τίνος έπιρ- 
ρωνύντος, άνέβαινέ τε τδν ίππον καί της έδρας είχετο καρ- 
τερώς καί τώ χαλινώ τούτον έρρύθμιζε δεξιώς, τά δέ είπετο 
συνδέων τά τμήματα, καί θαύμα τοϊς δρώσι γενόμενος.τ* 

'Όπως έξεδόθη τδ χωρίον τούτο ύπδ τού κ. Σάθα, ούτε ύγιά 
παρέχει έννοιαν (διότι τί σημαίνει τδ παρ’ ένίους άναπνοαϊς 
ζών$ ούτε σύνταξιν όρθην'διότι αί μετοχαί νοσοκομούμενος καί 
ζών, ούδαμόθεν έξαρτώμεναι, μένουσι μετέωροι καί απόλυτοι, 
οπερ άδύνατον. Εινε λοιπδν έξ άπαντος ήμαρτημένον. Διορθω- 
τέον δέ, νομίζω, ώς έξης : παρ' ένίας άναπνοάς ζων, επειδή 
ήμερα έπέφαινεν, άνίστατό τε κτλ. τουτέστιν οί άνθρωποι 
ειχον άμφιβόλους τάς γνώμας, διότι, έν ω την νύκτα ένοση- 
λεύετο καί παρ όΜγας άraπroάς έ'ζη (δ έ. μόλις και μετά 
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βίας εζ-η, έφαινετο δτι όλίγας ακόμη άναπνοάς % στιγμάς εΐχεν), 
εύθύς ώς έξημέρωνεν, άνίστατο κτλ. Ούτως καί ή έννοια άπέβη 
εύληπτος και φυσική, καί ή σύνταξις, είπερ τις και άλλη, ελ
ληνική και χαρίεσσα.— Τδ δέ τελευταϊον γενόμενος τίς δέν 

βλέπει δτι πρέπει νά γραφνί γινόμενος \
Σελ. 73, 17.

'Ο λόγος είνε περί τών δύω ηγεμόνων τών άποστατησάντων 
Βουλγάρων, τού πανούργου κα'ι κίβδηλου βασιλόπαιδος Δολιά- 
νου καί τού Άλουσιάνου, τού γνησίου υίού τού πρώην βασιλεύ- 
σαντος Άαρών, οίτινες, διεστώτες πρότερον, τέλος πρδς άλλή- 
λους σπένδονται καί διαλλάττονται,

«κάντεΰθεν όμοδιαιτωμενοι ΐστησιν, άλλήλοιν δέ διε- 
λεγέσθην, πλήν άτερος τδν άλλον ύπώπτευεν.»

ΓΌπως έξεδόθη τδ χωρών, είνε προφανώς τερατώδες, καί άπο- 
δεικνύει δτι ό άντιγραφεύς δπου έβλεπεν ασυνήθη τινά λέξιν ή 
φράσιν, καί μάλιστα όπωσούν δυσανάγνωστον, άδιστάκτως με- 
τέτρεπεν αύτήν είς άλλην συνηθεστέραν, αδιαφορών άν έκ τού
του διεφθείρετο ή έννοια ή ή σύνταξις. Νομίζω δτι ό μέν 
Ψελλδς έγραψεν όμοδίαιτοι μεν ηστην’ ό δέ άντιγραφεύς ύφ’ εν 
άναγνούς τδ όμοδιαιτοιμεν, μή έννοήσας δέ τδ ηστην μετέ
τρεψε τδ μέν πρώτον είς τδ όμοδιαιτώμενοι, τδ δέ δεύτερον 
εις τδ ΐστησιν.

Όλίγον κατωτέρω διά τόν αύτδν, πιστεύω, λόγον περιέχει 
τδ χειρόγραφον τού Ψελλού άλλο τι χωρών πολύ τού προλα- 
βόντος τερατωδέστερον καί βλακωδέστερον:

«Άλλά φθάνει τήν τού Δολιάνου ό Άλουσιάνος επιβου
λήν, καί συλλαβών άθρόον τής τε ρινός καί τών οφθαλ
μών άφαιρεΐται, μαγαριχη σφραγίδι άμφω συνεξελών.»

Τι είνε αυτή ή ΜΑΓΑΡΙΚΗ σ^γαχ/c j καί πώς είνε δυνατόν 
δι’ οιας δήποτε σφραγίδος (έστω καί μαγαριχής, δπερ ανύ
παρκτον) νά έξαιρέση τις τούς οφθαλμούς τίνος ; Ό Ψελλδς 
θέλων νά κατάδειξη τδ ώμδν τής άποτυφλώσεως έγραψεν όρ
θώς : μαγειριχη σφαγίδι άλλ’ό άντιγραφεύς μή έννοήσας 
τήν σφαγίδα έγραψεν άντ’ αύτής σφραγίδα, καί ταύτην έπει·: 
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τα (άν είνε όρθή ή άνάγνωσις τοΰ κ. Σάθα) άπδ μαγειρικής 
μετέτρεψεν είς μαγειρικήν, ώς μή αρμόζοντας πλέον του επι
θέτου εκείνου είς την σφραγίδα.

Σελ. 76, 14.
Ό αύτοκράτωρ Μιχαήλ ό Δ', πριν άποθάνη, άποκείρεται καί 
μεταβαίνει είς μοναστήριον* ένταΰθα δέ και περ πολύ πάσχων 
όμως έξετέλει τά μοναχικά καθήκοντα μετά πολλής ακρίβειας* 

«καί μέλλων ήδη τούς πόδας ύποόεόέσθαι (ίνα μεταβη 
είς τδν ναόν), επειδή μή παρεσκεύαστο τούτω τά συνήθη 
τοΐς μοναχοϊς τών ύποδημάτων σκύτη, άλλ’ αμετάλλακτα 
ήν τά τής προτέρας σκηνής . . . γυμνοΐς τοΐς ποσί βα- 
δίζει» κτλ.

Τί σημαίνει τδ «άμετάλλακτα ήν τά τής προτέρας σκηνής ;» 
Ή προτέρα σκηνή θά ήσαν τά άνάκτορα και ολος ό βίος ό βα
σιλικός. Άλλ’ ό αύτοκράτωρ καταλιπών ταϋτα πάντα κα- 
τεκλείσθη χάριν μετανοίας έν μοναστηρίω. Πώς λοιπόν δέν 
μετηλλάγη ή σκηνή ·, Ή σκηνή βεβαίως μετηλλάγη' άλ
λ’ δ,τι έμεινεν άμετάλλακτον διά τδ βραχύ τοΰ χρόνου, διότι 
μόλις είσήλθεν είς τδ μοναστήριον, ήτο ή σκευή ή προτέρα, 
δηλ. ή ενδυμασία ή βασιλική, έπομένως καί τά ύποδήματα. 
Γνωστόν οτι σκευή λέγεται και ή ένδυμασία ώρισμένων τάζεων 
άνθρώπων, οίοι οί βασιλείς, οί στρατιώται κλ. Και αύτη μέν 
η διορθωσις ήν αναγκαία πρδς τήν ορθότητα τής έννοιας* τδ 
δέ έν αρχή ύποόεόέσ&αι εινε γλωσσικόν αμάρτημα, δπερ άμ- 
φίβολον άν ό Ψελλός, οστις δέν είνε άμαθής τών κανόνων τής 
γραμματικής, ήμάρτησεν, ή ό άντιγραφεύς. Ό Ψελλός έγίνω- 
σκεν ακριβώς οτι μετά τδ μ^Jω δέν τίθεται άλλου χρόνου 
άπαρέμφατον, εί μή μέλλοντος ή καί ένεστώτος, ούδέποτε δέ 
έν τή καλώς γραφομένη αρχαία ελληνική άορίστου ή παρακει
μένου, καί ούτως τώ δντι εγραψεν έν σελ 29, 22 «ό δ’έμελ- 
λεν άρα . . . περιγράψειν», σελ. 84, 24 απροσορμήσειν ε- 
μελλε», σελ. 87, 9 &πρά£ειν μέν ούδ’ ό,τιοΰν έμελλε», σελ. 
110, 15 «έμελλε δ’άρα τών σκήπτρων εγκρατής εσεσθαιϊ, 
σελ. 139, 15 «καταστήσειν . . . έμελλε»* έτι δέ καί μετά 
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ενεστώτας, σελ. 121, 1: «μέλλων άναβαίνειν καί.... μυεϊ- 
σθαι». Τδ δ’ έν σελ. 14, 2 «έμελλε χατεργάσασθαι^ ύπο- 
πτεύω δτι εινε ημαρτημένον άντί τοΰ χατεργάσεσθαι' ώσαυ- 
τως και τδ έν σελ. 147, 9 αμέλλει έπαναστήσασθαι^ γρα- 
πτέον έπαναστήσεσθαι, επειδή καί μετ’ ολίγον έπεται έκ τοϋ 
αύτοϋ μέddει έξαρτώμενον τδ γενήσεσθαι. Μετά ταΰτα λοι
πόν τά παραδείγματα, άπερ δύνανται νά πολλαπλασιασθώσι, 
δέν εινε πιθανδν οτι ό Ψελλός έγραψε κατά παρακείμενον ύπο- 
δεδέσθαι^ άλλά κατά μέλλοντα ύποδήσεσδαι, δπερ ίσως ύπεμ- 
φαίνει και ό έν τω χειρογραφω τονισμός ύποδέδεαθαι.

Σελ. 77, 20.
«δθεν ούδέν η ori μη Gvrfaa.'» έκείνω εύνοιαν παραδει- 

κνύντες συγγενικήν.»

Ό λόγος εινε περί τών θείων τοΰ νέου αύτοκράτορος Μιχαήλ 
τοΰ Ε', οϊτινες μόλις άποθανόντος τοΰ πρώην αύτοκράτορος, 
ϊτω Καίσαρι άνεψιώ είς τά βασίλεια συναπαίρουσι, τό μέν ώς 
φυλάξοντες έκεΐνον καί θεραπεύσοντες, τδ δέ ώς πλείονα κτη- 
σόμενοι την παρ’ έκείνου εύμένειαν.» Πώς λοιπόν είνε δυνατόν 
μετ’ ολίγον νά είπη ό Ψελλός δτι ούτοι οί θειοι ούδέν η ori 
αη συνησαν lxrlvuy δπερ ημαρτημένως μέν πάντως, άλλ’ ήθε
λε σημαίνη δτι δέν συνδιέτριβον μετ’ έκείνου ·, "Ινα έκφρασθη 
τοΰ συγγραφέως ή έννοια, ανάγκη νά γράψωμεν ούδέν είμη οτι 
η νά διαγράψωμεν τό μη. Ή δέ έννοια είνε δτι αύτοί ούδέν 
addo επραττον, εί μη δτι συνδιέτριβον μετ’ αύτοϋ" τά δέ 
γενναία πάντα ένηργοϋντο διά τοΰ συνετωτέρου άδελφοΰ.

Σελ. 78, 5.
ακαι έπεί adduc τά της κολακείας έ'δοξε.»

Ούδέν ύγιές σημαίνει τδ adduc ένταΰθα ούδέ συμφωνεί πρός 
τοΰ λόγου την ύπόθεσιν’ άλλ’ είνε η παρόραμα η παραδιόρθω- 
σις τοΰ άντιγραφέως άντί τοΰ μόνου όρθοΰ adic' διότι ή έν
νοια εινε: άφ’ ού ένόμισεν δτι ixatuc έκολάκευσαν τόν βασι
λέα, προτρέπει αύτούς νά έπιχειρησωσιν έκ παντός τρόπου νά 
καταστησωσιν ύποχείριον αύτοΐς την βασιλείαν. (Ό λόγος είνε 
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περί τοΰ Ίωάννου και τών άλλων άδελφών τοΰ άρτι άποθανόν- 
τος αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Δ')

Σελ. 79, 25.
«Γέγονε δέ τούτω προσθήκη πρδς την τοΰ θείου διαβο- 

λην καί ό αδελφός Κωνσταντίνος, δς δή προ πολλοΰ ήν τώ 
Ιωάννη βασκαίνων, δτι δή μόνος παρά τούς αδελφούς τών 
πραγμάτων είχε (πρόσθες τδ άρθρ. τήν) διοίκησιν, καί οιον 
δεσπότης αύτών, άλλ’ ούχ ομογενής ήν, τότε μέν ούχ οίός 
τε ήν τδ μίσος είς προΰπτον έξενεγκεϊν.»

Ούδείς, πιστεύω, ύπάρχει δστις δέν έννοεΐ τδ χαλαρόν καί ά- 
σύνδετον τής περιόδου ταύτης, ήν ό μέν Ψελλός λίαν καλήν 
κατεσκεύασεν, ό δέ άντιγραφεύς διέφθειρε δι’ άκαίρου τινδς 
προσθήκης ή παραλείψεως αναγκαίου συνδέσμου. "Οπως εχει, 
ανάγκη νά λάβη τέλος ή περίοδος έν τώ ομογενής ην* τότε 
δέ μένουσι τά επόμενα ασύνδετα πρδς τά προηγούμενα, ού- 
δενός υπάρχοντας λόγου άποχρώντος πρδς παραδοχήν τοΰ ά- 
συνδέτου σχήματος. Πρδς θεραπείαν τής κακοσυνδέτου ταύτης 
περιόδου, ανάγκη δυοϊν θάτερον : ή νά στίζωμεν τελείαν μετά 
τδ όαογενής ήν καί νά προσθέσωμεν ώς οπωσδήποτε έκπε- 
σόντα τδν σύνδεσμον άΛΛά’ ή, οπερ καί πιθανώτερον μοί φαί
νεται, νά διαγράψωμεν τδ ήν τό πρό τοΰ τω Ιωάννη βασχαί- 
νων* καί τότε άποκαθίσταται πλήρης καί κανονική ή έν τη 
περιόδω σύνδεσις.

Σελ. 81, 24.
«Εντεύθεν μίσος αύτω κατά τοΰ γένους παντός ύπετύ- 

φετο’ δια^ύειν δέ αύτούς εύθύς ούκ έπεχείρησεν, έτι δεδιώς 
τόν θειον.»

Τί σημαίνει δτι ό αύτοκράτωρ δέν έπεχείρησε νά διαΛυση τούς 
συγγενείς ·, πώς διαλύει τις άνθροίπους, έάν δέν άποτελώσιν 
ομάδα τινά συνηθροισμένην ή όπωςδήποτε άλλως είνε συνδεδε- 
μένοι; Περί τών αύτών εΐπεν άνωτέρω «καί ούδέν αύτω πράγ
μα εί πάντας έν κύμα έκάλυψε κατασχόν». Τούτους λοιπόν, 
ούς έάν έβλεπε διά μιας καταποντιζομένους δέν θά έλυπεΐτο, 
δέν είνε παντάπασι πιθανόν δτι θά ήθελεν απλώς νά διαΛύση, 
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δηλ. νά άποπέμψη, νά διασκορπίση τηδε κάκεΐσε, ή δ,τι άλλο 
σημαίνει τδ ρήμα όιαΛΰω. Άδιστάκτως πιστεύω δτι εινε η
μαρτημένη ή άνάγνωσις ή μάλλον ή διόρθωσις τοΰ κ. Σαθα* 
τοΰ δέ χειρογράφου ή ετι μάλλον έσφαλμένη γραφή όι αΛ- 
Λύεικ οδηγεί, νομίζω, είς εύρεσιν της αληθούς : dioJMrai. Ό 
αύτοκράτωρ έπιθύμει, ώς έκ τών προηγουμένων φαίνεται, νά 
καταστρέψη τούς συγγενείς, άλλά δέν έπεχείρησεν εύθύς νά 
δ/,οΛέση αύτούς, φοβούμενος τον θειον Ίωάννην, σδν ή'δει πα- 
τρδς λόγον πρδς τδ συγγενές έπέχοντα.»—Προέτεινα τδν τύπον 
όιοΛΛύγαι, ώς τδν άττικώτερον* άλλ’ ό Ψελλός μεταχειρίζε
ται καί τούς βαρυτόνους τύπους τών τοιούτων ρημάτων, οίον 
έν σελ. 153 διεζωννυεν, σελ. 154 πεξίΐζωννύωΓ^ σελ. 161 
δεικνύει. "Ωστε εινε πιθανώτερον δτι καί ένταΰθα έγραψε 
όιοΛΛύειν, δπερ πολύ πλησιέστερον πρδς την γραφήν τοϋ χει
ρογράφου.

Σελ. 82, 4.
Ό άλλος θειος τοΰ βασιλέως Μιχαήλ τοΰ Ε', ό Κωνσταντί

νος, μή δυνάμενος νά υποφέρη τοΰ άδελφου αύτοΰ Ίωάννου την 
υπεροχήν καί την παρά τω βασιλεΐ μεγάλην ίσχύν, πολλα- 
χώς κατερραδιούργει καί έκ παντός τρόπου έπειράτο νά κατα- 
στήση αύτόν ύποπτον είς τδν ηγεμόνα, διό καί

«τώ βασιλεΐ πολλάκις τδ πρδς έκεϊνον ύποπεπτωκός κατω- 
νείδιζε καί την γνώμην αύτω διεσάλευε.»

Τί εινε τοΰτο τδ ύποπεπτωκός (τδ χειρόγραφον έχει ύπεπε- 
πτωκός) τοΰ βασιλέως τδ π^οΓ εκείνον, τδν Ίωάννην, δπερ ό 
Κωνσταντίνος κατωνείδιζε ; Είς έμέ μέν δλως άσαφές η μάλ· 
λον άκατανόητον. "Οστις άνέγνωσε τά ανωτέρω καί ένθυμεΐται 
όποιος ήτο τοΰ βασιλέως και τών λοιπών συγγενών ό τρόπος 
πρδς τδν Ίωάννην, δν έθεώρουν πάντες, πλήν ΐσως τοΰ φθονερού 
άδελφοΰ Κωνσταντίνου, ώς πατέρα, ιδίως δέ δ Μιχαήλ, δ δι’ 
αύτόν γενόμενος βασιλεύς, καθ’ ύπερβολήν έσέβετο καί ούδέν 
έπραττε παρά τήν γνώμην αύτοΰ, θέλει έννοήση δτι ένταΰθα 
πρόκειται περί ίδιότητός τίνος τοΰ βασιλέως, ήν δ Κωνσταντίνος 
έδύνατο νά κατονειδίζτι ώς δειλίαν, ώς φόβον, ώς συστολη'ν.
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Έζάγεται δέ ή έννοια αυτή, έάν άντί του ύποπεπτωκός, ο
περ ούδέν σημαίνει προσήκον ένταϋθα, γραψωμεν ΰπεπτηχός-, 
έκ τοΰ ύποπτήσσω, οπερ σημαίνει τό έκ φόβου ή όειΜας συ' 
στίΛΛομαι, »^αρώχω«. Τό ρήμα τοΰτο κα'ι άλλαχοΰ μετεχει- 
ρίσθη δ Ψελλδς, ούχί ό'μως και πανταχοΰ άλώβητον ύπό τών 
άντιγραφέων’ οίον έν μέν σελ. 147, 27 φέρεται άδιάφθορον 
«πεφόβηνταί τε περί τοΰ τέλους καί πρός πάσαν ακοήν δύσκο- 
λον κατεπτήχασε^ έν δέ σελ. 148, 16 αίσχιστα παρεφθάρη 
είς ανύπαρκτον ολως ρήμα καί τύπον, καί δυστυχώς ούτως 
έξεδόθη: «Άλλ’ ογε αύτοκράτωρ τό καταπεπτυχηκέναι αύ- 
τόν πολλάκις τά πράγματα», οπερ διορθωτέον είς τό : μή 
κανεπτηγέναι^ καθ’ ά ή έννοια απαιτεί, ως θέλομεν ιδ·/} όταν 
έ'λθωμεν είς τό καί άλλως διεφθαρμένον τοΰτο χωρίον. ’Εν δέ 
σελ. 140 δίς φέρεται άνορθογράφητον, στίχ. 7 «ύποπτυξάν- 
των» (γρ. ύποπτηζάντων) καί στίχ. 22 «υποπτυσσει» (γρ. 

ύποπτήσσει).
Σελ. 83, 11.

«Τοιγαροΰν έντεΰθεν ού μόνον ούδέν τής προσηκούσης αύ- 
τώ τιμής έκεκεκ, άλλά καί περί τών πρακτέων διημφι- 

σβήτει.»
Ό λόγος εινε περί τοΰ βασιλέως Μιχαήλ, δστις μετά τι γε
γονός, οπερ προλαβών διηγήθη ό Ψελλδς, μετέβαλε τήν προς 
τόν θειον Ίωάννην διαγωγήν καί τοΰ λοιπού ού μόνον τάς 
προσηκούσας τιμάς δέν άπένεμεν είς αύτόν, άλλά καί περί τών 
πρακτέων, έν ώ πρότερον άδιστάκτως έπείθετο, τώρα διημ- 
φισβήτει. Άλλ’ όπως έξεδόθη τό χωρίον τοΰτο ού μόνον ταύ- 
την, άλλ’ ούδεμίαν ύγιά έννοιαν παρέχει’ διότι εινε φανερόν 
ό'τι έν τώ πρώτω κώλω έλλείπει μέν τό ρήμα, προσετέθη δέ 
τό ολως περιττόν ενεκεκ. Ή διόρθωσις δέν είνε δύσκολος : άντί 
τοΰ έκεκεκ ό Ψελλός έγραψεν άναντιρρήτως ενεμεν.

Ένταϋθα έπισυνάπτομεν τήν διόρθωσιν και δύω άλλων σφαλ
μάτων, τά όποια καί τυπογραφικά άν ύποτεθώσιν, είνε λίαν 
επικίνδυνα ώς διαστρέφοντα τήν έννοιαν.

Σελ. 83 έν τέλει γράφεται εφοόον' ή έννοια άπαιτεϊ έςο- 



342 ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ.

δον. Σελ. 84, 14 γράφεται «ό τής φιλίας ^σμδζ»’ διορθωτ 
τεον δεσμός.

Σελ. 85, 10.
«Έπεί δέ ό δεινός εκείνος άνήρ, ώς τοϊς ώμοις αύτώ 

μοναρχίαν κατεσκευάκει, ούδέν τών μετρίων περί την πολι
τείαν διενοεϊτο, άλλ’ εύθύς έπεβάλλετο μεταθήσειν πάντα 
και μεταστήσειν προς άπερ αύτος έβούλετο, ούδενί γοΰν 
τών έν τέλει εύνουν έδίδου τό βλέμμα η την ψυχήν, άλ
λ’ έξεδειμάτου πάντας τυραννικοϊς όμοΰ καί λόγοις καί νεύ- 
μασι.»

'0 δεινός έκεΐνος άνηρ είνε δ αύτοκράτωρ Μιχαήλ ό Ε', οσ- 
τις μετά την έξορίαν τοΰ πανισχύρου καί συνετωτάτου Θείου 
αύτοϋ Ίωάννου μετετράπη, καθ’ ά ένταΰθα διηγείται ό Ψελ
λός, έπί τό τυραννικώτερον. Άλλα τό χωρίον τοϋτο εινε ουτω 
διεφθαρμένον καί κακώς διεστιγμένον, ώστε δέν έννοεϊ τις τί 
θέλει νά εϊπη ό ιστορικός* καί πρώτον μέν είνε παντελώς άκα- 
τανόητον τό «ώ<? τοΐς ώμοις αύτώ μοναρχίαν κατεσκευάκει»· 
έπειτα δέ ή άπόδοσις τοΰ χρονικού λόγου «έπεί δέ δ δεινός 
κτλ.» ήτις, όπως έχει τό χωρίον, ά'ρχεται άπό τοΰ «ούδενί γοΰν 
τών έν τή πόλει», δέν είνε ούτε λογικώς ούτε γραμματικώς 
ορθή. 'Υπάρχει λοιπόν απόλυτος ανάγκη διορθώσεως* καί διορ- 
θοΰται, νομίζω, τό χωρίον κάλλιστα, έάν γράψωμεν ώς έξης: 
«έπεί δέ δ δεινός έκεΐνος άνήρ κατά γνώμην αύτώ μοναρχίαν 
κατεσκευάκει, ούδέν τών μετρίων... .αύτός έβούλετο. Ού
δενί γοΰν κτλ.» Πώς τό γνήσιον κατά γνώμην άνεγνώσθη ώς 
τοΐς ώμοις δέν θέλει θαυμάση οστις έλαβε πείράν τινα τών 
νεωτερων χειρογράφων, έν οίς αί προθέσεις καί αί καταλήξεις 
τών άρθρων καί ονομάτων βραχυγραφικώς γραφόμεναι παοέ- 
χουσι πολλάκις άφορμάς παρεννοήσεων καί κακών άναγνώσεων.

Σελ. 87, 26.
Διηγηθείς ό Ψελλός τήν πρός τούς άστρολόγους πίστιν τοΰ 

αύτοκράτορος καί έλέγξας συντόμως τάς έκ τών κινήσεων τών 
άστρων προρρήσεις τών μελλόντων, έπί τέλους διακόπτει τόν 
περί τούτου λόγον διά τών εξής:
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daWa τοΰτο μέν ώς πλείους τάς αντιρρήσεις έχον, έξ 
έκατέρου άνακενεΐσθαε εις έτερον έλεγχον.»

Και ούτως μέν έξέδωκεν ό κ. Σάθας το χωρίον, έν δέ τοΐς 
παροράμασι διώρθωσεν άνακενείσθω. Άλλά καί μετά ταύτην 
την διόρθωσιν το χωρίον δέν εινε ύγιές* διότι είνε άκατανόη- 
τον το: άνακεκεεταί τε έζ έκατέρου είς έτερον έλεγχον. Εύ- 
τυχώς το χειρόγραφον, άν καί περιέχει ήμαρτημένην γραφήν 
άνακεεεσθαε^ δύναται όμως νά όδηγήση τόν προσεκτικόν ανα
γνώστην είς εύρεσιν τοΰ όρθοΰ. Νομίζω οτι ό Ψελλός έγραψε 
καί έστιξε τό παρόν χωρίον ώς έξης : «Άλλά τοΰτο μέν ώς 
πλείους τάς αντιρρήσεις έχον έξ έκατέρου, άνακείσθω είς έτε
ρον έλεγχον», δ' έ. άλλά τοΰτο μέν (εί δηλονότι ά'γεται τά 
ήμέτερα ταΐς τών ά'στρων κινήσεσι) ώς πλείους έχον τάς αντιρ
ρήσεις έξ έκατέρου (τουτέστι έκ τε τών προτέρων καί έκ τών 
υστέρων), ac άναβΛηθη είς ά'λλον έλεγχον. Οτι τό ανατίθη^ε,, 
είς ο υπάγεται, ώς γνωστόν, τό άνακείσθω^ έχει ταύτην τήν 
σημασίαν, τοΰ άναβάλλω, καταφαίνεται έκ τοΰ ολίγον κατω
τέρω (σελ. 88, 5) χωρίου τοΰ Ψελλοΰ «καί οί' γε δεινότεροι 
τούτων είς έτερον καιρόν τό εργον άνατιθέασιν». Τί δέ σημαί
νει τό έβ έκατέρου) δ'περ βεβαίως πρός τά προηγούμενα πρέπει 
νά συναφθή, ύπεμφαίνεται, νομίζω, έ'κ τίνος προηγουμένου χω
ρίου (σελ. 87, 15) «ούτε γάρ γεωμετρικαΐς (προσθετέον τό 
άνάγκαις έκ τοΰ χειρογράφου, καθ’ ά βέβαιοί ό κ. Ε. Miller έν 
τώ Journal des Savants) τήν περί ταϋτα άπόδειξιν προει- 
λήφεισαν, ούτε μήν προέγνωσαν», δ' έ. ούτε θεωρητικώς προέ- 
λαβον τήν περί ταϋτα άπόδειξιν (έκ τών προτέρων απέδειξαν), 
ούτε έπηλήθευσαν αί προγνώσεις αύτών (έκ τών ύστέρων).

Σελ. 88, 1. Τό έσφαλμενον τω μεγάΛω τοΛμησαντε διορθω- 
τέον τω μεγάΛα τοΛμήσαντε. Καί κατωτέρω έν στίχω 17. 
τό «οίς προύτέτραπτο τά έπ’ έκείνη τολμηθησόμενα» γρα- 
πτέον «οίς προύπεπέτραπτο τά έπ’ έκεινη τολμηθησόμενα».

Σελ. 89, 2.
«Άλλά καί σύ με ώς ηδη γε ΜταγλΰΝ καί άγκαλιζό· 

μένος, σώζοιο, έλεγες, παιδίον» κτλ.
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Αί τρεις λέξεις ώί ήδη γε ούδεμίαν προσήκουσαν έννοιαν έχου- 
σιν έν τώ παοόντι χωρίω "Μ/λ υποπτευω οτι εινε κακή ανα- 
γνωσις καί παραφθορά της γνήσιας γραφής : ώς ηδιστα·

Αύτόθι σελ. 10.
«δέδοικα γάρ μή και θηρσί βρώμα προθήσουσιν ή κύμα· 

τα θαΛασσίων καλύψουσιν.»
Την άνόητον ταύτην γραφήν τού χειρογράφου διορθώνει ό κ. 
Σάθας έν τή ύποσημειώσει κύματα θαλάσσια· Παρεσύρθη κατά 
την διόρθωσιν ύπό της νεοελληνικής συντάξεως και δέν παρε- 
τηρησεν δτι ό Ψελλός, άν ήθελε τοϋτο νά έκφράστι, θά έγραφε 
κατά την Αττικήν σύνταξιν κύματα θαλάσσια καλύψει. "0- 
Θεν γραπτέον άναντιρρήτως κύματι θαΛασσίω.

Σελ. 90, 20.
Εΐπών προλαβόντως ο Ψελλός οτι ατά έντεΰθεν καί ό λόγος 

έλάττων πρός την τών πεπραγμένων διηγησιν» και οτι ούτε 
ποιητής ούτε ρήτωρ ούτε φιλόσοφος «είπεΐν τι μετρίως τών 
τηνικαυτα πραχθέντων ίσχύσειαν», έπαγει χαρακτηριστικά 
τινα τής ένεργείας έκάστου αύτών* δθεν και περί τού ρήτορος 
λέγει

«δ δέ μεγαλοφυέστερον τούς λόγους και άρμο-
νικώς συντιθείς καί περ ίσάζων τώ μεγέθει τής πράξεως.» 

Εύνόητον είνε δτι ό ρήτωρ δέν πράττει, ακ\ά Λέγει κυρίως, έτι 
δέ όλιγώτερον τούς Λόγους πράττει' εινε λοιπόν, πιστεύω, 
έκτος πάσης αμφιβολίας δτι ό Ψελλός δέν έγραψε τό άτοπον 
πράττων, άλλά τό πΛάττων, δπερ δέν λέγεται περί τών μύθων 
μόνον καί τών τοιούτων πλασμάτων, άλλά και περί άλλων συν
θέσεων έξ αληθούς καί πραγματικής ύλης, δταν αί συνθέσεις αύ
ται γίνωνται μετά τίνος τέχνης* ιδίως δέ περί τών λόγων τών 
κεκαλλιεπημένων καί ρητορικοϊς σχήμασι κεκοσμημένων λέγε
ται τό ρήμα πΛάττω, οιον παρά Πλάτωνι, Άπολ. Σωκρ. 17 
«ο^σπερ μειρακίω πλάττοντι λόγους εις ύμάς είσιέναι». "Οτι δέ 
τό πΛάττω εύκολώτατα συγχέεται πρός τό πράττω, άποδει- 
κνύουσι καί άλλα χωρία τής χρονογραφίας τό Ψελλού, οιον τό 
έν σελ. 114, 10, έν φ ωσαύτως κακώς γράφεται πράττωγ 
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άντί τοΰ πΐάττων , «ούχ ιστορίαν ποιων, άλλά πράζζων ώσ
περ έπι σκηνής πράγματα». Τά έπί σκηνής πράγματα δέν 
πράττονναι ύπο τοΰ ποιητοΰ αύτών, άλλά πΐάττονζαι' καί 
τδ έν σελ. 141 έν τελεί, «καί πολλών οΰτω πραζζομέκ(ύν λό
γων», ένθα ώσαύτως γραπτέον π^ατζομένων. Τδ δ’ εύθύς επό
μενον «χαΖ περ ισάδων τώ μεγέθει της πράξεως» τίνα λόγον 
εχει έναντιωσεως j Ουδενα βεβαίως καί άνάγκη ώς τάχιστα 
να διορθωθ*?) είς τδ μόνον άληθές καί παρισάζων. Τό ρήμα πα.- 
ρισάζω εινε τοΰ παρηκμακότος ελληνισμού.

Σελ. 93, 23.
«Έπεί δέ λαμπρά ή άποστασία έγένετο, καί ό δήμος 

κατά λόχους σύνδεσαν, καί άξιόλογος ή παραβολή 
νετο» κλ.

Ούδεμίαν έχει ένταϋθα προσηκουσαν έννοιαν η παρα6οΛή' δ 
λόγος εινε περί της είς μάχην παρασκευής καί παρατάξεως. 
Τοΰτο δέ γνωστόν δτι λέγεται παρεμβολή, καί ούτως ένταΰ- 
θα γραπτέον. Αύτδς ούτος δ δήμος ό άποστατήσας καί κατά 
λόχους συνελθών λέγεται κατωτέρω, σελ. 94, 18 «παρεμ- 
βάλλοντες».

Σελ. 95, 27.
Ή σελίς αύτη πολλά περιέχει αμαρτήματα εύκόλως διορθού- 
αενα’ ήμεϊς θέλομ-εν διόρθωσή τδ τελευταϊον, ένθα ό λόγος περί 
τής Θεοδώρας, άδελφής τής βασιλίσσης, ήν αύτη έξεδίωξε τών 
άνακτόρων, τδ μέν αύτη βασκαίνουσα,

«άμα δέ καί τινων λογοποιών έπ’ αύτήν όιaυγωrzωy 
τδ στόμα.»

Το χειρόγραφον φέρει τήν γραφήν διαυχόνζων' ό δέ κ. Σάθας 
έγραψεν ως όρθότερον δήθεν τδ όιαυχώκζωτ’ άλλ’όπως δέν ύ- 
παρχει το όιαύχω^ ούτως ούδέ τδ όίανχάω' όιανχέω μόνον εύ- 
ρίσκεται εν τοϊς λεζικοϊς. Άλλά τοΰτο μέν είνε παντάπασιν 
ένταϋθα άναρμοστον* τοϋ δέ χειρογράφου ή ημαρτημένη γραφή 
οδηγεί, νομ.ίζω, ασφαλώς είς τήν ορθήν «Δια-
νοίγω τδ στόμα έπί τινα» είνε φράσις ολως ελληνική καί άρ- 
μοδιωτάτη είς τήν προκειμένην περίστασιν.

(Αθηναίου τεύχος έ τόμου ζ'.) 25
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Σελ. 99, 8.
«πρώτα μέν κατητιώμην ήρέμα τδν νωβελίσσιμον έπ’άλ- 

λοις τε δή καί οτι συγκοινωνεί ν τώ βασιλεΐ εΐλετο επί της 

ρασιΛίδι χαχίύΰείύς.^
Τις δύναται νά έννοήση τά τελευταία ή έλληνικής συντάξεως 
μετέχοντα νά θεώρηση ; Ή ασάφεια τών καταλήξεων διά ση

μείων γραφομένων κα'ι ή παραλειψις ενός άρθρου κατέστησαν 
ούτω τερατώδες τδ χωρίον. Ό Ψελλδς βεβαίως εγραψεν εηΐ 
τη της βασιΛίδος κακώσει- (ακολουθεί)

ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ;

§ 1. νχοκαταβάς—έπικαταβάς·

Εύσέβ. Ευαγγ. Άποδ. Γ, γ', 19 «οίς εξής έπικαταΰάς αυθις 
πένητα καί πτωχδν έαυτδν ονομάζει».

Άνενδοιάστως άποφαινόμεθα οτι ούχί 'ΕΠΙκαϊαβάς άλλ’ 
ΎΠΟκαταβάς εγραψεν δ Ευσέβιος, ώς έν τή Ευαγγελική Προ- 
παρασκευή ΙΑ', ι', 9 «είθ’ νποκατα6άς επιλέγει» καί έν τή 
Εκκλησιαστική 'Ιστορία Ε', η', 6 «καί ύποκαταβάς περί τοΰ 
αύτοΰ φάσκει» καί Ε', ιζ', 2 «ύποκαταβάς δέ έν ταύτω τούς 
κατά την καινήν διαθήκην προπεφητευκότας καταλέγει» καί Ε', 
ιη', 3 «καί περί προφητίδων δέ αύτοΰ ύποκαταβάς ούτω γρά
φει» καί Ε', ιη', 5 «αύθις δέ ύποκαταβάς περί τίνος τών κατ’ αύ
τούς ομολογητών ταΰτά φησιν».

Ποιείται δέ χρήσιν ό Εύσέβιος καί τής άνευ τής προθέσεως 
ΚΑΤΑ μετοχής, οίον Ευαγγ. Προπ. Θ', δ', 6 «ταϋτα είπών ν- 
ποβάς οτι καί Άλεξάνδρω τω βασιλεΐ συνεστρατεύσαντο καί 
μετά ταϋτα τοΐς διαδόχοις αύτοΰ μεμαρτύρηκεν». Θ', ζ', 4 «έτυ 
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πρός τούτοις έξης ύποβάς τάδε φησί». Θ', κβ', 7 «είτα ύποβάς 
περί της περιτομής». Θ', V, 16 «είτα ύποβάς περί τοΰ φανέν- 
τος όρνεου διεξέρχεται». Γ, δ', 22 «καί ύποβάς έξης επιλέγει». 
ΙΑ', ι', 12 «είτα ύποβάς φησιν». Πρβ. καί ΙΑ', ιη', 3. 19, κτλ.

Έξ άλλων συγγραφέων παραδείγματα τών μετοχών ύποκα- 
ταβάς καί ύποβάς κατελέξαμεν έν τή Έφημερίδι τών Φιλομα
θών έτ. ΚΕ', σελ. 325.

§ 2. ύποκρίκεσθαε ■— άποκρίνεσθαι.

Σχολ. Ίλ. σελ. 37, 25 Βεκκ. «Ό δ’ όνειροπόλος έμπειρός έ
στιν άποκρίνεσθαι, όνείρατα, ώσπερ Πηνελόπη τδν Όδυσσέα— 
έπερωτα ένύπνια διελέσθαι καί σαφηνίσαι».

Τήν αύτήν γραφήν εύρίσκομεν καί έν τή τοΰ Δινδορφίου έκδό- 
σει τών είς τήν Ίλιάδα Σχολίων Τόμ. Γ', σελ. 68, 27.

Άλλ’ ευκόλως τις πείθεται ότι τό ύγιώς έχον είνε «ό δ’ όνει- 
ροπόλος έμπειρός έστιν ΤΠΟκρίνεσθαι, όνείρατα» ένθυμούμενος 
ότι τό διαιρεΐσθαι καί σαφηνίζειν ήτοι τό έζηγεΐσθαι όνείρατα ή 
όνείρους λέγεται ελληνιστί ύποκρίκεσθαι, όνείρατα ή όκείρους^ 
ούχι άποκρίκεσθαι, οιον Άριστοφ. Σφ. 52 :

ειτ’ ούκ έγώ δούς δύ’ όβολώ μισθώσομαι 
οΰιω σ’ύ π ο κ’ρ ι ν όμ ε ν ο ν σοφώς όνείρατα;

Άλκίφρ. Έπιστ. Γ', νθ', 1 «παρ’ ένα τινά τών τά πινάκια παρά 
τό Ίακχεΐον προτιθέντων και τούς όνείρους ύποκξάκεσθαι ύπι- 
σχνουμένων βούλομαι έλθών τάς δύο ταύτας δραχμάς — κατα- 
βαλών τήν φανεΐσαν δψιν μοι κατά τούς ύπνους διηγήσασθαι». 
Άρτεμίδ. Όνειρ. Α', 9 «άλλά και άναγκαϊον τω τ’ ιδόντι τόν 
όνειρον καί τώ ύποκρικομέκω» (Πρβ. καί Δ', 22 καί 65 καί 72). 
Φέρεται δέ καί έν τοΐς Τπποκρατείοις Τόμ. Γ', σελ. 583 «έγώ 
μέν ούν άναστάς ύπεκρεκάμηκ έμαυτώ τό όναρ» καί παρά Φίλο- 
στράτω σελ. 89’«οί γοΰν έξηγηταί τών όψεων, ούς όνειροπόλους 
οί ποιηταί καλοΰσιν, ούκ άν ύποκρίκοικτο δψιν ούδεμίαν μή πρό- 
τερον έρόμενοι τόν καιρόν, έν ώ είδεν». Πρβ. καί Γαλήν. Τόμ. 
Α', σελ. 35 «πρώτον μέν ύποκ^καμέκου καλώς τόν χρησμόκ».

Ώς δέ τό ρήμα ύποκςάκεσθαι, παρελαμβάνετο ένίοτε ύπό τών
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'Ελλήνων άντι τοΰ εξηγεϊαθαι^ ουτω και το έζ αυτού παρ/ιγμέ- 
νον δνομα υποκριτής άντι τού εξηγητής, οίον Λουκ. Άληθ. Ίς·. 
Β', 33 «ού προειστ^κει προφητεύων Άντιφών ό των ονείρων 
υποκριτής» καί Ένυπν. 17 «μη ονείρων ύποκριτάς τινας ημάς 
ύπείληφεν;». ’Εν τω Όνομαςικω τού Πολυδεύκους βιβλ. Ζ', 188 
καί 189 μνημονεύεται ού μόνον το όνειράτων ύποκριταί άλλα 
καί τό τερών ύποκριταί. Πρβ. καί Πλάτ. Τιμ. σελ. 72, β' «οτι 
της δι’ αίνιγμών ούτοι φημης καί φαντάσεως ύποκριταί». Παρ’ 
'Ησυχίω φέρεται καί «Υποκριτής: μάντις».

’Εν Όδυσσείας Τ άναγινώσκεται στίχ. 535 :
άλλ’ ά'γε μοι τόν όνειρον δ π ό κ ρ ι ν α ι καί ά'κουσον.

καί στίχ. 555:

ώ γύναι, ου πως εστιν δποκρίνασθαι όνειρον.

έν δέ Ίλιάδος Ε φέρεται στίχ. 150 :

τοΐς ούκ έρχομένοις ό γέρων έκρίνατ’ ονείρους.

Εύστάθ. σελ. 532, 39 «Καί σημείωσαι οτι τό έκρίνατ’ ονείρους 
συντίθησι τόν παρά τοΐς ύστερον ονειροκρίτην, ώς είναι ταύτόν τό 
όνειροπόλος καί τό ονειροκρίτης, καί οτι παθητικώς είπεν έκρίνα- 
το άντί τού έ'κρινεν, δ καί αυτό διάκρισίν τινα δηλοΐ της κατά 
τό όναρ συγχύσεως διευκρινουμένης τω όνειροπόλω, ος καί λύειν 
όνειρον λέγεται οία συνδεδεμένον καί ούτω καμπύλον καί άδιευ- 
κρίνητον». Πρβ. καί σελ. 1877, 3 «Τό δέ ύποκρίνασθαι όνειρον 
τόν ονειροκρίτην συντίθησι».

Ώς δ’ έν τοΐς είς Ίλιάδα Σχολίοις κεΐται πλημμελώς 'ΑΠΟ· 
κρίνεσθαι άντί τού ΎΠΟκρίνεσθαι^ ούτως έν τω κώδικι τοΰ 
'Ησυχίου «Ύποκρίνοιτο: άποκρίνοιτο. 'Ένθεν καί ΆΠΟκριτής, 
δ άποκρινόμενος πρός τόν χορόν» άντί τού 'ΎΠΟκριτής.

§ 3. άπ’ αύτοΰ — νπ αύτοΰ.

Γαλήν. Τόμ. ΙΑ', σελ. 510 «Άριστοτέλους μέν καί των ύπ 
αύτοΰ θερμόν ύπολαμβανόντων είναι τόν αέρα, τών δ’ άπό της 
στοάς ψυχρόν» καί Τόμ. ΙΗ', α', σελ 258 «ούτω Πλάτων άμα 
τοΐς ύπ αύτοΰ πάσιν, ούτως Αριστοτέλης άμα τοΐς έκ τοΰ πε
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ριπάτου, ούτω Ζήνων κα'ι Χρύσιππος άρια τοΐς ά'λλοις στωϊκοΐς 
έγίνωσκον».

Παντί, νομίζομεν, φανερόν ύπάρχει οτι πλημμελώς και άδια- 
νοήτως άναγινώσκεται έν τοΐς προκειμένοις χωρίοις ιών ΎΠ' 
αύτοΰ και τοΐς ΎΠ' αύτοΰ, ούδαμώς δέ δύσκολον εινε νά εύρνι 
τις τήν αληθή γραφήν^ ούσαν τών ' ΑΠ' αύτοΰ και τοΐς 'ΑΠ' 
αύτοΰ.

Ούκ ολίγα δ’ άπαντώσι παρά τώ Γαληνώ παραδείγματα τής 
κατά τρόπον έχούσης εκφοράς, οίον Τόμ. Β', σελ. 88 «και ταΰτ* 
Έρασίστρατος ούκ οίδεν, ον ούδέν λανθάνει, εΐπερ όλως άληθεύου- 
σιν οί άχ αύτοΰ φάσκοντες ώμιληκέναι τοΐς έκ του περιπάτου 
φιλοσόφοις αύτόν» καί Τόμ. Ε', σελ. 638 «ού μην όπως γε τήν 
θέσιν ή τό μέγεθος ή τό διάστημα γνωρίζομεν έκάστου τών αι
σθητών ειπεν ό Αριστοτέλης’ άλλά καί συλλογιζόμενοι περί τό 
δόγμα πολλοί τών άχ' αύτοΰ κατάφωροι γίγνονται ψευδόμενοι» 
καί Τόμ. Η', σελ. 319 «όπως δέ άναπτύεται τό πύον τούτο 
τήν αρχήν ούδ’ έπεχείρησεν είπεΐν, ώσπερ ούδέ τών άχ' αύτοΰ 
τις» (Πρβ. καί σελ. 653 καί σελ. 660 καί σελ. 724 καί σελ. 
726) καί Τόμ. Γ, σελ. 52 ((.οί δ’ άχ' αύτοΰ πάντες ά'νω καί 
κάτω στρέφονται» καί σελ. 273 «άλλά μήν ούδ’ αύτός δ Θεσ- 
σαλός ούδέ τών άχ' αύτοΰ τις τολμήσειεν άν είπεΐν κτέ.» καί 
σελ. 379 «καί νυν δρώμεν σχεδόν άπαντας τούς άχ αύτοΰ φλε- 
βοτομοΰντας» καί Τόμ. ΙΑ', σελ. 742 «Θεσσαλός δέ καί οί άχ* 
αύτοΰ σχεδόν άπαντες—συγχέουσι καί τάς προσηγορίας καί τά 
πράγματα» καί Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 271 «μήτ’ αύτοΰ τοΰ γεν- 
νήσαντος τάς κοινότητας Θεμίσωνος μήτε τών άχ' αύτοΰ μηδε- 
νός». Πρβ. καί Τόμ. Ε', σελ. 652 «έπεί δέ τά τοΰ Χρύσιππού 
βιβλία περί παθών ήν γεγραμμένα καί οί άχ' έχείνου είπον ώς 
έν έκείνοις άπέδειξεν δ άνήρ έν τώ λογιστικώ τής ψυχής είναι τά 
πάθη, κτέ.».

Λέγεται δ’ ύπό τοΰ Γαληνοΰ καί οί άχ' 'Αθηναίου (Τόμ. Α', 
σελ. 459 και Τόμ. Η', σελ. 755), rwr άχ' 'Αθηναίου (τόμ. 
Α', σελ. 522 και Τόμ. 1', σελ. 929), τοΐς άχ' 'Αθηναίου (Τόμ. 
ΙΓ, σελ. 749), οί άχ' ΆσχΛηχιάθου (τόμ. Β', σελ. 44), τοΐς 
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άπ 'Ασκ^ηπιάόον (τόμ. Η', σελ. 757), οί άπ Έρασιστράτου 
(Τόμ. Β', σελ. 128 καί Τόμ. ΙΤ', σελ. 41), οί άπό ΘεσσαΛον 
(Τόμ. Γ, σελ. 352), τών άπό ΘεσσαΑον (Τόμ. Τ', σελ. 228 
και Τόμ. ΙΤ', σελ. 624), οί άπό Θεσσα^οϋ καί Θεριίσωνος 
(τόμ. Γ, σελ. 76), τονς άπό Χρύσιππον (Τόμ. Ε', σελ. 473), 
τονς άπό Μωϋσοΰ καί Χρίστον (τόμ. Η', σελ. 657) καί οί 
άπό ΤΟΤ ΘεσσαΛον (τόμ. Γ, σελ. 262 καί 349 καί 410 καί 
932), τοΐς άπό ΤΟΤ ΘεσσαΛον (τόμ. I', σελ. 305), οί άπό 
ΤΟΤ Χρνσίππον (τόμ. ΙΑ', σελ. 197). νΕτι δέ ό των άπ’ 
Άθηναίον χορός (Τόμ. Ζ', σελ. 295).

Καί οί άκρω δέ δακτύλω γραμμάτων γεγευμένοι νοούσιν ευ
κόλως οτι οί άπ Ασκίηπιάόον, οί άπ Ερασιστράτου^ κτλ, 
είνε οί μαθηταί καί οπαδοί ή θιασώται του Άσκληπιάδου, τού 
Έρασιστράτου, κτλ. οί άκολουθοΰντες τοΐς δόγμασιν ή τη αίρέ- 
σει τού Άσκληπιάδου, τού Έρασιστράτου, κτλ., οί άλλως προ- 
σαγορευόμενοι ΆσκΛηπιάόειοι καί Έρασιστράτειοι. Πρβ. Γα
λήν. Τόμ. Β', σελ. 67 «τών δέ νεωτέρων όσοι τοϊς τούτων όνά· 
μασιν έαυτούς έσέμνυναν Ερασιστρατείους τε καί ^ΑσκΑηπια· 
όείονς έπονομάσαντες—κατά πολλήν σχολήν αναίσχυντα σοφί
σματα συνέθεσαν» καί Τόμ. Η', σελ. 744 «ό Ήρόφιλος αυτός 
φησι και πάντες οί απ' αύτοϋ κΛηθίντες ' H ροφίΛειοι» καί 
Τόμ. ΙΘ', σελ. 13 «άκούσας δ’ οτι δούλους ονομάζω τούς εαυ
τούς άναγορευσαντας Ιπποκρατείονς η Π ραζαγορείους ή ολως 
άπό τίνος άνδρός—δεύτερον ηρετο».

Ως ποικίλης χρησεως παράδειγμα μνημονεύομεν τδ έν Τόμ, 
Η , σελ. 787 κείμενον «ευρισκοντες ούν τονς μέν ΗροφιΑείονς 

άπατας αισθητήν είναι λέγοντας, τον δέ περί τόν Έρα- 
σίστρατον χορον τούς μέν όμολογούντας τούς δ’ άρνουμένους, 
και τρίτους τονς άπ' 'Αθηναίον τού Άτταλέως, ών εις ην καί 
Άγαθΐνος, ωσαύτως πρός άλλήλους διαφερομένους, κτέ.». Πρβ. 
καί Τόμ. Α', σελ. 522 «πρός δή τούς τοιούτους λόγους άπομα- 
χόμενοί τινες τών άπ? Άθηναίον τού Άτταλέως όμόσε χωρού- 
σιν ούτε κατάστασιν ύγράν καί θερμήν μέμφεσθαι λέγοντες ούθ’ 
ευρεθήναί τι νόσημα φάσκοντες υγρόν καί θερμόν» καί σελ. 523
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&οί μέν δή τών άμφι ιόν Αθήναιον Τζόγοι τοιοιδε». Κατα τον 
αυτόν τρόπον λέγει και Κλήμης ό Άλεξανδρεύς σελ. 433 «εν
ταύθα φυσικήν ηγούνται την πίστιν οί άμφί τόν ΒασιΑείόην» και 
σελ. 434 «ο/ δέ άπό ΟύαΙεντίνου τήν μέν πίστιν τοΐς απλοϊς 
άπονείμαντες ήμΐν, κτέ.» και «έτι φασΐν οί άπό ΒασιΙείόου 
πίστιν άμα καί εκλογήν οίκείαν είναι καθ’ έκαστον διάστημα». 
Παρατηρητέον δ’ οτι οί άπό ΒασιΙείόον καί οί άπό ΟύαΑεν- 
τίνου ονομάζονται ύπο τοϋ Κλήμεντος καί Βασιίε^ιανοί (οί 
Βασιίεώεανοί} καί ΟύαΙεντιανοί (οί ΟύαΛεντιανοΙ) σελ. 
510 καί σελ. 972-5. Πρβ. καί ΚαρποχρατιανοΙ, κτλ., περί 
ών ακριβώς αλλαχού.

Και διά μέν τής προθέσεως ΆΜΦΙ ή ΠΕΡΙ παρίστανται οι 
μαθηταί ή οπαδοί ώς κύκλον τινά καί χορόν άποτελοΰντες περί 
τον διδάσκαλον ή αρχηγόν τής αίρέσεως, διά δέ τής ΆΠΟ ώς 
προερχόμενοι τρόπον τινά ή όρμώμενοι άπ’ αυτού, καθάπερ άπο- 
βλαστήματα έκ στελέχους ή ρύακες έκ ποταμού. Γνωστόν δ’ 
άλλως ύπάρχει οτι οί μαθηταί καί οπαδοί θεωρούνται πολλάκις 
ώς παΐδες καί θρέμματα τών διδασκάλων καί αίρεσιαρχών. Άνα- 
γινώσκεται δέ παρά τώ Γαληνώ Τόμ. Η', σελ. 757 «αύτός μέν 
γάρ ό Άσκληπιάδης τόν μέν σφυγμόν είναι συστολήν καί δια
στολήν καρδίας τε καί αρτηριών, ούκ ολίγοι δέ τών άπ αύτον 
ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ προστιθέασιν ούχ άπαξ άλλά πολλάκις γιγνο- 
μένην κατά μίαν εισπνοήν», ού όρθότερον ίσως τό έν σελ. 759 
φερόμενον «τό γάρ τοι θαυμάσιον τούτ’ έστιν, οτι μή μόνον (οί) 
άπό διαφερουσών αιρέσεων άλλά καί αύτών τών άφ ενός άνόρός 
’ΑΝΑΓΟΜΕΝΩΝ οί πλεΐστοι διεφώνησαν, ενιοι δέ καί δύο 
καί τρεις ορούς έγραψαν, ώσπερ Απολλώνιος ό άπό Στράτωνος». 
Πρβ. Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 592, έ «τί δ’, ειπεν, Επαμεινώνδας 
ού συμβάλλεται γνώμην άπό τών αύτών άναγόμενος ήμϊν;» καί 
Σέζτ. Έμπειρ. σελ. 259, 1 «πάλιν έπεί οί σφάς αύτούς κριτή* 
ριον λέγοντες τής άληθείας άπό διαφώνων αιρέσεων άνάγον- 
ταε και παρ’ αύτό τούτο διαφωνούσιν άλλήλοις, δει κτέ.»

’Εν τέλει παρατηρούμεν δτι σπανίως γίνεται χρήσις τής ’ΕΚ. 
προθέσεως, οίον Γαλ. Τόμ. I©', σελ. 254 αώς Ζήνων καί οί ΈΞ 
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αυτου^. Σημειώσεως δ’ άζιον είνε τδ έν Τομ. ΙΕ', 306 γε- 
γραμμένον «πάντες ολίγου δεϊν την φυσιν ως τεχνικήν υμνοϋσι 
και οί άπδ τοϋ περίπατου χαι οι ΚΑΤΑ Ιπποκρατην οι δ- περί 
τδν Έρασίστρατον ούκ άεί τούτο λέγουσιν». Πρβ. και Τόμ. 17', 
σελ. 367 «ον ύαλώδη έκάλουν οί ΚΑΤΑ Πραξαγόραν».

§ 4. xa22iar—χά22ιστον ή κα2ιάκ.

Τρύφ. περί Τρόπ. Β', 15 «ώς όταν τήν χολήν ήδεΐαν λέγω- 
μεν καί τάς Έρινύας Εύμενίδας καί Χάρωνα τδν λύπης ποιητι- 
κδν καί τδν δυσειδή πίθηκον κά,21ιστον και τήν σκαιάν εύώνυ- 
μον καί τούς άλας ήδυντήρας» καί Κοκόνδρ. περί Τρόπ. 6 «κα
θάπερ είώθαμεν τάς Έρινύας (Εύμενίδας) καλεΐν καί σεμνάς θεάς 
καί Μελιτώνην (Γρ. Με2ίτάόη) τήν Περσεφόνην καί xadidr τδν 
πίθηκον καί τά τούτοις παραπλήσια».

Μετατυποϋμεν τδ χά22ιστον καί χαΛιάν είς τδ xa22iar 
θαυμάζοντες οτι δ Σπέγγελος έν τή έκδόσει τών Ελλήνων 'Ρη
τόρων Τόμ. Γ', σελ. 204, 17 καί σελ. 233, 1 9 δέν έπηνώρθωσε 
τάς προφανώς ήμαρτημένας αναγνώσεις, άλλως τε καί σωζομέ- 
νης έν ένί τών τοΰ Τρύφωνος κωδίκων τής ορθής γραφής xa22iar 
(νΐδε Οΰάλζιον 'Ρητ. 'Ε22. Τόμ. Η', σελ. 756).

Ούκ ολίγοι δέ τών παλαιών παρετήρησαν ότι δ πίθηκος ώνο* 
μάζετο κατ’ εύφημισμδν ή κατ’ άντίφρασιν κα22ιας, οϊον

Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 236 «ευήθεις άνθρωποι λέγοντας 
μέν καί οί κακοήθεις έν ύποκρίσει τινί, καθάπερ καί δ πίθηκος 
χα22ίας, λέγονται δέ καί οί έπαινετδν έχοντες τδ ήθος» καί 
σελ. 611 «εύηθέστερον δέ ειπεν ού κατά τδ κύριον τοϋ εύήθους 
σημαινόμενον, έν ω δηλοϋται τδ εύ έχον ήθος* εί γάρ ηλίθιος 
ευήθης δμοίως λέγεται τή τε γλυκεία καί τώ xa.iMa, γλυκεΐαν 
μέν τήν σΰν όνομαζόντων τών άνθρώπων, όταν εύήθη τοΐς θεοΐς, 
εύφημίας ένεκα, xaJMar δέ τδν πίθηκον, έπειδή καί τούτου τήν 
προσηγορίαν φυλάττοντες λέγουσιν, ώσπερ καί Καλλίμαχος έφη* 
πρδ μιής ώρας θηρίον ού λέγεται». Αντί τοΰ ύποκρίσει τινί 
άναγνωστέον ίσως er νποκορίσει ttvi, τουτέστιν έν νποχοξ>ί~ 
ογφ τικι ήτοι κατά τινα ευφημισμόν, τρεπτέον δέ πάντως τδ 
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«ΕΙ γάρ ηλίθιος εύηθης δμοίως λέγεται» είς τδ «'Ο γάρ ηλίθιος 
εύηθης δμοίως λέγεται», έξαλειπτέον δ’ άνενδοιάστως έκ τοΰ 
«εύηθέστερον δέ είπεν ΟΎ κατά τδ κύριον τοΰ ευήθους σημαινό- 
μενον» την ΟΎ άπόφασιν, ην παρενέθεσαν αμαθείς και αναίσθη
τοι βιβλιογράφοι. Τδ δταν ευήθη τοΐς θεοΐς δ μέν Αοβεκκιος 
μετέβαλεν είς τδ δταν θύηταί τοΐς θεοΐς ΑγΛαοφ· σελ. 878), 
δ δέ Κόβητος είς τδ δταν τυθή τοΐς θεοΐς (Μνημοσ. 1875, 
σελ. 297). Νομίζομεν δ’ οτι καί τδ «έπειδη καί τούτου την 
προσηγορίαν φυΛάττοντες ΛίγουοΊν^ άναγκαίως έχει νά μετα
γραφή φυΛάττοντΑΙ ΛέγΕΙΝ. Περί του χωρίου του Καλλίμα
χου (ό') πμδ μιής ώρας (Γρ. ωρης) θηρίον ού Λέγεται ιδε ’Όθ. 

Σνειδήρον Καλλιμ. Τόμ. Β', σελ. 639.
Φώτ. Βιβλ. σελ. 535, 9 «οί δέ γραμματικοί τά τοιαΰτα 

κατά άντίφρασιν όνομάζουσιν’ οίδα δέ τινας, φησι, τών φιλολό
γων καί τδν πίθηκον ονομάζοντας χαΛΛίαν»·

Άνέκδ. Βεκκ. σελ. 275, 6 (ίΚαΛΜας: δ πίθηκος κατ’ ευφη
μισμόν». Πρβ. καί σελ. 190, 20.

Σουίδ. «Καλλίας πτερορρυε?.—Καί χαΛΛΙου'. πίθηκου’ τά 
δυσχερή γάρ τών ονομάτων εύφημότερον είώθασιν οί Αττικοί 
προφέρεσθαι* καί τδν πίθηκον ούν χαΛΛίαν προσηγόρευσαν. Δει- 
ναρχος έν τώ κατά Πυθέου’ άλλ’ οίμαι ώσπερ οί τούς χαΛΛίας 
έν τοΐς οϊκοις τρέφοντες' τουτέστι πίθηκους».

Παρ’ 'Ησυχίω μνημονεύεται και Λακωνικός τύπος χαΛΛίαρ^ 
οίον «ΚαΛΛίαρ’. πίθηκος παρά Λάκωσι». Φέρεται δ’ έν τώ κώ- 
δικι αύτοΰ καί « Aημoκa.lΛίxaς‘. τούς περί τά δημόσια άναστρέ- 
φοντας», οπερ δ μέν Βόσσιος μετετύπωσεν είς τδ δηριοχόΛαχας^ 
δ δέ Σμιδίτιος είς τδ δημοχαΛΛίας έκλαμβάνων αύτδ ισοδύνα
μον τώ δημοπιθήκους.

Ώς έθρυλεΐτο παρά τοΐς παλαιοΐς ή αναίδεια τοΰ κυνδς καί ή 
δειλία της έλάφου καί τοΰ λαγωοΰ, ούτω καί ή δυσμορφία τοΰ 
πίθηκου. Έν τώ διαλόγω, οστις είς τδν Πλάτωνα κοινώς άναφε- 
ρόμενος έπιγράφεται Ιππίας Μείζων, άναγινώσκεται σελ. 289, 
ά «ώ άνθρωπε, άγνοεΐς οτι τδ τοΰ Ηρακλείτου εύ εχει, ώς άρα 
πίθηκων δ κάλλιστος αισχρός άνθρώπων γένει συμβάλλειν» καί 
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μετ’ όΧίγα «ή ού και Ηράκλειτος ταύτόν τούτο λέγει—δτι αν
θρώπων ό σοφώτατος προς θεόν πίθηκος φανεΐται και σοφία και 
κάλλει και τοΐς άλλοις πάσιν;» , παρά δέ Σιμωνίδη τω Άμορ- 

γίνω κεΐται Η', 71:
Την δ’ έκ πίθηκου· τοϋτο δή διακριδδν 
Ζευς άνδράσιν μέγιστον ώπασεν κακόν. 
Αΐσχιστα μέν πρόσωπα· τοιαύτη γυνή 
εΐσιν δι’ άστεος πασιν άνθρώποις γέλως. 
Έπ’ αυχένα βραχεία, κινείται μόγις, 
άπυγος, αύτόκωλος* α τάλας άνήρ, 
δστις κακόν τοιοΰτον άγκαλίζεται.

Πρβ. και Λόγγ. Ποιμεν. Γ', 26 «και βούλεται συγκαθεύδειν πέ- 
νητι καλώ μάλλον ή πιθήκω πλουσίω» και Άλκίφρ. Έπιστ. Α', 
λγ', 5 «άρέσκειν γάρ τοΐς έρασταΐς, ούχι Μέγαρα και Εύξιππη 
βούλομαι ταΐς πιθήκοις», κτλ. (’Ίδε Σειλήρον Λόγγ. σελ. 290 
και Λ.Ικίφρ σελ. 233). Ό Γαληνός γράφων Τόμ. Γ', σελ. 80 
«Και μήν, εϊπερ έθεάσασθε, βραχύς ύμΐν έφάνη και λεπτός δήπου 
και κολοβός και πάντη γελοίος, ώσπερ καί τό ολον ζωον ό πί
θηκος. Καόός τοι, πίθηκος παρά παισίν αίεί, φησί τις τών 
παλαιών άναμιμνήσκων ήμάς ώς έστιν άθυρμα γελοΐον παιζόν- 
των παίδων τοϋτο τό ζωον» αποβλέπει πάντως είς τό τοϋ Πιν
δάρου Πυθ. Β', 72 «καλός τοι πίθων παρά παισίν, αίεΐ καλός» 
(Πρβ. και Δαρεμβέργην ΓαΛην. Τόμ. Α', σελ. 162).

§ 5. ούκ όν—ούκοϋν.

Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 849 «Έξ έκείνων ούν έγένετο δή- 
λον ήμΐν και τό νϋν είρημένον, ούκοϋν αύτό καθ’ εαυτό δήλον* 
δσον γάρ έπι τή λέςει νΗ δυνατόν και άκοϋσαι τήν φωνήν, ώς 
διαζευκτικόν είρήσθαι σύνδεσμον, άλλ’ έκεΐνον ένοήσαμεν άντ’ ά- 
ποφάσεως αύτήν τετάχθαι* βούλεται γάρ άπαντι τώ σκέλει ού
τως ήμάς τόν σωλήνα χωρίς βλάβης ύποβάλλεσθαι, καθάπερ 
"Ομηρος έφη

βούλομ’ έγώ λαόν σόον έμμεναι ή άπολέσθαι.

ό Θουκυδίδης δέ* κρύσταλλός τε γάρ έπερέου».
Μεταβάλλοντες τό παντελώς άνάρμοστον ούκοϋν είς το ούκ 
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or, έπανορθοΰντες 3έ καί τάλλα σφάλματα, έξ ών αδιανόητος ή 
ρήσις άπέβη, άναγινώσκομεν: «Έξ έκείνων ούν έγένετο δήλον 
ήμΐν καί τό νυν είρημένον ούκ or αυτό καθ’ έαυτό δήλον’ 
δσον γάρ έπί τή λέξει ’Ή δυνατόν καί άκοΰσαι τήν φωνήν ώς 
διαζευκτικόν είρήσθαι σύνδεσμον, άλλ’ εζ εκείνων ένοήσαμεν 
άντ’ άποφάσεως αύτήν τετάχθαι’ βούλεται γάρ άπαντι τω σκέ- 
λει, ού τω ήριίσει τόν σωλήνα χωρίς βλάβης ύποβάλλεσθαι, 
καθάπερ 'Όμηρος έφη*

βουλομ’ έγώ λαόν σόον έμμεναι ή άπολέσθαι.

ό Θουκυδίδης δέ* κρύσταλλός τε γάρ έπε(πήγει ού βέβαιος εκ 
αυτί) ωστ επεθίθεϊκ, aJ-J? οίος άπηΛιωτου η βο^ρέον»·

Παρατηρήσεως άξια είνε ή μετ’ άπαρεμφάτου σύνταξις τοΰ 
ρήματος άκουσαι, έπί τής αύτής ή παραπλήσιας έννοιας πάρει- 
λημμένου τω γοήσαι, έν τώ «'όσον γάρ έπί τή λέξει *Η δυνατόν 
καί άκουσαι τήν φωνήν ώς διαζευκτικόν είρήσθαι σύνδεσμον», του- 
τέστι «δυνατόν καί νά νόηση τις οτι ή φωνή αύτη (ήτοι ή λέξις 
αύτη) είνε είρημένη ώς διαζευκτικός σύνδεσμος». Τής συντάξεως 
δέ ταύτης παρέχει ήμΐν ό Γαληνός καί άλλα παραδείγματα, οίον 
Τόμ. ΙΖ', ά, σελ. 225 «όπως δ’ άν άκου^ς είρήσθαι τόν συνε
χή πυρετόν, άληθής έστιν δ λόγος» καί «έάν ούν ακούση τις περί 
μόνων τών συνόχων είρήσθαι τόν λόγον, έξαιρεΐσθαι δόξει τούς 
άλλους συνεχείς» καί σελ. 227 «καί νϋν δ’ ακούε περί ών δια
λέγεται πυρετών ούτως είρήσθαι τόν λόγον» καί σελ. 834 «έάν 
τό πυρρόν άκούσης τοιοϋτον ε~ιναι τήν χρόαν, δποία και ή σαν- 
δαράχη καλουμένη» καί σελ. 881 «ϊνα πεμφιγώδεις άκούσωμετ 
είρήσθαι τούς οίον σπινθήρων έξαλλομένων καί άπαντώντων τή 
χειρί φαντασίαν άποστέλλοντας» καί Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 746 
«εί δέ καί τήν πυκνήν καί ταχεΐαν κίνησιν τής καρδίας—άκούοι 
τις είρήσθαι καρδιωγμόν, έσχατον ήδη τοΰτο κακόν έστι».

Περί του συνδέσμου ’Ή τοΰ κειμένου έν τώ Όμηρικώ στίχω 
(Ίλ. Α, 117):

βουλομ’ έγώ λαόν σόον έμμεναι ή άπολέσθαι.

ποιούμενος λόγον δ Απολλώνιος έν τώ περί Συνδέσμων (σελ.
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489, 16) άποφαίνεται οτι εινε δεασαφητεχός^ τοΰ μεν προτέρου 
ύπαρξιν διασαφών, τοϋ δέ έπιφερομένου άναίρεσιν (σελ. 487, 
24), ώς έν τω βοΰΛομαε πάουτεεν η πένεσθαε, τεθειμένου μέν 
τοϋ πίουτεΐν βούΛορεαε, άνζ,ρημένου δέ τοϋ πένεσθαε (σελ. 489, 
6). Αέγει δ’ ό ’Απολλώνιος οτι και μετά τοϋ μορίου ΠΕΡ ποιεί
ται τήν σύνταξιν ό περί ού ό λόγος σύνδεσμος (σελ. 489, 27). 
σΟθεν και προφέρεται έν τω περί Συντάξεως τάς έξης ρήσεις, 
ύπ’ αύτοϋ πιθανώς κατεσκευασμένας' περεπατεεν έθεΛω ηπερ 
έστάναε (σελ. 30, 27), τό φεΛοΛογεεν βούΛοραε ηπερ τό 
π^ουτεεν (σελ. 32, 16), περεπατεεν έθέΛω ηπερ γράφεεν και 
έθέΛω χοεράσθαε η περεπατεεν (σελ. 241, 9 κέξ.). Πρβ. και ώ 
χαί πεστευτέον^ ως φασεν οί παάαεοί, ηπερ τοΐς ^Επερ,ερε- 
σροες και αί δέ αρφίποΛοε σεμνή Μζες ηπερ τό δμωαε χαΐ 
δμωίδες χτε. (Εύστάθ. σελ. 445, 32 και σελ. 1560, 12) και 
δροες δεε χεχρήσθαε ηπερ ύπογραφαες (Βεκκ. Άν. σελ. 6 60, 
7) και οί δέ νεώνεροε περεσώζονταε ηπερ άπό22υνταε (Σχολ. 
Ίπποκρ. και Γαλ. Τόμ. Α', σελ. 195), κτλ.

'Όμοια τοΐς ύπο τοΰ Απολλώνιου διδασκομένοις άναγινώ- 
σκονται έν τω Μεγάλω Έτυμολογικω, οιον σελ. 415, 52 αΤο 
δέ βούάοραε πΛουτεϊν η πένεσθαε τοϋ διασαφητικοΰ έστιν. 
*Εθος δέ τοϊς διασαφητικοΐς σύνδεσμοι; δύο πραγμάτων προκει- 
μένων τοϋ μέν ένος ποιεΐσθαι αϊρεσιν, τοΰ δέ έτέρου αποβολήν, 
και αποβολή μέν, ώς τδ

βούλομ’ έγώ λαόν σόον εμμεναι ή άπολέσθαι.

αϊρεσις δέ, ώς το

£ανις φρένων μοι μάλλον ή βυθός τύχης».

Είνε δέ ταΰτα ειλημμένα έκ τών τοΰ ΤΙρωδιανοΰ (Πρβ. σελ. 415, 
44 και Λέντζιον 'Ηρωδεαν· Τόμ. Α', σελ. 517).

Φέρεται δέ και έν τοΐς Όμήρου Έπιμερισμοΐς τοΐς έκδεδομέ- 
νοις έν τοΐς Κραμήρου ’Οξων. Άνεκδότοις Τόμ. Α', σελ. 189, 
21 «*Εστι δέ καί διασαφητικος δ έλεγκτικδς καλούμενος παρά 
τοΐς στωϊκοϊς. Ουτω λύσεις

βούλομ’ έγώ λαόν σόον εμμεναι ή άπολέσθαι.
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έστι γάρ ηπερ άΛοΜσΰαι—Το έν τη Όδυσσεια πάλιν λύσεις

■πάντες κ’ άρησαίατ* Αλαφρότεροι πόδας είναι 
ή άφνειότεροι χρυσοΐό τε έσθήτός τε.

ούκ έστι γάρ έκει διαζευκτικός* είσι γάρ οΐ άπρεπώς έκδέχονται 
την διάνοιαν, εΰξονται οί μνηστήρες η ταχείς είναι, ϊνα φύγωσιν, 
η πλούσιοι, ϊνα πείσωσιν. Ού παραληπτέον ούν ούτως άλλά ελεγ
κτικόν και διασαφητικόν». Πρβ. και Άν. Παρ. Τόμ. Γ', σελ. 
302, 25 και σελ. 352, 7. ’Έτι δέ Σχολ. Όδυσσ, σελ. 33, 6 
«Κοιμιστέον τον *Η* διασαφητικδς γάρ έστιν άντι τοϋ *ΉΠΕΡ, 
ού διαζευκτικός. Εύξονται μάλλον ταχείς είναι ηπερ πλούσιοι» 
και σελ. 371, 17.

Δύναται δέ κατά τόν Γαζην ό διασαφητικδς η έλεγκτικδς 
σύνδεσμος νΗ νά όνομάζηται και αναιρετικός. Ή ρησις τοϋ Γα· 
ζη, παρατεθειμένη και ύπο τοΰ Άσωπίου έν τη δεύτερα Περιόδω 
τοΰ Συντακτικού σελ. 684 έκ β', έχει ούτω: «Διαζευγνύων μέν 
τοίνυν δ ’Ή άορίστως ούκ άνευ ετέρου ’Ή λέγεται ήτοι προσκει
μένου η νοουμένου’ ώρισμένως δέ εϊτ’ ούν διασαφητικώς μόνος 
κεΐται*

βούλομ’ έγώ λαόν σόον έμμεναι $ άπολέσθαι.

σημαίνει γάρ τδ ούκ άποΛέσθαι' οθεν ίσως και άναιρετικός αν 
οικείως προσαγορεύοιτο». Πρβ. και Εύγέν. Βούλγαριν Σχολ. είς 
τδ Τέταρτ. Βιβλ. της Θεοδ. τοϋ Γαζη Γραμματικής σελ. 244 
«Διασαφητικός. 'Ότι θάτερον τών έν τω συνημμένω τιθησιν ώρι
σμένως. Σημαίνων δέ και τδ ού, άναιρετικδς, ήτοι αποφατικός άν 
λέγοιτο».

Υπάρχει δέ και γνώμη, καθ’ ην δ έν τω πολυθρυλητω στίχω 
της Ίλιάδος κείμενος σύνδεσμος είνε παρειλημμένος άντι τοϋ 
ΚΑΙ. ’Εν τώ Μεγάλω Έτυμολογικω σελ. 415, 33 άναγινώσκε- 
ται «Δηλοΐ δέ και τδν ΚΑΙ, ώς τδ

βούλομ’ έγώ λαδν σόον έμμεναι ?ή άπολέσθαι».

Γράφει δέ περί αύτοΰ δ Θείρσχιος έν τω περί Αναλογίας Μέρ. 
Α', σελ. 437 «Miro errore ad hunc versum notat E. M.: 
δηλοΐ δέ (nempe η) και τδν (nempe σύνδεσμον) καί) ώς τδ 
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βούλομαι κ.τ.λ., ut ή άπολέσθαι sit και άπολέσθαι έμέ, nisi 
voluerit ή esse pro εί και haecque lectio ei restituenda sit». 
Άτόπως ό Θείρσχιος ύπώπτευσε τήν παραδεδομένην έν τω Με- 
γάλφ Έτυμολογικω γραφήν, ής τό ύγιές τρανότατ’ άποδείκνυ- 
ται έκ τών εις την Ίλιάδα Σχολίων Τόμ. Α', σελ. 24, 6 «Ό 
δέ λόγος τοιοϋτος’ θέλω, φησίν, έγώ τόν όχλον μάλλον σώζε- 
σθαι και αυτός άπολέσθαι’ δ γάρ ’Ή σύνδεσμος άντι τοΰ ΚΑΙ 
παρείληπται τω ποιητή» και Τόμ. Γ', σελ. 31,1 «Ό δέ Ή 
διασαφητικός έστιν άντι τοΰ ’ΉΠΕΡ, ώς τό η άγνειότεροι— 
Πορφύριος δέ παραδιαζευκτικόν άντι τοΰ ΚΑΙ, οίον καί αυτός 
άπολέσθαι». Πρβ. καί Ευστάθ. σελ. 62, 18 «Ένταΰθα δέ φασιν 
οι παλαιοί ώς, εί μέν νοηθειη τό η άποΛέσθαε άντι τοΰ ’ΉΠΕΡ, 
διασαφητικός έστιν δ "Ή σύνδεσμος’ έάν δέ άντι τοΰ καί άπολέ
σθαι έμέ, παραδιαζευκτικός κατά τόν Πορφύριον» καί μετ’ ολί
γα «νΕτι δέ ορα καί αυτό τό μάλλον χαρακτηριστικόν δν τοΰ, 
ώς έρρέθη, διασαφητικοΰ τοΰ η άπολέσθαι’ έστι γάρ, φασί, δια- 
σαφητικός τοιοϋτος σύνδεσμος δ μεταξύ δύο λόγων τιθέμενος καί 
εκλεγόμενος τό έτερον, εις έπίτασιν δέ ποτέ προσλαμβάνων τό 
μάλλον έπίρρημα κατά τό ρηθέν τοΰ Φωκίωνος νόημα η τόν 
ΠΕΡ σύνδεσμον, ώς άνωτέρω γέγραπται’ παραδιαζευκτικός μέν- 
τοι δ μη τών δύο λέξεων τό έν δεχόμενος» καί Σχολ. Όδυσσ. 
σελ. 485, 29 «Ού διστάζει, άλλ’ δ ’Ή άντι τοΰ ΚΑΙ».

Παρατηρητέον δ’ ότι καί άλλα παραδείγματα εύρίσκονται έν 
τοΐς Όμηρικοΐς έπεσι της μετά τοΰ ’Ή η ΉΕΠΕΡ συντάξεως 
τοΰ ρήματος βοΰΛομαι, η βόΛοαα,ι, οίον Ίλ. Λ, 319 :

Τρωσιν δή βόλεται δόμεναι κράτος ήέπερ ήμΐν.

Ρ, 331:
ήμΐν δέ Ζευς μέν πολύ βούλεται ή Δαναοΐσι 
νίκην.

% 593’:
άφαρ κέ τοι αύτίκα δούναι 

βουλοίμην ή σοί γε, διοτρεφές, ήματα πάντα 
έκ θυμού πεσέειν και δαίμοσιν εϊναι άλιτρός.

?θδυσσ. Γ, 232.:
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βουλοίμην δ’ δν έγώ γε και ά'λγεα πολλά μογησας 
οΐκαδέ τ’ έλθέμεναι και νόστιμον ήμαρ Ιδέσθαι 
ή έλθών άπολέσθαι έιοέστιος.

Α, 489:
βουλοίμην κ’ έπάρουρος Ιών θητευέμεν άλλω 
άνδρι παρ’ άκλήρφ, ω μή βίοτος πολύς εΐη, 
ή πασιν νεκύεσσι καταιρθιμένοισι άνάσσειν.

Μ, 350 :

βούλομ’ άπαξ προς κύμα χανών άπο θυμόν δλέσσαι 
ή δηθά στρεύγεσθαι έών έν νήσω έρήμρ.

Π, 106:
βουλοίμην κ’ έν έμοίσι κατακτάμενος μεγάροισι 
τεθνάμεν ή τάδε γ’ αίέν άεικέα έργ*  όράασθαι.

(*) Πρβ. και "Εντζιον Λ n h. Ζ u Η ο m. 11 i a S Μέρ. Γ', σελ. 13,

Ρ, 81 :
αύτον έ'χοντα σέ βούλομ’ έπαυρέμεν ή τινα τώνδε.

Ρ, 404:
αυτός γάρ φαγέμεν πολύ βούλεαι ή δόμεν άλλω.

Φαίνεται δ’ ήμΐν φυσικωτάτη ούσα ή σύνταξις αύτη, διότι τδ 
ρήμα βούλομαι ή βόΛομαι είνε ούτως ύπδ τοΰ ποιητου παρει- 
λημμένον έν τοΐς καταλεχθεΐσι χωρίοις, ώστε περιέχει μέν έν 
έαυτω τήν έννοιαν τής συγκρίσεως, ισοδύναμε? δέ πως τω βού
λομαι μάλλον^ προαιρούμαι, κτλ. (λατ. malo). Πρβ. καί Ίλ. 
Α, 112 «έπεί πολύ βούλομαι αύτήν οίκοι έ'χειν», τουτέστιν: 
έπειδή πολύ προαιρούμαι αύτήν οίκοι έ'χειν ή τά λύτρα. Κατά 
τδν αύτδν τρόπον έκλαμβάνεται τδ περί ού δ λόγος ρήμα καί έν 
Ίλ. Γ, 41 και έν Όδ. I, 96 καί Λ, 358 καί Ο, 88 (καί Ρ, 
228 καί Σ, 364) (*)

νΕχομεν δέ καί έξ άλλων ποιητών νά μνημονεύσωμεν παρα
δείγματα τής προκειμένης έν τω λόγω χρήσεως, οίον Θέογν. 
145:

βούλεο δ’ εύσεβέων όλίγοις ούν χρήμασιν οικεΐν 
ή πλουτεΐν άδίκως χρήματα πασάμενος.
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^αί Εύριπίδ, Άνδρομ. 350 :

■πάσας Sv εδνάς θυγατέρ’ ήδικημένην 
βούλοι’ αν εδρειν $ παθεΐν άγω λέγω;

Πρβ. κοά Άνθολ. Παλ. Ε', 141 :

ναι τον 'Έρωτα, θέλω τδ παρ’ ούασιν Ήλιοδώρας 
φθέγμα κλύειν ή τας Λατοΐδεω κιθάρας.

και Ε', 292:

άλλά τί μοι τών ήδος; έπει σέο μΰθον άκούειν 
ήθελον ή κιθάρης κρούσματα Δηλιάδος.

Έν άποσπάσματι τοΰ Ευριπίδου παρά Σέξτω τώ Εμπειρικό σελ. 
557, 22 άναγινώσκεται:

μίκρ’ άν θέλοιμι και καθ’ ημέραν εχων 
άλυπον οίκεΐν βίοτον ή πλουτών νοσεΐν.

Άλλά προκριτωτέρα εινε ή γραφή «άλυποΣ οίκεΐν μαΛΛοΐ η 
πλουτών νοσεΐν».

Φέρεται δέ και παρ’ Ήροδότω βιβλ. Γ', 40 «καί κως βούλο
μαι και αύτάς και τών άν κήδωμαι τά μέν τι εύτυχέειν τών πρηγ- 
μάτων τά δέ προσπταίειν — ή εύτυχέειν τά πάντα» (Πρβ. κα* 
Γ', 124) καί παρ’ Αίλιανώ π. Ζώ. Έπιλ. (σελ. 435, 1 Τεϋβν.) 
«βουλοίμην γάρ άν μάθημα εν γοΰν πεπαιδευμένον περιγενέσθαι 
μοι ή τά άδόμενα τών πάνυ πλουσίων χρήματά τε άμα και κτή
ματα» και παρά Πλουτάρχω Άλεξ. 7 «έγώ δέ βουλοίμην άν 
ταΐς περί τά άριστα έμπειρίαις η ταΐς δυνάμεσι διαφέρειν». Πρβ. 
καί Πολύβ. σελ. 864, 13 «πάν γάρ (άν) βουληθήναι τον Φίλιπ
πον άναδέξασθαι η καταφανή γενέσθαι 'Ροδίοις τήν έν τούτοις 
αύτοϋ προαίρεσιν» καί Έπίκτ. Διατρ. Γ', α', 41 «δοκεΐς γάρ μοι 
πάντα θέλειν άκοΰσαι ή τούτο». Κοραής Έπικτ. Λιατρ. σελ, 
368 «'Η σύνταξις κατά το (’ίλιάδ. α', 117),

Βούλομ’ έγώ λαδν σόον εμμεναι ή άπολέσθαι».

Κατά τόν αύτάν τρόπον εύρίσκεται ενίοτε καί τό αίροϋμαι 
συντεταγμένον, ετι δέ καί τά δέχομαι, οίον Πίνδαρ. Νεμεον. Γ, 
58 «έπεί τούτον ή πάμπαν θεάς εμμεναι οίκεΐν τ’ έν ούρανφ εΐ- 
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7ετ’ αιώνα φθιμένου Πολυδεύκης Κάστορο.ς έν πολέμω». Ξενοφ. 
Άγησ. Δ', 5 «οστις δ’ ήρεΐτο καί συν τώ γενναίω μειονεκτεΐν ή 
συν τώ άδίκω^πλέον έ'χειν, κτέ.». Λυσ. ή Ψευδολυσ. Έπιτ. 62 
«θάνατον μετ’ ελευθερίας αιρούμενοι ή βίον μετά δουλείας». Δη- 
μοσθέν. σελ. 24, 22 «την της ήμετέρας πόλεως τύχην άν έλοί- 
μην—η τήν εκείνου». Πλατ. Φιλ. σελ. 63, β' «ρών ούκ άν δέ- 
ξαισθε οίκεΐν μετά φρονήσεως πάσης ή χωρίς τοΰ φρονεΐν ;»(*). Λυσ. 
κ. Θεομν. 21 «έγώ γοΰν δεξαίμην άν πάσας τάς ασπίδας έρρι- 
φέναι ή τοιαύτην γνώμην έχειν περί τόν πατέρα» (Πρβ. Φροβερ- 
γήρον Λυσ. Τόμ. Β', σελ. 72).

Συνήθως προσυπακούεται έξωθεν τό συγκριτικόν έπίρρημα 
paddov^ οίον βούλομαι (paJUov) ή, ήρεϊΐο (paAJlov) η, κτλ. 
(νΐδε Βιγήρον κ. Ίόιωτ· σελ. 409 έκδ. δ' Έρμ. καί Βόσιον 
'ΕΛΛείψ. σελ. 769 Σχ. καί Βαίριον 'Ηροδ. Τόμ. Β', σελ. 84 
έκδ. β', κλπ. Πρβ. καί Έρμαννόν Opusc. Τόμ. Α', σελ. 208 καί 
210). Ό Θείρσχιος (περί ΛναΛογ. Μέρ. Α', σελ. 439) έκλαμ- 
βάνει τό βούΛορ έχω .Ιαόν σόον ερρεναι η άπολέσθαι ισο
δύναμον τώ βούΑορ εγώ Λαόν σόον ερρεναε ΑΝΤΙ ΤΟΎ 
άπολέσθαι,.

'Ο Ούελκήρος έν τή έκδόσει τοΰ Θεόγνιδος (σελ. 93) σημειοΰ- 
ται: «βούλεο,| subaudito μάλλον, ut Iliad. I, 117 βούλομ’ 
έγω λαόν σόον έμμεναι ή άπολέσθαι, quem locum nostro con
fert L. Bos. p. 769 Schaef. Aesch. Sept. 619 φιλεΐ δέ σι
γάν ή λέγειν τά καίρια. Cf. V alcken. Sei. ad Ν. T. ed. Was- 
senb. i, 224 s.». Άλλ’ έν τώ Αίσχυλείω χωρίω έχει προφα
νώς ό σύνδεσμος ’Ή διαζευκτικήν δύναμιν, γελοιοτάτη δ’ αύτοΰ 
παρεκδοχή έγένετο ύπό τοΰ Ούελκήρου.

Περί άλλων τινών χρήσεων, έν αίς έξυπακούεται τό έπίρρημα 
paddov η έκλαμβάνεται τό απόλυτον αντί τοΰ συγκριτικού, θά 
διαλάβωμεν μετά πολλής ακρίβειας έν έτέρω τόπω. ’Ίδε Βόσιον 
ΕΛΑεΙψ. σελ. 770 καί Βυττεμβάχιον ΠΛουΐ. 'HOlx. Τόμ. Τ',

(*) Άλλ’ ό Βάδαμος (Μνημοσ. 4879, σελ. 25) άναγινώσκει «μών 
δν δέςαισθε οίκεΐν φρονήσεως πάσης χωρίς ;».

(Αθηναίου τεύχος έ έτους ζ'.) 26
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σελ. 949 και Ούάλζιον 'Ρητ- ΈΜ· Τόμ. Α', σελ. 563 και Κ. 
Φ. Έρμαννόν Αουχ. πως δει χτέ. σελ. 124 και Βοιμελιον Αη— 
μοσθ. πρός Λεπτίν. σελ. 64 και Φροβεργήρον Λυσ. Τόμ. Β', 
σε^. 161. Πρβ. καί Κυννήρον Αιεζοδ. Γραμμ,· Τόμ. Β', σελ. 
841 έκδ. β' καί Ούϊνήρον Γραμματ. τής Καιν. Αιαθ. cz\. 215 

έκδ. ς'.
Το χωρίον τοϋ Θουκυδίδου τό μνημονευόμενον ύπό τοϋ Γαλη

νού κεΐται έν βιβλίω Γ', κεφ. 23 «κρύσταλλός τε γάρ έπεπήγει 
ού βέβαιος έν αύτη ώστ’ έπελθεΐν, άλλ’ οίος άπηλιώτου ή βορέου 
ύδατώδης μάλλον». Σχολ. «Ή βορέου : δ ’Ή σύνδεσμος άντί 

τοΰ *ΉΠΕΡ κεΐται* βορέας γάρ βέβαιον ποιεί κρύσταλλον, άπη- 
λιώτης δέ υδατώδη». '0 Δοβραΐος [Α drersar. Τομ. Α', σελ 55) 
έξήλειψε τό ή βορέου, ό δέ Κρυγηρος (Θουχνδ. Τόμ. Α', β', 
σελ. 19 έκδ. β') εϊκασεν ή εϋρου (Πρβ. και Κλασσήνιον Θου- 
χνδ. Τόμ. Γ', σελ. 187).

§ 6. άφ έτέρας—άμφοτέρας
και

ώσπερεϊ—χρησμούς—ώσπερ οί χρησμοί·

Ψελλός ΑεΛτ· ΈΛΛην. Ά.ΙΛηΡ 1877, σελ. 128, 2 «ώς ή 
Λύκειος καί Στωϊκή καί Ακαδημαϊκή', η εί τις άμφοτέρας αιτίας 
την προσωνυμίαν εΐληχεν, ώς ή Περιπατητική καί Εφεκτική ή 
τε Δογματική καί Εξεταστική» καί σελ. 128, 8 « Ης διαιρε- 
θείσης δόξαις έτερογνώμοσι, προστάται τών παρ’ έκάστοις δόξων 
άλλοι άλλως (Γρ. αΛΑωΝ) έπέστησαν, ών πάντων έπισημότερος 
Πυθαγόρας έγένετο, Θαλή μέν συνακμάσας τώ Μιλησίω, ποΛύ 
δέ τήν έχείνου σοφίαν διενεγχών— Ούτος δ Πυθαγόρας ού 
πάντων άποδεικνύειν εΐωθε, τά πλείω δέ, ώσπερ οί χρησμοί, 
έκ τών στηθών άναπνεϊν, καί τών αιτίων οί πλείους τών έκείνου 
λόγων έστέρηνται».

Άτοπώτατα δ έκδοτης έγραψεν «ή εί τις ΑΓ άμφοτέρας αι
τίας τήν προσωνυμίαν εΐληχεν», προχειροτάτης οΰσης τής αλη
θούς άναγνώσεως «ή εί τις άφ έτέρας αιτίας τήν προσωνυμίαν 
εΐληχεν».
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Προφανής δ’ είνε, νομίζομεν, ή πλημμέλεια τοΰ τε «πολύ δέ 
την έκείνου σοφίαν διενεγκών», άνθ’ ού άναγνωστέον «πολύ δέ 
ΤΙ εκείνου σοφίΑ διενεγκών», καί του «ούτος δ Πυθαγόρας ού 
πάντων άποδεικνύειν είωθε, τά πλείω δέ, ώσπερ οί χρησμοί, έκ 
τών στηθών άναπνεΐν», δπερ μεταβλητέον είς τδ «ούτος δ Πυ
θαγόρας ού πάντΑ άποδεικνύειν ε’ίωθε, τά πλείω δέ ώσπερΕΙ 
χρησμΟΤΣ έκ τών στηθών άναπνεΐν.

Τοϋ χρησμούς άναπνεΐν παρέχει ημΐν παράδειγμα και δ Φι- 
λόστρατος λέγων σελ. 509 «απ’ Αίσχίνου δ’ ήρξατο θεοφορήτω 
ορμή άποσχεδιάζοντος, ώσπερ οί τούς χρησμούς άναπνέοντες».

Γνωστόν δ’ ύπάρχει δτι οί λόγοι η τά διδάγματα του Πυθα- 
γόρου ειχον δμοιότητα πρδς τούς χρησμούς η ήσαν οίονεί χρη
σμοί^ πυθόχρηστα παραγγέλματα· Ίάμβλιχ. περί τοΰ Πυθαγ. 
βίου § 105 «Και εί μή τις αυτά τά σύμβολα έκλέξας διαπτύ- 
ζειε καί άμώκω έξηγήσει περιλάβοι, γελοία άν καί γραώδη δό- 
ξειε τοϊς έντυγχάνουσι λήρου τε μεστά καί αδολεσχίας' έπειδάν 
μέντοι κατά τδν τών συμβόλων τούτων τρόπον διαπτυχθή καί 
φανερά καί εύαυγή άντί σκοτεινών τοϊς πολλοΐς γένηται, θεο- 
προπία χαί χρησμοΐς τισι τοϋ Πυθίου αναλογεί καί θαυμα
στήν διάνοιαν δαιμονίαν τε έπίπνοιαν έμποιεϊ τοΐς νενοηκόσι τών 
φιλολόγων». Πρβ. καί § 161 «Καί τάς κοινάς δή έπιστήμας, 
ώσπερ τήν αποδεικτικήν καί τήν δριστικήν καί τήν διαιρετικήν, 
παρέδωκε τοϊς άνθρώποις, ώς έστιν άπδ τών Πυθαγορικών υπο
μνημάτων είδέναι. Είώθει δέ καί διά κομιδή βραχυτάτων φωνών 
μυρίαν καί πολυσχιδή έμφασιν συμβολικώ τρόπω τοϊς γνωρίμοις 
άποφοιβάζειν, ώσπερ διά χειροχρήστων (*)  τινών λόγων ή μικρών 
τοϊς δγκοις σπερμάτων δ Πύθιός τε καί αύτή ή φύσις πλήθη άνή- 
νυτα καί δυσεπινόητα εννοιών καί άποτελεσμάτων ύποφαίνουσι» 
καί ©εοδώρητ. Αόγ. Α' «Πυθαγόρας—νόμον έτεθείκει τοΐς φοι- 

(*) Άντί τοΰ χειροχρήστων ο μδν Τουπιος άνέγνω I ε ρ ο
χ ρ ή σ τ ω ν μεταβαλών καί τδ λ ό γ ω ν είς τδ λ ο γ ί ω ν, ό δέ Κου- 
στήρος πυΟοχρήστων. Πρβ. και Βυττεμβάχιον Π λ ο υ τ. Ή θ ι κ· 
Τόμ. Τ', σελ. 772.

26*



364 ΚΡΙΤΙΚΑ'ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ,

τηταΐς πενταετή χρόνον σιγήν αγειν και μόνον επέχειν τω λογω 
τάς άζοάς, ϊνα άναμφισβητητως και άμαχητως δεχωνται τα λε- 
γόμενα πιστεύοντες ούτως εχειν και μη πολυπραγμονοΰντες ως 
ένδοιάζοντες. Τω τοι και οί εκείνον διαδεξάμενοι, εί τις έπήτησε 
(Γρ. 'ΑΠήζησε} τών λεγομένων άπόδειξιν, αύτός έφα λέγειν είώ- 
θεσαν πάσης άποδείξεως ίσχυροτέραν και είναι νομίζοντες και 
εχειν κελεύοντες την Πυθαγόρου φωνήν», κτλ. (*)

Τό ώ φέρονται έν τή Ελληνική γλώσση ομοια τό
ώσεί και ώσανεί καί ώσπερανεί και καθαπερανεί και οίονεί, 
μετέπεσε κατ’ έσφαλμένην άνάγνωσιν είς τό ώσπερ οί και παρά 
Θεοφράστω π. Φυτ. 'Ιστορ. Ε', δ', 5 «έντίκτει γάρ ώσπερ και 
τοΐς δένδροις δ κεραστής καλούμενος, όταν τιτράνη (Γρ. τΕζράνη) 
καί κοιλάνη περιστραφείς, ώσπερ οί μυόχοδοι». Γραπτέον ώσπε- 
ρεί μυόχοόα. Ό Ούϊμμήρος έξέδωκεν «όταν τιτράνη και κοι- 
λάνη περιστραφείς ώσπερεί μυοόόχον».

Έν τη αύτη τού Δελτίου της Ελληνικής Αλληλογραφίας σε- 
λίδι, έν ή κεϊνται αί παρατεθεΐσαι ρήσεις, άναγινώσκεται καί 
(στίχ. 28) «Άλλ’ Έλληνες μέν διττόν γένος τών δντων ύπο- 
στησάμενοι, υπερφυές τε καί φυσικόν, την μέν περί τό πρώτον 
στρεφομένην παιδείαν τελευταίαν καί φυσικήν, τά δ’ έναντία με- 
σότητι καταδεΐν είωθότες αεί την μαθηματικήν ουσίαν μεταξύ 
τούτων τιθέασι», οπερ ούδείς δύναται νά νόηση, άν μή άναπλη- 
ρωθή ούτω πως' «τήν μέν περί τό πρώτον στρεφομένην παιδείαν 
(πρώτην καί υπερφυή καλοΰσι φιλοσοφίαν, τήν δέ περί τό δεύ
τερον) τελευταίαν καί φυσικήν».

§ 7. εχεις—εχειν·

Γαλήν. Τόμ. ΙΘ', σελ. 21 «Έπεί δ’ ούκ έπειθόμην—οίηθέν- 
τες οί βάσκανοι εχειν έξελεγχθήναί με φοβούμενον, ού καταφρο- 
νοΰντα τής φλυαρίας αύτών, προσποιεΐσθαι μεγαλοφροσύνην ούδέ 
τοΰ σκώπτειν άπείχοντο καθ’ έκάστην ημέραν είς τό τής Ειρήνης 
τέμενος άφικνούμενοι».

(·) ’Ίδε Ποττήρον Κ λ ή μ. Ά λ’ε ξ. Τόμ. Δ', σελ. 239 Δινδ.
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Τδ παντελώς άνάρμοστον άπαρέμφατον εχειΝ μετατυπωτέον 
εις τδ δνομα εχειΣ' «οίηθέντες οί βάσκανοι εχεις έξελεγχθήναι 
με φοβούμενον, κτέ.».

Οί λίαν πονηροί καί μοχθηροί καί κακεντρεχείς ά'νθρωποι, οι- 
τινες κακά αεί τοΐς άλλοις μηχανώνται καί παρασκευάζουσιν η 
έπιβουλεύουσι καί έπηρεάζουσι, προσφυέστατα παραβάλλονται 
πρδς τούς έχεις η καί ονομάζονται έχεις, οίον Δημοσθέν. (η Ύπε- 
ρείδ.) σελ. 786, 52 «άλλά πορεύεται διά της άγοράς, ώσπερ 
JjiC η σκόρπιός, ήρκώς τδ κέντρον, αττων δεύρο κάκεΐσε, σκο
πών τίνι συμφοράν η βλασφημίαν η κακόν τι προστριψάμενος και 
καταστήσας είς φόβον άργύριον είσπράζεται» και σελ. 799, 96 
«τδν αύτδν τοίνυν τρόπον, ώ άντρες Αθηναίοι, και όταν συκο
φάντην καί πικρδν καί εχιν την φύσιν ά'νθρωπον ίδητε, μη πόθ’ 
έκαστον ύμών δηξεται περιμένετε, άλλ’ δ προστυχών άει τιμω- 
ρησάσθω». Πρβ. καί 'Αρποκρατ. «Άργάς:—Τιμαχιδας δε ο 
’Ρόδιος ού κατά γλώτταν καλεισθαι τδν δφιν άργάν φησιν, άλλά 
γένος τι είναι δφεως τούς’άργάς. Αέγεσθαι ούν είκδς τδν Δημο- 
σθένην, επιτροπής τοΐς έπιτρόποις δίκας λαγχάνοντα, όφιν διά τδ 
θηριώδες. Καί αύτδς τούς τοιούτους δφεσιν εικάζει έν τω κατ’ 
Άριστογείτονος» {*) καί «Παρεΐαι δφεις:—Ό δέ Υπερείδης έν 

τώ κατά Δημάδου γράφει ταυτί’ είναι δέ τούς ρήτορας όμοιους 
τοΐς δφεσι’ τούς τε γάρ δφεις μισητούς μέν είναι πάντας, τών δέ 
δφεων αύτών τούς μέν εχεις τούς άνθρώπους άδικεΐν, τούς δέ πα
ρειάς αύτούς τούς έχεις κατεσθίειν». "Ετι δέ Θεόφραστ. Χαρακτ. 
Α' «τά δή τών ηθών μή απλά άλλ’ επίβουλα φυλάττεσθαι μάλ
λον δει ή τούς εχεις».

Φέρεται δέ καί έν ταϊς Έπικτήτου Διατριβαΐς Α', κη', 9 «τί 
ούν χαλεπαίνεις αυτή δτι πεπλάνηται ή ταλαίπωρος περί τών 
μεγίστων καί έ'χις άντί άνθρώπόυ γέγονεν;» καί Δ', α', 127 
«έκεΐνος δέ βλαπτόμενος έστιν, δ τά οίκτρότατα πάσχων καί 
αίσχιστα, δ άντί άνθρώπόυ λύκος γινόμενος ή εχις ή σφήξ·,»

Κατά τδν αύτδν τρόπον παραλαμβάνεται καί τδ εχιόκα,

Τδε Δινδόρφιον 'Αρποκρατ. Τόμ. Α', σελ. 54. 
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οίον Αίσχύλ. Χοηφ. 248 «θανόντος έν πλεκταΐσι και σπειρά- 
μασι δεινής έχίδνης» καί Εύριπίδ. Ίων. 1262 «οϊαν έχαναν 
τήνδ’ έφυσας». Πρβ. και Σοφοκλ. Άντιγ. 523 «η κατ οίκον ως 
εχιδν’ ύφειμένη λήθουσά μ’ έξέπινες». Ούδενί δ’ άγνωστον υπάρ
χει το έν τή Καιν/j Διαθήκη άπαντών γεννήματα εχιόνών 
(Ματθ. Γ', 7. ΙΒ', 34. ΚΓ', 33. Λουκ. Γ', 7).

Ώς δ’ ό Γαληνός είπεν οί βάσκανοι, εχεις, ούτως ό 'Αλικαρ- 
νασσεύς Διονύσιος η βάσκανος Έριννς, οίον 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 
1868 «έως άν ήδε ή βάσκανος Έρινύς καί φαγέδαινα έγκαθη- 
μένη πάντα σήπη καί διαφθείρη τά καλά».

§ 8. ά^' άττα ειάη—ά22α τά ειάη 
καί

ανωφελή άττα—ανωφελή καί άγη.

Φίλων Τόμ. Β', σελ. 288 «ώσπερ άν εί τις σωρόν ποιήσει 
κριθάς καί πυρούς καί όρόβους καί aAJa τά εΐόη τών σπαρτών 
είς τό αύτό είσενεγκών» καί Θεμίστ. σελ. 391, 23 «ούδέ γάρ· 
τοΐς αύληταΐς δτι έν κοινω αδουσιν έπιτιμώμεν ούδέ τοϊς ρήτορ- 
σιν δτι έν κοινω ρητορεύουσιν, άλλ’ δτι άνωφεΛη καϊ άγη πρός 
αρετήν οί μέν αδουσιν οί δέ λέγουσιν».

Ό Φίλων έ'γραψεν άναμφιλόγως «καί ά^Χ άττα εϊδη τών 
σπαρτών», ώς έν Τόμ. Δ', σελ. 303 «καί μυρία ά22' άττα πα- 
ρατηρήσαντες». Πρβ. καί Τόμ. Γ', σελ. 100 «έκάστη μικρά 
άττα τών έν τή φύσει παρεσπάσατο» καί Τόμ. Ε', σελ. 163 
«καί ετερα άττα έν ποσί τιθέντες» καί σελ. 305 «καί ά,Πα 
άττα τών ατιμότερων» καί σελ. 312 «καί άποτρώγουσι ρΐνας, 
ώτα, δακτύλους, ετερ’ άττα μέρη τοϋ σώματος». Κακώς έν 
Τόμ. Γ', σελ. 117 φέρεται «όποια άττα τήν φύσιν έστίν» άντί 
τοϋ άττα> ώς έν τοΐς Ίπποκρατείοις Τόμ. Β', σελ. 459 «δκοΐα 
άσσα έργάζεται έν τώ σώματι» άντί τοϋ άσσα. Πρβ. ’θδ. Τ. 
218:

ειπέ μοι όπποΐ’ άσσα περί χροι ειματα έστο.

Παρά τώ Θεμιστίω δ μέν Πετάβιος είκασεν «άλλ’ δτι ά μη 
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ώφεΜ) μηδ' άγη πρός αρετήν», δ δέ Ίακώψιος «άλλ’ οτι ανω
φελή χαι άχρεΐα πρδς άρετη'ν». ΔύναταΓδέ τις νά τοπάση χαι 
«άλλ’ δτι άνωφελη καί πρός άρετην».

’Αλλ’ ημείς νομίζομεν δτι άποκαθίσταται η γνήσια γραφή, 
άν μεταβληθη τό ρήμα άγη είς την άντωνυμίαν άττα, έκβληθη 
δ’ ό σύνδεσμος ΚΑΙ ώς ύπό ξένης χειρός παρεγκείμενος* «άλλ’ 
δτι ανωφελή άττα πρός αρετήν οί μέν αδουσιν οί δέ λέγουσιν». 
Πρβ. Άριστοτ. Ζω. 'Ιστορ. Δ', α', 12 «έχουσι δέ και τριχώδη 
άττα εν τω σώματι» κα'ι δ', 15 «ύποκάτω δέ τούτων τό στόμα 
και περί αύτό καθαπερεί άττα πλείω» και Ε', η', 1
«οίον τών τ’ ένυδρων γένη άττα καί τών πτηνών», κτλ.

Ποιείται δ’ δ Θεμίστιος πολλάκις'χρησιν της άντωνυμίας άττα 
λέγων σελ. 2, 4 «σμικρά άττα δύναται». σελ. 285, 25 «έπα· 
πειλεΓ δεικά άττα με έργάσεσθαι καί άνηκεστα». σελ. 301, 9 
«και τά τοιαντα άττα άτεχνώς σκοτεινά—ρήματα της Άρι- 
στοτέλους διαλεκτικής», σελ. 303,_6 «είς δουλικά άττα δια
κονέματα». σελ. 306, 19 «άπέδειξας δέ ^καί φαρμάκια άττα 
συγκείμενα κτέ.». σελ. 307, 7 «συγγράμματα άττα σοι πε- 
ποιηται σμικρά η μεγάλα κτέ.;». σελ/308, 21 «καί τοιαντα 
άττα μορμολύκεια». σελ. 325, 11 «συνελεξάμην έμαυτώ πο2- 
άά άττα βασανιστήρια», σελ. 326, 26 «οσα τέ έστι καί όποια 
άττα γνωρίσματα», σελ. 330, 24 «θηρία μέν γάρ καί ιχθύς 
ά22α άττα δελεάσματα προδεικνύντες αίρούσιν». σελ. 330, 34 
«τά δέ καθ’ εκαστα άγκιστρα της Θήρας όποια άττα έσται λέ- 
γωμεν εφεξής». σελ. 335, 32 «προστιθέμενοι δέ φάρμακα άττα 
ού ξύν άλγηδόνι τό πάθος ίώνται». σελ. 355, 26 «έμοί νέω 
δντι συγγράμματα άττα πεποίηται». σελ. 395, 31 «ώς μι
κρά άττα και ολίγου άξια είς την τέχνην πορισαμένους».

Ό Κόβητος άποδοκιμάζων την άνευ έκθλίψεως εκφοράν της 
πρό τού άττα κείμενης λέξεως γράφει (Μκημοσ. 1862, σελ. 
222) «Delectat eum imprimis Atticum et Platonicum 
άττα, sed in eo usu peccant librarii elisam more Atti
co vocalem ingrate supplentes, veluti p. 2 A. σμικρά 
άττα, p, 249 A. δουλικά άττα, p. 266 C. ποΛΛά άττα, p.
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267 Δ. iM-M άττα, ρ. 271 C. Wa άττα, et passim ali- 
Bi, quum perpetua, fuerit in talibus elisio πόλλ α^τα, 
όλίγ’ άττα, άλλ’ άττα cet. Nonnumquam scribae peccant 
etiam in Platone, sed in Themistii libris perpetuus is 

error est nusquam tolerandus».
Εύρίσκεται δ’ όμως παρά τω Θεμιστιω και τό κατ’ εκθλιψιν 

προενηνεγμένον ά2Χ άττα έν σελ. 416, 15 και 417, 6 και 
442, 18 και 443, 10. Ακριβέστατα περί τής προκειμένη; 
χρήσεως θά διαλάβωμεν έν άλλω τόπω.

’Ολίγοι δ’ ίσως άγνοοϋσιν οτι ή αντωνυμία άττα εινε μια 
τών Άττικωτάτων εκείνων λέξεων, αίς λίαν ήσμένιζον οί Άτ- 
τικισταί κοσμοΰντες έκάστοτε καί καλλωπίζοντες τόν λόγον δι’ 
αύτών. Λουκιαν. 'Ρητ. Διδασκ. 16 «έπειτα δέ πεντεκαίδεκά 
που ή ού πλείω γε τών είκοσιν Αττικά ονόματα έκλέξας ποθέν 
καί ταΰτα ακριβώς έκμελετήσας πρόχειρα έπ’ άκρας τής γλώτ- 
της έ'χε, τό άττα καί κάτα καί μών καί άμηγέπη και λώστε και 
τά τοιαΰτα, καί έν άπαντι λόγω καθάπερ τι ήδυσμα έπίπαττε 
αύτών» καί 18 «καί έπί πάσι τά ολίγα έκεϊνα ονόματα έπιπο- 
λαζέτω καί έπανθείτω καί συνεχές (έστω) τό άττα καί τό δή- 
πουθεν, καν μηδέν αύτών δέη* .καλά γάρ έστι καί είκή λεγάμε
να» καί 20 «οί πολλοί δέ τό σχήμα καί φωνήν καί βάδισμα καί 
περίπατον καί μέλος καί κρηπίδα καί τό άττα σου έκεϊνο τεθή- 
πασιν» καί Λεξιφάν. 21 «νΑρξαι δή έμείν. Βαβαί. Πρώτον τουτί 
τό μών, ειτα μετ’ αύτό έξελήλυθε τό κάτα, ειτα έπ’ αύτοΐς τό 
ή δ’ δς καί άμηγέπη καί λώστε καί δήπουθεν καί συνεχές τό 
άττα». Πρβ. καί Θεμίστ. σελ. 308, 27 «άλλ’ εύ μάλα άνακυ- 
κλήσας τό δήπουθεν καί τό κάπειτα καί τώ Διοσκόρω οίχήσεται 
άποτρέχων καταγελάσας σου πλατύ τής άμαθίας καί νωθείας».

Πολλάκις δέ παρεφθάρη ύπό τών βιβλιογράφων ή άντωνυμία 
ΑΤΤΑ καί κατ’ εκθλιψιν ATT’ μεταβληθεισα είς τό ΑΤΕ, ΑΓΕ, 
ΑΤΙ, ΑΤ’, ΑΓ’, καθά παρετήρησεν δ πολύς Κόβητος Νον. Lect. 
σελ. 153 καί 279 (Πρβ. καί Πόρσωνος Tracts and Miscel- 
laneous Criticisms σελ. 390 καί Δαβησίου Miscellanea Cri
tica σελ. 550 Κιδδ.).
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*Ως δέ μετέπεσε το ΑΤΤΑ είς τδ ΑΓΕ, ούτως ήδύνατο νά 
μεταπέση και είς τδ ΑΓΙ3. Συχνότατη είνε έν τοΐς άντιγράφοις ή 
σύγχυσις τοϋ Τ καί Γ (Πρβ. Μέρ. Τέταρτ. § 5), εύρίσκεται δ’ ε
νίοτε καί ή τοΰ ΤΤ καί Γ καί ή τοΰ ΓΓ καί Τ, οιον

Λ^οστάΤΤ ει,ν—προσάΓειν. "Εφορ. άποσπ. 27 «σχεδόν γάρ 
έφ’ άπασιν αύτοΐς προσάγειν δ θεός εΐωθεν Άχελώω θύειν». Πν* 
άποβη καταληπτά ή ρήσις αύτη, άναγκαίως έχει νά μετατυπω
θώ τδ προσάΓειν είς τδ προσΤάΤΤεστ.

άΓωσιν—αΤΤωσιν—ΤάΤΤωσιν. Ίάμβλιχ. περί τοΰ Πυ- 
θαγορ. βίου § 2 «παρακαλέσαντες τούς θεούς ηγεμόνας καί έπι- 
τρέψαντες αύτοΐς εαυτούς καί τδν λόγον έπώμεθα ή άν τάττω- 
σιτ». Ό έν Φλωρεντία κώδιξ έχει άττωσιν. Ή αληθής γραφή 
είνε «έπώμεθα ή άν άγωσιν», ώς έν τώ Φαίδρω τοΰ Πλάτωνος 
σελ. 237, δ' «ήμών έν έκάστω δυο τινέ έστον ιδέα ά'ρχοντε και 
ά'γοντε, οιν έπόμεθα άν άγητον». Φέρεται δ’ έν τώ αύτώ συγ- 
γράμματι τοΰ Ιάμβλιχου § 15 καί «κατά τδν πλουν έγκρατώς 
αύτοϋ καί σεμνώς ακολούθως τε τη συντρόφω έπιτηδεύσει όια~ 
τάττοντος», οπερ όρθώς δ Κουστήρος μετέγραψε όιάγονζος (’Ίδε 
Κόβητον Collect. Crit. σελ. 307 καί 310).

στgaTΓεύομαι—στ ραΤεύομαι, , στραΓΓεύεσθαι—στρα- 
Τεύεσθαι, κτλ. ’Ίδε Βαλκενάριον Παφατηφ. είς Άμμων. 
130 κέξ. "Αλβέρτον 'Ησύχ. Τόμ. Α', σελ. 1169 καί Τόμ. Β', 
σελ. 260 καί 407 καί 1276 καί Βεκκήρον Άριστοφ. Τόμ. Γ', 
σελ. 13 καί 285.

άΤεΛείην—άΓΓεΆίην. Ήρόδ. Α', 54 «Αελφοί δέ άντί τού
των εδοσαν Κροίσω καί Λυδοΐσι προμαντηΐην καί άτε.Ιείην καί 
προεδρίην». ’Εν τοΐς άντιγράφοις φέρεται καί άΓε^είην καί άΓ^ 
ΓεΛίην.

§ 9. σκορόι,νάσθαι—σκοτοάινάσθαι.

Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', ά, σελ. 168 «Άλλά καί τδ χασμάσθαι, 
καθάπερ και σκοτοόινασθαι^ περιεχομένης τινδς έν τοΐς μυσί, 
δι’ ών καί αί κατά προαίρεσιν γίνονται κινήσεις, ήτοι ύγρότητος 
πνευματώδους ή πνεύματος άτμώδους, γίνεσθαι δέδεικται».
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Ούτε δ τύπος σκοτοδίνάσθαι άντι τοΰ σκοτοδιΎΐάκ (η σκο^ 

τοόικεΐκ) εινε Ελληνικός οΰτε αρμόζει τδ παράπαν έν τώ προ- 
κειμένω χωρίω η έννοια της σκοτοδινίας. Ό Γαληνός έγραψεν ά- 
ναμφηρίστως «καθάπερ και τδ (rxopdtracrdai», ούπερ και αλ
λαχού ποιείται χρησιν συνεκφέρων αύτδ μετά τού ^ασμασθαι, 
οιον Τόμ. Ζ', σελ. 59 «καθάπερ έπί τού σκο^ενάσθαι και χα- 
σμάσθαι και πτάρνυσθαι και βηττειν» και σελ. 940 «χασμώνται 
γάρ και σκορόικωνταε συνεχώς, άτμώδους τινδς και παχέος 
πνεύματος έν τω μυώδει γένει κατειλημμένου» (Πρβ. και σελ. 
941) και Τόμ. ΙΖ', ά, σελ. 417 «άτμώδους τινδς και παχέος 
πνεύματος έν τω μυώδει γένει κατειλημμένου, χασμώνται οί άν
θρωποι και σκορόιτωκζαι καί διά τούτο συνεχώς έκπνέουσι». 
Πρβ. καί Τόμ. ΙΘ', σελ. 130 «Σκοζίΰίνάσβαι: διατείνεσθαι καί 
μάλιστα μετά χάσμης».

Φέρεται δέ καί έν τοΐς Ίπποκρατειοις Τόμ. Β', σελ. 805 «και 
βρυγμ,δς έχη καί σκορδικέηταί καί χασμάται» καί έν άποσπά- 
σμασι τού 'Ρούφου παρ’ Όρειβασ. Τόμ. Γ', σελ. 87 «είκδς δέ καί 
ειλιγγιάσαι (Γρ. ίΛιγγίάσαι) καί πάν τδ σώμα σκορδίκηθήναι, 
και φρικώδες και κοπώδες γενέσθαι». Σχολ. σελ. 682,7 «2κορ- 
ΰινασθαί έστι τδ διατείνεσθαι τδ σώμα καί μάλιστα μετά χά
σμης».

Έκ τών Αττικών μόνος δ Αριστοφάνης παρέχει ημΐν παρα
δείγματα τού περί ού δ λόγος ρέματος λέγων Άχαρν. 30 «στέ- 
νω, κέχηνα, σκορδι,νωμαι, πέρδομαι» καί Σφηξ. 641 «ώς ούτος 
ηδη σκο^ινάΐαί κάστιν ούκ έν αύτοΰ» καί Βατρ. 922 «τί 
σκορδινα καί δυσφορεΐς;». Πρβ. καί Αουκιαν. Λεξιφάν. 21 «οΰ- 
πω το ικταρ έμημεκας ουδέ τδ σκοξίόικαο'θαι, ούδέ τδ τευτάζε- 
σθαι ούδέ τδ σκύλλεσθαι».

Έν τω Όνομαστικω του Πολυδεύκους άναγινώσκεται Ε', 1 68 
«τδ δέ μετά χάσμης άποτείνειν εαυτόν σκορδινασθαι, λέγουσιν», 
παρά δέ τω Μοίριδι σελ. 342 ^Σκο^ενασθαε Άττικώς, δια- 
τείνεσθαι Έλληνικώς». Πρβ. καί Φώτ. Δεξ. 524, 21 ^Σκορδε· 
νασθαι’. τό παρά φύσιν άποτείνειν τά μέλη μετά τού χασμά- 
σθαι διακλώμενον» καί Σχολ. ’Αριστοφ. Άχανρ. 30 «Σκορδί- 
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νάσθαί φασι κυρίως έπι τών κυνών τών έξ ύπνου άνισταμένων’ 

δταν τά μέλη κα'ι ολους αύτούς διατείνωσι. Σκορδινασθαι ούν 
έστι το άνακλάσθαι μετά χάσμης, γίνεται δέ άπο άλογίας τά 
τοιοΰτον» και Σφ. 642 και Βατρ. 922 «Ούτως ελεγον τά παρά 
φύσιν τά μέλη έκτείνειν, σκορδινάσθαι. Γίνεται δε περί τους 
έγειρομένους έξ ύπνου, δταν χασμώδεις οντες έκτείνωσι τά μέλη’ 
οπερ συμβαίνει και περί τούς άλλως πως βασανιζομένους και δια- 

στρεφομένους τά μέλη». ’Έτι δέ Ήσύχ. λ. σκορδινασθαι και 
Σούίδ. λ. σκορδινάσθαι και λ. σκορδινώμαι και Έτυμ. Μεγ. 
σελ. 719, 10.

Παρ’ Ήσυχίω κεΐται και ^Εσκορδινηθη’. έχασμησατο». 
Άναγινώσκεται δ’ έν τώ κώδικι αύτοΰ και « '
ασάλευτος, μη κινών τά μέλη' σκορδινάσθαι γάρ λέγουσι τά 
παρά φύσιν (τά μέλη) έκτείνειν, οπερ γίνεται παρά τοΐς έγειρο- 
μένοις έξ ύπνου », ώς καί έν τοΐς Βεκκηρου Άνεκδότοις σελ. 452, 
25. Άλλά μεταγραπτέον πάντως άσκορδίνΗτος’ διότι τοϋ 
ρήματος δντος σκορδ ινάομαι-ώμαι, αδύνατον αποβαίνει να υ- 
πάρχη έπίθετον άσκορδίνωτος. Ό Πειρσών έν τη έκδόσει τοϋ 
Μοίριδος σελ. 343 μετέβαλε καί τά παρά τοΐς έγειρομένοις είς 
τό περί τους έγειρομένους.

Όνόματα έκ τοΰ σκορδινάμαι παρηγμένα είνε τά σκορδί- 
νημα και σκορδινησμδς, ών άμφοτέρων γίνεται χρησις έν τοΐς 
Ίπποκρατείοις, οίον Τόμ. Α', σελ. 484 «β7,ξ, πταρμός, σκορδί- 
νημα^ έρευξις, φΰσα» καί σελ. 589 «ίδρωτες, κνησμοί, σκορδι- 
νησμοι καί δσα τοιαΰτα». Έρωτιαν. σελ. 82, 1 ^Κορδίνημα'. 
γράφεται καί σκορδίνημα’ καρηβαρίαν δέ σημαίνει παρά τά τά 
κάρα δινεΐσθαι, ώς καί Αριστοφάνης έν Άχαρνεΰσι» καί σελ. 
114, 13 n Σκορδίνημα’. γράφεται καί κορδίνημα' ούτω δέ 
ελεγον οί αρχαίοι τά καρηβαρεΐν, ώς καί Αριστοφάνης» Πρβ. καί 
Γρηγόρ. Κορ. σελ. 553 Σχ.

Έ κοινώς φερομένη έν τοΐς Ίπποκρατείοις γραφή σκορδινια- 
σμοί είνε άτοπωτάτη. ’Εν τοΐς τοΰ Γαληνού Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 
241 άναγινώσκεται «ιδρώτες, κνησμοί, σκορδινίσμοί καί οσα 
τοιαΰτα», ώς καί έν σελ. 242 «εΐτ’ έφεξής ιδρώτων τε καί κνη- 
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σμων και σκορδικίσμάκ'1* και εν σελ. 244 « περί τε την των 
ιδρώτων εκκρισιν και κνησμούς και σκορδικίσμονς^ και έν σελ. 
245 «ό δέ σκορδικίσμδς τοιούτον μέν έστι σύμπτωμα κατά 
πάντας οίμαι τούς μυς, οίόνπερ έπι της χάσμης γίνεται μόνοις 
τοΐς τήν κάτω γένυν» και έν σε'λ. 240 «καθάπερ γε καί ό λυγ
μός και χάσμη καί σκορδικίσμός^. Καί αλλαχού δέ τών τού 
Γαληνού συγγραμμάτων διά τού I εύρίσκεται προενηνεγμένον τό 
περί ού δ λόγος όνομα. ”ΐδε Τόμ. Ζ', σελ. 147 καί 148 καί 196 
καί Τόμ. Θ', σελ. 476 καί Τόμ. ΙΖ', ά, σελ. 396 καί Τόμ. ΙΘ', 
σελ. 514. Πρβ. καί Όρειβάσ. Τόμ. Γ', σελ. 208, 2 καί 9.

Άλλ’ ή ορθή έκφορά είνε σκορδικΗσμός καί σκορδικΗσμοΙ 
διά τού Η’ διότι τά είς ΣΜΟΣ περατούμενα ονόματα, έάν παρά- 
γωνται έκ ρημάτων τής πρώτης καί δευτέρας συζυγίας τών 
περισπωμένων, γράφονται έν τή παραληγούση διά τού Η, ούχι 
διά τού I, οίον

άγαπησμός έκ τού άχαπώ, 
κροτησμός έκ τού κροτώ, 
Λοιδορησμός έκ τού Λοιδορώ, 
κουθετησμός έκ τού κουθετώ, 
όρχησμός έκ τού όρχονμαι (Πρβ. καί ορχηστής) , 
πατησμός έκ τού πατώ, 
σκαριφησμός εκ τού σκαριφώμαι, 
χρησμός έκ τού ^ρώ.

σΟμοια τούτοις εινε τδ όδαζησμός καί τδ μεόΙΛησμός καί τδ 
μαχησμός, ού ποιείται μνείαν καί δ Ευστάθιος λέγων σελ. 1702, 
9 «καθά καί δ βρυχησμός, ώς μαχησμός, καί τροπή δμοία βρυ
χηθμός». ’Εν τοΐς Βεκκήρου Άνεκδότοις σελ. 447, 19 φέρεται 
καί «όΑρτησμός άνακρεμασμός». Παρατηρητέον δ’οτι δ Έρ- 
μαννδς έγραψε βόΙαστηΣμόκ παρ’ Αίσχύλω Έπτ. 12 παραβάλ- 
λων τδν τύπον βΛαστησμός πρδς τδν όρχησμός, πατησμός, 
κτλ. (Τόμ. Β', σελ. 269).

Πλημμελώς έχει ή γραφή όγαπΐσμός, κουθετίσμός, ό~ 
δαζίσμός, σκαριφίσμός, κτλ. (Πρβ. Βεργλήρον 'ΑΛκίφρ. σελ» 
209 Σειλ, καί Αοβέκκιον Φρυκ. σε\. 510 κέζ. καί Μεινέκιον
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Msr· xal Φι^ Λειψ. σελ. 157). Λέγεται δ’ ού μόνον σκαριφη
σμός άλλά καί σκαριφηθμός, οίον Νουμήν. παρ’ Εύσεβ. Προπ. 
Εύαγγ. ΙΔ', έ, 4 «αύτο'ι γάρ ούτοι τούς έτέρους ύπερβαλλόμενοι 
τή τε πολυπραγμοσύνη τοϊς τε σκαριφηθμοϊς έπετίμων Οάττον». 
Πρβ. όρχησμός και όρχηθμός, κτλ. *Ετι δέ βΛηχηθμός, βρυ
χηθμός, ίνηθμός, κηΛηθμός, κνυζηθμός, κυκηθμός, μηκη- 
θμός, μυκηθμός, ογκηθμός, πηόηθμός, κτλ. (Πρβ. Βαλκενά- 
ριον Έπιστ. πρός ^Ροιθηρον σελ. 43 καί Αοβέκκιον Φρυν. σελ. 
511 καί ΠαραΛειπ. σελ. 397).

Έν τώ Μεγάλω Έτυμολογικώ σελ. 444, 52 άναγινώσκεται 
«’Εκ τοϋ θελήσω γίνεται Οελησμός καί άποβολή τοΰ Σ θελημός, 
ώς μελήσω με^ησμός καί μελημός». Άλλά παρ’ ούδενί τών 
παλαιών ούτε το μεΛησμός εύρέθη ούτε το ναυαγησμός και 
ζυρησμός καί αύΡησμός, άτινα μνημονεύει ό Ψευδηρωδιανδς έν 
τοϊς Έπιμερισμοϊς γραφών σελ. 179 «Τά διά τοΰ ΙΣΜΟΣ οξύ
τονα διά τοΰ ιώτα γράφονται, οσα άπδ τών διά τοΰ 1ΖΩ ριμά
των γίνονται—Εί δέ άπδ περισπωμένων ρημάτων γίνονται, διά 
τοΰ ήτα γράφονται, οίον ναυαγώ ναυαγήσω ναυαγησμός, λοι
δορώ λοιδορήσω λοιδορησμός, ξυρώ ξυρίσω Ι,υρησμός, μαχώ μα- 
χήσω μαχησμός* τεμαχισμός δέ ιώτα* όρχώ όρχήσω όρχησμός* 
εμπρησμός έκ τοϋ πρηθω, κνησμός έκ τοϋ κνήθω" χρησμός ή μαν
τεία έκ τοϋ χρώ* αύλώ αύλησω αύΛησμός ό τοϋ οργάνου, αύλι- 
σμδς δέ η κατασκήνωσις ιώτα* μέλω τδ φροντίζω καί μελησμδς 
ή φροντίς διά τοϋ ήτα γράφεται, μελισμδς δέ ή τραγωδία καί ή 
τών κρεών κατακοπή ιώτα». Πρβ. καί σελ. 264 «Φημισμός δέ 
ήτα καί ιώτα, εύφημησμός δέ δύο Η, χρησμός Η, τεμαχισμός 
δέ ιώτα» καί «Λογισμός I, άπολογησμός δέ ή απολογία ήτα» 
καί «Μελησμός ή φροντίς II, μελισμός δέ ή κατακοπή τών 
κρεών καί τδ άσμα I». ’Εν σελ. 81 είνε γεγραμμένον «μελι- 
σμός ή τραγωδία, μέλω τδ φροντίζω μεΛΙσμός ή φροντίς». 
Πρβ. και σελ. 80 «πλήν τοϋ λοιδορώ ΛοιόορΙ σμός καί λοιδορία».

Τδ εύφημΗσμός και αποΛογΗσμός είνε πλασματώδη καί ά- 
ναλήθη.

Τόν τύπον σκορόιηασμός ούδαμώς ύπώπτευσεν ό άοίδιμος
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Κοραής έν Άτάκτ. Τόμ.. Β', σελ. 59 άπειρότερος ων περί τά 
τοιαϋτα. Ύπδ τών Λατίνων έλέγετο pandiculari έπι τής έν
νοιας του σκορδενάσθαι, (Πρβ. Αοβέκκιον ΠροΛεγομ. σελ. 225).

Έν Άθήναις τή 18 Ίανουαρίου 1879.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟΝΤΟΣ.

Σελ. 233,9 γραπτέον: κατάρροντας. σελ. 233, 16 γραπτέον; 
καταίροντα ς—κ ατάΡροντας. σελ. 235, 2 γραπτέον : γράμμα 
(Γρ. γάμμα). σελ. 245, 21 γραπτέον: ίεροσκοπίαν — άεροσ κό
πια ν. σελ. 256, 10 γραπτέον: εικασία.

ΑΝΑΤΤΠΩΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΚ ΤΗΣ ΩΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΣ.

1.
Έκ της 'Ώρας (φόλ. τής 6 Ίανουαρίου 1879.)

^ΠερΙ τών φημιζομένων Στανικών κτημάτων 
της Ο.ΙυμπΙας.

Ό συνάδελφος και φίλος Στέφανος Α. Κουμανούδης είχεν 
εκδηλώσει τή 18 Απριλίου 1878, διά τής Παλιγγενεσίας 
τήν εύχήν τοΰ νά έξετασθή ή άξίωσις, ήν έ'φερον είς μέσον οι ένερ- 
γοϋντες τάς έν Όλυμπία άνασκαφάς λόγιοι Γερμανοί, οτι άνεκά- 
λυψαν αυτόθι πρδς τοΐς άλλοις και σάαυϊκά κτίσματα. Άπελ- 
θών μετ’ όλίγας τότε ημέρας είς αλλοδαπήν, δέν ηύκαίρησα έν 
τω μεταξύ νά απαντήσω, καθ’ ο εΐχον καθήκον, είς τήν πρόσκλη- 
σιν ταύτην' νυν δέ ίδών αύτήν έπαναληφθεΐσαν έν τω τελευτά ίω 
τεύχει τοϋ Αθηναίου, δημοσιεύω οσα νομίζω, ότι δύναται τις 
νά εϊπη περί τής άξιωσεως έκείνης.

Βέβαιον είναι, οτι έν τή κυρίως Ηλεία, έν τή Πισάτιδι κα* 
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έν τή Τριφυλί α πολλοί κατώκησαν Σλαΰοι μεταξύ τής 6 και τής 
8 έκατονταετηρίδος, μάλλον δέ έν τή όγδόη η πρότερον* τοϋτο 
μαρτυροϋσιν αί χρηστομάθειαι έκ τών Στράβωνος Γεωγραφικών 
(1) καί ή έν έ'τει 807 μεγάλη τών Σλαύων τούτων έπανάστα- 
σις, ής τάς περιπετείας διέσωσεν ήμΐν δ Κωνσταντίνος δ Πορφυ
ρογέννητος (2). Άλλ’ οί έπήλυδες ούτοι κατέσχον τήν ύπαιθρον 
μόνον χώραν' τουλάχιστον ενώ πολλά ονόματα όρέων, ποταμών, 
χωρίων καί κωμών διετη'ρησαν μέχρι τής σήμερον έν τω στόματι 
τοϋ λαού τδ ξενικόν ιδίωμα, πόλις ούδεμία άξιόλογος, είτε έν 
τή μεσογαία είτε έν τή παραλία, φέρει δνομα σλαυϊκόν. Διήγον 
δέ οί έποικοι έκεΐνοι βίον γεωργικόν καί ποιμενικόν, ιδίως δέ ποι- 
μενικδν κατά τά πάτρια ήθη’ αί όλίγισται σλαυϊκαι λέξεις, οσας 
κατέλιπον έν Έλλάδι, ανάγονται πάσαι είς τόν ποιμενικόν βίον. 
Δύο δέ μάλιστα είναι χαρακτηριστικώταται τής τοιαύτης αύτών 
διαίτης. Ζουπάτης έλέγετο παρ’ αύτοΐς δ αρχών τής κοινότη
τας’ τσομπάνης δέ καλείται σήμερον δ ποιμήν. Στάνι ή στάνι- 
τζα έσήμαινε τήν έδραν τής κοινότητας* στάνι δέ ονομάζεται 
τά νϋν τδ ποιμνιοστάσιον. "Ωστε συνέβη έν τή μεταπτώσει ταύ- 
τη τής σημασίας έξελιγμός τις άντίθετος τών δαρβινείων, άφοϋ 
οί ά'νθρωποι ένταΰθα μετεβλήθησαν είς πρόβατα.

Όπωςδήποτε οί έν Πελοποννήσω Σλαΰοι είχαν άναμφιβόλως 
και οικήματα’ περί τής ίδιαζούσης όμως αύτοΐς αρχιτεκτονικής 
τέχνης, ιδού τί γράφει δ Καραμζίν’ «ού μόνον έν τή 6 έκατον- 
ταετηρίδι, άλλά καί πολύ βραδύτερον, ωκουν έν οίκίαις έκ πλέγ
ματος κλάδων καί χώματος, αϊτινες μόλις συνεφύλαττον αύτούς 
άπδ τών άνεμων καί τών βροχών’ αύται αί σλαυϊκαί πόλεις ήσαν

(1) «Νϋν δέ ούδέ όνομά έστι Πισαχών και Καυκώνων κα’ Πυλίων 
άπαντα γάρ ταΰτα ΣκύΟαι νέμονται». Έκδ. Κοραή, τόμου 3 σελ. 386- 
Αί Χρηστομάθειαι αύται συνετάχθησαν έν τή 10 έκατονταετηρίδι. Κο
ραή, αύτόθι, πρδς τδν αναγνώστην, σελ. δ'.

(2) Πρδς τδν ίδιον υίδν (dc administrando imperio) έκδ. Βόννης 
σελ. 217 και έπ. ’Ίδε και τήν έν τή έμή Ιστορία (τόμου 3 σελ. 630ύ 
γενομένην ερμηνείαν τής έκθέσεως ταύτης τοΰ βασιλέως.
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σωρός καλυβών, οί δέ ναοί, μεγάλα ξύλινα παραπήγματα» (1). 
Τοιαϋτα κτίσματα δύσκολον μέ φαίνεται ν’ άνθέξωσιν εις χιλιε
τείς άνατροπάς και καταστροφας.

Έπέχω έν τούτοις νά όμόσω, οτι δέν εύρέθησαν ή δέν δύναν- 
ται νά εύρεθώσι κτίσματα σλαυϊκά έν Έλλάδι. Ή γή αύτη κα
λύπτει τόσα καί τόσα, ώστε δέν είναι άπορον νά κρύπτη καί τοι- 
οΰτον θησαυρόν. Υποθέσατε ότι εύπορός τις σλαυϊκή ζοινότης, 
θέλουσα νά έγείρη στερεώτερον οικοδόμημα, εφερεν έπί τούτω 
αρχιτέκτονα έκ Πατρών, οςτις έκτελέσας τό εργον διαιώνισε τό 
όνομα τοϋ Σλαύου κτήτορας δι’ επιγραφής (2). Τό μόνον ελάτ
τωμα τοϋ σλαυϊκοϋ τούτου κτίσματος ήθελεν είναι οτι δέν ήθε
λεν είναι σλαυϊκόν, άλλά ελληνικόν, ή γραικικόν, ή βυζαντινόν, 
όπως θέλετε.

Έν γένει δέ τό σπουδαΐον δι’ έμέ, ομολογώ, είναι όχι άν 
έπήλθον είς τάς έλληνικάς χώρας πολλοί ή ολίγοι Σλαϋοι καί 
τίνα έν αύταΐς κατεσκεύασαν κτίσματα* τό σπουδαΐον είναι άν 
δ Ελληνισμός έπί τέλους κατίσχυσεν αύτών τε καί τών άλλων 
ξένων. Τό ζήτημα τοΰτο έλύθη ήδη ευτυχώς ύπέρ ημών έ'ν τε 
Πελοποννήσω καί έν τή έκτος τοϋ Ίσθμοϋ Έλλάδι καί έν Θεσ
σαλία καί έν Ήπείρω. Πέποιθα δέ οτι τήν αύτήν αίσίαν λύσιν 
θέλει λάβει καί έν Μακεδονία καί έν Θράκη, έάν φανώμεν δπωςοϋν 
άξιοι τών προγόνων, ούχί τών πάλαι περί Θεμιστοκλέα καί Περι- 
κλέα άκμασάντων, άλλά τών προςεχεστέρων έκείνων, οϊτινες έν 
τώ μέσω αίώνι, ή έπί Τουρκοκρατίας, διά τοσούτων ταλαιπω
ριών ήγειρον τό ήμισυ τοϋ οικοδομήματος, μή καταλιπόντες είς 
τάς παρούσας γενεάς είμή τό εργον τοϋ νά συμπληρώσωσιν αύτό.

Κ. Παπαρρηγοποϊλος.»

(1) Τής γερμανικής μεταφράσεως τόμος 1, σελ. 56.
(2) Ελληνικής έννοεϊται· διότι οί Σλαϋοι δτε μέν ήλθον είς τήν Ελ

λάδα, γραφήν ιδίαν δέν ειχον, δτε δέ βραδύτερον κατεσκευάσθη είς τάς 
βορείους χώρας τδ άλφάοητον αύτών, οί ένταΰθα κατασταθέντες ειχον 
αρχίσει νά έξελληνίζωνται.
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’ 2.
’Εκ τής 'Ώρας (φύλ. τής 9 Ιανουάριου 1879.) 

«•Περί των φημιζόμενων σίαυϊκων χτισμάτων 

έν Ολυμπία·

Άναγνούς έν τή χθεσινή 'Ώρα τδ μέ τήν άνωτέρω επιγρα
φήν δημοσιευθέν άρθρον τοϋ φίλου καί συναδέλφου Κωνσταντίνου 
Παπαρρηγοπούλου, μεγάλως ήπόρησα έπί τή μεταξύ αύτοΰ καί 
έμοΰ λαβούσφ χώραν παρανοήσει. Έγώ δι’ ενός έν τή Παλιγ
γενεσία τής 18 Απριλίου 1878 άρθρου μου, τοϋ μ,ετατυπω- 
θέντος πρό ολίγων ήμερων και έν τώ Άθηναίω καί έ'χοντος έπι- 
γραφήν’ «μία γνώσις νέα ιστορική», είχα ίσχυρισθή τοΰτο μόνον, 
οτι οί έν Όλυμπία ποιοϋντες τάς άνασκαφάς Γερμανοί ολως ά- 
ναποδείκτως όνομάζουσιν ερείπιά τινα έν τή νΑλτει τής Όλυμ- 
πίας εύρεθέντα, Σλαβικά, καί τοΰτο πανταχοϋ έν βιβλίοις καί 
έφημερίσι διαθρυλλοΰσιν, έζήτησα δέ νά προσαγάγωσι τούτου ά- 
ποδείξεις, ϊνα έχωσι τό δικαίωμα νά τά άποκαλώσιν ούτως. Ό 
δέ κ. Παπαρρηγόπουλος, δέν ήξεύρω πώς, νομίσας ότι έγώ άρ- 
νοΰμαι καί τήν ποτέ έν Πελοποννήσω καί ιδίως έν τή Άλεία, 
Πισάτιδι καί Τριφυλία ένοίκησιν τών Σλάβων, έπιχειρεΐ διά πα- 
ραθέσεως αρχαίων μαρτυριών νά πληροφορήση περί τούτου έμέ τε 
καί τούς άλλους τής "Ωρας άναγνώστας. Καί πώς μέν οί άλ- 
7οι άναγνώσται τής "Ωρας άπεδέχθησαν τάς έκ τής Χρηστο
μάθειας τοϋ Στράβωνος μαρτυρίας και τάς έκ τοϋ Πορφυρογέν
νητου, αύτοί οϊδασιν’ έγώ όμως οστις ταύτας πρό δεκαετηρίδων 
τεσσάρων έγνώριζα (είμαι δέ 61 έτών), δέν ένόμισα, ότι πρέπει 
νά ευγνωμονήσω τώρα ύπέρ τής γενομένης μοι άνακοινώσεως αύ
τών έν άρθρω, οπερ ώς άπάντησις είς έμέ χαρακτηρίζεται. Άφοΰ 
δέ ό άπαντών είπέ τινα έτι περί τσομπάνων καί στάνης φιλολο
γικά, τά όποια κ’ έκεΐνα όχι ώς νέα προσέπεσαν έμοί, ούδ’ έζη- 
τήθησάν ποτέ διά τοΰ έν τή Παλιγγενεσία άρθρου μου, (διότι 
καί ολως δέν είχα ζητήσει έγώ παρά τοΰ ομογενούς μοι κ. Πα
παρρηγοπούλου άπάντησιν, ούτε είχα διόλου δυσφορήσει έπί τώ 
ότι άναχωρών δ άνήρ τότε είς τήν αλλοδαπήν έμελλεν έκ τούτου

(Αθηναίου τεύχος έ τόμου ζ'.) 27
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βραδέως νά άπαντήση’) άφοϋ λέγω ταΰτα ειπεν, εθιξε μικρόν έν 
μέσω τώ άρθρω (κατά τδν 'Ομηρικόν τρόπον «κακούς δ’ ές μέσσον 
έλασσε») καί τδ περί ού κυρίως καί μόνως έγώ έγραψα εν τή 
Παλιγγενεσία, τδ περί κτισμάτων δνιλ. Σλαβικών ζητημα.

Έμνήσθη λοιπδν πρδς λύσιν δήθεν τούτου, κατά Καραμζΐ- 
νον, τών ίδιαζουσών τοΐς Σλάβοις καλυβών έκ πλέγματος κλά
δων καί χώματος, οποίας πιθανδν, λέγει, νά ειχον καί οί έν Πε- 
λοποννήσω έγκατασταθέντες, όποιαι δμως βεβαίως δέν είναι αι 
έν τή Άλτει φανεΐσαι οικήσεις, είκοτολογησε δε, οίον έν πολλή 
ανάγκη εύρεθείς, και περί προσκλησεως τυχόν εκ Πατρών κτί
στου τινδς Έλληνας, οστις νά έκτισε ποτέ καί στερεότερα κτί-ί 
σματα έν Όλυμπία χάριν τών Σλάβων, και προσθεις, οτι έπεχει 
αύτδς νά όμόση, οτι δέν εύρέθησαν ή δέν δύνανται νά εύρεθώσι 
κτίσματα Σλαβικά έν Έλλάδι, τέλος δια τίνος αξιοσημείωτου ευ
φυολογίας, στρεφομένης περί την έπιγραφην, ην ήμποροΰσε να 
έγη κτίσμα τι τών Σλάβων στερεόν, ηπιωτατα εκ ποδών εποιη- 
σατο τδ κακόν ζήτημα, ούτε τούς Γερμανούς ούτε εμέ και τους 
άλλουςΈλληνας θελήσας πολύ νά δυσαρεστήση, καί ούτως έ'φθα- 

σεν είς τον επίλογον.
Έκεΐ δέ έβεβαίωσε τούς άναγνώστας, οτι είς τήν Ελλάδα ό 

Ελληνισμός έπί τέλους κατίσχυσε τών Σλάβων, διότι τοντο, 
λέγει, είναι τδ σπουδαΐον ζήτημα, όχι άν πολλοί ή ολίγοι Σλά
βοι έπήλθον, ή τίνα ένταΰθα κατεσκεύασαν κτίσματα. Συμφωνώι 
Άλλά πταίω έγώ, άν οί Γερμανοί έθεσαν και τδ άλλο, τδ μι
κρόν μέν καθ’ ήμάς, κατ’ αύτούς δέ, ώς φαίνεται, μέγα; *Αφοΰ 
δέ τδ ζήτημα τδ κατά τδν κ. Παπαρρηγόπουλον σπουδαΐον, 
κατά τήν ιδίαν αύτοϋ έν τώ άρθρω βεβαίωσιν, ήδη έλύθη εύτυ-, 
χώς υπέρ ήμών έ'ν τε Πελοποννήσω και έν τή έκτδς του Ίσθμοϋ 
Έλλάδι καί έν Θεσσαλία καί έν Ήπείρω, μέλλει δέ ουτω καί έν 
Μακεδονία καί έν Θράκη νά λυθή, τις ή χρεία, παρακαλώ, ήτο 
νά γίνη τώρα λόγος περί αύτοϋ έν έφημερίδι πολιτική, ώσανει 
έγώ είχα τδ αμφισβητήσει, πρεσβεύων τάναντία τή εθνική συνει- 
δήσει; Θά είπή ίσως δ κ. Παπαρρηγόπουλος, ότι τά καλά καλόν 
είναι πολλάκις νά λέγωνται, ϊνα ένωτιζόμενοι αύτά συχνάκις οί
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πολλοί, τά άποδέχωνται εύκολώτερον. Άλλά τοΰτο άς γίνεται 
έν παραδόσεσιν άκαδημαϊκαΐς ή έν βιβλίοις χάριν τών πολλών 
γραφομένοις, ή και έν περιοδικούς έτι και έφημερίσι πολιτικαΐς 
δι’ άρθρων κυρίων πρδς τδν σκοπόν της είς τδ καλόν διευθύνσεως 
τών πνευμάτων καί της κοινής γνώμης, όχι δέ έν άρθρω άπαντη- 
τικώ περί ζητήματος ιδιαιτάτου, άκριβέστατα ώρισμένου.

Τοΰτο τδ ζήτημα, ώς έγώ κατά δυστυχίαν τδ εύρον τεθει- 
μένον, έστω καί μη σπουδαΐον, έμεινε καί μετά τδ άρθρον τοΰ 
φίλου Παπαρρηγοπούλου άλυτον, οστις ύποκαταστήσας τεχνηέν
τως είς έκεΐνο τδ ίδιον έαυτοΰ ζήτημα, δίδει έπειτα πρδς λύσιν 
τούτου τελειοτέραν έν τώ επιλέγω και μίαν παραίνεσιν πρδς τό 
έθνος ρητήν, νά ©ανή άξιον τών προγόνων του, όχι τών παλαι 
περί ©εμιστοκλέα καί Περικλή άκμασάντων (;), άλλά τών προ- 
σεχεστέρων έκείνων, τών έν τω μέσω αίώνι και έπι Τουρκοκρα
τίας, οϊτινες κτλ. Έν τούτοις ή τοΰ άλλου ζητηματίου λύσις 
ούδαμώς τοιαύτην καί τηλικαύτην άξιότητα άπήτει, άλλ’ ολως 
άλλοίαν τινά καί άλλοτρίαν τών χρόνων τοΰ τε Θεμιστοκλέους 
καί τοΰ Μεσαιώνος, τέχνην φιλολογικήν, ταπεινήν μέν οσον θέ
λετε, χρησίμην δέ όχι ολίγον είς παρασκευήν αληθούς ύλης, ήν 
έπωφελεΐται ή μεγάτιμος ιστοριογραφία. Έρείπιον τοΰτο άφωνον 
έδώ έφάνη. Έν ποίω στρώματι γης κεΐται; Τά στρώματα γης 
έχουν άρά γε ηδη δρισθή κατά ένιαυτούς η αιώνας, καθώς οί ομό
κεντροι κύκλοι τών δενδρικών κορμών, Τι ύπεράνωθεν αύτοΰ και 
τί ύποκάτωθεν εύρέθη; Έκ ποιας ύλης σύγκειται καί ποια σχή
ματα αρχιτεκτονικά η κοσμήματα δεικνύει·, 'Ομοιάζει ή καθόλου 
μορφή του τά έν Νοβγορόδω καί Κιέβω ποτέ όντα κατά τι; 
Έμνημόνευσέ τις αύτοΰ Νέστωρ η Άβουλφαράγιος ή Βενιαμίν 
Τουδέλας η ή. . Ιδού τί έγώ ένόμισα φροντιστέον. Άλλά εί
ναι πρόδηλον, ότι τδ άρθρον τοΰ φίλου Παπαρρηγοπούλου άλλην 
καί βαλβίδα καί νύσσαν έχει' τά δέ έν τώ έπιλόγω του (σχεδόν 
τδ υποπτεύομαι) έγράφησαν ίσως ώς νουθεσία πρδς εμέ, οστις 
έτόλμησα νά εΐπω έν τή Παλιγγενεσία καί έξαναεΐπα έν τώ 
Άθηναίω, ότι δέν θέλω νά μάς θάπτωσι ζωντανούς καί άφώνους 
οί μεγάλοι και σοφοί τής Εύρώπης. Άν λοιπόν τοΰτο, διακη-.

27*
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ρύττω, οτι παντάπασι δέν μετανοώ επι τώ οτι έγραψα ως εγρα 
ψα το οίονδήποτε έκεϊνο άρθρον μου, διότι έκ νεαράς μου ηλικίας 
τών κλασικών λεγομένων χρόνων τά διδάγματα ένστερνισθεις, 
καμμίαν κλίσιν δέν ήσθάνθην πρός τάς άρετάς τοϋ Μεσαιώνος και 
της Τουρκοκρατίας της μέχρι τοϋ 'Ρήγα καί της Φιλικής Έται
ρίας. Άνήκων είς την παλαιάν σχολήν τής φιλολογίας, όπως ήδη 
έν έ'τει 1853 τό είπα κάπου δημοσία, είμαι δυσκαμπτότερος 
ούδέ τόσον ένδοτικός καί έλεήμων, ώστε έν δέοντι καιρώ νά 
σιγώ ή γινόμενος αμνός νά αίρω τάς αμαρτίας άλλων.

Έν Άθήναις, τή 7 Ιανουάριου 1879»

Στέφανος Α. Κοτμανοτδης.»

3.
Έκ τής "Ωρας (φύλ. τής 10 Ιανουάριου 1879).

(ίΠρδς τδν κ· έκδότην της Ωρας·

Έν τώ μακρώ ίστοριογραφικώ βίω μου σπανίως κατήλθον 
είς τό στάδιον τής συζητήσεως τοσοϋτον ευχαρίστως, οσω σή
μερον, άποκρινόμενος είς τόν συνάδελφον καί φίλον Στέφανον Α. 
Κουμανούδην* διότι ό άνήρ ού μόνον πολυμαθής είναι, άλλά και 
ειλικρινής. Είς τήν ειλικρίνειαν λοιπόν αύτοΰ απευθυνόμενος, τόν 
ερωτώ, έάν έγώ, άναγνούς έν τώ τελευταίω τοϋ Αθηναίου τεύ- 
χει, ότι τό διά τής Παλιγγενεσίας δημοσιευθέν άρθρον κέγράφη 
πρός τόν σκοπόν τοϋ νά προκαλέση συζήτησιν» περί τών φημι
ζόμενων σλαυϊκών κτισμάτων έν Όλυμπία* καί κατωτέρω οτι 
τό άρθρον άνατυποϋται έν τώ Άθηναίω, διότι «συζήτησις ούδε
μία έγένετο παρά τών αρμοδίων», δέν ήδυνάμην εύλόνως νά 
συμπεράνω, οτι δ συνάδελφος έπεθύμει νά συζητηθή τό θρύλημα 
ού μόνον ύπό τών Γερμανών, άλλά καί ύπό παντός λονίου, πά- 
σης εθνικότητας, καί δή καί τής ελληνικής, δστις έ'τυχε ν’ άσχο- 
ληθή είς τό περί τών σλαυϊκών έν Έλλάδι έποικήσεων ζήτημα ;

Άλλ’ έάν παρενόησα τήν πρόσκλησιν αύτοΰ, φοβούμαι, δτι καί 
τό έμόν άρθρον έν πολλοϊς παρενοήθη. Ποτέ δέν έφαντάσθην νά 
καταστήσω γνωστάς τώ Στεφάνω Α. Κουμανούδ·/] τάς περί τών 
σλαυϊκών έποικήσεων μαρτυρίας* γινόμενης δμως περί τοιούτου 
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θέματος δημοσίας συζητήσεως, είς ην δέν ενδιαφερονται μόνον οι 
έξ επαγγέλματος λόγιοι, άλλά και οί πολλοί τών αναγνωστών, 
ένόμισα απαραίτητον, χάριν τούτων, νά βεβαιώσω πρδ πάντων, 
οτι Σλαΰοι κατεστάθησαν τώ δντι ποτέ έν Πισάτιδι. Τόσω δέ 

μάλλον ύπέλαβον άναγκαϊον, τούτό τε νά πιστώσω, και προσέτι 
την βοήθειαν τοΰ τσομπάνη καί της στάνις νά ζητήσω, οσω, η 
άπατώμαι πολύ, η καί οί χρόνοι καθ’ ους ηλθον οί Σλαΰοι, και ο 
βίος 8ν διήγον, ήσαν γεγονότα έπιτήδεια νά παρασκευάσωσι την 
λύσιν τοΰ κυρίου ζητήματος, τοΰ περί τών κτισμάτων αύτών.

Έρχομαι ήδη είς τδ περί τών κτισμάτων τούτων μέρος. Εν
ταύθα είπον, οτι κατά τδν 'Ρώσον ιστοριογράφον ου μόνον εν τή 
6 έκατονταετηρίδι, άλλά καί πολύ βραδύτερον, οι Σλαΰοι δεν 
κατεσκεύαζον είμή ή καλύβας έκ πλέγματος κλάδων και χώ
ματος ή τδ πολύ ξύλινα οικοδομήματα’ και εσυμπερανα, οτι 
τοιαΰτα έργα δέν ήδύναντο ν’ άνθέξωσιν εις χιλιετείς καταστρο- 
φάν καί άνατροπάς. Τοιαύτην δέ έκ τών λόγων αρμοδιωτατου 
άνδρός σχηματίσας πεποίθησιν, πώς ήθελον επιχειρήσει να έξε- 
τάσω έν ποίω στρώματι γης κεΐνται τά θεμέλια τοιούτων κτι- 
σμάτων, καί τί ύπεράνωθεν αυτών και τί ύποκάτωθεν εύρέθη, 
καί έκ ποιας ύλης σύγκεινται καί ποια σχήματα άρχιτεκτονικά 
ή κοσμήματα δεικνύουσι; Τά δέ έν Κιέβω καί αλλαχού τής 'Ρω
σίας στερεότερα καί τεχνικώτερα οικοδομήματα κατεσκευάσθη- 
σαν ώς πασίγνωστον ύπδ βυζαντινών άρχιτεκτόνων άπδ τοΰ τέ
λους τής δεκάτης εκατονταετηρίδας, άφ’ ής δηλαδή είσήχθη 
αυτόθι δ χριστιανισμός. Τούτων παρεμφερή έργα δέν είναι ίσως 
άδύνατον νά εύρεθώσι καί έν Πελοποννήσω, δέον όμως τά τοιαύ- 
τα νά λογισθώσιν ώς βυζαντιακά καί ούχι ώς σλαυϊκά.

’Εν τώ τέλει δ φίλος Στέφανος Κουμανούδης λέγει, δτι έκ 
νεαράς αύτού ηλικίας, τών κλασικών καλουμένων χρόνων τά δι
δάγματα ένστερνισθείς «καμμίαν κλίσιν δέν ήσθάνθη πρδς τάς 
άρετάς τού Μεσαιώνος καί τής Τουρκοκρατίας τής μέχρι τοΰ 'Ρή
γα καί τής Φιλικής Έταιρίας.» Τούτο είναι ζήτημα ψυχικής δια- 
θέσεως. Τδ κατ’ έμέ, καίτοι ε’ίπερ τις και άλλος θαυμάσας καί 
ύμνήσας τήν άρχαίαν Ελλάδα, δμολογώ δτι δέν ήδυνήθην νά μήν 
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αισθανθώ πολλήν συμπάθειαν πρδς τάς γενεάς έκεινας, αιτινες, 
διά τών πολεμικών, τών πολιτικών και τών διοικητικών αύτών 
αγώνων, άν δχι άλλο, διέσωσαν τδν Ελληνισμόν έπι δισχίλια 
έτη, και άνευ τών οποίων, κατά την έμην πεποίθησιν, ούτε 'Ρή
γας, ούτε Φιλική Εταιρία ήθελον υπάρξει.

Κ. Παπαρρπγοποτλος.»

4.
Έκ τής βΈφημερίδος» (φύλ. τής 44 Φεβρ. 4879).

«Κύριε συντάκτα τής Έφημερίόος.

Περιήλθον κατά τύχην είς χεΐράς μου φύλλα τινα τής αθη
ναϊκής εφημερίδας 'Ώρας, έν οίς και τά άπδ 9 και 10 Ίανουαρίου 
1879, φέροντα άρθρα τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου κ. κ. 
Σ. Κουμανούδη καί Κ. Παπαρρηγοπούλου. Έν τοΐς άρθροις τού- 
τοις γίνεται λόγος περί κτισμάτων άποκαλυφθέντων κατά τάς 
έν Πισάτιδι αρχαιολογικά; άνασκαφάς, άτινα χαρακτηρίζοντα 
ώς σλαυϊκά. Δυστυχώς έκτδς τών δύο τούτων άρθρων τής 'Ώρας 
ούδέν έτυχε νά άναγνώσω άναφερόμενον είς τδ περί τών κτισμά- 
των τούτων ζήτημα, δπερ, καθώς φαίνεται, προεκάλεσεν έκτδς 
πολλών άλλων καί τήν έτυμολογίαν τοϋ τσομπάνη καί τής στά
νης ώς λέξεων σλαυϊκών.

Αγνοώ που στηριζόμενος έκήρυξεν ώς σλαυϊκάς τάς δύο ταύ- 
τας λέξεις, οστις ποτέ καί τάς έκήρυξε, και άν τάς έκήρυξεν δ- 
λως, διότι, καθώς προεϊπα, δέν είμαι ένήμερος είς τδ ζήτημα. 
Άλλ’ άν αγνοώ τοΰτο, γνωρίζω όμως κάλλιστα πόσον έβλαψαν 
τδν ελληνισμόν αί γελοΐαι μέν άλλά πιστευθεΐσαι, άκόμη δέ καί 
σήμερον παρά πολλών πιστευόμεναι, έτυμολογίαι τού Φαλλμεράϋερ 
και πολλών άλλων, ’ίδού διά τί, φοβηθείς μή πιστευθή καί κρα- 
τυνθή έν μέσαις Άθήναις έτυμολογία του αυτού φυράματος, ού- 
δενδς άντιλέγοντος, άπεφάσισα νά γράψω τήν περί τών δύο τού
των λέξεων έπομένην σημείωσίν μου, τήν οποίαν καί σάς παρα
καλώ νά δημοσιεύσητε.

'Η λέξις στάνη σημαίνουσα μάνδραν ζώων, έπιχωριάζουσα 
δέ έν Πελοποννήσω καί άλλαχού, εινε αυτή ή άρχαία ελληνική 
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"λέξις στάΛη, εύρισκομένη παρ’ 'Ησυχίω, παρ’ ώ ιδού τί άναγι- 
νώσκομεν: «στάλη, ταμεΐον κτηνών, δ σταλός». Είναι αληθές δτι 
δ τελευταίος γερμανδς έκδοτης του 'Ησυχίου (τούτου δέ μόνον 
την μικράν έκδοσιν έχω) εξοβελίζει τήν λέξιν έκ τοϋ κειμένου. 
Άλλ’ούτε ή πρώτη ούτε ή τελευταία φορά είνε, δπου θά ίδωμεν 
τούς κριτικούς άθετούντας ο,τι άγνοοϋσι, καί, τδ χειρότερον, 
διορθόνοντας ήτοι διαστρέφοντας αυτό. ’Έπαθε δέ ύπδ τής ύπερ- 
κριτικής ταύτης σοφίας ούχ ήκιστα δ 'Ησύχιος. Καί όμως σώζε
ται είς τδ στόμα τοϋ ελληνικού λαοϋ ού μόνον ή λέξις αύτη στά
νη {=στάΑη\ καί τδ παρ’ 'Ησυχίω ταύτόσημον στάλος, οπερ 
παρετέθη άνωτέρω, άλλά καί τά συγγενή στάλος, στάΛα, στα· 

στα.1ιάζ(ύ9 ζεροσταΛΙζω κλπ., ούδεμίαν άλλην σημα
σίαν κυριολεκτικήν έχοντα, είμή αύτήν ταύτην τήν έκ τής στά
νης π^άζοησαν.

Άλλ’ δ 'Ησύχιος λέγει στάΛη, θά είπη τις ύπολαβών, και 
πρόκειται περί στάνης. Δέν έπιχειρώ ν’ άποδείξω πόσον συνήθης 
εινε ή έναλλαγή τοϋ J καί ν παρά τοΐς "Ελλησι, τοΐς τε άρχαίοις 
καί τοΐς νεωτέροις, διότι εύτυχώς δ αύτδς Ησύχιος μέ άπαλλάτ- 
τει τοϋ κόπου παρεκβάσεως γραμματικής, ήτις άμφιβάλλω καί 
άν θά έπειθε τούς άδαεστέρους περί τά τοιαΰτα. Παρ’ Ησυχίω 
λοιπδν κεΐνται καί τά εξής: «βουστάνη9 βοοστασία, ή τών βοών 
στάσις», ήτοι: στάνη βοών. Τδ οτι καί τδ χωρίον τοΰτο έξο- 
βελίζεται υπδ τοϋ τελευταίου έκδότου τοϋ Ησυχίου, δέν έχει 
καμμίαν σημασίαν' διότι, καθώς προεΐπα, οί σοφοί ούτοι άνδρες 
συνηθέστατα έξοβελίζουσιν ο,τι δέν έννοοϋσι, φιλοδωροϋντες έ- 
νίοτε καί μέ δύο τρία κοσμητικά έπίθετα τδν συγγραφέα ή τούς 
άντιγραφεΐς.

σΟλα ταΰτα ήδύνατο νά ίδη προχειρότατα δ βουλόμενος έν 
τώ πασιχρήστω λεξικώ τής καθομιλουμένης τοϋ μακαρίτου Βυ
ζαντίου, έν τή λέξει στάνη. Διά τοΰτο δέ καί είνε πολλής άπο- 
ρίας άξιον, έάν ούτως είκή καί άβασανίστως έκηρύχθη ώς όθνεία 
και σλαυϊκή λέξις, ούτως άπεριόριστον φέρουσα τήν σφραγίδα 
τοϋ Ελληνισμού.

Καί έάν μέν ή λέξις άπεκηρύττετο ώς ρωμανική τυχδν ή τευ· 
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τονική, το λάθος θά ητο εύεξήγητον* διότι έν τοϊς τοιουτοις ζη- 
τήμασι ευκόλως καί πολλάκις παρεξηγήθη ώς μεταγενέστερον 
καί έν τοϊς ίστορικοϊς χρόνοις έμφιλοχωρήσαν δάνειον, δ,τι έκ 
παναρχαίων καί προϊστορικών χρόνων άπέκειτο έν τω ίδίω έκά- 
στης τών συγγενών γλωσσών θησαυρώ, ώς κοινόν της ίνδευρωπαί- 
κης αύτών μητρός κληρονόμημα. ’Αλλ’ έάν η λέξις, περί ής δ 
λόγος, εύρίσκεται μέ τδ λάμβδα είς άπάσας σχεδόν τάς ρωμα- 
νικάς καί τευτονικάς γλώσσας, έν τή κυρία σημασία τής στάνης 
ή παραπλήσια, ολως, ούδεμίαν, έγώ τούλάχιστον, γνωρίζω 
σλαυϊκήν λέξιν, είτε μέ τό λάμβδα είτε μέ τδ νύ, κυριο^εχτου- 
μένην έπί τής αύτής έννοιας.

νΕρχομαι τώρα είς τδν τσομπάνην, Εύτυχώς δ περί τής λέ
ξεως ταύτης λόγος είνε άπλούστατος. Τδ τσομπάν ή τσουμπάν 
η σιουμπάν είνε γνησία περσική λέξις, ήτις άπδ τούς Πέρσας 
έπέρασεν είς τούς Τούρκους, και άπδ τούτους είς τούς σΕλληνας. 
Μόλις δ’ είνε, νομίζω, ανάγκη νά προσθέσω οτι δέν πρέπει νά 
συγχέη τις τήν τουρκ ο περσικήν ταύτην λέξιν μέ τήν παρά Πορ
φυρογέννητο (πρδς τδν ίδιον υιόν, σελ. 128 έ'κδ. Βόννας) καί 
Κιννάμω (σελ. αύτ.) σλαυϊκήν λέξιν ζούπανος (=κύριος, κριτής, 
αρχών’ δθεν ζουπάν ία [Πορφ. αύτ. 145, 146]: ή ύπό τδν ζού- 
πανον χώρα και τδ άξίωμα αύτοϋ’ έντεύθεν δέ καί παρά τοΐς 
συγγραφεΰσι τοϋ μέσου λατινισμού τά: ζυρ3=ζουπανία, καί 
ζυραηπ8=ζούπανος). Ή λέξις αύτη, ής τδ άπλοΰν πάν καί 
μπάν (πάχος, μπάχος} έσήμαινε καί τούς παρά τοΐς ήγεμόσι 
τής Βλαχίας γνωστούς άρχοντας, ούδέν κοινόν έχει πρδς τδ τουρ- 
κοπερσικόν τσομπάχ ούτε κατά τδ σημαινόμενον ούτε έτυμολο- 
γικώς [ίδ. Meninski, Bianchi καί Zenker].

Suum cuique! 'Ικανά έχουσιν οί Σλαΰοι, ικανά δέ καί ήρ- 
πασαν έσχάτως, καί θά άρπάσωσιν ακόμη. Άς άποδοθή τούλά
χιστον δ τσομπάνης είς τούς Τούρκους καί ή στάνη είς τούς 
πέπονας ήμάς Αχαιούς.

’Εν Μυτιλήνη, τή 2 Φεβρουάριου 1879.
Δ. Ν. Βερναρδακης. »
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5.
Έχ τής 'Ώρας (©υλ. τής 16 Φεβρουαρ. 4879).

Πρός τόν χ. συντάχτην τής εφημερίδας ή 'Ώρα.

Άναγνούς τήν διά τής χθεσινής Έφημερίδος δημοσιευθεΐσαν 
επιστολήν τοΰ αρχαίου συναδέλφου κ. Δ. Ν. Βερναρδάκη περί 
τών λέξεων στάνη και τσομπάνης, ούδόλως, εννοείται, θέλω 
έπιμείνει έγώ ίσχυριζόμενος δτι ή πρώτη δέν είναι ελληνική. Περί 
τής δευτέρας δμως, επειδή πρόκειται νά έκλέξωμεν μεταξύ Τούρ
κων και Σλαύων, θέλω παρατηρήσει δύο τινά.

'Ο Άρνόλδος Passow, έν τω λεξικώ τών ύπ’ αύτοΰ έκδοθέν- 
των δημωδών ελληνικών ασμάτων (Τραγούδια 'Ρωμαίϊκα) λέγει 
«Τσοπάνης, alb. τσοβάνι (tosk), pastor, (t. tcboban, dalmat. 
shupa cfr. Talvj 1, 4). Συνέβη λοιπόν καί παρά τοΐς Σλαύοις 
ή μετάπτωσις τής σημασίας του ζουπάν άπό ά'ρχοντος άνθρώ? 
πων είς ποιμένα βοσκημάτων.

Πλήν τούτου, ό Ιωάννης Καντακουζηνός έν βιβλίω Γ' τών 
ιστοριών αύτοΰ (τόμω 2, σελ. 256 τής έν Βόννη έκδόσεως) μνη
μονεύει περί Θεσσαλονίκην νομάδος τινός τζιμπάνη, τοΰ οποίου 
ή περιουσία συνίστατο είς βοσκήματα* ένθα ό εκδότης γράφει 
Zimpanus Triballus pecuarius. Έκ τούτου δέ ύπεμφαίνεται 
οτι ή χρήσις τής λέξεως τσομπάνης, δηλούσης τόν ποιμένα, 
είναι προγενεστέρα τών χρόνων, καθ’ ούς οί Τούρκοι έκυριάρχη- 
σαν τών έν Ευρώπη ελληνικών χωρών.

Πάντα ταϋτα θέλουσιν ίσως φανή είς πολλούς ψυχρά και ά- 
καίρως όπωσοϋν παρεισαγόμενα έν τω μέσω τής έν Πρεβέζη παι- 
ζομένης κωμωδίας καί τής τραγωδίας τής έν Θράκη διεξαγομέ- 
νης* άλλ’ ευτυχώς δέν θέλουσι καταλάβει πολύν χώρον έν τή 
ύμετέρα έφημερίδι.

Έν Άθήναις, τή 15 Φεβρουάριου 1879.

Κ. Παπαρρπγοποϊλος.
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’Εν ταϊς πρδς νότον τοΰ Διονυσιακού θεάτρου άνασκαφαις τής 
Αρχαιολογικής Έταιρίας εύρέθη πρό τίνος χρόνου τμήμα κίονος 
δωρικού, "λίθου πώρινου, μικρών διαστάσεων, έ'χον έντος τών δια- 

ξεσμάτων τά έξης γράμματα χαράγματος επιμελέστατου*

/ Θ Φ I Α I ; 
ί '

Ύποθέτομεν οτι ό κίων, ού τδ σωζόμενον τούτο τμήμα εχε& 
διάμετρον 0,37, θά έβάσταζέ ποτέ ανάθημά τι, και ή έπιγραφή, 
είς αύτδ άναφερομένη, θά ήτο έμμετρος, και δή δίστιχον ήρωε- 
λεγεΐον, διότι τά ένθεν και ένθεν παράλληλα διαξέσματα είναι 
κενά γραμμάτων. Έχομεν δέ, ώς φαίνεται, τδ τέλος τού επι
γράμματος έν τή λέξει σοφία, ής έδηλούτο οτι (κ)αλλίμα- 
χός τις, ή δ άναθείς ή δ ποιήσας τεχνίτης, άνέθηκεν ή έ'τευξε κα- 
λδν σοφία άγαλμα είς θεόν τινα. Δεν είναι δέ άπίθανον δ Καλλί
μαχος ούτος νά είναι εκείνος δ πάνυ, δ έν τή μάχη τού Μαρα- 
θώνος πολέμαρχος. Όλιγώτερον δέ πιθανόν, νά είναι δ τεχνίτης 
Καλλίμαχος, ού ή άκμή τίθεται περί τήν ^β'. Όλυμπιάδα (412 
πρ. Χρ.), διότι τδ σχήμα τών γραμμάτων παλαιοτέρους χρόνους 
έμφαίνει.

Έτέρα έπιγραφή', ώσαύτως έπι πώρινου λίθου, εύρέθη έν Πει- 
ραιεΐ πρδ ολίγων εβδομάδων πλησίον είς τοΰ Βάβουλα τήν γνω
στήν μάνδραν, έν αριστερά είσιόντων είς τήν πόλιν διά τής απ’ 
Αθηνών δδοϋ. Σχήμα τοΰ λίθου, εί και κολοβού τά νύν πρδς δε
ξιά τώ δρώντι καί τά κάτω, φαίνεται όμως τδ σύνηθες τετρα
γωνικόν τών όμωκ. Τά γράμματα έχουσιν ύψος 0,06 καί είναι 
καλού και βαθέος χαράγματος, εί και αι γραμμαί τών στίχων 
δέν είναι έντελώς εύθειαι.
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"Υψος τού "λίθου, δσον σώζεται, 0,26, πλάτος 0,20, πάχος 

0,24.
'Η κατ’ εικασίαν άνάγνωσις καί συμπλήρωσις έφαινετο εχουσα 

δυσκολίας, άδηλου όντος τοΰ πόσον ακριβώς ήτο το άπ’ άρχής 
πλάτος τοΰ λίθου τό έπιγεγραμμένον, και πόσοι στίχοι κάτω 
έξέλιπον μετά τήν άνώμαλον γραμμήν τής θραύσεως, οτε αίφνης 
χθες έπαρουσιάσθη είς δψιν μου άλλη στήλη όμοια όρου, έκ Πει· 
ραιώςκαί αυτή, εύρεθεΐσα έν τινι οικία τής οδού «μακράς στοάς» 
σώα δέ έντελώς σχεδόν καί εχουσα δμοίοις γράμμασι ταόε'

’Άχρι τέ(ς
Ποδο τέ
ς δε τδ ά- 
στυ τεΐ- 

5 δε νενέ- 
μεται.

Τό σχήμα τών γραμμ.άτων περιττόν έθεωρήσαμεν ν’ άποδώ- 
σωμεν διά ξυλογραφίας, άφοΰ είναι τό αύτό καί τοΰ άνωτέρου 
ορού, πλήν οτι τό ρώ δέν φαίνεται έδώ εχον τήν μικράν ουράν, 
τό δέ νΰ είναι ολίγον τι κεκλιμένον, τό δέ μΰ έχει τό πρός άρι- 
στερά τώ δρώντι σκέλος βραχύτερον τοΰ έτέρου, τό δέ ύψιλον 
είναι ολως δμ,οιον τω μετ’ Εύκλείδην άρχοντα κανονικώ κατα- 
στάντι Υ.

"ϊψος τοΰ λίθου 1,20, πλάτος 0,38, πάχος 0,22. Πιθανώ- 
τατον, ότι καί δ νΰν κολοβός δρος τά αύτά ποτέ έλεγε. Πρέπει 
δέ πάντως οί οροί ούτοι νά θεωρηθώσιν ώς έξ έκείνων, οί όποιοι 
έτέθησαν εύθύς κατά τήν πρώτην κανονικήν ρυμοτομίαν τοΰ Πει
ραιώς ύπό Ίπποδάμου τοΰ Μιλησίου έπί τών χρόνων τοΰ Περι- 
κλέους, νΕχομεν δέ καί άλλα δύο ζεύγη Πειραϊκών ορών, ούς ίδέ 
έκδεδομένους έν C. I. Α. I, άριθ. 517—8 καί 520—21, έξ ών
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τδ έν λέγει* «πορθμείων ορμου ορος», τδ δε «Έλευσινιων τριτ- 
τύς τελευτά, Πειραιών δέ τριττύς άρχεται». Ήτο δηλ. ανάγ
κη είς δύο (ή καί πλείονα) διάφορα μέρη, τά άκρότατα, νά είναι 
γεγραμμένος δ αύτδς ορος. Τδ αύτδ λοιπδν έγένετο και διά τού
των τών δύο, τών νυν έκδιδομένων.

Και αύται μέν αί έπιγραφαί τοιαυται* τώρα δέ μεταβαίνων 
είς ολως άλλοίας, πρώτον δημοσιεύω μίαν άναθηματικήν τών Μα
κεδονικών χρόνων, εύρεθεΐσαν έν Πειραιεΐ πρδς τω μύλω κατά το 
άκρον τής χερσονήσου.

Άπολλοφάνη(ς).............. ν(ο)ς, 
Ίάσων Σωχάρου αίρε(θέ)ντες 
έπι τοΰ ίε(ρο)ΰ άνέθη(κ)αν θεοΤς.

Ό λίθος ό εχων τά γράμματα είναι ύμήττιος, εχων σχήμα 
βάθρου άπλοΰ τετραγώνου, μέ κοίλωμα άνω ελλειψοειδές. "Γψος 
αύτοΰ 0,20, πλάτος 0,41, πάχος 0,33.

Αύτόθι εύρέθη και ή έξης αναθηματική τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, 

Στ)ρατηγοΙ οί έπί τον Πειραιά έπι Η
ρακλείτου άρχοντας στεφανωΘέντες 
ύπδ τής βουλής καί τοΰ δήμου Εύπόλεμος 
Ζωΐλου ΙΙαιανιεύς, Ζήνων Μενίσκου 
Έρχιεύς, Αρισταγόρας Τρωιλου Πειραιεύς 
Έρμεΐ ήγεμονίωι άνέθηχαν.

Βάθρον λίθου Πεντελησίου τετράγωνον άπλοΰν μέ κοίλωμα 
άνω τετράγωνον (και ύποκάτωθεν δέ άλλο ομοιον μικρότερον) 
εχει τά άνωτέρω όχι καλοΰ χαράγματος γράμματα. Ό Ηρά
κλειτος αρχών θά είναι δ τιθέμενος τώ 111 πρ. Χρ., δχι δ πα- 
λαιότερος δμώνυμος, δ τοΰ 245. Στρατηγοί έπι τδν Πειραιά άνα- 
φέρονται καί έν άλλαις έπιγραφαΐς, Έρμου δέ ήγεμονίου μνεία 
γίνεται ήδη παρ’ Άριστοφάνει έν Πλούτω, στίχ. 1159.

Άμφότερα τά βάθρα ταϋτα, ώς και οί οροί, άφοΰ ίδιώται τά 
έκόμισαν είς Αθήνας, ήγοράσθησαν ύπδ τής Άρχαιολ. 'Εταιρίας. 
Τούς τόπους τής εύρέσεως έσημειώσαμεν, ώς μάς τούς είπεν δ 
πωλητής, οστις δέν ήτο και δ άνασκάψας.

Τώρα μεταβαίνομεν είς έπιγραφάς έφηβικάς τών Αθηνών.
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Άπδ τοΰ έτους 1861 καί έξης έξεδόθησαν παρά διαφόρων 
Ελλήνων και αλλογενών πολλα'ι έφηβικαι έπιγραφαι τών Αθη
νών, προελθοΰσαι έκ τών της Αρχαιολογικής 'Εταιρίας άνασκα- 
φών τών παρά τήν Άττάλου στοάν και παρά τδν άγ. Δημήτριον 
Κατηφόρη. Και αί μέν τής Άττάλου στοάς ήσαν κατά τδ πλεΐ- 
στον ψηφίσματα, αί δέ τοΰ Κατηφόρη άναγραφαϊ ήτοι κατάλογοι 
και άλλοϊαι τιμητικαί. Άμφότερα τά είδη παρέσχον ήμΐν πολλάς 
καί περιέργους ειδήσεις περί τοΰ Άθήνησι βίου τών έφήβων καί τής 
αγωγής αύτών ώς καί περί τών κοσμητών αύτών καί διδασκάλων 
έν τοΐς πρδ Χριστοΰ καί μετά Χριστδν 'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις, έτι δέ 
καί περί εορτών, αγώνων καί άλλων τινών άγνωστων ήμΐν άλλοθεν 
πραγμάτων. Πάσαι δέ αύται αί έπιγραφαι έκδοθεΐσαι κατά καιρούς 
έν περιοδικοΐς ή βιβλίοις συμπεριελήφθησαν τελευταϊον μετά και 
άλλων ανεκδότων έν τώ Corpus Inscriptionum Atticarum, 
τά μέν ψηφίσματα ώς παλαιότερα έν τώ β'. τόμω, αί δέ άνα- 
γραφαί καί αί άλλαι τιμητικαί έν τω γ'. τόμω και έτακτοποιή- 
θησαν κατά τδ δυνατόν χρονολογικώς. Άλλά δέν προσεδόκων 
έγώ, οτι άκόμη καί έν έ'τει 1879 ήθελον μένει τεμάχια πολλά 
καί στήλαι ολαι έφηβικών αναγραφών άνέκδοτοι. Ούτως όμως 
έχει τδ πράγμα. Τά υπόγεια τοΰ Βαρβακείου μουσείου τής 
'Εταιρίας, ένθα άπδ έτών είναι άποτεθειμένοι οί έκ τοΰ Κατη- 
φόροι ένεπίγραφοι λίθοι, διατελοΰσι μέν προσιτά είς πάντας τούς 
άρχαιολόγους, ημεδαπούς τε καί άλλοδαπούς, τδ εργον όμως τής 
άντιγραφής έχει μεγάλας τάς δυσκολίας, διότι είς πολλά δω
μάτια, όχι άρκούντως φωτεινά, κατάκεινται συμπεπυκνωμένα 
καί σχεδόν έπάλληλα τά πολυπληθή τεμάχια τών άνέκαθεν συν
τετριμμένων στηλών. Δι’ έλλειψιν δέ ευρυχωρίας βραδέως γίνε
ται ή διαλογή καί δ χωρισμός τών άνεκδότων άπδ τών έκδεδο- 
μένων και ή εύτακτος πάντων τοποθέτησις, ώστε νά εύκολύνων- 
ται οί άντιγράφοντες. Ούτως έξηγεΐται, πώς μέχρι τοΰδε έμει
ναν πολλαι άναγραφαί είτε ολως εΐτ’ έν μέρει ανέκδοτοι, έξ ών 
είναι καί αί εξής. Εις τούτων δέ τήν συναρμογήν καί τήν άντι- 
γραφήν έβοηθήθην πολλαχώς παρά τοΰ υίοϋ μου Αθανασίου.
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1.
. .άντι-;

κοσμη'τ.....................................................
Σφηττίου, πα(ιδοτριβοΰντος............................ , γραμματεύ-
οντος διά βίου Στράτων(ος τοΰ Κιθαιρωνος Άχαρνέως, άνέγοαώαν 
τούς ύπ’ αύτοΐς έφηβους.. .

5 Σωφρονισται
ίερεύς Ισίδωρος Σωστράτου Μαρ- 
Εύτυχίδης Διόδωρου Μελι-
Πρεΐμος Ζωσίμου Σκαμο- 
Ήρακλείδης Σωτέλους Έστια-

10 Φαΰστος Πειρα-
Στάτιος Δώρος Παι..

Ύποσωφρονισταί
Σεμνός Ζωσίμου 'Ραμ(νού)σιος
Εύτυχίδης, Φλ(υεύ)ς

45 Έλπίνικος Ίέρωνος * Αμ(αξ)αντεύς 
Ήρακλέων Ήρακλείδου Έσ(τια)ι- 
Έπάγαθος, Άγρυλή-
'Γγεΐνος ο και Λάμπος Άθμ-

ήγεμών διά βίου
20 Τιμαγένης

οπλομάχος διά βίου
Διονύσιος

ύποπαιδοτρίβης διά βίου 
Εύτυχιανος Υακίνθου

25 διδάσκαλος διά βίου
Εύπορος Έπιγένους Άχαρ- 

ύπογραμματεύς
Μηνόδωρος Άγαθοκλέους 

κεστροφύλαξ
30 Διονύσιος Ήρακλείδου Επ(^)ι· 

γυμνασίαρχος δι’ δλου (ε)τους
Μουνάτιος Θεμίσων 

αρχών
Μουνάτιος Θεμίσων

35 στρατηγός
Κασσιανής Βάσσο(ς) 

κηρυξ
Κασσιανος Μουσώνιος

Σωτηρι.. ·'

Εύζαρπίδ(ης.
Μητρόδω(ρος. .
Όνησιμος. .
Επίκτητος X..»

Φλβ. Τρύιοων
Φλβ. Μηνόφίλος
'Ιερών Άφροδεισ((ου

Υ
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βασιλεύς

40 Εύχαρπίδης Βερν- 
πολε'μαρχος

Εύτυχίδης, Με..
θεσμοθέτα(ι

Σωσίστρατος Εισιδώρου Μα- 
45 Θάλλος Εύτυχίδου Μελ-

Άσκληπιάδης Πρείμου
Φιλόεσσος 'Ηρακλείδου Έστ-
Φαΰστος, Πει(ρ)-
Στάτιος Μαρκιανός Παιο- 

50 Γ
‘Αγωνοθέται 

ίΑντινοείων έν άστει
Εύχαρπίδης, Βερεν- 

’Αντινοείων έν Έλευσΐνι 
55 Κασσιανος Μουσώνιος

‘Αδριανείων
Κασσιανος Βάσσος

Θησείων
Θεόπομπος Τρύφωνος

60 Αθηναίων
Φλ. Βερενικιανδς 

Άντωνείων
Κασσιανος Μουσώνιος 

Σεβηρείων
65 Κασσιανος Βάσσος

Φιλαδελφειών
Γάϊος, Διο(μ)εεύς 

Επινικίων
Δομέτιος Πυθαγόρας

70 Γερμανικείων
Μουνάτιος Θεμίσων

Κομοδείων
Αριστόβουλος, Μαρ- 

Άμφιαρείων
75 Εύτυχίδης, Μελιτ- 

συνστρενματάρχαι
Μουνάτιος Θεμίσων
Κασσιανος Μουσώνιος

Πλώτιος ’Ασκληπιάδου
Βησεεύς

Άτταλίδος

Π. Αϊλ. Έρμείας :Αθμο

(κενόν)
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Κασσιανός Βάσσος 
80 Εύζαρπίδης, Βερ-

Δομέτιος Πυθαγόρας
Φλάβιος Λυγξ 
Γάϊος, Δημεεύς 
Ίστληϊος Νηρεύ(ς

85 Φλάβιος Τρυφ(ων 
Φίλητος Π ;..
Κλύμεν(ος. . 

(κενόν ενός στίχου)

Άριστόοου(λος

ος, Φιλάδης 
. .-ας ύστέρας 
. .υ

'Η τά άνωτέρω έ'χουσα στηλη είναι "λίθου Πεντελησίου, ύψους 
1,09, πάχους 0,11, συντετριμμένη είς επτά τεμάχια, κολοβή δέ 
τά ά'νω καί πρός δεξιάν τω όρώντι καί κάτω. ’Εκ τών επτά τε
μαχίων τά εξ ακριβώς συναρμόζονται πρός άλληλα, τό δέ έβδομον 
όχι, έχει δ’ έκεϊνο τά τελευταία πρός δεξιά καί κατωτάτω τεθέν- 
τα δύο στιχίδια: . · ος, Φιλάδης κτλ., άπερ έμοί ακατάληπτα. Οί 
χρόνοι της στηλης, ώς έκ τών έν αύττί μνημονευομένων αγώνων 
Σεβηρείων καί Φιλαδελφειών, ετι δέ καί τοΰ γραμματέως Στρά- 
τωνος, τοΰ καί άλλαχόθεν γνωστοΰ, είναι αί άρχαί τοΰ γ\ μετά 
Χρ. αίώνος. ,Ζΐδε C. I. Α. ili, 1, άριθ. 1139 μέ τάς σημειώσεις 
τοΰ Dittenberger.

ο

10

2.

Άγαθήι) τύχ(ηι
'Ο κοσμητ(ης τών έφηβων) . . . . Τιμ..............................(Φυ-

λάσιος τούς (συνάρ)χο(ντας και τούς ύπ’ αύτω έφηβευσαντ- 
ας) έπί άρχον(το)ς Κασ(ιανοϋ Ίεροζηρυκος Στειριέως (;) άνέγ- 
ρ)αψε, άντιζοσμητε(ύοντος ...... 
ου τοϋ Διονυσίου Μελ(ιτέως, παιδοτριβ(οϋν(τος Αύρ.
Σεραπίωνος τοϋ κ(αι Κράτωνος Παια)νιέως έτ(ος... 
προστατοΰντ(ος Τιβ. Κλαυδίου Λε)ωσθένους (Μελι- 
τέως έτος.., (όπλομαχ).............ου Αύρ. Άπολλο(φά-

I νους Άγνου(σίου έτος.., γραμ)ματεύοντος διά βί
ου ίερέως (Συντρόφου τοϋ Εύκαρπίδου) έκ Κοίλης έτος κβ'.

45

Σωφρονιστα(ί 
Βά ;)σσος Φυλάσ(ιος 
'Ρέδ·,)εμπτος...
...αγόρα(ς..

Άγωνοθέται
Άντινοείων έν Έλευσείνι

Ούεντίδιος Νεικοκράτης
Άντινοείων έν άστει Έπέγγραφοι
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..........ΝΛ Αύρ. Διονύσιος
.... καί Αύρ. Τελεσφόρος 

Άδριανείων

Κλα. Άράσπας 
Αύρ. Σκέπτος,

20 Έρέννιος Μουσώνιος 
Γορδιανείων

Αύρ. Θεσπιάδης
και Αύρ. Καλλίστρατος 

Γερμανικείων

Αύρ. Διονυσόδωρος, 
Αύρ. Ζωίλος Έπι* 
Αύρ. Δάμυρος Θίοκλή- 
Έρέννιος Τούρβω* 
Κλα. Τερτιανός

25 Καρπούννιος Απολλώνιος 
Αθηναίων

Αύρ. Αλέξανδρος 
Έπινεικίων

Αύρ. Έπιτύγχανος

Φιλεύρωστος Θησέ- 
Άφροδείσιος Άρτεμ- 
Έλευσείνιος 
Σωσικράτης Εισι- 
Πάμφιλος Εύτ-

30 χαί Όνωρατιανδς Άθηνίων 
Άμφιερείων

Ούεντίδοις Ζωίλος

Ζώσιμος Λυχα- 
Νεικίας Λυχα- 
Άφροδείσ(ιος 
Εύκαρπίδ(ης

7 ι 1 \ / ;·; ,; ν ■: ,.· γ ('7 · ; Τ V,. ·3 X*’? Εύτύχη(ς

35
(κενόν)

Έπικτ...
ΦΛ....

Ταύτης της στήλης έδημοσιεύθησαν έν τώ Corp. Inscr* Att. 
ΙΠ, ί ύπ’ άρ. 1198 μόνον δύο τεμάχια, τώρα δέ προσετέθησαν 
έδώ δύο άλλα μικρότερα μέν, σημαντικά δέ, έκ τοϋ άνω μέρους 
της στήλης, και έν τρίτον δέ, το έχον τά ΤΥΧ, δπερ έθεσα άνω- 

Τ|Μ ?
τάτω, φαίνεται πως της αύτης στήλης δν. Ένωθέντων ούτω τών 
πέντε τεμαχίων, η κεφαλές τής όλης αναγραφής γίνεται πληρε- 
στέρα, καί τινες τών έν αυτή συμπληρώσεων τοΰ Diltenberger 
άναγκαίως μεταβάλλονται.

Οί χρόνοι καθ’ ους έγράφη, ώς έκ τών έν αυτή μνημονευόμε
νων αγώνων Γορδιανείων άναγκαίως συμ,περαίνεται, είναι οί μετά 
το 237 έ'τ. μ. Χριστόν.

Έν Άθήναις, τή 26 Φεβρουάριου 1879.
Στέφανος Α. Κοτμανοϊδης.

(Αθηναίου τεύχος έ τόμου ζ'.) 28
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
La Grece a 1’exposition, par Mm0 la Marquise 

Blanche de SaiTray.—Vire. Imprimerie Rivet-Barbot. 
1878. Είς 8”, σελ. 12.

’Εν τω άγγελλομένω τούτω τεύχει περιέχεται ποίημα στί
χων 248, ποιηθέν ύπδ εύγενοϋς Γαλλίδος και τυπωθέν έν Βιρία, 
μικρά πόλει της Νορμανδίας, ένθα, ώς φαίνεται, επίσης εχει φί
λους ή Ελλάς καθώς καί έν τή άλλη εύρυχώρω Γαλλία. Ό άνα- 
γινώσκων τούς στίχους τούτους Έλλην διατίθεται ήδέως άμα 
καί εύγνωμόνως, διότι, καί άν δέν είναι ίκανδς νά αίσθανθή έντε- 
λώς την αρμονίαν αύτών, εννοεί όμως πάντως τάς έκλεκτάς 
ιδέας καί εκτίμα τά γενναία αισθήματα τά κινήσαντα τήν ποιή- 
τριαν είς τδ νά έγκωμιάση τά οίαδήποτε εκθέματα τής ήμετέρας 
πατρίδας, τά σταλέντα είς τήν τελευταίαν παγκόσμιον έκθεσιν 
τών Παρισίων, μέ ολας τάς περιστοιχούσας ήμάς δυσχερείας 
κατά τδ παρελθόν έτος.

Έπέστησε δέ ιδίως τήν προσοχήν αύτής ή κ. Saffray είς τά 
τέσσαρα γλυπτικής έργα τοϋ έν Άθήναις Γ. Βρούτου καί πρδ πάν
των είς τδ έργον αύτοΰ «τδ δαιμόνιον τοϋ Κοπερνίκου». Άνα- 
φερομένη δέ ποιητικώς είς τήν τής πάλαι Ελλάδος δόξαν έπι 
γλυπτική καί έν γένει έπί καλλιτεχνία, οιωνίζεται έκ τών δο- 
θέντων νυν έν τή έκθέσει δειγμάτων τά βέλτιστα καί περί τής 
προκοπής τής νέας Ελλάδος είς πάντα τά καλά τοϋ πολιτι
σμού. Τδ φιλελεύθερον τοΰ Έλληνος και ή φιλομάθεια είναι διά 
τήν ποιήτριαν έχέγγυα τής μελλούσης δόξης του έν τή χορεία 
τών νεωτέρων Ευρωπαϊκών έθνών. Προσκαλει δ’ έπί τέλους τά 
κράτιστα τών έθνών τούτων όνομαστί νά προσφέρωσι τδ ά'γιον 
φίλημα τής αγάπης είς τήν πρεσβυτέραν αύτών αδελφήν τήν 
Ελλάδα καί έξ αύτής νά άρύωνται τάς έμπνεύσεις τής τέχνης, 
λέγουσα ούτως’

Que la coupe sacree entre chaque main passe! 
Buvez, enivrez-vous deFesprit immortel!
Nais quelques soient vos monts, c’est toujoursdu Parnasse 
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que votre vol devra vous elever au ciel.

Την παρακέλευσιν δέ τήν έν τοΐς στίχοις τούτοις, ήτις μάς εν
θυμίζει τά τοϋ Όρατίου έκεΐνα

Vos exemplaria Graeca 
nocturna versate manu, versate diurna, 

δικαιότατον είναι οί ήμέτεροι μάλιστα τεχνΐται καλώς νά ένστερ’ 
νισθώσιν, άν έπιθυμώσιν επιτυχίαν είς τά έργα των. Σ. Α. Κ.’

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.

άτρυγέτοιο θαλάσσης· 
αιθέρας άτρυγέτοιο.

Μελετώντες οί διδάσκαλοι, οί σχολιασταί, οί λεξικογράφοι 
τήν λέξιν dr^v^eroc» άποφαίνονται οί μέν δτι σημαίνει άκαρπος, 
έρημος, οί δέ ακαταπόνητος, άδάμαστος, οί δέ ξηρός' άλλ’ ούχ 
ούτως.

Λέγοντες ατρύγητος οί πορθηται τής Τροίας, έννοοϋσιν οΰχι 
άκαρπος, έρημος, ούδ’ ακαταπόνητος, άδάμαστος, ούδέ ξηρός, ά“λ- 
λ’ ο,τι αύτό καθ’ έαυτό έννοεΐ ή λέξις ατρύγητος (άτρύγητος έτι), 
και το τρυγώ τι άτρύγητον αποβαίνει έκ τής ευτυχίας ήν εχει.

Και δτι τούτο έννοεΐ τό άτρύγητος, άκουσον τόν κτηματικόν, 
δστις έρωτώμενος τάς Ημέρας τοϋ τρύγους, άν ή εύτυχής ή ού ή 
άμπελος ή ή μέλισσ’ αύτοΰ, αποκρίνεται Τρυγητούς όέν εχει, 
τρυγάω, τρυγάω καί άτρύγητ eire, τουτέστι πλούσια, δαψι
λής, ασάλευτος έκ τοϋ πλήθους δπερ έχει.

Ουτω δή καί τό άτρυγέτοιο θαΛάσσης—δηλαδή τρυγωμεν, 
τρυγώ pier τήν θάλασσαν καί ουδέποτε εύρίσκομεν τέρμα τοϋ 
τρυγητού αύτής. νΑρα άτρύγητος (άφθονος, πλουσιοπάροχος) 
ιχθύων κλπ. ή θάλασσα, καίτοι άενάως καί διαρκώς τρυγωμένη, 
ώς ή μέλισσα και ή άμπελος έν ώρα τρύγης.

*£στω περί θαλάσσης' άλλά περί αιθέρος άζρυγετοιο;
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Αύο τινά·

Η ότι τά έν αύτω φαινόμενα σώματα μ.ένουσιν αείποτε και 
πάντοτε τά αυτά, ήγουν ατρύγητα (άψαυστα, ασάλευτα, πλού
σια) πράγματα, έξ ών και ό ποιητής ειπεν άτρύγετον αιθέρα, 
μή τρυγώμενόν ποτέ δηλονότι ύπ’ ούδενός, ούτε ύπδ τοϋ χρόνου 
ούτε ύπ’ άλλης ισχύος, ή αντικατέστη λέξις άλλη διά της λέ- 
ξεως άτρύγετος ύπδ τών γραφέων η τών γραμματικών συγκρι- 
νόντων τδν αιθέρα πρδς την θάλασσαν, ής τδ έπίθετον άποδίδον- 
τες καί είς τούτον έρμηνεύουσιν άγριον κλπ. Άγριος ό αιθήρ ό 

χαζά Πίνδαρον .Ιαμπετόεις ; ό χατ αυτδν έρημος μέν, ά
γριος δ ου ;

Περί τούτου δέ (τοϋ άγριου) άκουσον καί τδν κ. I. Πανταζί- 
δην, οστις, εί καί καταλέγει έν τώ διασκευασθέντι ύπ’ αύτοΰ 
Όμηρικώ λεξικώ απίθανος ή έτυμο.Ιογία, αποδέχεται δμως 
τοΰτο σημειούμενος Έπίθετον χαρακτηριστικώτατον της ά- 
γριότητος της θαλάσσης, τοϋ αίθέρος κλπ. μεθ’ 8 επιφέρει και 
τήν τοϋ Δοιδερλείνου παραγωγήν, ήτις ούκ ολίγον τδ άτοπον 
εχει. Άλλά καί τοΰτο καί πάσι τοΐς άλλοις έτυμολόγοις καί 
έξηγηταϊς τοϋ άτρύγετος ακολουθεί άπας ο εύπαίδευτος κόσμος 
ουδαμώς έξετάζων ή βασανίζων τδν νοϋν τής λέξεως, ούδ’ έγ- 
κύπτων είς τοϋ λαοϋ τήν γλώσσαν, οστις καί ήτις και τότε και 
νϋν δ αύτός καί ή αύτή, λαός τε καί γλώσσα, έξακολουθοΰσιν 
δντ’ άμφότερα καί πρυτανεύοντα, μηδαμώς μήδ’ ύπδ τοϋ χρόνου, 
μήδ’ ύπδ τών βαρβάρων μεταβληθέντα.

Καί ταϋτα μέν περί τούτων, περί δ’ άλλων παραπλήσιων 
άλλοτ’ έν άλλω τόπω.

Μιχαήλ Λελεκος.

ςημ. εκδ. Ή τών νεωτέρων ετυμολογία (Curtius Grund- 
ziige der. gr. Etymol. σελ. 548 τής γ' έκδ.) φαίνεται άπο- 
δοκιμάζουσα τήν άπδ τοϋ τρυγάω παραγωγήν τής λέξεως άτρύ
γετος, προτιμά δέ τήν άπδ τής ρίζης τρύω' δθεν άτρυτος, άτρύ- 
Ρετος καί άτρύγετος' ήν παραγωγήν οί άρχαΐοι έν τώ Μεγάλφ 
’Ετυμολογικώ έν λ. άτρύγετος άπέδιδον είς τδν γραμματικόν
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'Ηρωδιανόν* cO? δέ, παρά τδ τρύειν, πλεόνασμα? ατρυτος γάρ 
άτρύετος και πλεονασμω τοΰ γ άτρύγετος’ ούτως Έρωδιανός».

Εντεύθεν νομίζομεν οτι δ λαός όρθώς ποιων καλεϊ πολύκαρ
πον ά'μπελον άτρύγΗτον, μη εύκύλως δηλαδή τρυγωμένην διά 
τδ πλήθος τών σταφυλών* άλλά τδ Όμηρικδν άτρύγΕτος, άνα- 
φερόμενον είς τήν θάλασσαν και τδν αιθέρα, έχει άλλην και ση
μασίαν και παραγωγήν.

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.
Goethe.—Παθήματα τοΰ νέου Βερθέρου, μεταφρασθέν έκ τοΰ Γερμανι

κού ύπο Παν. Σπ. Παμπουκη, φοιτητοΰ τής ιατρικής. ’Εν Άθήναις» 
τυποις αδελφών Βαρβαρ^ήγων, 1879. Τιμαται δραχ. ν. 2. [16ον, σ. 
IX και 190, μετά 6 εικόνων],

* Συλλογή αποφάσεων τοΰ Ακυρωτικού και τών έφετείων τής Γαλλίας 
άπδ τοΰ έτους 1874 και εφεξής έπι διαφόρων νομικών ζητημάτων, 
ήτοι τοϋ άστυκοΰ δικαίου, έμπορικών, ποινικών, δικονομικών κλπ. σχε
τικών πρδς τούς παρ’ ήμΐν νόμους ύπδ Ξενοφώντος Βαρβαρέσου, δι
κηγόρου παρά τοΐς έν Άθήναις δικαστηρίοις. Έν Άθήναις, τυπογρα
φείου άδελφών Βαρβαρρήγων, 4879. Τιμάται διά μέν τούς κκ. συν- 
δρομητάς φρ. 8, πληρωτέων άνά 2 φρ. κατά τριμηνίαν, ήτοι αμα τή 
παραλαβή τοΰ φυλλαδίου, διά δέ τούς μή συνδρομητάς δραχ. 10 [8ον, 
σ. γ' καί 63. Φυλλάδιον Α'.].

* Δραματικόν Μουσεϊον.—Άριθ. 1 και 2. Φυλλάδιον Α'.—Όχι, όχι· 
εύχαριστώ, κωμωδία μονόπρακτος.—Γροθιαϊς και χωρίς πανταλόνια» 
μονόπρακτου άστειολόγημα, μετενεχθέντα είς τά καθ’ ήμάς ύπδ Δημ. 
Π. Γεωργαντοπούλου. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου «Μέντορος», 
1878. Τιμάται δραχμής νέας και πωλείται παρά τοΐς βιβλιοπώλαις 
Νάκη και Κουσολίνω. [16ον, σ. 64].

* Έκ τής έλληνικής εις τήν τσακωνικήν ό μΰθος τής Παρασκευής ύπδ ***. 
Έν Άθήναις, τυποις «’Ραδαμάνθυος», 1878. [8ον, σ. 13].

* Περί άντιστάσεως τής ύλης πρδς χρήσιν τών αρχιτεκτόνων καί μηχα
νικών ύπδ Αναστασίου I. Σούλη, πτυχιούχου τής έν Παρισίοις σχο
λής τών γεφυροποιών, νομομηχανικοΰ καί καθηγητοΰ έν τή στρατιω
τική καί πολυτεχνική σχολή. Άθήνησιν έκ τοΰ τυπογραφείου τής
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Φιλοκαλίας, 1879. Τιμαται δραχμών 12. [8ον, σελ. η και 339].

Λόγος εις τδ μνημόσυνον τών ευεργετών τοΰ Πανεπιστημίου, έκφωνηθεις 
ύπδ Α. Διομήδους Κυριάκού. Άθήνησι, έκ τοΰ τυπογραφείου Παρνασ
σού, 1879. [8ον, σ. 31].

ΟΙ Πελασγοί έν τώ έλληνισμώ συν παραρτήματι περί Βλάχων και Βουλ
γάρων, ύπδ Θ. Α· Πασχίσου. Έν πόλει τή Παλλάδος, τυπογραφεΐον 
Έθν. Πνεύματος 1879. [4ον σελ. 48].

Λόγος έκφωνηθεις κατά τδ μνημόσυνον τού αοιδίμου Αντωνίου Φ. Πα- 
παδάκη ύπδ Ν. Μ. Δαμαλά πρυτάνεως τοΰ έθν. Πανεπιστημίου. ’Εν 
Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη. 48^9 [8ον, σ. ].

L’ Iliade et sa Topographie, remarques sur trois articles conte- 
nus dans le tome X du Syllogue Hellenique philologique de 
Constantinople, par G. Nicolaides. Athenes, Typographie de 
Pierre Perris. 1879 [8ov σελ. 23].

* Αιματουρία ή αΐμοσφαιρινουρία έκ κινίνης, ύπδ Καραμήτσα. Έν Άθή
ναις έκ τοΰ τυπογραφείου Βαρβαρ^ήγων. 1878 [8ον, σ. 19].

* "Ανθη Παρνάσσια ήτοι ύμνοι και άλλα τινα μελύδρια τή αρχαία δω- 
ρίδι διαλέκτφ και μέλει ποικίλω, ύπό τοΰ ίερέως Νικολάου Περπινιά- 
νη. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1878 [8ον, σ. δζ καί 108].

* Εύγενίου Λάντς πτήσεις. Λυρική συλλογή. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυ
πογραφείου Πέτρου Περρή, 1878 [8ον, σελ. 20].

* Γραμματική τής άρχαίας έλλην. γλώσσης πρδς χρήσιν τών μαθητών 
τών έλλ. σχολείων έκ πολλών έρανισθεΐσα ύπδ Λ. Χριστοδούλου, σχο- 
λάρχου Θηβών. Έν Άθήναις, 1878. Τιμαται δραχ. 2 1/2.

* Η. Beaunis Εμβρυολογία μεταφρασθεϊσα ύπδ Σπ. Ί. Κανέλλη, φοι— 
τητοΰ τής ιατρικής, μετά 18 εικόνων. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογρα
φείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1879. Τιμαται δραχ. ν. 4. [8ον, σ. ς’ καί 160],

* Άποκαλυφθήτω άλήθεια. Άπάντησις Λεωνίδα Α. Βούλγαρη πρδς τδν 
κ. Θ. Δηλιγιάννην, ύπουργδν έπι τών Εξωτερικών τής Ελλάδος, διά 
τά έν τώ έλλ. κοινοβουλίφ λεχθέντα τή 4 'Οκτωβρίου 1878. Άθήνη- 
σι 1878. Τιμαται δραχ. ν. 3. [8ον, σελ. 295].

* Έγχειρίδιον συστηματικής ανατομίας τοΰ ανθρώπου ύπδ Παύλου Ίωάν- 
νου, έκδ. β'. Έν Άθήναις, έκ τού τυπογραφείου Πέτρου Περρή, 1879. 
Τιμαται δρ. 20. [δον, σ. δ' και 872].

* Λεξικόν τής έλλ. γλώσσης κατά τδ έλλ. λεξικόν τοΰ Γ. Πάπε τή συμ- 
πράξει πολλών λογίων συνταχθέν και συμπληρωθέν έκ τών 4λλ. λεξι
κών Ε. Στεφάνου και Φ. Πάσσοβ, έκδίδεται έπιμελεία και δαπάνη 
Α. Α. Σακελλαρίου. Έκ τοΰ τυπογραφείου Π. Γ. Σακελλαρίου, 1879. 
[8ον, τόμ. 4 τιμώμενοι δρ. ν. 42]. Τόμος α Α—Κ. τεύχος ά σελ. ιή και 
1074' τεύχος β' σ. 1075—2052. [Παράρτημα' προσθήκη λέξεων είς 
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τδ Α, μή ύπαρχουσών έν τοΐς λεξικοΐς τού Πάπε και Πάσσοβ, σελ. 
74] τόμος Β'. Λ—£2, τεύχος α' σελ. 4104 τεύχος βζ σελ. 1105— 
2155.

* Κλεομένης ό τελευταίος Ήρακλείδης, τραγωδία είς ατράξεις 4, ύπδ Κ. 
X. Βερσή. Άθήνησιν έκ τού τυπογραφείου Παρνασσού, 1878. Τιμαται 
δραχ. ν. 2. [8ον, σελ. 125].

* Αττικόν Ήμερολόγιον τοΰ έτους 1879 ύπδ Ειρηναίου Άσωπίου, ευ
νοϊκή συμπράξει φιλόκαλων λογίων. "Ετοςιγ'. Άθήνησιν, έκ τοϋ τυπο
γραφείου τής Κορίννης, 1878. Τιμαται δραχ. ν. 5. [8ον, σελ. 376].

* Συλλογή κρητικών έπιστολών εις τήν Εγχώριον διάλεκτον, ή τδ κάτο- 
πτρον τοΰ δημοσίου Φρονήματος τών χριστιανών τής Κρήτης άπδ τοΰ 
έτους 1868—1878. Έν Άθήναις, 1879, έκ τοΰ τυπογραφείου τών 
Συζητήσεων.

* Α. Debay Υγιεινή και φυσιολογία τού γάμου, ήτοι φυσική και ιατρική 
ιστορία τών συζύγων, μετάφρασις έκ τής 102 γαλλικής έκδοσεως υπο 
Τιμολ. Καρδαρά, διδάκτ. τής ιατρικής. Έν Άθήναις, τύποις άύελφών 
Βαρβαρρήγου, 1879. Τιμαται δρ. ν. 3 [8ον, σελ. 280].

* Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοΰ έξ απορρήτων έπιστολαι ρ\Έκδίόοντα1 
έπιστασία Θ. Λιβαδά. Τεργέστη, τύποις τοΰ αύστροουγγρικού Δόϋδ, 
1879. [8ον, σελ. ριέ και 185].

* Βιογραφία Γεωργίου Κ. Τυπάλδου Κεφαλλήνος ύπδ Π. Τυπάλδου Φο· 
ρέστη- μεταγλωττισθεΐσα έκ τού ιταλικού ύπδ Ν. Καλογέρου, μοναχού. 
Έν Κεφαλληνία, τυπογρ. ή Ήχώ, 1879. [8ον σ. 40],

* Β. Tuine Φιλοσοφία τής τέχνης έν Έλλάδι, δαπάνη Σπ. Α. Κουσο- 
λίνου. Άθήνησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου Σπ. Κουσουλίνου, 1879. Τιμα- 
ται δρ. ν. 2. [δον, σ. 16 και 160].

Der Aberglaube bei den beuligen Griechen (seincm Ursprunge 
nach). Ein Sendscbreiben an Kari Foy in Leipzig von Nico
laus Dossius aus Epirus. Freiburg ι. B. 1878. [8ov, σ. 16.]

Μ. Τ. Κικέρωνος Λαίλιος ή διάλογος περί Φιλίας, έκ τής λατινίδος 
είς τήν ελληνικήν φωνήν μετενεχθεις ύπδ Βασιλείου Άντωνιάδου, 
τροφίμου τής έν Χάλκη Σχολής. Έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Βου
τυρά και Σας, 1879. [8ον, σελ. ιγ' και 125].

* Όρθόδοξος χριστιανική κατήχησις δια τα ελληνικά σχολεία, συντα- 
χθεΐσα ύπδ Κωνσταντίνου Νεστορίδου, καθηγητοϋ, έκδίδοται δαπάνη 
Θρασυβούλου Παπαλεξανδρή, έγκρίσει τής ΐεράς Συνόδου κα'ι άδεία 
τοϋ ύπουργείου τών εκκλησιαστικών, έκδοσις δεύτερα βελτιωθεΐσα καί 
έπιδιορθωθεΐσα. Άθήνησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου Θρασυβούλου ΙΙαπα- 
λεξανδρή, 1878. Τιμαται δραχμών 1,60. [8ον, σ. 98]
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ΜετεωροΛογικαΙ παρατηρήσεις κοινοποιηθ είσαι 

έκ τοΰ αστεροσκοπείου Αθηνών.

1879 Ιανουάριος (Ε. Ν.).

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 753,57 χμ.
Μεγίστη » 766,02 (την 23η
Ελάχιστη » 738,57 (τήν 7η)

Θερμόμετρον έκ.

Μέση θερμοκρασία 10,09
Μεγίστη » 18,1 (τήν 13η
Ελάχιστη » 2,3 (τήν 29ην)

'Ημέραι βροχής 12 (ποσδν τού καταπεσόντος ύπατος 140,09 
χμ). νΑνεμοι έπνευσαν κατά 8 ημέρας ΝΔ, 1 ΒΔ, 18 ΒΑ, 4 Ν.

Φεβρουάριος.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 750,45 χμ.
Μεγίστη » 756,33 (τήν 2ζν)
Ελάχιστη » 739,82 (τήν 18η

Θερμόμετρον έκ.

Μέση θερμοκρασία.
Μεγίστη »
Ελάχιστη ”

13,36
20,9 (τήν 25^)
6,3 (w 4"’)

'Ημέραι βροχής 11 (ποσδν τοΰ καταπεσόντος ύπατος 29,81 
χμ.). ^Ανεμοι έπνευσαν κατά 11 ημέρας ΝΔ, 1 Δ, 2 ΒΔ, 2 
ΒΑ, 2 ΝΑ, 10 Ν.
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ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΠΡΟΣΩΔΙΑΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΗΝ.

I.
Η φύσις τοϋ ρυθμόν^ της ά^ο/ίας^ τον χα2οϋ καθόδου·

'Ρυθμός εινε καθόλου ή αρμονία τών διαστημάτων έν τή y.i- 
^ήσει’ αρμονία δέ εινε ή έν τή ποικιλία ένότης, ή έν τή διαφωνία, 
ούτως είπεΐν, συμφωνία* τδ αίσθημα άρα,.τδ όποιον παράγει εις 
την ψυχήν ή αρμονία, είνε ομοιον μέ εκείνο, τδ όποιον αίσθανό- 
μεθα, δταν έκεί δπου προσεδοκώμέν τι κακόν, ή έθεωρούμέν τι 
άδιάφορον καί ξένον πρδς ήμάς, προσβλέπομεν προσμειδιώσαν 
ήμΐν την οψιν αγαθού και προσφιλούς όντος’ ποιον δέ είνε ένταύ- 
θα τδ κακόν η τδ άλλότριον καί ποιον τδ αγαθόν καί οίκείον; 
κακόν μέν ή άδιάφορον πρδς ημάς εινε τδ διάφορον καί πολ- 
λαπλούν, αγαθόν δέ καί τερπνόν τδ εν καί τδ άπλοΰν* διά τί 
δέ άλλο άποστρεφόμεθα μέν έκείνο, άγαπώμεν δέ τοΰτο, παρά 
διότι ή ψυχή ήμών είνε άπλοΰν καί μονοειδές καί ασμένως μέν 
δέχεται τδ οίκεϊον πρδς τήν φύσιν της, άπωθεΐται δέ τδ άλλό- 
τριον; Τδ ήδύ άρα τής άρμονίας αίσθημα είνε ή συμπαθής καί 
έρωτική έλξις πρδς πάν ο,τι συμφωνεί μέ τδ ένδότατον βάθος τής 
ιδίας ήμών φύσεως* άν δέ ή άρμονία είνε κυριωτάτη τού καλού 
ιδέα, ευκόλως, νομίζομεν, έκ τού ορισμού τούτου δύναταί τις ν’ ά- 
νέλθη είς τήν καθολικήν τοϋ καλού έννοιαν, ότι καλόν είνε τδ είδος 
(ή μορφή) τδ συμφωνούν πρδς τάς ιδανικάς, τουτέστι τάς ανε
ξαρτήτους παντός υλικού σκοπού τάσεις τής ανθρώπινης ψυχής* 
διό όνομάζομεν ώραΐον όχι μόνον πάν τδ σύμμετρον καί έναρμό- 
νιον, άλλά καί πάν ο,τι καθ’ εαυτό δν έκφαίνει δύναμιν, λάμψιν, 
ύψος τι καθόλου ιδεώδες* καί εικόνα ζωγράφου, φαύλόν τι παρι- 
στώσαν, οπερ έν τή φύσει καταφρονούμεν, θαυμάζομεν έν τή τέ
χνη, άν δ καλλιτέχνης έχει κατορθώσει ν’ άποτυπώση πιστώς 
καί ζωηρώς’ διότι δέν άποβλέπομεν πρδς τδ είκονιζόμενον, άλ
λ’ έν τω άπεικάσματι τδ ύψος θαυμάζομεν τής καλλιτεχνικής

(Αθηναίου τϊΰχος ς* έτους ζ'.) 29
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δυνάμεως τού άνθρώπου* είς τοιαύτην δε τελειότητα και εξαρσιν 
τείνει μέν καί πας άνθρωπος, πολύ δε μάλλον ψυχ/) ευγεν/;ς και 
έμμουσος* διό αί εύγενέστεραι καί ύψηλότεραι φύσεις βαθύτερου 
αισθάνονται έν πάσι πράγμασι τό καλόν. Ή δέ διαφορά του 
καλού και τοϋ άγαθοϋ είνε μόνον κατά παράστασιν* διότι τό 
μέν καλόν άναφέρεται είς τό έκτος καί τήν μορφήν και δια τού
το έναργεστέραν καί λαμπροτέραν παρέχει την έντυπωσιν εις την 
αΐσθησιν' τό δέ αγαθόν καί αί δμοιαι ίδέαι άναφέρονται είς τό 
ένδον* εύστόχως τούτο έσήμαινον οί αρχαίοι "Ελληνες έν τή φράσει 
α καλός κάγαθός»’ έκ. τούτου συμβαίνει, ώστε εν και τό αύτό 
πράγμα κατά διάφορον όψιν, δτε μέν νά καληται καλόν (ώραΐον), 
δτε δέ αγαθόν (τό κοινώς καλόν)’ προσέτι τό ένδον και έσω εινε 
σχετικά, καί παντός πράγματος οίουδη'ποτε δυνάμεθα νά αίσθαν- 
θώμεν η νά φαντασθώμεν την μορφήν' ένεκα τούτου ποιητικότε
ροι όντες καί εύφανταστότεροι οί αρχαίοι 'Έλληνες καί έσωτερι- 
κών καί νοητών καί αίθεριωδών ούτως είπεΐν πραγμάτων συνε- 
λάμβανον τό είδος, οπερ έμφανιζόμενον είς αύτούς μετά λάμ- 
ψεως καί κηάοΰν καλόν έκάλουν, οί δέ νεώτεροι ήττονος φαντα
σίαν καί ύψους όνομάζουσιν ώς έπί τό πλεΐστον αγαθά (bon, 
gut) τά τοιαύτα’ καί παρ’ ήμΐν η λέξις καλός έξέπεσεν ολως 
είς την σημασίαν τού αγαθού. Ταϋτα άναγκαΐον έκρινα νά ρηθώ- 
σι διά την πολλήν σύγχυσιν καί διαφωνίαν μεταξύ τών νεωτέ- 
ρων ιδία περί τοΰ καλού, ών τινες καί έμέμφθησαν τούς άρχαίους 
ώς συγχέοντας τό καλόν μέ τό αγαθόν* φιλόσοφοι δέ καί φυσιο
λόγοι έν τοΐς νυν χρόνοις έζήτησαν νά εύρωσι στερεάς καί ακί
νητους φυσικάς αιτίας, λίαν ύλικάς ώς έπι τό πλεΐστον, και μα- 
θηματικάς άναλογίας τοϋ καλοΰ καί της αρμονίας, ώς άν η αν
θρώπινη φύσις νά ήτο μηχανή στερεά καί αμετάβλητος.

Άλλά τό κάλλος, δ ρυθμός, ή αρμονία, δέν είνε μόνον υποκειμε
νικόν τι αίσθημα τοϋ άνθρώπου* άλλά και έν τω σύμπαντι, οπερ 
τόσον έμμελώς οί Πυθαγόρειοι ώνόμασαν κόσμον, ύπάρχει παντα- 
χοϋ άνεξαρτήτως τής θελήσεως ημών ή ιδέα τοϋ κόσμου καί τής 
αρμονίας’ τών ουρανίων σωμάτων αί κινήσεις, αί ένέργειαι τών 
δυνάμεων, αί μίξεις τών ατόμων, αί γενέσεις οί σχηματισμοί αί 
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σχέσεις τών δντων, πάντα καθόδου τελούνται δι’ αρμονίας και 
τάξεως" και εχει μέν έκ προτέρων έν έαυτώ ό άνθρωπος τήν ει
κόνα τούτων, χαίρει δέ καί γοητεύεται άνευρίσκων και έν τη 
έξωτερική φύσει την ιδέαν της έν τω βάθει αύτοϋ ένοικούσης αρ
μονίας* ή δέ συμφωνία αύτη άποδεικνύει ίσχυρώς, οτι ή ήμετέρα 
ψυχή είνε συγγενής πρός τήν μεγάλην ψυχήν, τήν διέπουσαν ο
πωσδήποτε τόν κόσμον. Δικαίως άρα δ Λογγΐνος έν τοΐς προλε- 
γομένοις εις Ηφαιστίωνα άποφαίνεται οτι «προήλθε τό μέτρον 
έκ θεοϋ, μέτρω τά τε ουράνια καί έπίγεια κεκοσμηκότος* αρμο
νία γάρ τίς έστι τοΐς έπουρανίοις καί έπιγείοις* ή πώς άν άλλως 
συνέστη τόδε τό πάν, εί μή ρυθμώ τινι καί τάζει διεκεκόσμητο». 
Τής αρμονίας άρα καί τοϋ καλοΰ ή αίσθησις είνε ή τελειοτάτη 
άνάπτυξις τής ανθρώπινης ψυχής, είς ιδεώδη άνυψοϋσα αυτόν καί 
ύψηλότερον κόσμον" καί έκεΐνα τά έθνη είς μέγιστον έξευγενισμοΰ 
ύψος προήχθησαν, άτινα πλείστην περί τό καλόν έδειξαν έπιμέ- 
λειαν" τίς λαός παρά τούς αρχαίους "Ελληνας ήσθάνθη καί έλά- 
τρευσε τό ώραΐον μετά τοσούτου ένθουσιασμοϋ, οϊτινες τό αγα
θόν δέν έχώριζον άπό τοϋ καλοΰ, ών πάσαι αί πράξεις, πάσαι αί 
τέχναι, άπαντα τά έπιτηδεύματα ήσαν κόσμος, αρμονία, κάλλος, 
καί παρ’ ών ολη ή άνθρωπότης παρέλαβε τά άίδια τοϋ κάλλους 
πρότυπα και ολον τόν πολιτισμόν της; Καί πόσον ή τοϋ καλοΰ 
αίσθησις συμβαδίζει μέ τήν ηθικήν καί πολιτικήν άνάπτυξιν, άπό·] 
δειξις οτι κατ’ έκείνους τούς χρόνους είς τήν ύψηλοτάτην έφθα- 
σαν ακμήν ή μουσική, ή ποίησις, αί είκαστικαί τέχναι, οτε ή 
'Ελλάς ηθικώς τε καί πολιτικώς μάλιστα έπήνθει" καί δέν έξέ- 
πνευσεν δ τελευταίος έπιφανέστατος ρήτωρ άγωνιζόμενος ύπέρ 
τοϋ καλού καί τής δόξης τής πόλεως, ής τό κάλλος τόσον έπά- 
ρεστον είχε καταστήσει δ Όλύμπιος Περικλής; Πόσον ταχέως 
μετά τήν έκπτωσιν τής 'Ελλάδος άπεμαραίνετο δ ζήλος του 
καλοΰ, μέχρις ού άπας δ περικαλλής έκεΐνος κόσμος κατέρρευσε 
καί ήφανίσθη είς τόν ωκεανόν τών αιώνων ! Τις λαός δύναται σή
μερον νά καυχάται δτι έχει τόσον βαθεΐαν αίσθησιν τής αρμονίας, 

τοΰ ρυθμού, τοϋ καλοΰ, οσον οί αρχαίοι "Ελληνες; Άπόδειξις δέ 

οτι καθόλου τά έργα τών νεωτέρων τεχνών φέρουσι μάλλον πο- 
29*
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λυτέλειαν καί δγκον, παρά κάλλος αγνόν καί φυσικήν αρμονίαν" 
ή έναρμόνιος συνάφεια τών μερών προς αλληλα και προς το ολον, 
τδ χρυσούν μέτρον και πρέπον, είνε ολίγον αισθητά είς τούς νεω- 
τέρους’ και είς τά ποιήματα δέ αύτών ούχί σπανίως βλέπει τις 
σωρόν άτάκτως διακεχυμένων έννοιών και εικόνων άνευ πρέποντος, 
αρμονίας καί καιρού ‘ολίγον δέ αισθάνονται, ότι τδ τέλειον ώραΐον, 
ώς άποφαίνεται ό δαιμόνιος Golhe, άποτελειται έκ της συμφω
νίας της μορφής μετά τού περιεχομένου" ή ενδόμυχος τών δύο 
τούτων συναρμογή διακρίνει τδν μεγαλοφυή τεχνίτην. Καί τού 
ρυθμού ή αίσθησις, ούτε έν τή μουσική, ώς δμολογεϊται, ύπάρχει 
ίκανώς, ήτις δέν γνωρίζει έντέχνους ρυθμικάς συνθέσεις καί ποι
κιλίας, ούτε έν τή ποιήσει τών νεωτέρων.

Δέν είνε άρα παράδοξον, άν οί νεότεροι ούτε της άρχαίας 
προσωδίας καί μετρικής την φύσιν έναργώς ήσθάνθησαν, καί τών 
νεωτέρων γλωσσών την μετρικήν συγχέαντες και παραρμόσαντες 
πρδς τήν άρχαίαν, έπλασαν ρυθμικάς θεωρίας, αί δποΐαι ήκιστα 
συνάδουσι μέ τήν φύσιν τής σημερινής στιχουργίας. Ανάγκη άρα 
πρότερον νά έξετασθή, οποία είνε ή τδ ρυθμικόν σχήμα δεχομέ- 
νη ύλη τής ήμετέρας γλώσσης καί δποΐαι περί αύτής έπικρα- 
τούσι θεωρίαι.

II.
Τό ρυθμιζόμενον τής ήμετέρας γΛωσσης καί 

ή αρχαία προσωδία.

Γνωστόν οτι ή αρχαία μετρική στηρίζεται έπί τής διαφοράς 
τών μακρών και τών βραχέων" ή αυτή άρχή ένόμισαν οτι επι
κρατεί καί έν τή σημερινή στιχουργία' πλήν μόνον δτι έν ταϊς 
νεωτέραις γλώσσαις ή μακρά συλλαβή συνοδεύεται καί ύπδ τού 
τόνου, έν ώ οί αρχαίοι κατά τεχνικήν τινα άδειαν, ώς συνήθως 
λέγεται, ήδιαφόρουν περί τού τόνου" ωστζ δ μετά τόνου ρυθμός 
λέγει δ Heyse (deutsche gramm. s. 463) εινε μουσικώτερος. 
Θεωρείται δέ ύπ’ αύτών ή μέν τονιζομένη ώς μακρά καί μάλι
στα δύο χρόνων, ή δέ ατόνιστος ώς βραχεία καί ένδς χρόνου. Ή 
γνώμη αύτη καθόλου έπικρατεΐ και παρά Γερμανοΐς καί πα-
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ρ’ "Αγγλοις* καί παρ’ ήμΐν αύτήν είσήγαγε κατ’ έξοχήν δ κ. Α. 
'Ραγκαβής έν έμμέτρω μεταφράσει αρχαίων δραμάτων1) διά 
πολλών άναπτύςας έν προοιμίω τήν ταύτότητα τών αρχαίων 
μέτρων με τα ήμετερα. Και νεωστί έν Παρνασσώ (τόμ. Β'. τεϋχ. 
H', Αύγ. 1878) άνακεφαλαιοΐ τήν περί τούτου γνώμην του ού
τω: «Ύπελήφθη οτι τον τότε έπικρατουντα χρόνον άντεκατέ- 
στησεν εκτοτε δ τόνος και ή παρεξήγησις δ’ αύτη προήλθεν έκ 
τοϋ ότι δέν παρετηρήθη, οτι δ τόνος, ού τά σημεία μεταχειριζό- 
μεθα (οξεΐαν βαρεΐαν καί περισπωμένην) σήμερον ούδέν έ'τερον 
δύναται νά έκφράζη έν τή προφορά ή αύτδν τδν χρόνον μεταπε- 
σόντα διά τών αιώνων έν τή ελληνική γλώσση άπδ άΛ,Ιων είς 
άΜας συΛΑαβάς^ μακροτέρως δηλ. προφερομένων έκείνων, αί- 
τινες έν τή αρχή διεκρίνοντο μουσικώς ούτως είπεΐν άπδ τών 
άλλων καί ήσαν όξύτεραι. Τούτων άπόδειξις έστω καί τδ οτι 
μόνη, ώς εΐπομεν, ή του χρόνου διαφορά δύναται νά χρησιμεύσφ 
ώς βάσις μετρική καί ότι πάντα σχεδδν τά παρά τοις άρχαίοις 
έν χρήσει είδη τών στίχων είσί καί παρ’ ήμΐν εύχρηστα».

1) Πρβλ. νέαν άνατυπωσιν αυτών έν τω έ τόμω τών έργων αύτοΰ.
2) Λαμβάνω τήν λέξιν παρά τοΰ μουσικού Άριστείδου, Περί Μουσ. 

97: «Τών δέ ^υθμών ήσυχαίτεροι μέν άπο θεσεων προκαταστέλλοντες 
τήν διάνοιαν, οί δέ άπο άρσεων τή φωνή τήν χροΰσιν έπιφεροντες 
τεταραγμένοι.

ϋΟτι μέν δ ρυθμδς στηρίζεται έπί τοϋ χρόνου, τοΰτο ούδείς 
ποτέ ήρνήθη* λέγοντες δέ οί Γερμανοί, ότι δ ρυθμδς τών νεω- 
τέρων γλωσσών στηρίζεται έπί τοϋ τόνου, δέν έννοοϋσι τδν τό
νον κατά τήν άρχαίαν μουσικήν σημασίαν του, άλλ’ δποΐος κα
τέστη, ρυθμική δηλονότι κ ρ ο ϋ σ ι ς2) (percussio, ictus), δι’ 
ών διαιρείται δ χρόνος είς ίσα ή εύτάκτως ποικιλλόμενα διαστή
ματα, ά καλοΰσι πόδας, καί δι’ ών τδν ολον ρυθμδν καταλαμ- 
βάνομεν. Καί ή μέν προσωδία τής άρχαίας γλώσσης έπέτρεπεν 
είς τδν ρυθμοποιδν νά έπικρούση έφ’ δποιασδήποτε τών συλλα
βών ήθελε τήν ίσχυροτέραν έ'ντασιν τής φωνής, είτε μ,ακράς είτε 
βραχείας* ώς έπί τοϋ σπένόω έν μέν τώ δακτυλικώ ρυθμώ ή 
πρώτη συλλαβή έντείνεται καί άποτελεΐ τήν θέσιν, έν δέ τω 
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ίαμβικώ ή δεύτερα* και έν πολλαΐς μακραΐς, ώς ευγνώμων, είχε 
την άδειαν ό ρυθμοποιός δποιανδήποτε τών συλλαβών ήθελε νά 
τονίζη, κατά την συνήθη έκφρασιν* καί ού μόνον ή μακρά, άλλά 
και ή βραχεία συλλαβή ήδύνατο νά δέχεται τον ρυθμικόν τόνον, 
ώς έπι τών τριβράχεων, τών δακτύλων, τών αναπαίστων έν τώ 
ίαμβικώ μέτρω' τούτο πρός τοΐς άλλοις εινε βεβαιωμένον καί 
έκ παραδείγματος αρχαίου άνωνύμου μουσικού, ένθα ή στιγμή, 
δι’ ής έσήμαινον την κρούσιν, κεΐται έπί βραχέος χρόνου: _ ό1). 
"Ωστε τό ύπό τού κ. 'Ραγκαβή λεγόμενον, οτι ή μακρά συλλα
βή διακρίνεται διά τοΰ τόνου (καί έκ τούτου έγεινε μεταπόπισις 
τών μακρών παρ’ ήμΐν), ούτε έν τή μουσική είνε αληθές, ούτε έν 
τή προφορά ήτο, διότι μία έν πολλαΐς μακραΐς συλλαβαΐς θά 
είχε τόν δυναμικόν ή τόν ρυθμικόν λεγόμενον τόνον, άλλ’ ούχ 
ήττον καί αί άλλαι έμενον μακραί' καί βραχεία συλλαβή ετι δεΓ 
χομένη πλείονα τής μαζράς εντασιν υπήρχε. Ή μέν αρχαία λοι
πόν μετρική στηρίζεται έπί τής διαφοράς τού χρόνου τών συλ
λαβών, δ δέ ρυθμικός τόνος ήτο είς τήν εξουσίαν τού ποιητοΰ* 
παρ’ ήμΐν όμως, χρόνου μεν διαφορά, ώς δ κλεινός άνήρ δια
τείνεται, δέν υπάρχει' διότι πάσας τάς συΛΛαβάς τάς τε 
τονιζομένας και τάς άτονίστους ίσοχρόνως έκφωνοϋμεν κα- 
Θό2ου' ή δέ αρμονία τών στίχων ήμών στηρίζεται έπί τής ισό
τητας έν γένει τών συλλαβών, μεριζομένων ρυθμικώς διά τού δε· 
δεσμευμένου έπί τών Λέξεων πιεστικού τόνου' ή δέ άρχαία 
τούναντίον έπι τής ισότητος καθόλου τών χρόνων, ούχι τών συλ
λαβών, διαιρουμένων διά ρυθμικής κατακρούσεως, άνεξαρτήτου 
τών λέξεων' ώστε κατά τούτον τόν τρόπον τήν μέν άρχαίαν με
τρικήν δυνάμεθα νά καλέσωμεν χρονομετρικήν' τήν δέ 
νεωτέραν συλλαβομετρικήν και λεξιτονιστικήν' 
καταχρηστικώς δέ ύπό τών Γερμανών ή μέν καλείται προσωδια
κή* καίτοι έν τή προσωδία περιλαμβάνονται καί οί τόνοι, οϊτινες 
ιδία προσωδίαι έλέγοντο, ώς ωδικοί δντες* τήν δέ νεωτέραν κα- 
λούσι τονιστικήν' ένω καί οί άρχαΐοι ρυθμοί καί πόδες διά

4) ’Ιδε Westphal, Metr. s. 739. 
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τών έμφαντικών τόνων καθίσταντο εναργείς τή αίσθήσει. Άλλά 
δυνάμεθα και νά τηρήσωμεν τούς συνήθεις ορούς, μεταποιοΰν- 
τες μόνον την σημασίαν των και καλοΰντες την μέν άρχαίαν 
μετρικήν προσωδιακήν, ώς κατ’ εξοχήν συγγενή τή ωδική μούση, 
τήν δέ νεωτέραν τονικήν, ώς διά τών πιεστικών τόνων τών 
λέξεων σχηματιζουσαν τον ρυθμόν. Εξαιρετέα ή γαλλική, ήτις 
μόνον έπι τής συλλαβομετρίας στηρίζεται.

Άλλ όμως τήν σημαντικήν ταύτην διαφοράν τής άρχαίας 
μετρικής άπδ τής νεωτέρας δέν ήθέλησαν νά αισθανθώσι' διδά- 
σκουσι δέ και μουσικώς πεπαιδευμένοι άνδρες, οτι ή τονιζομένη 
συλλαβή ίσοδυναμει μέ τήν μακράν τών αρχαίων, έπομένως δύο 
χρόνων, ή δέ ατόνιστος μέ τήν βραχεΐαν, καί ενός χρόνου. Όλι- 
γη προσοχή χρειάζεται, όπως έννοήση τις τδ άπερίσκεπτον τής 
διαδεδομένης ταύτης γνώμης. Τις δύναται και ολίγον τι αισθα
νόμενος ρυθμόν και χρόνον νά ίσχυρισθή, οτι ή τονιζομένη συλ
λαβή τοΰ καταστρέφω λ. χ. εινε μακροτέρα τών ατονιστών ·, 
δέν είνε ένταϋθα μάλλον μακροτέρα κατά τι ή πρό τοΰ τόνου, 
δπως καί έπι τοΰ καταλείπω; "Οστις λέγει τήν τονιζομένην 
συλλαβήν μακράν, συγχέει δύο διάφορα έν τή μουσική πράγμα
τα, δύναμιν ή έντασιν και χρόνον* οτι συλλαβή τις μετ’ έντά- 
σεως λεγομένη δύναται νά ήναι και ισόχρονος καί βραχυτέρα 
άλλης άσθενώς έκφερομένης. Άλλ’ ού μόνον παρ’ ήμΐν ή τονιζο- 
μένη συλλαβή καθόλου είνε ισόχρονος τή άτονίστω, άλλά καί 
παρά Γερμανοΐς ού μόνον αί βραχεΐαι, ώς lachen, essen, Sa- 
che, εινε κατά τδν Westphal ισόχρονοι μέ τάς άτονίστους, 
άλλά καί αί φύσει μακραι, legen, sageo, Vater ίκανώς άπέ- 
χουσι τοΰ νά είνε διπλάσιαι τών βραχειών. Κατά τόν αύτδν ρυ
θμικόν1) είνε πολύ έσφαλμένη ή γνώμη αύτη' ναι μέν έν τούτοις 
ή μακρά συλλαβή είνε μακροτέρα τής βραχείας, άλλ’ όλιγώτε- 
ρον ή ώς 2 πρός 1 χρόνον. Καί δ Briicke2) έπί βάσει άκριβών κα

ί) Rossbach und Westph. Rhythmik, 2 Aufl. s. 521.

2) Diephysiologische Grundlage der neuhochdeutschen Vers- 
kunst. S. 70, κατά τήν παραπομπήν τοΰ Christ.
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ταμετρήσεων διά τοΰ κνμογραφείον τθυ αποκρούει έντελώς τή? 
γνώμην περί τοΰ διπλάσιου χρόνου τής μακράς. Άλλ’ ήμεΐς, 
οιτινες σπανίως προφερομεν ούτως εκτεταμενως τας τονι^,ομενας 
συλλαβάς, ώς οί Γερμανοί τάς μακράς αύτών, πώς δυνάμεθα νά 
ίσχυρισθώμεν ότι ή τονιζόμενη συλλαβή ημών εινε μακροτέρα 
τών ατονιστών και ούχί μάλλον ισόχρονος; διότι, άν ενίοτε έκ 
πάθους τίνος συμβαίνη νά εκτείνεται ολίγον τι, τοΰτο εινε κοινόν 
καί είς τάς ατόνιστους και ένεκα τούτου δέν δυνάμεθα νά άπο- 
δώσωμεν μακρότητα έξαιρετικήν είς τάς τονιζομένας. Άλλ’ ό 
Westphal και ό Christ προβαίνουσι λίαν, άποφαινόμενοι οτι 
καί παρ’ άρχαίοις ή φύσει μακρά συλλαβή είνε έλάσσων ή δι
πλάσιά τής βραχείας, έπαγόμενοι τόν Αριστόξενον1), λέγοντα, 
ότι δέν δύναται νά ληφθή ώς μέτρον ρυθμικόν ή συλλαβή, 
ώς οί πρό αύτοΰ ρυθμικοί έλάμβανον, άλλ’ ώς τοιοΰτον αύτός 
δέχεται πρώτον τινά χρόνον, έλάχιστον καί αδιαίρετον' «ή γάρ 
συλλαβή ούκ άει τόν αύτόν χρόνον κατέχει, τό δέ μέτρον ήρε- 
μεΐν δει κατά τό ποσόν καθ’ δ μέτρον έστί, καί τοΰ χρόνου ω
σαύτως κατά τό έν τώ χρόνω ποσόν' ή δέ συλλαβή χρόνου τινός 
μέτρον ούσα ούκ ηρεμεί κατά τόν χρόνον' μεγέθη μέν γάρ χρό
νων ούκ αεί ταύτά κατέχουσι συλλαβαί, λόγον μέντοι τον αύτόν 
τών μεγεθών' ήμισυ μέν γάρ κατέχειν τήν βραχεΐαν, διπλάσιαν 
δέ τήν μακράν καί οί παΐδες ΐσασι». Ό Westphal καί ό Christ 
προσθέτουσι τό παραπλήρωμα, ότι ό λόγος ούτος υπήρχε μόνον 
έν τή ρυθμική καί μουσική ούχί δέ καί έν τή πεζή λέξει' καί 
τήν αρχήν ταύτην έπικαλεΐται ό Westphal έπί πολλών ρυθμι
κών ζητημάτων, ότι καί έν τοΐς διά μελών ρυθμοΐς ή μακρά συλ
λαβή άνάγκη κατά τόν Αριστόξενον νά ήτο διπλάσιά τής πα- 
ρακειμένης βραχείας' τοΰτο όμως ούτε έν τοΐς λόγοις τοΰ Άρι- 
στοξένου ύπάρχει, οστις ούδαμώς προσθέτει δτι οί ρυθμικοί μόνον 
δέχονται τήν μακράν διπλάσιάν τής βραχείας, άλλά καί οί παΐ
δες λέγει τοΰπο γνωρίζουσι2), ούτε ή μουσική θά ήτο τοσοΰτον

1) Παρά Ψελλω § 9.
2) Ό Westphal ίσως έπίτηδες έν τφ παραρτήματι τής 'Ρυθμικής 

του παραλείπει το <και ο5, παΐδες ίσασι».
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υπόδουλος τή λέξει, ώστε νά μή δέχεται και τριπλάσιον και 
πλείονα ετι χρόνον της παρακειμένης ή μάρκά* τουναντίον μαρ
τυρεί ό Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς2): «Ή μέν γάρ πεζή λέξις 
ούδενδς ούτε ονόματος ούτε ρήματος βιάζεται τούς χρόνους, ούδέ 
μετατιθησιν, άλλ’ οϊας παρείληφε τη φύσει τάς συλλαβάς, τάς 
τε μακράς και τάς βραχείας, τοιαύτας φυλάττει* ή δέ ρυθμική 
και μουσική μεταβάλλουσιν αύτάς μειοΰσαι καί αύξουσαι, ώστε 
πολλάκις εις τάναντία μεταχωρεΐν* ού γάρ ταΐς συλλαβαϊς ά- 
πευθύνουσι τούς χρόνους, άλλά τοϊς χρόνοις τάς συλλαβάς.»

2) Περί Συνθ. 50.

Έ γνώμη άρα εκείνη του Άριστοξένου δέν άναφέρεται είς τήν 
μουσικήν, άλλ’ είς τήν ψιλήν λέξιν. Όμοίως καί δ Διονύσιος έν 
τω Περί συνθέσεως, άποδείξας, δτι ούτε αί βραχεϊαι πάσαι είνε 
έντελώς ΐσαι, ώς έπι τών «οδός, 'Ρόδος, τρόπος, στρόφος», ούτε 
αί μακραι, διότι τδ μακρδν φωνήεν προσλήψει συμφώνων αύξά- 
νεται, έπιλέγει «αιτία δέ ήτις έστ'ι τού μήτε τάς μακράς έκ- 
βαίνειν τήν εαυτών φύσιν, μήτε τάς βραχείας, είς ένα άπδ πολ
λών γραμμάτων συστελλομένας έκπίπτειν τής βραχύτητος, άλ
λά κάκείνας έν διπλασίω λόγω θεωρεϊσθαι τών βραχειών και 
ταύτας έν ήμισει τών μακρών, ούκ άναγκαΐον έν τώ παρόντι 
σκοπεΐν» Καί κατά τδν Διονύσιον άρα ή μακρά πρδς τήν παρα- 
κειμένην θά εινε σχεδδν πάντοτε έν διπλασίω λόγω. Άλλά τίς 
είνε ή αιτία τούτου είς τήν ήμετέραν ύπόθεσιν αρμόζει νά έξε- 
τάσωμεν. Πάν σύμφωνον είνε παραδεδομένον δτι έχει ήμισυν 
χρόνον* ή βραχεία άρα ή πρώτη του «δδδς» θά ήτο μικρότερα 
κατά ήμισύν τινα χρόνον τής τού «ποδός»* καί δμως δέν είνε 
άκριβώς* διότι ή προσθήκη τού συμφώνου συστέλλει τδ πνεύμα 
είτε ψιλδν, είτε δασύ, μεθ’ ού θά έξεφωνεΐτο μονήρες τδ φωνήεν 
έν άρχή (καί έν τέλει)* τούτο βλέπει τις καταφανώς καί έκ τού- 
του, δτι τδ ρ (καί τδ λ) καί έν άρχή καί έν μέσω τής λέξεως 
άποτελεΐ θέσει μακράν πολλάκις διά τδ πνευματώδες* άλλ’ δ
μως, δταν δέχεται πρδ αύτού σύμφωνον θραύεταί πως ή δύναμίς 
του* ας παραβάλη τις τήν έκφώνησιν τού «ρέπω» καί «τρέπω»* 
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δτι δέ και μικρότατόν τι πνεύμα πλεοναζον δεν διεφευγε την 
λεπτήν αίσθησιν τών αρχαίων, μαρτυρεί ό Κικέρων: (Orat. III, 
48) «quos (poetas) necessitas cogit et ipsi numeri ac 
modi sic verba versu includere, ut nihil sit ne spiritu 
quidem minimo brevius aut longius, quam necesse est». 
Διά τί δέ τοΰ μέν «στρέφω» ή πρώτη είνε βραχεία, τοΰ δέ ε- 
στρεφον θέσει μακρά ; διότι, επειδή ούδεμία φωνή άνευ φωνήεν
τος παράγεται τά τρία γράμματα θεωρούνται ώς προπαρασκευή 
και προανάκρουσις καί δέν δύνανται νά λογισθώσιν είς το έπό- 
μενον φωνήεν, άλλά μόνον έν συνεχεία όντα βραδύνουσι τοΰ 
προηγουμένου φωνήεντος τον χρόνον. Διά ταΰτα άρα τά βραχέα 
εκείνα δέν έκβαίνουσι τής έαυτών φύσεως, καίπερ μικρόν τι δια- 
φέροντα. Άλλά και έπί τοΰ «πράγμα», οπερ φαίνεται και φύσει 
καί θέσει άμα μακρον, άν διαιρέσωμεν ούτως, ώστε ή μέν πρά- 
ν’ άποτελή τήν θέσιν, ή δέ γρα τήν άρσιν, ό αύτός λόγος τοΰ 
2 πρός 1 θεωρείται. Ούτως ή διδασκαλία τοΰ Άριστοξένου παν- 
ταχοΰ έφαρμόζεται, ότι «μεγέθη μέν χρόνων ούκ αεί ταύτά κα- 
τέχουσι συλλαβαί, λόγον μέντοι τόν αύτον τών μεγεθών». Έπί 
δέ άκριβεϊ ρυθμική άπαγγελία άπητείτο μόνον μικρά τις έπιτή- 
δευσις, όπως καί τά μεγέθη έξισωθώσι. Ένεκα άρα τής διαφο
ράς ταύτης τών συλλαβών, ών πάσαι αί μακραι καί πάσαι αί 
βραχείαι δέν είνε ίσαι έπί τής αύτής αγωγής1) έκφωνούμεναι, πα- 
ρεκινήθη δ Αριστόξενος νά μ.ή δεχθή ώς μέτρον τήν συλλαβήν, 
άλλά τόν πρώτον χρόνον* διότι διαφέρουσι μέν καί οί πρώτο! 
χρόνοι, άλλά μόνον όταν μεταβάλλεται ή αγωγή* ώστε δέν είχε 
δίκαιον δ Bdckh νομίζων οτι τών συλλαβών αί διαφοραί προέρ
χονται μόνον διά τήν μεταβολήν τής άγωγής.

Έκ τής γερμανικής άρα προφοράς, καθ’ ήν ή μακρά δέν εινε 
διπλασία τής βραχείας, δέν εινε δίκαιον νά συμπεράν·/) τις περί 
τών κλασικών γλωσσών’ τοΰτο και είς χείρονα προήγαγε πλά-

4) Άριστ. ρ. 42: «αγωγή δέ έστι ^υθμική χρόνων τάχος ή βραδύτης' 
οίον δταν τών λόγων σωζομένων, ους αί θέσεις ποιούνται πρδς τάς άρ
σεις, διαφόρως έκαστου χρόνου τά μεγέθη προφερώμεθα». 
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νην’ δ Westphal1) και τούτον ακολουθών δ Christ2) ύπο της 
εαυτών γλώσσης παραγόμενοι ισχυρίζονται οτι ή θέσει μακρα 
λεγομένη σημαίνει ούχι την διά|τής θέσεως γινομένην μακράν, 
άλλ’ ύπολήψει μακράν κατ’ αύθαίρετον δηλονότι συμφωνίαν τών 
ποιητών’ άλλ’ ούτε έκεΐ ούτε ενταύθα η αυθαιρεσία τών ποιητών 
παραβιαζόντων την κοινήν συνήθειαν θά ητο ανεκτή’ άλλ’ούδέ έχει 
ή θέσει μακρά παρά τοΐς άρχαίοις τήν σημασίαν, ήν θέλουσι νά 
προσάψωσι’ διαρρήδην δ Αριστείδης διδάσκει: «Γίνονται δέ τινες 
και κατά πρόσθεσιν τών συμφώνων μακραι συλλαβαι, ήτοι διά 
την ίδιαν θέσιν προσλαβούσαι μήκος ώς ή είς δύο σύμφωνα λή
γουσα, ή είς διπλούν. ...» καί κατωτέρω: «τής μέν μακράς ήμί- 
σεια ή βραχεία' τής δέ βραχείας άπλούν σύμφωνον’ δήλον δέ έκ 
τού τήν βραχεΐαν ή διπλού συμφώνου παρατεθέντος ή ένδς φωνή
εντος γενέσθαι, μακράν»’ ή θέσις άρα καθίστα τδ βραχύ φωνήεν 
μακρδν, ούχι δέ ή ύπόληψις τών ποιητών μετέβαλλε τήν φύσιν* 
καίτοι έν τή γερμανική τδ πρδ δύο συμφώνων κείμενον βραχύ φω
νήεν ούδέν τι μάλλον καθίσταται μακρότερον τών άτονίστων καί 
βραχέων’ ώς Mutter, Vetter, essen. Άλλ’ ούχ ήττον καί έν τή 
αρχαία ελληνική δέν δυνάμεθα πάντοτε τήν θέσει μακράν νά έξισώ- 
μεν έντελώς μέ τήν φύσει’ διότι, άν δύο σύμφωνα μετά βραχέος 
φωνήεντος έξισούντο μέ εν μακρδν φωνήεν, εν μακρδν φωνήεν μετά 
συμφώνου θά ύπερέβαινε σμικρόν τι τήν θέσει μακράν’ έπίσης δέν 
θά καθίστατο ή θέσει μακρά πάντοτε διπλάσιά τής παρακειμέ
νης βραχείας άκριβώς, άν αύτη παρηκολουθεΐτο υπδ απλού συμ
φώνου’ άλλά τίνα σημασίαν θά είχεν ήμισυ ή μόριόν τι τού πρώ
του χρόνου έν τή συνεχεΐ καί ταχεία κινήσει τής διαλέκτου, άν 
έν τή διαστηματική φωνή τής μουσικής δ πρώτος χρόνος ήτο 
έλάχιστος καί άτομος; μικρά δέ τις καί άνεπαίσθητος έπιτήδευ- 
σις είς άκριβή ρυθμικήν απαγγελίαν έχρειάζετο, δπως καί τάς 
λεπτοτάτας ταύτας παραλλαγάς έπικαλύπττ; καί έπισκιάζη. 
Άλλά και άτέχνως ολως έτι καί άφελώς έκφωνούμενα τά άρχαΐα 

4) Griech. Mctrik, s. 74.
2) Metr. s. 7.
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μέτρα τοσαύτην εύρυθμίαν και αρμονίαν έχουσι, προς ήν ούδέ 
νά παραβάλλωνται οι στίχοι τών νεωτέρων ποιητών, ώστε εινε 
άξιοι έκ τών μικρών έκείνων παραλλαγών, είς άς και αί έκ του 
τρόπου και πάθους τής έκφοράς δύνανται νά συγκαταλεχθώσιν, 
ούδεμία μέν διάπτωσις έπιγίνεται τοϋ ρυθμού, προστίθενται δέ 
ποικιλίαι και ήδεϊαι μεταβολαί, άς έθηρευον και έφιλοτέχνουν 
κατά τον έμμελή κριτικόν Διονύσιον οί χαριέστατοι ποιητών τε 
καί συγγραφέων1).

4) Περί Συνθ. ρ. 410, ένθα πολλά παραδείγματα περί τούτων.
2) Βακχείος ρ. 25 Meib. «όρθιος (Ρυθμός έστι ό) έξ άλογου άρσεως 

και μακρας θεσεως, οίον οργή».

'Ότι δέ καί άλογοι συλλαβαί ύπήρχον μακραί καί βραχεΐαι 
παραλλάττουσαι τό σύνηθες μέγεθος έπί τό μεΐζον καί έλαττον, 
ούδεμία αμφιβολία* αί μέν κατά την φύσιν τών γραμμάτων, ώς 
έπί του «οργή», ένθα ή θέσει μακρά έχει πρός την φύσει, ώς άπε- 
δείχθη ηδη, άλόγως2). Είς τούτο ώσαύτως ανάγονται, οπερ διέ- 
λαθε την προσοχήν τών μετρικών, τά ύπό τοϋ Διονυσίου φερόμε- 
να παραδείγματα τοϋ τε κυκλίου δακτύλου:

αύθις έπειτα πέδονδε κυλίετο λαας αναιδής,

οστις σύγκειται έξ άσθενώς θέσει μακρών καί έκ διφθόγγων μή 
τελείως μακρών τής τε αί, καί τής ει διά τήν μικροφωνίαν (ώς 
μεταξύ τοΰ η καί c μέσον ήχον άποτελούσης, διαφόρως τής γερ
μανικής προφοράς), ώς καί τοΰ λάας, όπου τό μακρόν πρό φω
νήεντος έτέρου συστέλλεται πως, και τοΰ κυκλίου αναπαίστου

κέχυται πόλις ύψίπυλος κατά γαν·

άλλαι δέ καί ένεκα τής γοργότητος τής αγωγής ώς οί δάκτυλοι, 
οί σπονδείοι, οί ανάπαιστοι έν τοΐς ίμβικοΐς καί τροχαϊκοΐς μέτροις.

Άλλά πώς, θά έρωτήση τις, καί παρά Γερμανοΐς ή μακρά 
συλλαβή δέν είνε διπλάσιά τής βραχείας; πώς θέσει μακρά συλ
λαβή νά μή γίνεται καί παρ’ έκείνοις; Πώς εινε δυνατόν νά έκ- 
φωνώνται, ώστε νά κατορθώνται αί άρχαΐαι ρυθμικά! σχέσεις; 
διότι τί ωφελεί κενή θεωρία περί πράγματος, οπερ ούδέν άλλο 
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εινε ή πράξις; Δέν εινε ποθητόν άρά γε νά εύρεθή πρακτική έξη- 
γησις τής άρχαίας προσωδίας και τής διαφοράς αύτής άπό τής 
γερμανικής; λέγω τής γερμανικής, διότι αύτη κατ’ έζοχήν τών 
νεωτέρων γλωσσών δισωζει μακρότητα καί βραχύτητα συλλα
βών. Αιτία, φρονώ, τής μή ορθής κατά προσωδίαν άπαγγελίας 
τών άρχαίων εινε ό διάστροφος τονισμός" όπως και ό λεκτικός, 
ούτω και ό ρυθμικός τόνος συνηθίζεται και παρ’ ήμίν και παρά 
τοΐς Γερμανοΐς νά προφέρεται διά περικεκλασμένης έντάσεως, 
ήτις έν ταύτώ σφοδρύνεται άμα καί ύφιεται, και καλείται έν 
τή μουσική marcato. Ούτω καί ό Westphal διδάσκει1), οτι ό 
ρυθμικός τόνος παρ’ "Ελλησιν ήτο έπίσης μαλακόν marcato" έκ 
τούτου, έν ω ή μακρά λ. χ. τοϋ legen πιέζεται καί ύφίεται 
άμα ή αυτή, ούδεμία πλέον έντασις τή φωνή υπολείπεται, ούτε 
ώστε τήν έπομένην βραχεΐαν νά συσφίζη και σνοτείΛη (τούτο 
σημαίνει καί τό contrahere), άλλ’ άνέτως έκλυομένη καθίστα
ται μεϊζον ή βραχεία ή ήμίσεια τής προηγουμένης μακράς, ούτε 
δύναται νά όξύντι αύτήν άν φέρη τόνον μουσικόν, όπως ήσαν ά- 
ναντιρρήτως οί άρχαΐοι τόνοι" ούτω συνέβη, ώστε ούδείς μέχρι 
τοϋδε καί τών διαπρεπεστάτων ρυθμικών έθεώρησεν εύκολον καί 
δυνατήν τήν έκφώνησιν τών χρόνων καί τών τόνων όμού. Όμοίως 
ό Westphal2) καί ό Christ3), έκ τών κρατΐστων νεωτέρων με
τρικών, θεωροϋσι δυσκολωτάτην καί έν πολλοΐς αδύνατον τήν 
έκφώνησιν τών άρχαίων τόνων" οσοι δέ δοκιμάζουσι τούτο, παρά 
τήν φύσιν των προφέρουσι τάς προσωδίας έκείνας. Καί όμως δια- 
λανθάνουσιν ού μόνον τούς τόνους, άλλά καί τούς χρόνους δια- 
φθείροντες" διότι δικαίως ομολογεί ό Westphal, οτι οί Γερμα
νοί άναγινώσκοντες τούς ιάμβους καί τούς τροχαίους τών άρ
χαίων έκφέρουσιν αυτούς ώς σπονδείους, έξίσου καί τούς δύο έκφω- 
νούντες χρόνους" άλλά πώς είνε δυνατόν άλλως νά έκφωνώνται, 
καί αύτός σιωπά. Πολλοί δέ συγχέουσι τρία διάφορα πάθη τοΰ 

4) Metr. s. 23.
2) Metrik s. 23.
3) ’Εν τή εαυτού μετρική σ. 4.
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ήχου* μήκος, οξύτητα, έντασιν* και νομίζουσιν οτι αί τονιζόμενα? 
συλλαβαί είνε καθόλου μακραι ή όξεΐαι' της κατηγορίας ταύτης 
δέν εξαιρούνται και άντρες έν μουσική ανεστραμμένοι, όποιος δ 
Westphal1) καί άλλοι. ’Εν ω τού νεωτέρου χαρακτηριστικόν 
τόνου εινε ούχι ή όξύτης άλλ’ ή έντασις* διότι άτονοι συλλαβαί 
πολλάκις γίνονται όξύτεραι τών τετονισμένων, ώς έπι τών φάσις 
και Vetter αί ατόνιστοι κατά ημιτόνων όξύτεραι είνε τών τε- 
τονισμένων’ καί έπί τών έρωτήσεων αί ληγουσαι και άτονοι ού- 
σαι μάλλον όξύνονται τών τονιζομένων’ άν δέ τοϋ Nebel λ. χ. 
ή τονιζομένη κατά ημιτόνων όξυτέρα είνε, τοϋτο προέρχεται έκ 
της φύσεως του μακροϋ φωνήεντος. Οί Γερμανοί μόνον διακρί- 
νουσιν όξυτέρους καί βαρυτέρους τόνους έν ταΐς συνθέτοις λέξεσιν, 
ώς un-sterblich, η πρώτη είνε όξυτέρα άλλά μόνον κατά 
■ημιτόνων. Άλλά παρ’ άρχαίοις δ τόνος κατά σαφεστάτας 
μαρτυρίας ήτο μουσικός' διό κατ’ εξοχήν έλέγετο προσωδία καί 
ορίζεται ύπό τοϋ Διονυσίου τού Θρακός ουτω: «Τόνος έστί φω
νής άπήχησις έναρμονίου ή κατά άνάτασιν έν τή οξεία ή κατά 
δμαλισμόν έν τή βαρεία, ή κατά περίκλασιν έν τή περισπωμένη)»* 
τήν δέ περίκλασιν έρμηνεύει δ σχολιαστής ουτω: «περίκλασις 
φωνής λέγεται ή έν τώ αύτώ άνένεξις καί κατένεξις, μή έπιμε- 
νούσης τής φωνής έν τή άνατάσει, άλλά μετά τό διατεθήναι κα- 
ταφερομένης». Καί ότι μέν οί τόνοι ήσαν μουσικοί, τοϋτο προ 
πολλοΰ παρά τών Γερμανών είνε διεγνωσμένον' άλλ’ ένεκα τής 
τής μή ορθής, ώς είπομεν, διαμερίσεως τής έντάσεως τής φωνής 
έχει καταστή άδύνατος αύτών ή έκφώνησις* διό έχουσι γεννηθή 
πολλαί άμφισβητήσεις* δ δέ Gottling καί δ Kriiger καί άλλοι 
γραμματικοί συνέχεαν πάλιν τούς άρχαίους τόνους μέ τούς γερ
μανικούς. Άλλά καί οί άνομολογούντες τό μελικόν τών άρχαίων 
τόνων εύρίσκονται είς πολλήν άσάφειαν περί τού ποσού τής όξύ- 
τητος αύτών. Ό Matthia (§ 17) άποφαίνεται οτι ή οξεία είχε 
τοιοΰτον ύψος, οποίον ή τελευταία τού unsterblich, ή τοϋ νεοελ
ληνικού xddir και παριστα τόν όξύν τόνον δι’ ήα,ιτονίου’ καί δ

’Εν τή έαυτοϋ Μετρική σ. 2!.
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Kuhner1) ωσαύτως ακολουθών τώ Ματθία’ κα'ι αύτη ή γνώμτ} 
επικρατεί ώς έπί το πλεΐστον έν Γερμανία. Άλλά τοσαύτη όξύ- 
της υπάρχει πολλάκις έπι έκτάσεως μάλιστα και έπί τοϋ νεω- 
τέρου τόνου, ένίοτε δέ και πλειοτέρα έπι μεγάλου πάθους και 
έμφάσεως’ προς δέ τούτοις ένεκα τών παρακειμένων πολλά
κις όξυτέρων γραμμάτων θά έξισοΰτο καί θά κατεστρέφετο ή 
όξύτης αύτη τοϋ τόνου. Είνε δέ δυνατόν όξύτης, ήτις εινε ή έλα
χίστη έν τή διαστηματική φωνή της μουσικής, νά ητο ίνανώς 
αισθητή, άνευ έμφάσεως λεγομένη, έν τή συνεχεΐ κινήσει της δια
λέκτου, ώστε νά συνεΐχεν είς ενότητα τάς συλλαβάς; Την σαν
σκριτικήν δέν δύναται τις ένταΰθα νά έπάγεται, ητις διαφέρει ίκα- 
νώς της ελληνικής καί λατινικής κατά τούς τόνους, είς πολλούς 
μάλις-α τόνους κατατέμνουσα άτέχνως την λέξιν. Τις όμως δέν θά 
έκπλαγή, άν άκούση έκεΐνο τό όποιον διδάσκει δ κ. Ταγκαβής2) 
«οί δύο τόνοι (δ οξύς καί δ βαρύς) είχον έλαχίστην την απ’ άλ- 
ληλων άπόστασιν, καί έλάσσονα της όιέσεως, ητις τώ τετάρτω 
τοϋ τόνου ίσοδυναμοϋσα, ήν ηόη αισθητή έν τή αρχαία μουσική». 
Φαντασθήτε, άν τό τεταρτημόριον τοϋ τόνου, ή αρχαία δίεσις 
μόνον είς τήν λίαν λεπτήν άκοήν τών έπιφανεστέρων παλαιών 
μουσικών ήτο αισθητόν, αποτελούν τό κάλλιστον πάντων έναρ- 
μόνιον γένος, οί δέ πλεΐστοι τών έπί τής παρακμής μουσικών, 
όπως καί οί σημερινοί, «άπέγνωσαν τήν κατά δίεσιν μελωδίαν 
»διά τήν αύτών ασθένειαν καί παντελώς άμελώδητον είναι τό 
«διάστημα υπολαβόντες»3), όποιον άρα θά ήτο διάστημα έλασ- 
σον τεταρτημόριου τοϋ τόνου !

1) Ausfuhrl. griech. gram. I, 243.
2) Τόμ. s. σ. ιβ\
3) Άριστείδ. Μουσικ. ρ. 19.
4) Περί συνθέσ. όνομ. C. 11.

Άλλά περί τοϋ διαστη'ματος τής οξείας σώζεται ρητή 
μαρτυρία τοϋ Διονυσίου4)’ «Διαλέκτου μέν ούν μέλος ένί μετρεΐ- 
ται διαστήματι, τώ λεγομένω διά πέντε ώς έγγιστα’ καί ούτε 
έπιτείνεται πέραν τών τριών τόνων και τοϋ ημιτονίου έπί τό 
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οξύ, ούτε άνίεται έπι τοΰ χωρίου τούτου πλείον έπι τά βαρύ· 
ού μην άπασά γε ή λέξις ή καθ’ εν μόρων λόγου ταττομένη έπί 
της αυτής λέγεται τάσεως’ άλλ’ ή μέν έπι της οξείας, ή δέ έπι 
της βαρείας, ή δέ έπ’ άμφοίν’ τών δέ άμφοτέρας τάς τάσεις έ- 
χουσών αί μέν κατά μίαν συλλαβήν συνεφθαρμένον εχουσι τω 
όξεΐ τά βαρύ, άς δή περισπωμένας καλοΰμεν, αί δέ έν έτέρω και 
έτέρω χωρίς έκάτερον έφ’ έαυτοϋ τήν οίκείαν φυλάττον φύσιν 
.. ·Ή δέ οργανική τε και ωδική μοϋσα, διαστήμασί τε χρήται 
πλείοσιν, ού τώ όιά πέ^ζε μόνον, άλλ’ άπά τοΰ διά πασών άρ- 
ξαμένη καί τά διά πέντε μελωδεί καί το διά τεσσάρων, κα'ι τά 
διάτανον και τά ημιτόνων, ώς δέ τινες οϊονται και τήν δίεσιν1) 
αίσθητώς». Άλλά τά χωρίον τοΰτο παρηρμηνεύθη καί οί πλεΐ- 
στοι τά άναφέρουσιν, ώς καί δ Westphal2), ούχί είς τούς τό
νους τών λέξεων έκάστων, άλλ’ είς τά διαστήματα τά τονικά τών 
λέξεων προς άλλήλας’ καί παρατηρείται δτι συνήθως δμιλοΰντες 
κινούμεθα μεταξύ τοΰ διά πέντε διαστήματος’ οί λέγοντες άρα 
τοΰτο έννοοΰσιν οτι και τά διά τεσσάρων και τά διά τριών καί 
τά διάτονον και τά ημιτόνων μεταχειριζόμεθα. Άλλ’ δ Διονύ
σιος ούδαμώς λέγει δτι μεταξύ τοΰ διά πέντε κινείται τά μέλος 
τής διαλέκτου, άλλ’ «δτι ένι μετρεΐται διαστήματι, τώ λεγομένω 
διά πέντε», καί άντιπαραβάλλει τήν μουσικήν, μεταχειριζομένην 
καί τά άλλα διαστήματα καί δή καί το διά τεσσάρων καί τά 
έξης’ επειδή δέ τά εν μόνον τοΰτο διάστημα ούδαμώς δύναται 
νά έφαρμοσθή είς τάς ποικίλας επιτάσεις καί άνέσεις τών λέξεων 
πρδς άλλήλας, ύπολείπεται άρα μόνον είς τά μεταξύ τής οξείας 
καί βαρείας έκάστης λέξεως διάστημα νά άναφερθή’ καί έκ τών 
έπομένων τοΰτο έναργώς φαίνεται «ού μην άπασά γε ή λέξις. . 
- . · καί δ Αριστόξενος3) «λογώδες μέλος» καλεί τάς προσω
δίας, ήτοι τούς τόνους. ΓΏστε άναντιρρήτως ή οξεία υπερτείνει 
τής βαρείας πάντοτε κατά τά διά πέντε, πολύ μέν άνώτερον τοΰ

1) Το τεταρτημόριον τοΰ τόνου.
2) Άρμον. ρ. 18 Meib.
3) Metrik, s. 21.
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Ημιτονίου, ύπέρπολυ δέ τοϋ δωδεκατημορίου τοϋ τόνου τοϋ κ. 
'Ραγκαβή. "Ενεκα δέ τής τοσαύτης μάλιστα όξύνσεως, έπι τής 
ύξείας έλάχιστον χρόνον διέτριβον, ώς μαρτυρεί ό Servius de acc.

26: Acuta tenuior est quam gravis et brevis adeo, ut 
non longius quam per unam syllabam, quin immo per 
unun tempus protrahatur. Καί ό Γλαύκος ό έκ Σάμου (Serv. 
$ 22) έδίδασκεν ότι έπί τών μακρών φωνηέντων δέν έξεφωνεΐτο 
καθαρά όξεΐα, άλλ’ άνακεκλασμένη προσωδία, έκ βαρείας είς ό- 
ξεΐαν άνακλωμένη' τήν παράδοσιν ταύτην τοϋ Γλαύκου άπεδέ- 
χετο καί ό Θεόδωρος καί ό Varo καί ό Servius ούτος. Καί τω 
όντι εύχερέστερον είνε ούτω νά έκφωνήται, ή καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τοϋ μακροΰ νά έμμένη τις έπί τοσούτου ύψους' οτι δέ Α
θηνόδωρος καί Διονύσιος έκ τής σχολής τοϋ Άριστάρχου (Serv. 
§ 19) τούτον τον τόνον δέν άπεδέχοντο, σημαίνει ότι ή μετάβασις 
έκείνη άπό τής βαρείας είς όξεΐαν ήτο λίαν άμυδρά, καί πολλά- 
κις έκ πάθους καί έμφάσεως ήδύνατό τις νά έκτείνη τήν όξεΐαν 
καθ’ ολην τήν διάρκειαν τοϋ μακροϋ. Πρός δέ τούτοις ό Τυραν 
νιων ώς καί ό Γλαύκος καί δ Θεόφραστος έδίδασκον καί μέσην 
τινά προσωδίαν, ής τήν θέσιν οϋδαμώς ορίζει δ Servius, άλλ’ α
πλώς λέγει: Media autem, quae inter duas quasi limes est, 
quod gravioris quam acutioris similior est et in infe
rioris potius quam superioris numerum relegatur. Τοιοΰ- 
τόν τι φαίνεται δεχόμενος καί δ Διονύσιος έπάγων αύτόθι: «καί 
ταΐς μέν δισυλλάβοις ούδέν τό όιά μέσου χωρίου βαρύτητος καί 
όξύτητος' ταΐς δέ πολυσυλλάβοις, οίαί ποτ άκ ώσι, ή τδν όξύν 
τόνον έχουσα μία έν πολλαΐς βαρείαις ένεστι». Είς εμέ ούδέν 
άλλο φαίνεται τδ διά μέσου τούτο χωρίον, ή τδ έξ έκτάσεως ή 
έμφάσεως ένίοτε ή έκ τής φύσεως τοϋ φθόγγου κατά ημιτόνιου 
ώς τά πολλά δξυνσις* ώς έπί τοϋ «πρόσωπον» έν τή δευτέρα 
συλλαβή, διότι αί βραχεΐαι είνε άμβλύτεραι, ή έπί τοϋ «προσω
δία» ή σω κατέχει μέσον χωρίον μεταξύ τής οξείας δί καί τής 
βαρείας τοϋ προ. Τδ ότι δέ δ Boekh de metris Pindari p. 54 
καί δ Kuhner (Ausf. griech. gr. I, s. 250), δ Κούρτιος και 
άλλοι περιορίζουσι τδν τόνον τούτον έπί τών συνθέσεων, ώς α Ji-

(Άβηναίου τεύχος r' τόμου ζ'.) 30
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κατά τδν γερμανικόν τρόπον, ή έπ’ έκείνων τών συλ
λαβών, αϊτινες πρότερον ειχον τδν τόνον, ώς ^φερόμεθα.) δει
κνύει πλημμελή άντίληψιν του αρχαίου τονισμού’ διότι έν τή 
αρχαία ελληνική καί λατινική, έπειδή οί τόνοι δέν έλέγοντο με- 
τ’ ιδίας έμφάσεως καί έπιστηρίξεως, ώς οί νεώτεροι, πάσαι αί 
συλλαβαί πρεπόντως έξαίρονται’ πολλαί δέ δι’ έντάσεως καί έπε- 
ρείσεως έκφαίνονται ά'νευ ούδεμιάς άνατάσεως καί όξύνσεως’ έπί δέ 
τών δύο έκείνων παραδειγμάτων ή μέση τούναντιον φαίνεται μοι 
έπί τών συλλαβών λι καί φερ άρμόζουσα. Άλλά ταΰτα πάντα ή 
φύσις αύτη θά δείξη είς έκεϊνον, οστις έναπομαχθή την άρχαίαν τών 
προσωδιών αρμονίαν. Πρέπει δέ, όπως οί αρχαίοι γραμματικοί 
παρέδωσαν τούς τόνους, ουτω καί πανταχοΰ νά φυλάττωνται, 
ούδέ νά προφασίζεται τις, ώς ό Kiihner καί δ Κούρτιος καί άλ
λοι ποιοΰσι, οτι άλλως θά ειχον κατά πολλά οί τόνοι έν τή συ
νεχεία* καί τή φορά τοΰ λόγου’ τούτο προέρχεται έξ αδυναμίας’ 
καί δέν αμφιβάλλω ότι, ώς μέχρι τοΰδε, καί είς μουσικούς θά 
φανή δυσχερής καί άπελπις ίσως ή έκφώνησις τών αρχαίων τό
νων. Άλλ’ όμως είνε πολύ δυνατή καί εύκολος, άν διαιρέση τις 
τάς εντάσεις της φωνής συμμέτρως καί έναρμονίως, ώς έν τή ωδή.

Τρεις έντάσεις μάλιστα δύναταί τις νά διακρίνη έν τή έκφω- 
νήσει τών φθόγγων, τήν σύντονον, ήτις ή ίση μέχρι τέλους ή 
έξ ασθενούς σφοδρά λήγει, οτε έν τή μουσική έπί πλείονος πο
σού σημειούται < , τήν ύ^ιεμίνην, ήτις έν τέλει χαλαρούται, 
και σφοδρά άρχομένη, οτε σημειούται καί τρίτην τινά μέχρι 
μέν τίνος σφοδρυνομένην, έπειτα δέ ύφιεμένην <ζ^>, ήν καλώ 
περικεκλασμένην ή πεπιεσμένην, καί αύτη τδν ήμέτερον αποτε
λεί τόνον. "Οπως δέ έκφωνώνται οί αρχαίοι τόνοι, αρμόζει μέ
χρι μέν τής οξείας καί έπ’ αύτής έτι ή φωνή νά βαίνη σύντονος, 
έν δέ ταΐς έπομέναις βαρείαις νά ύφίεταΓ τούτο διδάσκει προσέτι 
δ Πρισκιανδς (de acc. ρ. 52 ί k.) διά τών εξής, άτινα έπίσης 
δέν ένοήθησαν καλώς: Ipsa vox, quae per dictiones formatur, 
donec accentus perficitur, in arsim deputatur· quae 
autem post accentum sequitur in thesim». Διότι μετά τήν 
όξεΐαν μόνον άποτίθεται καί άνιεται ή σύντασις τής φωνής. Ό 
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δέ πεπιεσμένος τόνος, οίος ό ήμέτερος, πανταχού πρέπει νά λειψή 
έκ τής άρχαίας ώς και αύτός ων βαρύς καί νωθρός καί είς τάς 
λοιπάς συλλαβάς ατονίαν έπιφέρων. Κατά τήν μουσικότητα και 
συμμετρίαν τών εντάσεων μόνη ή γαλλική γλώσσα ομοιάζει 
πολύ μέ τάς άρχαίας, στερουμένη μέν τοϋ πιεστικού τόνου, 
διά τής συντόνου δέ ή ύφιεμένης έντάσεως μάλιστα έπί τών 
ριζικών συλλαβών εξαιρούσα τάς λέξεις, τήν δέ λη'γουσαν οξύνει 
συνήθως ή περισπά, άλλά πολύ όλιγώτερον τών άρχαίων" πρός 
δέ καί άλλας συλλαβάς οξύνει ενίοτε’ έχει δέ τήν αύτήν εύκαμ· 
ψίαν, οποίαν αί άρχαΐαι τών δυναμικών τόνων’ διότι έπί τοΰ 
naturel λ. χ. δύναται οίανδήποτε τών συλλαβών θέλει κατά 
τό πάθος νά έντείνφ μάλλον’ διά τοΰτο ή γαλλική γλώσσα έ
νεκα τής υγρότητας τών τόνων της, έπιτρεπόντων έλευθερωτέ- 
ρας όξύνσεις καί βαρύνσεις, υπολείπεται μέν τής αρμονίας τών 
άρχαίων, εξέχει δέ τών νεωτέρων γλωσσών κατά τήν έμμέλειαν 
καί ήδύτητα, άλλ’ ούχί καί εύρυθμίαν’ διότι ή στιχουργία της 
ένεκα τής έλευθερίας τών τόνων στηρίζεται μόνον είς τήν συλ* 
λαβομετρίαν καί ομοιοκαταληξίαν. Άλλά τόν χαρακτήρα τού
τον τού γαλλικού τονισμού ούδείς ήτθανθη μέχρι τοΰδε’ καί δ 
μέν Westphal, έκ τής κακής τών ξένων προφοράς, τόν συγχέει 
μέ τόν τών άλλων γλωσσών’ δ δέ κ. 'Ραγκαβής έναντίον τής 
άνθρωπίνης φύσεως ισχυρίζεται ότι ού^ένα τόνον εχει ή γαλλική.

Πλειονα έντασιν και ίσχύν έν τή αρχαία δύναται νά λάβη 
πασά τις συλλαβή, κατά τήν σημασίαν, τό πάθος καί τόν ρυθ
μόν, ούχι μόνον και σπανιώτερον μάλιστα ή όξυνομένη, πρός ευ
κολίαν τής άνατάσεως’ συνήθως δέ αί μακραι πλείον έζφαίνον- 
ται δι’ έντάσεως ή έπερείσεως, αί δέ βραχεΤαι διά ταχείας έκ- 
κρούσεως, ήν δ Διονύσιος αποκοπήν άποκαλεΐ’ ιδία δέ αύται έξαί- 
ρονται, όταν αί μακραι ώσι λίαν άφεστώσαι καί έν τέλει' οτι δέ 

είς τά «πολλά» καί «κακά» ή πρώτη συλλαβή ίσχυρώτερον έλέ- 
γετο, δήλον έκ τής έκθλίψεως, έν ω παντελώς άσύμφωνον μέ τόν 
τονισμόν τής ήμετέρας γλώσσης εΐ>ε νά λέγεται «πόλλ’ είπα, ζά- 
κ’ έπαθον»’ καί τοσαύτην διαστροφήν έπήνεγκε τής άρχαίας προ
σωδίας ή απώλεια είς τήν νεοελληνικήν, ώστε σζμαντικαί και 

30*
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ριζικαί συλλαβαί άποκόπτονται καί έξαφανίζονται ώς π άγω, 
λάφι, στρείδι, φτεύω». ’Εν τέλει πρέπει ν’ άποτρέψωμεν παρα- 
νόησίν τινα, είς ήν ήθελε τις περιπέσει έξ έκείνων, οϊτινες παντα- 
χοΰ έν τοΐς καθ’ ημάς βλέπουσιν ίχνη αρχαιότητας, τόν πολλα- 
χοϋ έν ταΐς νήσοις τής Ελλάδος ασιατικόν διασυρμ,όν τών έν τέ- 
λει συλλαβών, 8ν δ Μαυροφρύδης1) άπειροκάλως ώς λείψανον τής 
αρχαίας τών μακρών προφοράς έθεώρει, συγχέων μέ τάς αρχαίας 
προσωδίας, έν ω πολύ απέχει’ πρώτον μέν τό διάστημα τής όξύ
τητος αύτοΰ είνε τό διά τεσσάρων, δπερ είνε ύπτιον καί ούχί εύηχον 
καί έναρμόνιον ώς τό διά πέντε τών άρχαίων. Έπειτα άηδώς και 
μονοτόνως διασόρουσι καί παραμηκύνουσι τάς έν τέλει συλλαβάς 
πάντοτε’ διά ταϋτα τούτων μέν ή προσωδία εινε αηδής, ή δέ 
άρχαία τόσην έμμέλειαν έχει καί αρμονίαν καί ήδύτητα. Καί έν 
ώ ημείς μεταξύ τοΰ διά πέντε ώς έπί τό πλεΐστον περιοριζόμεθα 
διότι ή πίεσις τών νεωτέρων τόνων έμποδίζει τήν πλείονα έξαρ- 
σιν, ή άρχαία προσωδία εχει τήν αύτήν είκαμψίαν, οποίαν ή ωδή 
καί μάλιστα πλέον δύναται νά όξύνεται ένταΰθα ή φωνή, διά 
τήν ταχύτητα καί ύγρότητα τών τόνων. Cic. Orat. III, 61 ; 
Haec varietas et hic per omnes sonos vocis cursus et se 
tuebitur et actioni affert suavitatem». Καί έν ώ πάσαι αί 
λέξεις δέν έκφωνοΰνται διά τοΰ αύτοΰ τόνου, έπειδή όμως τό 
μεταξύ τής οξείας καί βαρείας έκάστης λέξεως διάστημα μένει 
πάντοτε τό αύτό, τό έναρμόνιον διά πέντε, ένεκα τής έν τή ποι
κιλία ταύτη συμφωνίας δλος δ άρχαΐος λόγος συμπλέκεται διά 
καλλίστης καί ήδυτάτης αρμονίας, παντελώς αντιθέτου πρός τήν 
άμουσίαν καί σκαιότητα τοΰ νεωτέρου. Άλλά τήν άρχαίαν προ
σωδίαν ούχί έμμελώς θά έφήρμοζέ τις είς τήν ήμετέραν προφο
ράν, τό μέν ένεκα τής ίσχνότητος τής έκφωνήσεως τών τε φωνη
έντων καί διφθόγγων, τό δέ ένεκα τής μαλθακότητος καί παχύ
τητας τών μέσων καί δασέων συμφώνων παντελώς έναντίως 
πρός τά αρχαία’ ή δέ γερμανική προφορά κατά πλεΐστα μέν είνε 
όρθοτέρα, πλημμελής δέ διά τήν κατά διέξοδον καί χασμώδη 

1) Έν Φιλίστορι Τόμ. α'. σ. 177.



ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΩ ΑΙΑ. 421

εκφοράν τών διφθόγγων μάλιστα ώς καί τινων συμφώνων, ένεκα 
δέ τοΰ πιεστικού τονισμού νωθρά και άχαρις, και πολύ άπέχουσα 

τού νά φυλάττη τήν ακρίβειαν τών χρόνων καί ρυθμών.
Περί τής αρχαίας προφοράς και προσωδίας ύστερόν ποτέ, άν 

Θεός δώση, μέλλομεν νά πραγματευθώμεν ακριβώς και σαφώς· 
Τοσούτον κάλλος καί δύναμιν έχουσιν οί άρχαΐοι έλληνικοί φθόγ
γοι και οί ρυθμοί καί τά μέλη, δσον ούδέ ή καλλίστη μουσική. 
Και αληθές είνε δπερ λέγει δ Κικέρων' (Orat. II, 8) Quid enim 
cantus moderata orationis pronuntiatione dulcior inve
niri potest? quod carmen artificiosa verborum conclu
sione aptius? "Οσον δέ αισθάνεται τις τήν ιδέαν μουσικής συν- 
θέσεως άφαιρέσας τούς ρυθμούς καί τά μέλη, καί τάς ξηράς μό
νον λέξεις καταλιπών, τόσον δύναταί τις νά αίσθανθή τήν αρμο
νίαν καί καλλονήν καί τήν ενδόμυχον ψυχήν τών αρχαίων συγ
γραφέων καί ποιητών διά σκαιας καί βαρβάρου προφοράς. Διότι 
οι σημερινοί μέν διά τής εκλογής μόνον λέξεων έχουσών χροιάν 
τινα ποιητικήν καί θέλγητρον προσπαθούσι νά δίδωσιν είς τδν 
λόγον ήδύτητα καί παράστασιν, τών δέ αρχαίων καί αί κοιναί 
λέξεις τοσαυτην γοητείαν περιέχουσι έν τοΐς φθόγγοις και τή 
μουσική κατασκευή των, ώστε πάν άλλο κόσμημα ήτο περιττόν, 
ή δέ συνθεσις μόνον τών λέξεων ήρκει νά παρέχη τήν καλλίστην 
καί ήδίστην παράστασιν καί τήν βαθυτάτην συγκίνησιν. Έάν δέ 
δοκιμάση τις καί ΐδη πόσον τδ μέν αί άλογοι ήμών εξορμήσεις, 
τδ δέ αί τάσεις πρδς νωθρότητα καί άνεσιν έναντιοΰνται πρδς 
τήν εμμουσον ίλαρότητα καί συντονίαν άμα τής αρχαίας προσω
δίας, πόσην λεπτότητα καί άσκησιν απαιτεί, πόσην δυσκολίαν 
καί είς μουσικούς παρέχει, θά έννοήσιρ, δτι όπως φθάση είς τοι· 
οϋτον ύψος εν έθνος, ώστε έν ταΐς παραφοραΐς τής φύσεως νά μή 
λησμονή ρυθμόν, έμμέλειαν, και ουρανίαν εύφωνίαν, άπητεΐτο 
διαυγεστάτη καί όξυτάτη διάνοια, βαθυτάτη καί ποιητική τού 
καλού καί τής φύσεως αίσθησις, και πάσαι αί ύψηλότεραι τάσεις 
καί δυνάμεις τής άνθρωπίνης ψυχής νά έπεκράτουν τών άλογων 
ταπεινών ορμών καί διαθέσεων, καί οτι αί φύσεις τών νεωτέρων 
ώς πρδς τούς αρχαίους διατελούσι κατά πλεϊστα καί κάλλιστα 
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βάρβαροι. Την μέν αρχαιότητα, κατ’εξοχήν τήν ώραίαν ελληνικήν, 
δύναται τις νά θεώρησή ώς τήν νεαράν καί ανθούσαν τής ανθρωπό
τητας ήλικίαν' πάσαι αί δυνάμεις ήσαν σφριγώσαι, στενώς μέ 
τήν φύσιν ήτο ό άνθρωπος συνδεδεμένος' πάν ώραΐον και υψηλόν 
έν τω κόσμω συνεκίνει κα'ι προσήρμοζε τάς εύγενεΐς ψυχάς' μα
ραίνεται έπειτα /αί προς τό γήρας ήδη κλίνει' πάν ο,τι τήν νεό
τητα έτερπε καϊ έγοήτευε μετά ψυχρότητας προσβλέπει ό πολύ
πειρος άλλά μεμαραμμένος καί άπηυδηκώς γέρων' τόν διακαή 
έναγώνιον έρωτα περί τό ιδανικόν διαδέχεται νωθρότης αμέριμνος 
καί αδιαφορία. Τούτο αισθανόμενος ό εύγενής Schiller άνεφώνει:

Schone Welt, wo bist du ? Kehre wieder 
Holdes BliilhenaLer der Natur!

Ώραΐε κόσμε, ποΰ είσαι; —- Έλθέ πάλιν 
ΎΩ ίρασμία τής φύσεως νεότης!

’Εκ τούτων ήδη ίκανώς, νομίζομεν, άπεδείχθη, οτι ούδεμίαν 
πρός τήν άοχαίαν π οσωδίαν ομοιότητα έχει δ τονισμός τής ήμε- 
τέρας γλώσσης' δτι πλάνη εινε τό νά πιστεύση τις δτι ή τονιζο- 
μένη συλλαβή παρ’ήχΐν εινε μακροτέρα τής άτονίστου ή όξυ- 
τέρα’ άλλ’ άπασαι αί συλλαβαί εινε ισόχρονοι καί ομότονοι κα
θόλου μουσικώς’ διά τήν έντασιν δέ καί δύναμιν διακρίνεται ή 
τονιζομένη τΖι άτονίστου, ού/ί διά τό μήκος ή τήν οξύτητα. Άλλ’ 
ϊνα έννοήσωμεν καλώς τήν φύσιν τού ήμετέρου ρυθμού καί τήν 
σχέσιν αύτού πρός τόν άρχαΐον, πρέπει νά έξετάσωμεν άν μέ μα
κράν ή μέ βραχεΐαν τών άρχαίων ισοδύναμε? πάσα ήμών συλ
λαβή. Παρ’ ήμΐν επικρατεί γνώμη, δτι αί μακραι τών άρχαίων 
ειχον έκτακτόν τι μήκος. Άλλ’ άν λάβωμεν πρό οφθαλμών δτι 
ή 3ρα/εΐα συλλαβή παρίστα έν τή μουσική τόν πρώτον χρόνον) 
τόν έλάχιστον και άτομον, δτι ο Διονύσιος1) λέγει δτι ατά βρα
χέα έξ άποκοπής τε και μιά πληγή πνεύματος έκφέρεται,. .. . 
μικρόφωνά τ’ έστι καί σπαδονίζει τόν ήχον», έν φ ημείς ούδε
μίαν άποκοπήν καί κατασπασμόν τών φθόγγων ήμών αΐσθανό- 
μεθα, άλλ’ άνέτως άπάσας τάς συλλαβάς έξ ίσου προφέρομεν.

1) Περί συνθίσεως, XI.
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Καί βραδύνεται μέν ή φωνή ίσχυρώς πιεζομένη διά τού τόνου, 
βραδύνεται δέ έκλυτος έν ταΐς άτόνοις συλλαβαΐς συρόμενη, 
ταΰτα σκεφθείς τις θά πεισθή οτι ούχι μέ τάς βραχείας ώς συνή
θως νομίζεται, άλλά μέ τάς μακράς μάλλον τών αρχαίων ίσο- 
δυναμοϋσιν αί ήμέτεραι συλλαβαί, άλλά μόνον κατά τήν διάρ
κειαν’ (διότι και κατά τήν έκφώνησιν διέφερον οί μακροί φθόγγοι 
τών βραχέων). "Οπως δέ λάβρ τις τούτου αίσθησιν, άς συγκρίνει 
τδ ήμέτερον ά έν τώ πάΛι,ν μέ τό γερμανικόν έπί τού hatte, 
οπερ περίπου ίσοδυναμεΐ μέ βρα/ύ τών αρχαίων’ καί έν ώ παρ’ 
ήμΐν ή πρώτη τοΰ πάντα εινε'ισόχρονος τή δευτέρα, παρ’ άρ
χαίοις ήτο διπλάσιά. Επομένως ήτο ή άρχαία ού μόνον σεμνο- 
τέρα καί μεγαλοπρεπεστέρα, άλλά καί γοργωτέρα άμα καί εύ- 
κινητοτέρα' μαρτύρια δέ τά πλεϊστα υπερβατά τών λέξεων, αί 
έκτεταμέναι περίοδοι, αϊτινες μόνον ταχέως καί άπνευστί λεγό- 
μεναι ήδύναντο νά λάβωσι χώραν.

‘Ήδη εξηγείται τό υψηλόν τούτο κατά τόν Westphal1) αί
νιγμα, πώς ανεξαρτήτως άλλήλων διάφοροι λαοί Γερμανικοί, 'Ρω
μαϊκοί, 'Έλληνες κατήντησαν άπό τής προσωδιακής ποιήσεως εις 
τήν τονικήν’ καί ίσως έχει τινά σημασίαν, λέγει, ή πρόβασις 
αύτη. Δυστυχώς όμως δέν έγεινεν έπί τό βέλτιον, άλλ’ έπί τό 
χείρον* διότι έκεΐ μέν διά τής διαδοχής μακρών καί βραχέων άπε· 
τελείτο μουσικός ολως ρυθμός* ένταΰθα δέ διά τής διαδοχής ισο
χρόνων συλλαβών ούτε άνάλυσις μακρών εις βραχέα είνε δυνατή, 
ούτε σύμπτυξις βραχέων είς μακρά, άπερ έν τή μουσική καί ρυθ
μική είνε τόσον άναγκαΐα* καί έκεΐ μέν ό ρυθμικός τόνος έξηρ- 
τάτο έκ τής θελήσεως τού ρυθμοποιοΰ, ένταΰθα δέ είνε οί τόνοι 
στερεοί καί ακίνητοι έπί τινων συλλαβών καί έξ αύτών έξαρτά- 
ται τό τε ήθος καί ή ποιότης τοϋ στιχουργικού ρυθμού.

1) Metr. σ. 53.

Άμβλύτης άρα καί νωθρότης υπήρξαν αίτια τής διαφθοράς 
ταύτης καί ούχι άνάγκη ταχυτέρας έκφάνσεως τού νοήματος, 
ώς έφρόνει δ μακαρίτης Μαυροφρύδης, άλλά μάλλον βραδυτέρας 
καί νωχελεστέρας. Πρώτον πρός τήν διαστοφήν βήμα ύπήρξεν ή 
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άνειμένη προφορά τών προ τοϋ τόνου συλλαβών, ώστε τής φω
νής ή δύναμις άντι νά διαμερίζεται συμμέτρως έπεσωρεύετο και 
άνεπαύετο έπι τής οξείας ή περισπωμένης, κα'ι συνέβη, ώστε αί 
τονιζόμεναι συλλαβαί νά προφέρωνται μετ’έπερείσεως, ένω γοργή 
έπ’ αύτών πρότερον διωλίσθαινεν ή φωνή’ ταϋτα μαρτυροΰσι δύο 
αντίθετοι παραδόσεις: Ό μέν σχολιαστής τοϋ Διονυσίου τοϋ 
Θρακός Πορφύριος (περί τά 270 μ. X.) διδάσκει1)’ τών τόνων 
γνήσιοι μέν είσι δύο, ο τε οξύς καί περισπώμενος. . .δ δέ ετερος 
τόνος νωθης καί βραδύς' καί δ Servius2): Acuta tenuior 
est quam gravis et brevis»’ δ δέ σχολιαστής τοϋ Ηφαιστίω
νος3) τουναντίον: «Ίστέον ότι παρά τοΐς μετρικοΐς ή οξυτονου- 
μένη συλλαβή μείζων έστί τής βαρυνομένης’ γίνεται γάρ βραδύ- 
της τοϋ χρόνου». Πόσον αί μαρτυρίαι αύται αντιμάχονται, ή 
μέν παλαιοτέρα καί δοζιμωτέρα, ή δέ τής διαφθειρομένης προ
φοράς ! Άλλά καί έν τοΐς χωλιάμβοις τοϋ Βαβρία, άκμάσαντος 
πιθανώς κατά τδν τρίτον μ. X. αιώνα, εύρίσκομεν οτι, έν ω κατ’ 
άλλα τ/ΐρεΤ τήν άρχαίαν προσωδίαν, φροντίζει όμως πάντοτε έν 
τέλει νά τονίζη τήν παραλήγουσαν’ έπί τέλους δέ έπέρχεται 
και σύγχυσις τών μακρών καί βραχέων, ώς βλέπομεν ήδη καί 
εις τά ψευδώνυμα Ανακρεόντεια4), όπου τά βραχέα έξίσου λαμ- 
βάνονται μέ τά μακρά’ διότι τών βραχέων μάλιστα ή έκφώνησις 
άπήτει συντονίαν καί φιλοτεχνίαν. Ούτως ή ωραία αρχαία προ
σωδία καί ή λοιπή περικαλλής προφορά, ή τοσαύτην έμμέλειαν, 
τοσαύτην καλλονήν, τοσαύτην εύρυθμίαν περιέχουσα, ή τάς λε- 
πτοτάτας αποχρώσεις τής φύσεως, τής σκέψεως, τοΰ αισθήματος, 
τοσοΰτον εύγενώς, τοσοΰτον ζωηρώς καί έναρμονίως έκφράζουσα, 
ύπέκυψεν είς βεβαρβαρωμένην προφοράν καί σκαιδν καί βαρύν το
νισμόν, ούδέ τδ έλάχιστον στοιχεΐον έχοντα τής μούσης καί τοΰ 
ρυθμού τής αρχαίας προσωδίας. Άλλ’ οίαδήποτε καί άν είνε ή

1) Έν Beck. Anecd. II. 269.
2) De acc. §. 25.
3) 78.
4) Ίδέ Westphal, Metrik, s. 56.
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εύρυθμία τών ήμετέρων στίχων, πρέπει νά αίσθανώμεθα και νά 
διακρίνωμεν καλώς. Άφ’ ού δέ ικανώς ηδη ύπεδείξαμεν όποια 
εινε τά ρυθμιζόμενα της ήμετέρας γλώσσης και ή σχέσις αύτών 
πρός την άρχαίαν προσωδίαν, μεταβαίνομεν είς την έξέτασιν του 
ρυθμού τής στιχουργίας. (ακολουθεί)

Χρτςοςθενης Βαλαςςιαης.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΠΟ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΑΛΩΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Α'.
Ό έπιμελώς καί δεόντως έξετάζων τά περί της άλώσεως της 

Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Λατίνων, καί της ύπο τούτων 
καταλύσεως της βυζαντινής αύτοκρατορίας, θέλει, νομίζομεν, 
συνομολογήσει, δτι πρώτη και αληθής αιτία αύτών ήν ούχί ή 
γενναία προαίρεσις τών σταυροφόρων, δπως άναλάβτ) την αύτο- 
κρατορικήν τιμήν ό ύπό τοϋ άδελφοϋ Αλεξίου τοϋ Γ' έξ αύτής 
έκπεσών καί τυφλωθείς Ίσαάκιος ό Άγγελος, ό πατήρ τοϋ 
παρ’ αύτοΐς ικέτου Αλεξίου, ούδ’ άλλο τι φιλάνθρωπον, ώς κοι
νώς παραδέδοται(Ι), άλλ’ ή επιθυμία τών τής Δύσεως εθνών 
νά γένωνται κύριοι τής άξιολόγου χώρας τών Βυζαντινών, ής 
τά πάμφορον, τόν λαμπρόν καί γλυκύν ούρανόν, τήν θαυμα
στήν παραλίαν καί τό πρός εμπορίαν καί κράτος επίκαιρον ε- 
γνωσαν αύτοί έκ τών σταυροφοριών, ά'ςτινας δμολογουμένως 
μετεχειρίσθησαν οί δυνατοί αύτών είς διαφθοράν τών ηθών

(I) Ώς διϊσχυρίζονται άλλοι τε και ό Ν· de Vailly έν ή άνέγνω δια
τριβή έν ετει 1872 έν τή άκαδημία τών Παρισίων λέγων «Parmi les 
acteurs qui prirent part a la conqu0te de Constantinople, il uy 
avail ni dupes ni traitres».
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τών Βυζαντινών καί είς κατάλυσιν τής αρχής αύτών, ώς κα
λώς άλλοι τε τών ιστορικών ύπολαμβάνουσι καί ό Κίνναμος, 
οστις ούδέν ετερον ένορα έν ταΐς τών σταυροφόρων έπιδρομαΐς 
εις την βυζαντινήν αύτοκρατορίαν, ή τήν διαρπαγήν αύτης καί 
την κατάλυσιν(Ι). Την είρημένην προαίρεσιν και τδ έθελεχθρον 
τών Δυτικών πρδς τούς Ανατολικούς έξέκαιεν ιδία καί δεινήν 
άπειργάζετο τδ σχίσμα τών δύο εκκλησιών* έξ ού παροτρυ- 
νόμενοι οί Πάπαι, οίτινες έχαιρον άθέως καλούμενοι άχαμάρεη- 
τοί, ώς έστιν ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ούτινος έπίτρο- 
ποι έπί της γής διϊσχυρίζοντο οτι ήσαν, έκίνουν πάντα λίθον 
νά κρατησωσι της ώραίας χώρας τών Βυζαντινών, καί δουλώ- 
σαντες ν’ άναγκάσωσιν αύτούς η νά δεχθώσι τδ δόγμα της δυ
τικής έκκλησίας, η τελέως νά έξαφανισθώσιν. ’Εκ τούτου δή- 
λον ότι μέγα χάσμα έγένετο μεταξύ τών Βυζαντινών και τών 
Δυτικών* οί μέν γάρ έκίνουν πάντα λίθον εις την της χώρας 
διαρπαγήν καί κατάκτησιν, οί δέ Βυζαντινοί πάντα, ώς εί- 
κός, έμηχανώντο ε’ς βλάβην έκείνων τών αλαζόνων και έπιβού- 
λων άνθρώπων, οϊτινες τάς χώρας αύτών δεινώς έλυμαίνοντο 
καί κατέκτων, μάλιστα δέ αί έν Ιταλία έμπορικαί πόλεις, ών 
ή δυνατωτέρα, ή Ένετία, ην ή μεσιτεύουσα δύναμις μεταξύ 
Δύσ:ως καί Ανατολής, 'Ρώμης τε καί Βυζαντίου, Χριστιανι
σμού καί Ισλαμισμού. Τδ τότε πρδς τούς Γραικούς άφιλον 
καί άστεργές τών Φράγκων αίτιολογούντές τινες τών ίστορη- 
σάντων τά κατά την τετάρτην σταυροφορίαν, άπεφήναντο, αύ- 
τοσχεδιάζοντες όμως ύπ’ άγνοιας της ιστορίας, οτι οί μέν ίπ- 
πόται τών σταυροφόρων ησαν απόγονοι τών αίχμητών Τρώων 
τοΰ Πριάμου, οί δέ Ενετοί τοΰ Αινείου η Άντηνορος(2).

Μέλλοντες δέ νΰν διά βραχέων νά διαγράψωμεν τά περί της

(1) Ώς τήν τε χώραν 'Ρωμαίων έξ έφόδου καθέξοντες καί τά έν ποσί 
καταστρέψοντες.

(2) ’ίδε Zarncke S. Β. d. Sachs. Ges. 1866. 257. καί Gesta. 
Hung. Παράβαλε τήν τοΰ Λουδοβίκου Στρείτη έπιμελώς γεγραμ- 
μένην διατριβήν. Lundvig Streit. Wenedig und die Wendung des 
vierten kreuzzuges gegen Konstanlinopel.
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άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Λατίνων, θέλομεν 
υποδεικνύει άεί έν δέοντι τήν αληθή αιτίαν αύτής καί τά κυ
ρίως δρώντα πρόσωπα. Πρός δέ έκρίναμεν καλόν νά μνημονεύ- 
σωμεν καί τινων κατά τήν άλωσιν περιπετειών πρός νουθεσίαν 
καί χάριν παντός άναγινώσκοντος, ιδία δέ τής παρ’ήμΐν νεό
τητας, ήτις χρεωστεϊ έκ παντός τρόπου νά βάλη είς κόρακας 
τάς ακόσμους και πλαστάς ιστορίας (Roman), ά'ςτινας όμολο- 
γουμένως γεννά φαντασία οίστρουμένη ύπό τρυφής, καί τύ
φου ματαίου, καί ηθών ακόσμων, έξ ών φοβερά, ώς είκός, λύμη 
καί διαφθορά προσγίνεται τοΐς έπ’ αύτοΐς τερπομένοις καί χαί- 
ρουσι, νά όρέγηται δέ αεί νά διέρχηται έργα άνδρών έπιφανών, 
καί ιστορίας πράξεων μεγάλων, μάλιστα δέ ελληνικών καί οι
κείων, έξ ών καί φρόνησιν καί πείραν πολλήν τών ανθρωπίνων 
λαμβάνουσι, καί πρός γενναία καί ένδοξα θαυμαστώς πτερούν- 
ται έργα, ώς πάνυ καλώς καί ό φιλόπατρις Δημοσθένης νου- 
θετών τούς Αθηναίους λέγει’ αού γάρ άλλοτρίοις ύμΐν χρωμέ- 
νοις παραδείγμασιν, άλλ’ οίκείοις, ώ άνδρες Αθηναίοι, εύδαί- 
μοσιν έξεστι γενέσθαι». Πρός χάριν δέ τών έντευξομένων ένε- 
γράψαμεν είς τήν διατριβήν καί τρεις εικόνας δηλωτικάς τών 
ιστορούμενων, άςτινας έλάβομεν έ'κ τίνος έν Πρωσσία υπό Κα
ρόλου Κουρθίου έκδοθέντος τώ 1809 χρονικού, έν ώ διά βρα
χέων ιστορούνται τά περί τής δ' σταυροφορίας.

Β'.

§ 1. Πορφυρά ήσαν έτι τά πεδία τής 'Ιερουσαλήμ έκ τού 
χυθέντος αίματος μυριάδων σταυροφόρων. ’Εν μεγάλω πένθει 
ήσαν ή Γαλλία καί ή Γερμανία, καί πολλοί αύτών έπίσημοί 
οίκοι έξεθρήνουν τούς κατά τήν τρίτην σταυροφορίαν έπί τούς 
απίστους έκστρατεύσαντας φιλτάτους, καί οίκτρόν θάνατον 
θανόντας, δτε πάλιν έτέρα, ή τετάρτη, παρεσκευάζετο σταυρο
φορία προτροπή τού πάπα Ίννοκεντίου τού Γ'. Ό φιλόδοξος 
ούτος άνήρ, σφόδρα έπιθυμών τήν έξαρσιν καί τήν έπικράτειαν 
τής παπικής δυνάμεως ού μόνον έν τή Δύσει, άλλά καί έν τή
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Ανατολή, νέαν έτεκταίνετο σταυροφορίαν, έφ’ ή πολλούς ά- 
πέστειλεν αποστόλους προς τούς δυνατούς τής Εύρώπης, 
ιδίως εις τήν Γαλλίαν, δπως παρορμήση αύτούς είς έτέραν 
σταυροφορίαν. Επισημότερος τών απεσταλμένων ήν ό Φοΰλκος 
τής Νευλλή. Ό θερμουργδς οότος ίερεύς, πολλάς περιπορευ- 
θείς πόλεις τής Γαλλίας καί τούς Παρισίους, καί μετά πάθους 
καί εύγλωττίας έκδηλώσας τήν θέλησιν τοΰ ποντίφηκος, έπύ- 
ρωσε πολλούς τών δυνατών νά σταυροφορήσωσι’ τούτων όνο- 
μαστότεροι ήσαν ό κόμης τής Καμπανίας Θεοβάλδος, ό κόμης 
Βλεσσών Λουδοβίκος, ό στρατάρχης τής Καμπανίας Γοδοφρέ- 
δος ό Βιλλεαρδουϊνος, ούτινος σώζεται διατριβή περί τής είρη- 
μένης εκστρατείας, ό Βονιφάτιος τής Μοντφερράτης, ό κόμης 
Φλανδρίας Βαλδουίνος, δ κόμης τοΰ αγίου Παύλου Ούγων, δ 
ν0θων Λαρόσης καί άλλοι ίππόται όνομαστοί’ πρδς δέ καί 
πολλοί γνώριμοι επίσκοποι προσετέθησαν αύτοϊς. Οί έξοχώ- 
τεροι τών είρημένων άνδρών συνήλθαν τδ πρώτον, ϊνα συσκε- 
φθώσι περί τής εκστρατείας, έν Σουεσσιόνοις (Soisson) έν έτει 
1199. Ειτα δ’έν Κομπιένη (Kompentiuni). Αύτοΰ έζελέχθη 
ήγεμών τής σταυροφορίας δ κόμης τής Καμπανίας’ ήν δ’ ού- 
τος άνήρ έπίσημος τής Γαλλίας καί ζηλωτός’ συνεζελέχθησαν 
δέ καί ές έτεροι άρχοντες τών σταυροφόρων, όπως βουλεύων- 
ται μετά τοΰ ήγεμόνος καί έπιμελώνται περί τών τής εκ
στρατείας.

§ 2. "Απαντες οί είρημένοι άρχοντες συνελθόντες έσκέ- 
ψαντο περί τής εις Παλαιστίνην δδοΰ. Ενθυμούμενοι δ’ ούτοι 
ούς ύπέμειναν κινδύνους καί ταλαιπωρίας οί κατά γήν πρδ αύ
τών είς τήν αγίαν χωράν μεταβάντες, έκριναν διά θαλάσσης 
νά περάσωσιν είς τήν Αίγυπτον, καί έκεΐθεν νά πολεμήσωσι 
τδν πρδς τούς Μωαμεθανούς ίερδν πόλεμον. Επειδή δμως τδ 
ναυτικδν τής Γαλλίας ήν τότε άσημον καί ασθενές, έδοξαν νά 
αίτήσωσι παρά τής δημοκρατίας τής Ένετίας, ήτις τότε αύτή 
καί ή αύτόνομος Πίσα καί Γενούα ήσαν δύναται κατά θά
λασσαν, τά είς τδν πλοΰν χρήσιμα πλοία. Οί εζ λοιπδν έκλε- 
χθέντες ίππόται, έν οις ήν καί δ μαρκίων τής Μοντφερράτης καί 
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ύ Βιλλεαρδουίνος, έλθόντες είς Ένετίαν, έδεοντο έπ’ όνόματί 
τών συμμάχων νά τοΐς δοθώσι τά είς τδν άπόπλουν πλοία. 
Δούξ ή Δόγης τής δημοκρατίας, ώς έλέγετο παρ’ 'Ενετοΐς, ήν 
τότε 'Ερρίκος δ Δάνδολος επικαλούμενος, άνήρ πανουργότατος, 
είπερ τις καί άλλος, και πολυπειρότατος, έφ’ ού άρχοντος έγέ- 
νετο όμοΧογουμένως ή ένετική δημοκρατία έπιφανεστάτη καί 
δυνατωτάτη.

§ 3. ’ίδών ούν ό Δόγης τούς άρχοντας τών σταυροφόρων 
έλθόντας πρδς αύτδν καί δεομένους, ύπερφυώς έχάρη, διότι ύπέ- 
λαβεν οτι ήλθεν ή ώρα υπέρ της έκπληρώσεως ών ούτος έβου- 
λεύετο καί διενοεΐτο, περί της κατά θάλασσαν επικράτειας της 
Ενετίας καί της καταλύσεως της βυζαντινής αύτοκρατορίας, 
καί όρθώς έκρινε’ διότι καί τά έν Κωνσταντινουπόλει τότε σφό- 
δρα έταράσσοντο έκ τών φονικών έρίδων περί τής αύτοκρατορικής 
τιμής, καί τά έν Γερμανία έκ τής μάχης καί έριδος τών θύεν- 
σταουφιδών πρδς τούς Ούελφίους, καί ή Αγγλία πρδς τήν 
Γαλλίαν έπολέμει, καί ή Γενούα καί ή Πίσα φονικώς πρδς άλ- 
λήλας ή'ριζον καί έμάχοντο. Πρδς αύτούς λοιπδν φιλοφρόνως 
προσενεχθείς, συνέθετο τάδε. Ή μέν δημοκρατία ύπισχνεΐτο δι’ι
δίων πλοίων νά μεταβιβάσφ είς τήν αγίαν γήν τδν τών μαυροφό
ρων στρατόν, άποτελούμενον έκ 4500 ιπποτών μετά τών ίπ
πων αύτών καί 9000 ακολούθων, καί 20000 πεζών’ νά πα- 
ρέχη δ’ αύτοϊς τά έπιτήδεια έπί εν έτος, άμα καί ύπισχνεΐτο νά 
συναποστείλη καί ή δημοκρατία ίδίαις δαπάναις 50 ναϋς είς 
βοήθειαν. Αντί δέ τούτων οί σταυροφόροι ύπεχρεουντο νά δώ· 
σωσι 85000 αργυρών μαρκών, αίτινες ήδύναντο τότε περί τά 
εξ εκατομμύρια δραχμών ( ), καί νά διανέμονται ίσα πρδς τούς1

(1) Ώς λέγει έν τω έπιλόγω τής ιστορίας τοϋ Έλλ. έθνους ό φιλό
πονος καθηγητής κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, οστις πλήν άλλων έπεμε- 
λήθη έν τή Ιστορία καί περί τής διασαφήσεως τών έπί φραγκοκρατίας 
διαφόρων νομισμάτων, προςλαβών κάλλιστον σύμβουλον καί γνώμονα 
τής αξίας καί δυνάμεως αύτών τον πολυτιμότατον έν τοΐς νομισματο- 
λόγοις καί χρηστότατον φίλον κ. Παύλον Λάμπρου, δν δικαίως έπί τή 
έπιστήμν) ευλογεί.
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Ενετούς ώντίνων έμελλον ούτοί νά κυριεύσωσι χωρών. Την εί- 
ρημένην σύμβασιν ώμοσαν οι τε σταυροφόροι καί ό Δόγας μετά 
/ιΐίων επίσημων πολιτών έν τώ ναω τοϋ αγίου Μάρκου, έπε- 
δοκίμασε δέ καί ό πάπας ό Ίννοκέντιος, προς 8ν είς κύρωσιν 
άπεστάλη αύτή. Ούτος άπηγόρευσεν, ώς τινες τών ιστορικών 
διϊσχυρίζονται, νά πολεμήσωσι πρός ηγεμόνα χριστιανόν, έκτδς 
εί τις χρεία ήν νά άποσοβησωσι άπ’ αύτών κινδύνους και άλλα 
κακά, άλλά καί τότε συναινέσει αύτοϋ. Είτα κυρωθείσης τής 
συνθήκης, άπήλθον έκ τής Ένετίας οί πρεσβευταί οί μέν είς 
τήν Γαλλίαν, οί δέ είς Γενούαν, καί άλλοι είς Πίσαν, όπως 
τύχωσι καί παρά τών δύο αύτονόμων τούτων πόλεων βοή
θειας τινός.

5 4. ’Εν τούτοις αίφνης άπέθανεν άκμαΐος ό τών σταυρο
φόρων ήγεμών, ό κόμης τής Καμπανίας. Έκ τούτου συνελθόν- 
τες αύθις αύ πάλιν οί άρχοντες, εξέλεξαν ηγεμόνα τόν Βονίφά- 
τιον, τον μαρκίωνα τής Μοντφερράτής, άνδρα συνετόν καί ει
δήμονα τών πολεμικών, ούτινος ό άδελφος, Κορράδος όνόματι, 
έδολοφονήθη ποτέ έν Τύρω.

§ 5. Έν έτει δέ 1200 άποχαιρετήσαντες οί ίππόται Γάλ
λοι τούς οικείους καί φίλους έπορεύθησαν, ύπερβάντες τάς 'Άλ
πεις, διά τοϋ Πεδεμοντίου καί τής Λομβαρδίας είς Ένετίαν, 
ένθα προσήλθον αύτοΐς ό τής Φλανδρίας κόμης Ερρίκος, άλλοι τε 
καί ό έπίσκοπος Κορράδος μετά πολλών έκ Γερμανίας μαχη
τών. Τά πάντα ήσαν ήδη έτοιμα προς άπόπλουν, καί οί Ενετοί 
έπέβησαν τών νεών καί περιέμενον νά έπιβώσι καί οί Γάλλοι, 
δπως άποπλεύσωσιν, άλλ’ ούτοι άποροϋντες χρημάτων δέν ήδυ- 
νήθησαν ν’ άποδώσωσιν, εί μή μέρος τών συμπεφωνημένων, περί 
τάς 24000 μαρκών. Ό δέ Δόγης Δάνδολος άπήτει άπαντα 
τά χρήματα, λέγων οτι άνευ αύτών άθετεϊται ή συνθήκη. Διά 
τοϋτο καί διά τήν βραδύτητα τοϋ έκ Φλανδρίας άπόπλου ού 
ήτοίμασε στόλου ό Βαλδουϊνος, έγένετο άναβολή, έξ ής είς 
δκνον πολύν καί άθυμίαν περιεπεσον οί σταυροφόροι, ών τινες 
έπορεύθησαν κατά γην είς Παλαιστίνην. Βλέποντες οί ηγεμό
νες τών σταυροφόρων κινδυνεύουσαν τήν εκστρατείαν νά παρα- 
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λυθή, έδανείσθησαν χρήματα παρά τών Γενουαίων καί Πισαίων 
καί παρά πλουσίων Ενετών, πρδς δέ συνεισήνεγκον καί αύτδς 
ό Βαλδουϊνος καί άλλοι έπίσημοι τών αρχόντων, πωλήσαντε^ς 
πάν ο,τι πολύτιμον ειχον, άλλ’ εις ούδέν δφελος, διότι καί 
διά τών συλλεγέντων καθ’ δν είρηται τρόπον χρημάτων δέν 
συνεπληροΰτο τδ συμπεφωνημένον χρήμα. Τότε τδ έπίτριπτον 
εκείνο κίναδος, ό Δόγης Δάνδολος, δστις άπδ πολλοΰ προέβλε- 
πεν εις ην έμελλαν νά έμπέσωσιν οί σταυροφόροι άθυμίαν έξ 
απορίας τοσούτου πλήθους χρημάτων, ώς πρδς έκείνους τούς 
χρόνους, οπερ έπίτηδες αύτδς έταξεν, όπως καταστήση αύτούς 
προθύμους ύπηρέτας τών βουλών του, ών κοινωνός ήν και δ Βονι- 
φάτιος, υπενόει δ’ αύτάς και ό Πάπας, ό'ςτις ύπέχαιρε βλέπων 
αύτούς προθυμουμένους νά στρέψωσι την κατά της Αίγυπτου 
σταυροφορίαν κατά της βυζαντινής αύτοκρατορίας, οπερ σφό- 
δρα έπεθύμει, προύβαλε τότε είς τούς ηγεμόνας, συναινεσάσης 
καί της γερουσίας τών εύγενών, ήτις signoria κατά την τών 
Ενετών φωνήν εκαλείτο, νά βοηθήσωσι την δημοκρατίαν είς 
άνάκτησιν της παρά τδν Άδρίαν κείμενης δυνατής πόλεως 
Ζάρας, ητις διά την επίκαιρον πρδς εμπορίαν θέσιν δυνατή καί 
εύδαίμων γενομένη, άπέστη άπδ τής Ένετίας, καί ύπετάγη τώ 
βοηθήσαντί αύτή κατά τών Ενετών βασιλεϊ τής Ούγγαρίας 
Βέλα. Ό πρδς άλλήλας πόλεμος τών είρημένων πόλεων έπολε- 
μ,ήθη έπι μακρόν, έλώφησε δέ μικρδν έκ τής έμπεσούσης σταυ
ροφορίας" άντί δέ τής είρημένης βοήθειας άνεβάλλετο έπί μα- 
κρότερον ό χρόνος τής άποτίσεως τών χρημάτων, καί έπετρέ- 
πέτο τοϊς σταυροφόροις νά διαρπάσωσι τήν πόλιν έλόντες, καί 
έκ τής λείας ν’άποτισωσι τά χρήματα. Ή πρότασις αύτη ένέ- 
βαλεν είς τούς άρίστους τών σταυροφόρων έριν πρδς άλλήλους 
καί φιλονεικίαν, διότι τούτων οί μέν άπεδέξαντο τήν συμβου
λήν έξ επιθυμίας άργυρίων, οί δ’ ού, ώς φέροντες πόλεμον πρδς 
τούς άπιστους, ούχί δέ πρδς χριστιανούς’ τούτοις συνεφώνει 
καί ό τοϋ Ίννοκεντίου άπεσταλμένος, έκδηλών τήν διαταγήν 
αύτοΰ, ούτινος όμως ήγνόει τήν προαίρεσιν, πρδς μηδένα 
τών χριστιανών ηγεμόνων νά πολεμήσωσι, Πρδς τούτον όμως 
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άπεκρίνατο ό πονηρός Δάνδολος, οτι ούδαμώς δέονται αύτοΰ? 
καί δτι παρ’ αύτω κεϊται ν’ άπελθη μετά τών όμοφρονούντων. 
Ό επίτροπος /ολιάσας άπήλθεν είς τόν Πάπαν, δπως άγγεί- 
λη αύτω περί τών γενομένων, καί πείση αύτόν είς τόν κα
τ’ αύτών έκ τοϋ Βατικανού άφορισμόν.

§ 6. Γενομένου λοιπόν ετοίμου τοϋ στόλου είς άπόπλουν, 
αίφνης εισέρχεται ό Δάνδολος είς τόν ναόν τοϋ άγιου Μάρκου, 
καί έζητησε νά τώ έπιτραπ^ νά στρατηγηστρ τών έξ Ένετίας

Ο ΔΟΓΗΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΔλΝΔΟΛΟΣ.

δυνάμεων. ~Ην δ’ ό Ερρίκος Δάνδολος έξ επιφανέστατου της 
Ένετίας οίκου, οστις μεγάλως εύηργέτησεν, έπί μακρόν διοικη- 
σας, την δημοκρατίαν. ~Ηγε δέ τότε ούτος, ώς είκάζουσι τών 
ιστορικών τινες, τό 84 έτος' ην δέ πυρός τάς όψεις, καί έκ τοΰ 
γηρως ασθενής, άλλ’ άγχίνους, μεγαλεπηβολος, δραστήριος καί 
πολλά ομιλητικός, πανουργότατος όμως καί δολιότατος άνηρ.

Έκ Θαυμασμού πρός την τόλμαν τοϋ άνδρός άπαντες οί 
παραγενόμενοι σύνδεσαν' τότε δ γέρων προσπεσών πρδς τόν 
βωμόν ηΰξατο. Είτα άναστάς, καί παθητικόν λόγον είπών 



ΑΑΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. 433

^ρδς τούς παρόντας προσήλωσε καί αύτδς πρδς τδν πίλον 
τδν σταυρδν καί έξήλθεν* άναθε'ις δέ την διαχείρισιν τών 
δημοσίων είς τδν υίδν 'Ρενίερον καλούμενον συναπέπλευσεν.

§ 7. Ό στόλος παραπλέων παρά την παραλίαν της Δαλματίας 
Αγκυροβόλησε τδν Νοέμβριον τοΰ 1202 εις την Ζάραν. Οί της 
πόλεως κάτοικοι έκπλαγέντες πρός τδν άπροσδόκητον έπίπλουν 
τών σταυροφόρων έζητησαν νά παραδώσωσιν εαυτούς έπί φι- 
λανθρώπω συνθηκφ. Τότε δ παρακολουθών ίερεύς, μεθ’ ού ώμο- 
γνωμόνουν και τών Γάλλων τινές έκ φθόνου πρδς τδν Ερρίκον 
Δάνδολον, ένουθέτουν τούτον νά σεβασθώσι την θέλησιν τοΰ 
Πάπα, καί νά μη βλάψωσι πόλιν χριστιανικήν* ά'λλοι δέ έξ 
αύτών ύπδ πλεονεξίας έζητουν εύθέως νά έπέλθωσι κατά της 
αποστάτου Ζάρας, και έλόντες νά διαρπάσωσιν αύτην. Έκνι- 
κησαντος λοιπόν του Δόγου έπηλθον έπί την πόλιν οί σταυρο
φόροι, ην έπί πέντε ημέρας προσβαλόντες είλον καί άπανθρώ- 
πως διηρπασαν τόν Νοέμβριον τοϋ 1202. Πολλοί τότε τών 
χριστιανών ηλγησαν άκούσαντες την άπάνθρωπον έκπόρθησιν 
καί λεηλασίαν καί διαφθοράν πόλεως χριστιανικής, καί αύτοί οί 
σταυροφόροι κατεθορυβηθησαν ύπό τοϋ συνάμα καθ’ ύπόκρισιν 
γενομένου άφορισμοΰ παρά τοϋ πάπα Ίννοκεντίου* άλλά τα
χέως καθησύχασε πάντας ό Βονιφάτιος, οστις δι’ απορρήτων 
ιλεων καί εύμενη πρός τούς σταυροφόρους έποίησε τόν Πά
παν, οστις έκάκιζε μέν την κατά χριστιανών κάκωσιν, άλ- 
λ’ ένέβλεπεν έν τη καταστροφή της Ζάρας την οργήν τοϋ Θεοϋ 
κατά τών Βυζαντινών, οίτινες σχισθέντες άπδ της έκκλησίας τοϋ 
Χριστοϋ έπέμενον άρνούμενοι τήν κυριαρχίαν τοϋ Πάπα τής 
'Ρώμης, καί κατά τοϋ άσεβοϋς αύτοκράτορος Αλεξίου τοϋ Γ'. 
’Εκ τών άμφιλόγων ρημάτων τοϋ Πάπα έγνωσαν δ,τε Δάνδο- 
λος καί ό Βονιφάτιος, δτι ό Ίννοκέντιος πάσαν άνομίαν καί κά- 
κωσιν κατά τών Βυζαντινών θέλει προθύμως εύλογησει, εί έξ 
αύτών προήρχετο ή έκτέλεσις τών διακαών πόθων τής παπι
κής έκκλησίας, νά ίδγ) τούς Γραικούς ύποτασσομένους ύπό τούς 
πόδας αύτής.

§ 8. ’Ίίδη έπεθύμουν οί σταυροφόροι ευθύς ν’ άποπλεύσωσιν εις

(Αθηναίου τεΰχος ς* έτους ζ'.) 31
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Παλαιστίνην, άλλ’ ό πανούργος Δάνδολος και οί συνεργάται 
αύτού άλλα άνομα βουλευόμενοι έπεισαν αύτούς νά διαχειμά- 
σωσιν έως τού Πάσχα παρά την Ζάραν, είτα δέ άποπλεύσαν- 
τες εις Αίγυπτον νά πολεμήσωσι πρός τόν σουλτάναν της χώ
ρας, έν ώ οί έν τή 'Ιερουσαλήμ άπιστοι έμελλον νά πολεμη- 
θώσιν ύπό τών σταυροφόρων, οϊτινες προαπέπλευσαν έκ της 
Μασσαλίας καί τών λιμένων τής Άπουλίας.

§ 9. Έν τούτοις ό μαρκίων τής Μοντφερράτης μεταβαίνει είς 
Λομβαρδίαν, καί βραχύ έκει διατρίψας έπιστρέφει πάλιν είς τό 
στρατόπεδον. Μικρόν δέ μετ’ αύτόν ήλθον είς Ζάραν πρε- 
σβευταί άπό τού αύτοκράτορος Φιλίππου, τού έξ οίκου τών Όεν- 
σταουφιδών, καί έκ τής γυναικός αύτού, τής έκ τού ηγεμονικού 
οίκου τών Γραικών Ειρήνης, ήτις καί Μαρία έκαλεΐτο, παρ’ άλ
λων δέ καί Καικιλία. Αύτή έγένετο γυνή τού 'Ρογήρου τού 
Ταγκρέδου, τού βασιλέως τής Σικελίας(Ι). "Οτε δ’ό αύτοκρά- 
τωρ Ερρίκος ό Τ' έγένετο κύριος τής Σικελίας έν ετει 1195, 
καί έκπορθήσας τόν Πάνορμον ένέτυχε τήν είρημένην Ειρήνην, 
έμνήστευσε αύτήν χήραν ούσαν πρός τόν υιόν Φίλιππον, όπως 
ίσχυροτέρας ποίηση τάς έπί τού αύτοκρατορικου θρόνου τών 
Βυζαντινών άντιποιήσεις του, καί όπως ίδη πληρούμενον οπερ 
άπό πολλού διενοειτο ποθητόν διανόημα, ν’ άποτελέση ύπό τό 
σκήπτρον αύτού έξ απάντων τών περί τήν Μεσόγειον τόπων καί 
τού Βυζαντίου αύτού εν κράτος, imperium orbis. Οί πρέσβεις 
λοιπόν προύτειναν πρός τούς ηγεμόνας τών σταυροφόρων προ
τάσεις πλείστου λόγου άξίας, άςτινας βεβαίως προεγίνωσκον 
καί ό Δάνδολος, καί ό Φίλιππος, καί ό τούτου πιστός φίλος Βο- 
νιφάτιος, καί ό Ίννοκέντιος ό Γ'. περί ών έρούμεν ύστερον, καί 
έξ ών μετεπείσθησαν οί σταυροφόροι νά έπιχειρήσωσι, καταλι- 
πόντες τήν είς Παλαιστίνην εκστρατείαν, ήν άπό πολλού οί 
Φράγκοι λίαν έπεθύμουν καί ώρεγοντο έπιχείρησιν, τήν έξ επι
βουλής άλωσιν τού Βυζαντίου καί τήν κατάλυσιν τής βυζαν-

Ίδε τόμ. β' σελ. 392 τής «Κωνσταντινουπόλεως» τού άςιολά · 
γου έργου τού μακαρίτου Σκαρλάτου Δ. τού Βυζαντίου.
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τινης αύτοκρατορίας, περί ής έρχόμεθα νΰν βραχέα τινα νά εϊ- 
πωμεν.

Γ'.

§ 10. Ή βυζαντινη η ή γραικικη καλουμένη αύτοκρατορία 
φοβερόν όμολογουμένως παρείχετο τότε παράδειγμα της έκ 
της διαφθοράς τών ηθών προερχόμενης έξαχρειώσεως έθνους καί 
της έξ αύτης άδοξίας και ταπεινώσεως αύτοΰ. Ή ύπό τοΰ χρι- 
στόφρονος Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου ίδρυθεΐσα λαμπρά αύτο
κρατορία ημαυρώθη κα'ι τελέως έσβέσθη, έξ ου αί τιμιώτεραι 
άρχα'ι αύτης περιηρχοντο είς χείρας άδίκων καί ανόμων αρχόν
των, έφ’ ών πάν αφελές καί σεμνόν και γενναΐον έξώσθη έκ της 
χώρας, άντ’αύτών δέ είσεχώρησε ταχέως ή ήδυπάθεια, ή τρυφή, 
η ακολασία καί η άσέβεια, η μητηρ πάσης πονηριάς. Δι’ αύτών 
άνεβιβάζοντο είς μέν την σεμνοτάτην καί τιμιωτάτην έδραν 
τών πάση άρετη και δικαιοσύνη κεκοσμημένων πατριαρχών, 
ιδία δέ τοΰ φιλοθέου καί θεόφρονος Χρυσοστόμου, ανάξιοι καί 
ασεβείς πατριάρχαι, οίς η θεία καί έθνοσωτηριος τοΰ Χρίστου 
διδασκαλία έγίνετο πρόσχημα άντιχριστιανικών έργων* διότι 
ούτοι διά στόματος αεί είχον τόν θεόν της δικαιοσύνης καί α
λήθειας, έν δέ τη καρδία αύτών διελογίζοντο άδικα καί πο
νηρά, εν ύποκρίσει έλάτρευον τόν λυτρωτήν τοΰ ανθρωπίνου 
γένους Ίησοΰν Χριστόν, έν ώ εϊδωλον της λατρείας αύτών 
ησαν τά πρόσκαιρα αγαθά. Έκ παντός δέ τρόπου έδίωκον οί 
ασεβείς έκεϊνοι ποιμενάρχαι πάντα έργάτην της άρετης, οςτις 
σφόδρα προύθυμείτο είς έξάπλωσιν της άνθρωποσωτηρίου διδα
σκαλίας τοΰ Εύαγγελίου* διότι έφοβοΰντο μη δι’ αύτοΰ τά 
έργα αύτών, έργα τοΰ σκότους οντα, ελθωσιν εις φώς* αέπι- 
φιμίζει ημΐν, έλεγον, αμαρτήματα παιδείας ημών, έγένετο ημϊν 
είς έλεγ/ον έννοιών ημών». Έπί τοιούτων ασεβών λειτουργών 
τοΰ Θεοΰ έπηλθεν ή τά έθνη είς την άφευκτον ταπείνωσιν καί 
δουλείαν φέρουσα ολιγωρία καί ασέβεια περί τά θεία. Είς δέ 

τάς τιμίας έδρας τών όνομαστών σχολών τοΰ κράτους, άφ’ ών
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άλλοτε άλλοι έλλογιμώτατοι καί πάση άρετή κεκοσμημένοι 
άνδρες έπιμελώς καί έπισταμένως ήρμήνευον τά σοφά έργα τών 
αθανάτων 'Ελλήνων, και δι’ αυτών ερασμια και γενναία απ^ιρ· 
γάζοντο τά ήθη τών νέων, άνεπήδων διά κολακείας καί χα
μέρπειας ανθρωπάρια ήμιμαθή καί δοκησίσοφα, καθόλου δέ κα
κοήθη, ών ή αμαθής καί άχαρις διδασκαλία, τών ελληνικών 
μάλιστα, έπεσκότιζε τάς κεφαλάς τών διδασκόμενων καί τε- 
λευταΐον διέφθειρε καί τάς καρδίας καί τάς ψυχάς αύτών. Έκ 
της κακοήθους διδασκαλίας τών τε λειτουργών της Εκκλησίας 
καί τών γραμματικών, ούςτινας άμφοτέρους διδασκάλους κοι- 
νώ ονόματι πάνυ καλώς μέχρι δεύρο καλούσιν οί Γραικοί, ώς 
άμφοτέρων άδελφά έργα έπαγγελλομενων, την τών χρηστών 
ηθών έπίδοσιν καί προκοπήν, διεφθάρη έπί τοσούτον ή νεότης, 
ώστε άσυστόλως διέσυρεν αυτή πάν τιμιον καί σεμνόν* εχλεύα- 
ζε την χριστιανικήν θρησκείαν, καί εύφυίαν ύπελάμβανον νά 
λαλώσι κατ’ αύτης έν τε ταΐς προς άλλήλους όμιλίαις καί 
καί έν συλλόγοις, «μή νοούντες μήτε ά λέγουσι, μήτε περί τίνων 
διαβεβαιούνται»* ηρνούντο την αθανασίαν της ψυχής, καί ε· 
χαιρον οί άφρονες καταβιβάζοντες εαυτούς άπό τής τάζεως τών 
αγγέλων, είς ήν άνεβίβασεν ό πλάστης τούς άνθρώπους, είς 
τήν τάζιν τών τετραπόδων, διϊσχυριζόμενοι οτι οί άνθρωποι 
ούδέν ή μικρόν διαφέρουσι τοϋ πίθηκος* όντως παρασυνεβλήθη- 
σαν οί μωροί κτήνεσιν άνοήτοις. Είς τήν τούτων άποκτήνωσιν 
πολλά συνετέλεσε καί ή άνάγνωσις τών πλαστών ιστοριών καί 
τών άλλων τών παρομοίων διεφθαρμένων βιβλίων, δι’ ών έκο- 
σμοϋντο αί αίθουσαι τών αβροδίαιτων Βυζαντινών. Ύπό τοιού- 
των δέ πρός ασέβειαν καί πάσαν κακίαν παιδευομένων νέων 
κατεσχέθησαν άπασαι αί άρχαί του κράτους. Εις τινας μέν 
τούτων περιήλθον αί εδραι τής σεπτής δικαιοσύνης* ούτοι δι- 
κάζοντες έδίκαζον, είτε χρήμασι διαφθειρόμενοι, είτε πρός φι
λίαν καί έ/θραν άποβλέποντες, υπέρ τοϋ άδικοΰντος* έντεϋθεν 
δ’ έγεννήθησαν έπίορκοι, ύποκριται, υπουλοι τών φίλων καί 
έπίβουλοι τών τιμίωτάτων καί φιλτατων αύτών, αρπαγές τής 
πεοιουσίας τών χηρών καί ορφανών καί άλλοι άλάστορες καί
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(Λίαροι άνθρωποι, καθόλου δέ έκ τών είρημένων άνομων δικα
στών ύπερεπλήθυνεν ή τά έθνη σμικρύνουσα και άφανίζουσα ά.- 
νομία* καθάπερ καί ό σοφός Σολομών σοφώς λέγει* α Δικαιοσύνη 
ύψοΐ έθνος, έλασσονούσι δέ φυλάς άμαρτίαι». Είς άλλους δέ 
τών νέων περιήλθον τά περιφανή στρατιωτικά τοΰ κράτους 
άξιώματα, άτινα ούτοι έζήτουν νά τιμήσωσιν ούχί διά τής 
αρετής, έξ ής πηγάζει ή αληθής τιμή καί ή άνδρία, άλλά διά 
λαμπράς άσπίδος καί κράνους χρυσού, καί ξίφους χρυσοήλου, 
καθόλου δέ δι’ άστραπτούσης πανοπλίας, ήτις άπειργάζετο 
τούς διεφθαρμένους Βυζαντινούς προς μέν τούς ομοεθνείς ύπερ- 
φιάλους καί ύβριστάς, στασιαστάς δέ καί άνατροπεϊς τών άλ
λοτε τιμιωτάτων θρόνων τών αύτοκρατόρων, είς ούς άνεβίβα- 
ζον ούτοι εκείνους, παρ’ ών ήλπιζον πολλά, προς δέ τούς πο
λεμίους τής πατρίδας άνάνδρους καί ριψάσπιδας καί λειποτά- 
κτας. Όμοίως δέ καί τάς άλλας άρχάς κατέλαβον οί, ώς ει- 
ρηται, άνατραφέντες νέοι, έξ ών ή αύτοκρατορία έπλήσθη, ώς 
είκός, καί έμεστώθη παντοίων κακών* έριδες θρησκευτικά: άνε- 
φύησαν, ύφ’ ών κατεξεσχίζετο ή δύσμοιρος χώρα* φατρίαι πο
λίτικα: έπλάσθησαν, ύφ’ ών φρικταί έγεννήθησαν ταραχαί καί 
άναρχίαι, έξ ών καί φόνοι πολλοί έγίνοντο καί χύσις αίματος 
αδελφικού. ’Εν ώ δέ πανταχόθεν έκλύζετο ή μοναρχία ύπό 
βαρβάρων λαών, οίτινες βιαίως άπέκοπτον καί αφορούν άπ’ αύ
τής τάς ώραιοτέρας χώρας, έν τή Κωνσταντινουπόλει χιλιάδες 
πολλαί κατεσφάζοντο ένεκα τών έκ τών ιπποδρομίων διασκε
δάσεων καί τέρψεων. ’Εν ώ δέ οί νέοι ώφειλον προθύμως νά 
γυμνάζωνται έν ταϊς παλαίστραις, καί φιλοτίμως πάσαν πο
λεμικήν άσκησιν νά άσκώνται, όπως έξ αύτών καταστήσωσι 
καί τά σώματα εύρωστα καί τάς ψυχάς γενναίας καί δυνη- 
Θώσι, μετά θάρρους έπελθόντες, νά άπώσωσι τούς πολεμίους 
μακράν τών ορίων τής χώρας, έφοίτων άσμενοι είς τούς τόπους 
έκείνους, είς ούς αύλητρίδες καί ψάλτριαι καί καλά γυναικάρια 
ήδον, ώρχούντο καί άσέμνως έσχηματίζοντο, είς ών τά έρωτο- 
παίγνια οί άφρονες νέοι τών Βυζαντινών αφειδώς έδαπάνων 
καί τήν περιουσίαν αύτών καί τά σώματα’ τό δέ αισχρότατου 
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οτι ζαί πολλοί τών πατέρων καί πρεσβυτέρων έχαιρον κυλιν- 
δούμενοι ημέρας καί νυκτός έν τοΐς τοιούτοις άπρετέσι κατα- 
γωγίοις. Έπιλείψει με ό χρόνος διηγούμενου τά έκ της διαφθο
ράς τών ηθών κακά, άτινα κατέκλυσαν την δύσμοιρου γραικικην 
αύτοκρατορίαν, ύφ’ ών αύτη άρπαγεΐσα βιαίως έφέρετο πρός 
την απώλειαν καί τόν θάνατον, διότι αόψώνια της άμαρτίας 
θάνατος».

§ 11. Έν ταΐς εΐρημέναις λοιπόν συχναΐς κινησεσι τών έν Κων- 
σταντινουπόλει καθεστώτων, ών συνεργοί έγίνοντο καί αύτοί 
οί στρατιώται, έξεθρονίζοντο οί αύτοκράτορες, έτυφλούντο καί 
έφ νεύοντο. ’Εκ τών δολοφονηθέντων ήν καί ό έκ τοΰ όνομα- 
στοϋ οίκου τών Κομνηνών αύτοκράτωρ Ανδρόνικος, άνθ’ ού 
έγένετο αύτοκράτωρ έν ίτει 1185 Ίσαάκιος ό Άγγελος. ’Ην 
δ’ ούτος αδρανής καί ανόητος αρχών καί τελέως δούλος τών ηδο
νών, ώς τεκμηριοΐ τό πλήθος τών περί αύτόν θεραπόντων καί ευ
νούχων, δπερ ήν, ώς λέγεται, περί τάς 2000, έφ’ ούς έδαπάνα 
αμύθητα, ώς εικός, χρήματα, άτινα προσεπορίζετο έκ τών κα- 
ταπιεσεων καί τών αφορητών φόρων, ούς έπέβαλλεν εις τούς 
ύπηκόους. Έκ τών κακών τούτων καί έξ επιδρομών φοβερών 
πολεμίων άγανακτήσας ό λαός έπανέστη, καί παρορμώμενος 
ύπό τοϋ Αλεξίου, τοϋ αδελφού τοϋ αύτοκράτορος, έξεθρόνισε 
τόν Ίσαάκιον έν ετει 1195, άνθ’ ού κατέστησεν εις τήν άρχήν 
αύτόν. Ό δέ πολλά απάνθρωπος έγένετο πρός τόν δύσμοιρου 
Ίσαάκιον, καί άγνωμονέστατος πάντων πρός αδελφόν, ύφ’ ού 
πρό μικροϋ είχε λυτρωθή έκ τής αιχμαλωσίας τών Τούρκων’ 
διότι ού μόνον έξεθρόνισεν αύτόν, άλλά καί τούς οφθαλμούς 
αύτοΰ έξώρυζε καί καθεϊρξεν έν τή ειρκτή. Αύτοκράτωρ δέ γε- 
νόμενος ώνομάσθη Αλέξιος ό Γ'. , πρός δέ καί Κομνηνόν πα- 
ραδόξως εαυτόν μετωνόμασεν, αύτός έκ τοΰ γένους τών Άγ* 
γέλων ών. Άλλά καί ούτος άφρόνως ήρξε καί σφόδρα τυραν
νικός ήν, έφ’ ώ καί αύθις έδυσφόρει ό ταλαίπωρος λαός.

§ 12. Αλέξιος δ’ ό νεώτερος ό υιός τοϋ πεπτωκότος καί τυφλω- 
θέντος αύτοκράτορος, ένδεκαετής έτι ών, έξεσώθη τύχη καλή 
έκ τών άγριων διωγμών τοΰ τυράννου είς 'Αγκώνα ύπό έαπό- 
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ρου έκ Πίσης, οστις ένδύσας αύτον την του ναύτου στολήν 
παρέλαβεν ώς ναύτην τοϋ πλοίου του. Έζ Άγκώνος δέ μετέβη 
ό Αλέξιος έκ διδασκαλίας άλλων εις 'Ρώμην πρδς Ίννοκέντιον 
τδν Γ', άπδ δέ της 'Ρώμης ήλθε πρδς Φίλιππον τδν αύτοκρά- 
τορα τών Γερμανών, ούτινος η γυνή Ειρήνη όνομαζομένη ήν 
αδελφή, ώς προείρηται, τοϋ Αλεξίου. Έλθών δέ παρεκάλει είς 
βοήθειαν τοϋ πατρδς και είς τιμωρίαν τοϋ άρπαγος θείου, Ή 
ικεσία καί παράκλησις τοϋ Αλεξίου έ'τυχε νά γίγνηται έν ώ 
χρόνω ό Πάπας έκήρυττεν ής έμνήσθημεν σταυροφορίας. Έπί 
τή εύκαιρία ταύτη πολλά έχάρη ό φθονερός καί έπίβουλος τής 
γραικικής αδτοκρατορίας Δάνδολος, διότι έβλεπεν οτε τά πάν
τα συναγωνίζονται είς τήν ταπείνωσιν καί κατάλυσιν τοϋ κρά
τους αύτών, οί'τινες πολλάκις έπίκραναν τούς έν Κωνσταν- 
τινουπόλει συμπολίτας αύτοϋ" διότι, ένώ οί Βυζαντινοί περι- 
φρονητικώς καί δυσμενώς προσεφέροντο πρδς τούς Ενετούς, ηύ- 
νόουν τούναντίον τούς αντιζήλους αύτών Πισαίους καί πολλά 
ώφέλουν αύτούς’ λέγεται δέ δ'τι καί αύτδν τοϋτον πρεσβεύσαν- 
τά ποτέ ήτίμασεν ό αύτοκράτωρ Μανουήλ, καί τούς οφθαλ
μούς έβλαψε, διατάξας νά στήσωσι αίφνης πρδ τών οφθαλμών 
αύτοϋ πεπυρακτωμένον μεταλλικόν δίσκον, ίνα φοβηθή ό παρ- 
ρησιαζόμενος δημοκρατικός πρεσβευτής’ ό μύθος όμως ούτος 
έπλάσθη ύπό τινων Ιστορικών έκ μίσους πρδς τούς Βυζαντινούς. 
Έκ τούτου λοιπόν έμίσει τούς Γραικούς ό Δάνδολος, καί προ- 
θύμως έζήτει πώς νά έκδικηθή αύτούς. Τά βδελυρά ήθη τών έν 
Κωνσταντινουπόλει, αί έμφύλιοι έριδ-ς καί ταραχαί, ή σταυ
ροφορία, η είς τήν Δύσιν φυγή τοϋ νέου Αλεξίου παρείχοντο 
αύτώ τε καί τώ αύτοκράτορι Φιλίππω καί τώ πάπα Ίννοκεν- 
τιω θαυμαστήν πρόφασιν πρός έκπλήρωσιν ών έκαστος έπεθύ- 
μει καί έβουλεύετο. Ό μέν αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Φίλιπ
πος, ούτινος πιστός σύμβουλος καί φίλος ήν ό αρχηγός τής 
σταυροφορίας άναδειχθείς Βονιφάτιος, προύθυμεΐτο νά βοηθήση 
τδν έκπεσόντα καί τυφλωθέντα ύπό τοϋ αδελφού πενθερδν 
Ίσαάκιον, ό'πως ό οικος αύτού μή άπολέση τά είς τδν αύτο- 
κρατορικδν θρόνον τού Βυζαντίου δικαιώματα, άτινα είχεν ώς 
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γαμβρός τοϋ τυφλοϋ Ίσαακίου (’). Ό δέ πάπας Ίννοκέντιος 
έγλίχετο νά ϊδη την γραικικήν έκκλησίαν ύποτασσομενην είς 
την ρωμαϊκήν, καί δούλην γινομένην τής φιλοδοξίας τών πα
πών, πρός ο καί ούτος καί ά'παντες οί πρό αύτοΰ πάπαι άπό 
τοϋ πολυπράγμονος Γρηγορίου τοϋ Ζ' μυρία έμηχανήσαντο. 
Ό δέ επίβουλος καί τών κακών απάντων μηχανορράφος δούξ 
τής Ένετίας Ερρίκος ό Δάνδολος έκθύμως συνήργει αύτοΐς πρός 
τήν επιβουλήν, διότι σφοδρά έπεθύμει νά έκδικηθή τούς μιση
τούς Βυζαντινούς καί νά κράτηση ή Ένετία τών επικαίρων λι
μένων καί νήσων αύτών, πρός 8 άπο πολλού παρεσκευάζετο 
πάντα μηχανώμενος, καί νϋν πάντα έκίνησε τά ακίνητα, δπως 
πείση τούς δυνατωτέρους αρχηγούς τών σταυροφόρων νά συμ- 
βοηθήσωσι καί νά συναγωνισθώσιν είς τήν κατάλυσιν τής βυ
ζαντινής αύτοκρατορίας, έξ ής έμελλον νά γένωνται αύτοϊς καί 
πλούτη αμύθητα, καί δύναμις πολλή, καί τιμή αξιόλογος, ώς 
καλώς καί Νικήτας ό Χωνιάτης λέγει* αΚαι τούτοις κοινωνήσαι 
τών απορρήτων, οΰς ηδει πρός 'Ρωμαίους ά'σπονδον μίσος τρέ
φοντας καί τοϊς τούτων καλοϊς βάσκανον καί λίχνον ένατε- 
νίζοντας.» Τά είρημένα μοι πιστοϋνται πολλοί τών γνωρίμων 
ιστορικών, οίτινες έκ τών κατ’ αύτήν τήν σταυροφορίαν απροσ
δόκητων περιπετειών όρθώς τεκμαιρόμενοι, άποφαίνονται οτι 
ύπό τών προειρημένων τριών δυνατών ηγεμόνων Φιλίππου τε 
Ίννοκεντίου καί Δανδόλου ιδία έσκευωρήθη νά τραπή κατά τής 
Κωνσταντινουπόλεως ή κατά τής Αίγύπτου σταυροφορία. ’Εκ 
τών είρημένων ιστορικών έστι καί ό Βίγκελμαν, οςτις έκ πολ
λών γερμανικών παραδόσεων είκάζων συμπεραίνει ότι πρώτον 
παρά τώ βασιλεϊ Φιλίππω άνέτειλεν ή έννοια νά μεταχειρι- 
σθώσι τήν ήδη έτοίμην σταυροφορίαν πρός ωφέλειαν τής δυνα
στείας τών Αγγέλων, καί πρός τήν έπιχείρησίν αύτήν έπιδε-

(1) Caecus imperator desperatis rebus ipsum Philippum cum 
filia heredem regni a patre ablati adoptauerat. Cont. Sanblas 
328. Παράβαλε Ludwig Streit. 25.
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ζιώτατον ό Φίλιππος ύπέλαβε τον μαρκίωνα της Μοντφερράτης 
Βονιφάτιον (1). Παρόμοια εικάζει και ό Παύλος 'Ρίαντ (2).

§13. Αί μνημονευθεΐσαι λοιπόν παρακλήσεις καί προτάσεις 
τών πρεσβευτών τοΰ Φιλίππου πρδς τούς έν Ζάρα σταυροφόρους 
ήσαν νά προστατήσωσιν οί σταυροφόροι τοΰ νεανίου Αλε
ξίου, καί νά καταγάγωσιν αύτόν αύθις είς τήν άρχήν την πα- 
τρωαν, άνθ’ ών ύπισχνεΐτο ό νέος Αλέξιος 200000 αργυρών 
μαρκών ενωσιν της τών Γραικών έκκόίησίας μετά της τών 
Λατίνων^ ναυτικήν καί πεζικήν δύναμιν ικανήν εις βοήθειαν 
τών σταυροφόρων και νά παρέχηται αύτοΐς τά επιτήδεια 
είς τήν σταυροφορίαν* τών δ’ υποσχέσεων εγγυητής έγίνε- 
το ό αύτοκράτωρ Φίλιππος. Αί εΐρημέναι ύποσχέσεις τοΰ ά'- 
νου Αλεξίου έγένοντο βέβαια έκ διδασκαλίας τών δυνατών τών 
σταυροφόρων, ιδία τοΰ Δανδόλου έπίτηδες, ινα μηδέποτε έκ- 
πληρωθώσι, διότι καί τό πλήθος τών χρημάτων ήν ύπερβάλ- 
λον, καί ή υποταγή τής ανατολικής έκκλησίας είς τήν παπι
κήν ήν τελέως αδύνατος, ώς καλώς καί ό Χωνιάτης λέγει* «τόν 
τοίνυν Αλέξιον ού μάλλον τήν ηλικίαν ή τάς φρένας νεάζοντα 
πανούργοι πάντες και πράγμασιν έντακέντες άνδρες παραλα- 
βόντες έκείνοις έν ο'ρκοις συνθέσθαι παρέπεισαν ά μηδαμώς έπε- 
φύκει πέρας λαβειν* ού γάρ μόνον θαλάσσας χρημάτων αίτησα- 
μένοις κατένευσε τό μειράκιον, άλλά καί σύναρσιν κατά Σαρ- 
ρακηνών μεθ’ οπλομάχων 'Ρωμαίων καί τρικρότων νηών πεν- 
τήκοντα, τό δέ δή μεΐζον καί άτοπώτατον, παρεκτροπήν πί- 
στεως, όποια τοΐς Λατίνοις άσπάζεται, και τών τοΰ Πάπα

(1) Koenig Philipp von Schwaben. dass am hofe Philipps der 
Gedanke aufgetaucht sei, den beforstehenden Kreuzzug im 
interesse der Dynastie der Angeloi zu verwerthen.

(2) Innocent 111, Philippe de Souabe et Boniface de Montfer- 
rat, examen des causes qui modificrent au detriment de 1’ em
pire Grec, le plan primitif de la quatrieme croisade. Ίδέ τήν 
άνωτέρω μνημονευθεΐσαν διατριβήν τοΰ Ludwig Streit, έν ή πολλαί φέ
ρονται άςιολόγων ιστορικών διατριβαί, άς διά τήν παρ’ ήμΐν δυςχέρειαν 
δέν ήδυνήθημεν νά έντυχωμεν.
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προνομίων καινισμόν, μετάθεσίν τε καί μεταποίησήν τών πα
λαιών 'Ρωμαίοις εθών συγκατέθετο».

§ 14. Αί έκ της είρημένης έπιχειρησεως χρυσαϊ ελπίδες έθάμ- 
βωσαν τούς σταυροφόρους καί προθυμότατους είς αύτην κατέ
στησαν, πλήν ολίγων, οίτινες, άγνοοΰντες τάς δι’ απορρήτων 
πρδς άλλήλους γενομένας ομολογίας τών είρημένων ηγεμόνων, 
άπέτρεπον τούς σταυροφόρους άπδ της εκστρατείας εκείνης. 
Άλλ’ οί λαμπροί καί οί αίμύλιοι λόγοι τοΰ Δανδόλου, τοϋ Βαλ- 
δουίνου και τοΰ Βονιφατίου περί τών έκ τής έπιχειρησεως ώ- 
φελειών καί τής δόξης τών σταυροφόρων κατέπεισαν καί αύ
τούς νά γένηται ή κατά τής Κωνσταντινουπόλεως έκστρατεία. 
Ούτως ουν άπεδέξαντο τά τοΰ Αλεξίου και συνέθεντο πρδς 
αύτδν συνθήκην, ήν οί ηγεμόνες τών σταυροφόρων καί πολλοί 
επίσημοι ίππόται υπέγραψαν καί ώμοσαν νά τηρήσωσιν.

§ 15. Τούτων γενομένων άπεστάλη πρεσβεία πρδς τδν Πά
παν, ήτις ουτω μετέωρον έκ τών τής έπιχειρησεως προσδο
κιών κατέστησεν αύτόν, ώστε προθύμως έπήνεσε τήν βουλήν 
τών σταυροφόρων, καί εύμενή έπιστολήν έγραψε πρδς πάντας 
αύτούς, δι’ ής έπήνει καί ηύλόγει τήν έπιχείρησιν, παρήγγει- 
λε δέ καί είς τδν παρ’ αύτοΐς επίσκοπον νά εύλογή αύτούς καί 
τδ έργον αύτών* ώςτε καί έκ τούτου κατάδηλον γίγνεται, οτι 
προθυμότατος συνεργάτης τής ανόμου κατά τής Κωνσταντι
νουπόλεως σταυροφορίας έγενετο ό Πάπας (1).

§ 16. Χαίροντες λοιπδν οί σταυροφόροι άνήχθησαν μετά 
τοΰ νέου Αλεξίου έν έτει 1203. Πολύς δέ καί δυνατός άπέ- 
πλει στόλος, οιον ούπω είχεν ίδεϊ τδ Άδριατικδν πέλαγος* 
διότι ήσαν, κατά τδν Χωνιάτην, δρόμωνες μέν ίππαγωγοί έκα- 
τδν δέκα, ναΰς δέ μακραι εξήκοντα, έτι δέ πλοία στρογγύλα 
μέγιστα υπέρ τά έβδομήκοντα, καί έν Κόσμος όνομαζόμενον, 
δπερ ύπερέβαινε τά άλλα είς τδ μέγεθος. Καί πρώτον προσωρ-

(1 ) Navigio tendunt in Greciam quod multi asserebant de 
consilio et auctoritate domni papae factum fuisse. Chroni. Ur- 
sperg 369.
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μίσθησαν είς την Έπίδαμνον, ήν ύστερον οί'Ρωμαίοι Δυρράχιον 
έζ εύφημίας έκάλεσαν, νϋν δέ DurazzO ύπο τών Ιταλών 
λέγεται. Οι Έπιδάμνιοι έκπλαγέντες πρδς τδν έπίπλουν τη- 
λικούντων δυνάμεων προσήνεγκον έξελθόντες τής πόλεως 
τω ήγεμόνι Άλεξίω τάς κλεϊς αύτής, και αύτοκράτορα αύτδν 
προσηγόρευσαν. Έκ δέ τής Έπιδάμνου έπλευσαν είς Κέρκυραν. 
Οί Κερκυραϊοι ταραχθέντες και τρομάξαντες έκ τής έφορμής 
τοσούτου ληστρικού πλήθους Λατίνων έκλεισθησαν έν τη ά- 
κροπόλει, δ'θεν γενναίως αύτούς ήμύνοντο (1). Είτα δέ ένδόντες 
είς τάς άπειλάς παρέδωκαν τήν τε νήσον καί έαυτούς τω ήγε- 
μόνι Άλεξίω. Περί τάς εϊκοσιν ημέρας διέτριψαν οί σταυροφό
ροι έν Κέρκυρα, έκ δέ τής διατριβής αύτής άνενεώθη ή προ- 
τέρα τών Γάλλων έρις πρδς τούς Ενετούς, έξ ής πολλοί

(1 ) Διότι και άλλοτε πολλά και κακά έ’παθον οί κακόμοιροι ούτοι 
και άλλοι πολλοί τών Γραικών έκ τής άνομου έπιδρομής τών έκ τής 
Εσπερίας έθνών οίον δτε—ϊνα εΐπω βραχέα τινά είς δήλωσιν τής 
προαιρέσεως τών σταυροφόρων—ό φιλοπόλεμος τών Νορμαννών ήγεμων 
'Ροβέρτος, ό διά τδ δόλιον και πανοΰργον αύτοΰ Γυσκάρδος έπικλη- 
θε'ς, έπέπλευσε τψ 4081 μετά τοϋ υίοΰ Βοημόνδου κατά τής βυζαν
τινής χώρας, τότε τινάς μέν τών νήσων αύτής διήρπασε, τινάς δ’ άπαν- 
θρώπως έξεπόρθησεν, άλλας δ’ έρημους άνθρώπων κατέστησε· τδ δέ φρι- 
κτότερον, οτι τάς άντιχρίστους αύτάς δηώσεις και ερημώσεις χριστια
νικών πόλεων ηυλόγει καί ό πάπας Γρηγόριος ό Ζ', δστις άπδ πολλού 
έκ φιλοδοξίας πολλής διενοείτο καί έβουλεύετο νά βλάψη τήν γραικι- 
κήν αυτοκρατορίαν καί ύποβάλη είς τήν ρωμαϊκήν τήν άνατολικήν έκ
κλησίαν. "Αλλοτε δ’ αύ οι Πισαΐοι πλέοντες κατά τήν πρώτην σταυροφο
ρίαν είς τήν Ανατολήν διήρπασαν άποβάντες τήν Λευκάδα καί Κεφαλ
ληνίαν, άσεβεΐς προφάσεις προφασισθέντες, quoniam HicrOSOlymita — 
num iter impedire cousueverant. (Ίδέ Bern. Marang. Annal. Pis 
(p. XIX) 239. καί Gesta triumph. Pisan. (Murat ss. VI) 99. καί 
Kugler, Boemund und Tankred, 12). 'Ομοίως δέ καί οί Γενουαΐοι 
έλεηλάτησαν τήν Ιθάκην (Ίδέ "Ανναν Κομν. I, 358). Καί άλλαι νήσο?, 
τών Γραικών άπανθρώπως ήρπάγησαν ύπδ τών Δυτικών, ιδία ή Χίος, 
ή 'Ρόδος, ή Λέσβος καί άλλαι πόλεις πολλά καί δεινά έ'παθον υπδ τών 
Ενετών, «Οϊτινες τήν έν θαλάσση μετιόντες, κατά Κίνναμον, ληστείαν, 
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αύτών έδήλωσαν οτι ούζέτι θέλουσι νά ήνε δούλοι τοΰ Λόγον 
και τοΰ Βονιφατίου, και παρεζαλεσαν τον μαρζίωνα τής 
Βριέννης Βαλθήοον νά έπαναγάγη αύτούς άπό τής Κέρκυ
ρας είς Καλαβρίαν, δθεν ν’ άποπλεύσωσιν εύθύ εις Συρίαν. Μά- 
την έπειράθησαν οί άλλοι στρατηγοί τών σταυροφόρων νά 
μεταπείσωσιν αύτούς, καταδεικνύοντες οτι ή επιτυχία τής 
κατά τών απίστων εκστρατείας ζρέμαται έκ τής βοήθειας, ήν 
ύπέσχετο αύτοΐς ό νέος Αλέξιος. Βλεπων δε ο παμπόνηρος 
Δάνδολος οτι έκ τής επιμονής πολλών έκ τών γενναίων Γάλ
λων έκινδύνευον νά άφανισθώσιν αί βουλαί αύτοϋ, παραλαβών 
τδν Αλέξιον καί τούς δυνατωτέρους έκ τών στρατηγών καί 
επισκόπων μετέβη πρδς τούς παρωργισμένους Γάλλους, καί 
διά ψευδών δεήσεων καί ύποσχέσεων παρέπεισεν αύτούς ν’ άπέλ- 
Θωσι πρώτον εις τδ Βυζάντιον.

ούδεμίαν οί κακοδαίμονες ανθρώπων έλάμβανον φειδώ». Ειτα δε πάλιν, 
οτε οί σταυροφόροι κατά τήν δευτέραν σταυροφορίαν ίκακοποιουν και 
έλυμαίνοντο διελαύνοντες τάς βορείους χώρας τοΰ βυζαντινού κράτους, ο 
ανεψιός τοΰ Γυσκάρδου 'Ρογήρος ό Β\ έπάγων πολλήν πεζικήν και ναυ
τικήν δύναμιν έγένετο κύριος τής Κέρκυρας, και διά στρατηγών προδο
τών διήρπασε τάς Θήβας και τήν πλουσίαν Κόρινθον* έκ δε τών πό
λεων τούτων, ας πρώτον άθέως έγύμνωσε πάντων τών πολυτίμων, 
άπήγαγεν άνδρας μεταξουργούς καί γυναίκας καί παΐδας είς Πάνορμον, 
δπου ίδρυσε μεταξουργεία, έξ ών πολλά ώφελεΐτο ή Σικελία. Πάλιν δ’ έν 
ετει 1185 φοβεραί δυνάμεις τών έπιβούλων Νορμαννών έξεστράτευσαν 
είς αρπαγήν πόλεων γραικικών καί είς φθοράν τοΰ κράτους τών Βυζαν
τινών, ηγείτο δ’ αύτών ό Γουλιέλμος ό B/, δστις πολιορκήσας τήν εύ- 
δαίμονα πόλιν τών Θεσσαλονικέων έξεπόρθησεν αύτήν δι’ ανανδρίαν καί 
μαλακίαν τοΰ φρουράρχου αύτής, καί τοσαΰτα καί τηλικαΰτα κακά έποίη- 
σεν είς τούς κατοίκους αύτής, ώστε φρίσσει καί ό άγριώτατος τών αν
θρώπων άκούων αύτά. Περί τών φρικτών κακών τών Θεσσαλονικέων έκ 
τής άλώσεως τής πόλεως αύτών ύπδ τών χριστεπώνυμων Νορμαννών 
πολλά παθητικώς γράφει ό τής Θεσσαλονίκης τότε άρχιερεύς, ό πολλά 
χρηστός καί πεπαιδευμένος Εύστάθιος. Καί άλλοι τών σταυροφόρων άλ
λοτε άλλας πόλεις καί νήσους τών Γραικών έδήωσαν, προτρεπόμενοι μά
λιστα πρός τοϋτο καί παρά τών παπών, περί ών ού τοΰ παρόντος νά 
λέγωμεν.
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§17 . Άπάρας ούν αυθίς ό στόλος ήλθε περιπλεύσας την Πε
λοπόννησον είς την Εύβοιαν, ήν ήνάγκασε νά υποταχθή εις τόν 
αύτοκράτορα Αλέξιον. Έκ δέ της Εύβοιας μοίρα μέν τοΰ στό
λου, ής έπέβαινε ό Βονιφάτιος της Μοντφερράτης και ό Αλέξιος, 
αποπλεύσαντες είς την ’ζΑνδρον διήρπασαν αύτήν άπειθοϋσαν 
και καθυπεταξαν, ή δέ έτέρα μοίρα τοΰ στόλου προπλεύσασα 
έγένετο κυρία τής Άβύδου. "Οτε δ’ άπας ό στόλος συνηνώθη, 
εΐσεπλευσεν είς τήν Προποντίδα, ήν θάλασσαν τοΰ Μαρμαρά 
νΰν καλοΰσι. Ού πόρρω τής Κωνσταντινουπόλεως πλησίον 
τής μονής τοΰ αγίου Στεφάνου άπέβη μοίρα τών σταυροφό
ρων, δθεν δή καθεώρων ούτοι θαυμάζοντες τήν μεγάλην καί 
εύδαίμονα πόλιν τοΰ Κωνσταντίνου, ής ή ωραία καί θαυμα
στή θέα έξέπληττεν αύτούς’ ή δέ λαμπρότης καί μεγαλο
πρέπεια αύτής, έξ ής έτεκμαίροντο τά έν αύτη αμύθητα πλού- 
τη, έκέντριζε τό σφόδρα φιλοχρήματον αύτών. Τό μέγεθος 
όμως τής πόλεως καί τό οχυρόν αύτής όρώντες ήγωνίων μή 
πρό αύτών συντριβώσι καί προδιαφθαρώσιν, άλλ’ ό Δάνδολος, 
γνωρίζων καλώς τήν έκλυσιν καί τήν ασθένειαν τών Βυζαν
τινών, ής πρώτοι αί'τιοι έγένοντο τά τής Δύσεως έθνη, έ- 
νεθάρρυνε πολλά αυτούς καί έπεισεν όμοΰ πάντες νά πολε- 
μώσι. Διό άπας ό στόλος είσέπλευσεν έκ τής Μαρμαρικής θα
λάσσης είς τόν λιμένα τής Χαλκηδόνας, ένθα άπεβιβάσθησαν, 
ώς λέγουσιν οί ιστορικοί, περί τάς 40"Ό0 μαχητών. Τούτων 
οί μέν παρέμειναν έν τή Χαλκηδόνι, ένθα οί στρατηγοί κατω- 
κησαν έν τοΐς αύτοκρατορικοΐς μεγάροις, οί δ’ άλλοι κατέσχον 
τήν χώραν τοΰ Σκουτάρι, ένθα περί τάς εννέα ημέρας διέτρι- 
ψαν ζώντες άπό τών αύτοΰ άφθόνως ευρισκομένων επιτηδείων.

§18 . Οί έν Κωνσταντινουπόλει έξεπλάγησαν όρώντες αίφνης 
τό έπί τής άσιατικής παραλίας ίστάμενον πολύ εκείνο καί φοβε
ρόν πλήθος τών έκ τής Εσπερίας ώς λύκων πειναλέων έπ’ αύ
τούς έκχυθέντων σταυροφόρων. Αύτός δ’ ό αύτοκράτωρ Αλέ
ξιος ό Γ', οστις άπεκάλει τούς σταυροφόρους άπονενοημένους, 
ό'τε ήκουσε περί τών προπαρασκευών καί τών βουλών αύτών, 
έγένετο νυν σύννους καί έμφροντις’ διότι τά τοΰ κράτους ήσαν 
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τελέως παραλελυμένα έκ τής αβουλίας και κακίας τών αρχόν
των. Νυν δ’ ήρξαντο οί κακόβουλοι καί έπιμηθέστατοι άρχον
τες τών Βυζαντινών την επισκευήν τών τειχών καί την όχύ- 
ρωσιν της πόλεως, έκλεισαν δ’ άπό τής άκρας τής άκροπόλεως 
έως τοΰ Πέρα δι’ άλύσεως ίσχυράς τον λιμένα, ού είς φυλακήν 
είκοσι μόναι ήσαν ναΰς, καί αύταί κακώς κατηρτισμέναι, διότι 
ό άθλιος ναύαρχος Μιχαήλ Στρυφνός, δςτις εις το αξίωμα αύτδ 
κατέστη ούχί δι’ άνδρίαν ψυχής ή δι’ άλλας άρετάς, άλλά διά 
τήν προς τδν αύτοκράτορα συγγένειαν καί κηδεστίαν, λέγεται 
οτι, άντί φιλοτίμως νά έπιμελήται τών ναυτικών, έξ ών έκρε- 
ματο ή σωτηρία τοΰ κράτους, άπληστότατα κατέστρεψεν αυ
τά πωλήσας καί τάς άγκύρας, καί τούς γόμφους καί τά πρό- 
τονα αύτά τών πλοίιον’ ό δέ στρατός, ούτινος ηγείτο αύτδς ό 
αύτοκρατωρ, ήν έντδς τών τειχών τοΰ Γαλατά.

§19 . ’Ήρξαντο δ’ ήδη αί προσβολαί’ μοίρα τις τών σταυροφό
ρων έπιπεσουσα έτρεψεν είς φυγήν 500 Γραικούς. 'Η μικρά αύτη 
μάχη συνετέλεσε σφόδρα είς τήν έγκαρδίωσιν τών Λατίνων. ’Εν 
τούτοις πριν γένηται άρχή τοΰ πρδς άλλήλους φονικού πολέμου, 
έπειράθησαν άμφότεροι είρηνικώς νά καταλύσωσι τήν φιλονει- 
κίαν. Πρώτος ό αύτοκράτωρ έπεμψε πιστόν Ιταλόν όνόματι 
Νικολδν 'Ρόσσην πρδς τδ στρατόπεδον τών πολεμίων, δστις 
έλθών έλεγε πρός τούς σταυροφόρους, δτι δ αύτοκράτωρ έχει 
μέν δύναμιν ικανήν νά έξωση τδν πολέμιον, άλλ’ ώς άληθής 
χριστιανός θέλει νά μεταχειρισθή τάς δυνάμεις αύτοΰ κατά 
τών άπιστων’ έπομένως γίνεται αύτοΐς φίλος καί σύμμαχος, 
καί ύπόσχεται δι’ έπιτηδείων καί τροφών νά βοηθήση αύτούς 
είς τήν σταυροφορίαν, άν ούτοι άποπλεύσωσιν εύθύς έκ Κων
σταντινουπόλεως. Πρδς τάς είοημένας δμως προτάσεις οί σταυ
ροφόροι πολλά ύπερηφάνως άπεκρίθησαν’ Είπέ τώ Άλεξίω, δτι 
ήμεϊς ούχί ώς αύτοκράτορα ούδέ ώς χριστιανόν αύτδν γνωρί- 
ζομεν, άλλ’ ώς άρπαγα τοΰ θρόνου καί έπίορκον’ έπομένως, 
άν έπιθυμή τήν σωτηρίαν του, άποδότω τόν θρόνον πρδς τδν 
νέον Αλέξιον, άνθ’ ου θέλει έχει αύτδς καί οί οικείοι αύτου 
ικανόν ένιαύσιον μισθόν* άν δ’ άρνηθη ταύτα, μή τολμήσης καί 
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δεύτερον νά προσέλθης πρός τούς προστάτας καί βοηθούς τοΰ 

άληθοΰς διαδόχου τοϋ θρόνου. Ό Αλέξιος ό Κομνηνός ήρνή- 
σατο, ώς είκός, αυτά' τότε ό Δάνδολος, ό Βονιφάτιος και άλ
λοι τών ηγεμόνων τών σταυροφόρων άναβάντες μετά τοϋ νέου 
Αλεξίου είς ναϋν, καί παραπλέοντες παρά τά τείχη της πόλεως 
έόεικνυον τόν Αλέξιον πρός τό μετ’ απορίας καθορών πλήθος 
τοϋ λαοΰ, ώς τόν άληθή ηγεμόνα και δεσπότην αύτών, καί διά 
κηρυκος έκήρυσσον δτι θέλουσι καταπολεμηθή, άν δέν δεχθώσιν 
αυτόν* άλλ’ ό λαός, είτε διότι άπεστρέφοντο ήν ύπέσχετο 
υπόσχεσιν ό παρά τοΐς σταυροφόροις νέος Αλέξιος νά ύποτά- 
ζη 'cry εκκλησίαν ύπό την κυριαρχίαν τοϋ Πάπα, είτε έκ φό
βου τοΰ τυράννου, σιγή προσέβλεπε πρός τόν παράπλουν τών 
επίσημων έκείνων άνδρών, οιτινες ούδέν άνύσαντες άπέπλευσαν 
παλιν είς Σκούταρι. Έκ τοϋ πολέμου λοιπόν έκρέματο ή λύσις 
τοΰ ζητήματος τοϋ τίς έμελλε νά κράτηση της γραικικής αύ- 
τοκρατορίας. Συμβουλίου δέ γενομένου τών ηγεμόνων, οπού 
και οί άλλοι τών σταυροφόρων συνήλθαν έφιπποι, έκριναν όμόσε 
νά έπέλθωσι κατά της πόλεως. Ετοίμων δ’ άπασών τών δυ
νάμεων ναυτικών καί πεζικών γενομένων διηρέθησαν οί μα- 
χηταί είς έξ μοίρας. Της μέν πρώτης, ην άπετέλουν οί τοξό- 
ται, ηγείτο ό μαρκίων της Φλάνδρας Βαλδουίνος, της δέ δευ- 
τέρας ό Ερρίκος, ό τοϋ Βαλδουίνου άδελφός, τής δέ τρίτης 
ό μαρκίων Ούγος, τής δέ τετάρτης ό Λουδοβίκος Βλεσών, τής 
δέ πέμπτης ό Ματθαίος ό έκ Μοντμορενσή, ήτις άπετελεϊτο 
έκ τών κρειττόνων ιπποτών Γάλλων, τής δέ έκτης μοίρας, ήτις 
άπετελεϊτο έξ άνδρών έκ τής Σαβαυδίας καί Λομπαρδίας, Το
σκάνης και πολλών Γερμανών έστρατήγει ό άνδρεϊος μαρκίων 
τής Μοντφερράτης. Ούτω δή διεκρίθησαν καί διετάγθησαν οί 
σταυροφόροι, οιτινες έμελλον νά έπέλθωσι κατά τής Κωνσταν
τινουπόλεως, ής διάγραμμα και τών περί αύτήν τόπων, έν οίς 
έγένοντο τά Ιστορούμενα, παρατιθέμεθα ώδε.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

§ 20. Μηνι δ’ Ίουλίω τοΰ έτους 1203 οί σταυροφόροι ηλθον 
άναχθέντες έκ τοϋ Σκουτάρεως εις την έναντι άκτην, δπου ό 
στρατός τών Γραικών στρατηγούμενος ύπ’ αύτοϋ τοϋ αύτο
κράτορος περιέμ,ενε τούς πολεμίους. Πλησίον δέ τοϋ Γαλατά 
άπέβησαν τών νεών ποώτοι οί τοξόται τοϋ Βαλδουίνου, οιτινες 
γενναίως έπροστάτευον την άπόβασιν.και τών άλλων. Ό Αλέ
ξιος έκπλαγε'ις την άγρίαν δψιν καί έφορμην τών πολεμίων 
έτράπη, ολίγον άντιστάς, εις φυγήν. Ό δέ Δάνδολος έκ της 
φυγής αύτοϋ ώφεληθείς διακόπτει διά τεχνητής κοπίδος την 

φράττουσαν τό στενόν ίσχυράν άλυσιν, καί είσπλεύσας είς τόν 
λιμένα άλίσκει τάς έν αύτώ ανέτοιμους ναϋς. (ακολουθεί)

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
Σελ. 432, στίχ. 12 γραπτέον πηρός
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ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ.

§ 1. εύΛόγχων—εύ Λόγων.

Κραμ. Άνέκδ. Όξων. Τόμ. Γ', σελ. 166, 21 «Ό μέν Δνι- 
μόκριτος εύΛόγων ονείρων έδεΐτο τυγχάνειν* έγώ δέ ούκ άν προ- 
τιμησαίμην, κάν έγρηγορότι μοι διδότω τις πλούτον (Γρ. δίδω 
τις τδν πΛοϋτον) τοΰ Κροίσου ή τδ ρεύμα τοΰ Πακτωλού, τών 
σών χρυσίων έπιστολών».

ΓΌτι ή γνησία γραφή είνε «εύΛόγχων ονείρων έδεΐτο τυγχά
νειν» διδάσκει σαφέστατα δ Πλούταρχος λέγων έν μέν τοΐς Ήθι- 
κοΐς σελ. 419, α' «έτι δέ Δημόκριτος ευχόμενος εύΛόγχων ει
δώλων τυγχάνειν δήλος ήν έτερα δυστράπελα καί μοχΟηράς γι- 
νώσκων έχοντα προαιρέσεις τινάς καί όρμάς», έν δέ τοΐς Παραλ- 
λήλοις σελ. 255, δ' «Δημόκριτος μέν γάρ εύχεσθαί φησι δεΐν 
όπως εύΛόγχων ειδώλων τυγχάνωμεν καί τά σύμφυλα καί τά 
χρηστά μάλλον ήμΐν έκ τοΰ περιέχοντας ή τά φαύλα καί τά 
σκαιά συμφέρηται». Κοραής Π άουτ. ΠαςαΛΛ. Μέρ. Β', σελ. 
400 «Εύλόγγων ειδώλων: Ό νοΰς, όπως προσπίπτωσιν ήμΐν 
άπδ τοΰ περιέχοντας (τουτέστι τοΰ περικυκλοΰντος ημάς άέρος) 
φαντασίαι ειδώλων εύτυχών* ούτω γάρ έξηγήσαντο τδ Εΰλόγ- 
χων, παρά τδ Αόγχη τδ σημαίνον, κλήρον, λήξιν, μερίδα. Τδ δέ 
δόγμα, ου καί αλλαχού (Περί τών έκλελοιπ. χρηστηρ. § 17) 
έμνημόνευσε, τής Δημοκρίτου καί Επικούρου φιλοσοφίας έστιν, 
εικότως άποδοκιμαζόμενον ύπδ τοΰ Πλουτάρχου».

Τήν ήμαρτημένην γραφήν εύΛύγων βλέπει τις καί παρά Σέξτω, 
τώ Έμπειρικώ σελ. 394, 28 «Δημόκριτος δέ είδωλα τινά φησιν 
έμπελάζειν τοΐς άνθρώποις καί τούτων τά μέν είναι άγαθοποιά 
τά δέ κακοποιά' οθεν καί εύχεται εύΛόγων τυχεΐν ειδώλων». 
Παράδοξον δ’ ήμΐν φαίνεται τδ παρά Θεμιστίω φερόμενον Πα- 
ραφρ. Τόμ. Β', σελ. 295, 15 Τεύβν. «όθεν και εύΛόΧων τυχεΐν 
ειδώλων έπεύχεται».

Ώς δέ τδ έπίθετον εύΛόγχων μετέπεσεν είς τδ εύΛόγων

(Αθηναίου τεύχος ς' τόμου ζ'.) 32
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ούτω καί το ρήμα εύΑογχεϊν πλημμελώς άναγνωσθεν εγεν^το 
εύΑογεϊν. Ήσύχ. αΕύΑογεΐν: εύμοιρεΐν». Τήν ορθήν γραφήν 

άποκατέστησεν ό Κουστήρος.
Υπήρχε δ’ έν τή Ελληνική γλώσσνι και όνομα ροιρόΛογχος 

και ρήμα έξ αύτοΰ παρηγμένον ροιχοΛογχω, ών άμφοτέρων ποι
είται μνείαν ό Πολυδεύκης λέγων βιβλ. Η', 135 «και το μερι- 
σασθαι εύτελέστερον, κρεΐσσον δέ τό ροιροΑογχεϊν^ και 136 
«καί οί μέν διανεμόμενοι νεμηταί και μερϊται και μοιρό.Ιογχοί) 
οί δέ διανέμοντες δατηταί—ώς έπι το πλεΐστον δέ οί μοιρό- 
Λογγοι καί τό ροιροΑογχεΐν έλέγετο έπι τών μετεχοντων κα
κουργήματος».

Παρ’ Ήσυχίω φέρεται «Μοιρί,Ιογχοι: οί τά κοινά διαιροϋν- 
τες» άντι τοϋ ροιρόΛογχοι καί ^Μοιρο.ΙαΑεΐν: τό μερίδα 

λαγχάνειν, τινές δέ διαιρεΐσθαι» άντι τοϋ ροίροΑογχεΐν·, παρα 
δ’ 'Αρποκρατίωνι «Μοιροόιχήσαι : άντι τοϋ μέρους μεταλαβεΐν. 
Άντιφών έν τή πρός Καλλίου ένδειξιν άπολογία» άντι τοϋ μοι~ 
ροΛογχησαί. Πρβ. Πολυδεύκ. Δ', 176 & μοιροΛογχήσαι, ώς 
Άντιφών», οπερ έν τοΐς κώδιξιν είνε γεγραμμένον ροιροΑοχη· 
aac ή ροιροΑαχήσαι. Παρά Σουϊδα κεΐται «Μοιχού οχήσαί: 
άντι τοϋ μέρους μεταλαβεΐν. Άντιφών κτέ.» ('ΐδε Βαλκενά- 
ριον Ηροά. σελ. 812 Γαισφ. καί Δινδόρφιον *Α ρποχρατ· Τόμ. 
Α', σελ. 206).

Σημαίνει δ’ έτύμως τό μέν μοιμο'Λοχγοί τόν μοίραν λελογ- 
χότα ήτοι είληχότα, τό δ’ ενΑογγος τόν εΰκληρον ή ευτυχή έκ 
τοϋ έπιρρήματος ευ συγκείμενον καί τοϋ ονόματος Αόγχη (του- 
τέστι λήξις ή κλήρος), οπερ εινε παραγωγόν τοϋ ρήματος Ααγ~ 
χάνω—Λείογχα. Έτυμ. Μέγ. σελ. 569, 34 «Αόγγας· Αόγ- 
χας τάς μερίδας Πωνες λέγουσιν. Των έν Χίου κτίσει* έκ τής 
Τέω λόγχης λόγχας ποιεΐ πεντήκοντα» (Πρβ. Βάστιον Append. 
ad Epist. Crit. σελ. 54). Ήσύχ. «Λόγχαι: άπολαύσεις» καί 
(ΐΛόγχη : λήξις, μερίς». Πρβ. και «Δίλογχον: — ήτοι οτι δύο 
τιμάς έκληρώσατο, ούρανίαν τε και χθονίαν’ Λόγγας γάρ εχά" 
Αουν τους χΑήρους' ή ότι δύο λόγχας φέρει».
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§ 2. ΰιήρηκα,—όιεΙς>ηκα·

Άρτεμιδωρ. Όνειροκριτ. σελ. 95, 21 Έρχ. «περί ών ακρι
βώς και άνενδεώς εν τώ περί σώματος λόγω έν τω πρώτω βι- 
ολιω όιεΙξ>ηκα.η και σελ. 245, 7 «οτι ούτε οί θεοί ούτε άλλοι 
αξιόπιστοι ψεύδονται, άλλ’ οία άν λέγωσιν αληθή λέγουσιν, έν 
τω δευτερω βιβλίω όιεί^ηκα^■

Ό παρακείμενος διείφηκα., ού ό ένεστώς είνε όιαγορεύω, τήν 
αυτήν έχων δύναμιν τω όιαρρήόί^ν εΐρηκα φαίνεται παντελώς 
άλλοτριος ων τών προκειμένων χωρίων* τούναντίον δέ θαυμασίως 
αύτοΐς εύαρμοστεΐ ό έκ τοΰ άζα^ώ έσχηματισμένος παρακείμε
νος όι^ηκα σημαίνων όιείΛηφα. Ούδεμία λοιπόν δύναται νά 
ύπάρχτ; αμφιβολία οτι ό Άρτεμίδωρος έγραψεν «έν τω πρώτω 
βιβλίω καί «έν τω δευτέρω βιβλίω όιή ρηχά», ώς έν
σελ. 54, 3 «περί δέ πυρρίγης καί όρχήσεως μετά στροφής έν 
τοΐς περί στεφάνων έροΰμεν, ένθα καί περί ασμάτων καλώς έχει 
δια2α6εϊν' νυνί δέ περί τών ιππικών καί γυναικών έξής όίεΛοϋ' 
μεν»· Πρβ. καί σελ. 59, 19 «περί τροφής διαλαμβάνοντας άναγ- 
καΐόν έστι διεΛεΐν ύπέρ ευσήμου διδασκαλίας καί μή συγχεΐν τά 
ξηρά τοΐς ύγροΐς* έτι καί τής ξηράς τό ποιόν άμα καί τής ύγράς 
ιδία έκαστον διαΛηψόμεθα,ν.

Καί έν σελ. 212, 1 φέρουσι τάντίγραφα «έν τω περί άλλοιώ- 
σεως έν τώ πρώτω βιβλίω έπιμελώς δεείρηταί» άντί τοΰ ώιμ· 
ρηται. Σημειωτέον δ’ οτι έν σελ. 245, 8 διττή είνε ή τών κω
δίκων γραφή, «έν τω δευτέρω βιβλίω διείρηχα» καί «έν τω 
δευτέρω βιβλίω όιηρηται» ήτοι όιήρηται. Τοΰ διγρηται παρέ- 
χουσιν ήμΐν καί άλλοι παραδείγματα, οίον Γαλήν. Τόμ. Α', σελ. 
572 «οτι μέν δή τών πολλαχώς λεγομένων έστιν υγρόν τε καί 
ξηρόν σώμα καί θερμόν καί ψυχρόν, έν τω πρό τοΰδε λόγω άιμ- 
ρηΐαι» και Πλούταρχ. Καμίλλ. 19 «ταΰτα μέν ούν έν τω περί 
αιτιών (rp. ace ίων') 'Ρωμαϊκών έπιμελέστερον διήρηται». Κο- 
ραής Π.ίουτ· Παρα^Α. Μέρ. Α', σελ. 449 «Διήρηται: Διακε- 
κριμένως ίστόρηται και ήρμήνευται. Δ. Γ. Διείρηται».

Καί παρ’ Αριστείδη άνεγινώσκετο κοινώς Τόμ. Α', σελ. 83
32*
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«άλλ’ ύπέρ μέν τών ίερών αύτών και τών τελουμένων θυσιών λόγω 
πεζω διειρηχαμεν ά χρή ποιεΐν νόμους γράψαντες», άλλ’ό Δινδόρ- 
φιος άποκατέστησεν έξ αντιγράφου τά ύγιώς έχον διηρήχαμεΐ.

Πας δέ τις νοεΐ ότι εύκόλως το ρήμα διαιρώ παραλαμβανό- 
μενον άντι τοΰ καθ’ εν προχειριζόμενος άκριβώς έπεξέρχομαι και 
εξετάζω άποβαίνει ισοδύναμον τώ διευκρινώ και σαφηνίζω ή δια· 
πτύσσω και εξηγούμαι. Παρά τω Πλουτάρχω βλέπομεν συνημ
μένα τά διαιρώ ή δ ιαιρονριαι και το διορίζω^ οίον Ήθικ. σελ. 
970, ε' «βουλομένοις διαιρεΐν καί διοριζειν καθ’ έκαστον» και 
σελ. 1128, δ' «μάλλον δέ διελού και διόρισαν τίνι τούτο προσ- 
τάττεις». Έν δέ τοΐς εις "Ομηρον Σχολίοις Τόμ. Γ', σελ. 68, 
28 φέρεται «έπερωτα ένύπνια διεΛέσθαι και σαφηνίσαι». Πρβ. 
καί Διονύσ. Άλικαρν. Τωμ. Άρχαιολ. σελ. 785 «τά μέν τέρας 
ύμΐν ό πατήρ δ ιεΛεϊται και ούδέν ψεύσεται» και σελ. 786. Έφ’ 
ομοίας τω διαιρώ έννοιας εύρίσκεται τά διαλύω κείμενον έν ταΐς 
Επίκτητου Διατριβαΐς Γ', κα', 7 «καί μην έγώ ύμΐν έζηγήσομαί 
τά Χρυσίππεια, ώς ούδείς’ την λέξιν διαΜ'σω καθαρώτατα». 
Λέγεται δέ καί άζαππίσσω και αναπίώ και ΙζαπΛώ άντι τού 
διασαφώ η έξηγούμαι. '0 Όλυμπιόδωρος έν τοΐς εις τα Μετεω
ρολογικά τού Άριστοτέλους ύπομνημασι σελ. 32 είπών πρώτον 
«ημεΐς δέ τούτο καί ηθικώς καί φυσικώς ανεπτύζαριεν» λέγει 
έπειτα «δθεν ού μόνον ηθικώς τάν Τάρταρον έί,ηγησάμεθα ά.\\α 
καί φυσικώς». Περί τού αναη.Ιώ και έζαπ.Ιώ έποιησάμεθα λό
γον έν τω Δελτίω τής Ελληνικής Αλληλογραφίας 1877, σελ. 
61 κέξ. Πρβ. καί Γαλήν. Τόμ. Ζ', σελ. 825 «έστι μέν ούν ή 

ώς πού τις τών παλαιών είπεν, άσαφούς έρμηνείας

'Ως δέ μεταπίπτει ύπά κακής άναγνώσεως το διήρηχα είς το 
διείρηχα, ούτω καί τουναντίον τά διείρηχα {διείρηχε, είς 
τά διήρηχα (διήρηχε, κτλ.). ν1δε Κοβητον Μνημοσ. 1862, 
σελ. 130 καί 1875, σελ. 146 καί Συμμ. Κριτ. αιΚ. 494. 
*Έτι δέ Ί. Γ. Μυλλήρον Ίωσ. χατ Απίων, vzk. 317. Ακρι
βώς περί τού διαγορεύω—διείρηχα και τού διαιρώ—διήρηχα, 
μέλλομεν έν έτέρω τόπω νά διαλάβωμεν.
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’Εν τέλει παρατηροΰμεν δτι έν τώ κώδικι του Ησυχίου άνα- 
γινώσκεται Ηρήκασιν: εϊπον, πεπορθήκασιν» άντι του «Εί- 
ξηχασιν: ειπον» και « Ηρήκασινπεπορθήκασιν». Πρβ. και 
«Ήρηκότων: πεπορθηκότων, είπόντων» και «Ήφηκως'· νενι- 
κηκώς, είπών».

§ 3. αΑΑαι έπ άΑΑαις—άΑΑαις ποΑΑαϊς·

Αιβάν. Τόμ. Α', σελ. 226, 20 «έ'λαφοί τε ευθέως έφαίνοντο 
(παρά τής γης οίμαι και τούτο) και έβάλλοντο αΛΛαις ποΑΑαϊς 
μελέτης εϊνεκα της περί την τοξικήν».

Ουρείς ποτέ θά δυνηθή νά νόηση την προκειμένην ρήσιν, άν μή 
επανόρθωση το άτόπως γεγραμμένον άΑΑαεΕ πΟΑΑαΐς τρέπων 
είς τά προσφυέστατα τω λόγω έ'χον aMat 'Επ* ^ΑΛΛαις' και» 
έβάλλοντο άΑΑαι έπ άΑΑαις μελέτης εϊνεκα της περί τήν το
ξικήν». Πρβ. Διον. 'Αλικ. 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 457 «παίων τε καί 
παιόμενος άΛΛας έπ αΛΛαες πληγάς» και Πλούταρχ. Άριστ. 
18 «αΑΑα τοΰ μάντεως έπ αΛΑοες ίερεϊα καταβάλλοντας» και 
Δημητρ. 17 «αΛΛους δ’ έπ' αΛΛοίς έπεμπεν ύπηρέτας και φί
λους» και Δίων. 45 «ά^ωχ έπ' αΑΑοες άντιαζόντων καί δεο- 
μένων έπείγεσθαι» 'καί Άρτοξ. 6 «αΛΑας έπ' ΆΑΑαες ποιού
μενος προφάσεις τής στρατείας» καί Στράβ. σελ. 246 «συνω- 
κοδομημένων βασιλείων αΑΑων έπ' άΑΑοες» καί σελ. 738 «έπί 
πεττών ίδρυμένοις κυβοειδών άΑΑοες έπ' αΑΑοες» καί σελ. 831 
αείτ’ άΑΑοε έπ* αΑΑοες συνέστησαν πόλεμοι» καί Γαλήν. Τόμ. 
Γ, σελ. 53 «γεγραφώς είσαγωγάς άΑΑας έπ άΑΑαες^ καί 
Λογγιν. π. ‘Ύψ. ΚΒ', 4 «άΖΓ έπ' αΑΑοες διά μέσου καί έξω- 
Θέν ποθεν έπεισκυκλών». Φέρεται δέ καί παρ’ Άπολλωνίω τώ 
σοφιστή Λεξ. Όμηρ. σελ. 134, 20 άΑΑας επ' άΑΑαες καί σελ. 
134, 22 άΑΑα έπ' αΑΑοες. Κακώς έν σελ. 135, 26 είνε κατλ 
αιτιατικήν πτώσιν γεγραμμένον «Προκρόσσας: άλλας έπ’ ά.1~ 
ΛΑςτ>, όρθώς δέ παρ’ Εύσταθίω σελ. 965, 39 κατά δοτικήν 
«προκρόσσας ά'λλας έπ’ a-LlAlc».

Παραβάλλων τις τήν παραδεδομένην γραφήν aMaiC πΟΙ' 
Λαϊς πρός ήν -ημείς άποκατεστήσαμεν ά.Ι.Ιαε 'Επ' ^ΑΑ^αες εύ- 
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ρίσκει οτι πρώτον μέν τό Ε τής προθέσεως μεταπεσόν είς τό Σ 
προσεκολλήθη τή προηγουμένη λέξει, έπειτα δέ τό περιλειφθέν 
σύμφωνον της προθέσεως μετά της έπομένης λέξεως συναφθέν 
άπετέλεσε τό πα.Μαις, οπερ παράδοξον, ώς είκός, φανέν έτράπη 
είς τό ποΕΙαϊς. Τό Ε μετετυπώθη είς τό Σ και ήνώθη μετά της 
προτεταγμένης λέξεως και έν τοΐς 'Ρήτορσι τοΰ Ουαλζίου Τόμ. 
Α', σελ. 591, 5 «ούδέ τούτοις ώσιν οί νόμοι μή κατ’αξίαν 
ύποσχεΐν τάς δίκας». Γραπτέον «ούδέ τοΰτοΓ έωσιν αί νόμοι 
κτέ.».

Και αλλαχού δέ μετεβλήθη ύπό τών βιβλιογράφων τό στοι- 
χεΐον € είς τό έμφερές τό σχήμα έχον C , οίον

.πρό έ’ω—.τ^οσω. Θουκυδ. Δ', 103 «καί άποστάντες τών 
Αθηναίων εκείνη τή νυκτί κατέστησαν τόν στρατόν .τράσω έπι 
τήν γέφυραν τοΰ ποταμοΰ». ’Εν τώ μετωπιω ένός τών κωδίκων 
φέρεται «γρ. καί προ εω°, αύτη δ’ άναντιλέκτως είνε ή αληθής 
γραφή (Πρβ. καί Βαλκενάριον Ηροδ. σελ. 1001 Γαισφ.).

διά τοϋ Ε—διά τοϋ Σ. Σχολ. Ίλ. σελ. 592, 16 Βεκκ. 
«Άρίσταρχος άποδάσσεσθαι διά τοΰ Ε» καί «μέλλοντος έστι’ 
διό διά τοϋ Σ». Προφανές ύπάρχει ότι ήτο κατ’ άρχάς γεγραμ- 
μένον «διό διά τον Εν. Καί έν τοΐς είς Όδύσσειαν Σχολίοις 
σελ. 567, 3 άναγινώσκεται «Άγάσασθαι—διά τοϋ Σ άγάσα- 
σθαι» αντί τοΰ «διά τοΰ Ε άγάσΕσθαι». Τό Όμηρικόν χωρίον 
(’θδ. Ν, 173) έχει ούτω"

πατρός έμοϋ, δς έφασκε Ποσειδάων’ά γ ά σ Α σ 0 α ι.

άλλ’ ή ορθή αύτοΰ έκφορά είνε:

ος έφασκε Ποσειδάων’ άγάσΕσθαι.

(Πρβ. καί Κόβητον Μνηιι. 1873, σελ. 18 καί 1875, σελ. 
269). Και έν τώ περί Αντωνυμίας τοΰ Απολλώνιου σελ. 126, 
γ' έκειτο άλλοτε «ούτε Αττικοί τό Σ και τό Α συναιροΰσιν, 
δτε μή καθαρεύοι τό Ε, ώς έπί τοΰ ίέασιν ίάσιν», δπερ έπηνώρ- 
θωσεν ό Κοίνιος (Γρηγ. Κορ· σελ. 164 Σχ.) μεταγράύας «ούτε 
Αττικοί τό Ε καί τό Α συναιροΰσιν».
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είσαεί—ϊσασι· Ίώσηπ. κατ’Άπίων. Β', 15 «τήν τε κατα
σκευήν— έπεισε παραδέξασθαι καί βεβαιοτάτην Ι'σασι φυλαχθή- 
ναι παρεσκεύασεν». Εύστόχως ό Βεκκήρος μετέγραψε «και βε- 
βαιοτάτην είσαεί φυλαχθήναι παρεσκεύασεν».

κατεσείεεο—κατέσειστο. Φίλων Τόμ. Τ', σελ. 72 «πολλά
κις δέ έδειματοΰτο καί διεπτόητο, καί φρίκη μέν τά μέλη και 
μέρη τοΰ σώματος καεέσει,στο^ φόβω δέ ύπότρομον είχε την ψυ
χήν». Μεταγραπτέον κατεσείετο.

ατεχνώς—ίσχνως. Μδε Δελτ. Έλλην. Άλληλογρ. 1878, 
σελ. 229.

θΰεεν—ουσιγ. Εύριπίδ. παρά Πλουτ. Ήθικ. σελ. 20, δ': 

τί δήτα ο ϋ σ ι ν δει σε κατθανούμενον ·,

Όρθώς δ Κόβητος {Ovat. σελ. 80 και Νον. Lect. σελ. 227) 
άνέγνω:

τί δήτα Θ ύ ε ι ν δει σε κατθανούμενον ;

€=ζ και Θ=Ο. Συχνή έν τοϊς άντιγράφοις είνε ή σύγχυσις τών 
στοιχείων Θ καί Ο, οίον Θνραι,—ονραί, κτλ.

Παρά Αουκιανώ πρδς τδν Άπαίδ. 15 εχουσιν οί κώδικες «οίον 
κάκεϊνο τδ Λωφικόν, ήκεν ή Διονυσίου γυνή». Έπιτυχώς δ Κ. 
Φ. Έρμαννδς {Σημειώσ. είς Λουκ- πώς δει ίσε. συγγρ· σελ. 
54) μετέγραψεν «οίον κάκεϊνο τδ Λωρίς τεθνηκεν ή Διονυσίου 
γυνή». Τδ ΔΩΡΙΟΤΕΘΝΗΚΕΝ κακώς άναγνωσθέν έγένετο ΔΩ- 
ΡΙ:ΚΟΝΙΙΚΕΝ ήτοι ΔΩΡΙΚΟΝ ΗΚΕΝ (*ΐδε Κόβητον Var. 
Lect. σελ. 125).

Πολλώ δέ πλείονα παραδείγματα έ'χόμεν νά καταλέξωμεν 
τής τοΰ C είς τδ £ μεταπτώσεως, οίον

σχεΜδας—εχεΛίδας. Βεκκ. ’Αν. σελ. 65, 3 «Τεμάχη: μό
νον έπί ιχθύων, τόμους δέ έπί κρεών και έχεΜδας». Την αληθή 
γραφήν βλέπει τις έν τώ Λεξικώ τοΰ Φωτίου σελ. 562, 1 
«ΣχεΜδες: τά πλευριαΐα κρέα» καί έν τω του Ησυχίου ^Σχε- 
Μδες : κρέα έπιμήκη τετμημένα, οί δέ πλευρίδες». Πρβ. καί 
Πολυδεύκ. Τ', 33 «σγε.Ιίδες λαγωών, τεμάχια κρεών» καί 
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Σχολ. Άριστοφ. Τππ. 362 «ΣχεΛίδες: βοός πλευρά η απλώς 
τά πλευρικά τών βοών, ώς Αισχύλος», κτλ.

οχιχοκέφαΛοτ—εχινοκέφαΛοτ. Πολυδεύκ. Β', 43 «^γζο- 
κύφαΛον δέ Κρατΐνος τον Περικλέα ειπεν». Ούχί Ιχίνοκε^αΛον 
άλλά σχι^οκύφαΛον είπε τόν Περικλέα δ Κρατΐνος, ού την ρή- 
σιν παρατίθεται δ Πλούταρχος έν Περικλει κεφ. 13. Πρβ. και 
κεφ. 3 «οί δ’ Αττικοί ποιηταί σχ^οχείραΛον αύτόν έκάλουν’ 
την γάρ σκίλλαν έστιν δτε καί σχΐνον όνομάζουσι». Εύρίσκεται 
δέ καί ό^οέχίΓος γεγραμμένον αντί τοϋ όΛόσ^οινος καί έχίκου 
άντι τοϋ σχίκον καί άντι τοϋ σ^οίνον (^ΐδε Δινδόρφιον Λρπο- 
κρατ. Τόμ. Α', σελ. 221 καί Κόβητον Νον. Lect. σελ. 178).

Λταιροκτωχ—έπαιρόντωΐ. Διόδ. Σικελ. Γ', κβ', 3 «διό καί 
παρά τόν Ωκεανόν ένίοτε σωρούς ιχθύων έπαιρόντων δράν έστι 
γινομένους».

ocpaJttdueroc—εφαΛΛόμενος· Ίοϋγκ. παρά Στοβ. Άνθολ. 
ΡΓΓ', 49 «βλέπων τε ούκ άκριβές καί βοώντων ούκ άκροώμενος 
καί πειρώμενος εαυτόν διακομίζειν καταπίπτων έψαΛΛόμενος», 
Την άληθή γραφήν σφα2Λόμενος άποκατέστησεν δ Βαλκενάριος 
'Ηροδ. σελ. 939 Γαισφ.

σπωδάς—έπωδάς, Κρίτων παρά Στοβ. Άνθολ. Γ', 75 
δάς καί παιδείας ποτί λόγον ές τό αύτό συνδραμοίσας». Ό Βαλ
κενάριος (^Ηροδ. σελ. 940 Γαισφ.) μετέγραψε σπ ου δ ας χαΐ 
παιδιάς (seria et iocos), κάλλιον δ’ δ Τρσχιγιος «σπωδάς 
καί παιδιάς—συνδραμοίσας» (Ηδε Κόβητον Νον. Lect, σελ. 
178).

Σοηνΐζαι—Εύηνΐται. Κλη'μ. σελ. 34 «σέβουσι δέ αύτών 
(Αιγυπτίων) Εύηνΐζαϊ φάγρον τόν ίχθύν». Ώς δ’ ένταΰθα μετε
τυπώθη ύπό τών γραφέων τό Συηνΐζαι είς τό Εύηνϊται, ούτως 
έν σελ. 42 τό ΣκύΛΛις είς τό ΈχύΛ,ης.

ΣμΐΛις—"ΕμιΛ,ις. Παυσαν. Ε', ιζ', 1 «τάς δέ έφεξης τού
των καθημένας έπί θρόνων Ώρας έποίησεν Αίγινητης νΕμιΛις» 
η 'ΈριιΛος. Ηδε Βαλκενάριον 4ίατρ· σελ. 215. Πρβ. καί ’Όθ· 
Σνειδηρον Κα-Μιμ.· Τόμ. Β', σελ. 368.

Σύρε—εύρε, Ήγησιππ. παρ’ Άθην. σελ. 290, β';
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ούκ άλλα τδ πέρας τής μαγειρικής ευρε 
εδρηκέναι πάντων νόμιζε μόνον έμέ.

Πρβ. σελ. 290, δ':
οπερ έπι τών έμπροσθεν Σειρήνων, Σύρε, 
έγένετο, και νϋν ταύτδ τοΰτ’ οψει πάλιν.

Τά εύρε μετεβλήθη είς το Σύρε ύπό τοϋ Πετίτου (πδε Μείνε- 
κιον Αποσπ· Κωρ. Τόμ. Δ', σελ. 480). Σημειωτέον δ’ οτι, καθά 
ο Βαδαμος ισχυρίζεται [ΠΛάτ. Εύθυό. χαΐ Λάχ. σελ. VI), τό 
εν ταϊς Τκέτισι τοϋ Αισχύλου στίχ. 871 εύρείαις είκ αϋραις 
ούδέν άλλο είνε ή τό Συρίαισίν αύραις κακώς άνεγνωσμένον.

σύστορα—εύστορα. Λουκιαν. Λεξιφ. 7 «εύρυχανδή τε (πο
τήρια) καί άλλα εύστορα^. Ούχί ενστορα άλλά σύστορα έγρα
ψεν δ Λουκιανός, ώς παρετήρησεν δ Κόβητος Var. Lect, σελ. 
148. Πρβ. καί Σχαιφήρον Γρηγ. Κορ. σελ. 295.

ΟρσιΑοχΙαν—ΌρειΑοχίαν. Πρβ. καί όρσίγύναιχα—όρει- 
γύναιχα (*ΐδε Βάστιον Έπιστ. Κριτ. σελ. 169 και Αιατρ. 
ΠαΛαιογρ. 713). Εύρίσκεται δέ καί όρεοδάχναι γεγραμ
μένον άντί τοϋ όρσοόάχκαι ("ϊδε Σνειδήρον Αριστοτ. π· Ζω. 
'ίστορ· Τόμ. Γ', σελ. 354).

ποΑυσχαρΙστου—ποΛύ έχαρίστου. Απόλλων. Σοφ. Λεζ. Όμ. 
σελ. 374 Βιλλ. «έπί δέ τοϋ πολυσκάρΟμοιο Μυρίνης τής ποΛύ 
έχαρίστου ή πολυκινήτου» (Πρβ. Βάστιον Αιατρ, ΠαΑαιογρ, 
σελ. 713).

σφών—έφ* ώχ. Λυσ. Κακολ. 11 «καίτοι γε έφ ώκ γε αύτών 
κατηγορούν». Ό Δοβραϊος (Adversar. Τόμ. Α', σελ. 208) έξα- 
λείψας τό πρώτον ΓΕ άνέγνω «καίτοι σφωτ γε αύτών κατηγό- 
ρουν». Πρβ. καί Κόβητον Var. Lect. σελ. 60.

σφετέροισι—έφ' έτεροισι. ’Ρητ. Ούαλζ. Τόμ. Η', σελ. 777 
«έφ έτέροισι τέκεσσι, τοϊς έαυτοϋ τέκνοις». Πρβ. Έπικ. Ά
ποσπ. Τόμ. Α', σελ. 148 Κιγκηλ.

σύ—εύ. Παρά Πλάτωνι Άπολογ. σελ. 25, δ' έχουσιν οί κώ
δικες καί τήν ορθήν γραφήν «σύ μέν έγνωκας» καί τήν ήμαρτη- 
μένην «ίν μέν έγνωκας». Πρβ. και Σοφοκλ. Οίδ. Κολ. 181 «σύ 
γάρ άίεις» καί «εύ γάρ άϊεις», κτλ.
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ήσμεν—ί)εμεν. Άρποκρατ. ^Ηεμεν: άντι τοΰ ήδειμεν. Άν- 
τιφών προς τήν Καλλίου έ'νδειξιν απολογία’ χρίεις μέν ούν ούτε 
ναυτικόν τ^εμεν δπόσου δέοι». ’Εν ένι μόνω κώδικι σώζεται τό 
ύγιώς έ'χον ησμεν, τουτέστιν ησμεν. Δινδόρφιος Αρποκρατ. Τόμ. 
Α', σελ. 148 «Harpocrationem ησμεν scripsisse etiam li- 
terarum series docet». ’Άξια άναγνώσεως μάλιστ’ εινε τά 
ύπό τοΰ Κοβήτου διειλημμένα έν τή Μνημοσύνη 1860, σελ. 
403 κέξ.

μωσο—μωεο. Έπίχαρμ. παρά Ξενοφ. Άπομν. Β', α', 20 :

ώ πονηρέ, μή τά μαλαχά μ ώ ε ο, μή τά σκλήρ’ ξχης.

Ή ορθή εκφορά εινε μωσο. ’Ίδε Άρήνσιον π. ΑιαΑ. Αωρ. σελ. 
349 καί Δινδόρφιον Ξετοφ. Άπομν. σελ. 62.

Άημνίαες πΛεομεν—Λημνία επΛεομεν. Έτυμ. Μέγ- σελ. 
550, 14 «Νικοχάρης Λημνία" έπΛύομεν, ώ κόρη, έπι κώς». 
Έπιτυχώς ό Πόρσων (Adversar. σελ. 39) μετέγραψε «Νικο- 
χάρης ΛημνίΑΙΣ' πΑέομεν^ ώ κόρη, έπί κώς».

σαυτοΰ—έαυτοϋ, σαυτης—έαυτής, κτλ. Ακριβώς περί τού
του θά διαλάβωμεν έν άλλω τόπω, ώς καί περί τοΰ δυσίν— 
δυεΐν.

σπηΑυγγοειδεϊς — έπεί Αογγοειδεΐς. Σχολ. Όδυσσ. σελ. 
286, 1 «έπεί Λογγοειδεϊς τινες ούσαι». Ό Στρούβιος έ'γραψεν 
«έπεί σπηΛυγγοειδεΐς τινες ούσαι». Άλλ’ ώφειλε νά παραλίπη 
τον ΈΠΕΙ σύνδεσμον, διότι τό Σ ΠΗΑυγγοεεδεΐς κακώς άνα- 
γνωσθέν καί διασπασθέν έγέννησε τό 'ΕΠΕΙ Αογγοειδεΐς (Πρβ. 
και Κόβητον Μνημοσ. 1875, σελ. 115).

ψασί—αεί. Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 364, δ' «ήλιον δέ καί 
σελήνήν ούχ άρμασιν άλλά πλοιοις όχήμασι χρωμένους περιπλεΐν 
αεί αίνιττόμενοι τήν άφ’ ύγροΰ τροφήν αύτών». Άριστ’ έπηνώρ- 
Θωσε τό προκείμενον χωρίον ό Βάδαμος τρέψας τό αεί ζΐς τό 
φασί(r) (’Ίδε Κόβητον Μνημοσ. 1878, σελ. 11).

αίσιους—αίετούς ή αετούς. Διονύσ. Άλικαρν. 'Ρωμ. Άρχ. 
σελ. 228 «όρνιθας μέν πρώτον αετούς λαμβάνει». Ό Διονύσιος 
έ'γραψεν «όρνιθας μέν πρώτον αίσιους λαμβάνει», οπερ άνοήτως 
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οί βιβλιογράφοι έξέλαβον άντί τοΰ αίετούς (€=C καί Ι=Τ) Ή 
αετούς. Πρβ. Πλούτ. 'Ρωμ. 9 «συνδεμένων δέ τήν εριν όρνισιν 
αίσίοις βραβεΰσαι» καί Φαβ. Μαξ. 19 «είτα χρζσάμενος όρνι- 
σιν ούκ αίσίοις άπετράπη» ("ϊδε Μεινέκιον Kaddip. σελ. 172 
καί Κόβητον Μνημοσ. 1861, σελ. 390 και 1878, σελ. 128). 
Φέρεται δέ και παρά τω Ξενοφώντι Κυρ. Παιδ. Β', δ', 19 «άδ- 
τός δ’έπιπτόμενος αίσιος» και Γ', γ', 22 «τότε δή οίωνοΐς 
χρησάμενος αίσίοις ένέβαλεν εις τήν πολεμίαν» καί Άναβ. Τ', 
ε', 21 «άνδρες, τά τε ιερά ήμΐν καλά οϊ τε οιωνοί αίσιοι τά τε 
σφάγια κάλλιστα».

σκεύος—εκτός. Αρποκρατ. σελ. 110, 5 «οπερ έστιν έκτος 
ξύλινον». Τήν ορθήν γραφήν άποκατέστησεν ό Τούπιος. Πρβ. και 
σελ. 125, 18, ένθα άντί τοΰ «ό σακεσφόρος επικαλούμενος» 
έχουσιν οί κώδικες «ό καί έφορος επικαλούμενος».

οσον—θεόν. Τιμοκλ. παρ’ Άδην. σελ. 570, ς':

θεόν τό μεταςύ μετά κορίσκης ή μετά 

χαμαιτύπης τήν νύκτα κοιμάσθαΓ βαοαί.

Ό Βυττεμβάχιος (ΠΛουτ. Ήθικ. Τόμ. Τ', σελ. 94) κελεύει ν’ 
άναγνωσδή θειον μεταξύ έπιφέρων «Divinum intervallum, i. 
e. infinitum quantum distat, cum puellula, an cum scorto, 
cubare noctu». Άλλά τό άλτ,δές εύρεν ό Ίακώψιος μεταγράψας 
όσον τό ρεταξύ, τουτέστιν όση ή διαφορά (ήτοι πάμποΛυ δια
φέρει}. Φέρεται δέ καί έν άποσπάσματι τοΰ Κρατίνου παρ’'Η- 
φαιστίωνι ΙΕ', 10 :

χαίρετε πάντες θεοί πολύβωτον ποντίαν Σέριφον.

άνθ’ ού ο Δοβραϊος άνέγνω «χαίρετε πάντες όσοι», καί έν άπο- 
σπάσματι τοΰ Πορφυρίου παρά Στοβ. Έκλ. Τόμ. Α', σελ. 195, 
30 Μειν. «καί θέα τούτοις παραπλήσια», οπερ ό Ήρένιος μετε- 
τύπωσεν εις το «καί όσα τούτοις παραπλήσια» ("ϊδε Γαισφόρ- 
δον Ήφαιστ. Τόμ. Α', σελ. 94 έκδ. β'), καί παρά Αιβανίω Τόμ. 
Δ', σελ. 905, 2 «άλλ’ οσον άπέσχετο πλείονα ή θεοΐς προσήλ- 
δεν», ού ή ορθή γραφή εύρεθεΐσα ύπό τοΰ Κοβήτου (Collect. Crit. 
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σελ 304) εινε «άλλ’ οσΩΝ άπέσχετο πλείονά ή δσοις προ- 
σήλθεν».

όσίαν—θείαν. Δείναρχ. κατ’ Άριστογείτ. 20 «και μη προ- 
έσθαι και μή προδοΰναι τήν θείαν και τήν εύορκον ψήφον». ‘Ά
στοχος εινε ή ύπδ τοΰ 'Ρεισκίου γενομένη μεταβολή τοΰ θείαν 
είς τδ εύθεϊαν. Ό Δείναρχος έγραψε «και μή προέσθαι [και μή 
προδοΰναι] τήν όσίαν και [τήν] εύορκον ψήφον», ώς δ Δημοσθέ
νης σελ. 441, 311 «τήν όσίαν και δικαίαν ψήφον υπέρ τής πα
τρίδας θέσθαι» και σελ. 587, 227 «τήν όσίαν κα'ι δικαίαν θέ- 
μενοι ψήφον τιμωρήσασθε τούτον» και σελ. 1164, 82 αϊν’έκ 
τούτων απάντων σκεψάμενοι—όσίαν καί δικαίαν υπέρ υμών αύ
τών τιθήσθε τήν ψήφον». Εύρίσκετα δέ καί παρά τώ Δεινάρχω 
έν τώ κατά Δημοσθένους λόγω § 111 «τήν δικαίαν και [τήν] 
όσίαν φέρετε ψήφον» ή κατά τήν κοινήν γραφήν «τήν όσίαν 
καί δικαίαν φέρετε ψήφον» ("Τδε Δοβραΐον Adversar. Τόμ. Α', 
σελ. 315 καί Μαιτζνήρον Λεινάρχ. σελ. 67. Πρβ. καί Voll- 
graif Stud. Palaeogr. σελ. 49). Παρ’ Αίσχίν/) περί Παρα- 
πρεσβ. 117 αντί τοΰ «τήν μέν ούν αρχήν τής στρατείας ταύτης 
όσίαν καί δικαίαν άπεφηνάμην είναι» είς τών κωδίκων έχει 
θείαν. Παρά Θουκυδίδη Γ', 82 κεΐται «καί τάς ές σφάς αύτούς 
πίστεις ού τω θείω νόμω έκρατύνοντο», άνθ’ ού παρά Διονυσίω 
τώ Άλικαρνασσεϊ είνε γεγραμμένον «ού τώ θείω και νομίμω», 
τουτέστιν «ού τώ όσίω καί νομίμω», ώς παρετήρησεν δ Βαλ- 
κενάριος καί δ Δοβραΐος. Περί τής έν τοΐς άντιγράφοις συγχύ- 
σεως τοΰ OCIOC—©EIOC, όσια — θεία, όσιότης—θειότης, 
κτλ. έποιήσατο πολλάκις λόγον δ έπιφανέστατος τών κριτικών 
Κόβητος. "ΐδε Far. Lect. σελ. 7 καί 118 καί 357 καί σελ. 
447 καί Μνηαοσ. 1857, σελ. 112 καί 1859, σελ, 418 και 
1878, σελ. 32 καί 128. Πρβ. καί Μεινέκιον Άθην. Τόμ. 
Δ', σελ. 137 καί Βέργκιον Griech. Literaturgesch. Τόμ. Α', 
σελ. 312.

Θ6 ούσα (=θεδς ούσα)—ΘΕουσα. Τδε Κόβητον Νον. Lect. 
σελ. 579. Πρβ. καί Μνημοσ. 1860, σελ. 108.

Ασίας—Λείας· Ξενοφ. Έλλην. Δ', γ', 211 ακαί Αγησίλαος 
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μεν είς Δελφούς άφικόμενος δεκάτην τών έκ τής Λείας τώ θεώ 
άπέθυσεν ούκ έλάττω εκατόν ταλάντων». 'Η ορθή γραφή έσώθη 
έν τω Άγησιλάω του Πλουτάρχου κεφ. 19 «και τήν δεκάτην 
άπέθυε τών έκ τής 'Ασίας λαφύρων εκατόν ταλάντων γενομε- 
νην». Α=Α και C =€·

πασών—πΛέον. Διόδ. Σικελ. ΙΕ', β', 3 «έκυρίευε δέ κατά 
μεν τήν Κύπρον τών πόλεων σχεδόν τι τό πΛέον». Τό ά'ρθρον 
ΤΟ δέν φέρεται έν τώ άρίστω τών κωδίκων, τό δέ πΛέον είνε 
Ημαρτημένη άνάγνωσις τοΰ πασών, ώς παρετήρησεν ό Κόβητος 
2Vor. Lwl. σελ. 460.

αστών—δέ τών (Α=Δ). Τηλεκλείδ. παρά Φωτ. Λεξ. σελ. 
504, 26:

άλλ’ ώς πάντων δέ τών λφστοις σεΐσαι και προσκαλέσαντες 
παύσασθαι δικών άλληλοφάγων.

Κάλλιστα τήν ρήσιν ταύτην έπηνώρθωσεν ό Πόρσων (Τ racis and 
Miscell. Crit. σελ. 287) μεταγράψας.

άλλ’, ώ πάντο ν αστών λώστοι σεΐσαι και προσκαλεσααθΑΙ, 
παύσασθΕ δικών άλληλοφάγων.

(Πρβ. και Κόβητον Μνημοσ. 1860, σελ. 390).
ΒΛόσωνος—Βαθέωνος. Σχολ. Πλάτ. Πολιτ. σελ. 498, α' 

«Ηράκλειτος Βαθέωνος Έφέσιος». Τό Βαθέωνος ούδέν άλλο 
εινε ή πλημμελής άνάγνωσις τοΰ ΒΛόσωνος (Δ=Α, Ο—© και 
C =€. ’Ίδε Κόβητον Μνημοσ. 1873, σελ. 431).

σχιή—αίχίη. Σουίδ. «Πενταθλος: Δημόκριτος ό Αβδηρίτης 
—Τούτου έστι και τό λόγος 'Ερμου αίχίη». Την αληθή γραφήν 
βλέπει τις παρά Διογένει τώ Λαερτίω Θ', 37 «Καί ήν ώς άλη- 
θώς έν τή φιλοσοφία πένταθλος—Τούτου έστί καί τό Λόγος έρ
γου σχιή» καί παρά Πλουτάρχω (ή Ψευδοπλουτάρχω) Ήθικ. 
σελ. 9, ς' ^Λόγος γάρ έργου σχιή κατά Δημόκριτον». Πρβ. καί 
Φίλων Τόμ. Γ', σελ. 206 «Λόγος γάρ έργου, φασί, σχιά, σκιάς 
δέ βλαπτούσης πώς ου τό έργον βλαβερώτερον;» καί ©εμίστ. σελ. 
171, 5 «καί έστι μέν δή άτεγνώς Λόγος έργου σχιή» καί σελ. 
246, 1 «λέγεται μέν ούν παρά πολλών ώς Λόγος έστιν έργου 
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σχιά» και Ψευδοφάλαρ. Έπιστ. 92 «δτι Λόγος έργου σχιά 
τοΐς σωφρονεστέροις πεπίστευται» ("ΐδε Βεντλήϊον Αίατρ. περί 
των 'Επιστ· τοΰ ΦαΛάρ. vxk. σελ. 227 Καλβ. κα'ι Λεννήπιον 
ΦαΛάρ. 'Επιστ· σελ. 260 καί Μουλλάχιον Λημοχρ. σελ. 285). 
Τδ σχιη κακώς άναγνωσθέν και μεταπεσδν είς τδ έκίη έγένετο 
έπειτα αιχίη κατά τροπήν τοϋ Ε είς τδ ΑΙ. Πρβ. Δόγ. Έρμ, 
Τόμ. Ε', σελ. 100

Παρά Πολυβίω Α', ια', 6 φέρεται «τω δέ πεζω στρατεύματι 
περί τάς Σύκεις καλουμένας», παρά δέ Διοδώρω τώ Σικελιώτη 
ΚΓ', α', 3 «οί δέ Καρχχδόνιοι τή πεζή στρατια παρενέβαλαν είς 
τάς καλουμένας Εύνεΐς».

Έν τω κώδικι τοϋ 'Ησυχίου άναγινώσκεται «Άεπάσιοχ : 
ασμένως, γαίροντα» άντι τοϋ άσπάσιον και « Αναθέης ('Ara· 
θίην): βασιλίσσης» άντι τοϋ άνάσσης (C=0) και «Αιαχτεθή- 
ναι: τελειωθήναι» άντι τοϋ όιανυσθήναι και «’Ενεκήγαχτα : 
ένορμήσαντα» άντι τοϋ έχσχήγαντα. Εύρίσκεται δ’ έν αύτω γε
γραμμένον καί <ινΕπι^α: όρνεα. Κύπριοι» καί «Σπίζα'. όρνιθά- 
ριον στρουθω έμφερές» καί αΣπιςία: τά όρνεα πάντα». "Οθεν 
μετατυποϋμεν τδ επι^α είς τδ σπιζία ολίγον φροντίζοντες τών 
ύπδ τοϋ Γοιβελίου γεγραμμένων Λε(ιΛ· Τόμ. Α', σελ. 34 καί 
σελ. 38. Οΰδαμώς δ’ ήμεΐς άμφιβάλλομεν ότι κατ’ έσφαλμένην 
άνάγνωσιν κεΐται παρά τώ Ήσυχίω «Άρίσπης : εϋλαλος, άρ~ 
τιος τοΐς επεσιν» άντι τοϋ άρτιεπης. νΑλλοι δυνανται ίσως νά 
πεισθώσι τω Γοιβελίω λέγοντι ΛεζιΛ. Τόμ. Α'. σελ. 65 «Wf. 
σπε=σπα, sprechen, in άρί—σπης* εϋλαλος (Hes.), wozu, 
wie wir zeigen werden, auch έ'-σπε-τε st. σέ-σπε-τε, ένι- 
σπεΐν κτλ. gehoreno. Σημειωτέον δ’ οτι, ώς παρά τω Ήσυχίω 
είνε γεγραμμένον άεπάσων άντι τοϋ haxcunor, οϋτω παρά τω 
Άριστοτέλει περί Ζω. Τστ. Τ', ς', 1 έπτάετος (καί έπάστος} 

τοϋ απαστος.
Έν τέλει παρατηροΰμεν οτι ουχι σπανία έν τοΐς άντιγράφοις 

είνε ή σύγχυσις τοϋ ογεΐν—εχειν^ σχώκ—εχων^ περί ής ποι
είται λόγον ό Κόβητος Μκη^οσ. 1862, σελ. 42 καί 217 και 
1878, σελ. 116 και 130 καί ό Ναβήρος Μκνροσ. 1857, σελ· 
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349 και 355 (Πρβ. και Έρουερδήνα Slud. Thuc. σελ. 136).

’Εν τή 'Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασσεως 
σελ. 1503 φέρεται «ό γάρ Μάρκος εκείνος—ό την έπι τή τυ- 
ραννίδι αιτίαν εχων και φυγή άϊδίω έλαθείς», άλλά πας τις εύ- 
κόλως νοεΐ δτι μόνος ό αόριστος (αιτίαν σχών—Καθείς) αρ
μόζει τή προκειμένη ρήσει (’Ίδε Κόβητον Παρατηρ. είς Λιοννσ· 
^Α2ιχ. σελ. 152). Και παρά τω 'Αρποκρατίωνι εύρίσκεται γε
γραμμένον έκ της επιτομής «'Ραϊσας: άντι τοϋ ραον εχων έκ 
της νόσου». Άλλά τό ραϊσας σημαίνει ραον αχών, ούχί ραον 
εχων. Τούναντίον δ’ έν τοΐς τοΰ Κλήμεντος σελ. 1012 άναγι- 
νώσκεται «μόνος έν άπασι γυμνός γεννάται δ άνθρωπος, ούχ δ- 
πλον, ούκ ένδυμα συγγεννώμενον αχών» άντι τοΰ εχων. Παρ’ 
'Ηροδότω Τ', 75 διττήν οί κώδικες παρέχουσι γραφήν, «αυτό 
τό άλσος έν άλογίη εχων ένέπρησε» και αχών.

Πιθανώτατον δ’ ήμΐν φαίνεται οτι ό Αριστοτέλης δέν έγραψεν 
έν τοΐς Τοπικοΐς βιβλ. Η', β', 2 (τόμ. Α', σελ. 264, 48 Διδ.) 
«άπαιτούμενος ένστασιν ού μή εχρ άποδοΰναι» άλλά «ού μή 
σγμ άποδοΰναι». Τούναντίον δέ τό παρά τω Γαληνω Τόμ. ΙΖ\ 
β', σελ. 535 κείμενον «είτε δέ τήν έξωθεν είσφερομένην τροφήν 
τω σώματι είτε τήν έν αύτω περισχοριένην εΐρηκε μοχθηριαν 
(Γρ. μοχθηράν], κτέ.» οφείλει ίσως νά μεταβληθή είς τό πε- 
ριεχομένην, άν μή προκρίνη τις τήν έκφοράν περιίσχοαένην.

§ 4. 7/ναιδευσάμην—?}ναιόησάμην.

Λεξικ. περί Πνευμάτ. σελ. 224 Βαλκ. «και τά άπό κλίσεως, 
οίον ήνόχλησα, ϊ^ναιδησάριην, ήνιάθην».

Επειδή συνηρημένος ένεστώς άναιδονριαι ούδέποτε ύπήρξεν 
έν τή Ελληνική γλώσση ούδ’ ήδύνατο νά ύπάρξη, άποφαινόμεθα 
άνευ τίνος ένδοιασμοΰ δτι άσύστατος και έκφυλος είνε δ άόριστος 
7}ναιδησά[ΐην. Τό έκ τοΰ έπιθέτου αναιδής παρηγμένον ρήμα 
έχει τύπον βαρύτονον λήγοντα είς ΕΓΟΜΑΙ, οίον άναιδένομαι^ 
έξ αύτοΰ δέ σχηματίζεται άόριστος ήναιδευσάμην, ον ούδαμώς 
όκνοΰμεν ν’ άποκαταστήσωμεν έν τω περί Πνευμάτων Λεξικω 
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άναγινώσκοντες «και τά άπδ κλίσεως, οιον ήνόχλησα, ήναδεο· 
σάμην, ήνιάθην».

"Εχομεν δ’ ικανά έκ συγγραφέων τοΰ μεταγενεστέρου έλληνι- 
σμοΰ νά καταλέξωμεν μαρτύρια τοΰ ρήματος αναδεύομαι, οιον

Ώριγέν. Τόμ. ΙΖ', σελ. 279 «έάν μή άναδεύηται πρδς τδν 
λόγον». Πρβ. και Ίω. Χρυσόστ. περί 'Ιερωσ. Γ', 16.

Φώτ. Έπιστολ. σελ. 521 «μέχρι τίνος ούκ ένδίκως αναι· 
όευόμενος κτέ.; ». Βιβλ. σελ. 480, 18 «αναδευομένης της 
μαινάδος και τδν Αθανάσιον—φθορέα καλούσης». Πρβ. και σελ, 
263, 24 και Λοβέκκιον Φρυν. σελ. 67.

Εύστάθ. σελ. 401, 21 «ώς άναδευσαμενην τδ άρπαγήναι». 
σελ. 570, 41 «δ καθ’ ήμών τών παίδων άναδευσάμενος», 
σελ. 1243, 15 «εί μή τδ άνδράποδον άναδεύσεται». σελ. 
1311, 50 «τολμηρδς άν είη δ άναδευσάμενος συνθεϊναι δνο
μα». Ποιείται δέ χρήσιν δ Ευστάθιος και τοΰ συνθέτου καταναι- 
δένομαι, οίον σελ. 63, 3 «διά τδ τολμήσαι καί αύτοϋ κατα· 
ναδεύσασθαι απειλής», σελ. 253, 37 «καταναδεύονται 
Ία συνήθη», σελ. 1197, 3 «και καταναδεύεται μέν δ μοιχός 
Άρης, περιγίνεται δέ ή παρθένος Άθηνά». Πρβ. καί Μικρ. Συγγρ. 
σελ. 41, 80 «κατά τών Σκυθών άναδευσαμένων» καί σελ. 
44, 87. σελ. 75, 53. σελ. 81, 94. σελ. 136, 22. σελ. 233, 5. 
σελ. 252, 8.

Κραμ. Άν. Παρ. Τόμ. Β', σελ. 97, 2 «καί ούτως είς τδ γρά- 
φειν κατά τής άληθείας δ κύων έτόλμησεν άναδεύσασθαι».

Ήσύχ. «Λιραίνει: αναδεύεται».
Θωμάς δ Μάγιστρος λέγει σελ. 21, 10 «Άπαναισχυντώ καί 

άπαναδεύομαι Αττικοί, ού χωρίς τής προθέσεως». Άλλ’ ούτε 
παρ’ Άττικω ούτε παρ’ άλλω παλαιώ εύρέθη τδ άπαναδεύο- 
μαι ίδιον ον τοΰ Βυζαντιακοΰ έλληνισμοΰ.

Καί δ Φρύνιχος άποδοκιμάζει τδ Αναδεύομαι γράφων σελ. 
66 «Αΰθαδίζεσθαι λέγε, μή άναδεύεσΰαι».

’Εν τοΐς Ίππεΰσι τοΰ Άριστοφάνους στίχ. 397 κεΐται «ώς 
δέ πρδς πάν αναδεύεται», άνθ’ ου παρά Σοΰίδα έν λέξει πάρε- 
στ7]κότος άναγινώσκεται «ό δέ πρδς πάν άναιδεύεται» καί έν
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λέξει πλημμελέστερον «ό δέ π^οσαναιόεύεται». Έν

τοΐς τοϋ Άνταττικιστοΰ σελ. 80, 30 φέρεται ^Αναιδίζεσθαι; 
Αριστοφάνης Τππεϋσιν».

Έν τω αύτω τοϋ Άριστοφάνους δράματι στίχ. 1206 έχουσι 
τάντιγραφα «οιμοι κακοδαίμων, νπεξ>ανα<Α εσθήσομαι» · Σχολ. 
και Σουΐδ. ^Τπεραναιδεσθήσομαι: τή άναιδεία νικηθήσομαι, 
οίον άναιδέστερός μου φανήσεται». Άλλά βάρβαρος ων δ τύπος 

'ύπεραναιόεσθήσοραι μετεβλήθη ύπδ τοϋ Έλμσληΐου εις τδν 
ύπεραναιό ευθησοματ. Ό Δινδόρφιος σημειοϋται έν τή έκδόσει 
τοΰ Άριστοφάνους Τόμ. Γ', σελ. 315 «άναιδεύεται] άναιδίζεται 
in exemplari suo invenisse videtur Antiatticista p. 80, 
30. άναιδίζεσθαι: Αριστοφάνης Ίππεΰσιν. Nisi haec glossa 
ad v. 1206. referenda, ubi ύπεραναιδεσθήσομαι legitur, 
quod ex ύπεραναιδισθήσομαι corruptum esse possit». Ό 
Βέργκιος ένέκρινε τήν γραφήν ύηεραναώ ευθήσομαι^ δ δέ Μεινέ- 
κιος και δ Τιββέκκιος τήν όπεραν α<Α ισθήσομαε.

Παρά Διογένει τώ Λαερτίω βιβλ. Η', 8 φέρεται «αύτοΰ λέ- 
γουσι καί τούς Σκοπιάδας ού ή άρχή’ μή άναίόεν μηδενί». Άλ
λ’ ή γραφή είνε προφανώς ημαρτημένη. ’Εν τή Κοβητείω έκδό- 
σει σελ. 206, 44 άναγινώσκεται «μή * άνααίόευ μηδενί», οπερ 
ούδέν ήττον πλημμελώς καί άδιανοήτως εχει. Έν τώ Αεξικώ 
τοΰ Σουίδα κεΐται (ίΉναιόηχότες : άναισχυντήσαντες», άνθ’ού 
δ Δινδόρφιος έγραψεν ήναιόΕΤχότες.

Σημαίνει δέ τδ ρήμα άναιόεύομαι κυρίως παρέχω ή εμφανίζω 
έμαυτδν ομοιον άναιδεΐ, προσφέρομαι μετ’ άναιδείας ή άναστρέ- 
φομαι ώς αναιδής, πράττω τά τών αναιδών ή μιμούμαι τούς α
ναιδείς, κτλ. Ύπάρχουσι δέ καί άλλα έν τή Ελληνική γλωσση 
κατά τδν αύτδν έσχηματισμένα τρόπον, οίον

—αχρατεύομαι- Άριστοτέλ. Τόμ. Β', σελ. 77, 8 
Διδ. «άπορήσειε δ’ άν τις πώς ύπολαμβάνων όρθώς άχρατεΰεταί 
τις», σελ. 77, 16 «ότι γάρ ούκ οΐεταί γε δ άχβατευόμενος 
πριν έν τώ πάθει γενέσθαι φανερόν» (Πρβ. και σελ. 78, 36 και 
σελ. 79, 21 καί 34 καί 53 καί σελ. 86, 41. Έτι δέ σελ. 199, 
39 καί 48 καί 50) Έγένετο δ’ ύπδ τοϋ Άριστοτέλους χρήσις

(Αθηναίου τεύχος ς' τόμου ζ'.) 33
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και τοΰ επιθέτου άκρατεντικός Τόμ. Α', σελ. 367, 1 «και άδι- 
κήματα άδικοΰσιν ού κακουργικά, άλλά τά μέν ύβριστικά τά δέ 
άκρατευτι.κά'ο > Το ενεργητικόν άκρατεύω εύρίσκεται έν άποσπά· 
σματι του Πλουτάρχου παρά Στοβ. Άνθολ. Τ', 46 «τί δ’ ού 
πάντων ορώντων άκραεευεες, άλλά καί σαυτόν αίδούμενος φεύ
γεις κτέ.;». ’Αλλ’ εύκόλως δύναται νά νομισθή κακή γραφή τοΰ 
άκρατ εύΕΙ ή άκρατεΰΗ.

άκρεθής—άκριθεύομαι. Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 615, 4 «ϊνα 
μηδέν περί τούτων άκριβευωμεθα». Βαρνάβ. Έπιστ. Β', 10 
«άκριθενεσθαι ούν όφείλομεν, άδελφοί, περί της σωτηρίας ημών». 
Έν τοΐς είς Πίνδαρον Σχολίοις σελ. 450 φέρεται κατ’ ενεργητι
κόν τύπον «οί γάρ μεθ’ "Ομηρον ούκ άκριβεύουσι την αντωνυ
μίαν», οπερ εκλαμβάνεται άντί τοΰ άκριβοϋσι.

αμαθής—αμαθεΰομαί· Ήσύχ. «Έρρωπίζομεν :—Τινές ρω· 
πίζειν άπέδοσαν το άτεχνεύεσθαι καί άμαθεύεσθαι κακώς».

δαψιΛής—όαψιΛεύομαι· Συχνότερον είνε το σύνθετον έπι- 
δαψιΛενομαι, δπερ καί παρά τοΐς δοκίμοις άπαντα. 'Υπάρχει 
καί ρήμα ενεργητικόν επιδαψιλεύω σημαίνον είμί δαψιλής ή ά
φθονος, οίον Άθήν. σελ. 650, β' «έπεί άπ’ αύτών καί ή Πελο
πόννησος Άπία έκλήθη διά τό επιδαψιλεύει·? έν αύτη τδ φυτόν, 
φησιν ‘Ίστρος έν τοΐς Άργολικοΐς». Παρ’Ήσυχίω κεΐται «Εύε- 
στώ:—ή άπό τοΰ δαψιλεϊ? τά πρός τό έσθίειν», οπερ δύναταί 
τις νά ύπολάβη πλημμελή άνάγνωσιν τοΰ δαψιλή είκαι. Αίαν 
δ’ άμφίβολον ήμΐν φαίνεται τό γεγραμμένον έν τώ Άνθολογίω 
τοΰ Στοβαίου Τόμ. Α', σελ. 7, 17 Μειν. «έλευθεριότητος δέ έστι 
τό προετικόν είναι χρημάτων είς τά έπαινετά καί τό έπιδαψι- 
λειν έπί τώ είς δέοντα άναλωθήναι». Τήν ρήσιν εύρίσκομεν ουτω 
προενηνεγμένην έν τή Διδωτείω έκδόσει τοΰ Άριστοτέλους Τόμ. 
Β', σελ. 245, 3 «έλευθεριότητος δ’ έστί τό προετικόν είναι χρη« 
μάτων είς τά έπαινετά καί δαψιλή έπι τώ είς τά δέοντα άνα
λωθήναι».

έγκρατής—έγκρατεύομαι· Φρυνιχ. σελ. 442 ίλ Ακρατ εύε- 
σθαι: άδοκίμω δντι οϊ γε πολλοί (Γρ. οί ΤΕ πολλοί) χρώνται 
τω όνόματι καί Μένανδρος. Λέγε ούν ούκ έγκρατεύεσθα^. Θωμ.
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Μαγιστρ. σελ. 1, 11 Ακραζεύεσθαι μηδαμώς είπης, άλλ’ ούκ 
έγκραζεύεσθαι». Το έγκραζεύομαι παρ’ ούδενι τών δοκίμων 
άπαντα, γίνεται δ’ αύτού χρησις ύπδ μόνων τών μεταγενεστέ
ρων, οίον Ψευδαριστοτέλ. Ήθικ. Εύδημ. Β', ζ', 8 (τόμ. Β', σελ. 
200, 3) « έγκραζεύεζαι όταν πράττη παρά την έπιθυμίαν κατά 
τόν λογισμόν». Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 424·, 15 «-έγκραζεύεζαι 
γαρ, φασιν, ούχ ό θανατιώσης γραδς άπεχόμενος άλλ’ δ Ααίδος 
και Φρυνης η τίνος τοιαύτης δυνάμενος άπολαΰσαι είτα άπεχό
μενος». Α' πρδς Κορ. Ζ', 9 «εί δέ ούκ έγκραζεύονζαι, γαμη- 
σατωσαν». Θ', 25 «πας δέ ο άγωνιζόμενος πάντα έγκραζεύε- 
ται» (Πρβ. Κλη'μ. Άλεξ. σελ. 558). Ώριγέν. Τόμ. ΙΓ', σελ. 17 
«δ κινηθείς μεν—έγκραζευσάμενος δέ», κτλ. Πλημμελώς έφέ- 
ρετο άλλοτε παρ’ Ίουστίν. Άπολ. Α', 29 «παραιτούμενοι τδ 
γημασθαι τέλεον ένεγκραζευόμεθα» άντι τού ένεκραζευόμεθα. 
Βρβ. Αεξικ. παρ’ Άλβέρτω Ήσυχ. Τόμ. Α', σελ. 855 «έν ώ 
χρόνω ένεκραζεύεζο» καί Γένεσ. ΜΓ', 31 «έςελθών ένεκραζεύ- 
ααζο», Εύρίσκεται δέ καί σύνθετον προεγκραζεύομαι και κα~ 
ζεγκραζευομαι. Όνόματα έκ τού έγκραζεύομαι παρηγμένα είνε 
τδ έγκραζευμα (’ΐάμβλ. Πυθαγ. 72) καί τδ έγκραζευζής (Εύ- 
στάθ. σελ. 554, 8 καί άλλ.). Περί τών ρημάτων έγκραζώ καί 
άκραζώ και τών ομοιων αύτοΐς θά διαλάβωμεν έν έτέοω τόπω.

εμβριθής έμβριθεύομαι—καζεμβριθεύομαι. Γενέσ. σελ. 60>
21 «θεοφιλώς τού βασιλέως καζεμβριθεύεζαι».

επιεικής—έπιεικεύομαι. *Εσδρ. Β', θ', 8 «και νύν έπιεικεύ* 
σαζο ημ~ν δ θεός». 'Ρητ. Ουαλζ. Τόμ. Γ', σελ. 480, 3 «καί 
άλλα έπιεικευομένων κινήματα». Εύστάθ. σελ. 970, 7 «δ μέν 
βασιλεύς—έπιεικεύεζαι». σελ. 1013, 15 «εί θέλοι έπιεικεύ- 
σασθαι». Κραμ. ’Αν. Παρ. Τόμ. Γ', σελ. 55, 5 «ήτοι έπιεικευ· 
σά<τάω μοι δ Άχιλλεύς». σελ. 70, 11 «Απιεικεύεσθαι ποιεί».

κακοήθης—κακοηθεύομαι. 1 αλ. Τόμ. ΙΒ', σελ. 30 «τών 
μεγάλων τραυμάτων έστί κολλητικός καί τών κακοηθενμένων 
(Γρ. κακοηθευΟμενών) ίατικός» (Πρβ. καί σελ. 95 καί 233). 
Τόμ. ΙΓ', σελ. 461 «οσαι τε κολλητικαί τούτων ύπάρχουσι καί 
δσαι τών κακοηθευομενων ίατρικαί» (Γρ. ίαζικαί· Πρβ. καί 
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σε'λ. 660 και 900). Τόμ. ΙΕ', σε'λ. 758 «-κακοηθευσαμένου δέ 
τοΰ νοσήματος». Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 626 «άλλά τών έπιγινομέ- 
νων κακοηθευομένω τώ πάθει», Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 464 «τά 
κακοήθη παθήματα παλίγκοτα καλεΐ και παλιγκοταίνειν τδ οίον 
πάλιν κακοηθεΰεσθαι». Ήσύχ. «Έγκιλικίζεται: κακοηθεύεται, 
κακοποιεί». Βεκκ. Άν. σελ. 233, 7 «τδ τοΐς δμμασιν έπιμύοντα 
μυκτηρίζειν και κακοηθεύεσθαι^· ΣγμΚ. Άριςοφ. Λυσιστρ. 
313 «έκακοηθεύσατο γάρ πρδς τδν δήμον έν Σάμω στρατη
γών». Πρβ. και Σχολ. 'Ιπποκρ. καί Γαλ. Τόμ. Β', σελ. 168 
καί 180. Λέγεται δέ καί κακοήθευμα·, οίον Πλούταρχ. Πομπ. 
37 «δ καλώς είκάζουσιν οί πλεΐστοι κακοήθευμα του Θεο- 
φάνους είναι». Έν ταΐς είς "Ομηρον Παρεκβολαΐς τοΰ Ευσταθίου 
σελ. 404, 8 κεΐται «την έκείνου ήρεμαίαν καί ακακοήθεντον

—κίνησιν».
μικροπρεπής—μικροπρεπεΰομαι. Συνέσ. Έπιστ. ΡΛΗ', σελ. 

275, α' «καί παραιτουμένω μέν τδ μικροπρεπεΰεσΘαι». Ό Έρ· 
χήρος ^Επιστο.Ιογρ. σελ. 724 καί σελ. LXXV1II) προΰκρινε 
την γραφήν σμικροπρεπεΰεσθαι.

νωχεΦής—τωχεΛεύομαι· Άκύλ. παρ’ Εύσεβ. Ευαγγ. Άποδ. 
Τ', ιδ', 9 «ιδού πύγε^ευομίνου^ ούκ εύθεΐα ή ψυχή μου έν αύ
τώ» καί άλλ. Έν τώ Λεξικώ τοΰ Ησυχίου φέρεται «ΝωχαΛί- 
ζει’ βραδύνει».

ποίυτε^ής—ποΛυτεΛεΰομαι· Διογέν. Ααέρτ. I', 11 «πέμ- 
ψον μοι τυρού, φησί (δηλ. δ Επίκουρος), Κυθνίου, ϊν’ όταν βού- 
λωμαι ποίυτε^έσασθαι δύνωμαι». Την ορθήν γραφήν ποΛυτε- 
Αεύσασθαι άποκατέστησεν δ Λοβέκκιος Φρυν. σελ. 67.

προπετής—προπετεύομαι. Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 7, 18 «πώς 
ού χρή ύφοράσθαι αύτδν έν τοΐς άδήλοις, ώστε μή κατακολου- 
θοϋντας αύτώ προπετεύεσθαι σελ. 46, 6 «μή πως—σφαλή 
προπετενσάμενος^ (Πρβ. καί σελ. 55, 6. σελ. 78, 19. σελ. 
402, 4). Ώριγέν. Τόμ. ΙΘ', σελ. 406 «τάχα δέ καί τών ιδιω
τών προπετευσαμένων περί τής τών τοιούτων διηγήσεως». Ώ- 
ραπόλλ. 'Ιερογλυφ. Β', 52 «άνθρωπον άσθενή καί προπετευόμε- 
ror βουλόμενοι σημήναι νυκτερίδα ζωγραφοΰσιν». Εύστάθ. σελ.
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667,40 «και μη έθέλειν θρασύτερον προπετεΰεσθαι^. σελ. 738, 
42 «τδ δέ προπετεΰσασθαι είξαι είπών» (Πρβ. και σελ. 970, 
9). Ήσύχ. «Λαβράζει: λάβρος γίνεται, άκολασταίνει, π^οπε- 
ζεύεται». Τοΰ ενεργητικού τύπου έποιήσατο χρήσιν δ Τζέτζης 
Έπιστ. σελ. 525 Κισλ. Το τοΰ Ψευδοδημοκρίτου (σελ. 328 
Μουλλ.) «άσκεπτως ού δει προπετεϊν έν τω κοίνειν» οφείλει 
ίσως νά μεταβληθή είς τδ προπεΣεΐν.

προσηνής—προσηνεύομαι. Ήσύχ. «Σαίνει: κολακεύει, προ- 
σηνεύεται».

ύδαρής — ύδαρενομαι. Έπιφάν. Τόμ. Β', σελ. 568, 20 
«άλλά μή τινες πάλιν ύόαρευόμενοι νομίσωσιν». σελ. 571, 2 
«παρεκβάλλουσα τούς ύδαρευομένους έν τή έκκλησία». Πρβ. 
καί σελ. 550, 15 «ούκ έζυδαρευοριένη ουδέ ραθύμους τούς τδν 
δρόμον τελοΰντας παρασκευάζουσα».

Σημειωτέον δ’ ότι δ Μεινέκιος ποιούμενος λόγον (Vindic. 
Strabon. σελ. 151) περί τοΰ έν τοΐς άντιγράφοις τοΰ Στράβω
νος σελ. 429 άναγινωσκομένου «ύστερον δέ πάντων ύπδ μίαν 
εξουσίαν ύπηγμένων, άπαντα τελευτά πάσι κα'ι άνέωγε» διττήν 
είσηγήσατο γραφήν, «άπαντ άτεΛή τε πάσι» καί «.άπαντ άτε- 
Λεΰεται πάσι», ήν καί κατεχώρισεν είς τδ έδαφος (σελ. 604, 
29).

Ού μόνον δ’ έκ τών είς ΗΣ περατουμένων έπιθέτων παρήχθη- 
σαν ρήματα διά τής καταλήξεως ΕΥΟΜΑΙ άλλά καί έκ τών είς 
ΟΣ. Είνε δέ μείζων δ άριθμδς τών παρά τά είς ΟΣ γενομένων ή δ 
τών παρά τά είς ΗΣ, οίον

αγροίκος—άγροικενομαι.
άδιανόητος—άδιανοητενο/ιαι.
αισχρός—αίσχρεύομαι—καταισχρεύοριαι ('ϊδε Λοβέκκιον 

Φρυν. σελ. 67).
άκαιρος—άκαιρεΰομαι· 
άΛογος—άΛογεύοριαι.
αναίσθητος—άναισθητ εύοριαι· Φρύνιχ. σελ. 349 « Αναι~ 

σθητεύομαι: τδ μέν όνομα αναίσθητος δόκιμον, τδ δέ ρήμα ού- 
κέτι. Λέγε ούν ούκ αισθάνομαι». Θωμ. Μάγιστρ. σελ. 49, 9 
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^Αναισβητεύομαι μη εϊπης άλλ’άναισθητως έχω καί ούκ αι- 
σθάνοααι και άναισθητώ. Δημοσθένης’ έπεπείσμην δέ υπέρ έμαυ- 
τοΰ τυχόν μέν αναίσθητων». Έν τω Μεγάλω Έτυμολογικω σελ. 
102, 5 είνε γεγραμμένον «Άναισθητώ: άναισθητεύομαι^ (νΐδε 
Λοβέκκιον Φρυν. σελ. 349).

αξιόπιστος—άξιοπιστεύομαι—καταξιοπιστεύομαι.
απάνθρωπος—άπανθρωπεόομαι. Πολ,υδεύκ. Β', 5 «προση- 

κοι δ’ άν άνθρώπω φιλάνθρωπος, φιλανθρωπία, φιλανθρώπως, φι- 
λανθρωπεύεσθαι’ άπάνθρωπος, άπανθρωπία, άπανθρώπως’ ού γάρ 
και άπανθρωπεύεσθαι». Άλλά Η', 14 «παραπείθεσθαι, άπαν- 
θρωπεύεσθαι, έτερορρεπεΐν». Άνεγνώσθη δ’ ύπό τινων και έν 
τοΐς Ίπποκρατείοις Τόμ. Γ', σελ. 577 «σιγηροίτε γάρ ένίοτέ 
είσι καί μονηρεες καί φιλέρημοι τυγχάνουσι’ άπανθρωπενονταί 
τε ξύμφυλον όψιν άλλοτρίην νομίζοντες» άντι τοΰ άπανθρω- 
πέονται. Πρβ. καί τζέτζ. Χιλ. Ζ', 880 καί 885.

απειρόκαλος—άπειροκαλενομαι.
άπληστος—άπληστεύομαι·
άργός—άργεύομαι·
άρεσκος—άρεσκεύομαι—εςαρεσκεύομαι. Λέγεται δέ καί 

ά,ρίσκενμα και άρεσκευτικός.
αστείος—αστειεύομαι·
άσωτος—άσωτεύομαι-—κατασωτεύομαι.
άτεγνος—άτεγνεύομαι- ΤΙσύχ. « Έρρωπίζομεν : — Τινές 

ρωπίζειν άπέδοσαν τό άτεχνεύεσθαι καί άμαθεύεσθαι». Φέρεται 
δ’έν τω κώδικι τοΰ ^Ησυχίου καί «Έριωπιζόμην : η τεχνητευό- 
μην η σόμμικτα σχήματα είχον», οπερ ό Βεντληϊος ^Επιστ. 
προς Μΐλλ· σελ. 55) μετέγραψεν « Έρρωπίζομεν: ήτε^νι- 
τεΰομεν η σόμμικτα χρώματα εϊχομεν». Άλλά ρήμα άτεχνι- 
τεύω η άτεγνιτεύομαι δέν είνε δυνατόν κατά την φύσιν της 
Ελληνικής γλώσσης νά ύπάρχτ]. Μόνον τό άτεχνεύομαι έχει 
όρθώς.

βδελυρός—βδελυρεύομαι. Σχολ. Δημοσθ. σελ. 254, 15 
«μέμφονται καί τη λέξει δικαίως' τό γάρ νεοπλούτου καί τυ- 
ραννίζοντος καί βδελυρεύσεταί τις και οσα τοιαΰτα ού συνηθη
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Δημοσθένει» καί σελ. 259, 18 nβδελυρεύσεται: σημείωσαι τδ 
βδελυρεύεται άντι τοΰ άκολασταίνει». Πρβ. και Φώτ. Βιβλ. σελ. 
491, 27 «δ δέ νϋν λόγος έχει τι και τών ού λογάδων φωνών, 
ώσπερ τδ νεόπλουτος και τδ βδελυρεύεσθαι και έτερά τινα 
τοιαΰτα» (’Ίδε και Αοβέκκιον 'Ρηματ. σελ. 198).

βωμολόχος—βωμολοχεύομαι. Πρβ. καί βωμολόχευμα. 
Αδόκιμος εινε δ ενεργητικός τύπος βωμολοχεύω^ ού φέρεται 
χρήσις παρ’ 'Ησυχίω λ. Λύσβιος ωδός «καί πρδς τδ βωμολο- 
χεύειν τρεπων» και έν άποσπάσματι τοϋ Αιλιανοΰ παρά Σουϊ- 
δα λ. Διονυσίων σκωμμάτων «θεοϋ όπιν ούκ άλέγων ούδέ κα- 
τεπτηχώς Άδράστειαν άφυκτον, δ βωμολοχεύων άεί και πέρ- 
περα γλισχρευόμενος». Υπάρχει δέ και ρήμα βωμολοχω.

γλίσχρος—γλισχρεύομαι·
γοργός—γοργεύομαι.
δόλιος—δολιεύομαι· Βεκκ. Άν. σελ. 64, 6 «Σισυφίζειν: 

πανουργεύεσθαι και δολιεύεσθαι και δολίως τι πράττειν».
δύστροπος—δυστροπεύομαι· Ό Λοβέκκιος Ρηματ· σελ. 

199 μνημονεύει τδ ενεργητικόν δυστ ροπεύω, άλλ’ημείς ευρο- 
μεν παρά τω Εύσταθίω σελ. 973, 21 «δ ποιητής πλάττει αύ
τήν δυατροπευομύνην συνήθως». Μεγάλως δέ θαυμάζομεν πώς 
δ σοφδς ούτος άνήρ ύπέλαβε ('Ρηματ· σελ. 198) ότι ύπδ τοΰ 
Απολλώνιου περί Συνδ. σελ. 501, 18 έγένετο χρήσις τοϋ ρή
ματος άπαιδευτεύω· Παρ’ Άπολλωνίω κεΐται «δτι ήπαιδεύτη- 
σας δαρήσγ», οπερ είνε αόριστος ούχι τοϋ άπαιδευτεύω άλλά 
τοϋ άπαιδευτω (Πρβ. καί Βεκκ. Άν. σελ. 954, 25).

επαρίστερος—έπαριστερεύομαι·
έπίληπτος—έπιληπτεύομαι·
ευτράπελος—εύτραπελεύομαι· Πλημμελώς παρ’ Εύσταθίω 

σελ. 1053, 19 άναγινώσκεται «εί γε καί θεούς αύτόχρημα τούς 
μεγάλους ίχθϋς έκάλεσαν εύτραπεζευόμενοι» άντι τοϋ εύτρα- 
πελευόμενοι. Πρβ. σελ. 1324, 24 «άλλως εύτραπελεύσατο».

ιλαρός—ίλαρεύομαι—προσιλαρεύομαι.
ισχυρός—ίσχνρεύομαι—κατιαχνρεύομαι·
ιταμός—ίταμεύομαι.
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χαχόσγοΛος—χαχοσχοΛεύομαε.
κακότροπος—χακοτροπεύομαε.
κομψός—κομψεύομαε.
Λάβρος—Λαβρενομαε.

Λα ειπρόφωνος—Λαμπροφωνεύομαε.
Λαμυρός—Λαμυρεύομαε.
Λιγνός—Λεχνεύομαε. Πρβ. και Λεμβεύομαε.
μαΛθαχός—μαΛθακεύομαε.
νωθρός—νωθ ρεύομαε. Πολυδεύκ. Θ', 137 «ών ουκ εστι τά 

ρήματα δτι μη παρ’Υπερείδη τό νωθρεΰεσθαε έν τω ύπέρ Λυ- 
κόφρονος, οπερ έγωγε ού πάνυ επαινώ». Έν βιβλ. Α', 159 φέ
ρεται «ραθυμεΐν, βλακεύειν, νωθρεΰεεν». Έν τοΐς λεξικοΐς μνη
μονεύεται και ρήμα νωθρεώ έκ τοϋ Διοσκορίδου. Έ ρήσις τοϋ 
Διοσκορίδου Τόμ. Β', σελ. 12 έχει ουτω’ «πελιούσθαί τε και 
νωθρεάν και καταψύχεσθαι καί ναρκάν». Άλλ’ ή αληθής γραφή 
είνε ωχρεάν. Πρβ. σελ. 11 «καί πελιδνοϋσθαι και ωχρεάν».

πανούργος—πανουργεύομαε. Έν τω μεγάλω Ετυμολογι
κοί σελ. 29, 23 κεΐται « Αίγυπτιάζειν* τό πανουργεύεεν και 
κακοτροπεύεσθαι». Πρβ. καί 'Ρήτ. Ούαλζ. Τόμ. Α', σελ. 475, 
2 «τά Σισύφου πεπανούργευκεν». Ύπό τών δοκίμων έλέγετο 
πανουργώ. Έν τοΐς τοϋ Γαληνού άπαντα Τόμ. Ε', σελ. 72 
«λόγοι τινές δντες ψευδείς είς ομοιότητα τών αληθών πεπα~ 
νουργΕΥμένοε» καί σελ. 250 «κατά τό τής λέξεως σχήμα 
πεπανουργΗμένην αμφιβολίαν έπεσπάσατο» καί Τόμ. Τ', σελ. 
269 «διττόν γάρ ένταϋθα πανουργΕΤΕταε — ώς δ’ άν τις 
μάλιστα γνωρίζη τό πεπανουργΗμένον» καί Τόμ. ΙΕ', σελ. 
105 «μηδέπω πεπανουργΕΤμένων τών έπιγραφών» καί Τόμ. 
ΙΗ', ά, σελ. 277 «ούκ άκόμψως πεπανουργΗμένους». Πρβ. 
καί Βεκκ. Άν. σελ. 47, 27 «κεκιβδηλευμένον νόμισμα : τό ά- 
δόκιμον καί πεπανουργΕΎμένον». Άλλ’ άπιθανώτατον ήμΐν 
φαίνεται δτι παρέλαβεν ό Γαληνός τόν ένεστώτα έπί πάθους* 
οθεν μετατυποϋμεν τό πανουργεύεταε είς τό πανουργεεταε. 
Δύναται δέ τις νά ύποπτεύση δτι και άντί τού πεπανουργευ~ 
μένοε καί πεπανουργευμένων έκειτο κατ’άρχάς πεπανουργη- 
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μόνοι και πεπανουργημένων. Το έν ταΐς Έπιστολαΐς τοϋ Φω
τίου σελ. 163 «παραφθείρει? τούτους καί ΰποσπάνκαζεπανουρ” 
γΗσαζο» εινε πάντως πλημμελής άνάγνωσις τοϋ καζεπανουρ·> 
γΕΥσαζο. Πρβ. Ψαλμ. ΠΒ', 4 «έπί τόν λαόν σου καζεπανουρ· 
γΕΥσανζο γνώμην».

παράβολος—παραβολεύομαι.
πέρπερος—περπερεύομαι.
πιθανός—πιθανεύομαι. Πρβ. καί όιαπιθανεύομαι καί κα~ 

ζαπιθανεύοιιαι.
πονηρός—πονηρεύομαι. Λέγεται και όιαπονηρεύομαι και 

συμπονηρεύομαι. Σφά)Λεται δ Κυννήρος Λιεζοθ· Γραμμ. Ίόο.. 
Β', σελ. 98 έκδ. β'.

σοβαρός—σοβαρεύομαι—κατασοβαρεύομαι.
σζέριφος—σζερίφη—σζεριφεύομαι. Ήσύχ. « Σζεριφευο~ 

μένη: παρθενευομένη».
σζωμύλος—σζωμυλεύομαι. Άλκίφρ. Έπιστ. Β', β', 3 «καί 

σζωμυλεύεσθαι θέλει καί είρωνεύεσθαι». Κλημ. σελ. 297 «μη 
τοίνυν μηδέ οί άντρες — άδολεσχούντο^ν σζωμυλευόμενοι». 
Πρβ. καί Φώτ. Βιβλ. σελ. 415, 37 καί Εύστάθ. σελ. 78 6, 28. 
Τό παρά τω Κλη'μεντι σζωμυλευόμενοι μετέβαλεν δ Κόβητος 
(Λογ. Ερμ. Τόρ.. Α', σελ. 236) είς τδ σζωμυλλόμενοι^ άπε- 
φηνατο δέ καί περί τοϋ παρά τω Άλκίφρονι σζωμυλεύεσθαι 
(Var. Lect. σελ. 49J οτι είνε βάρβαρος τύπος αντί τοϋ σζω~ 
μύλλεσθαι. ’Εν τοΐς εις Αισχύλον Σχολίοις σελ. 330, 8 εύρί
σκεται γεγραμμένον «παλινστομεΐς: ηγουν πάλιν σζωμυλεύ· 
εις». Πρδς τδ σζωμυλεύομαι δύναται τις νά παραβάλη τδ 
όαιόαλεύομαι^ οθεν τδ όαιόαλεύζρια.

τρυφερός—τ ρνφερεύομαι.
υπερήφανος—ύπερηφανεύομαι. Λέγεται και ύπερηφανεύω. 

Παλαιότερον τούτων καί δοκψ.ώτερον είνε τδ ύπερηφανώ. Έν 
τω Μεγάλω Έτυμολογικω σελ. 778, 49 φέρεται «Ύπερηφα- 
νέω ύπερηφανώ καί ύπερηφανεύω έκ τοϋ υπερήφανος». Πρβ. Λο- 
βέκκιον 'Ρηματ. σελ. 199.

φιλάνθρωπος—φιλανθρωπεύομαι. Πολυδεύκ. Β', 5 «προ- 
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σηκοί δ’άν άνθρώπω φιλάνθρωπος, φιλανθρωπία, φιλανθρώπως, 
φιίανθρωπεΰεσθαι^ καί Γ', 119 «ρήματα δέ λαμπρύνεσθαι, 
έπιδαψιλεύεσθαι, φιΛανθρωπεύεσθαι» και Δ', 12 «ευγνωμο· 
νειν, φιίανθρωπεύεσθαι» καί Η', 11 «φι.Ιανθρωπεύεσθαι, 
έλεεΐν». Πρβ. Δημοσθέν. σελ. 384, 139, κλπ. Λέγεται δέ και 
φι.Ιανθρωπευμα. Έσχηματίσθη δ’έκ τοΰ καί ρή
μα φιίανθρωπω· Πρβ. και μισανθρωπω καί φυγανθρωπω 
έτι δέ συνάνθρωπό) (συνανθρωπίζω, συνανθρωπεύομαι).

φιΛοόεσποζος—φιΛοόεσποτεύομαι· Πρβ. και φιΛοό εσποζ ω.
φρόνιμος—φρονιμεύομαι. Φρύνιχ. σελ. 386 «·Φρονιμεύε~ 

σθαι μή λέγε, φρονεΐν δέ τά όντα». Πρβ. καί φρονίμευμα καί 
φρονίμευσις.

γρηστός—γρησζεΰομαι.
ψυχρός—ψυχρεύομαι. Πρβ. και ψύχρευμα.
Έν τω Μεγάλω Έτυμολογικω σελ. 29, 23 φέρεται καί γρα

φή «τό πανουργεύειν καί σκυθρωπεύεσθαι», ήτις εύλόγως άπο- 
δοκιμάζεται. Τό έν τω ’Ίωνι τοΰ Εύριπίδου στίχ. 877 κείμενον 
αψυγά δ’ άλγεΐ χακοΰουίευθεϊσ » μετεβλήθη ύπό μέν τοΰ 
Έρμαννοΰ είς τό κακά ρουίευθεϊσ Ί ύπό δε τοΰ Βαρνεσιου και 
τοΰ Βαδάμου είς τό κακο6ουΙηθεϊσ\ δπερ καί ό Ναύκιος ένέ- 
κρινε (Πρβ. Αοβέκκιον Φρυν. σελ. 624 καί Έρουερδήνα Εύριπ. 
Ιων. αε\. 183).

Καταλέγοντες οσα ειχομεν πρόχειρα ρήματα παραχθέντα 
διά της καταλήξεως ΕΥΟΜΑΙ έξ έπιθέτων είς ΟΣ περατουμένων 
παρελίπομεν επίτηδες τά γενόμενα έξ έπιθέτων τελευτώντων 
είς ΙΚΟΣ, ϊν’ ιδία αύτά έπεξέλθωμεν. Είνε δέ τά γνωστά ήμΐν 
ύπάρχοντα τάδε.

απλοϊκός—άπίοΐκεύομαι* Εύστάθ. Μικρ. Συγγρ. σελ. 118, 
18.

γραμμαζικός—γραμματ ικευομαι. Άνθολ. Παλ. Θ', 169 
«μήνις Ά/ιλλήος και έμοί πρόφασις γεγένηται ούλομένης πε- 
νίης γραμμαζικενσαμενω^ (Πρβ. και Φώτ. Έπιστ. σελ. 541 
καί Εύστάθ. σελ. 1809, 10). Λέγεται δέ και άγραμμαζίκευζος 
(Εύστάθ. σελ. 109, 6 καί Βεκκ. Άν. σελ. 728, 5).
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διαλεκτικός—διαλεκτικεύομαι· Γαλήν. Τόμ. ΙΓ', σελ. 573 
«διά τούς ούκ έν καιρώ διαλεκτικευομένους»· Πρβ. και Μάρκ. 
Άντων. Η', 13.

έκτικός—εκτικεύομαι.
ηθικός—ήθικεύομαι. Ζων. Έπιτ. Ίστορ. Τόμ. Α', σελ. 3, 1 

Δινδ. «έστι δ’ού γνωμολογεΐν τε και ηθικεύεσθαι». Εύστάθ. 
σελ. 930, 40 «την Έκάβην ήθικευομένην τόλάσαςΌ (Πρβ. και 
σελ. 602, 33). Σχολ. Ίλ. Τόμ. Γ', σελ. 334, 23 «ήθικεύεται 
δέ δοκών αύτοΐς χαρίζεσθαι». Σχολ. Αίσχύλ. σελ. 135, 16 
«■ήθικεύσαντο τάς διωκτρίας προπομπούς εΐπούσαι».

κωλικός—κωλικεύομαι. Άφροδ. Προβλ. Β', 73
«και τινες βουλιμιώντες καί κωλικευόμενοι»·

κωμικός—κωμικεύομαι. Ψευδολουκιαν. Φιλοπ. 22 «ϊν’ εϊ- 
πω τι κωμικευσάμενος». Έτυμ. Μεγ. σελ. 92 27 «ο δέ Αρι
στοφάνης κωμικευόμενος λέγει». Φώτ. Έπιστ. σελ. 447 «κατά 
τον καλώς αύτον κωμικευσάμενον Άριστοφάνην» (Πρβ. και 
σελ. 494.) Εύστάθ. σελ. 633, 62 «κωμικέυσάμενος έκεΐνος». 
σελ. 772, 13 «ον και τρέσαν εΐποι ά'ν τις κωμικευόμενος» * 
σελ. 824, 49 «έ’χοι δ’ άν ενταύθα τις κωμικευόμεκος μνησθη- 
ναι» (Πρβ. κα'ι σελ. 1257, 58. σελ. 1286, 7. σελ. 1428, 44. 
σελ. 1482, 65. σελ. 1563, 13).

λογικός—λογικεύομαι. Έπιφάν. Ταμ. Β', σελ. 608, 17 «περί 
τδ λογικεύεσθαι δέ προέκοψαν καλλωπιζόμενοι». σελ. 651, 1 
«ϊνα δή και ταύτα αύτοϊς έπιτρέψωμεν λογικεύεσθαι». Πρβ. και 
Λοβέκκιον Φξ>υν. σελ. 198. Λέγεται δέ κα'ι συλλογικεύομαι.

μαθηματικός—μαθηματικεύομαι. 'Ρήτορ. Ούαλζ. Τόμ. Β', 
σελ. 132, 2 «ή θεολογεί ή μαθηματικεύεται».

μουσικός—μουσικεύομαι. Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 754, 14 «ο 
μουσικευσάμενος πλείον παρά τούς ίδιώτας τέρπεται πρδς 
μουσικών ακροαμάτων» [(Πρβ. και σελ. 755, 14). Άθήν. σελ. 
510, δ' «περί τίνος μουσικευομέκου λέγων φησί». Πρβ. και 
Έτυμ. Μέγ. σελ. 513, 28 και Σχολ. Πινδ. σελ. 376.

παθικός—παθικεύομαι, Άνθ. Παλ. ΙΑ', 73 «κολλάται. 
κνίζει, παθικεύεται».
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ποιητικός—ποιητικεύομαι. Εύστάθ. σελ. 79, 13 «έκείν/τ 
μέν γάρ τοΐς ποιητικενομένοις δυσχερές φαίνεται». Πρβ. και 
Σχολ. Άράτ. σελ. 62, 36 κα'ι σελ. 107, 27 και σελ. 111, 
25 Βεκκ.

πολιτικός—ποΛιτικεύομαι. Βεκκ. Άν. σελ. 454, 5 « Α
στείος: — ποάιτικευόμενος» καί σελ. 454, 11 « Αστείους: 
άστεϊζομένους, ποΛιτικευομένους». Πρβ. καί Πειρσώνα Μοίρ* 
σελ. 76.

πρακτικός—πρακτικεΰομαι. Διονύσ. Άρεοπαγ. σελ. 196.
σκηνικός—σκηνικεύομαι. Μέμν. παρά Φωτ. Βιβλ. σελ. 237, 

15 αάλλ’ έκείνοις μέν ταϋτα ό Κοννακόρηξ έσκη> ικεΰετο».
στωΐκός—στωϊκεύομαι. Νουμην. παρ’ Ευσεβ. Προπ. Εύαγγ. 

ΙΑ', ζ', 13 «αύτός μέν άν δηπουθεν έστωΐκεύετο πρός τούς 
παΐδας».

τραγικός—τραγικεύομαι. Σχολ. Άριστοφ. σελ. 325, 23 Διδ. 
«έτραγικεύσατο τνί φράσει». σελ. 357, 40 «ταϋτα έκ Τηλέ- 

φου Εύριπίδου τραγικεύεται'ο. Πρβ. καί σελ. 167, 27 «όρχού- 
μενος δ γέρων παρατραγικεύεται». Τοϋ τραγικεύομαι ποιείται 
χρησιν καί δ Εύστάθιος Μικρ. Συγγρ. σελ. 216 95 καί σελ. 
268, 4.

φθισικός—φθισικεύομαι. Γαλήν. Τόμ. ΙΓ', σελ. 17 «η 
χρώμαι πρός φθισικευομένους»· σελ. 62 «ταύτας καί τοΐς φθι- 
σικευομίνοις διδόασι» (Πρβ. καί σελ. 71 και 94 και 96 και 
114).

φορτ ικός-^φορτ ικεύομαι. Σχολ. Άριστοφ. σελ. 275, 24 
«ώς παρ’ εκαστα έν ταΐς κωμωδίαις φορτικευομένου». Πρβ. 
καί Σχολ. Αίσχύλ. σελ. 321, 24. Εύρίσκεται καί σύνθετον ψ- 

φορτικεΰομαι,
φυσικός—φυσικενομαί· Γαλήν. Τομ. ΙΗ', ά,σελ. 255 «εί δέ 

δ μεθοδικός φαίη λεληθότως φυσικευόμενος^ (Πρβ. και σελ. 256). 
'ρ-^τ. Ούαλζ. Τόμ. Γ', σελ. 607, 25 «καί φιλοσοφήσεις έν τοις 
τοιούτοις καί φυσικεύση». Κραμ. Άν. Ό^. Τομ. Γ', σελ. 206, 
6 «τόν έν Τιμαίω φυσικευσάμενον». τζετζ. Έξηγ. είς Ίλ. 
σελ. 89, 23 Έρμ. «άλλά περίεργον τό περί τών πάρεργων τοι- 
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αϋτα ημάς φυσικεύεσθαι εργώδες γάρ κα'ι τών δυσχερέστατων 
λέγειν έστι καί περί μόνων ών γνσικεΰεται 'Όμηρος» (Πρβ. καί 
σελ. 94, 2). Και παρ’ άλλοις δ’ άπαντα τδ περί ού δ λογος ρή
μα. Τδ όνομα φυσίκευμα βλέπει τις παρά τώ Τζέτζτ) Χϊλ. ΙΑ' 
480.

Υπάρχει δέ και ρήμα άττικεΰομαι έκ τοϋ Αττικός και Θη· 
Λυκεύομαι έκ τοΰ θηλυκός, οιον Εύστάθ. καθ’ 'Τσμίν, και 'Y- 
σμιν. ΙΑ', 19 «καί τήν γλώτταν άττικευομένην εχων ώς τά 
πολλά καί κομψευομένην ύπόσεμνα». Κλήμ. Άλεξ. σελ. 570 
«άπαλλάττονται γάρ θη,ΐυκευόμενοι καί ίμειρόμενοι τοϋ ζήν».

Παρατηρητέον δ’ οτι ούδέν τών ρημάτων τούτων έγινώσκετο 
ύπδ τών παλαιών, 'Όθεν γράφει δ Πολυδεύκης Δ', 17 « Και 
άπδ μέν τοϋ γραμματικού ρήμα ούκ έστιν, εί μή λόγω τδ γραμ
ματικόν είναι, ρητορεύειν δέ. Καί πολιτικόν είναι’ ουδέ γάρ τού- 
τω ρήμα ύπόκειται—Άπδ δέ τοϋ ποιητικού τδ ποιεϊν’ άλλά 
καί τοΰτο διά τήν έπί πολλών χρήσιν άμφίβολον, εί μή τις αύ- 
τώ προσθείη τό ποιήματα. Παρόμοια δ’ άν τις καί περί τοΰ 
μουσικού φαίη».

’Εν ταϊς Νεφέλαις τοΰ Άριστοφάνους στίχ. 15 άπαντα: 

ίππάζεταί τε και ξυνωρικεύεται.

έν δέ τοϊς 'Ιππεΰσι στίχ. 270 κεΐται:

ώς δ’άλαζών, ώς δέ μάσθλης· είδες οϊ’ δπέρχεται 
ώσπερε'ι γέροντας ημάς και κοβαλικεύεται;

Πρβ. καί στίχ. 332 «καί θράσει καί κοόα.Ρκεΰιιασιν». Τό 
έπίθετον κοβα.Ιικός δέν εύρίσκεται έν τοϊς σωζομένοις ποιήμασι 
καί συγγράμμασι, τό δέ συνωρικός έφέρετο άλλοτ’έν τώ Όνο- 
μαστικώ τού Πολυδεύκους βιβλ. Ζ', 205 «συνωρίς, συνωρικός 
ή Κώος» (Πρβ. Λοβέκκιον 'Ρηματ. σελ. 198), άλλά κατά τήν 
Βεκκήρειον έκδοσιν σελ. 323 άναγινώσκεται «συνωρις ή κώος».

Εύρίσκονται δ’ έν τή 'Ελληνική γλώσση καί ρήματα είς ΕΙΌ- 
ΜΑΙ παρηγμένα έξ επιθέτων μή ληγόντων είς ΗΣ ή ΟΣ, οίον ά^α~ 
φονεύομαι έκ τού άλαζών καί ειρωνεύομαι έκ τοΰ εύρων, κτλ., 
καί έκ προσηγορικών προσέτι ονομάτων, οίον άνόρενομαι έκ 
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τοΰ άνήρ καί ανθρωπεύομαι έκ τοΰ άνθρωπος, κτλ. Περί 
πάντων τούτων, ώς και περί τοΰ εύρυβατεύομαι και αί£ωζειίο- 
μαι καί φαλκιδεύομαι, θά διαλάβωμεν μετ’ ακρίβειας έν άλλω 
τόπω.

Έν Άθήναις τή 21 Μαρτίου 1879.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟΝΤΟΣ.

Σελ. 362, 12 γραπτέον: Α d vers ar. σελ. 362, 18 γραπτέον: ώ σ- 
περεί χρησμούς. σελ.362, 24 γραπτέον: (Γρ. άλλοΣ άλλΗς) 
έπέστησαν.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

1.

Έκδίδοντες έν τω παρελθόντι τεύχει δύο τρεις προευκλει- 
δείους έπιγραφάς έλησμονήσαμεν νά συνεκδώσωμεν καί ένα τών 
χρόνων έκείνων ορον, εύρεθέντα ήδη προ ενός έτους ένταΰθα έν 
Άθήναις πλησίον τών αντηρίδων της ύποδομής τοΰ ανατολικού 
μέρους τοΰ κοίλου τοΰ Διονυσιακού Θεάτρου. Καί δ δρος ούτος 
είναι πώρινου λίθου, ώς πάντες οί τών χρόνων έκείνων. Καί δέν 
διεσώθη μέν άβλαβης, άλλά φαίνεται ότι δέν έλειψαν αύτού είμή 
τρία μόνον γράμματα, καθόσον τό άνω μέρος καί τό πρός δεξιά 
τω δρώντι ώς καί τό κάτω σώζονται, καί μόνον τό πρός αριστε
ρά μέρος, ένθα ήτο ή άρχή τών ανέκαθεν δύο καί μόνων στίχων, 
έκολοβώθη. Έχει δέ τάδε τά γράμματα’

&οη"ο
ρ/

τά όποια ευκόλως συμπληρούνται εις’ Η ο) δ δ II ό j ( ρ) ο ς. Δέν 
πρέπει δέ νά παραξενευθή τις διά τήν τόσην απλότητα καί γένι- 
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κότητα της επιγραφής, διότι εύρέθησαν ηδη και άλλαι τοιαϋται. 
νΐδε CIA. I. 495. 506. 527. 'H θέσις έν ή ήσαν ιδρυμένοι οι 
λίθοι έδήλου και μόνη το άναγκαΐον νά δηλωθή ειδικώς όρων.

2.
’Έτι παραξενώτερος και δυσεξήγητος έπιεικώς είναι και δ έξής 

ορος, οστις εύρέθη κατ’ αύτάς έν τφ βορείω μέρει τής πόλεως 
Αθηνών έπι τής πλατείας τοϋ Βαρβακείου, άνασκαπτομένων 
τών θεμελίων τής έκεΐ κτισθησομένης αγοράς. Εύρέθη δέ όχι ι
δρυμένος ορθός, άλλά έντός τών χωμάτων και διαφόρων άλλων 
μεταγενεστέρων κτισμάτων κατακείμενος. *Εχει  δέ λίαν αφανή 
όψιν ών, όπως οί ιδιωτικοί οροί, πλάξ ύμηττίου λίθου μικρά, 
ύψους 0,19, πλάτους 0,25, πάχους 0,05, κολοβή πρδς τά 
δεξιά τώ δρώντι καί κάτω, καί λέγει γράμμασι τών Μακεδο
νικών χρόνων τάδε’

(*) Ή νϋν παρ’ ήμΐν έν γενική χρήσει ονομασία «οδός τριπόδων» δέν 
φαίνεται νά εϊναι αρχαία, άλλά μετάφρασις τής Γερμανικής Tripo- 
denstrasse και τής Γαλλικής rue des trepieds. Ούτω και εν ά'λλο 
μέρος τής πόλεως, όπου ήσαν πολλοί 'Ερμαΐ, οι Γερμανοί καλοΰσιν 
Ilermenslrasse, οί δέ παλαιοί απλώς 'Ερμάς.

"Ορος είς ό(δόν; 
τρίποδος . ; . .

‘'Εως τώρα ήξεύραμεν έκ τοϋ Παυσανίου (1,20), ότι ήτό ποτέ 
έν Άθήναις «οδός άπδ τοΰ πρυτανείου καλουμένη Τρίποδες» (*),  
πιθανότατα άγουσα πρδς τδ Διονυσιακόν θέατρον. Έδώ δέ έπί 
τής νεωστί εύρεθείσης πλακδς άναγινώσκομεν (άν όρθώς συνε- 
πλήρωσα έγώ τδ όχι δλοκλήρως σωζόμενον τελευταΐον κυκλοτε
ρές γράμμα τοϋ ά. στίχου) όδόν τρίποδος, καί εύρίσκομεν τδν 
λίθον είς άλλο μέρος τής πόλεως, πολύ άπομεμακρυσμένον τοϋ 
θεάτρου. ‘Όθεν δυνατόν καί πιθανόν μάλιστα είναι ή ονομασία 
αύτη νά έχγι άλλην αιτίαν είς ημάς άγνωστον. Μετά τήν λέξιν 
τρίποδος φαίνονται τινα έπί τοϋ λίθου κρούσματα, άδηλον δέ, 
άν είναι ταϋτα γραμμάτων έτι άλλων λείψανα’ τρίτον όμως 
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στίχον βεβαίως δέν εΐχεν ή επιγραφή’ διότι ή κατωτέρω τοϋ 
λίθου έπιφάνεια, εί και όπωσοΰν άνοόμαλος, όπως συνήθως έν τοΐς 
τοιούτοις οροις, φαίνεται ίκανώς καθαρά. Ώς τούτων ούτως έ- 
χόντων, άς ποιήσωσι τάς μελετάς των οί αρχαιολόγοι.

3.

ΕΝ-ΔΙ......................................................................... (κα-
ί συμπρόε(δροι............................................................ 
ας Αισχύλου Σ(............ ς έϊπεν περί ών απαγ
γέλλει ό αρχών (περί τής θυσίας ής έθυε τώ-

5 ι (Δ)ιονύσωι, τύχει ά(γαθεΐ, δεδόχθαι τώι δή- 
μωι, τά μέν αγαθά δέχεσθ(αι τδν δήμον ά απα
γγέλλει δ αρχών γεγονένα(ι έν τοΐς ιεροί— 
ς οϊς έθυεν έφ’ δγιείαι καί σωτη(ρίαι τής βο
υλής και τοΰ δήμου τοϋ Αθηναίων κα(ί τών κ- 

10 αρπών τών έν τει χώραι· έπειδή δέ δ άρχω(ν τά
ς τε άλλας θυσίας τέθυκεν οσας αύτώι προσ- 
ήκεν δπέρ τής βουλής και τοΰ δήμου καλώς κ
αί ευσεβώς, έπιμεμέληται δέ καί τής πομπή
ς) τώι Δ(ι)ονύσωι μετά τών παρέδρων καί τών έ- 

15 πιμελητών, διατελεΐ δέ καί τών περί τήν αρ
χήν ποιούμενος τήν έπιμέλειαν κατά τούς 
νόμους, έπαινέσαι τδν άρχοντα Νικίαν Φίλ— 
ωνος Ότρυνέα καί τούς παρέδρους αύτοϋ -----  
Άλκίμαχον Κλεοβούλου Μυρ^ινούσιον, Άν-

20 τιφάνην Πολυκράτου Ότρυνέα εύσεβείας έ
νεκα καί φιλοτιμίας ήν έχοντες διατελοΰ- 
σιν περί τδν δήμον τδν Αθηναίων’ έπαινέσ- 
αι δέ καί τούς τής πομπής έπιμελητάς Ισα- 
νδρον Έχεδήμου Κυδαθηναιέα, Μνησίθεον

25 Έχεδήμου Κυδαθηναιέα, Καλλιθέαν Βουλά- 
ργου Φλυέα, Άντιφάτην Εύθυκρίτου Άζηνιέα, 
Κάλλαισχρον Διοτίμου Παλληνέα, Άμεινοκ- 
λήν Άντιφάνου Κήττων, Ίέρωνα Φειδύλλου 
Αίθαλίδην, Κάλλιππον Ίπποθέρσου Άχαρνέ-

30 α, Πολύζηλον Εύηνορίδου 'Αλαιεα, Θεογένη- 
ν Ποσειδωνίου Άμφιτροπήθεν έπαινέσαι δ
έ καί τδν πατέρα τής κανηφορου Καλλιφώντ-
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α Καλλιφώντος Άθμονέα’ άναγράψαι δέ τοδε 
τό ψήφισμα τόν γραμματέα τόν ζατα πρυτανε- 

35 ίαν έν στήληι λιθίνηι και στήσαι έν τώι τεμ- 
ένει τοΰ Διονύσου, εις δέ την αναγραφήν και 
τήμ ποίησιν μερίσαι τούς έπι τέι διοίκησε· 
ι) τό γενόμενον άνάλωμα.

Στήλη λίθου 'Γμηττίου, τά άνω κολοβή, ύψους 0,93, πλάτους 
0,39, πάχους 0,11, εύρεθεΐσα πρδς νότον της σκηνής τοϋ Διονυ
σιακού θεάτρου, εχει τδ άνωτέρω ψήφισμα. 'Η γραφή είναι μεν 
ή στοιχηδόν, άλλ’ οί στίχοι δέν έχουσι πάντες τδ αύτδ ποσού 
γραμμάτων, διότι ό χαράκτης συνεχώρησεν έαυτώ όχι άνευ λο- 
γου ανωμαλίας τινάς, άς είναι περιττόν νά καταλέζω μιαν προς 
μίαν. Κα'ι είναι μέν ή ύπόθεσις τοϋ ψηφίσματος έν γενει ειπεΐν 
πολύ κοινή, καθόσον πολλά τοιαΰτα ψηφίσματα έσώθησαν, δι’ ών 
δηλ. επαινούνται μάλιστα μέν οί πρυτάνεις, έπειτα δε και ιερείς 
θεών άλλοι ή έπιμεληταί ιερών καί μυστήριων, ώς άπαγγειλαν- 
τες οτι καλά τά ιερά έγένοντο κτλ. άλλά ύπαρχουσιν έπι μέρους 
έν τούτω τω ψηφίσματι καί τινα έν άλλοις ουχ εύρισκόμενα. Και 
δη ένω έν πολλοΐς ψηφίσμασιν άναφέρονται γινόμενα τά ιερά 
έφ’ ύγιεία καί σωτηρία της βουλής καί τοΰ δήμου, έν άλλοις δε 

προστίθεται και τδ: και παίδων και γυναικών και τών άλλων 
απάντων οσοι είσιν εύνους τω δημω, η τό’ καί τών φίλων και 
συμμάχων’ η σπανίως κανέν όνομα δήμου ζενου η άνδρος βασι- 
λέως, έδώ βλέπομεν προστιθέμενα τά’ καί τών καρπών τών έν 
τη χώρα. Όμοια πως προσθήκη έκ τών μέχρι τοϋδε δημοσιευ- 
θέντων ψηφισμάτων ήτο ή τού έν Αθηναίου τόμ. ζ'. σελ. 4821 
τυπωθέντος, ένθα άνεγνώσθησαν τά’ καί τών άλλων κτημάτων 
τών Αθηναίων. Όμοιοτέρα δέ πολύ είναι ή άπδ αιώνων πολλών 
έν τή τής Ανατολικής Εκκλησίας λειτουργία έκφωνουμένη δέη- 
σις «ύπέρ εύκρασίας άέρων, εύφορίας τών καρπών τήςγής και και
ρών ειρηνικών». νΙσως δέ έν Άθήναις ή χρήσις τών φράσεων τού
των δέν ητο αύθαίρετος, άλλά κατά τάς διαφόρους θυσίας ώρι- 
σμένη έκ τών νόμων η τών άγράφων έθών. Τό ψήφισμα τούτο 
φαίνεται έκδοθέν έπί τής αρχής τού τιμωμένου άρχοντος, οστις 
είναι ό έν τώ στίχω ιζ'. άναγεγραμμένος Νικίας. ΊΙρξε δέ πιθα-

(ΆΟηναίου τεύχος ς' έτους ζ'.) 34
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νώς τδ 281 πρ. Χρ., ώς είκοτολόγησαν οί έκδόντες και έρμη- 
νεύσαντες δύο άλλα ήδη πρότερον γνωσθέντα ψηφίσματα, (τά έν 
CIA. II, ύπ’ άρ. 316 καί 317) έχοντα το όνομά του μετά και 
τού δημοτικού Ότρυνεύς, εδώ δέ εμφανίζεται και μέ το τού πα- 
τρός του Φιλωνος. "Οτι δέ ό αρχών ό έπώνυμος έν Άθήναις είχε 
μεταξύ τών άλλων του καθηκόντων και την επιμέλειαν τών με
γάλων Διονυσίων, ητο μέν γνωστόν και άλλοθεν, άλλ’ ίσως έδώ 
πρώτον έν ψηφίσματι λέγεται διαρρήδην. Ωσαύτως ίσως έδώ 
πρώτον και πάρεδροι αύτού δύο μνημονεύονται, όπως ηδη έκ τού 
Ώολυδεύκους τούτο έγνωρίζομεν, λέγοντος έν βιβλ. η'. § 92: 
πάρεδροι, ούς αίρούνται αρχών καί βασιλεύς και πολερμαχος, 
δύο έκαστος, ούς βούλεται’ δοκιμασθήναι δ’ αύτούς έχρήν έν τοΐς 
πεντακοσίοις, είτ’ έν δικαστηρίω.

Είναι δέ περίεργον καί τούτο, δτι έν στίχω λβ'. έπαινεΐται δ 
πατήρ της κανηφόρου όνομαστί, αυτή δέ ή κανηφορήσασα όχι* 
ούτω καί έν άλλω ψηφίσματι μεταγενεστέρω κατά τινα έ'τη, τώ 
ύπ’άριθ. 420 έν τω C. I. Α. II. δπερ έγράφη ιδίως εις τιμήν 
πατρδςμιάς κανηφόρου, δ πατήρ μόνος άναφέρεται, προστίθεται 
όμως έκεΐ δτι πρδς τώ πέμψαι τήν θυγατέρα τήν εαυτού Τ · .» 
οϊσουσαν τδ ίερδν κανούν καί θύμα αύτδς ώς ήδύνατο κάλλιστον 
προσήγαγε καί άλλως έπεμελήθη τών καθηκόντων έαυτώ είς τήν 
πομπήν καλώς καί φιλοτίμως.

’Εν ύστέροις δμως χρόνοις καί αί κανηφόροι αύταί όνομαστί 
έτιμώντο καί όχι απλώς ούτω διά λέξεων έν ψηφίσμασιν, άλλά 
δι’ εικόνων λίθινων, ώς πολλά σωζόμενα βάθρα ένεπίγραφα μαρ- 
τυρούσι. Ούτως οί άνθρωποι άπδ μικρών και μέτριων άρχόμενοι 
είς μεγάλα καί ύπερβολικά καταντώσι. Και ημείς δέ τώρα οί 
νέοι "Ελληνες τών πάλαι Αθηναίων τήν έν τοΐς τοιούτοις άμε- 
τρίαν έζηλώσαμεν, καί ένω άπδ πολλών δεκαετηρίδων ούδέ ένα 
άγώνα ύπέρ σωτηρίας τών δλων ήγωνισθημεν, έχομεν όμως πλεί- 
στους καί νεωτάτους άκόμη υπάλληλους έκ τών τελούντων τήν 
συνήθη καί τρέχουσαν υπηρεσίαν τού κράτους κεκοσμημένους μέ 
παράσημα τού Σωτήρος τής Ελλάδος θεού.

(’.δέ τήν 4. έπιγραφήν έν ΐδιαιτέρ<ρ φυλλω ένταΰθα προσηρτημένω.)
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25 ΔΔΠΡΙ- ; τέκτοσι μισθόματα και καΟ- 

εμερίσια· κεραμόσαντι Ηυπε? τές ο

ροφές έπι τδ νεδ Κτέσονι Λακιάδει 

ΔΔΗ-Η-; τδςφεκίσκος θέσι και τδς ι

μάντας καθ’εμέραν Γε'ρυι Ηεμερ-
30 δν · ΓΊ · ΠΗ · Μικίονι Η-μερ®ν · III· Η-Η · Κ- 

ροίσοι Ηεμερδν · ρ · Π · διαφάρχσαν- 

τι τά μετακιόνια τέτταρα όντα τά 

πρδς τδ Πανδροσείο Κόμονι έμ Μ» οί 

ΔΔΔΔ*· πομφόλυγας τορνεύσαντι ές

35 τά καλύμματα Μικίον έγ Κολλυ - οι ; ΗΙΉ· 

πρίστει ές τά καλύμματα διαπρίσα- 

ντι σφεκίσκον 'Ραιδίοι έγ Κολλυ; οι; Π* 

τδ τειχίον ένοικοδομεσαντι τδ έργ- 

αστερίο έπειδε Ηαι σελίδες έχσέχ-
40 θεσαν Μ'-κίονι έμ Μελίτει · οι · ΠΙΙΙ; τέ

κτοσι μισθομάτον άργυρίο κεφάλαι· 

ον· ρΡΔΔΔΔΙΙΙΙ · -------—γράφει καλ

ύμματα γράφσαντι ; ΔΙΙΙ। ; ^πι τεν όρ- 

οφέν έπι τάς σελίδας τάς υπέρ (τδ
45 άγάλματος · ΗΙ-Ή· ; δραχίμες Η)ε(κάσ- 

τ(εν....
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Στήλη λίθου Πεντελησίου, κολοβή άνω, κάτω και πρός άρι- 
στερά τω δρώντι, ύψους τανύν 0,73, πλάτους 0,55, πάχους 
0,16, έχει τά ανωτέρω είς τρεις σελίδας γράμμασι προευκλει- 
δείοις, δχι δέ στοιχηδόν. Εύρέθη ένταΰθα είς τό μέρος τής πό
λεως τό καλούμενον Γύφτικα και ήγοράσθη πρό μικρού ύπό της 
Αρχαιολογικής Εταιρίας. "Οτι είς τήν οικοδομήν τού Έρεχθείου 
άναφέρεται τό περιεχόμενον, είναι πρόδηλον έκ πολλών. Πιθανό
τατα δέ ή μάλλον είπεΐν βεβαίως είναι τό τεμάχιον τοΰτο καί 
εν άλλο πολύ μικρότερον, τό έν C. I. Α. I, ύπ’ άρ. 321 δημοσιευ- 
θέν, τεμάχια μιας καί τής αύτής στήλης. Κ’ έκεΐνο έκ τής κάτω 
πόλεως ήτο, ούχί δ’ έκ τής Άκροπόλεως, καί ωσαύτως ύπό τής 
Αρχαιολογικής Εταιρίας είχεν άγορασθή πρό ετών τινών. Κ’ εκείνο 
δέν είναι στοιχηδόν γεγραμμένον, είς σελίδας δέ πλείονας τής 
μιας, ίσοπλατεΐς ταύταις. νΕτι τό πάχος τών λίθων εύρηται ον 
τό αύτό, 0,16, καί τά γράμματα ομοια πολύ, μόνον δ’ έν έκεί- 
νω πλέον συμπεπυκνωμένα κατά τι καί αί άποκοπαι τών λέ
ξεων έκεΐ άνωμαλώτεραι, ένω ένταΰθα πλείων κανονικότης. Τά 
δέ άλλα τεμάχια αναγραφών τοΰ Έρεχθείου τά έν τώ C. I. Α. 1, 
ύπ’ άρ. 322—4 περιειλημμένα έχουσι πλείονας τάς διαφοράς 
κατά τε τό περιεχόμενον καί τό είδος τής γραφής. Παραδεκτέον 
δέ φαίνεται, ότι τό παρόν τεμάχιον περιλαμβάνει άναγραφήν 
έργων πλέον προκεχωρημένων ή έκεΐνο τό ύπ’ άρ. 321, άλλ’ όχι 
πάλιν τόσον, οσον τά έργα τά έν άρ. 324 άναγεγραμμένα, τά 
όποια δ Kircholf δ έκδότης του C. I. Α. θεωρεί ώς τού έτους 
408 πρό Χρ. (’Ολυμπ. 93, 1). Πάντως δέ πλησιόχρονα θά είναι 
καί ταϋτα τά έν τώ νύν έκδιδομένω τεμαχίω, ίσως κατά έν 
μόνον έτος παλαιότερα. Είς τοσαΰτα γενικά έγώ τόγε νΰν κρίνω 
εύλογον νά περιορισθώ, διότι έλλείπουσιν έδώ στοιχεία πρός ά- 
κοιβέστερον χρονολογικόν δρισμόν, οια είναι ή μνεία έπωνύμου 
άρχοντος καί πρυτανειών καθ’ άς έδόθησαν χρήματα διά τά έρ
γα είς τούς έπιμελητάς τής οίκοδομίας. Δέν άμφιβάλλω δέ, οτι 
τό παρόν κείμενον άτε παρέχον άλλως ού μικράν συμβολήν είς 
τάς περί τής οικοδομικής ιστορίας τοΰ πολυθρυλήτου ναού γνώ
σεις ημών, θέλει πολύ άπασχολήσει τούς φιλολόγους, ώς καί τά 
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προ αύτοΰ έκδοθέντα, καλώς δ’ έρμηνευόμενον έν τοΐς καθ’ έκα- 
στα αύτού, θέλει διαφωτίσει και εκείνα.

Μερικώς δέ ύπέρ τών μελλόντων εκδοτών και ερμηνευτών τοΰ 
κειμένου τούτου παρατηρώ τάδε’

'Όσα γράμματα έκ τών άνω μερών τών τριών σελίδων έξέλι— 
παν, άποτριβείσης εκεί της έπιφανείας τοΰ λίθου, ταΰτα έντελώς 
έξέλιπαν και ούδέν ίχνος έτι αύτών σώζεται σαφές, πλην τών οσα 
έδηλωσα διά κεφαλαίων. Κατά δέ τά προς άριστερα μέρος, 
ένθα ή πρώτη σελίς, και αύτή ή επιφάνεια τοΰ λίθου λείπει κατα 
το ήμισυ καί τι πλέον τοΰ πλάτους άποθραυσθεΐσα προπαλαι. 
Έν ταύτη δέ τή ά. σελίδι, τή πλεΐστον βεβλαμμένη, εν μόνον 
παρετήρησα άφειμένον επίτηδες κενόν διάστημά, υπο τα τρία 
τελευταία γράμματα τοΰ τελευταίου στίχου, τοιαΰτα όέ αλλα 
κενά διαστήματα ύπάρχουσιν έτι έν μεν έν τή β'. σελίδι, στιχω 
κθ'., τρία δέ έν τή γ'. σελίδι, στίχ. ιγ'. ιε'. και μβ',, ένθα έγω 
έσυρα γραμμάς όριζαν*.είους.

Άνωμαλίαι γραφής (όχι κυρίως είπεΐν σφάλματα) παρετηρή- 
θησαν αί έξης* έν σελίδι ά. στίχω μ', το άποχσ-ύσαντι, ένώ έν 
σελ. β' στίχ. λβ'. και μέ. άναγινώσκομεν άναχσέσαντι. ’Εν σελι- 
δι γ'. στίχ. κή. μετά τά roc δέν έχαράχθη και έτερον ί, το άρ- 
κτικον τής έπομένης λέξεως, καί έν τέλει τοΰ αύτοΰ στίχου ίσως 
δέν έχαράχθη ουδέποτε τά δασύ Η πρά τοΰ ι τής λέξεως ιμάν
τας, έν δέ στίχ. λγ'. τής β'. σελίδος λείπει βεβαίως τά δασύ Η 
πρά τοΰ έχς, ώσαύτως και έν σελ. γ'. στιχ. η. προ τοΰ ενός, 
(ένώ έν τοΐς έπομένοις δυσί στίχοις δίς ή αύτή λέξις δασύνεται), 
ώσαύτως λείπει καί έν σελ. γ'. στίχ. ς'. έν τω έκαστ, καί έν 
στίχ. μδ'. έν τώ υπέρ. Τοιοΰτον τι είναι καί ή έλλειψις τοΰ I έν 
τώ Ονόματι Μικίον, τω κειμενω κατα δοτικήν πτώσιν εν στιχω 

λέ. τής γ'. σελίδος.
Ή έν στίχω λβ'. τής γ'. σελ. λέξις μετακιόνια παρουσιάζε

ται ώς νέα, άλλά σημασίας εύληπτου ώς έκ τής παρακειμένης 
μετοχής διαφάρξαντι. Άσαφεστέρα δέ είναι ή σημασία τής έν 
στίχ. λδ'. τής αύτής σελ. κειμένης πομφόλυγας. Πολλά άλλα 
τών χρήζόντων διασαφήσεως ούδε θίγω ολως. Λέγω δ’ έτι μόγ



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. 485 

νον δύο τϊνά, ά.ον οτι διατηρήσας παντού τήν έπι τού 'λίθου 
άρχαϊκήν τρίστιγμον στίξιν, προσέθηκα όμως έτι, δπου τοιαύτη 
δέν έχαράχθη έκπαλαι, έγώ δ’έθεώρησα άναγκαΐον, καί ϊδικήν 
μου νεωτερικήν, τήν διά τής άνω τελείας. β.ϋν δτι αριθμοί τινες, 
ήτοι ποσά πολυψήφια, δέν άνεγνώσθησαν ύπ’ έμού μετά πάσης 
βεβαιότητας, ώς λ. χ. ό έν σελ. γ'. στίχ. κβ'. δεύτερος αριθμός, 
δ άμέσως πρδ τού ονόματος Εύθυδόμο, δστις έκ τριών ή τεσσά
ρων ψηφίων σύγκειται, δ δέ έν στίχω ιθ'. τής αύτής σελίδος δεύ
τερος αριθμός, δ πρδς τώ τέλει, ίσως πρέπει νά διασταλθή τού 
έν τώ έπομένω στίχω πρώτου αριθμού, διότι τούτο φαίνεται 
απαιτούσα ή έν έκείνοις τοις στίχοις έπικρατούσα διάθεσις τών 
αριθμών, τδ νά άκολουθώσι δηλ. μετά έκαστον όνομα διπλοί 
αριθμοί. Ούχ ουτω δέ δ έν τέλει τού κ'. στίχου τετραψήφιος 
αριθμός, άλλ’ εκείνος ένωτέος είς έν μετά τών έν αρχή τού έφε- 
ζής στίχου γεγραμμένων τριών ψηφίων, καθώς τοιαύτη ένωσις 
προφανώς άπαιτεϊται καί έν στίχ. κδ'. και κε'. Δέν θά διαλάθει δέ 
τούς λογιστικούς τών αρχαιολόγων, δτι είς τά ποσά τών κεφα
λαίων δέν έκβαίνει παντού δ αριθμός ό έκ τών μερικών κονδυ- 
λίων προστιθεμένων περιμενόμενος, άλλ’ έγώ δέν έπιβάλλομαι 
εις τήν έκθεσιν τών δυσκολιών τούτων, πολύ δ’ όλιγώτερον είς 
τήν έπίλυσιν αύτών.

5.

Τελευταίαν έκδίδομεν σήμερον άξιοπερίεργόν τινα έπιγραφήν 
έγκεχαραγμένην όξεΐ όργάνω έπί οστράκου, εύρεθέντος πρδ ολί
γων ημερών έν ταΐς άνασκαφαΐς τής άρχαιολ. 'Εταιρίας, ταΐς έν 
τή νεκροπόλει τή έξω τού Διπύλου. Τδ έχον αύτήν όστρακον 
εϊναι πάτος άγγείου μελαμβαφους, άνωμάλως άποτεθραυσμένος 
καί ού σώζων τδ δλον αύτού κυκλοτερές σχήμα τδ έξ άρχής, 
δι’ 8 καί ή έπί τής έσω έπιφανείας του ούσα έπιγραφή περιήλθεν 
εις ημάς κολοβή. ‘Έχει δέ ώς εξής.

τος δέ τοΰ οίκήμ(ατος......................................άλ-
λήλων και μή έ£(έστω ....... 
τα σύνοικον ετερζον...................................
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έάν δέ β'.άσηται ......

5 διπλήν τήν ώ;*(ην; . . .
δέ Άγαθοκλει...................................
ΙΙαομένοντα .... 
έάν δέ μή η .
τδ οίκημ(α..................................  .

Σχήμα γραμμάτων φαίνεται το τών Μακεδονορρωμαϊκών πε
ρίπου χρόνων. Τό ε και το σ είναι τοιαΰτα: € C , άλλ.’ όμως καί 
τό Ε άπαντα' τόδέΤ ενιαχού μέν έχει τό κανονικόν τούτο σχή
μα, άλλαχού δέ είναι τοιούτο Τ * τό δέ ο δίς καί τρις είναι μικρό— 
τατον καί σχεδόν άμορφον ξέσμα ως τό σύνηθες ήμών σήμερον 
κόμμα. 'Άλλως δ’ έν συνόλω τά γράμματα έχουσι πολλήν τήν 
κανονικότητα και μετ’ έπιμελείας έχαράχθησαν και οί στίχοι 
εύθείς. Έπ’ αριστερά δέ τω δρώντι καί κατωτέρω καί διαγωνίως 
πρός τούς πολλούς στίχους υπολείπονται κατά τό άκρον τής θραύ
σεως τρία γράμματα, ώς τά άπεδώκαμεν, τά όποια βεβαίως δέν 
θά ήσάν ποτέ είς στενήν πρός τούς άνωτέρω στίχους σχέσιν.

Τώρα δέ οποία άρά γε ή ύπόθεσις τού εγγράφου τούτου; σΟτι 
μέν είναι συγγραφή τις, ώς οί παλαιοί ελεγον, ήτοι ώς οί μικρόν 
πρό ήμών ζώντες, συμφωνητικόν, ή, ώς οί νύν λέγομεν έλληνί- 
ζοντες πλειότερον, συμβόλαιον, φαίνεται μοι παραδεκτόν, άλλ’ 
αμφιβάλλω πολύ, άν περί ένοικιάσεως ή πωλήσεως οικίας έγρά- 
φη, καθώς ήθελέ τις έκ πρώτης όψεως καί μελέτης νομίσει' διότι 
είναι τινες λέξεις έναντιούμεναι κάπως είς τοιαύτην έκδοχήν, ώς 
λ. χ. ή λέξις οίκημα καί όχι οίκία δίς, έπειτα τό έάν δέ βιάσηται' 
ετι δέ τό έν στίχω ς'. κύριον όνομα άδηλον άν είναι γυναικός ή 
άνδρός, Άγαθόκλεια δηλ. ή Άγαθοκλει κατά δοτ. πτώσιν. Άν 
είναι γυναικός, πολλά τινα δύναταί τις καί άλλόκοτα νά είκο- 
τολογήση περί τού αντικειμένου τής συμφωνίας' δι’ δ παυόμεθα 
τού περαιτέρω λόγου.

Φαίνεται δέ έκ τούτου τού οστράκου καί έξ ενός άλλου έχον;
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τος έμπορικάς τινας σημειώσεις, δπερ διατηρείται ένταΰθα έν τω 
υπουργείο της παιδείας, έξέδωκε δέ τω 1867 δ Alb. Dumont 
(ίδε Πανδώρας φυλλάδιον 418jV) και έκ τρίτου τινδς δια- 
τηρουμένου έν τω Βαρβακείω Μουσείω, δπερ είναι συλλαβι- 
σματάριον καί έξεδόθη ύπδ Δ. Μαυροφρύδου έν τω Φιλίστορι, 
τόμ. 8'. τοΰ 1863, δτι οί παλαιοί Αθηναίοι συχνά εις τδ προ- 
χειρότατον ύλικδν έτρέποντο θέλοντες νά γράψωσι, καί άν έτι τδ 
μέλλον νά γραφή είχέ τινα εύχρηστίαν καί σπουδαιότητα είς τά 
τοΰ βίου (*).  Ούτω καί έν Αίγύπτω καί Αιθιοπία εύρέθησαν πολ- 
λαί άποχαί ήτοι αποδείξεις παραλαβής χρημάτων καί σιτηρε
σίων στρατιωτικών και έπιστολαί καί άλλα όμοια έγγραφα 'Ελ
ληνικά, γεγραμμένα μέλανι έπί κοινών οστράκων έν τοΐς χρόνοις 
τών μετά Χριστόν 'Ρωμαίων Καισάρων, τά όποια έξεδόθησαν 
έν τώ γ'. τόμω τοΰ Corp. Inscript. Graecarum, είναι δ’ ε
κείνα της τροχάδην καί συμπεπλεγμένης γραφής, δχι ώς τοΰτο 
τδ ημέτερον, έν ω πάντα τά γράμματα διακριδόν άπ’ άλλήλων 
έχαράχθησαν.

(*) Ό Dumont έν τή πραγματεία του περιέλαοε πολλά τινα άςια· 
νάγνωστα περί τής έπι οστράκων γραφής παρά τοΐς παλαιοΐς «άπορία 
κερμάτων ώστε ώνήσασθαι χαρτία,» ώς λέγει Διογένης δ Λαέρτιος περί 
τοΰ φιλοσόφου Κλεάνθους, πάντες δέ ένθυμοϋνται τδ έθος τοΰ όστρακι- 
σμοΰ και τδ περί ’Αριστείδου άνέκδοτον.

’Εν Άθήναις, τη 16 Απριλίου 1879.

Στέφανος Α. Κοτμανοϊδπς.

(Έκ τής «Παλιγγενεσίας» τής 5 Απριλίου 1879).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ 
ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ.

Έτος σχεδόν παρήλθεν, άφοΰ έγράψαμεν έν τή έφημερίδι τδ 
άρθρον ημών «Μία νέα ιστορική γνώσις», προσβαλόντες δι’ αύ-
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τοϋ ώς δλως ανυπόστατου τήν Σλαβικών δήθεν έν Όλυμπία χτι
σμάτων άνακάλυψιν, ήν οί έκει σκάπτοντες Γερμανοί διά τών 
επισήμων αύτών εκθέσεων διεθρύλησαν είς τοϋ κόσμου τά πέρα- 
τα. Μόλις δέ κατ’ αύτάς άνέγνωμεν οίον άπάντησιν είς το άρθρον 
μας, μετάφρασιν έκ τοϋ Γερμανικού μιας άλληλογραφίας έζ ’0· 
λυμπίας, δημοσιευθείσης έν τή έφημερίόι τής Κολωνίας, ής το 
περιεχόμενον άρχίζον άπό τών λέξεων «Παράδοξοι άνθρωποι αυ
τοί οί 'Έλληνες!» είναι αυτό παραδοξότατον όντως, καθό έντε- 
λώς παράλογον άπ’αρχής μέχρι τέλους. Τούς Γερμανούς άπό ενός 
αίώνος έσυνειθίσαμεν νά θεωρώμεν ώς τόν φιλοσοφώτατον τών 
Ευρωπαϊκών λαών, και όμως τώρα μάς άναγκάζουσι ν’ άλλάξω- 
μεν γνώμην, διότι τής λογικής, ήτις είναι μέρος τής φιλοσοφίας, 
δέν βλέπομεν ούδεμίαν χρήσιν γινομένην έν τω έξ Όλυμπίας Γερ- 
μανικω άρθρω* διότι τί λέγει κατ’ ουσίαν ; ότι, άν δέν θέλωμεν 
ημείς οί "Ελληνες νά λεγώμεθα παράδοξοι άνθρωποι καί άγνώ- 
μονες, πρέπει νά μή παροργιζώμεθα, άλλά νά εύχαριστώμεθα, 
δταν οί άνασκάπτοντες ύπίο ήαών τήν Όλυμπίαν (ώσάν νά μή 
κατεξοδιαζώμεθα καί ημείς!) μάς λέγουσιν άναποδείκτως, ότι 
εύρον εκεί Σλαβικά κτίσματα, ένισχύοντες ούτω οί εύεργέται πάλιν 
μετά 50 έτη άπό τοΰ Φαλλμεράϋερ τήν έκείνου περί τελείας 
έξοντώσεως τών Ελλήνων άναπόδεικτον δοξασίαν. Άλλά ταΰτα 
πώς είναι δυνατόν νά μετέχωσι καί κατ’ έλάγ ιστόν τών κανόνων 
τής είτε έμφυτου ε’ίτε έν βιβλίοις γεγραμμένης λογικής; Επειδή 
σέ κάμνω έν κάποιον καλόν, έχω τό δικαίωμα νά σέ άπολέσω 
άρδην! ’Όχι κύριοι Γερμανοί, άλλ’έδακρύσαμεν
ήμεϊς ποτέ καί βαρέως ώ/Οήσαμεν, πολλά παθόντες καί δυσεπα- 
νόρθωτα δεινά τότε, δτε έν έτει 1829 ό Φαλλμεράϋερ, μετεώ* 
ρου έτι ούσης τής τύχης τής Ελλάδος, έξήλθεν είς τό μέσον μέ τήν 
καταχθόνιον δοξασίαν του καί έν τώ προλόγω τής 'Ιστορίας τοΰ 
Μωρέως έπεχείρησε νά διδάξη τούς κραταιούς τής γής, πώς πρέ
πει νά θεωρήσωσι τούς νΰν έν Έλλάδι λαούς, τούς κατ’ αυτόν 
απογόνους τών θηριωδών Σλάβων. Τις τών παρ’ ήμΐν γεραιτέρων 
δέν ένθυμεΐται, όπόσον τότε έφαρμακεύθη ή κοινή γνώμη τοϋ πο
λιτισμένου κόσμου ώς πρός ήμάς και δεκαετηρίδας δλας έπαλαίτ
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σαμεν όχι πολύ έπιτυχώς, θέλοντες νά έπαναφερωμεν εις την 
πολιτικήν σκηνήν τον πρώην διατρανωθέντα εύγενή φιλελληνι 
σμόν; Και τώρα έν έτει 1879, δτε πάλιν ή τύχη τού Πανελλη1 
νίου διακυβεύεται, θέλουσιν οί λόγιοι Γερμανοί διά δμοιον έξ Ό- 
λυμπίας άναθρώσκον σκάνδαλον νά μή ταραττώμεθα, άλλά νά 
έκλαμβάνωμεν, πιστεύοντες είς τήν εϊρωνα σοφιστείαν των, τόν 
περί Σλαβικών χτισμάτων ισχυρισμόν των ώς άθώον, μάλιστα 
καί ώς τίμην δήθεν φέροντα είς ημάς, καθόσον, λέγουν, τάς λέ
ξεις «σλαβικούς τοίχους» έξέλεξαν, όπως έν άντιθέσει πρός τά 
άναμφισβητήτως Βυζαντινά ιδρύματα ύποδείξωσι τάς έλεεινάς 
καλύβας μεταγενεστέρου τίνος πληθυσμού πτωχού και απολίτι
στου ; Άλλά εύλόγως δύναται τις, καί άν δέν είναι "Ελλην, νά 
έρωτήση' διά τί ήτο ανάγκη ό τΙς έκεϊνος πτωχός καί άπολίτι- 
στος πληθυσμός νά μή μείνη απλώς rtc, άλλά νά όνομασθή ρη- 
τώς Σλαβικός ; Άρά γε διά νά καταισχυνθώσι καί σιγήσωσιν 
οί νΰν Βούλγαροι, οί θέλοντες νά ίδιοποιηθώσι τάς μέχρι τοΰ Αι
γαίου χώρας, άκούοντες τήν παλαιάν των δυσγένειαν ς Άμφιβάλ- 
λομεν πολύ. ’Έστωσαν δέ βέβαιοι οί Όλυμπιοδίφαι, ότι δ 'Ελλη
νικός λαός, ώ σύντροφος είναι ή πενία άπ’ αιώνων, δέν είναι 
άδαής τόσον τής ιστορίας του καί ματαιόδοξος, ώστε νά ήθελεν 
άπαξιώσφ τούς φανέντας έν Όλυμπία «ρυπαρούς έκ πηλού τοί
χους», άν άπεδίδοντο εις τούς έπί τών Βυζαντινών χρόνων δυσ
τυχείς προγόνους του, άφού καί τώρα άκόμη κτίζει τοιαύτα πολ- 
λαχού κτίσματα και ταύτα άνεν έσΐίας, οπερ φαίνεται οτι νο
μίζει δ είς Κολωνίαν γράψας Γερμανός ώς έσχατον κακοδαιμονί
ας καί βαρβαρότητος σημεΐον, έναντίως δοξάζων τοΐς νύν "Ελλη- 
σιν, οιτινες καί άνευ εστίας κτιστής δύνανται υποφερτά νά ζώσιν, 
ώς άλλοι τού Όμηρου ^εοΐ ρεΐα ζώογζες·, ή ώς πιστεύοντες είς 
τού Χριστού τόν λόγον ούκ έπ άξ>τω μόνω ζήσεταί ακΰρωπος. 
Πρό ετών τινων άνέσκαψεν ή αρχαιολογική ημών εταιρία οικίας 
ίδιωτικάς τών πάλαι Αθηναίων έσωτέρω τοϋ Διπύλου, άναγνω- 
ρισθείσας ώς τοιαύτας παρά πάντων τών αρχαιολόγων, και ήσαν 
άνευ εστιών, άλλ’ είς ούδενός τόν νοΰν έπήλθε νά τάς όνομάση 
Σλαβικάς ένεκά γε τούτου.
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Νόστιμος δέ πολύ είναι ό εις Κολωνίαν γράψας Γερμανός, 
άπαιτών παρ ήμών των ΕΑΑήνων ν’ άποδείξωμεν, ότι δέν 
είναι Σλαβικά τά ούτω κληθέντα έν Όλυμπία χτίσματα, καί 
τότε, λέγει, δέν θά άντείπη πλέον. Ποΰ, προς τοΰ Άριστοτε- 
λείου Όργάνου, ήκούσθη ποτέ νά ζητήται σπουδαίως τοιοΰτό τι 
καί νά μή υποχρεώνεται μάλλον είς άπόδειξιν δ τδ πρώτον ίσχυ' 
ρισθεις τι; Καί όμως όχι μόνον είς τοιαύτην παράλογον άπαίτη- 
σιν έπιμένουσιν οί έξ Όλυμπίας, άλλά καί άλλο τι ποιοΰσιν. Ένώ 
διά τοΰ είς Κολωνίαν σταλέντος άρθρου φαίνονται λέγοντες, δτι 
άπλώς ούτως animi causa ώνόμασαν τά τειχία έκεΐνα Σλαβι
κά, έπειτα έκ φιλεριθείας προσπαθοΰσι νά έφεύρωσι και λόγους 
άλλους παρά τδ κακόκτιστον, δι’ ούς τά ώνόμασαν ούτως, ’ίδού, 
εν τινι φύλλω τής έν Βερολίνω έκδιδομένης έφημερίδος Deu- 
tscher Reichsanzeiger άνέγνωμεν πρδ έβδομάδων τινων τήν 
31rv έπίσημον έκθεσιν έξ Όλυμπίας, ύπογεγραμμένην ύφ’ ένδς 
τών έκει έπιστατών τής άνασκαφής, τοΰ W. Doerpfeld, έν ή, 
γινόμενης μνείας τών άπασχολούντων ημάς έλεεινών έκείνων κτι- 
σμάτων, όχι μόνον τονίζεται σπουδαίως ή άνωτέρω μνημονευ- 
θεΐσα έλλειψις εστίας, άλλά καί νέα τις σοφή άνακάλυψις προσ
τίθεται, δτι «οί Σλάβοι ή άΕΙαι βόρειαι φυ.ΙαΙ (;) έχει έγ· 
χατεστάθησαν όχι άνευ λόγου, άλλ’ ϊνα ιδίως την άμπελον 
χαΙΛιε^γωσιν. Έδώ δά πλέον άφωνοι μένομεν* διότι τίς δύνα
ται καί λέξιν νά προφέρη συζητών πρδς άνθρώπους, οί όποιοι 
κατά ύπερφυσικόν τινα τρόπον λαμβάνουσιν έκ τών παρωχημένων 
αιώνων τόσον λεπτομερείς τάς πληροφορίας των, Ούτος είναι δ 
τελευταίος ήμών λόγος.

Έν Άθήναις, τη 31 Μαρτίου 1879.

Στέφανος α. Κοϊμανοϊδης.
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Οί γονείς τοϋ 'Ρήγα, ή περί έθνικής άγωγής ύπδ Βλασίου Γ. 
Σκορδέλη. Έν Άθήναις, τυποις Γ. Καρυοφύλλι, 1879. είς 1GJV 
σελ. 191.

Τδ πρδ ολίγων εβδομάδων έκδοθέν τοϋτο βιβλίον έφιλοπονήθη 
ύπ’ άνδρός δχι νϋν πρώτον καί έξ ύπογυίου είς τοιαύτας έρχομέ- 
νου μελέτας, άλλά πρδ ετών ήδη δόντος καλά δείγματα τών 
γνώσεων του περί τά παιδαγωγικά. Έπελθοϋσα δέ τώ χρόνω 
και εμπειρία κατέστησεν αύτδν ίκανδν νά δωροφορήση τοΐς Έλ- 
λησιν ανάγνωσμα πρόσφορον τά μάλιστα είς μόρφωσιν εθνικού 
χαρακτήρας, δπερ δέν κατορθώνει πάς οστις μαθών έν σχολαΐς 
ξέναις τήν παιδαγωγίαν έπιχειρεΐ ταχέως την διά τοϋ τύπου 
μετάδοσιν παρ’ ήμΐν τών μεμαθημένων. Έχει πάν έθνος τά ίδι- 
ώματά του καλά καί κακά, καί χρίζει διά τοϋτο ιδιαιτέρας 
διδασκαλίας πρδς ένίσχυσιν τών καλών του ιδιωμάτων καί άπο- 
δίωξιν τών κακών. Τά παρ’ ένί έθνει τελεσφόρα διδάγματα δέν 
ένδεικνύουσι πάντως καί παρ’ άλλω τήν δύναμίν των, ώς ούδέ τά 
αύτά φάρμακα είναι διά πάντας τούς τήν αύτήν νόσον νοσοϋντας 
επίσης ώφέλιμα. Ό εκδότης λοιπόν τοΰ παρόντος βιβλίου προ- 
θέμενος νά άποδώση Ελληνιστί, ώς αυτός ομολογεί, σύγγραμμα 
γνωστόν παιδαγωγικωτάτου άνδρός, τοϋ περιωνύμου Πεσταλό- 
τση, δέν περιωρίσθη είς απλήν μετάφρασιν, άλλά μετήνεγκε τήν 
ουσίαν τοϋ Γερμανικού πρωτοτύπου κατά τρόπον άρμοδιώτερον 
είς τούς Έλληνας, μεταποιήσας κύρια ονόματα δρώντων προ
σώπων, έν τισι δέ καί ήθη, καί μεταθεϊς τόπους καί χρόνους τοϋ 
διηγηματίου. Έπί τούτω δέ εξέλεξε τά τής πρώτης άγωγής 
τοϋ εθνομάρτυρας 'Ρήγα, καλώς τή άληθΐία έμπνευσθείς, διότι 
ούτως ήδυνήθη νά συμπεριλάβη τήν έ'κφρασιν τών καθολικωτέρων 
τοϋ έθνους ήμών τάσεων, φόβων καί ελπίδων ώς πρδς τά περι- 
στοιχοϋντα ήμάς νεαρά συμβάματα. Δεξιώς δέ ένύφανε τω 
διηγηματίω τά τε παλαιότερα καί τά σημερινά τοΰ ήμετέρου 
βίου πράγματα, πάθη, ορέξεις, κλίσεις, άρετάς καί κακίας καί
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ταϋτα μετά πολλής ποικιλίας τοϋ κατ’ αγρούς βίου και τοϋ έν 
ταϊς πόλεσιν, ίκανώς σπουδάσας νά έχωσι τά ύπ’ αύτοΰ λεγά
μενα τήν ψυχολογικήν άμα και ιστορικήν πιθανότατα μετά μέ
τριου μυθικού πλάσματος, ώστε ούτω δελεαζόμενος ό αναγνώ
στης νά αποδέχεται προθυμότερον τά πρός βελτίωσιν τοϋ ήθους 
του διδάγματα. Μικρά τινα μόνον μέρη τής περιεχομένης ύλης 
έτήρησαν ίσως τήν άκράτως πρωτότυπον χροιάν των, τά δέ 
πλεΐστα μετασχηματισθέντα άπέβησαν αληθώς εθνικά και εύ- 
κατάληπτα διά ^Ελληνας. Εύχόμεθα δέ νά τύχη αναγνωστών 
πολλών τό βιβλίον και όχι μόνον παίδων και έφηβων έκατέρου 
τοϋ φύλου, άλλά μάλλον γονέων, δι’ ούς και πλέον αρμόζει, ώς 
και έν τω προλόγω όρθώς λέγεται. Βεβαιοΰμεν δέ αύτούς, ότι 
θέλουσιν εύρεϊ έν αύτω πολλά τά πρακτικώς χρήσιμα, όποια δέν 
εύρίσκονται συνήθως έν τοις τοϋ είδους τούτου βιβλίοις. Τό δέ 
γλωσσικόν αύτοΰ ύφος, πλήν ολίγων άηθεστέρων λέξεουν καί 
ιδιωμάτων, είναι καθόλου καλόν και κατάλληλον τή ύποθέσει, 
μετέχει δέ καί φυσικότητος και ζωηρότητας ού τής τυχούσης.

Σ. Α. Κ.

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.

* Απάνθισμα ιστοριών και αποφθεγμάτων έκ διαφόρων αρχαίων συγ
γραφέων ύπό Α. Γ. Λαμπίση. ’Εν Άθήναις, παρά τφ έκδοτη καί 
τυπογράφφ Σ. Κ. Βλαστω, 1878. Τιμαται δραχμής [16ον, σ. δ' και 
452].

* Βιβλιοθήκη τοϋ πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων συλλόγου, 
άριθ. 29.—Αριθμητικά προβλήματα έγγράφως λυόμενα πρός χρήσιν 
τών δημοτικών και αστικών σχολείων κατά τήν έν τω Παιδαγωγείω 
μέθοδον τής διδασκαλίας τής αριθμητικής ύπό Σπυρίδωνος Μωραΐτου · 
Μέρος Α'. Αί τέσσαρες κύριαι πράξεις τών ακεραίων αριθμών. Έν 
Άθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ, 4878. Τιμαται λε
πτών 50 [16ον, σ. 58].

* Άνάγνωσις βαθμιαία τής Γαλλικής γλώσσης, βιβλίον απλοποιούν βα
θμηδόν τάς δυσκολίας τής άναγνώσεως πρός χρήσιν τών έλληνικών 
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σχολείων ύπο Κ. Βαρβάτη, καθηγητοΰ. Έν Άθήναις, παρά τώ έκ
δοτη και τοπογραφώ Σ. Κ. Βλαστώ, (878. Τιμαται δραχ. 1,50 
[16ον, σ. δ'και 448].

* Τδ πρώτον βιβλίον τοΰ "Ελληνος σπουδαστοΰ τής Γαλλικής, ήτοι δι
δασκαλία πλήρης τής γαλλικής άναγνώσεως θεωρητική και πρακτική 
κατά μέθοδον ολως νέαν καί μετά τής γραφής ύπδ Μαξίμου Δ. Δα- 
σκαλάκη, καθηγητοΰ τών γαλλικών. Έν Άθήναις, παρά τω έκδοτη 
και τυπογράφω Σ. Κ. Βλαστώ, 4878. Τιμαται δραχμής [4 6ον, σ 
400].

* Αναγνώσματα έκ τής Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου βιβλιοθήκης Ιστορι
κής κατά τδ πρόγραμμα τοΰ ύπουργείου τών έκκλησιαστικών και τής 
δημοσίου έκπαιδεύσεως μετά ερμηνευτικών σημειώσεων ύπδ Χαρίση 
[Ιουλίου, καθηγητοΰ έν τώ Αζ γυμνασίφ. Τεύχος 1. Έν Άθήναις, 
παρά τώ έκδοτη και τυπογράφφ Σ. Κ. Βλαστώ, 4 878. Τιμάται 
δραχ. ν. 4 [46ον, σ. 428].

*’Αναγνώσματα έκ τοΰ Πολυβίου πρδς χρήσιν τών μαθητών τής β' τά- 
ξεως τοΰ γυμνασίου μετά έρμηνευτικών σημειώσεων ύπδ Χαρίση 
Πούλιου, καθηγητοΰ έν τώ Α' γυμνάσιο). Τεύχος Α', β' Καρχηδονι- 
κδς πόλεμος. Έν Άθήναις, παρά τώ έκδοτη και τυπογράφω Σ. Κ. 
Βλαστώ, 4878. Τιμάται δραχ. ν. 4 [46ον, 96].

* Ελληνική γραμματική εις χρήσιν τών έλληνικών σχολείων φιλοπονη- 
θεΐσα ύπδ Ίωάννου Δραΐκη κατ’ εγκρισιν τής κυβερνήσεως. ’Έκδοσις 
τρίτη έπι τδ διδακτικώτερον και τελειότερον μεταρ^υθμισθείσα. Έν 
Άθήναις, παρά τψ έκδοτη και τυπογράφω Σ. Κ. Βλαστώ, 4878. 
Τιμάται δραχ. ν. 2 [8ον, σελ. 475].

* Ελληνική γραμματική εις χρήσιν τών έλληνικών σ/ολείων φιλοπο- 
νηθεΐσα ύπδ Ίωάννου Δραίκη κατ’ εγκρισιν τής κυβερνήσεως. Έκδο- 
σις τρίτη έπι τδ διδακτικώτερον και τελειότερον μεταρ^υθμισθεΐσα. Έν 
Άθήναις, παρά τώ έκδοτη και τυπογράφω Σ. Κ. Βλαστώ. 4878. 
Τιμάται δραχμής [8ον, σ. 68, περιέχουσα μόνον το Α' μέρος, τδ 
τυπικόν, διά τούς μαθητάς τών δημοτικών σχολείων].

* Συλλογή τών εγκυκλίων διαταγών τοΰ έπι τών έσωτερικών υπουργείου 
τοΰ έτους 4876. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής «Άθηναί- 
δος», 4878. Τιμάται δραχ. 3 [8ον, σ. 467].

*'Η 'Ρόζα ή τά δύο φρούρια ύπδ Έλίζας Βραδβούρν, διήγημα τερπνόν 
και διδακτικόν, μεταιρρασθέν έκ τοΰ άγγλικοΰ ύπό Γ. Κωνσταντινίδου, 
καθηγητοΰ τοΰ Αρσάκειου , μετά εικονογραφιών. Έν Αθήναις, έκ 
τοΰ τυπογραφείου τής αΆΘηναίδος», 4878. Τιμάται δραχμής [46ον, 
σ. 420].

*ΊΙ κοσμογονία, ήτοι επιστήμη έν τή άγία Γραφή πρδς χρήσιν τής νεο· 
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λαίας δπο Λ. Γωσσαίν, μετάφρασις Μ. Δ. Σακκορ^άφου έκ τοΰ γαλ
λικού, έκδοθεισα δαπάνη τοΰ αύτοΰ και Δ. 'Ρακοπούλου. Έν Άθή
ναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής «Άθηναΐδος», 4878. Τιμαται φράγ
κων 2 4/2 και διά το έξωτερικδν φράγκων 3 [4 6ον, σ. ή και 264].

* Ερμηνεία κριτική και πρακτική τών ίερών Εύαγγελίων είς τόμους δυο 
μετά προλεγομένων περί γνησιότητας, αυθεντίας, θεοπνευστίας, γλώσ
σης, έποχής αύτών κτλ. μετ’ εικονογραφιών, γεωγραφικών χαρτών 
και πανομοιότυπων χειρογράφων. Τόμος Α'. Εύαγγέλ-.α κατά Ματ
θαίον και Μάρκον, ύπό Γ. Κωνσταντίνου. Έν Άθήναις, έκ τοϋ τυ
πογραφείου τής «Άθηναΐδος», 4878. Τιμή τοΰ Α' τόμου δραχ. 5 
[8ον, σελ. λθ' και 544].

* Εγχειρίδιου χειρουργίας ειδικής κατά χώρας δπο Β. 'Ρωσήρου, μετα- 
φρασθέν έκ τοΰ γερμανικού δπο Σπυρίδωνος Μαγγίνα. Μέρος Β\ 
(τεύχος β'). Έν Άθήναις, τυπογραφεΐον αδελφών Βαρβαρ^ήγου, 4878. 
Τιμαται δραχ. νέων 4 [8ον, σ. 744].

* Εγχειρίδιου χειρουργίας ειδικής κατά χώρας δπο Β. 'Ρωσήρου, μετα- 
φρασθέν έκ τοΰ γερμαυικοΰ δπο Σπυρίδωυος Μαγγίνα. Μέρος Β' (τεύ
χος ά). Έν Άθήναις, τυπογραφείου άδελφώυ Βαρβαρ^ήγου, 4878. 
Τιμαται δραχμώυ νέωυ 3 4/2 [8ου, σ. 488].

*Ίουλιανδς δ Παραβάτης ή ή αρπαγή ένδς θρόνου, 'ιστόρημα έκ τοΰ 
γαλλικού δπο Θεοφράστου 1. Τυπάλδου. Έν Άθήναις, έκ τού τυπο
γραφείου τών αδελφών Βαρβαρ^ήγου, 4878. Τιμαται νέων δραχ. 2 
[8ον, σ. 404].

* Α. Μακράκη νέον έκπαιδευτικδν σύστημα κατά τήν προαιώνιου βουλήν 
τοΰ Θεού «ποιήσωμεν ανθρώπου κατ’ εικόνα ήμετέραν και καθ’ δ- 
μοίωσιν». Μέρος δεύτερον, λεξιμάθεια. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογρα
φικού καταστήματος τών άδελφώυ Βαροαρ^ήγου, 4878. Τιμαται 
φράγκων 7 [8ον, σ... .].

*Μ. Τυλλίου Κικέρωνος λόγος, δ δπέρ τοΰ Μαυιλείου νόμου καί δ δπέρ 
Άρχίου τοΰ ποιητοΰ, μετά σημειώσεων δπο Μ. Γκιόλμα, διδ. τής 
φιλολογίας. Τεύχος ά. Έν Κεφαλληνία, έκ τοΰ τυπογραφείου «ή Η
χώ», 4878. τιμαται δραχ. ν. 3. [8ον, σ. έ. και 22’2],

Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος Λαίλιος ή διάλογος περί φιλίας, έκ τής Λα- 
τινίδος είς τήν 'Ελληνίδα φωνήν μετενεχθε'ις υπδ Βασιλείου Άντω- 
νιάδου, τροφίμου τής έν Χάλκη Θεολογικής σχολής καί ιεροδιδασκά
λου έν τώ Ζαππείω. Έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Βουτυρά και 
Σας, 4878. [8ον, σ. ιέ. καί 425.]

* Ελληνική έγκυκλοπαιδεία τών έν τοίς γυμνασίοις διδασκομένων Ελ
λήνων συγγραφέων μετά σημειώσεων. Ίσοκράτους οί έν τή ά τάξει 
τοϋ γυμνασίου διδασκόμενοι λόγοι, Εύαγορας, Νικοκλής, πρδς Nixo- 
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κλέα, Άρεοπαγιτικδς, Άρχίδαμος, Πλαταϊκδς, περί Ειρήνης, ύπδ 
Εύαγ. Κ. Κοφινιώτου, καθηγητοϋ τοΰ έν Πειραιεϊ γυμνασίου. Τόμ. 
ά. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου βό Παλαμήδης», 1879. Τιμά- 
ται δραχ. 3. [8ον, σ. 200].

* Παιδαγωγικόν έγκόλπιον τών έλληνοπαίδων μετά 43 εικονογραφιών 
ές αρχαίων πρωτοτύπων ύπδ Λέοντος Μελά. Έν Άθήναις, έκ τοΰ 
τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού,’ 1879. Τιμαται δραχ. 2,50. [16ον. 
σελ. 216],

Τά σωζόμενα Ίθώμης, Μεσσήνης και τών πέριξ μετά χάρτου χωρογρα- 
φικοΰ ύπδ Σταύρου Οίκονομάκη, δημοδιδασκάλου. Έν Καλάμαις, 
τύποις Μ. Πολυμενάκη, 1879. Τιμαται δραχμής νέας. [8ον, σελ. 
76].

Έ αιχμάλωτος Ελένη, δράμα πρωτότυπον είς 5 πράξεις ύπδ Δημητρίου 
Ν. Αερίου. Έν Άθήναις, τύποις Α. Κτένα, 1879. Τιμαται δραχμής 
νέας. [8ον, σελ. Η],

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Λογοδοσία τών κατά τδ ιβ' καί ιγ* 
έτος γενομένων, άναγνωσθεΐσα τή 20 Οκτωβρίου 1878 ύπδ Θρ. 
Άγγελοπούλου Αθανάτου, προέδρου 1876—1878. Άθήνησιν, έκ 
τοΰ τυπογραφείου Παρνασσού, 1879. [8ον, σελ. 176].

Ή έν Λούβρω Σαμοθρακία Νίκη καί ή σπουδαιότης αύτής διά τήν Ιστο
ρίαν τής πλαστικής. Θέσις έπι ύιοηγεσίφ έν τω Πανεπιστημίφ ύπδ 
Π. Καββαδία, διδάκτορας τής φιλοσοφίας. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυ
πογραφείου τής Παλιγγενεσίας, 1879. [8ον, σελ. 32].

Έπετηρΐς τής ηγεμονίας Σάμου διά τδ έτος 1879 ύπδ Έπαμ. Σταμα· 
τιάδου, διευθυντοΰ τοϋ ηγεμονικού διοικητικού γραφείου. Έν Σάμφ, 
έκ τοΰ ηγεμονικού τυπογραφείου, 1879. [8ον, σελ. 164].

‘Ο έν Κωνσταντινουπόλει έλλην. φιλολογικός Σύλλογος. Σύγγραμμα πε
ριοδικόν, τόμος 1A' (1876—1877). Έν Κωνσταντινουπόλει 1878, 
τύποις Βουτυρά και Σ. [4ον, σελ. κδ' και 236].

Βρυένιος στρατηγός Δαλματίας ύπδ Mortmann και περί τίνος Κυπρια
κής έπιγραφής ύπό Paul Schroeder. Μετέφρασε Κ. Περδικίδης. 1879. 
[4ον, σελ. 16],

* Σκιαύγεια. —Πεζά και έμμετρα ύπδ Ζήτα Φϊ. Έν Άθήναις, τύποις 
Ίωάννου Κουβέλου και Α. Τρίμη, 1879. Τιμάται δραχ. 1,50 [8ον, 
σελ. 88].

*Έγχειρίδιον μαιευτικής πρδς χρήσιν τών μαμών καί τών μαθητών τοΰ 
Μαιευτηρίου ύπδ Δ. Κ. Κόνσολα. Άθήνησιν, έκ τού τυπογραφείου 
Θρασυβούλου Παπαλεξανδρή, 1879 [8ον, σ. 148].

* Νόμοι έκλογικοι, ψηφισθέντες κατά τάς συνόδους γ' καί δ' καί τήν 
έκτακτον τής Ζ' βουλευτικής περιόδου κατά τά έτη 1877 καί 1878 
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μετά τών σχετικών Β. διαταγμάτων καί έπισήμων έρμηνευτικών ό- 
δηγιών ύπδ Αθανασίου Βαλαβάνη κα'ι Ίωάννου Π. Ζέπου. ’Εν Άθή
ναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1879. Τιμάται δραχ. 2 
[8ον, σ. 135].

* Νόμοι μεταβατικής εθνοφυλακής και γενικής στρατολογίας, έκλογής 
βουλευτών και δημαιρεσιών μετά τών έπί τούτων έκδοθεισών αναγ
καίων έρμηνευτικών έγκυκλίων (έκδίδονται έγκρίσει τοΰ ύπουργείου). 
Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τοΰ Εθνικού Πνεύματος, 1879. 
Τιμάται δραχ. 1, 50 [ 16ον, σελ. 156].

* Γάϊος Γράκχος, τραγωδία ύπδ Βικεντίου Μόντου, μεταφρασθεΐσα έκ 
τής Ιταλικής έμμετρου ποιήσεως είς πεζδν ύπδ Γεωργίου Δ. Θοιβι- 
δοπούλου, φοιτητοΰ τής φιλολογίας. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογρα
φείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1879 [16ον, σελ. 111].

01 γονείς τοΰ 'Ρήγα ή περί έθνικής άγωγής ύπδ Βλασίου Γ. Σκορδέ- 
λη. Έν Άθήναις, τύποις Γ. Καρυοφύλλη, 4879 [16ον, 192],

*Άτάλα καί 'Ρενέ τοΰ Chateaubriand, πόνημα μεταγλωττισθέν έκ 
τής 12 έκδόσεως ύπδ Ε** Β**. Έν Άθήναις, τύποις Ελληνικής Α
νεξαρτησίας, 1879. Τιμάται δραχ. ν. 2 [8ον, σ. 164].

*Περι έκτοπισμοΰ τών νεφρών, διατριβή έπι ύφηγεσίφ έν τώ έθνικώ πα- 
νεπιστημίω, ύπδ τοΰ ίατροΰ Ν. Ε. Λαμπαδαρίου. Έν Άθήναις, έκ 
τοΰ τυπογραφείου Γ. Καρυοφύλλη, 1879. Τιμάται δραχ. 2 [8ον. 
σ. 143].

* Επίσημοι όδηγίαι περί καταμετρήσεως τών έμπορικών πλοίων κατά 
τήν μέθοδον τοΰ Μόρσωνος, ήτοι συλλογή τοΰ περί τούτου νόμου τοΰ 
έκτελεστικοΰ Β. διατάγματος τής 20 Ιανουάριου 1879 μετά σχεδια
γραμμάτων λιθογράφων και παραδειγμάτων καταμετρήσεως αριθμη
τικών. Έν Άθήναις, τύποις Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1879 [8ον, 
σ. 101].

*Τδ άνατολικδν ζήτημα και ή μεγάλη έλληνική ιδέα ώς λύσις αύτοϋ. 
Διατριβή έπιστολιμαία ύπδ *** έκδοθεΐσα δαπάνη Μ. Δέφνερ. Έν 
Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Πέτρου Περίή, 1878. Τιμάται δραχ. 
1,50 [8ον, σ. 63].

* Πρακτική περιγραφή τής άντισηπτικής Λιστερείου μεθόδου ύπδ Πε- 
ρικλέους Πατρικίου. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τών αδελφών 
Βαρβαρρήγου, 1878. Τιμάται άντί νέων δραχμών 2 [8ον, σ. 111].

* Διήγημα πρωτότυπον ό απροσδόκητος γάμος ύπδ Ν. Κ. 'Ράμφου, έκ- 
δοθέν δαπάνη αδελφών Βαρβαρίήγου. ’Εν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογρα
φείου τών άδεδφών Βαρβαρίήγου, 1878. Τιμάται λ. 60 [8ον, σ. 29]

* Νύξεις έπι τής έξωτερικής πολιτικής καί συζητήσεις έν τή Αγγλική. 
Βουλή περί τών όρων τής έγκαθιδρύσεως τής νέας βασιλείας έν Έλ-
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λάδι δπο * * *. Έν Άθήναις, 1878 [μικρδν 8ον, σ. 52].

Περί δασμών και περί δασμολογίας τοΰ σταφιδοκάρπου, ύπδ Ίωάννου Σ. 
Ζωγράφου, διδάκτορας τά νομικά [διατριβή έπι ύφηγεσία]. Έκ τοΰ 
τυπογραφείου Πέτρου Περ^ή, 1878 [8ον, σ. 52].

II νήσος Τήνος, ύπδ Αλέξιου Δε-Βαλδν, μεταγλωττισθεΐσα ύπδ Ιακώ
βου Ν. Καγκάδη, φοιτητοΰ τής Νομικής. Έν Τήνω, τύποις Τήνου, 
1878.

Διπλωματικά έγγραφα περί τοΰ ελληνικού ζητήματος, κατατεθέντα 
έν τή Βουλή τών Ελλήνων ύπδ τοΰ έπι τών έξωτερικών ύπουργοΰ. 
Έν Άθήναις, έκ τοΰ Εθνικού τυπογραφείου, 1878 [4ον σ. 109].

Κόσμος τής Έλλ. γλώσσης ύπδ Π. Βεργωτή. Έν Άθήναις, έκ τοΰ 
τυπογραφείου τής Κορίννης 1878 [σ. 12].

Νεοελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ήτοι συλλογή τών παιδαγωγικωτέρων 
και ήθικωτέρων λόγων τών έλλήνων συγγραφέων άρχαίων και νεωτέ
ρων, παραφρασθεΐσα είς τήν καθωμιλημένην πρδς χρήσιν τών σχο
λείων και πρδς ιδίαν μελέτην παντδς φιλομαθούς μετά τών αναγ
καίων ύποσημειώσεων. Έκδόται Αλέξανδρος Πέννιος, Ν. Δημητρό- 
πουλος. ’Εν Κωνσταντινουπόλει, 1878.

Κόσμου νεότης, τουτέστιν οί θεοί και οί άνθρωποι τής ηρωικής έποχής, 
σύγγραμμα Γ. Ε. Γλάδστωνος, έξελληνισθεν ύπδ Αλεξάνδρου Μ. 
‘Ιδρωμένου. Τεύχος ά. Έν Κερκύρα, τύποις Ιωσήφ Ναχαμούλη [μι- 
κρδν 8ον, σ. ή καί 220].

Θρησκευτική τοΰ λαού βιβλιοθήκη. — α] Βίος τού άγιου μεγαλομάρτυ
ρας Δημητρίου, φυλλάδιον Β'. β] Βίος τοϋ άγιου μεγαλομάρτυρας Θεο- 
δώρου τοΰ Τήρωνος, φυλλάδιον Γ\ ύπδ Δημητρίου Είρηνίδου. Έν Ά
θήναις, έκ τού τυπογραφείου Έρμοΰ, 1879 [16ον, σελ. 32 έκαστον 
φυλλάδιον],

'Ο εύγενής βαστάζος, κωμωδία είς πράξεις τέσσαρας ύπδ Θεοκλήτου Δ. 
Κουρούκλη, φοιτητοΰ τής φιλοσοφικής σχολής. Έν Άθήναις, έκ τού 
τυπογραφείου βό Παλαμήδης», 1879. Τιμαται ν. δραχ. 1 1|2. [Ι6ον 
σ. ιδ' καί 70). ;

Άκολουθίαι τών άγιων παθών, ήτοι τής Μεγάλης Πέμπτης, τοΰ Επι
ταφίου θρήνου καί τής Άναστάσεως. Έκδίδονται ύπδ Κ. Κ. Άθήνη- 
οι, τυπογραφεΐον αδ Παλαμήδης», 1879, Τιμαται δραχ. 1. [16ον, 
σ. 8].

Διηγήματα μεταφρασθέντα έκ τού γαλλικού ύπδ Γ. Α. Μ. Έν Άθή
ναις, έκ τού τυπογραφείου τών Συζητήσεων, 1879. Τιμαται δραχ, 
1, 40. [16ον, σ. 610].

(Αθηναίου τεύχος ς' τόμου ζ'.) 35
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ΜετεωροΛογικαΙ παρατηρήσεις κοινοποιηθεϊσαι 
έκ τοΰ αστεροσκοπείου Αβητών.

1879 Μάρτιος (Ε. Ν.).
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 751,12 χμ.
Μεγίστη » 759,90 (την 16ην)
Έλαχίστη » 743,52 (την 1W)

Θερμόμετρον έχ.

Μέση θερμοκρασία 12,44
Μεγίστη » 21,3 (την 26^)
Έλαχίστη » 1,1 (την 10ην)

Ήμέραι βροχής 9 (ποσδν τού καταπεσόντος ύπατος 28,18 
χμ), αστραπών 2. ν Ανεμοι έπνευσαν κατά 16 ημέρας ΝΔ, 1 Δ, 
1 ΒΔ, 10 ΒΑ, 1 ΝΑ, 2 Ν.

Απρίλιος.
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 749,67 χμ.
Μεγίστη » 759,03 (την 1ην)
Έλαχίστη » 739,00 (την 25 η

Θερμόμετρον έκ.

Μέση θερμοκρασία
Μεγίστη a
Έλαχίστη »

17,01
26,4 (την 22ην)
8,1 (την 2η

Ήμέραι βροχής 6 (ποσδν τοΰ καταπεσόντος ύπατος 24,12 
χμ.). ^Ανεμοι έπνευσαν κατά 22 ημέρας ΝΔ, 1 ΒΑ, 2 ΝΑ, 
5Ν.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Έν σελίδι 300, στίχω 19 άντι Μακεδονία γράφε Θράκη, και έν ςίχω 
20 εξάλειψαν τήν λέξιν «Παλλήνης» ώς περιττεύουσαν.
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