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ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ
ΕΝ ΤΩι ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΕΘΝΙΚΩι ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ., 

ΜΟΥΣΕΙΑ. ΚΑΙ ΠΑΡ’ ΙΔΙΩΤΑΙΣ.ΟΆπο τεσσάρων περίπου δεκαετηρίδων εύρίσκονται έν Άθήναις και ένίοτε έν Πειραιεΐλίαν σμικρά χαλκά κερ- μάτια σχήματος περιφερούς, οίονεί νομίσματα, διαμέτρου 5—9 χιλιοστημορίων τού Γαλλικού μέτρου, πλήν δύο, ών τδ μέν 10, τδ δε 11, φέροντα γράμματα, μονογράμματα και εύτέχνους πολυποίκιλους τυπους. Ου νομίζω δε ταύτα νομίσματα, άλλα κερμάτια συμβολικά, δυσεξήγητα μέν ήμΐν σήμερον, πάντως όμως παρα τοΐς άρχαίοις χρήσιμα εις άνάγκας τού ιδιωτικού βίου, κα- Θάπερ, ώς έοικε, τά παρά μέν τοΐς Τωμαίοις tesserae, παρά δέ Γάλλοις marques, mereaux καί jetons, καί παρ Άγγλοις tokens. 'Ότι δέ ού νομίσματα ταύτα ήσαν δή- λον καί εκ τούτου, δτι ένια αύτών φέρουσι τύπους ολως ξένους των έπι νομισμάτων άπαντώντων. ΕίσΙ μέν άπαντα χαλκά και ούδέν δρειχάλκινον, ώς ακριβώς έξε- τάσας γινώσκω, και τούτο ένεκα πλείονος, ώς νομίζω, εύχερείας ώς πρδς τδ κόμμα τοιούτων σμικρών κερμα-
(α) Ασμένως ή τοΰ Αθηναίου διεύθυνσις δημοσιεύει την διατριβήν 

ταύτην τοΰ ήμετέρου νομισματογνώμονος κ. Άχ. Ποστολάκα, νομιζουσα 
δτι παρέχει τοΐς άναγνώσταις τοΰ περιοδικού τούτου άξιον μελέτης ανά
γνωσμα, μάλιστα δε τοΐς έξ έπαγγέλματος άρχαιολόγοις, παρ’ ών προς- 
δοκαται ή τοΰ προτεινομένου προβλήματος λύσις. Ταύτης δέ χάριν έξε— 
τυπώθησαν δι’ άδράς δαπάνης και οΐ προςαρτώμενοι έπτά πίνακες, οΐ πε- 
ριέχοντες άκριβεστάτας απεικονίσεις των περιγραφομένων συμβολικών 
κερματίων. E. Κ·

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος αί)



4 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ,τίων, άτε δή του χαλκού μαλακωτέρου οντος του ορείχαλκου. ΕίσΙ δέ τά κερμάτια ταυτα διάφορα τον σταθμόν, ήτοι άπό Γραμμαρίων 0,79—0,117, εν δ’ έξ αύτών (τό ύπ’ άριθ. 230), τό πάντων έξαιρετικώς βαρύτερον, έλκει σταθμόν Γραμμ. 1,145. Τό δ’ είδος των γραμμάτων καί ό τής τέχνης ρυθμός των τύπων ανάγονται, ώς νομίζω, εις την Δ' τελευτώσαν καί την Γ' π. X. εκατονταετηρίδα, πλήν ενός (ύπ’ άριθ. 45), ούτινος ό χα- ρακτήρ του γράμματος φαίνεται αρχαιότερος.Περί των κερματίων ούδεις μέχρι του νυν έγραψε τι πλήν του Αθανασίου Σ. ’Ρουσοπούλου (Έγχειρίδ. τής Έλλην. Άρχαιολ. ’Έκδοσις γ'. Τμήμα ά. Έν Άθήναις. 1875. 8ον, σελ. 271), δστις νομίζει ότι ταυτα ίσως 
σ ύ μ 6 ο 2 α προς χρησίν τινα, ίσως χαΐ νομισματικήν 

έν ανάγκη», καί του έμπειρου περί την νομισματικήν Αντωνίου Prokesch-Osten, του άλλοτε Άθήνησι πρε- σβευτοΰ τής Αύστρίας, δύο τοιαΰτα κερμάτια δημοσιεύ- σαντος καί έν τοϊς άβεβαίοις κατατάξαντος*).

*) Όρα τδ μετά τον άριθ. 6 περιγεγραμμενον κερμάτιον, και τδ δευ— 
τερον μετά τον άριθ. 35.

Των έν τω ήμετέρω έθνικω Νομισματικά Μουσείω κερματίων ήρξάμην τής συλλογής άπό του 1861, οι δέ ίδιώται των παρ’ αύτοϊς άποκειμένων άλλος άλλοτε. Καίπερ δέ τήν χρήσιν των κερματίων τούτων, ώς είρη- ται, άγνοουντες, ούχ ήττον άπαραίτητον ένομίσαμεν χάριν τής έπιστήμης ίνα δημοσιεύσωμεν τά τ’ έν τω έθνικω Μουσείω καί τά παρ’ ίδιώταις άποκείμενα, ούς παρακατιόντες όνομάζομεν, διότι ού μόνον ταυτα πρωτοφανή και περίεργά είσιν, ώς δήλον έκ τών νυν δη- μοσιευομένων, ών ό άριθμός ούκ άσήμαντος, άλλα καί διότι ένεκα τής αύτών σμικρότητος ύπόκεινται εις ά- 



ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ. 5πώλειαν, ήδη δέ τό ύπ’ άριθ. 244 άπώλετο, άρια σχε- διασθέν παρεδόθη τώ ιδιοκτήτη. Διεΐλον δέ τά νυν έκ- διδόμενα, εϊ δ* όρθώς, ό χρόνος ίσως διδάξη, εις εξ τάξεις ύποδιελών καί ταύτας, ώς έμοι γε όρθότερον έ- δόκει. Έχρησάριην δέ μετρώ τή μείζονι διαμέτρω εις χιλιοστημόρια του Γαλλικού μέτρου, σταθμήσας ακριβώς έκαστον κατά τό Γαλλικόν δεκαδικόν σύστημα. Άπεικάσθησαν δέ μόνον τά ανόμοια άλλήλων τά δέ όμοια, όλίγιστα οντα, συγκατέλεξα τοϊς όμοίοις έν τώ οίκείω τόπω, όπως συμφανής γένηται ή πληθύς των όμοιων.Καί έκ μέν των έν τω ήμετέρω Νομισματικώ Μου- σείω άποκειμένων 43 κερματίων άπεικάσθησαν 37* έκ δέ των 121 παρά τω Θεοδώρω Χέλδραϊχ, επιμελητή του έν Άθήναις βοτανικού κήπου, 113, έξ ών άπώλετο έν, ώς είρηται* έκ δέ των 52 παρά Παύλω Αάμπρω, έμ- πόρω άρχαίων νομισμάτων, 5Ο· έκ δέ των 48 παρ' Ά- θανασίω Σ. "Ρουσοπούλω, καθηγητή τής Αρχαιολογίας έν τω ήμετέρω Πανεπιστημίω, 43, τριών έκ τών ύπο- λοίπων μή άπεικασθέντων ώς όμοιων άλλοις, δύο δ’ώς προσκτηθέντων μετά την εις Βενετίαν άποστολήν τών άπεικαστέων σχεδίων έκ δέ τών 5 παρ’ Άλεξάνδρω Ν. Μελετοπούλω έν Πειραιεϊ 1, άτε τών ύπολοίπων 4 γνωστών μοι και αύτών γενομένων, μετά την τών άπει- καστέων σχεδίων άποστολήν εις Βενετίαν* έκ δέ τών 13, ών 6 έν σχεδίοις, παρά Ιωάννη Σ. Παλαιολόγω 7. Άπεικάσθησαν δέ τά 6 παρά τώ Γεωργίω Ίωαννίδη, λοχαγώ του μηχανικού, καί τά 3 παρά τή Ελένη Ν. Μαυροκορδάτου* ούκ άπεικάσθησαν δέ τά 2 άλλοτε παρά τώ Prokesch-Osten, νυν δέ πιθανώς έν τώ Νομισματικω του Βερολίνου Μουσείω, οπερ την συλλογήν αύτοΰ έ- 



8 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.κτήσατο. Δήλον δ’ άρα έκ των λεχθέντων οτι έν τώ νΰν έκδιδομένω καταλέγω περιγράφονται κερμάτια 293, ών άπεικάσθησαν έν επτά πίναξι 260 ώς διαφέροντα άλλήλων κατά τε τούς τύπους και την των αύτών μετ’ άλλοτ’ άλλων συναρμογήν 27 δέ ούκ άπεικάσθησαν ώς όμοια προς άλλα των άπεικασμένων, περιεγράφησαν δέ μόνον.Έν τέλει δέ τής περιγραφής έκάστου κερματίου σε- σημείωται τό όνομα του κατόχου διά τοΰ αρκτικού γράμματος οΰτω·Μ. = Εθνικόν Νομισματικόν Μουσεΐον.Ε. Μρ. = Ελένη Μαυροκορδάτου.I. = Ίωαννίδης.Λ. = Λάμπρος.Μλ. = Μελετόπουλος.Π. = Παλαιολόγος.Ρ. = ’Ρουσόπουλος.X. = Χέλδραϊχ.Τούτοις δέ πασι πολλάς τάς χάριτας ομολογώ προ- θύμως χορηγήσασί μοι, αίτήσαντι, τά παρ’ αύτοϊς κερ- μάτια προς μελέτην, περιγραφήν και δημοσίευσιν.Έπι τέλει δέ σημειωτέον, ότι τά έν ταΐς περιγραφαΐς άπαντώντα πρ. δ. και πρ. ά. σημαίνουσιν ότι τό παρι- στάμενον έστιν έστραμμένον προς δεξιάν ή προς άρι- στεράν τω όρώντι.



ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ. 1

Α'. ΓΡΑΜΜΑΤΑ η ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Α'. Γράμματα εφ ενός μόνον μέρους η 
έκατέρωθί του κερματίου.

1. ΛΑ ή ΣΥ/Αν ευ τύπου.Διαμ. 5. Γραμμ. 0,137 X.2. Τ)(Άνευ τύπου. Διαμ. 6. Γραμμ. 0,267 X.
3. Α)(Γ.......................... Διαμ. 6. Γραμμ. 0,277 X.4. Α Ρ..........................Διαμ. 6. Γραμμ. 0,25 Μ.5. Β)(Τ...................... Διαμ. 6. Γραμμ. 0,312 X.6. Γξψ..................Διαμ. 7. Γραμμ. 0,335 Λ.

σΟρα και άριθ. 3.*)

*) ΑΙ παραπομπαι γίνονται προς εύχερεστέραν έποπτείαν τών έν μέ- 
ρει ή καθολου όμοιων κερματίων και προς άντιπαραβολην τών έπ’ αύτών 
αυμβόλων, ινα μηδέν έξ αύτών παρέλθη άπαρατηρητον.

Ε)(Λ........................... Διαμ. 6. —
Εύρεθέν έν Άθήναις. (Prokesch-Osten, Inedita au- 

tonom. altgr. Miinzen, έν τοις Denkschriften 
der Akad. d. Wiss., philos. hist. Cl. IX. Bd. 
Wien. 1858. 4°. II. Asiat. Theil, σελ. 333, άρ. 
5, Taf. II, άρ. 30. ’Εν τοϊς άβεβαίοις.)Ε·ΧΥ’...................Διψ. 7. —

Έκ σχεδίου Ίωάννου Σ. Παλαιολόγου.7. Θ \Τ...................Διαμ. 6. Γραμμ. 0,18 Λ.



8 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.

(A/. Α'. βάμματα έφ’ ένδς ή έχατέ^ωθι.)"Ετερον δμοιον. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,3 X.8. ΙΥ Ν άντίς-ροφον. Διαμ. 5. Γραμμ. 0,13 X.9. Ι)(Σ ή Μ
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,395 Ρ.10. Κ* τδ σφαιρίδιον λίαν άνάγλυφον.ΥΥ 
Ήκοωτηριασμένον.Δίαμ.. 7. Γραμμ. 0,255 X.

Λ δρα έν ΕΝ αντίστροφον δρα άριθ. 8.11. 3£·)(η................... Διαμ. 6. Γραμμ. 0,26 Λ.12. Ρ)(Υ Διαμ. 7. Γραμμ. 0,42 Μ.Ρ ορα άριθ. 4.13. Σ μετά σφαιριδίου λίαν αναγλύφου επί τής κάτωεξωτερικής του γράμματος γωνίας· έν δέ τω πεδίω πρ. δ. μεταξύ τών σκελών αυτού μηνίσκος ορθός προς τά έξω έστραμμένος.) (Τ περιβεβλημένον ύπδ σφαιριδίων παχέων τριγωνικώς διατεθειμένων.
14. ξ:)(φ Διαμ. 9. Γραμμ. 0,43 Ρ.
15. ΣξΧ

Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,415 Μ.
Παχέος πετάλου, Διαμ. 8. Γραμμ. 0,702 Λ.

*Ορα και άριθ. 1 καί 9.

Τ δρα άριθ. 5 καί 7.



ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ. 9
(Α'. Α'. Γράμματα έφ’ ένός έκατέρωθι.)Υ δρα έν Ε καί άριθ. 10 και 12.Φ δρα άριθ. 14,

X δρα άριθ. 15.

4^ δρα άριθ. 6.

■ΤΙ δρα άριθ. 11.

Β'. Γράμματα έφ’ ενός, έφ’ ετέρου δέ 
μονογράμματα η τύπο: διάφοροί.

16. Μ ή ΣξΜονόγραμμα συγκείμενον έκ των γραμμάτων △ και I
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,35 X.Σ δρα άριθ. 16.17. ΤξΜονόγραμμα συγκείμενον έκ των γραμμάτων Ε και Λ αντιστρόφου.
Λεπτού πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,12 Μ.18. ΧξΜονόγραμμα συγκείμενον έκ των γραμμάτωνΜ καί Υ
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,5 X.

19. Α)(Κ.υνάριον Μελιταΐον ίστάμενον πρ. δ. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,26 X.20. Α έχον μεταξύ των σκελών αύτου άνθος πλαγίως πρ. δ. κλίνον μετά δύο φύλλων.)(Πάγουρος. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,35 Λ.21. ΑξΦύλλον; . . Διαμ. 8. Γραμμ. 0,36 Ρ.
(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος α'.) 2



10 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.(Α'. Β'. Γράμματα, έφ’ έτερου μονογρ. ή τύποι.)22. Α/Άμφορέως τδ άνω μέρος.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,345 Ρ.23. Α/Άμφορεύς μετ’ εύθείας εκ του μέσου αύτοΰ έκατέρωθεν προεκβαλλούσης γραμμής (είδος άρυταίνης\ Διαμ. 7. Γραμμ. 0,337 X.24. Α/Κρατήρ. . . . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,355 X.25. Α/Άςφάγαλος. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,225 X.Έτερον δμοιον. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,28 X.26. Α/Προσωπεΐον Σι);ηνοΰ άντωπόν.* Διαμ. 6. Γραμμ. 0,22 Μ.27. Β/Κάνθαρος (άγγεΐον).Διαμ. 7. Γραμμ. 0,275 Μ.28. Ε ου ή άνω γραμμή αόρατος ένεκα κόμματος ά- τελοΰς./Βότρυς μετά μίσχου κλίνοντος ολίγον πρ.ά. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,307 I.29. Ε/Φύλλον κισσού μετά του μίσχου κεκαμμένου πρ.ά.. . . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,217 X.30. E/Άγγεΐον μόνωτον (πρόχους) πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,35 X.31. 3C ή Η)(Συς ίσταμένη πρ. ά.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,465 Λ.32. 32 ή Ή/Μέλισσα.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,265 Λ.33. ΖΕ ή Η/Στέφανος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,232 Λ, Η ορα άριθ. 31, 32 και 33.34. 0/Κεφαλή βοος άντωπός.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,157 X.35. Θ/Βωμός περιφερής ήμμένος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,34 X



ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ. 41

(Α'. Β*. Γράμματα, έφ’ έτέρου μονογρ. τύποι.)

36.
37.
38.

0 έν τετραγώνω έγκοίλω.)(ΙΤροσωπεΐον Σιληνου άντωπόν.
’Εκ σχεδίου Ίωάννου Σ. Παλαιολόγου.Διαμ. 7. —Q έν τετραγώνω έγκοίλω.)(Προσωπεΐον μετά πώγωνος άντωπόν.Διαμ. 6. —
ΕύρεΟέν έν Άθ^ναις. (Prokesch-Osten, Inedita au- 

tonom. altgr. Miinzen, έν τοΐς Denkschriften 
der Akad. d. Wiss., philos. hist. Cl. IX. Bd. 
Wien. 1858.4°. II. Asiat. Theil, σελ. 833, dp. 6. 
Taf. II, dp. 31. Έν τοΐς άβεβαίοις* σφαλερώς δέ 
νομίζεται ώς κεφαλή Πανός.)Μ ή Σ)(Πτηνόν ίστάμενον πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,31 X.Μ ή ΣξΈρμής τής τετραγώνου έργασίας (στήλη) ιθυφαλλικός έπι βάσεωςπρ. ά.· έμπροσθεν δ’αύτοϋ Α Διαμ. 8. Γραμμ. 0,505 Ρ.Μ ή Σ)(Ύπόδημα πρ. δ.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,205 X.39. [Μ )(Άνήρ καθήμενος έπΙ βράχου πρ. δ. μεθ’ [ματιού όπισθεν κρεμαμένου, ώς φαίνεται, κλινών την κεφαλήν όλίγον προς τά όπισθεν, κρατών τή δεξιά ύψουμένη δυσδιάκριτόν τι οπερ προσεγγίζει τω στόματι αύτου οίονεί πίνων.

Παχέος πετάλου.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,775 Α.40. Ν)(ΣφΙγξ μετά πτερύγων κεκαμμένων προς τά



12 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.(Α', Β'. Γράμματα, έφ’ετέρου μονογρ. $ τύποι.) έσω, καθημένη έπι των δπισθίων ποδών πρ» δ., όπισθεν δ’ αύτής ΕΔιαμ. 8. Γραμμ. 0,335 X.41. Ν)(Άστράγαλος.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,46 Ρ.42. Ν )(Πέλεκυς δίστομος μετά λίαν βραχέος στελεοΰ.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,28 Μ.43. Ν)(Άβέβαιόν τι. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,289 Μ.44. Π εντός τετραγώνου έμβαδου έγκοίλου άβαθοϋς.) (Στέφανος έχων δκτώ άκάνθας ή ακτίνας, έν δέ τω κέντρω αύτοΰ σφαιρίδιον.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,54 X.45. έν στεφάνω ου τό σύμπλεγμα κατά τό κάτω τουστεφάνου μέρος.)(Έρμής τής τετραγώνου έργασίας (στήλη) μετάπώγωνος, ιθυφαλλικός πρ. ά. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,28 X.46. «^(Κεφαλή βοός άντωπός.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,395 Λ.47. Ci )(*Ονος ίστάμενος πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,332 Λ.48. ^ξΆροτρον πρ. δ.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,355 X.49. 2)('Ρόπαλον όζώδες ορθόν πρόςτά κάτω έστραμ- μένον άνω πρ. δ., παρά τω ροπάλω, σφαιρίδιον. . . . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,31 Λ.

"Ορα και άριθ. 36, 37 και 38.50. Τ)(Κ.εφαλή *Αραβος πρ. δ.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,38 X.
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(Α\ Β'. Γράμματα, έφ’ ετέρου μονογρ. τύποι.)51. Τξ’Ανήρ ίστάμενος άντωπός, ένδεδυμένος χιτώνα ποδήρη καί στρέφων την κεφαλήν πρ. ά., κρατών τή μέν δεξιά εκτεινόμενη δυσ- διάκριτόν τι (πτηνδν πρ. δ.;), τή δ’ αριστερά βακτηρίαν καταβεβιβασμένην, ώς φαίνεται, καί πλαγίως προς τά έξω έστραμμένην, ής ή προς τδ κάτω άκρον ουσα αγκύλη κυρ- τουται προς τά άνω.Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,45 Α.52. Τ, έν δέ τω πεδίω πρ. ά. δυσδιάκριτόν τι.)(Χελώ- νη χερσαία. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,2 Ρ.53. Τ)(Άμφορεύς άπολήγων κατά τδ κάτω μέρος εις σφαιρίδιον. Διαμ. 6. Γραμμ. 0,28 Ρ.54. Τ)(Κ.άνθαρος (έγγειον).Διαμ. 7. Γραμμ. 0,407 Μ.55. Τ)(*Αγγεϊον δίωτον σφαιροειδές μετά πώματος. Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,427 X."Ετερον δμοιον. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,267 Μ.56. Φ)(Φαλλός, ώς φαίνεται, γυμνήν έχων τήν βάλανον. . . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,25 Ρ.Φ)(Κεφαλή βοδς άντωπός.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,315 Μλ. Εύρεθέν έν Πειραιεΐ.57. Χ)(Σθς ίσταμένη πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,295 X.58. Χξ'Ρόδον μετά βραχέος καυλου.Διαμ. 6|. Γραμμ. 0,275 Μλ.ΕυρεΟέν έν ΠειραιεΤ.



Η ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.

(Α\ Β\ Γράμματα, εφ’έτέρου μονογρ. η τύποι.)59. ΧξΚάνθαρος (αγγείου).Διαμ. 6ρ Γραμμ. 0,285 Μ.60. ΧξΚάνΘαρος διάφορος του προηγουμένου.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,292 Ρ.61. ΧξΚόσμημα άνθοειδές· άνω πρ. ά. μεταξύ τών φύλλων σφαιρίδιον.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,33 Ρ.

Γ\ Δύο γράμματα έφ' ενός, έφ’ ετέρου 

δέ τύποι διάφοροί.

62. ΑI, μεταξύ δέ τών σκελών του Α σφαιρίδιον, έν δέ τω πεδίω πρ. ά. αύτου άνω έτερον.^Στέφανος. . . Διαμ. 6. Γραμμ. 0,28 Ρ.63. ΑΦ)(Άγγεΐον μόνωτον, σχήματος εύρέος, πρ. ά. Διαμ. 6. Γραμμ. 0,225 Λ.64. ΕΥ)(Βότρυς μετά μίσχου κεκαμμένου πρ. ά. 
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,355 Λ.65. ΙΤ)(ΚάνΘαρος (άγγεΐον).Διαμ. 6. Γραμμ. 0,295 X.66. ΥΛ)(Γλαύξ ίσταμένη πρ. δ., έχουσα την κεφαλήν άντωπόν.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,55 Α.
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Δ'. Μονογράμματα έφ’ ενός, έφ’ ετέρου 
δέ τύπο: διάφοροί.67. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ των γραμμάτων Α καί Ν αντιστρόφου.ξ’Αστράγαλος.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,295 X.68. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ των γραμμάτων Α καί Υ αντιστρόφου.)Έέρας Άμαλθείας πρ. ά. μεθ’ εκατέρωθεν κρεμαμένης ταινίας.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,365 X.69. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ των γραμμάτων Α και Χ)(Νήσσα βαδίζουσα πρ. ά., άνωθεν δ’ αύτής ήμισφαιροειδές τι ώς φαίνεται.

Ήκρωτηριασμένον.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,182 X.70. Μονόγραμμα διάφορον του προηγουμένου.^Άσπίς κυκλοτερής.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,14 Λ.Έτερον δμοιον άλλα τδ μονόγραμμα κατά τι διάφορον του προηγουμένου.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,287 X.Μονόγραμμα συγκείμενον έκ δύο Δ ών τδ μέν, πρ. ά. τω όρώντι, ορθόν, τδ δέ, πρ. δ., άνε· στραμμένον, σχηματίζοντα ρόμβον.ξΒαλα- νοειδές τι στενώς περιβεβλημένον γραμμή.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,444 Μλ. 
ΙΣύρεθέν έν Πειραιει.71. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ των γραμμάτων △ Τ καί ΗΥΠερικεφαλαία πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,207 Ρ.



16 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.(Α'. Δ*. Μονογράμματα, Ιφ ετέρου τύποι.)Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Δ καί I ορα άριθ. 16.Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Δ καί Ρ αντιστρόφου.}(Κεφαλή κριού μετά μέρους του τραχήλου πρ. ά.Διαμ. 7. —
Έκ σχεδίου Ίωάννου Σ. ΠαλαιοΥόγου.72. Μονόγραμμα όμοιον τω προηγουμένω.ξΠροσω- πεΐον Σιληνοΰ άντωπόν.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,27 Λ.73. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Ε και Λ αντιστρόφου.)("Ιππος ίστάμενος πρ. δ.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,31 Λ.74. Μονόγραμμα όμοιον τω προηγουμένω.ξΚαρκίνος. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,295 X.
'Όρα και άριθ. 17.Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Ε καί Π αντιστρόφου.ξΣηπία.Διαμ. 7. —
’Εκ σχεδίου Ίωάννου Σ. ΠαΤαιοΤόγου.75. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Ε και Γ ή Τ αντιστρόφου.ξΚηρύκειον.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,535 Μ.76. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Ε, Φ καί Γ αντιστρόφου.)(Άλεκτρυών βαδίζων πρ. δ. . . Διαμ. 8. Γραμμ. 0,23 Λ.

77. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων I και ο)(Περικεφαλαία κωνοειδής μετ’ αιχμής έπΐ τής κορυφής και μετά δύο δεσμών κε- κομβωμένων και κρεμαμένων.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,25 Ρ.
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(Α'. Δ'. Μονογράμματα, &<ο ετέρου τύποι.)78. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Η χαΐ ΚΥΆγγεΐον μόνωτον (πρόχους) πρ. ά.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,442 Μ.79. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Η και Ρ^Άγγειον μόνωτον ασκοειδές πρ. δ.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,205 Μ.Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Μ και Υ ορα άριθ. 18.80. Μονόγραμμα συγκείμενον έκ τών γραμμάτων Φ και Ω Προσωπεϊον άνδρός άντωπόν, μετά πώγωνος, ώς «ραίνεται.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,26 X.
Β. ΚΕΦΑΛΑ! ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΘΕΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΩΝ π ΜΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ.
Α\ Κεφαλαί έφ’ ενός, έφ’ ετέρου δέ 

τύποι διάφοροί.

Α'. 0Ε2Χ.81. Κεφαλή Πανός κερασφόρος πρ. δ. έ'χουσα την κόμην όπισθεν δασεΐαν. Κεφαλή τράγου μετά του τραχήλου πρ. ά., όπισθεν δ’ αύ- τής Κ Διαμ. 6. Γραμμ. 0,227 X.82. Κεφαλή Πανός κερασφόρος πρ. δ.ξ’Αστήρ έ'χων <5κτώ ακτίνας.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,445 X.

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος α'.) 3



18 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.(Β'. Α'. Κεφαλαί, έ©’ έτερου τύπο:.)

Β’. ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

1. Ανδρών.83. Κεφαλή Άραβος πρ. δ.ξΚάνθαρος (άγγειον). Διαμ. 7. Γραμμ. 0,33 Α.Έτερον δμοιον. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,195 X.84. Όμοια κεφαλή πρ. δ.^Κέρας Άμαλθείας ορθόν πρ. ά., έμπροσθεν δ’ αύτου σφαιρίδιον όπισθεν ίσως έτερον ώς έν τω ύπ’ άριθ. 155 κερματίω. Διαμ. 6. Γραμμ. 0,19 X.85. Όμοια κεφαλή πρ. δ.)(Τροχός έχων τέσσαρας κνήμας. . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,162 X.
'Όρα και άριθ. 50.85α. Κεφαλή νέου πρ. δ., φορούσα πέτασον και εχου- σα τήν κόμην όπισθεν βραχεΐαν και πυκνήν.) (Βάτραχος. Διαμ. 7*. Γραμμ. 0,365 X.86. Κεφαλή μετά πώγωνος πρ. δ.)(Κρατήρ.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,307 Π.87. Κεφαλή άνδρός ή γυναικός πρ. δ.)(Άβέβαιόν τι. Διαμ. 6. Γραμμ. 0,117 Ρ.

2. Γυναικών.88. Κεφαλή γυναικός κεκοσμημένη διά πτερών πρ. δ.)(Φαλλός ορθός, ώς φαίνεται, μετά γυμνής τής βαλάνου.
Παχέος πετάΥου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,342 X.89. Κεφαλή γυναικός δάφνη εστεμμένη πρ. δ., έχου-
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(Β'. Α'. Κεφαλαί (2. Γυναικών), έφ’ έτερου τύποι.)σα την κόμην όπισθεν εις δύο βοστρύχους χρεμαμένην.)( Αετός μετ’ αναπεπταμένων πτερύγων πρ. δ., καταβιβρώσκων την λείαν αύτου. . . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,32 X.90. Κεφαλή γυναιχός πρ. δ., έχουσα την κόμην άνα- σεσυρμένην καί φορούσα ένώτιον σταγονοει- δές.ξΚάνθαρος (άγγείον), παρ’ αύτω δέ πρ.ά. θύρσος. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,29 Μ. Έτερον δμοιον.
Κόμματος άτε>οΰς.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,194 Ρ.91. Κεφαλή γυναικός πρ. δ., έχουσα τήν κόμην άνα- σεσυρμένην.)( Αιχμή λόγχης.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,312 X.92. Κεφαλή γυναικός πρ. δ., έχουσα τήν κόμην άνα- σεσυρμένην καί εις θύσανον επί τής κορυφής συνημμένην.^Προσωπεΐον γέροντος σιμού καί σφηνοπώγωνος (Σατύρου) πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,292 X. Έτερον δμοιον. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,347 Μ. Έτερον ομοιον. Διαμ. 8. Γραμμ. 0,33 Λ.Κεφαλή γυναικός πρ. δ., έχουσα τήν κόμην, ώς φαίνεται, άνασεσυρμένην.ξΤρίπους.

Εύρεθέν έν Πειραιεΐ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,385 Μλ.93. Κεφαλή γυναικός πρ. δ., έχουσα τήν κόμην άνα- σεσυρμένην.ξΔυσδιάκριτόν τι.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,392 X.



20 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.

Β'. Σχήματα.

Α’. ΘΕΩΝ.94. Παν ίστάμενος πρ. δ. κρατών τη δεξιά έκτεινο- μένη δυσδιάκριτων τι  έν δέ τω πεδίω, όπισθεν του Πανός, σφαιριδίων.)(Χελώνη χερσαία. . . . Διαμ. 8. Γραμμ. 0,44 X.
*

*) Έγχειρίδιον τής Έλλην. Άρχαιολ. Έκδοσις γ'. Τμήμα ά. Έν 
Άθήναις. 1875. 8ον, σελ. 271 έν σημειώσει 219.

Έτερον όμοιων. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,507 I. Έτερον ομοιον. Διαμ. 6{. Γραμμ. 0,26 Μ.95. Νίκη καθημένη πρ. δ., έχουσα τον δεξιόν βραχίονα προς τά όπισθεν και κάτω τεταμένων.) (Οικοδόμημα περιφερές μετά στέγης πυρα- μοειδους έχούσης έπι τής κορυφής μικράν έξοχήν έφ’ ης σφαιρίδιον  τό δέ οικοδόμημα, έπι πέντε ορατών στηλών στηριζόμενον, έχει την είσοδον αύτου κατά τό αριστερόν τώ όρώντι μέρος.
*

Διαμ. 7. Γραμμ. 0,322 Λ.
Το αυτό οικοδόμημα άπαντα και έν τω ύπ’ άριθ. 175 

κερματίω.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Ό δ’ Αθανάσιος Σ. 'Ρουσόπουλος*)  νο
μίζει οτι τούτο τό οικοδόμημα παρίστησι τό ώδεΐον 

τού Περικλέους, καθάπερ αυτό περιγράφεται ύπό 
του Πλουτάρχου (έν Περικλ. XIII, 7—8.)

«Τό δ’ ’Ωδεΐον, τή μέν εντός διαθέσει πολύεδρον 

»και πολύστυλον, τή δ’ έρέψει περικλινές και κά-
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(Β'. Β’. Σχήματα.)

«ταντες έκ μιας κορυφής πεποιημένον, εικόνα λέ- 
«γουσι γενέσθάι και μίμημα της βασιλέως σκη- 
«νης, έπιστατοϋντος καιτούτω Περικλέους. Διδκαι 
«πάλιν Κρατινος ένΘράτταις παίζει πρδςαύτόν’ 

»Ό σχινοκέφαλος Ζευς δδε προσέρχεται 
«Περικλεής τωδειον έπι τοΰ κρανίου 
«εχων, έπειδή τούστρακον παροίχεται.»

Β'. ΑΝΘΡΩΠΟ.96. Άνήρ ίστάμενος πρ. δ., ένδεδυμένος χιτώνα βρα- χύν, κρατών τή δεξιά πλαγίως καταβεβι- βασμένη δυσδιάκριτων τι* ή δέ κεφαλή αόρατος ένεκα ατελούς κόμματος. )(Προσω- πεΐον γυναικός άντωπόν περιβεβλημένον ταινία μετά κρεμαμένων εκατέρωθεν σφαιροειδών προσαρτημάτων.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,215 X.Άνήρ ίστάμενος άντωπός, ένδεδυμένος χιτώνα ποδήρη και στρέφων τήν κεφαλήν πρ. ά., κρατών τή μέν δεξιά έκτεινομένη δυσδιά- κριτόν τι (πτηνόν πρ. δ.;), τή δ’ αριστερά βακτηρίαν καταβεβιβασμένην, ώς φαίνεται, καί πλαγίως προς τά έξω έστραμμένην, ής ή προς τό κάτω άκρον ουσα αγκύλη κυρ- τοΰται προς τά άνω. "Ορα άριθ. gf,Άνήρ καθήμενος έπι βράχου πρ. δ. μεθ’ ίματίου όπισθεν κρεμαμένου, ώς φαίνεται, κλίνων τήν κεφαλήν όλίγον προς τά όπισθεν, κρατών τή δεξιά ύψουμένη δυσδιάκριτόν τι ο- περ προσεγγίζει τω στόματι αύτου οίονεί πίνων. "Ορα άριθ. 39.



22 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.

Γ'. Μόρια ανθρώπευα.97. Όφθαλμός δεξιός μετά τής δφρύος, κάτω δύο σφαιρίδια.Υ'Ρόπαλον δζώδες.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,257 Ρ.98. "Ομοιος τύπος.)(Άδιάγνωστόν τι.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,2 Λ.99. Παλάμη δεξιάς χειρός μετά του καρπού.)( Κογ- χύλιον ακτινωτόν του καλούμενου είδους πτερόκερω.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,3 X.100. Παλάμη άριστεράς χειρός.ξΚυνάρων Μελιταϊον ίστάμενον πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,302 X.101. Παλάμη άριστεράς χειρός μετά του καρπου.)(Κε- φαλή άλεκτρυόνος πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,357 Μ.102. Όμοιος τύπος, άλλ’ έν τω πεδίω πρ. δ. Λ)(Άμ- φορεύς μετ’ εύθείας έκ του μέσου αύτου εκατέρωθεν προεκβαλλούσης γραμμής άπο- ληγούσης πρ. δ. μεν σφαιροειδώς, πρ. ά. δέ άγκυλοειδώς (είδος άρυταίνης).Διαμ. 7. Γραμμ. 0,36 Λ.103. Φαλλός άντωπός έκ του κτενός λοξώς πρ. δ. κρε- μάμενος μετά τών δρχεων έν δέ τω πεδίω πρ. δ. σφαιρίδιον.)(Ααμπάς μετά σκυφοει- δοΰς χείλους, άνευ φαινομένης φλογός.Διαμ. 6|. Γραμμ. 0,22 X.104. Φαλλός άντωπός έκ του κτενός καθέτως κρεμά-
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(Β\ Γ\ Μόρια άνΟ^ώπεια.)μένος μετά τών ορχεων.ξ’Αβέβαων τι. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,222 Ρ.Φαλλός γυμνήν εχων την βάλανον.
σΟρα άριθ. 56 και 88.105. Πους πρ. δ. ουτινος τδ έμπροσθεν μέρος αφανές ένεκα αμελούς κόμματος.)(Βότρυς μετά μίσχου κεζαμμένου πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,35 Μ. 
Εύρεθέν έν Πειραιεΐ.106. Πέλμα δεξιού ποδός.)(Πάγουρος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,185 X.

Γ. ΊΜ Η ΜΟΡΙΑ ΑΪΤΟ ΕΦ’ ΕΝΟΣ, ΕΦ’ ΕΤΕΡΟΥ 
ΑΕ ΑΝΕΥ ΤΓΠΟΪ η ΜΕΤΑ ΤΥΠΟΝ ΑΙΑΦΟΡΩΝ.

Α'. Θηλαστικά.107. Άλώπεκος κεφαλή πρ. δ.ΥΠέλεκυς δίστομος μετά του στελεοϋ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,435 Ρ.108. Βοδς κεφαλή άντωπός, μεταξύ δέ τών κεράτων αυτής δυσδιάκριτων τι.)(Πρόσθιον ίππου τρέχοντος πρ. δ.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,34 Ρ.109. Όμοια κεφαλή.ΥΑέων τρέχων πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,292 X.110. Όμοια κεφαλή.ξΚαρπδς καρδιόμορφος μετά φυλ- λαρίων. . Διαμ. 8. Γραμμ. 0,347 Μ.111. Όμοια κεφαλή.ξΦύλλον συκής.
Όλίγον ήκρωτ·/ιριασρ.ένον.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,28 X.
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(Τ'. Α'. θηλαστικά.)112. Βοός κεφαλή άντωπός? Άγγεϊον άωτον ποτχρίω παρεμφερές.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,52 Μ.113. Όμοια κεφαλή.ξΠροσωπεΐον γέροντος μετά πώ- γωνος άντωπον, έχον κέρατα και ώτα ταύρου ώς άπεικάζεται ό Αχελώος ποταμος.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,275 Μ.114. Όμοια χεοαλήΛ'Τόπαλον βζώδες.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,355 Ρ.115. Όμοια κεφαλή.χΤροχδς έχων τέσσαρας κνήμας. Διαμ. 6. Γραμμ. 0,245 Ρ.
fOpa και άριθ. 34, 46, και το μετά τον άριθ. 56 πε- 

ριγεγραμμένον κερμάτων.116. Όμοια κεφαλή μεθ’ εκατέρωθεν κρεμαμένχς ταινίας ής ή κάτω άκρα τρισχιδής.χΚύων βα- δίζων πρ. δ.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,61 Ε.Μρ.117. Όμοια κεφαλή άντωπδς μετά τοΰ τραχήλου πρ. δ. Βοΰς βαδίζων πρ. δ.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,62 X.‘Όμοιος τύπος.^Αστράγαλος εντός κύκλου.Διαμ. 8. —

’Εκ σχεδίου Ίωάννου Σ. Παλαωλόγου.Βούκρανον άντωπόν.ξΔελφΙς πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,325 Ρ.118. Όμοιος τύπος? Περικεφαλαία κωνοειδής έχουσα κρικϊσκον έπι τής κορυφής.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,445 Ρ.
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(Γ'. Α'. Θηλαστικά.)119. Βούζρανον άντωπδν μεθ’έζατέρωθεν χρεμαμένης ταινίας.)(Πάγουρος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,25 X.120. 'Όμοιος τύπος άλλα μετά χρεμαμένης ταινίας έκ του άριστεροΰ αύτου κέρατος και ληγού- σης εις θύσανον, της του δεξιού κέρατος ταινίας αοράτου ένεκα φθοράς.ξΜηλοπέπων μετά του μίσχου κεκαμμένου πρ. δ.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,597 Π.121. 'Όμοιος τύπος μεθ’ εκατέρωθεν κρεμαμένης ται- νίας.ξ’Αστράγαλος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,275 X.122. "Ομοιος τύπος αλλά καί μετά δίσκου έπι τής τού βουκράνου κορυφής τεθειμένου.)( Φύλλον κισσού μετά καθέτου μίσχου και σμικρού μέρους τού κλώνος λοξώς πρ. δ. κλίνοντος· έν δέ τω πεδίω πρ. ά. Η ήμίφθαρτον, κάτω δ’ αύτού λοξώς πρ. δ. σφαιρίδιον, έτερον δέ πρ. δ. ώς φαίνεται.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,41 X.123. Βους ίστάμενος πρ. δ. επ’ εύθείας γραμμής σχη- ματιζούσης τδ έδαφος.ξΚηρύκειον.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,365 Α.

Βους βαδίζων. "θρα άριθ. 117.124. Δελφίς πρ. δ.)(Περιστερά βαδίζουσα πρ. δ., άνω δ’αύτής Δ Διαμ. 6. Γραμμ. 0,19 Μ.125. Όμοιος τύπος.ξ’Αγγεΐον μόνωτον πρ. δ., σχήματος εύρέος καί καθέτως ραβδωτόν.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,262 X.
(Αθηναίου τόμος Θ’ τεύχος α'.) 4
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(Γ'. Α'. θηλαστικά.)126. ΔελφΙς πρ. δ. ύφ’ δν κύματα.ξΤδ άνω μέρος άμ- φορέως.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,475 Λ."Ετερον δμοιον. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,36 X.127. ΔελφΙς πρ. ά. μεταξύ δύο σφαιριδίων λοξώς πρ. δ. διατεθειμένων. (Κογχύλιον ακτινωτόν του καλουμένου είδους πτερό ζερω.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,242 Μ.128. Όμοιος τύπος.^Φύλλον χισσοΰ μετά του μίσχου κεχαμμένου πρ. ά. καί σμικροϋ μέρους τού κλώνος καθέτως.Διαμ. 7^. Γραμμ. 0,375 X.

Όρα και τδ μετά τον άριθ. 117 δεύτερον περιγεγραμ- 
μένον κερμάτων."Ιππου κεφαλή μετά του τραχήλου πρ. δ.ΥΠρό- βατον ίστάμενον πρ. δ.Διαμ. 7. — 

’Εκ σχεδίου Ίωάννου Σ. Παλαιολόγου.129. Όμοια κεφαλή μετά μέρους του τραχήλου πρ.ά.) (’Εσχάρα ή κιγκλίς, έν τω μέσω σφαιρίδιον. Διαμ. 6. Γραμμ. 0,22 Μ.
Εύρεθέν έν Πειραιεΐ.130. "Ιππου οπλή προσθίου ποδός μετά μέρους τού μεταταρσίου, πρ. ά.^Αβέβαιου τι.

Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,417 X.131. Ιππου τρέχοντος πρόσθιόν πρ. δ. y Χελώνη χερ- σαία.. . . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,312 Μ.132. Ομοιος τύπος αλλά μετά μέρους τού ενός τών ποδών μονον ορατού.)/Φύλλον συκής.
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(Γ'. Α*. θηλαστικά.)

Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,43 Λ.Έτερον δμοιον. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,255 X.133. "Ομοιος τύπος.)(Άστήρ έχων όκτώ ακτίνας. Διαμ. 6. Γραμμ. 0,24 Π.
*Όρα και άριθ. 108.134. "Ιππος ίστάμενος πρ. δ.)(Άμφορεύς μετ’εύθείας έκ τοΰ μέσου αύτοΰ εκατέρωθεν προεκβαλ- λούσης γραμμής άποληγούσης πρ. δ. μέν σφαιροειδώς, πρ. ά. δέ [άγκυλοειδώς] (είδος άρυταίνης).Διαμ. 6~. Γραμμ. 0,325 X.135. "Ομοιος τύπος.)( Τρίαινα ής δ κοντός κοσμείται έκατέρωθεν δι* έλικος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,33 X. 
*Όρα καί άριθ. 73.136. "Ιππος καλπάζων πρ. ά.)(Λύχνος έφ’ ύποστάτου τρίποδος. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,25 X.137. Κάμηλος Βακτριανή ίσταμένη πρ. δ. )( Λαμπάς μετά σκυφοειδοΰς χείλους, ήμμένη, ής ή φλόξ στρέφεται πρ. ά.

Ήκρωτνιριασμένον.Διαμ. 6|. Γραμμ. 0,24 X.138. Κάμηλος δρομάς βαδίζουσα πρ. δ.)(Τροχδς έχων τέσσαρας κνήμας.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,532 Π.139. Κάπρος ίστάμενος πρ. ά., άνωθεν δ’αύτοΰ σφαι- ρίδιον.)(Πέδιλον πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,317 X.
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(Γ'. ΑΘηλαστικά.)140. Κριοϋ χεφα)^ή μετά μέρους του τράχηλου πρ. δ.) (Κάνθαρος (άγγεΐον).Διαμ. 6. Γραμμ. 0,292 Ρ.141. "Ομοιος τύπος, πρ. ά.)( Έρμης της τετραγώνου εργασίας (στήλη) μετά πώγωνος, ιθυφαλλικός, επί βάσεως πρ. ά.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,3 Λ.
‘Όρα καί το μετά τόν άριθ. 71 περιγεγθαμμένον δεύτε

ρον κερμάτων.142. Κριός ίστάμενος πρ. ά. ύψών τον πρόσθιον δεξιόν πόδα.)(Λύρα τρίχορδος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,28 Ρ.143. Κυνάριον Μελιταιον ίστάμενον πρ. δ.)(Γλαυξ ίσταμένη πρ. δ. έχουσα τήν κεφαλήν άντω- πόν. . . . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,175 Λ.144. Όμοιος τύπος.)(Χελώνη χερσαία, έν δέ τω πεδίω πρ. ά. σφαιρίδιον.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,27 Μ.145. Όμοιον κυνάριον βαδίζον πρ. δ.)(Κόκκος κριθής.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,327 Π.Έτερον όμοιον αλλά μετά του κυναρίου ίσταμέ- νου πρ. δ.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,504 Μ."Ετερον όμοιον.
Καλώς κατιωμένον.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,385 Μ."Ομοιον κυνάριον, ώς φαίνεται, ίστάμενον πρ. ά., ούτινος ή κεφαλή άφανής ένεκα κόμματος έλλειποΰς. ) ( Άγγεϊον μόνωτον ασκοειδές



ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ. 29(Γ'. Α'. Θηλαστικά.)πρ. δ. . . Διαμ. 7*. Γραμμ. 0,28 Ρ.146. Κυνάριον Μελιταΐον ίστάμενον πρ. δ.)(Έρμής τής τετραγώνου εργασίας (στήλη), έπι βάσεως, πρ.ά., μετά πώλου έπι τής κεφαλής, κρατών μέν τή δεξιά (ήτις ώς έκ του σχήματος του έρμου άφανής τω όρώντι) σκήπτρον μακρδν πλαγίως, έχων δέ τήν άριστεράν πλαγίως καταβεβιβασμένην έμπροσθεν δέ του έρμου ΗΔιαμ. 9. Γραμμ. 0,79 Λ.147. "Όμοιος τύπος πρ. ά.) ( Ερμής τής τετραγώνου έργασίας (στήλη) μετά πώγωνος, ιθυφαλλικός, έπι βάσεως μετά ποδών ών ό έμπροσθεν μόνον ορατός, πρ. ά.· έν δέ τω πεδίω έμπροσθεν καί όπισθεν του έρμου σφαιρί- διον. . . . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,317 X.'Όρα καί άριθ. 19 καί 100.148. Κυων άντερειδων τούς προσθίους πόδας έπι ^του έδάφους] πρ. δ.)(Κάνθαρος (άγγειον).Διαμ. 7. Γραμμ. 0,295 Λ.Κύων βαδίζων. <Όρα άριθ. 116.149. Κύων λαγωϊκός πρ. δ. άντερείδων τούς προσθίους πόδας έπ’ εύθείας γραμμής παριστώσης τό έδαφος. )( Περικεφαλαία κωνοειδής μετά δύο δεμάτων κεκομβωμένων και κρεμαμέ- νων έκ του κάτω τήςπερικεφαλαίας μέρους.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,312 X.150. Λέοντος κεφαλή πρ. δ., έχουσα τό χάσμα ανοικτόν καί έξείρουσα τήν γλώσσαν υπό δέ τήν κεφαλήν 3Ε )(Πίθηκος ίστάμενος έπι τών όπισθίων ποδών πρ. δ., ένδεδυμένος
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(Γ'. Α’. Θηλαστικά.)χιτώνα, έχων έπι τής κεφαλής κάλυμμα θυσανωτόν, έξ ού κρέμανται όπισθεν δύο ταινίαι.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,55 X.151. Δέοντος κεφαλή πρ. δ., έχουσα τδ χάσμα άνοι- κτόν.ξΤέττιξ ού ό τρίτος αριστερός ποΰς παρελείφθη ύπδ του σφραγιδογλύπτου.Διαμ. 9. Γραμμ. 0,31 Λ.152. Λέων ίστάμενος πρ. δ.) (Δυσδιάκριτόν τι ένεκα φθοράς.. . Διαμ. 9. Γραμμ. 0,559 I.153. Λέων βαδίζων πρ. δ.) (Έγχειρίδιον μεταξύ δύο σφαιριδίων. Διαμ. 8. Γραμμ. 0,32 X.Λέων τρέχων. "Ορα άριθ. 109.^Ονος ίστάμενος. «Όρα άριθ. 47.154. νΟνος βαδίζων πρ. δ.^Κάνθαρος (άγγειον).Διαμ. 7. Γραμμ. 0,425 X.155. 'Όνος βοσκόμενος πρ. δ.ξΚέρας Άμαλθείας δρ- θδν πρ. ά. μεταξύ δύο σφαιριδίων.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,36 Λ.Πίθηκος ίστάμενος. ”θρα άριθ. 150.156. Πίθηκος δκλάζων πρ. δ. ύψών τδν δεξιόν βραχίονα.)ί Ερωδιός ίστάμενος πρ. ά.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,27 Ρ.157. Πρόβατον ίστάμενον πρ. δ., έμπροσθεν δ’αύτοΰ δυσδιάκριτόν τι.ξΠροσωπεΐον Σιληνου άν- τωπόν. . . Διαμ. 6. Γραμμ. 0,255 X.

*Ορα κα'ι τά μετά τον άριθ. 128 περιγεγραμμένον κερ· 
μάτιον.158. Σΰς ίσταμένη πρ. δ. ξΆγγειον άωτον σχήματος
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(Γ'. Α*. Θηλαστικά.)ίδιοτρόπου έξ ου έξέχουσι δύο κλώνες· έν δέ τω πεδίω πρ. ά. ΕΔιαμ. 6. Γραριρζ. 0,35 X.159. Σΰς ίσταμένη πρ. δ. ξΒωμός περιφερής ήμμένος. Διαμ. 7-. Γραμμ. 0,39 X.
"Ορα καί άριθ. 31 καί 57.160. Σϋς βαδίζουσα πρ. δ. ξ Κάνθαρος (άγγείον)· έν δέ τω πεδίω πρ. ά. θύρσος ορθός.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,265 X.161. Τράγου κεφαλή μετά του τραχήλου πρ. ά.· όπισθεν Κ\Τέττιξ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,35 Λ.162. "Ομοιος τύπος.^Τό άνω μέρος άμφορέως.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,335 Α. 
"Ορα καί άριθ. 81.163. Τράγου πους πρ. δ.ΥΠροσωπεϊον γέροντος σιμού καί σφηνοπώγωνος (Σατύρου) πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,375 X.164. Τράγος ίστάμενος πρ. δ.)(Άγγεΐον άωτον σχήματος εύρέος εχον βάσιν λίαν σμικράν.Διαμ. 7, Γραμμ. 0,279 Ρ.165. Τράγος ίστάμενος πρ. ά. ύψώνων τον πρόσθιον δεξιόν πόδα ύφ’ δν Λ άμυδρώς φαινόμενον.'! (Τροχός εχων τέσσαρας κνήμας.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,31 Α.166. Τράγος βαδίζων πρ. δ.ΥΒωμός περιφερής ήμμένος. . . . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,312 Ρ.167. Ζωον τετράπουν άδιάγνωστον κατακείμενον πρ, ο., έχον τούς πόδας προς τά έσω κεκαμμέ- ν ο υ ς. V Κ τ ε ί ς (ζ ό γ χ η).Διαμ. 6. Γραμμ, 0,245 X.
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Β'. Πτηνά.168. Αετός ίστάμενος έπι βράχου πρ. δ., στρέφων τήν κεφαλήν.((Πήγασος καλπάζων πρ. δ. έπι καμπύλης γραμμής παριστώσης τό έδαφος.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,41 Ρ.169. Αετός ίστάμενος πρ. ά.(' Περικεφαλαία κωνοειδής έχουσα έπι τής κορυφής βρόχον κλίνοντα πρ. δ.· έκ δέ του κάτω τής περικεφαλαίας μέρους δεσμός ήμικυκλοτερώς κρεμάμενος έν ώ έτερος βραχύς λοξώς πρ. ά. κλίνων.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,205 X.Αετός μετ’ αναπεπταμένων πτερύγων πρ. δ., κα- ταβιβρώσκων τήν λείαν αύτου.
"Ορα άριθ. 89.170. Άλεκτρυόνος κεφαλή πρ. δ.((Χελώνη χερσαία. Διαμ. 8. Γραμμ. 0,34 X.171. Όμοιος τύπος.)(Φύλλον κισσού μετά μίσχου καθέτου. . . Διαμ. 6. Γραμμ. 0,255 Ρ.172. Όμοιος τύπος. )(Άγγειον μόνωτον (πρόχοος’ πρ. δ........................Διαμ. 7. Γραμμ. 0,309 Μ.
ΓΌρα και άριθ. 101.173. Άλεκτρυών ίστάμενος πρ. δ.ξΈρμής τής τετραγώνου έργασίας (στήλη) μετά πώγωνος, πρ. ά., έν στεφάνω.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,305 X.174. Ομοιος τύπος πρ. ά.)(Άμφορεύς άπολήγων εις οξύ. . . . Διαμ. 11. Γραμμ. 0,682 I.175. Αλεκτρυών πρ. ά., εχων τον τράχηλον οίονειέμ- προσθότονον, ώς εις μάχην προπαρασκευα- ^όμενος.)Όίχοδόμημα περιφερές μετά στέ
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(Γ'. Β'. Πτηνά.)γης πυραμοειδους έχούσης έπί της κορυφής μικράν εξοχήν έφ’ ής σφαιρίδιον· τδ δέ οικοδόμημα, υπό πέντε ορατών στηλών στη- ριζόμενον, εχει τήν είσοδον αυτού κατά τδ αριστερόν τω όρώντι μέρος.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,465 Ρ.

Το αυτό οικοδόμημα άπαντα καί έν τω ύπ’ άριθ, 95 
κερματίω.176. Άλεκτρυών πρ. ά., έχων τον τράχηλον οιονει έμ- προσθότονον, ώς εις μάχην προπαρασκευα- ζόμενος.ξΆβέβαιόν τι.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,175 X.177. Άλεκτρυών βαδίζων πρ. δ.ξΠροσωπειον άντωπόν.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,275 Ρ.

"Ορα καί άριθ. 76.178. Γλαυξ ίσταμένη πρ. δ. εχουσα τήν κεφαλήν άν- τωπόν.^Λήκυθος πρ. ά.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,525 Ρ.

'Όρα καί άριθ. 66 καί 143.Ερωδιός ίστάμενος. "Ορα άριθ. 156.179. Κόραξ ίστάμενος πρ. δ., όπισθεν δ’ αύτου Α έν μέρει ορατόν ένεκα κόμματος ατελούς. ) ( Γρύψ τρέχων πρ. δ.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,505 X.

Νήσσα βαδίζουσα. 'Όρα άριθ. 69.180. Πέρδιξ ίσταμένη πρ. δ.ξΚάνθαρος (άγγεΐον).Διαμ. 6. Γραμμ. 0,23 Μ.
(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος α'.) 5



3i ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.(Γ'. Β'. Πτηνά.)181. Πέρδιξ ίσταμένη πρ. δ.)(Άσπίς Βοιωτιουργής. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,43 Α.182. Περιστερά βαδίζουσα πρ. δ., άνωθεν δ’ αύτής △ (Κογχύλιον ακτινωτόν του καλουμένου είδους πτερ όκε ρω.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,265 Λ.'Έτερον δμοιον. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,2 Ρ. 'Όρα και άριθ. 124.183. Ταώς βαδίζων πρ. ά.ξ^Ανευ τύπου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,38 Λ.184. "Ομοιος τύπος.Κάνθαρος (άγγεΐον), έν δέ τω πεδίω πρ. ά. θύρσος όρθός.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,435 Μ.Πτηνον ίστάμενον. 'Όρα άριθ. 36.185. Πτηνον ίστάμενον πρ. δ., ώς φαίνεται, στρέφον τήν κεφαλήν.)(Τρισκελές.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,26 X.186. Πτηνον ιπτάμενον πρ. δ.''Αστράγαλος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,342 Μ.187. "Ομοιος τύπος πρ.ά., ώς φαίνεται.ξΑαμπάς μετά σκυφοειδους χείλους ήμμένη, ής ή φλόξ ά- μυδρώς φαινομένη ένεκα κόμματος ατελούς, στρέφεται πρ. δ.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,182 I.
Γί Ερπετά.Βάτραχος. «0?α άριθ> 85\188. Οφις εσπειραμενος άνορθούμενος πρ. ο. Άγγειον άωτον σχήματος εύρέος άπολήγον εις οξύ·
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(Γ'. Γ\ Ερπετά.)έν δέ τω πεδίω πρ. δ. σφαιρίδιον.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,305 Λ.189. ’Όφις έσπειραμένος άνορθούμενος πρ.δ. μετάπω- γωνοειδους εξοχής κρεμαμένης λοξώς πρ. δ. έκ τής κάτω σιαγόνος.)(Άγγειον δίωτον.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,35 X.190. "Ομοιος τύπος άλλ’άνευ τής πωγωνοειδους έξο- χής.ξΈρμής τής τετραγώνου εργασίας (ς-ή- λη) μετά πώγωνος δισχιδούς, έπι βάσεως άντωπός· έν δέ τω πεδίω πρ. ά.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,275 Ρ.191. Σαύρα.ξ’Αγγεΐον μόνωτον, σφαιροειδές, βραχυ- τράχηλον πρ. δ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,35 Μ.192. Χελώνη χερσαία. )(Κάψα φυτου τίνος (μελαμπύ- ρ ο υ ;) μεταξύ δύο προμήκων σπερμάτων.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,297 X.193. "Ομοιος τύπος.)(Φύλλον κισσού κρεμάμενον έκ μικρού τεμαχίου κλάδου μετά του μίσχου κλίνοντος ολίγον πρ. ά.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,325 Ρ.194. "Ομοιος τύπος.)(Έρμής τής τετραγώνου εργασίας (στήλη) άντωπός· έν δέ τω πεδίω πρ. ά. Α 
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,385 X.

"Ορα και άριθ. 52, 94, 131, 144 καί 170.

Δ'. Έντομα.195. ΆκρΙς πρ. δ. )(Βότρυς κρεμάμενος έκ κλάδου ε-
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(Γ'. Δ'. "Εντομα.)χοντος πρ. δ. μέν τοΰ μίσχου έλικα, πρ. ά. δέ φύλλον. Διαμ. 7|. Γραμμ. 0,56 Α.196. Μέλισσα ής οί αριστεροί τρεις πόδες παρελείφθη- σαν ύπδ τοΰ σφραγιδογλύπτου.ξΈρμής τής τετραγώνου εργασίας (στηλη) μετά πωγω- νος, ιθυφαλλικός πρ. δ.’ εν οε τω πεδιω όπισθεν Α Διαμ. 7. Γραμμ. 0,24 Ε.Μρ.197. Μέλισσα.) (Περικεφαλαία μετά λόφου και παραγναθίδων πρ. ά.Διαμ. 7{. Γραμμ. 0,289 I.
*Όρα και άριθ. 32.198. Μύρμηξ.χ’Αγγεΐον ά'ωτον σχήματος εύρέος μετά βραχέος καί στενοΰ τραχήλου καί πώματος πυραμοειδοΰς.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,385 Λ.199. Σφήξ βαδίζουσα πρ. δ. )(Τρισκελές, έν δέ τω πε- δίω σφαιρίδιον.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,24 X.200. Τέττιξ.ΥΆγγειον μόνωτον (οίνοχόη) πρ. δ., όπισθεν δ’ αύτοΰ σαΰρα προς τά άνω.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,285 X. 
‘Όρα και άριθ. 151 και 161.

Ε'. Μαλακόστρακα.Καρκίνος. <Όρα άριθ. 74.201. Πάγουρος. )(Άγγειον σφαιροειδές μετά μακροΰ και στενοΰ τραχήλου, λαβής άψιδοειδοΰς προσηλωμένης έκατέρωθεν και κινητής* κατά δέ τό ύστατον τοΰ αγγείου μέρος, οίονεέ



ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ. 37(Γ. Ε'. Μαλακόστρακα.)πόδες, δύο έξοχαΐ άντιθέτως προς τά εξω έστραμμέναι.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,367 X.202. Πάγουρος κρατών διά τών χηλών αύτου άγγεΐον σχήματος εύρέος ούτινος το αριστερόν τω όρώντι ους μόνον ορατόν.ξΚόκκος κριθής.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,425 Λ.
"Ορα και άριθ. 20, 106 και 119.203. Μαλακόστρακου είδος.)(Πόρπη ήμικυκλοτερής μετά τής κινητής γλώσσης καΘέτως προς τά κάτω έστραμμένης.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,257 X.

Τί Μαλάκια.Κτείς. "Ορα άριθ. 167.Πτερόκερως. <Όρα άριθ. 99, 127 καί 182.204. Σηπία.)(Άμφορεύς άπο)^ήγων εις οξύ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,167 Μ.
"Ορα και τδ μετά τον άριθ. 74 περιγεγραμμένον κερ

μάτων.

Ζ'. Ζώα μυθώδη.205. Γρύψ μετά πτερύγων χεκαμμένων προς τά έσω έρπων πρ. δ.^Αστράγαλος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,23 Λ.Ετερον ομοιον. Προϊον μιας καί τής αύτής σφραγίδας.
’Ολίγον ήζρωτζριασμένον.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,23 Λ.



38 ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.(Γ'. Ζ'. Ζωα μυθώδη.)Γρύψ τρέχων. *θρα άριθ. 179.
Πήγασος καλπάζων. ΓΌοα άριθ. 168.206. Σφιγξ καθημένη έπι των όπισθίων ποδών πρ. δ.) (Άροτρον πρ. δ.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,225 Λ.

ρ0οα και άριθ. 40.

Δ'. ΦΠΑ η ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΕΦΈΝΟΣ,ΕΦ’ΕΤΕΡΟΓ 
ΑΕ ΑΝΕΥ ΤΥΠΟΥ η ΜΕΤΑ ΤΥΠΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.207. Φυτδν όμοιάζον ανθοκράμβην (κωνοπίδι). Άνευ τύπου. . . Διαμ. 8. Γραμμ. 0,485 X.208. νΑνθος άδιάγνωστον. Λύχνος έφ’ ύποστάτου τρίποδος πρ. ά. Διαμ. 8. Γραμμ. 0,2 X.209. Βαλαύστιον.)(ΓΡοιά.

Λίαν παχέος πετάλου.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,505 Μ.210. ^Ομοιος τύποςΛΛύρα τετράχορδος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,315 Μ.211. Βότρυς κρεμάμενος έκ κλάδου έχοντος πρ. ά. φύ)<λον μετά μίσχου προς τά άνω κεκαμ- μένου.)(Έρμης της τετραγώνου έργασίας (στήλη) μετά πώγωνος, ιθυφαλλικός, έπΙ βάσεως, πρ. ά.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,34 X.212. Βότρυς μετά μίσχου κεκαμμένου πρ. ά.)(Άβέ- βαιόν τι, ίσως φαρέτρα μετά τεσσάρων βελών.
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(Δ'. Φυτά ’η μέρη αυτών.)

Παχέος πετάλου.Διαρι. 7. Γραμμ. 0,362 Ρ. 
"Ορα και άριθ 28, 64, 105 καί 195.213. Δένδρον φοίνικος μεθ’ έκατέρωθεν κρεμαμένου καρπού (δακτύλου).) (Αστράγαλος έντός κύκλου. . Διαμ. 7. Γραμμ. 0,3 Ε.Μρ.214. Όμοιος τύπος άλλ’ έκ τών δύο κλώνων κρέμαν- ται εκατέρωθεν δύο καρποί (δάκτυλοι).) (Τροχός έχων τέσσαρας κνήμας.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,217 X. Έτερον ομοιον.

Πα/έος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,42 X.Έτερον ομοιον άλλα μεθ’ ενός εκατέρωθεν κρε- μαμένου καρπού.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,34 Μ.215. Καρπός καρδιόμορφος μετά πέντε φυλλαρίων έπι τής κορυφής, ών τό μέν μεσαιον όρθόν, τά δέ έτερα άνά δύο άντιΘέτως κυρτά.) (Άγγειον μόνωτον (οίνοχόη) πρ. ά.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,32 X.Όμοιος καρπός μετά τριών φυλλαρίων, ώς φαίνεται, έπι τής κορυφής, ών τό μέν μεσαΐον ορθόν, τά δέ έτερα δύο άντιΘέτως κυρτά.) (Προσωπεΐον Σιληνοϋ άντωπόν.
Εύρεθέν έν Πειραιεΐ.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,417 Μλ.
"Ορα και άριθ. 110.Κάψα φυτου τίνος (μελαμπύ ρ ο υ;).
"Ορα άριθ. 192.

Κόκκος κριθής. "Ορα άριθ. 145 καί 202.
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(Δ'. Φυτά η μέίη αυτών.)

Μηλοπέπων. 'Όρα άριθ. 120.216. 'Ράπυς μετά τριών φυλλαρίων έπΐ της κορυφής, ών τδ μέν μεσαΐον δρθόν, τά δέ δύο άντιθέτως κυρτά. ^Στέφανος.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,307 X.
'Ρόδον. 'Όρα άριθ. 58.'Ροιά. 'Όοα άοιθ. 209.i S
Στέφανος. "θρα άριθ. 33, 44, 62 και 216.Φύλλον κισσού.

'Όρα άριθ. 29, 122, 128, 171 και 193.217. Φύλλον πλατάνου.ξ*Αγγεΐον μόνωτον, σχήματος εύρέος, (πρόχους), πρ. ά.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,31 Μ.218. Φύλλον συκής.ξ’Αγγειον άωτον σχήματος εύρέος άπολήγον εις δξύ· έν δέ τω πεδίω πρ. δ. σφαιρίδιον. Διαμ. 7|. Γραμμ. 0,354 Λ.219. "Ομοιος τύπος.ξ’Αγγεΐον μόνωτον (πρόχους) πρ.ά.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,167 X.220. "Ομοιος τύπος.)(Τδ άνω μέρος άμφορέως.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,265 Ρ.221. "Ομοιος τύπος.)(Έρμής τής τετραγώνου εργασίας (στήλη) άντωπός, μετά πώγωνος, έν δέ τω πεδίω πρ. ά. τρίαινα δρθία προς τά άνω έστραμμένη ώς φαίνεται.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,31 X.
Όρα και άριθ. 111 κα'ι 132.Φύλλον;
'Όρα άριθ. 21,
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Ε'. ΑΓΓΕΙΑ ΕΚΑΤΕΡΑβΙ η ΕΦ’ ΕΤΕΡΟΥ ΑΝΕΥ 
ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΤΑ ΤΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Α'. Άωτα.222. ‘Αγγειον σχήματος εύρέος άπολήγον εις όξύ.) (Έρμης τής τετραγώνου έργασίας (στήλη) άντωπός και ιθυφαλλικός έπι βάσεως· έν δέ τω πεδίω πρ. ά.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,275 Μ.
"Ορα καί άριθ. 188 και 218,Άγγειον του αύτου σχήματος εχον βάσιν λίαν σμικράν. "Ορα άριθ. 164.223. Άγγειον του αύτου σχήματος.)(Τροχός εχων τέσ- σαρας κνήμας.Διαμ. 6J. Γραμμ. 0,297 X.Άγγειον ποτηρίω παρεμφερές. "Ορα άριθ. 112.Άγγειον σχήματος ίδιοτρόπου. "Ορα άριθ. 158.Άγγειον σχήματος εύρέος μετά βραχέος καί στενού τραχήλου και πώματος πυραμοειδοΰς. 

"Ορα άριθ. 198.

Βί Μόνωτα.224. Λήκυθος πρ. ά.ξΚαθέδρα πρ. δ., άγκυλόπους προς τά έξω, έχουσα τά νώτα ήμικυκλοτερώς ζεκαμμένα. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,37 Μ.
"Ορα καί άριθ. 178 καί 234.Οίνοχόη. "Ορα άριθ. 200 καί 215.

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος α'.) 6
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(Ε'. Αγγεία. Β'. Μόνωτα)225. Πρόχους πρ. ά.ξΑυχνοϋχος ή ίσως μάλλον κλίβανος κινητός.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,337 Μ. 
"Ορα καί dptO. 217.226. Ομοιος σχεδόν τύπος ώς φαίνεται.ξΤαινία λυτή έν σχήματι Π, μετά σφαιριδίου κάτω έν τω μέσω. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,175 X.
"Ορα καί άριθ. 219.227. Όμοιος σχεδόν τύπος.ξΆβέβαιόν τι.

Παχέος πετάλου.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,272 X. 
'Όρα καί άριθ. 30, 78 καί 172.228. Άγγεϊον ασκοειδές πρ. δ.)(Άστράγαλος.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,332 X.229. Όμοιος τύπος.ξΣφύρα.

Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,415 X.
Ορα άριθ. 79 και το μετά τδν άριθ. 145 τρίτον περί* 

γεγραμμένον κερμάτων.Άγγεϊον σφαιροειδές. <Όρα άριθ. 191.Άγγεϊον σχήματος εύρέος. "Ορα άριθ. 63 και 125.Αγγεϊον σφαιροειοές μετά μακρου καί στενοΰ τραχήλου, λαβής άψιδοειδους προσηλωμένες έκατερωθεν καί κινητής· κατά δέ τό ύστατον του άγγείου μέρος, οίονεί πόδες, ουο έξοχαί άντιθέτως προς τά έξω έστραμ- Η·εναι. "Ορα 201.



ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ.

(Ε'. Αγγεία.)

Γ'. Δίωτα,230. Άγγεΐον σχήματος εύρέος έπί βάσεως ήμισφαι- ροειδους, ής πρ. ά. τω όρώντι άπτεται Ορθογώνιόν τι έν σχήματι Γξ’Άνευ τύπου.Διαμ. 10. Γραμμ. 1,145 I.231. Άγγεΐον.ξ’Άνευ τύπου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,255 X.
232. Άμφορέως τό άνω μέρος.ξΈσχάρα ή κιγκλίς. Διαμ. 6. Γραμμ. 0,24 Ρ. "Ορα και άριθ. 22, 126, 162 και 220.
233. Άμφορεύς.)(Κ,άνθαρος.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,275 X.234. "Ομοιος σχεδόν τύπος.ξΑήκυθος πρ. ά.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,452 X.
235. Άμφορεύς μετ’ εύθείας έκ του μέσου αύτου εκατέρωθεν προεκβαλλούσης γραμμής άπολη- γούσης πρ. δ. μέν έξημβλημένη, πρ. ά. δέ άγκυλοειδώς (είδος άρυταίνης.ξΔεξαμενή λεκανοειδής έπι στήλης πυραμοειδοΰς μετά βάσεως (λουτήρ).Διαμ. 9. Γραμμ. 0,725 Ρ. "Ορα και άριθ. 23, 102 καί 134.236. Άμφορεύς.)(Πέλεκυς δίστομος μετά βραχέος στελεοΰ. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,35 X.237. "Ομοιος σχεδόν τύπος.ξΤρισκελές.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,22 Α.
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*

(Ε'. 'Αγγεία. Γ'· Δίωτα.)Έτερον ομοιον. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,407 Ρ, Άμφορεύς άπολήγων εις όξύ.
"Ορα άριθ. 174 και 204.'Ομοίως άπολήγων είς σφαιρίδιον. "Ορα άριθ. 53.238. ΚάνΟαρος.^Πόρπη μετά περόνης διηκούσης έκ δεξιών προς άριστεράν ούτως, ώστε έν μέν τή δεξιά κάμπτεται αύτη, έν δέ τή αριστερά εισέρχεται έν άγκύλη.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,18 X.
"Ορα και άριθ. 27, 54, 59, 60, 65, 83, 90, 140, 

148, 154, 160, 180, 184 και 233.Κρατήρ. "Ορα άριθ. 24 καί 86.239. Άγγειον σχήματος εύρέος.^Περικεφαλαία πρ. δ. Διαμ. 7. Γραμμ. 0,22 Λ.240. "Ομοιος τύπος.ξΠερικεφαλαία κωνοειδής μετ’αίχ- μής έπΙ τής κορυφής.Διαμ. 9. Γραμμ. 0,35 X.Άγγειον διάφορον του έν τω προηγουμένω κερ- 
ματίω. "Ορα άριθ. 189.Άγγειον σφαιροειδές μετά πώματος.

"Ορα άριθ. 55.

ϊ. ΤΪΠΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΦ’ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ 
ΜΕΡΟΓΣ η ΕΚΑΤΕΡΩθΙ.241. Άγκυρα.)(Άβέβαιόν τι.Διαμ. 9. Γραμμ. 0,627 X.Αιχμή λόγχης. "Ορα άριθ. 91.Αροτρον. "Ορα άριθ. 48 και 206»ΆσπΙςΒοιωτιουργής. "Ορα άριθ. 181.
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fi'· Τύποι διάφοροι.)Άσπις κυκλοτερής. "Ορα άριθ. 70.242. Άστήρ εχων όκτώ άκτΐνας.^Έρμής τής τετραγώνου εργασίας (στή)^η) μετά πώγωνος, ιθυφαλλικός επί βάσεως πρ. ά.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,377 Λ.243. "Ομοιος τύπος.ξΠερικεφαλαία πρ. δ. μετά λόφου μακρου όπισθεν κρεμαμένου.Διαμ. 7~. Γραμμ. 0,492 X.

"Ορα καί άριθ. 82 καί 133.Αστράγαλος.
"Ορα άριθ. 25, 41, 67, τδ μετά τδν άριθ. 117 περιγε- 

γραμμένον κερμάτων, άριθ. 121, 186, 205, 213 
καί 228.Βαλανοειδές τι.

"Ορα τδ μετά τον άριθ. 70 δεύτερον περιγεγραμμένον 
κερμάτων.Βωμός περιφερής. "Ορα άριθ. 35, 159 καί 166. 244. Δεξαμενή λεκανοειδής έπι στήλης πυραμοειδοΟς μετά βάσεως (λουτήρ).^’Άνευ τύπου.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,55 X. 

"θρα και άριθ. 235.Έγχειρίδιον. "Ορα άριθ. 153.Έρμης τής τετραγώνου εργασίας '^στήλη,. κατάΘουκυδ. Ζ', 27, 
"Ορα άριθ. 190, 194, Όμοίως πρ. δ. Όμοίως πρ. ά.

Έσχάρα. ή κιγκλίς. Καθέδρα.Κεράς Άμαλθείας.

) άντωπός.
221 καί 222.

"Ορα άριθ. 196.
"Ορα άριθ. 37,45,141, 146, 

147,173,211 καί 242.
"Ορα άριθ. 129 καί 232.

"Ορα άριθ. 224.
"Ορα άριθ, 68, 84 καί 155.
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(Τ'. Τύποι διάφοροι.)245. Κέρατα δύο έπι βάσεως, μεταξύ δ’ αύτών δυσδιά- κριτόν τι.)(Τύπος  κατεστραμμένος.*

*) Ένώτιον κατά τήν γνώμην του Αθανασίου Σ, Ύουσοποόλου.

Διαμ. 8. Γραμμ. 0,415 Ρ.246. Κηρύκειον.)(Προσωπεϊον γυναικός άντωπόν.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,227 X.247. ''Ομοιος τύπος.^(Τρίαινα ύφ’ ήν δύο σφαιρίδια. 
Παχέος πετάλου.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,72 Ρ.248. "Ομοιος τύπος, άλλ’ έν τω πεδίω πρ. ά. σφαιρί- διον.^Έλλιπές τι καί «βέβαιον ένεκα ατελούς κόμματος.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,232 X.

'Όρα και άριθ. 75 καί 123.
Κιγκλίς. 'Όρα έν «’Εσχάρα».Κλίβανος κινητός; Ορα έν «Αυχνούχος;» Κόσμημα άνθοειδές. "Ορα άριθ. 61.249. Λαμπάς μετά σκυφοειδοΰς χείλους, ήμμένη, ης ή φλόξ στρέφεται πρ. δ.)(Ααμπάς όμοια ης ή φλόξ στρέφεται πρ. ά.· κάτω δέ πρ. ά. παρά τη λαβή τής λαμπάδος Ξ

Παχέος πετάλου.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,525 Ρ.'Έτερον δμοιον, &W ή λαμπάς τού όπισθεν του κερματίου μέρους μεγαλητέρα· έν δέ τω πεδίω άνω πρ. δ. σφαιρίδιον.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,38 X.250. "Ομοιος τύπος.)(Άβέβαιόν τι.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,275 Π.
'Όρα καί άριθ. 103, 137 και 187.



ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ. Π
Γύποι διάφοροι.)

"Ορα άριθ. 235 και 244.Λύρα τρίχορδος. "Ορα άριθ. 142.251. 'Ομοίως τετράχορδος. )(ΣτλεγγΙς πρ. ά.
Παχέος πετάλου.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,59 X.

"Ορα και άριθ. 210.Λύχνος έγ’ υποστάτου τρίποδος.
"Ορα άριθ. 136 και 208.

Λυχνοϋχος; "Ορα άριθ. 225.Οικοδόμημα περιφερές μετά στέγης πυραμοειδους έχούσης έπι της κορυφής μικράν εξοχήν έφ* ής σφαιρίδιον τό δέ οικοδόμημα,, έπι πέντε όρατών στηλών στηριζόμενον, εχει τήν είσοδον αύτου κατά τό αριστερόν τω όρώντι μέρος. "Ορα άριθ. 95 καί 175.ΙΙέδιλον. "Ορα άριθ. 139.252. Πέλεκυς δίστομος μετά βραχέος στελεοΰ.ξΤρί- αινα, ής τό κάτω μέρος κεκοσμημένον διά δύο αντιθέτων ελίκων.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,372 X. 
"Ορα και άριθ. 42, 107 και 236.Περικεφαλαία. "Ορα άριθ. 71, 197, 239 καί 243.Όμοίως κωνοειδής.
"Ορα άριθ. 77, 118, 149,169 και 240.253. Πίλος κωνοειδής έχων έπι τής κορυφής λόφον ακτινοειδή.)(Άβέβαιόν τι κωνοειδές· έν δέ τω πεδίω πρ. δ. ΚΔιαμ. 6. Γραμμ. 0,225 II.Πόρπη ήμικυκλοτερής μετά τής κινητής γλώσ- σης καθέτως προς τά κάτω έστραμμένης. 
"Ορα άριθ. 203.
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[Τ'. Τύποι διάφοροι.)Πόρπη μετά περόνης διηκούσης έκ δεξιών πρός άριστεράν ούτως, ώστε έν μέν τή δεξιά κάμπτεται αύτη, έν δέ τη αριστερά εισέρχεται έν αγκύλη. "Ορα άριθ. 238.Προσωπείον Σι).ηνοΰ άντωπόν.
"Ορα άριθ. 26, τό πρώτον μετά τον άριθ. 35 περιγε- 

γραμμένον κερμάτων, άριθ. 72, 157 και τό πρώτον 
μετά τόν άριθ. 215 περιγεγραμμένον.Όμοίως γέροντος σιμού και σφηνοπώγωνος (Σα- τύρου) πρ. δ. "Ορα άριθ. 92 καί 163.Όμοίως γέροντος μετά πώγωνος άντωπόν, έχον κέρατα και ώτα ταύρου ώς άπεικάζεται ό Αχελώος ποταμός. "Ορα άριθ. 113.Όμοίως μετά πώγωνος άντωπόν.

"Ορα τό δεύτερον μετά τόν άριθ. 35 περιγεγραμμένον 
κερμάτων, καί άριθ. 80.Προσωπείον άντωπόν. "Ορα άριθ. 177.Όμοίως γυναικός άντωπόν. "Ορα άριθ. 246.254. 'Ρόπαλον δζώδες, έν δέ τω πεδίω άνω μέν πρ. δ. σφαιρίδιον, κάτω δ’ αύτοΰ δυσδιάκριτόν τι καί τοιουτον έν τω πεδίω πρ. ά.^Τόξον.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,2 Ρ.

"Ορα καί άριθ. 49, 97 καί 114.Στλεγγίς. "Ορα άριθ. 251.Σφύρα. "Ορα άριθ. 229.Ταινία λυτή έν σχήματι Η "Ορα άριθ. 226.
Τόξον. "Ορα άριθ. 254.Τρίαινα. "Ορα άριθ. 135, 247 καί 252.
1 ρίπους. "Ορα τό μετά τόν άριθ. 92 τρίτον περιγε- 

γραμ,μένον κερμάτων.
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(Τ'. Τύ7C01 διάφοροι.)255. Τρισζελές συυδεδεμέυου κατά τδ κέυτρου διά κρίκου ώοειδοΟς.)(Άβέβαιόυ τι.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,3 Μ.
"Ορα και άριθ. 185, 199 και 237.Τροχός. "Ορα άριθ. 85, 115, 138,165,214 και 223.256. 'Υπόδημα πρ. δ.)(Άυευ τύπου.Διαμ. 8. Γραμμ. 0,322 X.257. "Ομοιος τύπος.)(Δυσδιάκριτόν τι.Διαμ. 7. Γραμμ. 0,347 X.
"Ορα και άριθ. 38.Αβέβαιου τι.
"Ορα άριθ. 43, 87, 104, 130, 176, 212, 227, 241, 

248, 250, 253, 255 και 258.258. Άδιάγνωστόν τι.)(Άβέβαιόυ τι.Διαμ. 6. Γραμμ. 0,22 Ρ.
"Ορα και άριθ. 98 και 259.259. Αδιάκριτου τι.^Άδιάγυωστόυ τι.Διαμ. 6|. Γραμμ. 0,22 Λ.Δυσδιάκριτου τι. "Ορα άριθ. 93, 152 και 257.

Έγραφου Άθήυησι μηυι Άπριλίω αωπ'.
ΑΧΙΑΑΕΥΣ Π0ΣΤ0ΑΑΚΑΣ

Νομισματογνώμων τοΰ έν τη έθνικη Βιβλιοθήκη 
έθνικοΰ Νομισματικού Μουσείου.

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος α'.) 7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Κηρύχειον.^Άνευ τύπου.

Δίαμ. 7. —

Εύρεθέν έν ’ΐΟώΐΛΤ).

Εκ σχεδίου προθύμως ανακοινωθέντος μοι παρά τού 

Λουδοβίκου Viola, Ιταλού καθηγητού της Άο- 

χαιο"λογίας, οστις είδε το χάσκουν τούτο κερμά

των έν τη μικρά συλλογή του παρά την άρχαίαν 

Ίθώμην της Μεσσηνίας χωρίου Βου^λκάνου, οπού 

και άλλα τοιαΰτα κερμάτια άνευρέθησαν, άτινα 

της αύτών σμικρότητος ένεκα άπερρίφθησαν ώς 
ούδεμιάς προσοχής άξια. Ή δέ του είρημένου πο

λυμαθούς καθηγητού περιοδία έγένετο κατά τον 

μήνα τούτον.

Έν Άθηναις, τη || Μαίου αωπ'.

ΑΧΙΛΑΕΥΣ ΠΟΣΤΟΛΑΚΑΣ.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ.

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ.
Έν Άθήναις έπι τής ποτέ πλατείας Λουδοβίκου, της έπι της 

μεσημβρινής πλευράς της νέας λεωφόρου Πειραιώς, ήτοι καταν* 
τικρύ του ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα, είχε γίνει τώ 1871 
άνασκαφή τάφων παρά τίνος άρχαιοπράτου, έξ ής άνελέχθησαν 
πολλά και ποικίλα κτερίσματα τέχνης πάνυ αρχαίας, μάλιστα 
δέ αγγεία πήλινα μεγάλα καί μικρά καί χρυσαΐ ταινίαι κττ. 
ών πολλά τότε ήγόρασεν ή αρχαιολογική ημών Εταιρία καί κα- 
τέθεσεν εις τό Μουσεΐον της τό έν τώ Βαρβακείω. Ουκ ολίγα 
δ’ έκ τών αγγείων έκείνων έξέδωκε μετ’ άπεικονίσεως καί ακρι
βούς διά λόγων περιγραφής ό Γερμανός G. Hirsclifeld έν τοΐς 
Annali dell’ Instituto di Roma τού έτους 1872. Ούδέν δέ 

έκ τών τότε γνωσθέντων αγγείων είχεν επιγραφήν, αλλά μόνον 
παραστάσεις πολυμόρφους ζώων καί ανθρώπων, άλλοκοτωτάτας 
τό περίγραμμα, κατά τό πλεϊστον δέ κοσμήματα ποικίλα, οία 
έν τοΐς μετά ταϋτα χρόνοις πλέον δέν έσυνειθίζοντο. Αλλά νυν, 
προ δύο περίπου μηνών, ό τήν άνασκαφήν εκείνην ποιήσας παρετή- 
ρησε μεταξύ τών άπομεινάντων έν τώ οίκω του άπωλήτων αγγείων 
καί μίαν οίνοχόην, εις πολλά μέν τεθραυσμένην τεμάχια, δυναμέ- 
νην δέ νά άπαρτισθή ολόκληρον διά συγκολλήσεως, καί αύτη 
ουσα έκ τών άπλουστέρων, μετά κόσμου ζωνών πολλών κιρροΰ 
χρώματος περί τήν κοιλίαν και δύο 'ίππων λαγαρών έπι τής 
έπιφανείας του λαιμου(*), είχεν έπι τής με).ανόχρου πλατείας

(•j Όποιοι φαίνονται οί ίπποι έν τή πραγματεία τοΰ Hirsclifeld 
Tav. d’ agg. I, 1 (24).
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ταινίας, τής ποιούσης μετάβασιν από της κοιλίας έπι τόν λαι
μόν, επιγραφήν εγχάρακτον όζει όργάνω, περιθέουσαν κύκλω άπο 
της ρίζης τής λαβής προς αριστερά και έπι τήν αυτήν πάλιν 
λαβήν λήγουσαν, γραμμάτων έν όλω 47. Τό άγγεϊον τούτο, 
θεωρηθέν άξιον λόγου, ήγόρασεν ή Έταφια έσχάτως και συνεκολ- 

λησεν.
Εφεξής δίδομεν αποτύπωμα τής έπ’ αυτού επιγραφής ως ο- 

μοιότατον. (*Ίδε τό ξυλογράφημα.) ’Ανέγνωμεν δε ημείς τά 

γράμματα οϋτω άπό δεξιών άρξάμενοι'

Ηος νΰν όργεστδν πάντον άταλότατα παίζει τοτον εκαυσεν.

ήτοι κατά τήν συνήθη ημών γραφήν'

'Ός νυν ορχηστών πάντων άταλώτατα παίζει, 
τούτον εκαυσεν.

και διακρίνομεν έν τοΐς ούτω άναγνωσθεΐσι γράμμασι στίχον ένα 
δακτυλικόν έξάμετρον καί αρχήν άλλου.

Τι δέ ταύτα σημαίνουσι, δυσκολευόμεθα πολύ νά εΐπωμεν. 

Προ πάντων ποιον όνομα προσηγορικόν πρέπει νά ύπονοηθή εις τό 
τούτον άμφιβάλλομεν, τούτον άρά γε τόν κέραμον, τόν πρό- 
χουν δηλαδή (=οίνοχόην), ή τούτον τόν νεκρόν, παρ’ ώ ετέθη ώς 
κτέρισμα ή οίνοχόη. 'Ωσαύτως άπορον, διά τί δ νυν ορχηστών πάν
των άταλώτατα παίζων λέγεται ότι έποίησε τό ή τό* διότι, 
εΐρήσθω και τούτο, έχω άμφιβολίαν περί τής ορθής άναγνώσεως 
τού εκαυσεν, ιόίως τών τριών μεσαίων γραμμάτων τού ρήματος. 
'Ως πας τις θέλει ίδεΐ, έξετάζων προσεκτικώς τό δοθέν ξυλογρά
φημα, ήναγκάσθην έγώ, ϊνα όπωςδήποτε άναγνώσω τι λεκτόν 
'Ελληνιστί, νά παραδεχθώ διπλούν καί τριπλούν έν μια και τή 

αυτή έπιγραφή σχήμα τού γράμματος σίγμα, έν τω τρίτω έκ 
δεξιών γράμματι καί έν τω ένδεκάτω καί έν τώ τεσσαρακοστώ 
πέμπτω, προσέτι .νά θεωρήσω ώς ολόκληρα σωζόμενα γράμμα
τα τρία, τά νύν όντα κολοβά, τό 40>ν καί τό 43sv καί τδ 44\

Καί άλλα πολλά ήδύνατό τις νά είπη λεπτολογών περί τών 
γραμμάτων καί τών λέξεων άταλώτατα καί παίζει.
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άλλ’ εγώ τό γε νϋν άφίσταμαι τοϋ έργου, έπιλέγων μ.όνον, ότι 
ούδεμίαν ούόέ τήν έλαχίστην έχω αμφιβολίαν περί τής γνησιό
τατος τής επιγραφής, καί ένεκα τοϋ ήθικοϋ χαρακτήρας τοϋ εις 
ήμας πωλήσαντος το άγγεΐον καί ένεκα τών υλικών τεκμηρίων 
τής χαράξεως αύτής, ήν μάλιστα προ τής συγκολλήσεως τών 
τεμαχίων επιμελέστατα έξετάσας διέκρινα έν τοίς χαράγμασι 
πινον λευκόχρουν άρχαιόθεν διατηρούμενον, οστις νϋν έξέλιπε 
σχεδόν, διότι ό ήμέτερος κολλητής έκαμε χρήσιν χυμικοΰ οξέος 

προς άπομάκρυνσιν τών ξένων ύλών τών έν ταΐς γραμμαΐς τών 
καταγμάτων, αϊτινες γραμμαί εις δύο τρία μέρη συνεχέοντο 
ταΐς γραμμαΐς ταΐς έκ τής χαράξεως, ώς τοϋτο πολλάκις συμ
βαίνει καί ήξεύρουσιν οί έμπειροι τών τοιούτων.

Τοσαϋτα άρκείτωσαν. Εύχομαι δέ νά έπιτύχη άλλος κάλλιον 
έμοϋ εις τήν άνάγνωσιν καί τήν ερμηνείαν τών γραμμάτων τού
των, ορίζων άμα, εί δυνατόν, καί τούς χρόνους καθ’ ούς έγρά- 

φησαν.

’Εν Άθήναις, τη 27 Ιουνίου 1880.

Στέφανος Α. Κοϊμανοτδης.
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'Ηδη μέν ό Πιάτων κατείχε τήν ομοιότητα του οργανικού 

σώματος πρδς τό κοινωνικόν καθόλου, βασίσας μάλιστα κυριω- 
τάτους τών της Πο^αείας θεσμών έπι ταύτης' γνωσταΐ δ’ ε- 

πειτα εινε ή του "θββου (Hobbes) ένασμένισις εις τήν λεπτό · 
μερεστέραν ερμηνείαν τής ομοιότητας ταύτης καί ή άλλων προ- 
τέρων τε κα'ι έπιγενεστέρων φιλοσόφων, ών πάντων ίσως έπιμελέ- 
στατα περί ταύτην διέτριψεν δ ομόχρονος ήμΐν 'Άγγλος φιλόσοφος 
Herbert Spencer, έν τώ περί χοινωηκής ό^γανώσεως δοκι- 
μίφ αύτοϋ, πολλά καί μεγάλα καταδείξας τά όμοια καί παρα- 
πλήσια άμφοτέρων, τού τε φυσικού καί τού τής κοινωνίας σώ
ματος. Άλλ’ αν ή συντεταγμένη καθόλου κοινωνία δύναται νά 
κληθή εύλόγως τι οργανικόν, οργανισμός, τότε καί παν έθνικόν 
σώμα είνε οΤον οργανικόν τι ολον.

Τούτων δ’ ούτως έχόντων, ώς πας φυσικός οργανισμός παρ’ 
«πάσας τάς ομοιότητας πρδς τούς άλλους ούχ ήττον διαφέρει έν 
συνόλω αύτών, ούτω καί πας έθνικός οργανισμός, παν έθνος, έχει 
χαρακτήράς τινας, έχει ιδιόρρυθμόν τινα φυσιογνωμίαν, διαστέλ- 
λουσαν αυτόν τών άλλων ομωνύμων οργανισμών, τούθ’ δπερ δη- 
λοϋμεν λόγον ποιούμενοι περί εθνικού χαρακτήρος, πνεύματος, 
περί έθνικών αρετών και κακιών και καθόλου τών τοιούτων. 
Μαρτυρεί δέ ταύτα τρανώς ή τε ιστορία καί ή καθ’ έκάστην πεί
ρα. Τούτον λοιπόν τον ιδιόρρυθμον εθνικόν χαρακτήρα βλέπομεν 

άποτυπούμενον προς τοΐς άλλοις ού μόνον έν τώ κοινωνικώ καί 
πολιτικώ βίω τών έθνών έκάστων, άλλά καθόδου είπεϊΐ καί έν 
τή πνευματικωτέρα αυτών σφαίρα, οίον έν τή τέχνη καί δή καί έν 
αυτή έκείνη τή μοίρα τοΰ πνευματικού βίου καί τής έπιστημονι- 
κής ένεργείας, περί ής πρόκειται κυριώτατα ένταύθα, λέγω, έν 
τή φιλοσοφία. "Ως τε, άν ταύτα είνε ορθά, έχομεν προς τοΐς άλ- 
λοις καί έθνικήν άπόχρωσιν τής φιλοσοφίας, ήτοι εθνικήν φιλο-

(*) Συνέχεια και τέλος' ΐδέ σελ. 487 τού Η λ τόμου.

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος 6'.) 8
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σοφίαν. Τδ όνομα τούτο ήχεΐ ίσως παραδόξως' καί δύναταί τις 
νά έρωτήση, πως ποτέ δύναται τούτο νά είνε αληθές; Και δέν 
είνε, ίσως έρωτήση τις, ή φιλοσοφία ή καθολικωτάτη τών επι
στημών, ή μηδένα άρα όφείλουσα νά γινώσκιρ τοιούτον φραγμόν 
εθνικής μερικεύσεως, γεωγραφικών ορίων, αυτή ή φύσει περί τήν 
κατανόησιν πραγματευομένη τού Παντός; Υπήρξαν μάλιστα 
χρόνοι καθ’ ους ή έκφρασις ίθηχη φιλοσοφία, ήκούσθη οΰχί ά- 
νευ τίνος φρίκης καί άπεβλήθη μετ’ άγανακτήσεως. Και όμως ή 
ιστορία τής φιλοσοφίας διδάσκει διαρρήδην, οτι τδ δηλούμενον 

ύπδ τής επωνυμίας ταύτης εινε άλήθεια ιστορική και ψυχολογι
κή' διότι ιδιόρρυθμα τά φιλοσοφήσαντα έθνη όντα δεν άντελή- 
φθησαν ούτε δμοτρόπως κατά πάντα, ούτε ίσοδυνάμως τών αιω
νίων προβλημάτων τής φιλοσοφίας. Άλλ’ άς έλθωμεν έπι τά 
γεγονότα καί άς λάβωμεν παράδειγμα τήν φιλοσοφίαν τών τριών 
κρατίστων έν αυτή σημερινών εθνών, τού γαλλικού, γερμανικού 
και αγγλικού, πειρώμενοι όσον τδ δυνατόν βραχύτατα νά εύρω- 
μεν καί όρίσωμεν τά είδοποιά γνωρίσματα τής φιλοσοφίας έκά- 

στου τούτων.
Πολυθρύλητος εινε έν πρώτοις ή σαφήνεια καί άπλότης καί 

τδ εύπερίγραφον καθόλου τών έργων τού γαλλικού πνεύμα
τος’ ούδ’ έχει ίσως άλλος λαδς τήν δρεξιν καί αρετήν ταύ- 
την τής σαφήνειας καί άπλότητος τοσούτον μεγάλην τε καί λε- 
πτοφυά οσον ό γαλλικός' τδ ρηθέν άρα, οτι τδ μή σαφές ουδέ 
γαλλικόν είνε, ερμηνεύει λίαν έκφραστικώς εν τών κυριωτάτων 
γνωρισμάτων τής διανοίας τού έθνους τούτου, οπερ έμελλε νά 
έκδηλωθή καί έν τή φιλοσοφία. Καί αληθώς, πάντα, χαθόΛου 

θεωρούμε ου του πράγματος, τά κυριώτατα τών γαλλικών 
φιλοσοφημάτων άπδ τού πνευματισμού τού Καρτεσίου μέχρι τής 
θετικής φιλοσοφίας τού Αύγούστου Κόμητος (Auguste Comte) 
εύμοιρούσι θαυμαστώς τής σαφήνειας άμα και άπλότητος. Καθό
λου δ’ είπείν τά έργα τής φιλοσοφικής διανοίας τού έθνους τού
του ϊστανται, ώς κομψά μέν τινα και έμμελή, απλά δέ καί εύ- 
σύνοπτα μέγαρα, έφ’ ά πανταχόθεν διαχεΐται τδ φώς καί άφ’ 
ών γεννάται ραδία καί σαφής έντύπωσις τού όλου.
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Πολλω όμως τούτου διάφορον όψιν παρέχει ή έπισκεψις τών 
γερμανικών φιλοσοφημάτων, ένθα άντι του απλού και εύσυνό- 
πτου τών γαλλικών δημιουργημάτων κρατεί, ώς τά πολλά, λα
βυρινθώδες τι, άντι δέ τής φωτεινότητος εκείνων έπιπολάζουσά 
τις σκοτεινότης και ασάφεια. Διότι ό γερμανος φιλόσοφος δένάρ- 

κεΐται συνήθως εις ζήτησιν και εΰρεσιν μιας πρωτευούσης μόνον 
αλήθειας και εις τήν δι’ αύτής καί άπ’ αύτής φιλοτέχνησιν τής 
όλης φιλοσοφικής αύτου διδασκαλίας, άλλα ζητεί νά έπιληφθφ 
άμα πολλών, εί δυνατόν, πάντων τών λόγων τών όντων, και τής 
έρεύνης τής ποικίλης αύτών φύσεως, ϊνα έπειτα συνενώσας τήν 
πολυσχιδή ταύτην ζήτησιν, ώς άλλα νήματα, συνυφάνη ούτω 
τό πολυδαίδαλον τής φιλοσοφίας αυτού ύφασμα. 'Η διάνοια καί 
καρδία τούτου εγείρεται συγχρόνως έκ τής ποικίλης έντυπώσεως 
πολλών καί διαφόρων όψεων τού εσωτερικού άμα καί έξωτερικοϋ 
κόσμου, καί μάλιστα τού πρώτου, εις ών τά μυστήρια ζητεί άρα 
νά είςέλθη διά πάσης δυνατής οδού καί νά έρμηνεύσφ τήν φύσιν 
αύτών. Τούτου ένεκα ή γλώσσα αύτου άποβαίνει ιδιαζόντως 
δύςκολος καί ενίοτε τοϋτ’ αύτό αινιγματώδης. Τά συστήματα 
τού Λεϊβνιτίου καί τού Κάντιου, ϊνα παραλίπω άλλα, πρόκεινται 
σαφή τής άληθείας ταύτης μαρτύρια καί κάλλιστα παραδείγμα

τα’ αλλά και έν έκείνοις τοϊς φιλοσοφήμασι τής Γερμανίας, ά- 
τινα όρμώνται άπό μιας απλής κατά τό φαινόμενον προτάσεως, 
και βαίνουσι καθ’ άπλούν τι σχήμα, οίον τό τού Έγέλου, ή ά- 
πλότης αύτη εινε μέν βραχειά τις καί εύχερής εϊςοδος, είςοδος 
όμως φέρουσα είς λαβύρινθον έρεύνης καί παραστάσεως τής μυ
στηριώδους χώρας τού πνεύματος καί τής φύσεως.

Έν τέλει, διάφορος άμφοτέρων τούτων εΐνε ό χαρακτήρ τής 

άγγλικής φιλοσοφίας, κατόπτρου ούσης αύτού τού πνεύματος έν 
γένει τού άγγλικού λαού, 8ν κατ’έξοχήν διακρίνει ό πρακτικός νους, 
ή πρακτική αύτού τάσις καί εύφύία, ή καί αύτήν τήν φιλοσοφίαν 

άναγκάσασα νά τραπή, καθόλου είπεϊν, έπι τήν θητικωτέραν έργα- 
σίαν τής "Ισως δεν είνε άμοιρον πάσης σημανίίκότητος
και σχέσεως προς ταυτα ή υπό άγγλου φιλοσόφου έξενεχθεισα τό 
πρώτον πολυθρύλητος νυν ρήτρα, ότι τό έ.ιίοζαϋθαι έστι ύννα- 

8*
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σθαι ούδ’ αμαρτάνει, νομίζω, πολύ έάν τις είπη, οτι ούδαμου τών 
εθνών η πρώτη τών δύο τούτων απαρεμφάτων επιδιώκεται τόσον 
χάριν της δευτέρας, όσον παρά τοΐς Βρετανοΐς’ τούτο δέ μαρτυρεί 
τόσον τρανώς η φιλοσοφία τού έθνους τούτου, ούσα κατ’ εξοχήν 
φιλοσοφία τού ^ειώάους·, ώςτε δεν είνε ίσως άτοπον τό λεχθέν, 
ότι οΰδέν άγγλικώτερον της αγγλικής φιλοσοφίας. (Ρ. Cballe- 
mel-lacour, Hist. d. 1. philos. moderne par H. Ritter. 
Tome I. Introduction ρ. XX—XXX.)

Έκ τών βραχέως έκτεθέντων έξωτερικωτέρων τούτων γνωρι

σμάτων τής φιλοσοφίας τών τριών κρατίστων έν αυτή σημερινών 
εθνών προκύπτουσιν άλλαι τινές έσωτερικώτεραι αύτών διαφοραί. 
Διότι οί μέν άγγλοι δέν έκαλλιέργησαν κυρίως είπεϊν ολόκληρον 
τήν φιλοσοφίαν σημαντικώς, άλλα μάλλον ήσχολήθησαν ιδία περί 
τήν φυσικομαθηματικήν μέθοδον, τήν έμπειρικήν ψυχολογίαν και 
τήν φιλοσοφικήν έπεξεργασίαν τών κοινωνιολογικών έπιστημών, 
ήτοι περί τά προδήλως μείζονα τήν αναφοράν έ'χοντα προς τον 
πρακτικόν βίον. Παραδείγματα τούτου είνε μάλιστα ή φιλοσοφία 
τού Βάκωνος, "Οββου καί Λοκκίου έκ τών παλαιοτέρων, έκ δέ 
τών όμοχρόνων ή περί τήν λογικήν άμα καί τήν πολιτικήν οικο
νομίαν ένασχόλησις τών φιλοσόφων Μιλλίου καί Ίέβωνος (Je- 
wons) καί ή καλλιέργεια τής σνί'ειςψοΛογικής ψυχολογίας υπό 
πάντων σχεδόν τών δοκιμωτάτων έν τοΐς νεωτέροις άγγλοις φι- 
λοσόφοις, τών δύο Mill, τού Spencer, Bain, Lewes καί άλ
λων. Ή έν τοΐς έμπροσθεν δηλωθεΐσα τάσις τού άγγλικοΰ πνεύ
ματος έξηγεΐ καί τήν κρατούσαν ταύτην άπό τής μεταφυσικής 

αποχήν τών αγγλικών φιλοσοφημάτων, ώς αύθις έκ τού χαρα
κτήρας τού πνεύματος τών γάλλων έξηγεΐται οτι, ούτοι ή θεμε- 
λιούσι τήν έαυτών φιλοσοφίαν έπι τών μαθηματικών, ώς ό Καρ- 
τέσιος, ή διδάσκουσιν αισθητισμόν, ώς τούτο συμβαίνει έν τή 

φιλοσοφία τών φώτων, ή συνενούσιν άμφότερα ταύτα, ώς έπρα- 
ξεν δ Αύγουστος Κόμης. Άμφοτέρων άρα τών έθνών τούτων ή 
φιλοσοφία αποκλίνει τής περιφανώς χαρακτηριζούσης τό γερμα
νικόν πνεύμα μεταφυσικής τάσεως, έν ή άρχει ή προς τόν ιδα
νισμόν ροπή, ή προδήλως έκ τής παρά τώ έθνει τούτω ύπερισχυ- 
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ούσης μελέτης και θεωρίας τοΰ εσωτερικού κόσμου γεννωμένη. 
'Ολόκληρος σχεδόν ή ιστορία της γερμανικής φιλοσοφίας άπά 
τοΰ Λειβνιτίου μέχρι τοΰ 'Εγέλου μαρτυρεί τόν έναργώς άρχοντα 
έν ταύτνι ίδανιστικόν τούτον χαρακτήρα. Διότι, ϊνα έπι παρα
δειγμάτων ειπω, δ μέν Λεϊβνίτιος ανεύρισκε τάς πρώτας αιτίας 

τοΰ κόσμου έν τοΐς πνευματικοΐς ουσιν, ών την έννοιαν έπορίζετο 
έκ της αυτοσυνειδήσεων τού άνθρώπου* ό δέ Κάντιος και πολλώ 
τούτου μάλλον ό Φίχτιος έκήρυξαν τον έξω κόσμον οιον ψιλήν 
τινα εμφασιν τού εσωτερικού* ό δέ Σχελλίγγιος καί ό "Εγε- 
λος έπειράθησαν νά νοησωσι τό μέν πνεύμα ώς δημιουργόν τού 
κόσμου, την δέ φύσιν ώς έλυτρον και όργανον τής βαθμιδικής 
έφ’ έαυτό έπανόδου εκείνου. Τού ιδανισμού δέν κατισχύουσι νά 
άπαλλαγώσι παρά τοΐς γερμανοΐς έντελώς ουδ’ αύτοί οί άναλα- 
βόντες νά καταπολεμήσωσιν αυτόν, ώς δ Ίακώβης καί δ "Ερ- 
βαρτος (Zeller, Geschichte der deutschen Philos s. 739). 
Αλλά καί αυτής τής σημερινής'έν Γερμανία φιλοσοφίας έπικρα- 
τών χαρακτήρ εινε πάλιν ποιός τις ιδανισμός (Wundt, Ueber 
die Aufgabe der Philosophie in der Gegenwart, s. 14.). 
Πρός τήν ΐδανιστικήν ταύτην ροπήν τής γερμανικής φιλοσο
φίας παραβάλλων τις τήν τών δύο άλλων έθνών βλέπει ρα- 
δίως, δτι αύτη δέν δύναται νά εινε κυρίως ίδανιστική, άλλα 

μάλλον ρέπουσα πρός τόν πραγματισμόν, έμπειρισμόν, αισθη
τισμόν καί τά τούτοις συνακόλουθα συστήματα. ’Άν δέ και 
άλλως παραβάλωμεν πρός άλλήλας τάς φιλοσοφίας τών τριών 
τούτων έθνών, δυνάμεθα και τούτο ευχερώς νά κατίδωμεν, οτι 
άμφότερα τάλλα απολείπονται τού γερμανικού περί τήν ϊδρυσιν 

περιεκτικών φιλοσοφικών συστημάτων, έχομένων πάντων τών 
μαθημάτων τής φιλοσοφίας καί τεινόντων νά συγκορυφώσωσι 
καί έρμηνεύσωσι φιλοσοφικώς τήν omnitudinem scientiarum. 
Τά τών γερμανών άρα φιλοσοφήματα είνε κατά τήν έποψιν 
ταύτην φιλοσοφικώτερα τών άλλων. Ουτω λοιπόν καί αυτή ή 
ίθνότης άπεδείχθη εις ήμάς συντελούσα εις διαφόρων συστημά

των γένεσιν.
Καί τοιούτοι μέν οί έν τρ φιλοσοφία εθνικοί φραγμοί* άλλ’ οΰχ 
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ήττον δέν πρέπει νά λάθη ημάς ή εργασία της ίσοπεδωτικής τών 
διαφορών τούτων σκαπάνης τών νεωτέρων χρόνων καί τών επι
στημών αύτών. Ή καταπληκτική δήλον οτι ευκολία της παρ’ 
άλλήλους τών λαών επιμιξίας, ή εις την κολοσσιαίαν άνάπτυξιν 

τών της συγκοινωνίας μέσων όφειλομένη, η τείνουσα νά κατα- 
στήση κοσμοπολίτην τον άνθρωπον, άπαμβλύνει φανερώς πολλάς 

τών εθνικών διαφορών. Τά πνευματικά έργα τών λαών έκαστων 
έκβαίνουσι ταχυπετώς τών γεωγραφικών ορίων τού παραγαγοντος 
αυτά λαού. Και μυρίοι μέν έκμανθάνουσι καθ’ έκάς-ην ξένας γλώσ
σας, μυρία δέ συγγράμματα μεταφράζονται χάριν άλλογλώσσων 

αναγνωστών. Οί δοκιμώτεροι λοιπόν τών τε προτέρων και συγχρό
νων φιλοσόφων έκάς-ου έθνους άναγινώσκονται και ύπό αλλογενών 
εραστών τε της φιλοσοφίας και φιλοσόφων* η δέ άνάγνωσις αυτών 
επενεργεί διά της μεθόδου και τών ιδεών αύτών δμοιομόρφως 
παρ’ άναγνώσταις συγχρόνως διαφόρων εθνών* καί είςέρχονται 

ά'ρα τούτων ένεκα εις το κύριον ρεύμα της έθνικής φιλοσοφίας 
καί άλλα ρυάκια έξωθεν πηγάζοντα. Τούτου δ’ ένεκα υπάρχει 
πλήν άλλων έν μέν Γαλλία ή Νεοκαντιακή καλουμένη τών γερ- 
μανών φιλοσοφία, έν δ’ Αγγλία ή Θετική φιλοσοφία, έκ τής τού 
Αύγούστου Κόμητος προελθούσα, καί τέλος έν Γερμανία ζώσιν 
οΰκ ολίγοι θαυμασταί τών Mill καί Spencer. Καί τοσαύτα 
μέν περί τούτου.

Άλλ’ άς μεταβώμεν νύν έπί το τρίτον έξωτερικόν, καθ’ ημάς, 
αίτιον τής γενέσεως καί ύπάρξεως διαφόρων φιλοσοφικών συ
στημάτων, το τής φιλοσοφικής δήλον οτι παιδείας και καθόλου 
τής επιςημονικής παιδεύσεις τών φιλοσοφούντων. Καί οτι μέν 
ή παιδεία καί αγωγή καθόλου πλεΐστα δύναται έν τω βίω τών 
ανθρώπων έκάστων πάντες δμολογούσιν* οτι δέ καί περί τής 
φιλοσοφικής ιδία ταύτδ λεκτέον, ούδείς ούδέ τούτο αγνοεί. Κα- 
λούμεν δ’ ένταύθα φιλοσοφικήν παιδείαν καί άγωγήν τήν τε ζώ- 
σαν ύπ’ άλλων έν τη φιλοσοφία παίδευσιν καί διδασκαλίαν καί 
τήν άπό τής άναγνώσεως καί σπουδής τών συγγραμμάτων αρχαίων 
τε καί νεωτέρων φιλοσόφων προςγινομένην" εις ταύτην όμως τήν 
είδικωτέραν έν τη φιλοσοφία ένάσκησιν καί άγωγήν συντελεί καί 
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ή περί τάς άλλας έπιστήμας τριβή τοϋ φιλοσοφοϋντος. Τούτων 
ούτως έχόντων, δσον μέν τείνει νυν εις τήν ζώσαν διδασκαλίαν, 
τήν υπό φιλοσόφων γινομένων, υπάρχει γενικός σχεδόν κανών τής 
ιστορίας τής φιλοσοφίας, οτι πας πρώτον φιλοσόφων φιλοσοφεί 
κατά τά σύστημα τών διδασκάλων αύτου, ών ούδείς αγνοεί τήν 
δύναμιν και ροπήν πρός τήν φιλοσοφικήν διεύθυνσιν τών ύπ’ αύ
τών διδασκόμενων. Καί γνωστόν είνε, οτι ό Πλάτων λέγεται, 
(Πλουτ. Β. Μαρίου 46 πρβλ. και Lactant. 3, 917), οτι υμνεί 
τον δαίμονα αύτου και τήν τύχην πλήν ά'λλων και διότι «τοΐς 
Σωκράτους χρόνοις άπήντησεν ή γένεσις αύτοϋ.» Και τίς αγνοεί 
δπόσα οφείλει ό Πλάτων έντή φιλοσοφία εις τον υιόν τοϋ Σω- 
φρονίσκου; ή, πόσα πάλιν παρά τοϋ Πλάτωνος, ώς διδασκάλου 
αύτοϋ, παρέλαβεν ό Αριστοτέλης; Πλήν ού μόνον έν τή αρχαία 
αλλά και έν τή άλλτ), τή μετά ταϋτα, φιλοσοφία πολλά πρό- 
κεινται παραδείγματα τούτου. Διότι ό μέν Κάντιος, έπι παρα
δείγματος, ύπνωττε τό πρώτον τόν δογματικόν ύπνον τών Ούολ- 
φιακών διδασκάλων αύτοϋ, έως έπειτα διέκοψε τοϋτον ή σκε- 
πτικότης τοϋ θύμου, παρασκευάσασα τήν προς τήν κριτικήν 
φιλοσοφίαν οδόν του ύπάτου τών γερμανών φιλοσόφων. Εις δ’ 
έπειτα τών συστηματικωτάτων και νηφαλιωτάτων έν τοΐς νΰν 
φιλοσόφοις τής Γερμανίας, ό Έρμάννος Λόζιος (Lotze) εύγνωμό- 
νως άναμιμνήσκεται τών ιδίων νεαρωτέρων χρόνων, οτε ό διδά
σκαλος και φίλος αύτοϋ Weisse έδίδαξε καί έστήριξεν αύτόν 
πρός τινας φιλοσοφικάς ύπολήψεις τόσον στερρώς καί μονίμως, 
ως τε αύται άπέβησαν κτήμα πολυτίμητον καί άναφαίρετον 
τοϋ όλου μετά ταϋτα πλουσιωτάτου πνευματικού αύτοϋ βίου 
(Streitschriften I, 5). Ή τοϋ διδασκάλου έπιρροή έπι τόν μα

θητήν είνε, αν μοι έπιτρέπεται ή έκφρασις αύτη τών μαθημα
τικών, άντιστρόφως μέν ανάλογος πρός τήν πνευματικήν πρωτο
τυπίαν τοϋ μαθητου, ευθέως δέ πρός τήν πνευματικήν συγγένειαν 

άμφοτέρων.
Αλλά πλήν τής ζώσης διδασκαλίας καί ή άλλη πρός όμοχρό- 

νους τε καί προτέρους φιλοσόφους ομιλία συντελεί εις ρύθμισιν 
καί μόρφωσιν άλλων παρ’ άλλοις φιλοσοφικών πεποιθήσεων’ τούτο 
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δέ καί καθ’ έαυτά ήδη σαφές ον καί γνώριμον ετι μάλλον φωτί
ζει τά διδακτικώτατον παράδειγμα τοΰ Σχελλιγγίου, «ούτινος 
ή φιλοσοφία ήν άπ’ άρχής έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ έκάστοις 
ούχί διαμόρφωσίς τις συστήματος έρειδομένη επί κτηθείσης έπαρ

χους γνώσεως τοΰ συνόλου τών προτέρων φιλοσοφικών έργασιών, 
αλλά μάλλον αύτοσχέδιός τις οίκείωσις διδασκαλιών φιλοσόφων 
τινών μόνον* διά οσω μάλλον έξετείνοντο αί σπουδαί αυτού, το· 

σούτω άπέλειπε τήν φιλοσοφίαν αύτοΰ άρχή καί σύστημα» (Ue- 
berweg). Τούτου δ’ένεκα την πρωτοτυπωτέραν αύτοΰ «φιλοσο
φίαν της ταύτότητος» ολίγον κατ’ ολίγον έξέβαλεν έπελθοΰσα 
συγκραματική τις καί μυστική φιλοσοφία* ώςτε ά ποικίλος Glo
bus intellectualis τοΰ φιλοσόφου έπήνεγκε τάς γνωστάς φά
σεις της φιλοσοφίας αύτου. Άλλ’, ώς εΐπομεν άρτίως, καί ή πρός 
τάς άλλας έπιστήμας σχέσις τοΰ φιλοσοφουντος ούχί σμικράν 
φέρει ροπήν εις τάς φιλοσοφικάς αυτού διδασκαλίας* διότι ή έν- 
διατριβή και γνώσις τούτων έξοικειοϊ τάν νοΰν πράς τήν μέθοδον 
αύτών* ανοίγει νέων γνώσεων ορίζοντα ένώπιον αύτοΰ’ έγείρει α
γάπην πράς τά διδάγματα αύτών καί εύχερώς έντυποί, ΐνα είπω 
ουτω, έν τή φιλοσοφία τοΰ πέρί αύτάς ένδιατρίψαντος, δτέ μέν 
μάλλον, άλλοτε δ’ ήττον, τήν ιδιόρρυθμον αύτών σφραγίδα. Καί 
τούτου πολλά παρέχει μαρτύρια ή ιστορία τής φιλοσοφίας, έν ή 
ήδη οί Πυθαγόρειοι πρόκεινται παράδειγμα προςφυέστατον, περί 

ών λέγει ψυχολογικώτατα δ Αριστοτέλης (Μετά φυσ. I, 5.), δτι 
«οί καλούμενοι Πυθαγόρειοι τών μαθημάτων (τών μαθηματικών) 
άψάμενοι πρώτοι ταύτα προήγαγον καί έντ ραφίντ ες ίν αντοϊς 
τάς τούτων άρχάς τών δντων άρχάς ώήθησαν είναι πάντων» καί 
«τά τών αριθμών στοιχεία τών δντων στοιχεία πάντων είναι 
ύπέλαβον καί τάν δλον ούρανάν αρμονίαν είναι καί αριθμόν». Καί 
οί καθ’ ημάς δέ χρόνοι βρίθουσι τοιούτων παραδειγμάτων, οπού 
πολλοί, λόγου χάριν, τοΰτ’ αύτά ίντραφέντες έν ταΐς φυσικαΐς 
χαί μαθηματικαϊς έπιστήμαις άπορρίπτουσι τήν φιλοσοφίαν σχε- 
δάν εις τά μηδέν καί τήν ταύτης μέθοδον, άξιοΰντες, οτι μόνη ή 
μέθοδος καί τά διδάγματα τών έαυτών επιστημών δύνανται νά 
έκζητήσωσι καί ευρωσι τήν αλήθειαν, ής έφίεται ή φιλοσοφία* διά
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και άν φιλοσοφήσωσί πως, διδάσκουσιν, ώς τά πολλά, Θετικήν 
τινα φιλοσοφίαν, ή άλλο τι παραπλήσιον.

Μετά τά είρημένα πάντα υπολείπεται νϋν τδ τέταρτον τών 
εξωτερικών αιτίων τών συστημάτων προς έξέτασιν, ήτοι ό προ- 

σωπικός παράγων, δ ατομικός χαρακτήρ. Άλλ’ ίσως ερώτη
ση τις, άρά γε δύναται νά γείνη λόγος πλέον περί προςωπικοϋ 
παράγοντος, μεθ’ δσα έλέχθησαν μάλιστα περί εποχής καί 
έθνους, τών δύο μεγίστων περιεχόντων, ούτως είπεΐν, έν οΐς πας, 
καί αυτός δ φιλοσόφων, ζή καί κινείται καί υπάρχει; άρά γε α
πολείπεται χώρα ένεργείας είς τδ άτομον, ήτις δέν εινε άμα καί 
ή τών δύο εκείνων ; Ή έρώτησις αύτη έπεγείρει εν τών δυςχερε- 
στάτων ζητημάτων, τό, τίς ή σχέσις τοϋ ατόμου πρδς τδ δλον 
έν τή ιστορία καί τη έκτυλίξει αυτής; Τήν σχέσιν δέ ταύτην 
δέν ώρισαν δμοφωνοΰντες πρδς άλλήλους οί περί αύτήν ένδιατρί- 
ψαντες φιλόσοφοί τε καί άλλοι τών συγγραφέων' άλλ’ άλλοι μέν 
έθυσίασαν, ούτως είπεΐν, τδ άτομον είς τδ δλον, οί δέ τάνάπα- 
λιν έξήρτησαν τοΰτο σχεδόν παντάπασιν έκ τών μεγάλων ατό
μων, καί τέλος τρίτοι έπελθόντες έπειράθησαν, άποτρεπόμενοι τών 
ακροτήτων τών τε πρώτων καί δευτέρων, νά τέμωσιν οίον μέσην 
τινά περί τήν λύσιν τοϋ ζητήματος τούτου οδόν. Και τάς τρεις 
ταύτας λύσεις έπεΐδεν αυτός δ ήμέτερος αιών δοθείσας, καί ή φι
λοσοφική τής ιστορίας έπίσκεψις καί άντίληψις έγένετο άρα εναλ
λάξ άπό τής τριττής ταύτης περιωπής. Εις τών μεγίστων έν τοΐς 
νεωτέροις θεωρητικοΐς φιλοσόφοις, καί είς τών κρατίστων Ιστορι
κών τοϋ καθ’ ήμάς αίώνος, δ "Εγελος καί δ λόρδος Macaulay, 
έτράπησαν μετ’ άλλων πολλών μάλιστα επί τήν πρώτην τών 
λύσεων τούτων, ήτις διδάσκει έν κεφαλαίω, οτι τά άτομα καί 
αυτά τά έπιφανεστατάτης ευμοιρήσαντα μεγαλονοίας, ούδέν είνε 
άλλ’ ή τέκνα καί έκφρασις ψιλή τών χρόνων αυτών. f/Iva δέ πα- 
ραλίπω τά λεπτομερέστερα τής τοϋ Έγέλου γνώμης, δεικνύω 
άσμενέστερον είς Υμάς τήν εξής πολυθρύλητον εικόνα τών μεγά
λων πνευμάτων, ήν έγραψεν δ βρετανδς ιστορικός. α^Οπως (λέ
γει) δ ήλιος φωτίζει ήδη τούς λόφους, έτι ύπδ τδν δρίζοντα ύπάρ- 
χων, ούτω καί ή άλήθεια άνακαλύπτεται όΜγω πρότερον ύπδ



60 ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ

τών ύψιλονουστάτων άνδρών, πριν άποκαλυφθή εις τούς πολλούς. 
Τούτο είνε τό μέτρον της υπέροχης εκείνων, οτι τό φώς, οπερ χαί 
άνευ της βοήθειας αυτών έν βραχεί χρύνω θά άποβή κατ’ α
νάγκην ορατόν καί εις τούς πολύ κατωτέρω αύτών ίσταμένους, 
δέχονται αυτοί πρώτον καί είτα άνακλώσιν» εις εκείνους (Es- 
say on Dryden, έν Miscellaneous Wrilings I, 186). Έν 

τω γωρίω τούτω ζδπερ όμως δεν άνετυπώθη εις τας κατόπιν εκ
δόσεις) πρόκειται, ώς παρατηρεί ό I. Σ. Μίλλιος, η έντονωτατη 
διδασκαλία περί τοϋ άνεπηρεάστου της ιστορίας ύπο τών μεγά
λων άνδρών’ άν μάλιστα διεξαχθή συνακολούθως η έν αυτώ με· 
ταφορά, τότε διδάσκει, ώς ό αυτός Μίλλιος εύφυώς παρατηρεί, 
οτι καί άν, παραδείγματος χάριν, μη έγεννάτο δ Νεύτων, ού μό
νον θά άπελάμβανεν ή άνθρωπότης τό φερώνυμον αυτού σύστη
μα, αλλά θά εκτατό αύτό έπίσης πρωίμως, ώς καί διά τού Νεύ- 

τωνος’ διότι, άν μη παρενέκειτο τό όρος, θά έπεφαίνετο δ ήλιος 
εις τούς κατοίκους της πεδιάδος καθ’ 8ν χρόνον έφώτισε την κο
ρυφήν έκείνου. Και ταύτα μέν δ Μίλλιος (System der Logik 
γερμ. μεταφ. Schiel 1877 II, 578). Προάγων τις όμως έτι 
προςωτέρω τούτου την της προκειμένης μεταφοράς διεξαγωγήν 
ηδύνατο, νομίζω, νά είπη, ότι κατ’ αύτην ού μόνον δέν έπιτα- 

χύνουσι τά μεγάλα πνεύματα τόν φωτισμόν τών πολλών, άλλά 
καί άνακόπτουσιν αυτόν έπιπροσθούντα ώς τά όρη, καί δή τοσού- 
τω μακρότερον χρόνον άναστέλλουσι τούτον, οσω έξοχώτερα είνε, 
βλάπτοντα άρα μάλλον, η ώφελούντα την έν τή ιστορία πρόο
δον. Άλλ’ είνε φανερόν, οτι δ Μακώλαϋ ούδέν τών τελευταίων 
τούτων ένόει, άλλά μάλλον έδίδαξε μόνον, ότι ή άνάπτυξις τού 
όλου θά ητρ ή αύτή σχεδόν καί άνευ τών έξόχων διανοιών, ότι 
τής ιστορίας δέν είνε άρα αύται ούτε άπαραίτητοί τινες μοχλοί, 

ούτε σημαντικώτατοι παράγοντες.
Ή περί τών έξόχων πνευμάτων ύπόληψις αύτη δέν εινε παν- 

τάπασι ψευδής, άλλ’ έ'χεται πολλής άληθείας’ ήδη δέ είπομεν 
ανωτέρω, περί έποχής όντος τού λόγου, πόσον τό καθόλου πνεύ
μα τών έκάστοτε χρόνων ισχύει ώς πρός τά φιλοσοφήματα αύ- 
τοΰ, άτινα είνε έργα μεγίστων άνδρών. Ούδείς αληθώς δύναται
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νά απαλλαγή παντάπασι τοΰ κράτους τών τε χρόνων και τοΰ 
έθνους αύτοΰ* άλλ’ ούτε πρέπει νά θέληση τούτο άν μέλλει νά ά
σκηση μόνιμον δύναμιν' είςπνέει ά'ρα και πρέπει νά είςπνεύση και 
ύ μέγιστος τών άνδρών τάν άέρα τού περιέχοντος αυτόν. Τά με
γάλα πνεύματα δρώσιν ούχί παντάπασιν άσχέτως τού ολου άλλά 
και χάριν αύτοΰ' άλλά προς τούτο πρέπει νά εινε το όλον άε- 
κτικδν τών άποτελεσμάτων της δράσεως ταύτης* τό δλον ά- 
νάγκη νά αίσθανθη τάς άνάγκας αύτου, νά δηλώση πόθον’ ή 
εποχή πρέπει νά προτείνη πρώτον τά έαυτης προβλήματα, άτι- 
να ουτω μόνον δύναται νά λύση έζερχόμενος έκ τού ολου μέγας 
τις νούς, μέγας τις χαρακτηρ, καθόλου είπεΐν,άνηρ τις μέγας’ άλλ’ 
έκαστον ολον, έκάστη έποχη, είνε προϊόν ιστορικής άναπτύςεως* 
το έργον ά'ρα τού άτόμου κατά την έποψιν ταύτην είνε τέκνον 

τών χρόνων αύτοΰ. Ενί λόγω και αύτοί οί μέγιστοι τών άνδρών 
εχουσιν ανάγκην γενικών όρων πρός τε την ϋπαρξιν και εύ- 

δοκίμησιν αυτών, ορών της τε δράσεως και της δημιουργίας 
αδύτων, ους ούδείς παρέχει ά'λλος, η τό ολον. Λύτη εινε ή έν τη 
πρώτη ταύτη λύσει άλϊίθεια, ην παρεΐδεν η δευτέρα, ή την ιστο
ρίαν ποιούσα άποθέωσιν, ούτως είπεΐν, τών μεγάλων άνδρών. 
Διότι πάλιν οί μεγάλοι άνδρες, άν είνε μέχρι τίνος τέκνα τών 
χρόνων αύτών, δέν είνε όμως και άπλοι τινες τούτων έρμηνεΐς* 
διότι δέν παραλαμβάνουσι και ένούσι τά αίτη'ματα τών εαυτών 
χρόνων, άλλά συνεχίζουσι καί προάγουσι τό έργον τούτων. Καί 
άν πρέπει νά είπωμεν μετά τού Έγέλου, οτι ή πρόοδος τοΰ κα
θολικού πορεύεται έξ αύτών, πρέπει νά έπείπωμεν πρός τούτοις 
δτι επί τού καθολικού άποτυπούσιν οί μεγάλοι άνδρες την σφρα
γίδα τοΰ πνεύματος αύτών. "Ινα τό καθολικόν πραγματωθη, ά- 
νάγκη νά έμφυσηθη εις αύτό άτομική ζωη, ζωη δέ μεγαλοφυών 
μάλιστα άτόμων, ών άρα ή άτομικη ιδιορρυθμία, τό προσωπικόν 
έργον, ή ιδιότροπος μεγαΛειότης, δέν δύναται νά έξηγηθη έπαρ- 
κώς έκ της καθολικότητος τοΰ ολου, παρ’ ού δέν παραλαμβά
νουσι μόνον, ώς ειπον άρτίως, άλλά καί συνεισφέρουσι πολυτρό- 
πως προάγοντα αύτό τε καί την ιστορίαν. Εινε λοιπόν οί μεγά- 
γοι άνδρες παραβλητοί πρός τούς καρπούς τών δένδρων’ διότι»
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ώς ούτοι δέν εινε μόνον έπιγέννημα τής όλης οργανικής ζωής του 
δένδρου, άλλα αύθις πυρήν και αφετηρία νέας άναπτύξεως καί 
ζωής, ουτω και έκεΐνοι ου μόνον συγκεφαλαιοϋσι την μορφωτι
κήν δύναμιν του όλου είτε εποχής, είτε έθνους, άλλα καί νέας 
μορφώσεως και ιστορικής προόδου γίνονται άφετηρία καί πηγή· 
Αυτή δ’ είνε πάλιν ή άλήθεια τής δευτέρας λύσεως, ής αύθις ώ- 
λιγώρησεν ή πρώτη. "Ως τε κατά τά είρημένα έκ τής άλληλε- 
πιδράσεως καθολικού καί μερικού, γονίμου έποχής καί σφριγών
τας έθνους καί γονίμων διανοιών, προάγεται ή Ιστορική κίνησίς 
άξιολόγως καί αί μεγάλαι άλήθειαι γίνονται δύναμις ιστορική 
και άπολαμβάνουσι καθολικήν άναγνώρισιν. Καί ταϋτα περίπου 
διδάσκει ή τρίτη τών λύσεων.

Τούτων δ’ ούτως έχόντων δέν γίνεται άρα το άτομον άφαν- 

τον, ώς σταλαγμός τις έν τω μεγάλω ώκεανώ τοϋ δλου, τής 
έποχής, λέγω, καί τοϋ έθνους, άλλά τουναντίον δσω μείζων καί 
έξοχώτερος είνε άνήρ τις, τόσω καί άκεραιότερον σώζει τον προ

σωπικόν αύτοϋ παράγοντα καί άτομικόν χαρακτήρα, τόσω ευ- 
ρύτερον έχει τον κύκλον τής ιδίας ένεργείας έν τή περιοχή τοϋ 
ολου. Και οί άνδρες άρα περί ών τάς διδασκαλίας πραγματεύε

ται ή ιστορία τής φιλοσοφίας σώζουσι τόν άτομικόν χαρακτήρα, 
προέχοντες ίδιορρύθμως έκαστος έν τω δλω* διότι οί άνδρες ούτοι, 
ων πολλοί επι δεκάδάς ήδη αιώνων ζωπυροϋσι τον πνευματικόν 
τής ανθρωπότητας βίον, εινε αστέρες πρώτων μεγεθών, άρίδηλοι 

λαμποντες έν τω στερεώματι τής άνθρωπίνης μεγαλονοίας, είνε 
ηριυεζ του Λόγου^ wa. καθ’ "Εγελον είπω. Καί ταϋτα μέν έπί τό 
ειςαγωγικωτερον, άς ιόωμεν δέ νϋν αυτά τά τής κυρίας ύπο- 
θέσεως.

«Οιος ο άνθρωπος, λ.έγεε δ Φίχτιος, τοιαύτη καί ή φιλοσοφία, 
ην εκλέγει’ διότι το φιλοσοφικόν σύστημα δέν είνε νεκρόν τι σύνο- 

λον σκευών, αλλ’ εμψυχοϋται ύπό τής ψυχής τοϋ έχοντος αύτό.» 
Ουδεν αληθεστερον τών λόγων τούτων. ’Άν λοιπόν άληθεύει τό 

τοϋ Βυφφώνος έκεϊνο, le style c’est l’homme, ήδύνατό τις 
μετ’ ίσης αλήθειας νά είπν) κατ’ αυτό, δτι la philosophie c’est 
1 homme meme. 'H φιλοσοφία έκάς·ου άνθρώπου είνε ή έκφρασις 



ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 63

τών γνώσεων, συναισθημάτων και ορέξεων αύτου* είνε ή έκφρα- 

σις τής έπ’ αυτόν επιρροής τής έποχής κα'ι του έθνους, τής φι
λοσοφικής και τής άλλης αύτοϋ παιδείας, τοΰ πνευματικού χαΐ 
σωματικού αύτοϋ οργανισμού’ ΐώ λόγω εινε αύτόςδ άνθρωπος ό 
φιλοσόφων. Διότι ούτος δέν εινε οίον ή μεταλλική πλάξ τών 
φωτογράφων, ή ακριβώς άναπαριστώσα τήν φωτεινήν εικόνα τών 
αντικειμένων έκάστων* τδ πνεύμα αύτου δέν είνε επίπεδον κά- 
τοπτρον, ϊνα εϊπω κατά Βάκωνα, οπερ ανακλά τά έξω πράγμα
τα άπαραλλάκτως ώς εινε, άλλά μάλλον άνεπίπεδόν τι, δπερ 
συνδυάζει τδ ίδιον σχήμα μετά τών σχημάτων ων εμφαίνει πραγ
μάτων. Καί ϊνα έπ’ άλλης παρομοιώσεως δηλώσω τδ πράγμα, 
ώς δ δρίζων έκάστου έξαρτάται έκ τής περιωπής αύτοϋ, ούτω 
καί δ φιλοσοφικός δρίζων παντός φιλοσοφοϋντος έξαρτάται έκ τής 
θέσεως, άφ’ ής έπιχειρεΐ νά έξετάση τά τής φιλοσοφίας προβλήμα
τα, ή δέ θέσις αύτη εινε αυτή ή φύσις και ή άλλη τοΰ φιλοσο- 
φοΰντος κατάστασις, ήτοι αυτός δ φιλοσόφων. Άλλ’ έξ απάντων, 
όσα δύνανται νά έπηρεάζωσι τόν άνθρωπον, ούδέν, ώς τά πολλά, 
έχει τόσην δΰναμιν πρός τό είδος τοΰ φιλοσοφήματος αύτοϋ, όσην 
ό άτομικος χαρακτηρ αύτοϋ, δστις τοσούτω ίδιορρυθμότερος κα'ι 
άνεξαρτητότερος έκδηλοϋται έν τή φιλοσοφία έκάστου, όσω μεί- 
ζων εινε καί έξοχώτερος δ φιλοσόφων. Τούτων ούτως έχόντων 
ούδέν παράδοξον άν διαφόρως αντιλαμβάνονται ώς έκαστοι τών 
φιλοσοφικών προβλημάτων και τής φύσεως τοϋ παντός. Δέν 

πλήττουσι πάντας τά αυτά πράγματα κατά τόν αύτόν τρόπον 
καί κατ’ ίσον μέτρον* τάς δυςκολίας τών αύτών πραγμάτων δέν 
εύρίσκουσιν οί πάντες ϊσας τήν δύναμιν* τό τών αύτών αληθειών 
κϋρος δέν έχει τήν αυτήν έπι πάντων ίσχύν* άλλ’ ούτε τά αυτά 
θορυβοΰσι καί κινούσι πάντας δμοιομόρφως καί όμοδυνάμως. 
Καί τίς αγνοεί, φέρ’ είπεΐν, ότι ύπάρχουσιν οι έν τή φιλοσο
φία θρησκευτικοί, ύπάρχουσι δέ καί οί φύσει ψυχροί πρός πά
σαν θεοδικίαν; ’Έχει καί ή φιλολογία τούς πεζούς αύτής, έχει 
δέ καί τούς ποιητάς αύτής, οϊτινες διαφέρουσιν άλλήλων ώς άλ- 
λ,ήλων δίίστανται οί ποιητικώτεροι τήν φύσιν καί πεζολογώτεροι 
τήν διάνοιαν έν τή κυρίως φιλολογία, Ή ιστορία τής φιλοσοφίας 
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γνωρίζει πρός τούτοις πολλούς μέν άνδρας κατ’ εξοχήν πρα
κτικούς, καί αύθις δ’ άλλους κατ’ έξοχην θεωρητικούς, άφ’ ού δη 
και έθνη όλα διαφέρουσιν ουτω σχεδόν άλληλων’ ούδείς δ’ έπει
τα άγνοεϊ, οτι ό μέν βλέπει τά πάντα σχεδόν ορθά καί θυμηδη, 
ό δέ άλλος ανεστραμμένα καί απαίσια, καί έ'χομεν άρα αίσιοδο- 
ξοΰσαν (optimismus) και άπαισιοδοξοΰσαν (pessimismus)avTi- 
ληψιν τοΰ κόσμου’ άλλά καί τούτο γνωστόν, οτι άλλοι μέν τών 
ανθρώπων άπαιτουσιν έν,άργειαν, ευεπίφοροι πρός τό άμφιβάλλειν, 
εφεκτικοί δντες, άλλοι δέ πάλιν είνε δογματικότατοι την φύ- 
σιν, καί τούτων πάλιν τινές «πιστεύουσιν ούδέν ηττον οίς δοξά- 

ζουσιν, η έτεροι οίς έπίστανται » ώς λέγει δ Αριστοτέλης περί 
Ηρακλείτου έκ τών άρχαίων (’Ηθ. Νικ. VII, 5), καί ώς ηδύ- 
νατό τις νά εΐπη, άποβλέπων πρός τόν Φίχτιον έν τοΐς νεωτέ- 
ροις. Έκ τούτων γίνεται δήλον πόσον συμβάλλεται η άτομι- 

κότης έκάστου φιλοσοφοΰντος εις την φύσιν τοΰ φιλοσοφήματος 
αύτοΰ, οπερ είνε άρα έκ τών άτομικωτάτων έργων παρά τοΐς 
άνθρώποις’ διότι έκαστον φιλοσοφικόν σύστημα εινε μόνον τοιοΰ- 

το κατά την άληθη αύτοΰ φύσιν, όποιον συνέλαβε καί ένόησεν 
αύτό δ πατήρ αύτοΰ’ όπως έζωπύρησεν αύτό ή ψυχή έκείνου, 

όπως έπεισεν αύτοΰ τόν νοΰν και έπηρκεσεν εις τάς φιλοσοφικάς 
καί άλλας αύτοΰ εύχάς. 'Όσω δέ μεγαλοφυέστερος εινε δ πατήρ 
αύτοΰ, τόσω καί ίδιορρυθμότερον πλάττεται τό σύστημα έκάστου 
καί τόσω άρα δυσχερέστερον αποβαίνει νά νόηση τις καί αΐσθανθη 
αύτό, ϊνα είπω ουτω, πρωτοτύπως, ήτοι ώς ένόησεν καί ήσθά- 
νετο αύτό δ μεγαλοφυής αύτοΰ ιδρυτής’ διότι, ώς ορθότατα έλέ- 
χθη, τά έργα της μεγαλοφυϊας καί τά έργα της φύσεως ούδέ- 
ποτε κατανοοΰνται μέχρις έξαντλησεως τών έν αύτοις θαυμά
σιων. Άλλ’ ούδέ τό παρ’άλλων όξυμώρως πως λεχθέν είνε άτο- 
πον, οτι δηλον οτι τά μέγιστα τών συστημάτων συγκαταβιβά- 
ζονται μετά τών έπιφανών ιδρυτών αύτών εις τόν τάφον, καί ότι 
πάλιν ούδέν ήττον ταΰτα ζώσι πάλιν αθάνατα παρά τοΐς έπειτα, 
μόνιμον δύναμιν κτώμενα έν τη ιστορία’ διότι ζώσι μέν αί δι- 
δαχθεϊσαι ύπ’ αύτών μεγάλαι άληθειαι, συνθνησκει όμως μετ’ 
αύτών ή ατομική έν τώ συστηματι μορφή καί τό πρωτότυπον 
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πνεύμα τοϋ φιλοσόφου, το οίον έμψυχον αύτό άπεργαζόμενον* διά 

και τά τοϋ 'Εγέλου εκείνο, οςτις μικρόν προ τοϋ θανάτου αύτοϋ 
έδεινολογεΐτο προς τούς οίκειοτέρους, οτι έκ πάντων τών μα
θητών αύτοϋ είς μόνος ένόησεν, άλλα καί αυτός παρενόησεν αυ
τόν, ήδύνατο νά λεχθ/j άπό παντός μεγάλου φιλοσόφου. Άλλα 
νομίζω, ότι ουτω κατηντήσαμεν εις τό τέλος της έξ αρχής τοϋ 
λόγου ύποθέσεως, περί τής γενέσεως τών φιλοσοφικών συςημάτων.

Συγκεφαλαιούμενοι λοιπόν τά έμπροσθεν ταϋτα δυνάμεθα 
νά'εΐπωμεν, ώς έν τύπω, ότι αίτιον τής γενέσεως ταύτης είνε 
τοΰτο μέν αυτή ή φύσις τής φιλοσοφικής έπιστήμης, τοϋτο δ’ οί 
έκάστοτε χρόνοι, τό έθνος, ή φιλοσοφική καί ή άλλη έπιστη- 
μονική παίδευσις, καί τέλος ό ατομικός χαρακτήρ τών φιλοσο- 
φούντων έκάστων. Έφ’ όσον δ’άρα χρόνον άν ύπάρχωσι τά αίτια 
ταϋτα, θά γεννώνται καί διάφορα άλλήλων φιλοσοφικά συστή
ματα' διότι τά φιλοσοφήματα ώς έκαστα δέν είνε μόνον εργον 
τής διάνοιας αλλά καί τής καρδίας, ούτως είπεΐν, καί τής άλ
λης τοϋ φιλοσοφοϋντος φύσεως καί πνευματικής καταστάσεως* 
τό φιλοσοφικόν σύστημα εινε οίον ή προκύπτουσα (resultante), 
νά εΐπω κατά τούς μηχανικούς, έκ τών ποικίλων μορφωτικών 
τούτων δυνάμεων έν τή διανοία τοϋ φιλοσοφοϋντος, άλλων έξ 

αύτών άλλην παρ’ έκάστω έχουσών ροπήν προς τήν προκύπτου- 
σαν ταύτην’ διότι παρ’ άλλοις μέν έκδηλοϊ μείζονα ίσχύν ή επο
χή, παρ’ άλλοις δέ πάλιν έλάσσονα μέν αύτη μείζονα δέ ή τών 
διδασκάλων αύτοϋ έπιρροή’ παρά τοΐς πλείστοις δ’ αύθις πάντων 
ύπερισχύει ό ιδιόρρυθμος χαρακτήρ, καί ούτως έπι τών λοιπών 
αιτίων καί τών τούτων σχέσεων πρός άλληλα. Και ταϋτα μέν 
τά τής κυρίας ύποθέσεως τοϋ λόγου.

Αλλά τά τής ύποθέσεως ταύτης διά βραχέων έν τοΐς εμ- 
προσθεν διεξελθόντες, διεξήλθομεν λεληθότως σχεδόν άμα καί 
τά κυριώτατα τών είς έξέτασιν καί 7<ύσιν ετέρου σπουδαίου ζη
τήματος συμβαλλομένων, τοϋ περί τής μεθόδου τής ιστορίας 
τής φιλοσοφίας. Διότι οί μέν ήξίωσαν, ότι ή φιλοσοφία καί 
ιστορία αύτής είνε ούσιωδώς ταύτά, ότι έ'χουσιν άρα τήν αυ
τήν μέθοδον, τήν όιαΛεχτιχή?' οί δέ τάνάπαλιν άποφαίνονται, 
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οτι, ή Ιστορία τής φιλοσοφίας οφείλει κατ’ άλλην νά βαίνγι μέθο
δον, η ή φιλοσοφία, την ιστορικήν δήλον οτι καδόλου λέγοντες. 
Κυριώτατος αρχηγός της πρώτης διδασκαλίας είνε ο "Εγελος, 
δςτις άπεφαίνετο ούτω, διότι έδίδασκεν, οτι ή ιστορία της φιλο
σοφίας έκτυλίσσει την άναγκαίως έπι την αυΘεύξιεσεν (Sich- 
sellst-finden) της απολύτου ιδέας βαίνουσαν πρόοδον έν αυτή 
οτι καί έθνη καί άτομα ύπηρετούσιν άσυνειδήτως σχεδόν τά 

παγκόσμιον πνεύμα* οτι ή ιστορική τών φιλοσοφικών συστημά
των διάδοχη είνε ή αυτή πρός την αλληλοδιαδοχήν περί τήν λο
γικήν παραγωγήν τών ορισμών τής ιδέας. «(Nach dieser Idee 
behaupte ich nun, dass die Aufeinanderfolge der Sy- 
steme der Philosophie in der Geschichte dieselle ist, 
ais die Aufeioanderfolge in der logischen Ableitungder 
Begriffsbestimmungen der Idee.» Geschichle der Philos. 
1. 43). Αυτή είνε ή μεγαλειοτάτη καί γενναία τό βάθος διδα

σκαλία τοΰ 'Εγέλου περί τε τής ιστορίας και τής ιστορίας τής 
φιλοσοφίας, εις ήν άναντιρρήτως προςήκει ή μεγάλη δόξα, ότι 
αυτή πρώτη ίσχυσε νά ύψώση τήν πρώην χαμαίζηλον καί μι- 
κρογαρή απλήν συλλογήν τε καί κατάταξιν τών ίστορικώς πα- 
ραδεδομένων εις έπιστημονικήν παράστασιν τών ιστορικών γεγο
νότων καί εις τόν αιτιώδη αύτών λόγον έν τε τή καθόλου ιστορία 
καί ιδία έν τή ήμετέρα. Ή διδασκαλία αύτη, παραβαλλόμενη 
πρός τήν μικρολόγον ψιλήν έν τή ιστορία εμπειρίαν, έχει ύπερέ- 
χον τό μεγαλόνουν τούτο νόημα, ότι τό σόμπαν καί τά έν αύτω 
συμβαίνοντα δέν είνε χάος τις άκριτον καί άφιλόσοφον, άλλά τι 
κατά νόμους καί λόγους ακριβείς υφιστάμενόν τε καί προϊόν, έφ’ 
ών βασίζεται τό δυνατόν πάσης έπιστήμης καί ή έν αυτή έγκει- 
μένη σπουδή πρός κατανόησιν τού ολου τών όντων. Καί όμως 
παρ’ άπάσας ταύτας τάς άρετάς τής 'Εγελικής ταύτης διδα
σκαλίας έπιφαινεται ευχερέστατα τό έν αυτή ψευδές. *Έδη αύτή 
ή ιστορία τής φιλοσοφίας ελέγχει τήν πλημμέλειαν τού παραλ
ληλισμού ιστορικής καί λογικής καθ’ 'Έγελον προόδου τε καί δια
δοχής'έπειτα δ’ ολόκληρος σχεδόν ή προκειμένη πραγματεία άπο- 
δεικνύει, ότι είνε φύσει αδύνατος ή καθ’ "Εγελον έχ τών πρυτέ- 
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ρωχ κατασκευή τής ιστορίας της φιλοσοφίας. Διότι τά φιλοσο
φικά συστήματα έφάνησαν εις ημάς δντα έν τέλει προ παντός 
ατομικά έργα, έργα προςωπικοτήτων. Τότε δέ θά ένεχώρει ή 
τούτων έκ τών προτέρων κατασκευή περί τήν ακολουθίαν, άν αί 
προςωπικότητες αύται ήσαν άπλοι έρμηνεΐς και αντιπρόσωποι 
μιας έκάστοτε ιδέας, διηκούσης δι’ αύτών καθαρώς απ’ αύτών ώς 
τό ύδωρ τό διερχόμενον δι’ ύαλίνου σωλήνος. Νυν όμως πόση 
μέν είνε ή δύναμις και σημαντικότης έν τή ιστορική κινήσει της 
φύσεως τών ατόμων έκαστων’ ήλίκη δ’ αύθις ή έπι ταύτην 
ισχύς χρόνων, έθνότητος και φιλοσοφικής και έπιστημονικής κα
θόλου παιδείας’ πόσαι δέ νέαι έμφανίσεις όμοταγών συστημά
των και πόσαι άναδρομαί είς τήν κυρίαν φιλοσοφίαν παρωχημέ
νων χρόνων! Ούδ’ έσφάλησαν οί παρεικάσαντες τήν τής ιστορίας 
έξέλιξιν ούχί πρός εύθεΐαν, άλλά πρός έλικηδόν βαίνουσαν γραμ
μήν! Έκ τούτων δ’άρα δήλον καθίσταται, δτι ή ιστορία τής 

φιλοσοφίας πρόκειται τοιαύτη, οϊα καί ή κατ’ έξοχήν ιστορία, 
διό καί ούσιωδώς τήν αυτήν οφείλει νά έχη μέθοδον.

Άλλ’ έκ τών προηγουμένων απάντων καί τούτο προκύπτει έν 
τέλει σαφές, δπόσον χρήσιμος καί προβιβαστική εινε ή περί τήν 
ιστορίαν τής φιλοσοφίας σπουδή. Καί ή μέν είς τούς είδικώτερον 
περί τήν φιλοσοφίαν άσχολουμένους ωφέλεια αυτής είνε ευνόητος' 
διότι τίς δέν έννοεΐ πόσον έρρωμενέστερον και τελεσφορώτερον 
δύναται νά προβή έπι το φιλοσοφικόν έργον αυτού ό συγκεφα- 
λαιούμενος μέν τρόπον τινά έν έαυτώ πείραν είκοσι καί πέντε ό
λων αιώνων, χειραγωγούμενος δέ περί αύτό ύπό τών κορυφαίων έν 
τή αριστοκρατία τής διανοίας άνδρών; Η δέ είς τούς άλλων έπι- 
στημών θεράποντας ώφέλεια τού μαθήματος, ούδ’ αύτή είνε α
φανής τις, εάν ή φιλοσοφία, ής τήν ιστορίαν διεξέρχεται τούτο, 
έπιζητεί τήν λύσιν τών κοινών είς έκείνας προβλημάτων. Έάν δ’ 
έπειτα κατ’ έξοχήν ανθρώπινη σπουδή είνε ή περί αύτόν τόν άν

θρωπον γινομένη, κατά τδ τού Άγγλου ποιητού Pope πολυ- 
θρύλητον έκεΐνο the proper study of mankind is man, πόσα 
δύναται νά διδάξη τόν άνθρωπον περί τού ανθρώπου ή ιστορία 

τής φιλοσοφίας! Ναί! ή λιπαρά μελέτη τού προκειμένου μαθήμα-

(’Αθηναίου τόμος Θ', τεύχος β'.) 9
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τος βοηθεΐ τον άνθρωπον νά είςέλθη είς πολλά μυστήρια τών 
αιώνων, ών τδ πνεύμα εκφράζει, ώς είδομεν, ή κυρία αύτών φιλο
σοφία. Ή περί τά μεγάλα πνεύματα, ή περί τάς εύγενεΐς μεγα
λειότητας τής ανθρώπινης διανοίας σπουδή ύψοΐ και έπιρρωνύει 
τδν νοϋν, έπαίρει το φρόνημα, γέννα βούλησιν ίσχυράν και καθό
λου καθιστά τον άνθρωπον άνθρωπον. Πλήν ού μόνον τδν ιδιώ
την, άλλά καί έθνη όλα ώφελεί ή περί το υψηλόν τής φιλοσο
φίας καί τής ιστορίας αύτής εργον ένδιατριβή, ή φύσιν έχουσα νά 
ύψοΐ αυτά άπό τών μικρολόγων σκέψεων και συναισθημάτων και 
ορέξεων επί τήν έθνοσώτειραν τετρακτύν, τήν σοφίαν καί αν
δρείαν καί σωφροσύνην καί δικαιοσύνην. "Οσον τείνει νύν ιδία είς 

τά ήμέτερον έθνος, άς έλπίσωμεν, ότι έν τω έναμιλλω φιλοσοφικω 
άγώνι τών πεφωτισμένων λαών δέν θά ύστερήσωσι τα τέκνα τής 
κλασικής ταύτης πατρίδος τής φιλοσοφίας’ οί νϋν άπόγονοι τού 
Σωκράτους καί Πλάτωνος καί Άριστοτέλους θά αίσθανθώσι βε

βαίως διακαίοντα αυτούς αύθις τον ελληνοπρεπή εκείνον πρδς 
τήν αλήθειαν πόθον τών ενδόξων αύτών προγόνων. "Ας έλπίσω
μεν, οτι είς τδν ίερώτατον ναόν, Εν νύν άμιλληδόν πάντα τά φι- 
λοσοφούντα έθνη παρασκευάζονται νά έγείρωσιν είς τήν «έπιστή- 
μην τών επιστημών» θά προςενέγκγ καί τδ ελληνικόν έθνος λί
θους τινάς, έγκαινίζον νέαν σειράν λαμπρών έράνων είς τήν ιστο
ρίαν τής φιλοσοφίας. "Αν σήμερον δόξαι ταπεινότεραι έπιπρος- 
θούσαι δυσχεραίνουσι τήν δαψιλή δίοδον τών ζωπυρητικών ακτι
νών τής φιλοσοφίας είς τήν διάνοιαν τού νεαρού ημών έθνους, άς 

μή άθυμώμεν, άλλά μάλλον άς είπωμεν πρδς τδν νέον 'Έλληνα 
τούς πρδς τδν νέον Σωκράτην λόγους εκείνους τού Παρμενίδου 
«Νέος εί έτι.... καί οϋπο> σού άντείληπται φιλοσοφία, ώς έτι άν- 
τιλήψεται κατ’ έμήν δόξαν.... νύν δέ έτι πρδς άνθρώπων άπο- 
βλέπεις δόξας διά τήν ηλικίαν» (Πλάτωνος Παρμενίδ. 130).

”Ας έλπίσωμεν λοιπόν! άς εύγηθώμεν !
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ΕΚ των TOT PAUL STAPFER.

Ό έν τώ πανεπιστημίω τής Γρενόβλης καθηγητής Κ0' Paul 
Stapfer έδημοσίευσεν, ύπδ την επιγραφήν Shakespeare et 
VAnliquite (Paris, Saudoz et Fishbacher, 1879—1880), 
δίτομον συγγραφήν, έν ή έξετάζει έκ παραλλήλου τά έργα τοΰ 
‘Άγγλου δραματουργού καί τά τοϋ αρχαίου της 'Ελλάδος θεά
τρου, καθ’ δσον ταύτα συσχετίζονται. Τδ σύγγραμμα τού ΚΟυ 
Stapfer, γνωστού καί δι’ ετέρων άξιων λόγου μελετών, έξετι- 
μήθη καί έπηνέθη δεόντως έν Γαλλία τε καί αλλαχού.

Τά τρία έν μεταφράσει δημοσιευόμενα ένταύθα κεφάλαια, ά- 
ποσπασθέντα έκ τοΰ άρτι έκδοθέντος δευτέρου τόμου, άποτε- 
λοΰσι πραγματείαν αυτοτελή περί Μάκβεθ. Εύχομαι όπως ή 
μετάφρασις αύτών έφελκύση τήν προσοχήν τών καθ’ ήμάς φιλο- 
λογούντων νέων εις ολόκληρον τδ βιβλίον τοϋ εύπαιδεύτου 

Γάλλου.
Τά παρενειρόμενα έκ τής τραγωδίας τοΰ Σαικσπείρου άπο- 

σπάσαατα παραθέτω έξ άνεκδότου εΐσέτι μεταφράσεώς μου.

Δ. ΒΙΚΕΑΑΣ.

Α.

Τό υπέρ ^ύσιν έν τω Μάκβεθ και έν τή τραγωδία 
έν γίνει.

’Ες άπασών των τραγωδιών τού Σαικσπείρου ή μάλλον 
κατά τε τήν μορφήν καί τήν ουσίαν προσομοιάζουσα πρός τά 
προϊόντα τής άρχαίας δραματουργίας είναι ή τοΰ Μάκβεθ. νΕχει 
αυτή τήν ενότητα καί τδ γοργόν τών κλασικών δραμάτων, ανευ 
είτε συγχύσεως είτε παρεμποδίσεώς τίνος κατά τήν διέλιζιν 
τής δράσεως, ήτις άπδ τής πρώτης μέχρι τής τελευταίας σκη~ 
νής βαίνει ταχέως προς τήν λύσιν. Ό δέ πλαστικός τής αρχαίας 

τραγωδίας χαρακτήρ ανευρίσκεται επίσης, μέχρι τινός, έν τώ 
9*
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Μάκβεθ, ένθα τά εξωτερικά συμβεβηκότα κινοΰσι τδ ενδιαφέ
ρον πλειότερον ή τά ενδόμυχα τών δρώντων προσώπων αισθή
ματα. Έν τω Μάκβεθ ενυπάρχει βεβαίως ψυχολογία πλειο- 
τέρα ή εις οίονδήποτε τοΰ Αισχύλου έργον, άλλ’ δμως πολλώ 
όλιγωτέρα ή έν τω Όθέλλω ή τω Άμλέτω. Τδ ύψος έν αυτώ 
υπερβαίνει τδ πάθος, υπερέχει δ’ έν συνόλω τδ αίσθημα τής 
φρίκης, — αίσθημα παραπλήσιον τοΰ θάμβους, — και τδ έξεγει- 

ρόμενον έλεος δέν πιέζει την ψυχήν δσον είς έτερα τοΰ Σαικσπεί- 

ρου έργα.
Άλλά τδ πρδ πάντων ανακαλούν την αρχαιότητα έν τή τρα

γωδία ταύτη είναι ή έπίδρασις Δυνάμεων υπερφυσικών, περι- 
στελλουσών τήν έλευθερίαν τοΰ ατόμου. *Εχομεν έν τώ Μάκ
βεθ χρησμούς λοξούς οϊτινες, κατά γράμμα έκπληρούμενοι, έξα- 
πατοΰσι ού/ ήττον τούς προς ούς έδόθησαν’ έχομεν πρδ πάντων 
τάς Μαγίσσας, τά σατανικά έκεϊνα δντα, τών οποίων ή άπαξ 
έπι τής έκθάμβου σκηνής εμφάνισες άρκεΐ, δπως έμφυσήσγ είς ο
λόκληρον τδ δραμα τδ δέος τής παρουσίας καί τής έπικρατήσεως 

αυτών.
Οί περί τών έν Αίσχύλω ειδώλων γράψαντες κριτικοί ήναγ- 

κάσθησαν νά κατέλθωσι μέχρι τοΰ Σαικσπείρου, όπως εύρωσι αν
ταγωνιστήν, έφάμιλλον τοΰ Έλληνος ποιητοΰ, περί τήν τέχνην 
τοΰ έπάγειν δαιμόνια ή φάσματα* πάντες δ’ όμοφώνως άναγο- 
ρεύουσι τούς δύο τούτους ώς τούς μόνους μετά πλήρους έπιτυ- 
χίας δυνηθέντας νά χρησιμοποιήσωσι τδ ύπέρ φύσιν είς τά δρά
ματα αύτών. — Πόθεν τούτο ; — Άρά γε διότι ήσαν έντεγνό- 
τεροι τών λοιπών ούτοι περί τήν έκμετάλλευσιν τής δεισιδαιμο
νίας, ήτις υπολανθάνει αείποτε είς τήν φύσιν τοΰ ανθρώπου; *Η 
διότι αί έπικρατουσαι κατά τήν εποχήν έκάστου αύτών προλή
ψεις έχορήγησαν είς άμφοτέρους βάσιν, τής οποίας έστεροΰντο 
οί ποιηταί οί ζήσαντες είς έποχάς μάλλον πεφωτισμένας; — Τό 
κατ’ έμέ, παραδέχομαι ταύτοχρόνως άμφοτέρας ταύτας τάς 

έξηγήσεις.
Έν τώ μεσαιωνικω θεάτρω παρεισήγοντο έπισης αί Δυνάμεις 

τοΰ "Αδου και τοΰ Ουρανού’ καί υπήρχε μέν τότε ή πίστις, όπως 



((ΜΑΚΒΕΘλ ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ PAUL STAPFER. 71

οί θεαταί παραδέχωνται άφελώς τάς τοιαύτας έπί της σκηνης 
εμφανίσεις, δέν ύπηρχεν όμως η τέχνη, όπως άποδώσωμεν είς 
αύτάς, και σήμερον έτι, τδν φόρον τοϋ ημετέρου θαυμασμού.

Ό Γκαίτης και δ Βύρων είσηγαγον επίσης δαιμόνια και φά
σματα έν τω Φαύστω καί τω Μάμφρεδ, άμφότεροι δ’ ούτοι οί 
ποιηταί ειχον πλούτον και φαντασίας και τέχνης* άλλά τδ δπερ- 
φυσικδν αύτών δέν εμποιεί ίσχυράν δραματικήν έντύπωσιν, διά 
τδν λόγον οτι διαφαίνεταί τι τδ έπιτετηδευμένον είς τδ υπερφυ
σικόν αύτών τούτο, ούδ’ ενυπάρχει ή άπαιτουμένη αρμονία με
ταξύ της έμπνεύσεως τού ποιητοΰ άφ’ ένδς και της έπικρα- 

τούσης άφ’ ετέρου πίστεως.
Τδν διπλούν τούτον ορον, τέχνης δηλονότι άκρας και έμπνεύ

σεως συναδούσης μετά της εθνικής πίστεως, μόνοι δ Αισχύλος 
και δ Σαικσπεΐρος, εκ τε τών αρχαίων καί τών νεωτέρων ποιη
τών, έκπληρούσι καθ’ δλοκληρίαν.

Ό Αισχύλος έπίστευεν είς τούς δαίμονας. Αι Εύμενίδες αύτοϋ 
ούδ’ άλληγορία τις απλώς ητο, ούδέ ποιητική πρωσοποποίησις 
τών τύψεων τού συνειδότος. “Ησαν αυται δυνάμεις τοϋ "^δου, 
έχουσαι πράγματι ύπαρξιν* δ δέ προορισμός των, έκτελούμενος 
δι’ υλικών μάλλον η ηθικών μέσων, ήτο ή ποινή τών πατροκτό· 

νων, τών καταπατησάντων τδν πρώτιστον της φύσεως νόμον. 
Έτιμώρουν δέ τδν πταίστην σωματικώς, είτε διά νόσου τινός, 
της λέπρας λόγου χάριν, είτε έκμυζώσαι τδ αίμα τού φονέως;

άλλ’ άντιδοΰναι δει σ’ άπδ ζώντος ροφεΐν 

έρυθρδν έκ μελέων πέλανον· άπδ δέ σοϋ 

βοσκαν φεροίμαν πώματος δυσπότου (στ. 264—267)

Ό Όρέστης, καταδιωκόμενος ύπδ τών άγριων τούτων και αι
μοχαρών τιμωρών, πάσχει ώς θύμα καί ώς παίγνιον τών Εύμε- 
νίδων, ούχί ώς ήθελε πάσχει έγκληματίας τις τών καθ’ ημάς 
χρόνων, βασανιζόμενος ύπδ τών τύψεων της συνειδτίσεως. Ακρά

δαντος έν τ·ρ θρησκευτική αύτοϋ πίστει, έπαναπαύεται είς την 
άντίληψιν ετέρου θεού, άντιμαχομένου πρδς τάς Εύμενίδας, τοϋ 
Απόλλωνος, οςτις τω έπέβαλε τδν φόνον της μητρός του. Τοι- 
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ούτος δ χαρακτήρ της δραματικής πάλης έν τή αρχαία τραγω
δία, πάλης εξωτερικής δλως κα'ι θείας.

Αδύνατον νά φαντασθή τις μεταβολήν ριζικωτέραν τής, κατά 
φυσικήν διέλιξιν, γενομένης έν τή 'Ελληνική τραγωδία, οπότε 
μετά τδν Αισχύλον εφερεν δ Ευριπίδης έπι τής σκηνής τήν αΰ- 

τήν ύπόθεσιν. Ποιητής ούτος ηθικός, φιλόσοφος πεφωτισμένος, 
καί σκεπτικός ώς πρός τά τής θρησκείας, δέν ήδύνατο ή νά με- 
ταλλάξη ούσιωδώς τήν παράστασιν παραδόσεων θρησκευτικών, 
είς τάς δποίας οι έκκριτοι τών συγχρόνων αύτου δέν έπιστευον 
πλέον, ώς ούδ’ αυτός έπίστευεν εις τήν αντικειμενικήν ύπαρξιν 
τών Δυνάμεων τοϋ Ουρανού καί "Αδου. Ό Ευριπίδης δέν παρε- 

δέχετο τό καταπληκτικόν μυστήριον, τό αποτελούν τήν θεολο- 
γίαν άπασαν τού αρχαίου δράματος, τήν οντότητα δηλαδή προ

σώπων όσίως πανουργούντων, οιος δ Όρέςης ή ή Αντιγόνη, και 
προσκτωμένων τόν τραγικόν αύτών χαρακτήρα δι’αυτής ταύ
της τής συνενώσεως τού δικαίου μετά τού αδικήματος, facto 
pius et sceleratus eodem.

’Εν τώ θεάτρω τοΰ Εύριπίδου οί θεοί δέν κατέχουσι τήν 
πρωτίστην θέσιν, τό δ’ υπέρ φύσιν εξαλείφεται, και ή άνθρωπό- 
της παρίσταται μετά τών αληθών παθημάτων καί παθών αυτής. 
Ό Όρέστης αυτού είναι πταίστης έλεεινός, καταβιβρωσκόμενος 
ύπδ τών τύψεων τού συνειδότος καί καταβεβλημένος ψυχή τε 
καί σώματι. Ότε δ Μενέλαος τόν έρωτα τί πάσχει, τίς ή νόσος 
του, αποκρίνεται ;

Ή σύνεσις, οτι συνοώχ δείν’ ειργασμένος.

Πιεζόμενος υπό τής ιδέας, υφ’ ής καί μόνης κατέχεται, περι
πίπτει εις μανίαν Ή λέξις αύτη δέν έφαρμόζεται εις
τό ιερόν θάμβος τού Όρέστου έν τή τραγωδία τού Αισχύλου’ 
άλλ’δ τού Ευριπίδου Όρέστης έχει καθ’εαυτό φρενολήπτου 
οπτασίας.

Ή Ήλέκτρχ κάθηται παρά τήν κοίτην τοϋ ασθενούς αυτής 
αδελφού :

Ο’ιμοι, κασίγνητ’, δμμα οδν ταράσσεται, 
ταχύς ίέ μετέθου λύσσιν, «ρτι σω©ρονών.
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Ο ρ. Ώ μήτερ, Ικετεύω σε, μη ’πίσειέ μοι 
τας αιματωπούς χαι δρακοντώδεις κόρας· 
αυται γάρ αΰται πλησίον θρώσκουσί μου.

Ή λ. Μέν’, ώ ταλαίπωρ’, άτρέμα σοΐς έν δεμνίοις. 
Όρας γάρ ούδέν ών δοκεις σάφ’ εΐδέναι.

Ό ρ. ΤΩ Φοΐβ’, άποκτενοΰσί μ’ αί κυνώπιδες 
γοργώπες ένέρων ίερίβι, δειναι θεαί.

Ή λ. Ουτοι μεθησω, χειρα δ’ έμπλέξασ’ έμήν 
σχήσω σε πηδάν δυστυχή πηδήματα.

Ό ρ. Μέθες' μί’ ούσα τών έμών Έρινύων, 
μέσον μ’ όχμάζεις, ώς βάλης ές Τα'ρταρον.

Ή λ. Οΐ ’γώ τάλαινα, τίν’ επικουρίαν λάβω, . . . 
Ό ρ. Δδς τόξα μοι κερουλκά, δώρα Λοξίου, 

οις μ’ ειπ’ Απόλλων έξαμύνεσθαι θεάς, 
ει μ’ έκφοβοΐεν μανιάσιν λυσσήμασιν. . . . 
Ουκ εισακούετ’^ ούχ ύράθ’ έκηβόλων 
τόςων πτερωτάς γλυφίδας έξορμωμένας ·, 
1ί δήτα μέλλετ'·, έξακρίζετ’ αιθέρα 

πτεροϊς· τά Φοίβου δ’ αίτιάσθε θέσφατα . . . 
Τί χρήμ’ άλύω, πνευμ’ άνεΐς έκ πλευμόνων; 
Πο? ποΐ ποθ’ ήλάμεσθα δεμνίων άπο;

'0 Όρέστης ουτος τοΰ Εύριπίδου πάσχει τάς φρένας, ο θεατής 
βλέπει έν αυτω μανίαν αληθή, τά δέ φάσματα, άτινα ό φιλόσο- 
φος ποιητής παρεισάγει έν τω θεάτρω αύτοΰ, ούδαμώς άντιβαί- 
νουσιν είς τής επιστήμης τοΰ ορισμούς* είναι φάσματα υποκει

μενικά, πλάσματα νοσούσης φαντασίας.
Παρομοίως τδ έν τή Εκάβη προλογίζον εϊδωλον τοΰ Πολυδώ

ρου ούδεμίαν εχει δραματικήν άξίωσιν, άλλ’ απλώς μόνον χρη
σιμεύει είς προεισαγωγήν τής τοΰ δράματος ύποθέσεως.

Έν τω θεάτρω τοΰ Σαικσπείρου τά φάσματα είναι δτέ μέν 
αντικειμενικά, εχουσι δηλαδή ΰπαρξιν πραγματικήν, ανεξαρτή
τως τής διανοητικής καταστάσεως τών βλεπόντων αύτά προ
σώπων του δράματος, ότέ δέ υποκειμενικά, ήτοι αισθητά είς τήν 
δρασιν ενός μόνου προσώπου νοσοΰντος, μολονότι γίνονται και 
πρός τούς θεατάς ορατά, όπόταν ό ποιητής θέλη νά ΰποχεψεΓΐσρ 
τάς οπτασίας.

Παραδεχόμενος τήν σωματικήν έπι τής σκηνής έμφάνισιν ον- 
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των υπερφυσικών, ό Σαικσπεΐρος ύπεϊκεν έν πθώτοις εις τδ ποιη
τικόν αύτοϋ έμφυτον. Οι άνθρωποι, είτε φανερώς είτε λάθρα, πι- 
στεύουσιν είς τδ υπεράνθρωπου. Οί δ’ έμφρονες δέν καταδικάζουσι 
τάς δεισιδαιμονίας τών αφρόνων, διότι, έάν τω δντι έμφρονες, εί
ναι και μετριόφρονες, θά είπωσι δέ μετά τοϋ Άμλέτου:

’ς στδν ουρανόν κάι είς την γην τόσα και τόσα έχει, 
που ή φιλοσοφία σου δέν βλέπει ’ς τ’ όνειρον της.

*Ισως μάλιστα είπωσι μετά τοϋ γηραιού Lafeu, έτερου τοϋ 
Σακσπείρου προσώπου (ali’ s wel tbat ends well) :

«Λέγουν ότι θαύματα δέν γίνονται πλέον, και εχομεν τούς φι- 
«λοσόφους νά μάς κάμνουν άπλά καί συνειθισμένα πράγματα, τά 
«υπερφυσικά καί τά ανεξήγητα. Διά τούτο παίζομεν μέ την φρί- 

«κην καί προσποιούμεθα τούς γνωστικούς, άντι νά ύποτασσώ- 
«μεθα είς τδν φόβον τού άγνωστου».

Δέν έχουσι δεισιδαιμονίας οί ποιηταί μόνοι, οί κατεχόμενοι 
ύπδ της φαντασίας αύτών, άλλά καί άνδρες ψυχροί καί θετικοί, 
άμα έπί ολίγον παύσωσιν έπιβλέποντες εαυτούς. Ό μέγας ‘Άγ
γλος υλιστής Hobbes έδειλία νά μέν/] μόνος τάς νύκτας, φοβού
μενος τάς οπτασίας. Ό Malherbe, έν επιστολή του τινί, περι
γράφει άφελώς ύπερφυσικόν φαινόμενον, έπισυμβάν κατά τδν φό
νον Ερρίκου τοϋ Δδυ, άλλαχού δ’ άφηγεϊται σπουδαίως τήν έμ- 
φάνισιν τής σκιάς νεκρού τίνος. Ό Γκαίτης καί δ Merimee είχον 
επίσης στιγμάς δεισιδαιμονίας, ό δέ Σωκράτης δ σοφότερος τών 
άνδρών ήτο καί δ δεισιδαιμονέστερος* φρονώ λοιπόν ότι δ Σακσπεΐ- 
ρος παρεισάγων τδ υπέρ φύσιν έν τω θεάτρω αύτοϋ, έξεμεταλ- 
λεύετο έν πρώτοις μετά μεγίστης ποιητικής τέχνης τήν έν τω άν- 
θρώπω ένυπάρχουσαν πρδς τούτο τάσιν.

Άλλ’ είς τούτο μεγάλως ώθεΐτο καί ύπδ τών έπικρατουσών 
κατά τήν έποχήν αύτοϋ προλήψεων. Έχομεν ώς πρδς τούτο ίστο- 
ρικάς μαρτυρίας περί πλείστων έξοχων άνδρών τής 16r’ έκατον- 
ταετηρίδος, οϊτινες ήσαν προληπτικοί καί δεισιδαίμονες....

Έάν δέ άπό τών έκκρίτων κατέλθωμεν είς τδ πλήθος, άνευρί- 
σκομεν απειρίαν τοιούτων συγχρόνων μαρτυριών, ιδίως ώς πρδς τήν 
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πίστιν εις τήν μαγείαν καί τάς μαγίσσας. Ό Reginald Scolt 

έν τώ συγγράμματα αύτοϋ, ή Μαγεία αποκα.Ιυ^τοίάί'η^ περι
γράφει λεπτομερώς τάς μαγίσσας, ή δέ περιγραφή αύτοϋ συμφω
νεί πληρέστατα προς τά έν τώ Σαικσπείρω.

Αί έν τώ Μάκβεθ μάγισσαι καί αί αλλόκοτοι συνδιαλέξεις περί 
τών κατορθωμάτων αύτών,—έν οις διαπρέπει ή σφαγή χοίρων,-— 
και οί λέβητες έντύς τών δποίων μαγειρεύουσι τά ποικίλα καί 
εκλεκτά αύτών καρυκεύματα.

πτερόν φιδιού τής λάσπης . . .
και γουστερίτσας μάτι, πόδι βαθρακού, 
πτερόν τής κουκουβάγιας, σαυροπόδαρα, . . . 
νεφρΐ βρωμο-'Εβραίου, κατσικιού χολή, ... 
ώς και κομματιασμένα πριναρόκλαδα 
πού μ’ έκλειψιν σελήνης έκλαδεύθηκαν . . . 
καί δακτυλάκι βρέφους, ’ποΰ τό 'γέννησε 
μια πόρνη ’ς εναν τράφον καί τό έπνιξε, . . .

Αί Μάγισσαι αύται δέν είναι βαρβαρικής φαντασίας γεννήματα 
άλλ’ ιστορικά, ούτως είπεΐν, καί πραγματικά δντα. Παν ο,τι λέ- 
γουσιν ή πράττουσιν, εύρίσκεται έν τή ΛαίμονοΛογία τοΰ βα- 
σιλέως Ιακώβου τοϋ Α.' ή έν τοΐς πρακτικοΐς τών τότε δικα
στηρίων, καί δύναται νά έξηγηθή καί σχολιασθή διά μόνης τής 
έρεύνης τών συγχρόνων μνημείων.

‘Γπο αισθητικήν δ’εποψιν, ό Σαικσπεΐρος ούδαμώς έσφαλε δια· 
τηρήσας τήν κατά παράδοσιν απεχθή μορφήν τών τερατωδών 
τούτων δντων. Δέν αρμόζει τό κάλλος εις τοϋ Άδουτά όργανα. 
Τοιαΰται ήσαν καί αί αποτρόπαιοι Ευμενίδες τοϋ Αισχύλου, αι 
«κατάπτυστοι κόραι», ώς τάς άποκαλεΐ ό Απόλλων «αΐς ού 
μίγνυται θεών τις, ούδ’ άνθρωποι, ουδέ θήρ ποτέ».—'Ότε, λέγει 
ό Πολυδεύκης, ένεφανίσθησαν έπι τής σκηνής, γυναίκες έλειποθύ- 
μησαν καί παιδία άπεβίωσαν έκ τοϋ τρόμου. . .

Άλλά δέν περιωρίσθη ό Σαικσπείρος εις μόνην τήν έγχώριον καί 
δημώδη τής πατρίδας αύτοϋ παράδοσιν' παρεισάγων τάς άνα- 
μνη'σεις τής αρχαιότητας, αναμιγνύει τά κλασικά τοϋ Απόλλω
νος καί τής'Εκάτης ονόματα μετά τών χυδαίων ονομασιών τών 
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Μαγίσσων. Ή δέ βροχή καί ό άνεμος, καί οί κεραυνοί, καί ή έρη
μος έξοχη, οπού συνέρχονται τά δαιμόνια του σκότους, άπαρτί- 
ζουσιν ατμόσφαιραν συναρμοζομένην πρός τά σατανικά δντα, 
τά όποια εντός αυτής παρουσιάζονται. Τό δράμα τοΰ Μάκβεθ 
αποτελεί έν συνόλω συμφωνίαν φαντασιώδη καί πένθιμον, της 
όποιας την διαπασών ευθύς απ’ αρχής δίδει ό διάλογος τών 

τριών Μαγίσσων, έν τώ μέσω της περικυκλούσης αΰτάς τρικυμίας’

— Πότε θά ξαναϊδοΰμεν μια την άλλην μας ; 
μέ τήν άνεμοζάλην, μ’ αστραπόβροντα ;

—Αφού ό κρότος παύση κ’ ή οχλοβοή, 
κ’ ή μάχη τελειώση, χάσουν ή χαθούν.

—Ό ήλιος πριν νά δύση τούτο γίνεται.
— τό μέρος πού;

—’ς τον λόγγον.
— Θ' άπαντήσωμεν

τόν Μάκβεθ έκεΐ πέρα...
— Νά με, εφθασα !

~Ειν’ τά ώραΐα φρίκη, φρίκη τά καλά.
ΙΙετοΰμεν ’ς τήν αντάραν και ’ς τήν καταχνιά.

Αί δύο ή τρεις σκηναί, καθ’ άς αί Μάγισσσαι συνέρχονται μό* 
ναι, καί ή έμφάνισις αύτών είς τόν Μάκβεθ καί τόν Βάγκον ταύ· 
τοχρόνως, έναργώς άποδεικνύουσιν ότι ό ποιητής παριστα αύτάς 
ώς δντα ύπαρκτά καί αντικειμενικά. ’Εν τούτοις κριτικοί τινες 
άπεπειράθησαν νά έξώσωσι τά ύπέρ φύσιν έκ τοΰ θεάτρου τοΰ 
Σαικσπείρου, έξηγουντες αυτά ώς άπλας δήθεν φρεναπάτας, δπως 
έν τώ Όρέστη τοΰ Εύριπίδου . . . ©έλουσι, λόγου χάριν, δτι ή 
έμφάνισις καί αί προφητεΐαι τών Μαγίσσων ουδέν άλλο παρι- 
στώσιν, ή τήν συσσωμάτωσιν τών έν τή καρδία τοΰ Μάκβεθ 
κρυπτομένων πόθων, και τήν προσωποποίησιν τού πειρασμού, 
υπό τού όποιου ένδομύχως ούτος κατέχεται. Τούτο αποτελεί τώ 
υντι μέρος τού σκοπού τού ποιητού, άλλά μέρος μόνον. Αί Μά- 
γισσαι του έκπροσωπούσι τήν Ειμαρμένην. Ή τραγωδία του 
αυτή δέν παριστα άνδρα δοξομανή άδικούντα έξ έλευθέρας αύ- 

τού βουλήσεως μόνον, άλλά παριστα προσέτι αυτόν ώς θύμα 
θεοτήτων κακεντρεχών, θύμα δυστυχές καί άξιον οίκτου, πα- 
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λαιον κατά τής Τύχης του. Ούτω δέ προσλαμβάνει το δράμα 

τύπον αρχαϊκόν* παρά τον τρόμον ένυπάρχει το έλεος, άμφοτερα 
δ’ έχουσι θρησκευτικόν πως χαρακτήρα. Έάν ό Μάκβεθ δεν συν- 

ηντάτο μετά τών Μαγίσσων, ή καρδία του ήθελεν εισθαι ουχ 
ήττον μεμολυσμένη, άλλ’αί χειρές του ήθελον ίσως διαμείνει 
αγναί. Τό φιλοσοφικόν ύψος τής ποιητικής του Σαικσπείρου συλ- 
λήψεως εις τοϋτο ιδίως συνίσταται, είς τήν συνάντησιν τής διε

φθαρμένης τού Μάκβεθ καρδίας μετά τού έξωθεν πειρασμού. . .
Αί τρεις Μάγισσαι είναι όντα άναντιρρήτως αντικειμενικά. 

Ουχ ήττον όμως αί ύποκειμενικαι όπτασίαι είναι συνηθέστερα^ 
έν τω θεάτρω τοϋ Σαικσπείρου, και είς ταύτας φαίνεται προφα
νώς δίδων τήν προτίμησιν ό μέγας ποιητής ώς έπί τό πολύ, ή 
ποιητική τε καί ηθική αύτών αξία υπερτερεί τήν τών αντικει
μενικών.

"Οπως γείν/] έπί τοϋ θεάτρου παραδεκτή ή ύντότης πλασμά
των ύπερφυσικών, απαιτείται τέχνη Αίσχύλειος ή Σαικσπεί- 
ρειος, άπαιτεϊται δέ συγχρόνως καί ή έπί τής ποιητικής έμπνεύ- 
σεως έπίδρασις τών συγχρόνων δοξασιών. νΑλλως, άντι δντων 
προκαλούντων θάμβος καί φρίκην, ήθελον κινεΐσθαι έπί τής σκη
νής γελοΐαι μηχαναί μελοδράματος, διαβολίσκοι άντι δαιμόνων, 
καί άντι φαντασμάτων φαντασμαγορίαι. Αί ύποκειμενικαι όμως 
όπτασίαι, τά πλάσματα δηλαδή τής φαντασίας έν παθολογική 
εύρισκομένης καταστάσει, άνήκουσιν εις τήν τάξιν τών φυσικών 
φαινομένων, καί καθ’ 8 τοιαϋτα έφείλκυσαν ιδίως τήν περιέρ

γειαν τοϋ Σαικσπείρου.
Ή άπλους-έρα φάσις υποκειμενικής όπτασίας είναι τό ένύπνιον.

Κατά τήν παραμονήν τής μάχης τοϋ Bosworth ό βασιλεύς 
Ρικάρδος ό Γ?ς κοιμάται έν τή σκηνή αύτοϋ. Ένώπιόν του πα- 

ρίστανται αίφνης αί σκιαί τών θυμάτων του, καί προλέγουσι τήν 
ήτταν και τον θάνατόν του. Αφυπνίζεται διά μιάς ό Ρικάρδος 
καί άνακράζει : «ώ δειλή συνείδησις, πώς μέ βασανίζεις! ο

Παρόμοια ένύπνια έτάρασσον τόν ύπνον ετέρου βασιλέως άσθε- 
νεστέρου τήν ψυχήν, Καρόλου τοϋ 90J τής Γαλλίας’ άλλ’ ούτος, 
εκτός τών ένυπνίο^ν, ήτο υποκείμενος καί είς φρέναπάτας ήδη.



18 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΙΚΣΠΕΙΡΟΥ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣi

«Ό βασιλεύς Κάρολος έκραζε κατ’ ιδίαν τον ιατρόν του καί τω 
»είπε · Ιατρέ, δέν ήξεύρω τι έπαθα πρδ δύο ή τριών ήμερων 
κείμαι τεταραγμένος τήν ψυχήν και τδ σώμα’ κοιμώμενος ή έζυ- 
»πνος, άνά πάσαν στιγμήν, μοί φαίνεται οτι βλέπω εμπρός μου 
»τά πτώματα τών φονευθέντων μέ φρικτδν καί αίματόφυρτον 
κτδ πρόσωπον». ’Εκ τών λόγων του Καρόλου εξάγεται οτι αί 
όπτασίαι του δέν έχουσιν εΐσέτι τοσαύτην ζωηρότητα, ώστε νά 
έξαπατώσιν αύτδν ώς πρός τήν πραγματικότητά των. Τοιαύτη 
καί ή φαντασιώδης μάχαιρα, τήν οποίαν ένώπιόν του βλέπει ό 
Μάκβεθ*

Τί είναι τούτο, μάχαιρα, που βλέπω αντίκρυ μου
μέ τήν λαβήν της προς έμέ ς. .. ’Ώ! "Ελα νά σ’ αρπάξω ! . . . 
Δέν σ’ έχω, πλήν τά μάτια μου έκεΐ έμπρός σέ βλέπουν.
ΤΩ φάντασμα δλέθριον, δέν είσαι κ' εις το χέρι 
καθώς ’ς τά μάτια αισθητόν ·, ή μή δέν είσαι άλλο 
παρά μαχαίρι νοερόν, άπάτης μόνον πλάσμα, 
όπου γεννά ή κεφαλή ’ς τήν έςαψιν τής θέρμης · 
'Αλλά σέ βλέπω πάντοτε, ψηλαφητόν σέ βλέπω 
καθώς αύτό, ποΰ τό τραβώ άπό τήν θήκην τώρα.
Τόν δρόμον όπου έμελλα νά πορευθώ μοΰ δείχνεις, 
καί δμοιόν σου συνεργον θά είχα εις τδ χέρι.
Τά μάτια μου αί άλλαι μου αισθήσεις τά έμπαίζουν, 
ή μήπως ειν' τά μάτια μου τά μόνα ’ς τά σωστά των ; . . . 
Σέ βλέπω, νά I κ’ ε’ις τήν λαβήν κ’ έπάνω ’ς τήν λεπίδα 
α"ματος είναι σταλαγμοί, δπου δέν ήσαν πρώτα! . . .
Δέν έχει τίποτ’ άπ’ αυτά I ό φονικός σκοπός μου
τό σχήμ’ αύτό τ’ ανύπαρκτον ’ς τά μάτια μου λαμβάνει. . .

Ό Μάκβεθ έχει ενταύθα τήν συναίσθησιν τής φρεναπάτης του.

Εις τήν αύτήν κατηγορίαν ανήκει καί ή έμφάνισις τής σκιάς 

τοΰ Καισαρος είς τδν Βρούτον, κατά τήν παραμονήν τής έν Φι- 
λίπποις μάχης.

Ή έντασις τής ευαισθησίας τού Βρούτου έχει αύτδν προπα- 
ρεσκευασμένον διά τάς έπερχομένας εντυπώσεις. Είναι νύξ, νύξ 
επακολουθούσα ημέραν ζοφεράν, καθ’ ήν ταύτοχρόνως έμαθε και 
τής εύγενοΰς συζύγου του τδν θάνατον καί τήν προσέγγισιν τού 
εχθρικού στρατού. Είναι περίλυπος, προς δέ καί δυσηρεστημένος 
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καθ’εαυτού, διότι αδίκως γύρισε πρός τον φί'λον του Κάσιον. Ά
γρυπνων έν τή σκηνή του, έν μέσω τής βαθείας πέριξ νυκτερινές 
σιγής, λαμβάνει βιβλίον είς χεΐρας, άλλά ματαίως προσπαθεί ν’ 
άναγνώση. Ό δούλός του, ό νεαρός Λούκιος, ανακρούει κατ’ αϊτη- 
σίν του μέλος τι, άλλά κεκμηκώς, κλείει έντος ολίγου τά βλέ
φαρα και αποκοιμάται. Τότε, είς την τρέμουσαν λάμψιν τούσβεν- 
νυμένου δαυλού, έμφανίζεται τού Καίσαρος ή σκιά'

Θαμπά πού καίει ό δαυλός . .. Ποιος είναι πού έμβαίνει ; . . . 
Είναι τά μάτια μου θαρ^ώ τά άδυνατισμένα 
πού πλάττουν τούτο το φριχτόν τό φάντασμα εμπρός μου I 
Κατάντικρύ μου έρχεται ... Έσύ, τι πράγμα είσαι;
Θεός μην είσαι ”, Άγγελος, ή Δαίμονας · Μέ κάμνεις 
κ’ αΐ τρίχες μου ορθόνονται, τό αιμά μου παγόνει . . . 
Είπε τί είσαι;

ή σ χ ι ά.
Ό κακός ό δαίμων σου, ώ Βρούτε. 

Βρούτος.
Τί θέλεις κ’ ήλθες ;

ή σκιά.
Νά σοΰ ’πώ πώς θά μ’ Ιδης και πάλιν 

είς τούς Φιλίππους.
Βρούτος.

Ά ! καλά ! Λοιπόν σέ ξαναβλέπω ·, 

ή σκιά.
Ναί’ ’ς τούς Φιλίππους.

Βρούτος.
Θά σ’ ίδώ λοιπόν είς τούς Φιλίππους. . 

Τώρα πού έκαμα καρδιάν, μού χάνεσ’άπ’ έμπρός μου!
Κακέ μου Δαΐμον, ήθελα κι’άλλα νά ’πώ μαζή σου.—- 
Λούκιε! Βάρων ! Κλαύδιε! Ακούσατε, ξυπνήστε!
Κλαύδιε!

Λούκιος.
Είναι ή χορδή, αύθέντα χαλασμένη.

Βρούτος.

Φαντάζεται πώς τ’ οργανον παίζει ακόμη, — Μύπνα, 
αϊ, Λούκιε.
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Λ ο ύ κ ι ο ς.

Αύθέντα μου.
Βρούτος.

Τί είδες ’ς τ’ όνειρόν σου,
Καί τόσον έςεφώνησες;

Λ ο ύ κ ι ο ς.
Αύθέντα, δεν ήξεύρω

ΙΙώς έφώναςα.
Βρούτος.

Έφώναξες ! Τί ητον όπου είδες j

Λ ο i κ ι ο ς.
Δεν ειδ*, αύθέντα, τίποτε.

Βρούτος.
Καλά. Ξανακοιμήσου.

Αΐ Κλαύδιε ! Σύ, κύριε! Ξυπνήσατε!
Β ά ρ ω ν.

Αύθέντα I

Κ λ α ύ δ ι ο ς.
Αύθέντα !

Βρούτος.

Τί έπάθατε ’ς τον ύπνον σας κ' οί δύο, 
καί τόσον έφωνάςατε ·

Κ λ α ύ δ ι ο ς.

’φωνάςαμεν, αύθέντα ;

Βρούτος.
’Φωνάςατε 1 — Τί είδατε ·,

Β ά ρ ω ν.

Τίποτ’έγώ δεν είδα.
Κ λ α ύ δ ι ο ς.

Κ’ έγώ δεν είδα τίποτε.

Τά ερωτήματα του Βρούτου μαρτυρούσαν, οτι άμφιβάλλει 
ττερε της πραγματικότητας της οπτασίας του, καί υποπτεύεται 
μη εύρίσκειται ύπδ τό κράτος φρεναπάτης.

‘Γπάρχουσι διάφοροι βαθμοί φρεναπάτης, ό δέ Σαικσπεΐοος. 
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μετά πολλής επιστασίας και τέχνης, προσέχει περί την διάκρι- 
σιν των. Καθώς ό Βρούτος, καί ό 'Αμ.λέτος επίσης είναι, ώς έκ 
της φυσιολογικής του καταστάσεως, προδιατεθειμένος διά την 
έπερχομένην οπτασίαν. Άπ’ αρχής τοϋ δράματος κατέχεται 
ύπδ βαθείας μελαγχολίας. Άηδιάσας τον κόσμον και τά τοϋ 
βίου, έπιζητεΐ τήν έρημίαν, καί βλέπει τον νεκρόν ήδη πατέρα του

με τής ψυχής τά μάτια.

Άλλά δέν τδν έξαπατα είσέτι ή φαντασία του καί γνωρίζει 
οτι τδ όραμα εκείνο είναι τής εξημμένης κεφαλής του πλάσμα. 
Βαθμηδόν όμως οί ρεμβασμοί του μεταβάλλονται εις παράνοιαν, 
ή δέ θλίύις του εις παραφροσύνην, καί τότε είναι ολως ώριμος 
διά πλήρη φρεναπάτην. ’Εν τή σκηνή μεταξύ τοϋ 'Αμλέτου καί 
τής μητρός του (Τ'. πράξις) τδ φάσμα είναι μέν δρατδν πρδς 
τούς θεατάς, άλλ’ όμως διαμένει υποκειμενικόν, διότι ή μήτηρ 
του δέν τδ βλέπει"

’Αλλοίμονον ! τί δχ£ΐς 
έσύ, που εις τδ άπειρον τδ μάτι προσηλόνεις, 
και κάμνεις μέ τδν άϋλον αέρα ομιλίαν ;
Πετιέται άγριος ό νους μέσ’ άπ’ τά βλέμματά σου . . .
Τί βλέπεις ; τί ·,

— Εκείνον, νά ! έκεΐνον. Κΰτταζέ τον’ 
αστράπτει ή χλωμάδα του. . .

— Πρδς ποιδν αυτά τά λέγεις ς

Καί δ Μάκβεθ έπίσης, κατ’ άρχάς βλέπων τήν μάχαιραν, 
εννοεί οτι είναι ανύπαρκτος ή πλάνη, άλλά βαθμηδόν έξαπτό- 
μενος προβαίνει μέχρι τελείας φρεναπάτης.

Ό Βάγκος δολοφονείται κατ’ έντολήν του, τδν δέ φόνον αυ

τού πληροφορείται έν μέσω τοϋ συμποσίου, είς τδ όποιον ήτο 
προσκεκλημένος καί δ φονευθείς. Ένω έτοιμάζεται νά παρακα- 
Θήσ-ρ είς τήν τράπεζαν, ταράσσεται ή δρασίς του, καί νομίζει 
δτι ούδεμία θέσις υπάρχει κενή. Είναι τούτο ή άρχή τοϋ κακού. 
Βαδίζει πρδς τήν έδραν του, άλλά κραυγή φρίκης εξέρχεται του 

στήθους του ! Βλέπει έπ’ αυτής καθήμενον τδν νεκρόν Βάγκον ί 
Οί συνδαιτυμόνες άνεγείρονται έντρομοι, άλλ’ ούδέν βλέπουσι, 
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διότι ούδέν υπάρχει. Έ Λαίδη Μάκβεθ προσπαθεί μετά μεγίςης 
παρρησίας πνεύματος νά καθησυχάση τούς παρά την τράπεζαν 
οίλους, έξηγούσα οτι ό Μάκβεθ ύπόκειται εις το πάθος τοΰτο 
άπο νεαράς ηλικίας, άλλ’ οτι τδ πράγμα δέν είναι σπουδαΐον,— 
καί άπευθυνομένη μετά ταύτα κατ’ ιδίαν πρδς τδν σύζυγον θέ

λει νά τδν έπαναφέρη εις τάς αισθήσεις του’

Άνοησίαι! Πλάσματα τοΰ οόοουσου ειν’ δλα I
Και τοΰτο ’σαν τήν μάχαιραν 6ά είναι ’ς τδν αέρα, 
ποΰ έλεγες πώς σ’ έδειχνε τδν δρόμον πρδς τδν Δώγκαν. . · 
Τί χάσκεις ς τί ς Είναι σκαμνί αύτδ έχει ποΰ βλέπεις!
— Δέν βλέπεις ; Νά! Κυττας' έκει, ιδέτον! —Τί μοΰ λέγεις...

Τά φαινόμενα ταύτα είναι πάντα φυσικά και γνωστά εις την 
επιστήμην, τδ δέ αληθές αύτών τά άποκαθιστα ετι μάλλον εν
διαφέροντα. Βλέποντες τό φάντασμα τού Βάγκου έν τή σκηνή 

τού συμποσίου, ένθυμούμεθα παρόμοια πολλά γεγονότα τής αύ
τής φύσεως και έν τή ιστορία, καί έν μέσω τής νοσούσης άνθρω- 
πότητος, καθ’ έκάστην συμβαίνοντα . . .

Είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά τά φάσματα, ανάγκη 
πάσα νά ύπάρχη ή άπαιτουμένη πρδς ορασιν αύτών ψυχολογική 
προδιάθεσις έκ μέρους τών προσώπων τοϋ δράματος. Διά τί έν τή 
τραγωδία τού Βολταίρου Σ εμίξκιαίζ, ούδεμίαν προξενεί έντύ- 

πωσιν ή έμφάνισις τής σκιάς τού Νινου; Ούχί, ώς θέλει ό Λέσιγκ, 
διότι παρουσιάζεται άναιδώς έν πλήρει μεσημβρία,—ένώ ή δια
κριτική και μυστηριώδης σκιά τού πατρδς τού 'Αμλέτου παρου
σιάζεται κατά τδ μεσονύκτιον, εις ολίγων μόνον άνδρών τούς 

οφθαλμούς. Εις την λάμψιν τής ημέρας έμφανίζεται καί τού 
Δαρειου τδ ειδωλον ένώπιον τών γερόντων Περσών, άλλ’ ή νύξ 

ενυπάρχει έν τή τραγωδία αυτή τού Αισχύλου. ρΟτε ό βασι

λεύς τού ήττηθέντος έν Σαλαμΐνι κράτους έξέρχεται τού τάφου 
του, ή έμφάνισις του είναι ήδη προπαρεσκευασμένη, περιμένεται, 
προκαλεΐται,— υπάρχει δέ πλήρης αρμονία μεταξύ τής έκ τού 
./ΐδου προελεύσεως ταύτης, και τών πένθιμων διανοημάτων τών 

τοϋ δράματος προσώπων. Τού Βολταίρου άπ’ έναντίας τδ φάσμα 
είναι μηχανή θεατρική, ούδέν άλλο σκοπούσα ή κατορθούσα, ή 
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την άνύψωσιν τής πομπής του θεάματος. Εις μάτην προαναγγέλ
λεται ή ελευσίς του διά κεραυνών και κρότων έσωθεν' ούδέν κα- 
τορθοί διά τής παρουσίας του.

Ενταύθα παρουσιάζεται τό ζήτημα, εάν έν τή δραματική 
παραστάσει τών τοιούτων φαινομένων είναι προτιμητέα, ή μή, 
ή έπι τής σκηνής παρουσίασις τών φασμάτων. Τω δντι, υπάρχει 
τι τό αντιφατικόν είς τήν πρός τούς θεατάς έπίδειξιν αντικειμέ
νων, τά όποια βλέπει ό νοσών μόνος, τά δέ λοιπά του δράματος 
πρόσωπα δέν βλέπουσι. Άλλ’ έν τώ θεάτρω τά πλεΐστα γίνον
ται κατά συνθήκην, τής δέ συνήθειας ή ισχύς είναι τοσαύτη, ώςτε 
οί θεαταί ευκόλως παραδέχονται τά μή πιθανά. σθθεν ή λύσις 
του ζητήματος εναπόκειται κυρίως είς τούς εργολάβους.

'Ότε έδιδάχθη ή Όρέστεια του Αισχύλου, παρουσιάοθη ή 
εξής δυσκολία. Κατά τό τέλος τής τραγωδίας τών Χοηφόρων, 
δευτέρου τής τριλογίας μέρους, αί Ευμενίδες, τών οποίων έπίκει- 
ται ακολούθως ή έπι τής σκηνής έμφάνισις, έγείρονται βραδέως 
άπό του εδάφους καί τάς βλέπει μέν ό Όρέστης, άλλ’ ούχί καί 
δ Χορός. ’Ητο δ’ έπάναγκες νά γείνγ) πρός τούς θεατάς ορατή ή 
παρουσία των, διότι ένταΰθα δέν πρόκειται περί φρεναπάτης ώς 
έν Εύριπίδφ, άλλά περί φρικώδους πραγματικότητας, δ δ’Αίσχύ- 
λος ήθελε τήν τοιαύτην έμφάνισίν των ώς σύνδεσμον μεγαλοπρε
πή μεταξύ τοΰ δευτέρου καί του τρίτου μέρους τής τριλογίας 
αύτοΰ. Ή διάταξις τοΰ έν Άθήναις θεάτρου έπέτρεψε τήν ά- 
νύψωσιν τών Εύμενίδων άπό τής ορχήστρας, ένθεν αί δρακοντό- 
μαλλοι κεφαλαί των, προβάλλουσαι βαθμηδόν, ήσαν δραταί είς 
μόνους τούς θεατάς καί τόν ’Ορέστην, ούχί δέ είς τόν χορόν*

Ά α, δμωαι γυναίκες, α”δε Γοργόνων δίκην 
φαιοχίτωνες καί πεπλεκτανημέναι 
πυκνοις δράκουσιν ! ούκ έτ’ άν μείναιμ’ £γώ. 
— Τίνες σέ δόξαι, φίλτατ’ άνθρώπων πατρί, 
στροβοΰσιν ; . . .
•—■ Ούκ ε’ισι δόξαι τώνδε πημάτων ίμοί* 
σαφώς γάρ αιδε μητρός εγκοτοι κύνες . . . 
’Άναξ Άπολλον, αιδε πληθύουσι δή, 
κάξ όμμάτων στάζουσιν αίμα δυσφιλές . ..

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος β'.) 40
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δμεΐς μεν ουχ όράτε τάςδ', έγώ δ’ δρω. 
έλαυνομαι δέ, καί ούκ έτ’ Sv μείναιμ’ έγώ.

Νομίζω μοναδικήν έν τω θεάτρω τήν άντικειμενικήν ταύτην 
παράστασιν όντων μη ορατών είς άπαντα τά δρώντα πρόσωπα. 
’Αλλ’ οτε πρόκειται περί υποκειμενικών οπτασιών, αυται δύναν- 
ται κατ’ αρέσκειαν νά γίνωσίν όραταί, ή μη, προς τούς θεατάς. 
Έάν τά μηχανήματα δέν είναι έκ τών έντελεστέρων, ό δέ ηθο

ποιός άπ’ έναντίας έχη την άπαιτουμένην ικανότητα, προτιμη
τέα ή αποφυγή μηχανών, αϊτινες αντί τρόμου ενδέχεται νά προ- 
ξενήσωσι γέλωτα.

Εσπέραν τινά ό περιώνυμος Γάλλος ηθοποιός Τάλμας, συν- 
δειπνών μετά φίλων, παρεκληθη ν’ άπαγγείλγι την γνωστήν σκη
νήν της γ71’ πράξεως τοϋ Άμλέτου. Μόναι σκηνικαί προπαρα- 
σκευαί ησαν εξ ανάγκης τά έπιπλα τού εστιατορίου, δ δέ Τάλ^ 

μας απήγγειλε τούς Γαλλικούς στίχους της ψύχρας τοϋ Ducis 
παραφράσεως. Έν τούτοις οί άκροαταί κατελήφθησαν ύπό φρί
κης. Δεν είχε χρείαν φάσματος ά'ντικρύ του, Οί ίδόντες αυτόν έ- 
λεγον ότι έβλεπαν τό φάσμα είς τούς οφθαλμούς καί είς την φω
νήν τοϋ ηθοποιού.

Β'.

ό Μάχβεΰ.
Χαΐρε, ώ Μάκβεθ ! Βασιλεύς μετέπειτα θά γείνης.

Αι Δυνάμεις τοϋ Άδου έν τη τραγωδία τοϋ Σαικσπείρου έ- 

νεργοϋσιν άντιστρόφως η έν τη τριλογία τοϋ Αισχύλου. Παρου
σιάζονται έπι της σκηνής ούχι μετά τό έγκλημα, άλλά προ αύ- 

τοϋ, ουχι προς τιμωρίαν, άλλά προς πειρασμόν.
Άπεδωκαμεν εις τάς Μαγίσσας ύπαρξιν πραγματικήν, αντι

κειμενικήν, παραβαλλοντες δε τον Μάκβεθ προς τάς άργαίας 
τραγωδίας ύπεδειξαμεν, οτι ή μεταξύ αύτών όμοιότης προέρχε

ται προ πάντων έκ τής ένυπαρχούσης είς τό δράμα τούτο έπι- 
δρασεως Δυνάμεων υπερφυσικών, αίωρουμένων ύπεράνω τών έπί 

τής σκηνής προσώπων.
Άλλά, λεγοντες και παραδεχόμενοι ταϋτα, ούτε άποδίδομεν
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μεγαλειτέραν τοϋ δέοντος αξίαν εις την ένταϋθα έπικράτησιν της 
Ειμαρμένης, ούτε παραβλέπομεν την μεγίστην άλλως διαφοράν 
μεταξύ τοϋ νεωτέρου τούτου άριστουργη'ματος και της αρχαίας 
έν γένει τραγωδίας. Διότι, έπι τέλους, καί μεθ’ ολα τά ήδη λε- 
χθέντα, τό έξέχον έν τω Μάκβεθ είναι ή ηθική ελευθερία, έλευθε- 
ρία σχετική βεβαίως καί περιωρισμένη, καθδ ανθρώπινη, άλλ’ ο- 
πωςδήποτε περιέχουσα την ελαστικότητα, την όποιαν ή λέξις 
εμφαίνει, οπότε έφαρμόζεται είς τδν άνθρωπον.

Ή Ειμαρμένη, είς την οποίαν δ Μάκβεθ ύπείκει, είναι απλώς 
καί μόνον δ φυσικός νόμος, καθ’ δν τό έγκλημα γέννα τδ έγκλη
μα, η δέ ανομία διαδέχεται την ανομίαν. Ό άπαξ τολμήσας νά 
θέση τδν πόδα επί τής όλισθηράς κατωφερείας, κυλιέται μέχρι 
βάθους τοϋ βαράθρου, άλλ’ όμως δέν απαλλάσσεται τής εύθύνης 
τοϋ πρώτου τουλάχιστον βήματος’ ήδύνατο δέ καί πίπτων έτι 
νά έπικαλεσθή καί νά εύρη χείρα πρόθυμον βοήθειας. Τά δαιμό
νια έν τω Σαικσπειρείω δράματι έκπροσωποϋσι τδν πειρασμόν, 

είς τδν όποιον ναι μέν ύποκύπτει δ άφρόνως προσηλών έπ’ αύτοϋ 
τόν οφθαλμόν, άλλ’ ούχί καί δ έχων τήν γνώσιν ν’ άποστρέψη 
τδ πρόσωπον. Αί Μάγισσαι, διά τής έμφανίσεως καί τών προ
φητειών αύτών, δέν έξασκοΰσιν έπι τής θελήσεως τοϋ Μάκβεθ 
πίεσιν άναπόδραστον, ούδ’άναγκάζουσιν αύτδν διά τής βίας, 
τρόπον τινά, νά πράξη τδ κακόν. Μένει ουτος μέχρι τέλους οιος 
δ άνθρωπος παριστάται είς άπαντα τοϋ Σαικσπείρου τά έργα, 
καί όποιος είναι πράγματι έν τώ βίω, δ κύριος δηλαδή τής τύ
χης του έργάτης. Έάν δέ ήδυνάμεθα νά έρωτήσωμεν τδν Μάκ
βεθ αύτόν, τι περί τούτου φρονεί, ήθελεν ύπερηφάνως άρνηθή νά 
έπιρρίψη τήν εύθύνην τών πράξεών του είς οίονδήποτε άλλον, εςω 
καί είς τόν Σατανάν. Ούδένα ποτέ μέμφεται, ούδέ τήν σύζυγόν 
του, ούδέ τάς Μοίρας, ούδ’ άνακράζει ούτος ώς δ Όρέστης τοϋ 
Εύριπίδου, ότι δ Απόλλων πταίει’

Τούτω πιθόμενος τήν τεκοΰσαν έκτανον. 
Εκείνον ήγεΐσθ’ άνόσιον καί κτείνετε· 
εκείνος ήμαρτ’, ούκ έγώ.

Όθεν, έάν σφάλλωσιν οσοι τών κριτικών θέλουσι νά σμικρύ- 
10* 
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νωσι τήν έπίδρασιν τοΰ πειρασμού έπι τής ψυχής τοΰ Μάκβεθ 
σφάλλουσιν όμως έ'τι μάλλον οί παραγνωρίζοντες την ελευθερίαν 

τής βουλήσεώς του.
Ό 'Αγγλος χρονογράφος Holinshed, έξ ού ήρύσθη την υπό- 

θεσιν τοΰ δράματος δ Σαικσπεϊρος, λέγει, δτι «ημέραν τινά, καθ’ 
»ην δ Μάκβεθ και δ Βάγκος μετέβαινον είς Φόρες, οπού δ βασι- 
«λεύς κατ’ έκεΐνο τοΰ χρόνου διέμενε, ένω μόνοι οί δύο διέτρεχον 
«προς διασκέδασιν δάση καί αγρούς, συνήντησαν αίφνης τρεις 
«γυναίκας άλλοκότως ένδεδυμένας, καί δμοιαζουσας πρός άλλης 

«έποχής δντα. 3
Ό ποιητής έτροποποίησεν ούσιωδώς τοΰ χρονογράφου την πε

ριγραφήν. ’Εν τη τραγωδία δέν συναντά τυχαίως τάς Μαγίσ- 
σας δ Μάκβεθ διατρέχων μετά τοΰ Βάγκου δάση καί αγρούς, 
άλλ’ έπιστρέφων έκ τής μάχης, φόνου καί δόξης μεστός. ΊΙ 
ανδρεία του έσωσε τον βασιλέα, τον χρηστόν καί ειρηνικόν 
Δώγκαν, ούτινος τόν θρόνον έκλόνιζε φοβερά αποστασία. Άνευ 
τοΰ Μάκβεθ κατεστρέφετο ή βασιλεία. Χείμαρρος αισθημάτων 
συγκεχυμένων, στοχασμών έξ έκείνων τούς δποίους ονειρεύεται 
τις έξυπνος, πλημμυρεϊ τόν νουν καί τήν καρδίαν του. «Άνευ 
«έμοΰ, λέγει καθ’ εαυτόν, τί θά έγίνετο δ Δώγκαν; Είς τόν βρα- 
«χίονά μου οφείλει καί θρόνον καί ζωήν. Έάν έπρεπε νά βασι- 
«λεύη δ ίκανώτερος, ήθελεν είσθαι ούτος δ βασιλεύς τής Σκω

τίας ;»
Άλλά τοιοΰτον μονόλογον δ Σαικσπεϊρος δέν θέτει είς τά 

χείλη τοΰ ήρωός του, ουδέ περιπίπτει είς τδ λάθος τοΰ νά 
δώση σώμα καί μορφήν είς ο,τι ώφειλε ν’ άφήση άόριστον καί 
ασαφές. Έξ αύτών δμως τών πρώτων τοΰ Μάκβεθ λέξεων δια- 
βλέπομεν, δτι ύφίσταται μυστηριώδης τις σύνδεσμος μεταξύ τών 
Δαιμόνιων τοΰ σκότους καί τών μυχίων αύτοΰ στοχασμών. Οί 

τελευταίοι κατά τήν πρώτην σκηνήν λόγοι τών Μαγίσσων ήσαν;
Εΐν’ τα ώραϊα φρίκη, φρίκη τα καλά.

Ό δέ Μάκβεθ μετ’ ολίγον, εισερχόμενος έπι τής σκηνής, λέγει 

πρός τόν Βάγκον:
Δέν είδα ημέραν ’σάν αυτήν, τόσον φριχτήν κι’ ώραίαν.
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1“ I” Ι~ । II - Νικομαχος έμ πινακίωι ζ Δ- Καλλίας Καλλιεπου Ραμνού ζ φιάλην άργυρ ζ άστατον έν έλύτρ ζ στα
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Όμιλεϊ περί τοΰ καιρού ; ή περί τής μάχης; υπάρχει ώς πρδς 
τοΰτο αμφιβολία τις, ώς έκ τοΰ διφορουμένου τών λέξεων, άλλ’ 
«διάφορον τοΰτο. Το πράγμα έχει σημασίαν μεγάλην, καθδ 
υποδείκνυαν (έν ελλείψει μονολόγου) την αισθητικήν ούτως ειπεΐν 
ύπόστασιν τοΰ Μάκβεθ, βασιζομένην έπι της έπιδράσεως τοΰ 
Άδου.

Τοιαύτη ή ηθική τοΰ ηρωος κατάστασις, καθ’ ήν στιγμήν συν- 
αντάται μετά τών Μαγισσών, αϊτινες προσαγορεύουσι τδν νι
κητήν της αποστασίας, ώς μέλλοντα της Σκωτίας βασιλέα. '0 
Μάκβεθ έκθαμβος, καταλαμβάνεται ύπδ ρίγους, ό δέ χρηστός 

Βάγκος εκπλήττεται :

ώ φίλε, τί ’ξιππάζεσαι, ώσάν να σέ φοβίζουν 
άκούσματα ευχάριστα ;

Ούδ* έχει άδικον εκπληττόμενος δ Βάγκος. Έν περιπτώσει 
θανάτου τοΰ βασιλέως της Σκωτίας, διαδέχεται αυτόν, κατά 
νόμον, δ έγγύτερος συγγενής του. ’Επειδή δέ τοΰ Δώγκαν οί 
υίοί είναι ανήλικοι, άποθνήσκοντος αύτου δικαιούται νά καθέξη 
τδν θρόνον δ νικητής καί τροπαιοΰχος έξάδελφός του Μάκβεθ. 
Άλλά κατελη'φθη ούτος ύπδ ρίγους, διότι έπεχύθη αίφνης φώς 
άπαίσιον έντδς τής αβύσσου τής καρδίας του. Οί λόγοι τών Μα- 
γισσών έ'δωκαν διά μιας σώμα είς τούς συγκεχυμένους στοχα
σμούς, τούς δποίους ήσχύνετο μέχρι τοΰδε ν’ άποκαλύψη είς εαυ

τόν. «Βασιλεύς τής Σκωτίας!... Πότε; Μετά χρόνον πολύν 
ίσως. . . Άλλ’ δ Δώγκαν δύναται νά ζήση έπι πολύ έτι, οί δέ 
υιοί του ν’ άνδρωθώσιν έν τώ μεταξύ ... νΩ! τδ σκήπτρον, τδ 
σκήπτρον! Μοι προφητεύουσιν ότι θά μοί δοθή . .. Διά τί νά μή 

τδ άρπάσω; . . . Πόθεν έρχεται δ πειρασμός

ποΰ μου όρθόνει τα μαλλιά μέ τήν έμφάνισίν του, 
καί ή καρδιά μου, άπ' έχει ποΰ είναι στηλωμένη, 
ώσάν νά ξερ^ιζόνεται, λακτίζει τά πλευρά μου ; 
’Ώ Κίνδυνοι χειροπιαστοί καλλίτερα καί φόβοι, 
παρά διανοήματα φρικτά ! Ό λογισμός μου 
μέ μόνον τώρα μέσα του τδ φάντασμα τοΰ φόνου 
τόσον μοΰ φέρνει κλονισμόν, ώστε τήν νπαρξίν μου 
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να σβύνη τήν αισθάνομαι ’ς την πλάνην τοΰ νοός μου, 
χι’ άλλο δεν βλέπω, παρεκτός τά όσα δέν δπάρχουν ! 
............................................................... “Αν ή Τύχη 
θέλη νά γίνω βασιλεύς, ή Τύχη άς μέ στέψη, 
χωρίς έγώ νά κινηθώ.

Άλλ’ ο Μάκβεθ δέν είναι έκ τών άφινόντων είς την τύχην την 
φροντίδα τοΰ νά έργασθή υπέρ εαυτών, ή δέ τύχη φαίνεται προ
διατεθειμένη νά εξαπάτησή τάς ελπίδας του, εάν άφεθή είς αυτήν 

και μόνην.
Ό βασιλεύς άνταμείβων μεγαλοπρεπώς αυτόν τε και τόν 

Βάγκον, και τούς λοιπούς τοΰ θρόνου του ύπερμάχους, αναγγέλλει 
τάς διά τό μέλλον αποφάσεις του’

Ακούσατε με, τέκνα μου, και συγγενείς, καί θάνοι, 
και σείς οί πλέον άκριβοί. Εις τον πρωτότοκόν μου, 
τον Μάλκολμ, τήν διαδοχήν τοΰ θρόνου μου άφίνω. 
Είς το έξης είναι αύτος τής Κουμβερλάνδης πρίγκηψ. 
’Αλλ’ άσυντρόφευτον αυτόν δέν τόν τιμώ και μόνον. 
Άστρα πολλά θά μοιρασθοΰν, σημεία εύγενείας, 
’ς τά στήθη νά λαμποκοπούν έκείνων πού τ’ αξίζουν.

Τότε πρώτον ό Μάκβεθ συλλαμβάνει όριστικώς, μετ’ άποφά- 
σεως σταθεράς άλλ’ ούχί άνευ φρίκης, τόν σκοπόν τοΰ φόνου»

Τής Κουμβερλάνδης πρίγκηψ 1 
"Ω I τούτο τό άνύψωμα νά πέσω θά μέ κάμη, 
έκτος άν δπεράνω του πηδήσω. Μ’ έμποδίζει 
τόν δρόμον μου. — Σκεπάσατε, ώ αστρα, τήν φωτιάν σας, 
κρυφθήτε, φως νά μήν ίδή τόν σκοτεινόν μου πόθον, 
κι’ ούτε τό μάτι νά ίδή τδ χέρι! — Πλήν νά γείνη 
δ,τι τδ μάτι νά ίδή θά τρέμη,— όταν γείνη!

Ένίκησεν ό Άδης, διότι ό Μάκβεθ έ'χει τήν καρδίαν διε- 
στραμμένην. Έάν ό νοΰς καί ή καρδία του δέν έρρεπον πρός το 
κακόν, ουδέποτε ήθελεν ίσχύσει νά τόν σπρώξη μέχρι τής δια- 
πράξεως τοΰ εγκλήματος ό Σατανάς, ύπό τήν μορφήν παρουσια- 
ζόμενος τών Μαγίσσων, ή τής συζύγου του. Ό αγαθός Βάγκος 
ειδεν επίσης τάς Μαγίσσας, άλλά τά πονηρά Δαιμόνια δέν άπευ- 
θύνουσι πρός εκείνον τόν λόγον, διότι γνωρίζουσιν οτι δέν νικάται 
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υπό τοΰ πειρασμού. '0 Βάγκος αύτός τάς προκαλεΐ νά τώ λα- 

λήσωσι’
’Σ τόν σύντροφόν μου είπατε τόν τωρινόν του τίτλον 
καί τού έπρομαντεύσατε με τούς χαιρετισμούς αας 
καί μεγαλεία μέλλοντα, κ’ έλπίδα βασιλείας, 
τόσον πού μένει έκθαμβος. — ’Σ έμένα δεν λαλειτε j 
Έάν τοΰ χρόνου την σποράν τό μάτι σας προβλέπη, 
Sv νά είπήτε δύνασθε ποιός σπόρος θά φυτρωση, 
ποιος όχι, — δμιλήσετι κ* έμέ, πού δέν γυρεύω 
χάριν ή εχθραν άπό σας, άλλ’ ούτε σας φοβούμαι,

Αί Μάγισσαι προλέγουσι τότε είς τόν Βάγκον, οτι τά τέκνα 
του θά καθέξωσι τόν θρόνον, ή δέ προφητεία τόν ταράσσει’ συν
αισθάνεται ότι προέρχεται έκ τοΰ "Αδου ή φωνή και προτρέπει 
τόν Μάκβεθ νά προφυλάττηται άπό τοΰ πονηρού’

Μη σού άνάψη τήν ψυχήν τού στέμματος δ πόθος . . .
Άλλά συμβαίνει κάποτε διά νά μας κολάσουν 
νά λέγουν τήν αλήθειαν τά όργανα τού σκότους, 
καί μάς γελούν μέ τά μικρά, διά νά μάς κρημνίσουν 
είς συνέπειας φοβεράς και τρομερός κατόπιν.

Μετανοεί μάλιστα δ Βάγκος διά τάς πρός τά δαιμόνια έρω- 
τήσεις του, διότι ναι μέν αί προφητεΐαί των ουδαμώς ίσχύουσιν 
έπι τής καρδίας του, άλλ’ όμως ταράττουσι τόν νούν καί άνησυ- 
χοΰσι τόν ύπνον του. Έξυπνος δέν φοβείται, άλλά τήν νύκτα 
κοιμώμενος δέν είναι τις κύριος έαυτοΰ. "Οθεν προσεύχεται πριν 
ή κατακλιθή’

Δυνάμεις θεΐαι, διώξατε τούς στοχασμούς τούς μαύρους, 
οπού πλακόνουν τήν ψυχήν ’ς τού υπνου τήν γαλήνην.

Καρδία καθαρά καί προσευχή πρός τόν Θεόν, ιδού τά όπλα δι’ 

ών δ Βάγκος παλαίει κατά τού Σατανά.
’Εν τή ποιήσει τοΰ Σαικσπείρου αλλέως βλέπουσι τήν φύσιν 

οί χρηστοί, άλλέως δ’ οί κακοί. Ό τεταραγμένος τήν ψυχήν 
Μάκβεθ έλκύεται υπό τοΰ μεγαλείου τρικυμίας ζοφεράς, ή υπό 
του γοήτρου τών κεραυνών καί τής άνεμοζάλης, ή δέ σκληροκαρ- 
διος σύζυγός του προσέχει είς μόνον τών όρνέων τόν κρωγμόν" 
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ενώ την ψυχήν τοΰ Βάγκου εύφραίνουσιν αί χελιδόνες άγγέλλου- 
σαι τό εαρ, και ή γλυκύτης τοΰ άέρος*

Και τό πετροχελίδονον, ποΰ κάθε καλοκαίρι
μας έρχεται,—ό ξένος μας, ποΰ ’ς τούς ναούς φωληάζει,—· 
κι’ αύτό ακόμη μαρτυρεί μέ τά κτισίματά του, 
οτ’ ή πνοή τών ουρανών, γλυκά έδώ μυρίζει.
Δέν έχει σκεπής έξοχήν, δέν έχει κορωνίδα, 
δέν εχει τοίχου στήλωμα, γωνίαν δέν εχει, όπου 
νά μη κρεμνιέτ’ ή κλίνη του και κούνια τών παιδιών του. 
'Όπου αρέσουν νά γεννούν αυτά και νά φωληάζουν, 
έκεΐ ’ναι πάντα καθαρός κ’ ευώδης ό άέρας.

Και ούδ’ άρκεΐται η ποίησις παριστώσα τόν άνθρωπον μόνον 

επιρρεπή είς τό νά αισθάνεται τά τής φύσεως, άναλόγως τών 
ψυχικών αύτοϋ διαθέσεων. 'Η φύσις αύτή συνταυτίζεται μετά 
τοΰ άνθρώπου και τών πράςεών του. Καθ’ ήν νύκτα δολοφονεί
ται δ Δώγκαν, ή γή τρέμει, γογγυσμοί ακούονται είς τόν αέρα, 
τήν δ’ έπιοΰσαν οί 'ίπποι τοΰ βασιλέως

άγρίευσαν καί έσπασαν τούς σταύλους των, κ’ έβγηκαν, 
κ’ έχάθηκαν άκράτητοι κ’ έπαναστατημένοι,
’σάν νάθελαν τόν πόλεμον νά κάμουν ’ς τούς ανθρώπους.

Αί τοιαυται προσωποποιήσεις, τών όποιων ανέκαθεν ή ποίησις 
ποιείται χρήσιν, δέν είναι απλώς σχήματα ρητορικά, άλλά έκφρά- 
ζουσι τήν θρησκευτικήν συναίσθησιν τής ενότητας άπάσης τής 
πλάσεως, καί τοΰ ενδιαφέροντος, μεθ’ ού οί ούρανοί βλέ πούσι τά 
επί γής.. .

Ό Μάκβεθ δέν είναι φύσει ούτε τοσούτω μιαρός κακούργος, 
ώστε νά προκαλέση άφ’ έαυτοΰ καί νά προλάβ-ρ τόν πειρασμόν, 

ούτε άγιός τις, δςτις υποκύπτει άκων είς τήν έκ τοΰ "Αδου πίε- 
σιν. Είναι άνθρωπος, ο έστι μίγμα άγαθοΰ καί πονηρού, τό δέ 
πονηρόν βαθμηδόν νίκα έν αύτω καί υπερέχει. ’Ένθεν ό μέν χα- 
ρακτήρ αύτοϋ παρίσταται φυσικός καί πλήρης αλήθειας, ή δ’ έξι- 
στόρησις τών πράξεων του ένδιαφέρει ημάς.

"Οτε, άποφασίσας ήδη τόν φόνον τοΰ Δώγκαν, ξενίζει αυτόν 
ύπδ τήν στέγην του καί έχει πρόχειρον τό θϋμα, διστάζει, άνα-
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χαιτίζό^.ενος ύπδ τής ευκολίας αύτής τοΰ πράγματος και ύπδ 
τοΰ μη άποσβεσθέντος είσέτι αισθήματος της τιμής*

Αυτόν έδώ ή σκέπη μου δίπλα τον προστατεύει.
Έν πρώτοις είμαι συγγενής, κ’ ύπήκοός του είμαι· 
δεσμοί μεγάλοι και οι δυό. —■ Άλλά και τον ξενίζω, 
κ’ έγώ την θύραν χρεωστώ νά κλείσω ’ς τον φονέα, 
όχι έπάνω του έγώ μαχαίρι νά σηκώσω !
Άλλά καί είς τον θρόνον του έφάνη τόσον πράος, 
’ς τδ μέγα του άξίωμα τόσον άγνδς κ’ αθώος. ... 
Δέν θέλω νά τδ σπρώξωμεν μακρύτερα τδ πράγμα. 
Τόσας τιμάς τοΰ χρεωστώ. Τδν έπαινόν μου λέγει 
ό κόσμος δλος. Την χρυσήν αυτήν ύπόληψίν μου 
έπιθυμώ ’ς τήν λάμψιν της νά τήν φορώ, και όχι 
αμέσως άπ’ έπάνω μου νά τήν άποτινάξω.

’Άλλο όμως ή τιμή και άλλο ή φιλοτιμία1). Την φιλοτιμίαν, 
ούχί τήν τιμήν τοΰ Μάκβεθ έςάπτει ή σύζυγός του, οτε έπι- 
πλήττουσα αύτδν ώς άνανδρον, και ώς μή τηροΰντα τδν φρικτδν 
ορκον του, ώθεΐ αύτδν είς τδ έγκλημα. Ό δέ Μάκβεθ, μή φέρων 
τήν ΰβριν, στερεοΰται είς τήν φοβέραν άπόφασίν του, μετά βίας 
δμως περιστέλλων τάς διαμαρτυρήσεις τής συνειδήσεώς του* 

Έπήρα τήν άπόφασιν καί πάσαν δύναμιν μου 
θ’ αφιερώσω είς αΰτδ τδ φοβερδν τδ εργον! —·

1) ΤΙ διάκρισις έν τώ γαλλικώ κειμένω γίνεται μεταξύ τών λέξεων 

honneur καί point d’honneur.

Τδ έκαμα ! Δεν ήκουσες κανένα κρότον ;
Λαίδη Μ. Μόνον

τής κουκουβάγιας τήν φωνήν και τήν βοήν τών γρύλλων. 
Δέν ήσο συ που 'μίλησες;

Μακβ. ΑΓ;πότε;
Λαίδη Μ. Τώρα.
Μακβ. Τώρα

που 'γύριζα;
Λαίδη Μ. Ναί.
Μακβ. Ακούσε, ’ς τδ πλάγι ποιδς κοιμάται;
Λαίδη Μ. '0 Δοναλβαίν.
Μακβ. (βλέπων τάς χειράς του) ώ! θέαμα φρικτόν !
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Λαίδη Μ. Άνοησίαι,
νά λέγης ί θέαμα φριχτόν 1

Μ α χ β. δ ένας άπ’ τούς δυο
έγέλασε ’ς τον ύπνον του, κ’ έφώναξεν δ άλλος, 
έδώ σκοτόνουν ! Κ.’ ένας των έξύπνησε τον άλλον. 
Έστάθηκα και ήκουα.— Άλλά κ’ οί δύο είπαν 
την προσευχήν των κ’ έγειραν νά κοιμηθούν καί πάλιν. 

Λαίδη Μ. Κοιμούνται δύο των μαζή έχει.
Μαχό. Ό ένας είπε,

Βοήθεια μου δ Θεός ! κ’ είπε Αμήν ό άλλος, 
ώσάν νά μ' έβλεπαν μ’ αύτά τά χέρια το$ δημίου ! 
Και ηκουα τούς φόβους των, άλλά δέν ήμποροΰσα 
νά ’πώ Αμήν, ποΰ έλεγαν Θεέ βοήθησέμας.

Λαίδη Μ. Νά μή τά συλλογίζεσαι αύτά, ώ Μάκβεθ, τόσον.
Μ α κ β. Πλήν διά τί νά μή ’μπορώ τ’Άμήν νά το προφέρω; 

Ανάγκην είχα — και πολλήν — άπ’ τοϋ Θεοΰ τήν χάριν, 
άλλ’ έκολλοΰσε το Αμήν ’ς τον λάρυγγά μου μέσα.

Λαίδη Μ. Αύτά νά τά σκεπτώμεθα δεν πρέπει καθώς κάμνεις. 
Μ’ αύτδν τον τρόπον ήμπορεΐ νά τρελλαθή κανένας.

Μ α κ β. Μ’ έφάνη ’σάν νά ήκουα μίαν φωνήν νά κράζη, 
Εις το έξης μή κοιμηθής! Έσκότωσε τον ύπνον 
δ Μάκβεθ ! Τδν έσκότωσε τδν ύπνον τδν άθώον, 
αύτδν ποΰ τδ κουβάριασμα ξεπλέκει τών φροντίδων, 
τδν θάνατον εις τήν ζωήν τής κάθε μιας ημέρας, 
λουτρδν τοΰ κόπου, βάλσαμον τοΰ νοΰ τοΰ κονεμένου, 
τής δυνατής τής Φύσεως προσφάγι, τροφοδότην 
’ς τοΰ βίου τδ συμπόσιον!

Λαίδη Μ. Αγαπητέ μου θάνε,
λίγα καί χαλαρόνεται ή ανδρική καρδιά σου, 
άν τδν άφίνης εις αύτά νά χάνεται τδν νοΰν σου. 
Πήγαιν’ εύθύς’λίγον νερδν νά εύρης, νά ξεπλύνης 
άπδ τά χέρια σου αύτδν τδν μαΰρον καταδότην. 
Τί μοΰ τά έφερες έδώ τά δύο τά μαχαίρια ; 
Πρέπει έκεΐ, ’ς τδ πλάγι του νά μένουν. Πήγαινέ τα 
καί άλειψε μέ αίματα τούς κοιμισμένους δούλους.

Μ ά κ β. Δέν ’πάγω. Τδ τί έκαμα νά τδ σκεφθώ και μόνον 
μέ πιάνει τρόμος ! Δέν τολμώ νά τδ ίδώ και πάλιν.

Λαίδη Μ. Μικρόψυχε! Δός τα έδώ έμενα τά μαχαίρια. 
Οί κοιμισμένοι κ’ οί νεκροί ώσάν εικόνες είναι.
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Ζωγραφιστός δ διάβολος μόνον παιδιά τρομάζει.
"Αν τρέχη αίμ’ άπδ την πληγήν, τα πρόσωπα θά βάψω 
τών δούλων του, νά φαίνωνται πώς τοκαμαν έκεΐνοι.

( Ε&ρχεται. Ακούεται ό κρότος θύρας κρουομένης)

Μακβ. Ποιος νά κτυπα; —Τί έ'παθα καί μέ κατατρομάζει 
κάθε βοή που άκουσθή; — Τί ειν’ αύτά τά χέρια; 
ΤΑ! μέ στραβόνουν ! —Ήμπορεϊ τοΰ Ποσειδώνος ολος 
δ άπειρος Ωκεανός αύτό ποτέ τδ αίμα 
νά πλύνη άπ’ τδ χέρι'μου ·, — ’Όχι! Αυτδ τδ χέρι 
τδ πέλαγος τ’άπέραντον θά καταπορφυρώση. ..

Λαίδη Μάκβεθ (έπιστρέφουσα)
Τά χέρια μου 'κοκκίνισαν ’σάν τά 'δικάσου. "Ομως 
τόσον άχνην νάχω καρδιάν, τδ έχω έντροπην μου ! 
'Ακούω έξω νά χτυπούν την θύραν. — Έλα μέσα. 
’Λίγον νερδν την πραξίν μας άρχει νά την ξεπλύνη. 
"Ολον και ολον ειν’ αύτό !... Τδ κτύπημα δέν παύει. 
Τδ νυκτικόν σου φόρεσε άμέσως, μήπως τύχη 
και ειν* άνάγκη νά φανής κ’ ίδοΰν πώς άγρυπνοΰμεν. 
Κάμε καρδιάν ! Μή χάνεσαι είς τούς συλλογισμούς σου !

Μ ά κ β. Νά ’ξεύρω τδ τί έκαμα! ’Άς ήτο νά μή ’ξεύρω 
χαι πώς ύπάρχω !... Κτύπα σύ .' Νά τδν ξυπνήσης θέλεις 
τδν Δώγκαν μέ τδν κρότον σου ; ’Ώ ! Είθε νά 'μπορούσες.

’ίδού ή τιμωρία, ή δίκη. Ό Μάκβεθ έσκότωσε τδν ύπνον’ δ Μάκ- 
βεθ δέν θά κοιμηθή είς τδ εξής! Έάν δ ήρως τής τραγωδίας τοΰ 
Σαικσπείρου δέν ήσθάνετο τύψιν συνειδήσεως, έάν άπ’ αρχής έφαί- 
νετο πάντη ανάλγητος, ήθέλομεν παρακολουθήσει τδ θέαμα 
τών κακουργημάτων του πλήρεις μέν οίκτου και ελέους πρδς 
τά θύματά του, άλλ’ άδιάφοροι ολως ώς πρδς εκείνον, μόνη δέ 
ή έν τέλει καταστροφή του ήδύνατο νά ίκανοποιήση, ύπδ αισθη
τικήν τε και ηθικήν εποψιν, τήν ψυχήν ημών. ’Αλλά δέν έχει 
ούτως ή ύπόθεσις. Ό Μάκβεθ δέν τιμωρείται ύπδ τής σπάθης 
μόνης του Μακδώφ, άλλ’ υπδ τής συνειδήσεως του αύτής. Ή 
ενδόμυχος δίκη του, συνταυτιζομένη μετά τού εγκλήματος, εί
ναι σύγχρονος αύτοΰ, ή μάλλον είπείν προγενεστέρα. Προηγη- 
θείσα τής πράξεως, ήρχισεν άφ’ οτου συνελήφθη δ σκοπός αύτής.

Ή ψυχική κατάστασις τοΰ Μάκβεθ άποκαθιστά αύτδν άξιον 
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οίκτου μάλλον ή αποστροφής. Θεωροϋμεν τιμωοίαν ικανήν τδν 
ένδόμυχον βασανισμόν του. ΓΌτε δ’ έπι τέλους αποθνήσκει ήρωϊ- 
κώς, θαυμάζομεν αυτόν, καίτοι άκοντες, διότι ναι μέν είναι κα
κούργος φρικτός, άλλ’ ούχί κα'ι εύτελής. Άλλως τε, έν τω τρα- 
γικώ έν γένει του Σαικσπείρου θεάτρω, οί φαύλοι δέν έχουσι ά- 
νανδρον καί χαμερπή τήν κακίαν. Αληθώς, ό δολοφονήσας τον 
Δώγκαν, όπως τυραννήσνι επί τής Σκωτίας, κινείται ύπδ σκοπών 
ίδιοτελών, κατά τούτο ιδίως διαφόρων τών ηρώων τής άρχαίας 
τραγωδίας, τών οποίων αί πράξεις άνυψούνται καί έξαγνίζονται 
διά τής θείας έξωθεν έπιδράσεως. Άλλ’ ή φιλοδοξία, εί καί 
ίδιοτελής, ούδέν όμως έχει το ταπεινόν’ τδ δ’ έγκλημα τού 
Μάκβεθ δέν έξευτελίζεται διά τού στίγματος τής χαμέρπειας. 
Πλήρης ανδρείας, μάχεται ώς λέων, οπότε δέ, έκτελουμένης 
κατά γράμμα τής προφητείας, έκλείπει πάσα έλπίς, οπότε τδ 
δάσος τής Βιρνάμης μετακινούμενου προχωρεί κατ’ αύτού, απο

θνήσκει μαχόμενος καί άψηφών τήν τύχην.
Ούδ’ εχει μ.όνην τού μαγητού τήν γενναιότητα. Άπδ τού 

δευτέρου αύτού βήματος έν τή δδω τής ανομίας παλαίει τολ- 

μηρώς κατά τής Ειμαρμένης. Αί Μοϊραι ύπεσχέθησαν τδν θρόνον 
είς τούς απογόνους τού Βάγκου* οθεν άποφασίζει τδν φόνον τού 
Βάγκου και τού υίού του, άλλά τήν νέαν ταύτην πάλην ανα
λαμβάνει μόνος, ή δέ σύζυγος, ή'τις τδν παρέσυρεν είς τδ πρώτον 
έγκλημα, μένει αμέτοχος τού δευτέρου. Θέλει μόνος αύτδς νά 
φέρη τήν εύθύνην τούτου'

Απόψε, πριν άρχίστ) 
μ«σ ’ς ταίς καμάραις νά πέτα τυφλά ή νυχτερίδα, 
πριν κράξη τδν άσχάθαρον ή σκοτεινή Εκάτη, 
τδ νυσταγμένου σήμαντρον τής Νύκτας νά βούστι, 
πράγμα φρικτδν και φοβερδν θά γείνη !

Λαίδη Μ. Τί θά γείνη ;
Μάχβ. Καλλίτερα, πουλάκι μου, έσύ νά μή τδ ’ξεύρης, 

ώς ποΰ νά έχης νά χάρης πώς έγεινε.

Παρεκτδς τής τοιαύτης γενναιότητας, δ Μάκβεθ έχει τήν ει
λικρίνειαν τού νά μή εξαπατά αύτδς έαυτδν ώς πρδς τδ μέγεθος 
τών ανομημάτων του. Συναισθάνεται τήν κακίαν του και τήν
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αθωότητα τών θυμάτων του. 'Ότε, περί τδ τέλος του δράμα* 
τος, μανθάνει τήν προσέγγισιν τοΰ εχθρικού στρατού και την 
εν αυτω παρουσίαν ενός τών υιών του Δώγκαν, εννοεί οτι επέρ
χεται ή ώρα τού απολογισμού:

Έπέρασ’ ή νεότης· 
έγυρισε ’ς τδ μάραμα δ δρόμος τής ζωής μου’ 
τδ φύλλον έκιτρίνισε. Κι’ άπ’ δλα οσα πρέπει 
νά έχουν τά γηράματα, — τιμήν, άγάπην, σέβας, 
σωρόν τούς φίλους, — τίποτε δέν έχω νά προσμένω, 
άλλ’ άναθεματίσματα ’ς τδν τόπον των θά έχω, 
βαθειά άν οχι φανερά, — και σέβας άπ’ τά χείλη, 
αχνόν, πού ήθελ’ ή καρδιά νά τδ αποκήρυξή, 
πλήν δέν τολμά.

Τδ έγκλημα συνεπιφέρει άλλο μετ’ αύτδ έγκλημα: 

ίκεΐνα πού ^ιζάνουν 
μέ τδ κακόν, μέ τδ κακόν ώς τέλους δυναμόνουν.

Μετά τδν φόνον τού Δώγκαν ό Μάκβεθ αναγορεύεται βασι
λεύς, άλλά δέν θεωρεί έαυτδν άσφαλή, ένόσω ό Βάγκος ζή. Ό 
Βάγκος, κοινωνδς τών προφητικών υποσχέσεων τών Μαγίσσων, 
ύποπτεύεται βεβαίως τδν Μάκβεθ ώς ένοχον τού φόνου’ έκτος 
δέ τούτου, δ Βάγκος είναι κατά τδν χρησμόν πατήρ και ρίζα 
τών διαδόχων του Μάκβεθ"

Νά ήμ’ αύτδ πού είμαι 
τί ωφελεί, άν έν ταύτω και άσφαλής δέν είμαι | 
Τοΰ Βάγκου μου έρρίζωσε μέσ’ ’ς τήν καρδιάν ό φόβος ! 
Κάτι αύτδς βασιλικόν ’ς τδ φυσικόν του έχε·., 
που θέλει φόβον. —Ήμπορεΐ τά πάντα νά τολμήση, 
καί μέσα είς τήν άφοβην τήν τόλμην τής ψυχής του 
υπάρχει καί ή φρόνησις, πού οδηγεί τδ χέρι 
πώς νά κτυπήση άσφαλώς. — Μόνον αύτδν φοβούμαι ! 
Αισθάνομαι τήν τύχην μου αύτδς νά τήν σκιάζη, 
καθώς και τδν Αντώνιον έσκίαζεν ό Καϊσαρ. 
Έθύμωσ’ δταν ήκουσεν αί τρεις των βασιλέα 
έμένα πρώτον νά είπούν, κ’ έπρόσταξε κ’ εκείνον 
νά τού λαλήσουν. — Μέ φωνήν προφητικήν κ’ αί τρεις των 
πατέρα τδν έκήρυξαν έκεΐνον βασιλέων !
Μου έβαλαν διάδημα ’ς τήν κεφαλήν μου στείρον,
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μοΰ έδωκαν ’ς τό χέρι μου άκαρπον νάχω σκήπτρον, 
διά ν’ αρπάζουν και τά δυο ξένα κατόπιν χέρια.. .
Λοιπόν πρός χάριν τής σποράς τοϋ Βάγκου, τήν ψυχήν μου 
έγώ εκόλασα, έγώ έσκότωσα τόν Δώγκαν ;
’ς τόν κάλυκά μου έχυσα χολήν άντί γαλήνης 
μόνον και μόνον δι’αύτούς; Καί τό κειμήλιόν μου 
τάθάνατον, είς τόν έχθρόν τό δίδω τοϋ άνθρωπου 
διά νά γείνουν βασιλείς μετέπειτα έκείνοι;
Οί υιοί τοϋ Βάγκου βασιλείς! — Παρά νά γείνη τοΰτο, 
έλα, ώ Τύχη, πρόβαλε καλλίτερα έμπρός μου, 
νά πολεμήσωμεν μαζή, όσον ζωή μοϋ μενει.

'0 Μάκβεθ έκμισθοΐ δύο δολοφόνους, όπως φονεύσωσι τόν 

Βάγκον και τόν υιόν του’

Μή μείνη είς τό εργον μας ή £ όζος ή σχισμάδα.
Κι’ ό Φλήνς, τό μόνον τέκνον του, ποϋ θά τόν συνοδεύη, 
μαζή με τόν πατέρα του θέλω κι’ αυτός νά ’πάγη.
Σνγχρόνως ναύρη και αύτόν ή Μοίρα ή κακή του.

Άναχωροϋσι λοιπόν οί δολοφόνοι πρός έκτέλεσιν τοϋ έργου, 
και μένει δ Μάκβεθ μόνος, βεβυθισμένος είς σκέψεις.

’Εν μέσω τής ηθικής τοϋ Μάκβεθ καταπτώσεως, εύρισκόμεθα 
ενταύθα είς σημειον άξιον προσοχής, ώς πρός τήν ψυχολογικήν 
τοΰ ήρωος μελέτην. Άφ’ ής στιγμής έδρεψε τούς καρπούς τοϋ 
πρώτου αύτοϋ έγκλήματος, προβαίνει είς τά εμπρός μετά σατα
νικής όντως εύσταθείας, τό δέ βαρόνον έφεξής αύτόν δέν είναι ή 
συνείδησίς του,— τήν οποίαν έφόνευσεν εντός τής καρδίας του, 
— άλλ’ δ φόβος, ή ανησυχία μή δέν έξησφαλίσθη αρκούντως 
τδ έπιχείρημα, μή δέν αρκεί τό μέχρι τοϋδε χυθέν αίμα. 'II σύ-_ 
ζυγός του προσπαθεί νά τόν καθησυχάση’

Τί γίνεσαι, αύθέντα μου; Κατάμονος τί μένεις, 
μέ συντροφιάν τά θλιβερά φαντάσματα σου μόνα , 
κα'ι τρέφεσαι μέ στοχασμούς, ποϋ έπρεπε νά ήσαν 
μ’ έκείνους ποϋ στοχάζεσαι μαζή κι’ αυτοί θαμμένοι; 
' Οσα δέν έχουν ιατρικόν, νά λησμονοϋνται πρέπει. 
1 ό ο,τι έγειν', έγεινε.

Μάκβεθ.
Έκόψαμιν τό φίδι,
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πλήν δέν το έσκοτώσαμεν. Θά κλείση την πληγήν του, 
6ά στηλωθή, κ’ ή παλαιά φοβέρα του δοντιού του 
τήν έχθραν τήν ματαίαν μας θά φοβερίζη πάλιν. . . 
'0 νούς μου, ώ γυναίκά μου, είναι σκόρπιους γεμάτος! 
Κι’ ό Βάγκος και τδ τέκνοντου άκόμη ζοΰν, — τδ ’ξευρεις j

Θεότης του Μάκβεθ είναι ή νύξ, ή προστάτις τών κακούργων’

ΤΩ Νύκτα,
έλα και κλείσε τοΰ φωτός τδ εύσπλαγχνον τδ ’μάτι, 
ώ, έλα μέ αόρατον αίματωμένον χέρι
νά κομματιάσης τά δεσμά πού μ’ έχουν χλωμιασμένον.

Ό Βάγκος δολοφονείται, άλλά χάρις είς ένα τών δολοφόνων, 
σβύσαντα αίφνης τούς δαυλούς, διασώζεται δ υιός του, τοΰ οποίου 
έπεζήτει ό Μάκβεθ τδν θάνατον, οσον καί τδν τοΰ Βάγκου αυ
τού α Μάς έφυγεν δ υιός του! » ανακράζει εις τών φονέων’

Τότ’ ή μισή μας ή δουλειά πηγαίνει ’ς τά χαμένα ! 
— Εκείνο τώρα πώγεινε, δς παμεν νά τδ ’πούμεν,

Έπιστρέφουσιν όπως δώσωσι λόγον τών πράξεων των, και 
εισδύουσι μέχρι τής θύρας τής αιθούσης, όπου, έν μέσω φωτοχυ
σίας καί πομπής, οί άρχοντες συμποσιάζουσι μετά τοΰ βασι- 
λέως. Ό Μάκβεθ, άμα ίδών αυτούς, απομακρύνεται έν βία τών 
συνδαιτυμόνων του, όπως πληροφορηθη τά γενόμενα’

— Γεμάτον αίμα είναι 
τδ πρόσωπόν σου, άνθρωπε!

— Είναι τοΰ Βάγκου αιμα.
— Καλλίτερα έπάνω σου ή μέσα ’ς τδ κορμί του.
Τδν έξεκάμετε;

— Νεκρός, μέ τδν λαιμδν κομμένον.
Τ’δκαμα ’γώ.

— Καλλίτερον δέν έχει λαιμοκόπον! 
Καλός κ’ έκείνος πώκαμε και είς τδν Φλήνς τά ιδία. 
’Άν σΰ τδ έκαμες κι’ αύτό, τότε δέν έχεις ταίρι. 
— Ό Φλήνς, αύθέντα, ’ξέφυγε.

— Τότε λοιπδν και πάλιν 
άρρωστος είμαι· ειδεμή έξαίρετα θά ήμουν, 
’σάν μάρμαρον άκέραιος, και στερεός ’σάν βράχος, 
’οάν τόν άέρ’ αδέσμευτος, πού με περικυκλόνει !
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Πλήν τώρα είμαι δέσμιος, κλεισμένος,πλακωμένος, 
δεμένος χειροπόδαρα μέ φόοους κ’ ύποψίας.
Πλήν έχομεν, είπήτέ μου, τοΰλάχιστον τδν Βάγκον ;
— Αύθέντα μου, τδν εχομεν ’ς ένα χανδάκι μέσα, 
μέ είκοσι δρθάνοικτας πληγαις ’ς την κεφαλήν του· 
άπδ αύταίς τοΰ έφθανε καί μιά!

— Καλδν και τοΰτο!
Νεκρδν ’ς τδ χώμα κείτεται τδ φίδι τδ μεγάλον.
"Αν τδ σκουλήκι ’ξέφυγε, θέλει καιρόν άκόμη 
να χύση τδ φαρμάκι του.

Ού/ί πλέον ή φρίκη τοΰ χυθέντος αίματος, άλλ’ ό φόβος μή δέν 
έχύθη ίκανδν βασανίζει τδν Μάκβεθ καί κλονίζει μέχρι φρενοβλα- 
€εί<χς τδν εγκέφαλόν του. Άπέχομεν ήδη πολύ τών πρώτων τής 
ψυχής αυτού σπαραγμών. Τότε ηύχετο καί έπεθύμει ν’ άναστήση 
τδν Δώγκαν ό κρότος τής κρουομένης θύρας. ’Έδη, οτε τδ φάσμα 
τοΰ Βάγκου έαφανίζεται ενώπιον του, τήν φρεναπάτην προξενοΰ- 
σιν ούχί αί τύψεις τής συνειδήσεως, άλλ’ αί άδημονίαι τής έντρό- 
μου φαντασίας του. ’Εν τή παραφροσύνη του νομίζει οτι ό Βάγ- 
κος άνεστήθη, διότι δέν έφονεύθη άρκούντως.

"Αν είναι και οΐ τάφοι μας όπίσω να μας στέλνουν 
έκείνους ποΰ έθάψαμεν ’ς τδ χώμα, — μνήματά μας 
είς τδ έξης τών αετών άς γείνουν τα στομάχια !... 
Ήτο καιρδς ποΰ έφθανε νά χύσης τά μυαλά του, 
κι’ δ άνθρωπος άπέθνησκε, —· ’τελείοναν τά πάντα.
Πλήν τώρα, — άνασταίνονται κ’ έβγαίνουν άπ’ τους τάφους 
κι’ άπ’ τά σκαμνιά μας μας σκουντούν.. .

Άφοΰ δέ, παρελθούσης τής φρεναπάτης, έ^αναλάβη τάς αι
σθήσεις, δποΐαι αί πρώται τοΰ Μάκβεθ λέξεις;

Αίμα ζητεί! Είναι γραπτόν; τδ αίμα θέλει αίμα!
Τόσον βαθειά ’ς τά αίματα έχώθηκα ώς τώρα, 
ώστε άν παύσω νά βουτώ, τδ νά γυρίσω ’πίσω 
θά είν’ έπίσης δύσκολον, καθώς νά προχωρήσω.

Θά προχωρήση! Σχεδιάζει τδν φόνον και τοΰΜακδώφ. 'II Λαίδη 

Μάκβεθ έν τούτοις τδν παρακινεί ν’ άναπαυθή. «"Ας πλαγιάσω- 
μεν», άποκρίνεται. ’Αλλ’ όχι! δ Μάκβεθ έσκότωσε τδν ύπνον ! 
'O Μάκβεθ δέν θά κοιμηθή είς τδ έξης! 'II συνείδησίς ένεκρώθη
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έν αυτω, άλλ’ ή φαντασία του υμως, άγρυπνος αείποτε καί έν
τρομος, διώκει καί ύπνον καί ησυχίαν. Πορεύεται καί πάλιν προς 

τάς Μάγισσάς, αϊτινες παριστώσιν ένώπιόν του οπτασίαν νέαν’ 
άλλ’ αυτή ούδέν άλλο είναι, ή φαντασμαγορική παράστασις τών 
σκέψεων ύφ’ ών πιέζεται ό νους του» :

ΎΩ Μάκβεθ, Μάκβεθ, Μάκβεθ ! 
Φυλάξου άπδ τδν Μακδώφ !.. ..
— 'Όποιος κι’ άν εισ’, ευχαριστώ διά την συμβουλήν σου. 
Ταιριάζει μέ τους φόβους μου.

Άλλ? ό Μακδώφ, προλαβών τον τύραννον, σώζεται έν Αγ
γλία, ό δέ Μάκβεθ άπολέσας τήν βοράν του ταύτην άνακράζει:

Τδ κάθε πρώτον γέννημα εις τδ έξης τοΰ νοΰ μου 
πρώτον θά είναι κάμωμα καί τοΰ χεριοΰ μου ! — Τώρα 
μ’ έργα έγώ τους στοχασμούς νά στέψω δέν θ’ αργήσω. 
Τδ είπα και τδ έκαμα I Είς τοΰ Μακδώφ τδ κάστρον 
νά πέσω θέλω έξαφνα. Θά τοΰ τδ κυριεύσω!
Θά τοΰ περάσ’ άπ’ τδ σπαθί γυναΐκά του, παιδιά του, 
κάθε κακότυχον κορμί ποΰ συγγενή τδν έχει!
Μεγάλα λόγια περιττά! Τδ πράγμα θά τελειώση, 
πριν νά προφθάση ό σκοπδς αυτός μου νά κρυώση! 
Άλλ’ όχι πλέον φάσματα !

ΤΊ έσχάτη ψυχολογική κατάστασις, είς τήν οποίαν ό Μάκβεθ 
περιπίπτει, είναι ή άδιαφορία, ή άπονάρκωσις, γενική' τις άναι- 
σθησία, έξ ής έξέρχεται δπως άποθάνη γενναίως, ομοιος προς λύ
χνον, οςτις πρίν ή άποσβεσθή άναδίδει τελευταίαν λάμψιν. Κραυ- 
γαί καί οίμωγαί άντηχοϋσιν εντός τοΰ μεγάρου, άλλά μένει ου- 
τος άτάραχος*

Τδ τί σημαίνει φόβος 
σχεδδν τδ έλησμόνησα' ήτο καιρός, ποΰ μόνον 
ν’ ακούσω νύκτα μιαν κραυγήν, έκρύον’ ή καρδιά μου, 
καί ποΰ μιά ειδησις κακή τάς τρίχας μου ’μποροΰσε 
νά τάς όρθωση ’σάν κι’ αύταί ζωήν νά είχαν μέσα. 
Τήν φρίκην τήν έχόρτασα! Συνείθισαν ’ς τδ αΐμα 
οί στοχασμοί μου. Δέν ’μπορεΐ νά μ’ έξιππάση τρόμος!

Μανθάνει άνάλγητος τής συζύγου του τήν αυτοχειρίαν, ή δέ

(Αθηναίου τόμος Θ' τεΰχος β'.) Η
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μόνη τής θλίψεως αύτου έκφρασις είναι ό έξης άπελπιστικος τού 

βίου ορισμός:

Δεν είν’ ό βίος άλλο, 
παρά σκιά πού περπατεΐ, παρά θεάτρου μίμος 
οπού πηγαίνει κ’ έρχεται μιάν ώραν ’ς τήν σκηνήν του, 
και πλέον δέν ακούεται. Εΐν’ ενα παραμύθι 
ποΰ λέγει ένας παλαβός — βοήν, θυμούς γεμάτον, 
άλλά δέν έχει νόημα !

Αί τύψεις τής συνειδήσεως, αί άνησυχίαι τής φαντασίας, ή με- 
χρις ηλιθιότητας άπόγνωσις, ιδού οί τρεις κύριοι σταθμοί έν τή 
διελίξει τής ηθικής τού Μάκβεθ καταπτώσεως. Δεν έστερεΐτο με
γαλείου ό Μάκβεθ, ή εύγενείας έμφύτου, ήδύνατο δέ, καθώς ό 

Ίώβ, ν’ άντιπαλαίστι κατά τού Διαβόλου και νά νικήση αυτόν» 
έάν έν ημέρα άλαζόφρονος μέθης δέν συνηντάτο ή φιλοδοξία του 

μετά τού έξ "Αδου πειρασμού :

Χαϊρε, ώ Μάκβεθ ! Βασιλεύς μετέπειτα θά γείνης I

Γ.

'Η ^αίόη Μάκβεθ.

Ό χαρακτήρ τού Μάκβεθ αποτελεί αξιόλογου υπόδειγμα τής 

μεθόδου τού Σαικσπείρου περί τήν άπεικόνισιν τών τραγικών αύ
τού προσώπων. Διασαφίζων τήν πρώτην τού πάθους αφετηρίαν, 
παρακολουθεί τήν βαθμιαίαν αύτου άνάπτυξιν μέχρι τής κατα
στροφής, εις τρόπον ώςτε ό θεατής έχει προ αύτοϋ, ούχί μίαν 
κρίσιμον στιγμήν τής ύπάρξεως τού ήρωος, ώς έν τω άρχαίω θεά- 
τρω, άλλά τήν ιστορίαν ολόκληρον τής ψυχής αύτού άπ’ αρχής 
μέχρι τέλους. '0 Μάκβεθ δέν παρίσταται έν άρχή τού δράματος 
όποιος φαίνεται έν τή δευτέρα πράξει, ούδέ άποκαλύπτεται όλος 
έν τή δευτέρα ταύτη πράξει, άλλ’ έν τέλει μόνον τής τραγωδίας 
γνωρίζομεν αύτον κατά βάθος. Ουτω καί ό Όθέλλος δέν παρίςα- 
ται ευθύς άπ’ άρχής ζηλότυπος* άπ’ έναντίας, κατ’ άρχάς εχομεν 
έν αύτώ άνδρα ειλικρινή καί ευπιστον, ούδέν άλλο ποθοϋντα καί 
άπολαμβάνοντα ή τού έρωτος τήν ευτυχίαν. Τοιοϋτος και Τίμων 
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ο Αθηναίος, δςτις, πριν ή καταλήξη είς μισανθρωπίαν, σπαταλεΐ 
εις τούς περί αυτόν τήν φιλίαν καί τούς θησαυρούς του.

Άλλ’ έν τω προσώπω τής συζύγου τοΰ Μάκβεθ τολμώ εί- 
πεΐν, δτι ό ποιητής παραβαίνει τήν τοιαύτην ψυχολογικήν αύτοΰ 
μέθοδον. Άνευ ούδεμιάς προπαρασκευής φέρει αίφνης ενώπιον ή- 
μών τέρας κακίας, μή προειδοποιήσας ούδαμώς τόν θεατήν πόθεν 
ή τοσαύτη κακία, ή τουλάχιστον διά τί υπό τάς ύπαρχούσας έν 
τω δράματι περιστάσεις αναφαίνεται.

Δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, δτι ή κακία τών γυναικών υπερ
βαίνει τήν τών άνδρών, ώς καί ή Μήδεια ομολογεί έν Εύριπίδν]: 

πεφύκαμεν
γυναίκες εις μεν εσθλ’ άμηχανώταται, 
κακών δέ πάντων τέκτονες σοΦωταται.

Δυνάμεθα δ’, ώς πρός τοΰτο, νά έπιφέρωμεν καί έτέραν ίερωτέραν 
μαρτυρίαν, τήν τοΰ Ευαγγελίου αύτοΰ, έν ώ βλέπομεν τόν Ίη- 
σοΰν καί τούς αποστόλους άπαξ μόνον έκβάλλοντας έξ άνδρός 
πνεύματα ακάθαρτα πλείονα τοΰ ενός, ένώ έκ μιας και μόνης γυ
ναίκας επτά δλα δαιμόνια έξεβλήθησαν. Ταΰτα πάντα σημαίνου- 
σιν, δτι οπότε τό φΰλον, τό παρά Θεοΰ πλασθέν ασθενές καί εύ- 
αίσθητον, παρεκκλίνει τής ευθείας όδοΰ, άπολήγει είς διαφθοράν 
ταχυτέραν καί πληρεστέραν ή τό άγροικότερον, συνάμα δέ κα'ζ 
ίσχυρότερον, ανδρικόν φΰλον' δ δέ ποιητής δικαιούται όπωςδήπο- 
τε ν’ άπεικονίσφ τήν άνθρωπίνην φύσιν έν απάση αύτής τή μοχθη- 
ρία. Άλλά, δσω μεγαλειτέρα ή παρεκτροπή τής γυναικείας καρ- 
δίας, τοσούτω άναγκαιοτέρα ή έπεξήγησις τοΰ πώς προήχθη καί 
άνεπτύχθη ή τοιαύτη παρεκτροπή. Ό δέ Σαικσπεϊρος παρημέλησε 
νά ίκανοποιήση ώς πρός τοΰτο τήν δικαίαν ημών περιέργειαν, 
καθότι ή αρχή καί ή πρόοδος τής κακίας τής Λαίδης Μάκβεθ 
μένουσι πρός ημάς άγνωστοι, τό δέ ύπό δραματικήν έ'ποψιν 
σπουδαιότερον, ούδέ τών κινούντων αύτήν αίτιων έ'χομεν σαφή 

γνώσιν.
Παρίσταται κατά πρώτον έπί τής σκηνής άναγινώσκουσα έπι- 

στολήν τοΰ συζύγου της:
« Μέ άπήντησαν τήν ημέραν τής νίκης, καί αί άσφαλέστεραι

1 Ρ
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αποδείξεις μέ πείθουν οτι γνωρίζουν περισσότερα παρά οσον φθά
νει νους ανθρώπου. Ένώ μ’ έκαιεν ή επιθυμία νά τάς έρωτήσω 
καί άλλα, έ'γειναν αέρας καί μέσα είς τόν αέρα έχάθησαν. ’Ενω 
δέ έκστατικός έθαύμαζα πώς άνελήφθησαν, ήλθε μήνυμα τοϋ βα- 
σιλέως, οτι μέ αναγορεύει θάνην τοϋ Καουδώρ ! Μέ αύτόν τόν 

τίτλον μέ είχαν χαιρετίσει αί τρεις Μάγισσαι προτήτερα, και μέ 
παρέπεμψαν είς τά μέλλοντα νά γείνουν μέ τό : «Χαίρε σύ, ποϋ 
βασιλεύς θά γείνης.» Αύτά ένόμισα καλόν νά τά γνωστοποιήσω είς 
εσέ τήν άγαπημένην σύντροφον τών μεγαλείων μου, δια να μη 
στερηθής ο,τι σοϋ ανήκει άπό τήν χαράν μου, μή γνωρίζουσα τί 

μεγαλεΐον ακόμη σέ περιμένει.»

Γλάμης ιδού καί Καουδώρ ποϋ είσαι, καί θά γείνης 
κι’δ,τι σοϋ έταξαν. Άλλα φοβούμαι τήν ψυχήν σου, 
μή, μέ τής άγαθότητος το γάλα ζυμωμένη, 
τδν δρόμον τδν σιμώτερον νά πάρης δέν σ’ άφήση. 
Νά μεγαλώσης τδ ποθείς, φιλοδοξίαν έχεις, 
άλλά δέν έχεις και τδν νοϋν τδν πονηρόν, ποϋ πρέπει 
αυτά νά έχουν σύντροφον. "Ο,τι ποθείς νά έχης, 
μέ τδ καλδν τδ ήθελες. Τδ άδικον δέν θέλεις, 
άλλ’ δμως τδ ορέγεσαι αδίκως νά κερδήσης ....
Έλα έδώ, τδ θάρρος μου νά χύσω ’ς τήν ψυχήν σου, 
ώ I έλα, έλα γλήγορα, ή ανδρική μου γλώσσα 
νά κόψη τά έμπόδια ποϋ σέ άπομακρύνουν 
άπδ τδν κύκλον τδν χρυσόν, ποϋ φαίνεται κ’ ή Τύχη 
καί μία ύπερφυσική βοήθεια τδ θέλουν, 
νά σοϋ τδ βάλουν στέφανον ’ς τήν κεφαλήν. . ..

'Υπηρέτης εισερχόμενος αναγγέλλει τήν προσεχή άφιξιν τοϋ 
Μάκβεθ καί τοϋ βασιλέως Δώγκαν. α’Ετρελλάθηκες!» ανακρά
ζει ή Λαίδη Μάκβεθ, μόλις καί μετά βίας πειθομένη οτι ή Τύχη 

μετά τοσαύτης προθυμίας ύποβοηθεΐ τούς φονικούς σκοπούς της. 
Επαναλαμβάνει δέ, μετά τήν άναχώρησιν τοϋ άγγελιαφόρου, 

τόν μονόλογον’

*Ως κ’ ή φωνή έβράχνιασε τοϋ κόρακος, ποϋ κράζει
τδν ερχομόν τδν μαύρόν σου ’ς τους πύργους μου, ώ Δώγκαν ! 
Έλατε, ώ Δαιμόνια, ποϋ παρακολουθείτε
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τους φονικούς συλλογισμούς ! Ξεγυναικώσατέ με, 
άπό τά νύχια ’ς τήν κορφήν γεμίσατε με δλην 
μ’ άνηκουστην σκληρότητα ! Τό αϊμα πήξατε μου, 
τους δρόμους ολους ωράξατε είς τήν συνείδησίν μου, 
ώστε τής φύσεως φωνή εύσπλαγχνική καμμία 
νά μή ’μπορή τον φοβερόν σκοπόν μου νά κλονίση... . 
Έσεΐς, τοϋ φόνου όργανα οπού καί Ην πλανάσθε 
αόρατα, κ’έργάζεσθε κακόν είς τούς ανθρώπους, 
έλαιε, κάμετε χολήν’το γάλα τών μαστών μου I 
"Ελα καί συ, Νύκτα βαθειά, σκεπάσου με τοϋ "Λδου 
τον σκοτεινότερον καπνόν, ώστε ή μάχαιρά μου 
νά μή ’μπορέση τήν πληγήν νά βλέπη ποϋ θά κάμη, 
μήτ άπ’ έπάν’ ό Ούρανος νά μέ παραμονεύη
’πίσ’ άπ’τον πέπλον τής Νυκτός, καί νά φωνάζη : Στάσου!

Εις τοσαύτην ανεξήγητου έξαψιν καί ταραχήν ρίπτει αυτήν 
διά μιας ή άνάγνωσις έπιστολής, ευάρεστα μόνον αγγέλματα 
περιεχούσης. Άλλά διά τί τούτο; Ό Μάκβεθ συνέλαβε μέν αίφνι- 
δίως τον σκοπόν νά φονεύση τον βασιλέα, άλλά παρωρμήθη υπό 
τών λόγων τοϋ Δώγκαν, άναγορεύσαντος ώς διάδοχον τοϋ θρό
νου τον υιόν του, καί διαψεύσαντος ούτω τών Μαγίσσων τάς προ
φητείας. Άλλ’ έκ τής επιστολής ήδη ή Λαίδη Μάκβεθ πληρο
φορείται περί τών προφητειών και μόνων, αύται δέ χαράν μόνον 
και άγαλλίασιν έ'πρεπε νά προξενήσωσιν, ώς γράφει άλλως τε 
προς αύτήν δ Μάκβεθ. Διά τί έπιφέρουσιν αντίθετον όλως αποτέ
λεσμα ; Πρδς δικαιολόγησιν τής τοιαύτης έκρήξεως αισθημάτων 

άγριων ανάγκη νά προϋποθέσωμεν συνομιλίαν προγενεστέραν 
τών δυο συζυγών, καθ’ ήν άντηλλάγησαν πόθοι φιλόδοξοι καί 
σκοποί εγκληματικοί, ή προτροπήν τινα τής γυναικός πρός τον 
σύζυγον όπως καταλάβη διά τής βίας τον θρόνον. Άλλ’ ή τοι- 
αύτη συνδιάλεξις έγένετο έν άγνοια ημών είς τά παρασκήνια, 
προ τής άνυψώσεως τής αυλαίας. Ύίδη έ'χομεν προ οφθαλμών 

γυναίκα άναγινώσκουσαν έν επιστολή πράγματα εύχ άριστα, κα- 
ταλήγουσαν δέ είς συμπεράσματα αντιφατικά ολως πρός τά έν 
τή έπιστολή άναγνωσθέντα. «’Όντα ύπερφυσικά προφητεύουσιν 
είς τον σύζυγόν μου τιμάς καί μεγαλεία, δέν φαίνονται δέ ψευ- 
δόμενα, άφοϋ ή προφητεία έπληρώθη ήδη κατά τό ήμισυ. Θά 
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γίνωσι και τά έπίλοιπα. Το σκάφος ημών πλέει πλησίστιον πράς 
τον λιμένα, ό δ’ άνεμος έπιπνέει ούριος. *Αρα λοιπόν, έκμανήτε, 
ώ θύελλα», και πληρώσατε τρόμου και φρίκης τον αίθριον ουρα
νόν!» Τοιαύτη ή λογική της Λαίδης Μάκβεθ1). Άλλά τά έγ
κλημα, οίαδήποτε η επιτυχία αύτοΰ, είναι πράξις φοβερά, συνε
παγόμενη τήν βίαν και τήν άναστάτωσιν, όπως δ’ έν τή γαλήνη 
βίου εύδαίμονος διαπράξητις αίφνης κακούργημα, ανάγκη νά ύ- 

πάρχη, κατά το φαινόμενον τούλάχιστον, λόγος ισχυρός προς 
τοΰτο. ’Εν ελλείψει τοιούτου τίνος ελατηρίου έν τή διαγωγή τής 
Λαίδης Μάκβεθ, απορεί τις, έάν ό Σαικσπεϊρος ήθέλησεν έν τώ 

προσώπω αύτής νά παραστήση γυναίκα άληθή, ή τήν ένσάρκω- 
σιν τοΰ πονηρού, τον Διάβολον αυτόν, δμοιον μέν ηθικώς προς 
τάς δυσειδείς και γενειούχους Μαγίσσας, άλλ’ ύπό μορφήν εύει- 
δεστέραν.

Τδ πρόσωπόν σου 
βιβλίον είναι άνοικτόν, καλέ μου Μάκβεθ, οπού 
πράγματ’ αλλόκοτα ’μπορει καθένας ν’ άναγνώση. 
Θέλεις τδν κόσμον νά γελάς; Καθώς τδν κόσμον κάμνε. 
Χαράν νά λέγ’ ή γλωσσά σου, τδ μάτι σου, τδ χέρι, 
νά φαίνεσαι ’σάν τ’ άκακον τδ άνθος, πλήν νά εϊσαι 
τδ φίδι άποκάτω του.

Πώς άλλως ήδύνατο νά όμιλήση ό πειρασμός αυτός ;
"Οτε ό Μάκβεθ, πριν ή προβή είς τον φόνον τοΰ βασιλέως, τάν 

όποιον ξενίζει, καταλαμβάνεται ύπά δισταγμού έντιμου καί δια
κηρύττει ότι δέν θέλει νά σπρώξη μακρύτερον τά πράγμα, τότε 
πάλιν ό Σατανάς, ο έστιν ή σύζυγός του, ένισχύει διά τών έξής 
τήν κλονιζομένην άπόφασίν του"

Καί ή ελπίς ποΰ έτρεφες μή ήτο μεθυσμένη; 
ή μή άπεκοιμήθηκε ’ς τδ μεταξύ, και τώρα 
’ςυπνα, και βλέπει κίτρινη και καταφοβισμένη 
έκεΐνο, ποΰ έχαίρετο προτήτερα νά βλέπη; 
τδ μέτρον τής αγάπης σου μέ τοΰτο μοΰ τδ δίδεις.

4) Ό μεταφραστής άρκεΐται νά παρατήρηση, δτι δέν παραδέχεται 
άπάσβς ενταύθα τοΰ ουγγραφέως τάς ένστάσεις.
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Τδ δ,τι έχεις ’ς την καρδιάν, ώ άνθρωπε, φοβείσαι 
νά δείξης με τα έργα σου, με τήν παλικαριάν σου ; 
Θέλεις αύτό, ποΰ έκτιμας ώς στολισμόν τοΰ βίου, 
και άνανδρος ’ς τήν ιΓδιαν σου έκτίμησιν νά εϊσαι; 
Θέλεις ν’ άιοίνης πάντοτε κατόπιν απ’ τδ θέλω 
ν’ άκολουθή τδ δέν τολμώ;

Μ ά κβ. Παρακαλώ, σιώπα.

Τολμώ να κάμω κάθε τι όπου άρμόζει ’ς άνδρα. 
"Οποιος πλειότερα τολμά, άνδρας δέν είναι.

Λαίδη Μ. Τότε,
τί ήσουν δταν μ’ έλεγες λοιπδν τδ σχέδιόν σου ; 
Τότε ποΰ είχες τήν καρδιάν καί νά τδ έκτελέσης, 
τότ’ ήσουν άνδρας I Κι’ άν μπορής νά είσαι κι’ άπδ τότε 
άκόμη γενναιότερος, τόσον θά είσαι άνδρας !
Δέν ’βοηθοΰσ’ ουτ’ ό καιρός ούτε ό τόπος τότε, 
και δμως ήθελες έσυ νά φέρης και τά δύο. 
Ίδου ποΰ ήλθαν μόνα των, άλλά, ένψ τά ηυρες, 
συ χάνεσαι. — Τδ γάλα μου τδ έδωσα και ’ξευρω 
πόσον μιά μάνα τ’ άγαπα τδ βρέφος ποΰ βυζάνει· 
πλήν κι’ άν μ’ έγλυκοκύταζε ’ς τά μάτια τδ παιδί μου, 
θά ή'ρπαζα τήν ^όγαν μου άπ’ τ’ απαλά του γουλιά 
νά τοΰ συντρίψω τά μυαλά, έάν τδ είχα δρκον, 
καθώς έσύ ώρκίσθηκες ’ς αύτδ!

Ταϋτα είναι σατανικά όντως, άν δ’ ή λέγουσα είναι ούχί δαί
μων άλλά γυνή, τδ πράγμα φαίνεται ύπερβαΐνον τήν αλήθειαν 

και τήν φύσιν...
Άλλ’ όπωςδήποτε, ή τραγωδία αύτη είναι άναντιρρήτως, ώς 

σύνθεσις, τό ώραιότερον τών ποιητικών τοΰ Σαικσπείρου έργων* 
επειδή δ’ ό χαρακτήρ τής Λαίδης Μάκβεθ, καίτοι προκαλών τάς 
ύποδειχθείσας ένστάσεις, συνέχεται δμως άδιαρρήκτως μετά τής 
όλης έν τώ ποιήματι δράσεως (ούχί ώς το άχαρι τοΰ θυρωροΰ 
έπεισόδιον έν τή γ’. σκηνή τής Β'. πράξεως, τδ όποιον δύναται 
ν’ άπαλειφθή, θεωρούμενον καί ώς ΰποβολιμαΐον), διά τοΰτο οί 
σχολιασταί άπεπειράθησαν παντοίοις τρόποις, ν’ άνεύρωσι σύνδε

σμόν τινα, συνέχοντα τδ παρά φύσιν πρόσωπον τοΰτο μετά τής 
συνήθους καί πραγματικής ανθρώπινης φύσεως. Επέτυχαν δ’ ευ- 
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κόλως, καθότι ώς πρός τούτο ό Σαικσπεΐρος είναι ο,τι καί αί 
'Ιεραί Γραφαί : δ ζητών εύρήσει.

Τά πρός άναστήλωσιν τής Λαίδης Μάκβεθ γραφέντα σχόλια 
άποτελούσι μνημεΐον Σαικσπειρείου ερμηνείας, πλήρες αφελούς 
σοφιστείας, ήτις έστιν δτε έξελήφθη άντι έμβριθείας. Παρετηρηθη, 
λόγου χάριν, οτι η Λαίδη ήγάπα τον σύζυγόν της. — Αληθώς, 
αύτη παρίσταται άφωσιωμένη ολως είς τον Μάκβεθ, χάριν εκεί
νου ζητούσα την δόξαν καί τά μεγαλεία, ούχί δι’ έαυτήν. — 

Παρετηρηθη προσέτι, οτι δ Μάκβεθ την ονομάζει πουλάκι μον, 
και ηθέλησαν οί τοιούτοι σχολιασταί διά της τρυφερότητος τοΰ 
θηριώδους ζεύγους τούτου νά μαλάξωσι την καρδίαν ημών. Είς 
αύτών δέν έχει λόγους πρός έκφρασιν της συγκινήσεως, ύφ’ ής 
καταλαμβάνεται, άναλογιζόμενος οτι μετά τό συμπόσιον, τοΰ 
όποιου την εύθυμίαν κατέστρεψεν δ Μάκβεθ διά της φρεναπάτης 
του, ή σύζυγος αύτού αντί πάσης έπιπλήξεως προτρέπει αύτόν 

νά ύπάγη είς την κλίνην του ! Είς τήν ρωμαντικήν έν Γερμανία 
σχολη'ν, προεξάρχοντος τού Tieck, οφείλονται αί τοιαύται ανα
καλύψεις, δι’ών ή Λαίδη Μάκβεθ περιβάλλεται τον διπλούν 
στέφανον τής αρετής καί τού μαρτυρίου !

Ταύτα πάντα έχουσι πολύ τό γελοΐον. Ούδέν έν τω προσώπω 
τής Λαίδης Μάκβεθ τό άποδεικνύον τήν έν αύτώ ΰπαρξιν τοΰ 
ηθικού ανθρώπου. Ό Μάκβεθ κατέστρεψε, εί καί μετά κόπου, 
τήν συνείδησιν έντός τής καρδίαςτου, άλλά συνείδησιν ή Λαίδη 
Μάκβεθ ούδέποτε φαίνεται άποκτήσασα. Καί όμως ύπάρχει τι 
τό συνδέον αύτήν πρός τήν ανθρωπότητα. Καίτοι ξένη πρός ή- 
μάς υπό ηθικήν έποψιν, ώς πλάσμα όμως φυσικόν, διά τού νευρι
κού αύτής οργανισμού, υπάγεται είς τό γυναικεϊον φύλον. Όμιλεΐ 
που περί τής σμικρότητος τών χειρών αύτής, έν συνόλω δέ 
φανταζόμεθα αύτήν μικρόσωμον καί λεπτοφυή, ούδέ πρέπει νά 

παριστα τό πρόσωπον έπι τής σκηνής ηθοποιός ρωμαλέα, εύσαρ
κος και μεγαλόσωμος. Άπ’ έναντίας, άνάγκη νά μεταδίδηται 
εις τον θεατήν ή έντύπωσις τής άντιθέσεως μεταξύ τής σωματι
κής ασθένειας τής ήρωίδος καί τού έμφορούντος αύτήν μένους.

Ούδέν, λέγομεν, εν τώ προσώπω τής Λαίδης Μάκβεθ τό φυ
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σικόν ή άνεπιτήδευτον. Κατά την ώραν τής δολοφονίας πίνει 
ποτόν μεθυστικόν όπως έξαφθή, οτε δέ ό Μάκβεθ λέγει οτι έφό- 
νευσε τούς δύο παρακοιμωμένους υπηρέτας τοϋ βασιλέως Δώγ
καν, λειποθυμεΐ αΰτη. Παρ’ ολίγον έφόνευεν αυτή τον Δώγκαν, 
άλλά δέν έτόλμ.ησε λέγει, διότι

μ’ έφάνη 
πώς βλέπω τον πατέρα μου έκεΐ ποΰ έκοιματο.

Μετά την πρώτην έ'ζαψιν και κίνησιν επέρχεται στάσις εντε
λής και αδράνεια. Μετά τόν φόνον τοϋ Δώγκαν, ούδεμίαν, είτε 
πρωτοβουλίαν είτε μετοχήν, λαμβάνει ή Λαίδη Μάκβεθ είς τά 
μ.ετέπειτα κακουργήματα, ούδέ παρουσιάζεται σχεδόν, έκτος 
κατά την περιβόητον σκηνήν της ύπνοβασίας, οπότε φαίνεται ή 
πλήρης τοϋ οργανισμού αύτής κατάπτωσις.

Ό φόνος τοϋ Δώγκαν συνεπέφερε τήν δολοφονίαν τοΰ Βάγκου, 
τήν σφαγήν τής οικογένειας τοϋ Μακδώφ, τις οίδεν δπόσα είσέτι 
εγκλήματα, άλλ’ ούδέν τούτων προέβλεπεν εκείνη, δτε, μεθ’ όσης 
έκέκτητο δυνάμεως, είργάζετο ύπέρ τής θανατώσεως τοϋ γηραιοϋ 
βασιλέως. Μή φέρουσα ήδη τοιούτου βάρους τήν πίεσιν άποκάμνει 
κα'ι καταπίπτει. Δέν μετανοεί, ούδ’έκφράζει ούδαμοϋ τήν συναί- 
σθησιν τής καταπατήσεως ήθικοϋ τίνος νόμου, άλλ’ ή φρίκη τών 
γενομένων, — εί μή δ φόβος μελλούσης κρίσεως καί άνταποδό- 
σεως, — κλονίζει τάς φρένας αύτής καί προκαλεΐ τήν γνωστήν 
εκείνην νόσον, καθ’ ήν δ πάσχων προδίδει ένω κοιμάται διά τών 
λόγων ή τών αύτοματικών πράξεών του τά βαρύνοντα τόν νοϋν 
καί τήν καρδίαν αύτοϋ.

'Ο ιατρός. Δυο νύκτας αγρύπνησα έδώ μαζή σου, άλλα δέν είδα ν’α
ληθεύσουν οσα μου είπες. Άπο πότε περίπατε! ’ς τδν ύπνον της ;

Ή θ α λα μ ηπόλος. Άφ’ δτου ό βασιλεύς έπήγε ’ς τδν πόλεμον. Πολ- 
λαΐς φοραΐς τήν είδα νά σηκόνεται άπδ τδ στρώμα, νά φορή τά νυ
χτικά της, ν’άνοίγη τδ γραφεΐόν της, νά παίρνη χαρτί, νά τδ δι- 
πλόνη, νά γράφη, νά διαβάζη οσα έγραψε, καί έπειτα νά τδ βουλόνη, 
καί νά ξαναγυρίζη εις τδ κρεββάτι της· καί όλα αύτά ένω ήτο κοιμι
σμένη.

‘0 ιατρός. Μεγάλη τής φύσεως διατάραςις! Ν’ άπολαμβάνη τά α
γαθά τοϋ ύπνου, και είς τδν ίδιον καιρόν νά κάμνη ώσάν νά ήτο έξυ-
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πνη! Εις αυτά τά κοιμισμένα πήγαινε κ’ έλα της, έκτος τοΰ νά περί· 
πατή καί νά κάμνη δσα μοΰ είπες, τήν ήκουσες ποτέ νά λέγη τίποτε", 

θ α λα μ η π. Τήν ηκουσα νά λέγη πράγματα, τά όποια δέν ήμπορώ νά 
ίπαναλάοω. . . . Κυτταξε! Νά την I “Ερχεται. Καθώς πάντοτε, και, 
μά τήν ψυχήν μου, κοιμάται ’ς τά βαθειά !

Ιατρός. Ποΰ ηΰρε τό φως ;
Θ α λ α μ. ΤΗτον ’ς τό πλάγι της. “Εχει άκατάπαυστα τόν λύχνον 

κοντά της καί καίει. Είναι ή θέλησίς της.

Ί α τ ρ ό ς. Ίδέ, έχει τά μάτια άνοικτά.
Θαλαμ. Ναί, όμως ό νοΰς των είναι κλεισμένος.

Ιατρός. Τί κάμνει τώρα; Κότταξε πώς τρίβει τά χέρια της.
Θαλαμ. Τό έχει συνήθειαν· ώσάν νά πλύνεται. Τήν είδα νά τό κά“ 

2 * — rf \ * /μνη εν τέταρτον της ώρας, χωρίς να παυη.
Λαίδη Μ. Ακόμη έχει μίαν κηλΐδα.
Ιατρός. “Ακούε ! Όμιλεΐ. Θά γράψω όσα λέγει διά νά τά ένθυμοΰ- 

μαι καλλίτερα.
Λ α ( δη Μ. "Εβγα, κηλίς κατηραμένη! “Εβγα, σου λέγω. . .Μία! δόο · 

— Είναι ώρα νά γείνη τό πράγμα. ..'II κόλασις είναι σκοτεινή!. .· 
Εντροπή, άνδρα μου, έντροπή ! Στρατιώτης και νά φοβήται I... Τί 
σέ μέλλει άν τό μάθουν, άφοΰ κάνεις δέν ήμπορεΐ νά μάς ζητήση λό
γον. Ποιος όμως ήμποροΰσε νά τό φαντασθή, ότι ό γέρος είχε τόσον 
αίμα μεσάτου! ....'Ο θάνης τοΰ Φάϋρ εΤχε γυναίκα· ποΰ είναι 
τώρα !.... Τί; δέν θά παστρεύσουν ποτέ αυτά τά χέρια I... Φθά
νει, άνδρα μου, φθάνει! Τά χαλνάς ολα μέ τ’ άνατριχιάσματά σου.

Ιατρός. Νά δά! Νά δά ! ήκουσες δσα δέν έπρεπε.

Θαλαμ. Αυτή είπεν δσα δέν έπρεπε! Τά δσα ’ξεύρει, ό θεός τδ γνω
ρίζει.

Λαίδη Μ. Μυρίζει ακόμη τδ αίμα. 'Όλα τ’άρώματα της Αραβίας 
δέν ήμποροΰν πλέον νά μοσχομυρίσουν αύτδ τδ χεράκι. “Ωχ! ώχ! ώχ!

Ιατρός. Τί άναστεναγμός ! Βαρειάν καρδιάν ποΰ έχει!. . ..

Λαίδη Μ. Πλύνε τά χέρια σου" βάλε τδ νυκτικόν σου. Μήν είσαι 
τόσον χλωμός ! Σοΰ τδ λέγω καί πάλιν· ό Βάγκος είναι ’ς τδν τά
φον του. Δέν ήμπορεΐ νά έβγη άπδ τδ μνήμα ! . . . ’ς τδ στρώμα ! 
’ς τδ στρώμα! Κτυποΰν ’ς τήν θύραν. —“Ελα, έλα, έλα, έλα. Δός 
μου τδ χέρι σου. 'Ό,τι έγεινε δέν ξεγίνεται! ’ς τδ στρώμα! ’ς τδ 
στρώμα !

Ιδού ο,τι ε/ει ανθρώπινον ή γυνή αύτη : αδυναμία σωματική, διά
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νοια νοσούσα, και έπί τέλους φρενοβλάβεια,—τοιοΰτος ό βιος της. 
■—Ένω δ’ ό σύζυγός της μάχεται καί αποθνήσκει ώς ήρως, αυτή, 
δαίμων αληθής έξελθών τοϋ Άδου όπως κολάση τον Μάκβεθ, 
επιστρέφει έκουσίως είς τον Άδην, αύτοχειριαζομένη.

Έ Λαίδη Μάκβεθ παρεβλήθη συχνάκις προς διαφόρους έν τη 
αρχαία τραγωδία γυναίκας, ιδίως δέ πρός τήν Κλυταιμνήστραν, 
άλλ’ αυτή υπερτερεί μεγάλως κατά τήν τραγικότητα, ούδεμία 
δ’ αληθώς υπάρχει μεταξύ τών δύο σχέσις. Ή κινούσα τόν Μάκ
βεθ καί τήν σύζυγόν του φιλοδοξία φαίνεται ολως ευτελής καί 
μηδαμινή, παραβαλλομένη πρός τό αίσθημα, δπερ εξοπλίζει τήν 
μητέρα τής Ίφιγενείας κατά τοϋ Άγαμέμνονος. Υπάρχει, ναι 
μέν, έξωτερική τις όμοιότης μεταξύ τής ήρωίδος τοϋ Αισχύλου 

και τής τοΰ Σαικσπείρου, καθ’ οσον άμφότεραι, ύποκρύπτουσαι 
έπιδεξίως τούς σκοπούς αύτών, δολοφονοϋσιν, έξάπτονται δέ ώς 
θηρία αίμοβόρα ύπό τής όρέξεως τοϋ φόνου καί τοϋ αίματος. ’Αλλ’ 
ο παραλληλισμός δέν προβαίνει περαιτέρω, οι δέ χαρακτήρες δια- 
φέρουσιν οσω καί τά κινοΰντα έκάστην αίτια. Ή μέν Κλυται
μνήστρα, γίγας τήν τε ψυχήν καί τό ήθος, υπερβαίνει κατά τήν 
δύναμιν άπάσας τάς γυναίκας τοϋ αρχαίου καί τοϋ νεωτέρου θεά
τρου. Έπερειδομένη έπί τής ισχύος αύτής, μένει άτάραχος καί κυ
ρία αείποτε έαυτής. ΤΙ δέ Λαίδη Μάκβεθ διά τής παραφοράς 

αύτής τών έκφράσεών της μαρτυρεί ότι συναισθάνεται τήν αδυ
ναμίαν της. Τής Έλληνίδος οί λόγοι συμφωνοϋσι μετά τών έρ
γων, καί οί στοχασμοί μετά τών λόγων, πάσα δ’ αύτής λέξις 
πείθει ήμάς, ότι ή λέγουσα δύναται καί νά πράξη οσα λέγει. Ου
δέποτε ή τέχνη παρήγαγεν ίνδαλμα έξισούμενον μετά τής Κλυ

ταιμνήστρας ταύτης ώς πρός τήν πλαστικότητα, ήτις αποτελεί 
τό ίδιάζον χαρακτηριστικόν καί τό κάλλος τών προσώπων τής 
αρχαίας τραγωδίας. Ή Κλυταιμνήστρα ουδέ λειποθυμεΐ ώς ή 
Άγγλίς, ούδ’ έξάπτει έαυτήν διά μεθυστικών ποτών, ούδ’ ύπό 
εφιάλτου ένοχλείται τάς νύκτας, ούδέ κατέχεται ύπό φόβου, ή 
αισχύνης, ή τύψεων τής συνειδήσεως. Ό φόνος τοΰ Άγαμέμνονος 
δέν έπιφέρει κλονισμόν είς τά νεύρα ή τον εγκέφαλόν της, άλλ’ 
άπ’ εναντίας ευφραίνει και ενισχύει αύτήν’
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’Εμοι δ’ αγών δδ’ ούκ αφρόντιστος πάλαι 
νίκης παλαιάς ήλθε, συν χρόνω γε μην' 
εστηκα δ’ ενθ’ επεσε έπ’ έξειργασμένοις. 
Ουτω δ επραξα (και τάδ’ούκ άρνησομαί') 
ώς μήτε ικεύγειν μήτ’ άμυνεσθαι μορον. 
άπειρον άμφίβληστρον, ώςπερ ιχθύων, 
περιστιχίζω, πλούτον ειματος κακόν. 
Παίω δέ νιν δίς· καν δυοΐν οίμώγμασιν 
μεθήκεν αυτού κώλα* και πεπτωκοτι 
τρίτην έπενδίδωμι, τού κατά χθονδς 
"Λδου νεκρών σωτήρος εύκταίαν χάριν. 
Ούτω τδν αύτού θυμόν όρμαίνει πεσών* 
κάκφυσιών όξεΐαν αι'ματος σφαγήν 
βάλλει μ’ έρεμνή ψεκάδι φοινίας δρόσου, 
χαίρουσαν ούδέν ήσσον, ή Διδς νότω 
γαν, ει σπορητδς κάλυκος έν λοχευμασιν. 
ώς ώδ’ έχόντων, πρέσβος ’Αργείων τόδε, 
χαίροιτ’άν, εί χαίροιτ’, έγώ δ’έπεύχομαι.. . 
’Εγώ δ’ άτρέστφ καρδία πρδς είδότας 
λέγω. Σύ δ’ αΐνειν είτε με ψέγειν θέλεις, 
ομοιον. Ούτός έστιν Αγαμέμνων, έμδς 
πόσις, νεκρός δέ τήςδε δεξιάς χερός, 
έργον δικαίας τέκτονος. Τάδ’ ώδ’ εχει!

Έν τή τραγωδία του Σοφοκλέους ή Κλυταιμνήστρα αποβάλ

λει το μεγαλοπρεπές τοΰτο ήθος αγάλματος ώσει μαρμάρινου, 
μεταβάλλεται δ’ είς γυναίκα ήπιωτέραν και χρηστοτέραν. '11 θυ- 
γάτηρ αύτής, ή Ήλεκτρα, ανακαλεί πως τήν Λαίδην Μάκβεθ.

Κατά τον παρά τοΐς άρχαίοις θειον θεσμόν τής δίκης, ή Κλυ
ταιμνήστρα λαμβάνει τά αντίποινα τοϋ φόνου τοΰ Άγαμέμνο- 
νος διά χειρδς τών τέκνων εκείνου, τοΰ ’Ορέστου και τής Ήλέ- 
κτρας. Κατά τήν διάπραξιν τοΰ φόνου ή Ήλέκτρα παροτρύνει 
τον Όρέστην και «εφάπτεται τοΰ ξίφους του.» Σκληρόν τοΰτο ώς 
και ά'παντα οσα προς τήν μητέρα λέγει και πράττει ή Ήλέκτρα. 
Έν συνόλω δέ αυτή έχει τι το καθ’ ύπερβολήν ωμόν ώς πρδς η
μάς τούς νεωτέρους, ένω, ώς πρδς τούς αρχαίους, τής μητρδς αύ
τής ό χαρακτήρ φαίνεται ήπιώτερος τοΰ δέοντος. ’Αλλ’ δ Σοφο
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κλής εκπροσωπεί περίοδον μεταβάσεως μεταξύ τοΰ ύψους τοΰ 
Αισχύλου καί τοΰ πάθους τοΰ Εύριπίδου.

Έν Ευριπίδη ή τραχύτης τών άρχαίων χθων έξημεροΰται, οί 
δέ χαρακτήρες έν τω θεάτρω αύτοΰ προςλαμβάνουσι τύπον αν

θρώπινον δλως. Αληθώς, ή Ήλεκτρα του παρίσταται κατ’ άρχάς 
άκαμπτος καί ανάλγητος, έξαπατα δ’ ημάς ώς πρός της ψυχής 
αύτής την φύσιν, δτε βλέπουσα τόν Όρέστην διστάζοντα, ώς ό 
Μάκβεθ, προ τοΰ φόνου, λέγει:

Μών σ’ οίκτος είχε, μητρός ώς είδες δέμας;
Ορ. Φευ!

Πώς γάρ κτανώ νιν, ή μ’ έθρεψε κάτεκεν;
Ή λ. "Ωσπερ πατέρα σδν ήδε κάμόν ώλεσεν.

Άλλά, μετά το έγκλημα, ή καρδια της διαρρήγνυται έν σκηνη 
θαυμασία, τής οποίας παθητικωτέρα δέν υπάρχει έν τω θεάτρω.

Η λ. Δακρυτ’ ά'γαν, ώ σύγγον’, αιτία δ’ έγώ· 
διά πυρδς έμολον ά τάλαινα ματρί τάδ’, 
ά μ’ ετικτε κούραν.

Ό ρ. Ίώ, Φοϊβ’, άνόμνησας δίκαν, 
άφαντα φανερά δ’ έξέπρα- 
ξας άχεα άπό γας έλλανίδος. 
Τίνα δ’ έτέραν μόλω πόλιν j τίς ξένος, 
τίς ευσεβής έμδν κάρα 
προσόψεται ματέρα κτανόντος;

Ή λ. Ίώ, ίώ μοι. Ποΐ δ’ έγώ, τίν’ είς /ορόν, 
τίνα γάμον εΤμε ς τίς πόσις με δέξεται 
νυμφικάς είς εύνάς ·

Ό ρ. Κατεΐδες, οΐον ά τάλαιν’ έών πέπλων 
έξέβαλ’, έδειξε μαστόν έν φοναΐσιν, 
ίώ μοι, πρός πέδω 
τιΟεΐσα γούνα μέλεα j τακόμαν δ’ έγώ. 
Βοάν δ’ έλασκε τάνδε, πρός γένυν έμάν 
τιΟεΐσα χεΐρα .· Τέκος έμόν, λιταίνω- 
παρήδων τ’ έξ έμάν 
έκρημναθ’, ώστε χέρας έμάς λιπεΐν βέλος. .. 
Έγώ μέν έπιβαλών φάρη κόραις έμα?ς 
φασγάνω κατηρξάμαν 
ματέρος έσω δέρας μεθείς. 
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α Δεινά δ’είργάσω, φίλα, κασίγνητον ου θέλοντα.» f'O έστιν, ή 
Ήλέκτρα φέρει είς πειρασμόν τόν Όρέστην, ώς ή Λαίδη Μάκβεθ 
τόν σύζυγόν της. Έν γένει δέ, και έν τω θεάτρω καί έν τω βίω, 
τόν πειρασμόν έκπροσωπεΐ, άπό τής Εΰας, ή γυνή’ ή σαρξ ασθε
νής, άλλά τό πνεύμα αυτής πρόθυμον. Ή πρωτοβουλία ανήκει είς 
ταύτην, διότι έχει τήν διάνοιαν ζωηροτέραν, εί και ήττον εύ- 
ρεϊαν, τοϋ άνδρός. Ούτος κατά τήν ώραν τής έκτελέσεως άνα- 
χαιτίζεται ύπό σκέψεων παμπληθών, τών οποίων ή γυνή, καθ’ 8 
εύπαθεστέρα, μένει άπηλλαγμένη. Ή διάνοια αύτής, μή διασπω- 
μένη ένθεν κάκεΐθεν, δέν άποπλανάταΓ βλέπουσα δ’ εύκρινώς τά 
ενώπιον αύτής κείμενα, δύναται, έν στιγμή κινδύνου ή κρίσεως, 
νά ίδη διέξοδον ή άπαλλαγήν, οπού ό νους τοϋ ίσχυροτέρου φύ
λου έκθαιχβοϋται.

Ούτως ή Λαίδη Μάκβεθ, ούχί ό σύζυγος αύτής, σχεδιάζει τά 
τής δολοφονίας τοϋ Δωγκαν, ούτος δ’ έξίσταται καί θαυμάζει 
άκούων τό τέχνασμα, δι’ ού ή Λαίδη προτίθεται νά έπιρρίψη έπί 
τών κοιμωμένων δούλων τήν εύθύνην τοϋ έγκλήματος, έξασφαλί- 
ζουσα τήν επιτυχίαν αύτοϋ. ρΟτε δ’ έν μέσω τοϋ συμποσίου ό 
Μάκβεθ, βλέπων τό φάσμα τοϋ Βάγκου, γίνεται άλλος έξ άλ
λου, αύτη άναδεικνύει παρρησίαν πνεύματος έτι μάλλον άξιο- 
θαύμαστον, συνάμα δέ και ήττον άπεχθή. Έν τή σκηνή ταύτη 
ή Λαίδη Μάκβεθ άναφαίνεται άνωτέρα έαυτής. Οί συνευωχούμε- 
νοι εγείρονται εμβρόντητοι τής τραπέζης’

Καλά δεν εΐν’ ό βασιλεύς, αύθένται· σηκωθήτε. 
Λαίδη Μ. Καθήσατε, αύθέντα'. μου- αυτό συχνά τό έχει, 

ακόμη κι’ άπ’ τά νειάτα του. Κανείς σας μή σαλεύση. 
τό πράγμα είναι τής στιγμής- θά τοϋ πέραση τώρα. 
Άνίσως τόν προσέχετε και τόν παρατηρήτε, 
θά πειραχθή, καί τό κακόν χειρότερον θά γείνη. 
Άφήτέτον καί τρώγετε, ώ φίλοι.

Στρεφομένη δέ πρός τόν Μάκβεθ:

"Ανδρας είσαι !

Παρεβλήθη ή Λαίδη Μάκβεθ και πρός έτέραν τής αρχαίας 
τραγωδίας ήρωϊδα, τήν Μήδειαν τοϋ Ευριπίδου. Τήν πρώτην ά-
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φορμήν πρός την τοιαύτην σύγκρισιν παρέσχεν ίσως ή φρικώδης 
εκείνη της Λαίδης Μάκβεθ έκφρασις:

Τδ γάλα μου τδ έδωκα, χαι’ξεύεω 
πώς τάγαπά τδ βρέφος της μια μάνα πού βυζάνει. 
Πλήν, κι’ άν μ’ έγλυκοκύταζε ’ς τά μάτια τδ παιδί μου, 
θά ήρπαζα την ^όγαν μου άπ’ τάπαλά του γουλιά 
νά τοΰ συντρίψω τά μυαλά, έάν τδ είχα δρχον, 
καθώς έσύ ώρκίσθηκες ς’ αύτό I

Άλλά τής Λαίδης Μάκβεθ οί λόγοι προζενοϋσι φρίκην μεγα- 
λειτέραν ή τά έργα τής Μηδείας. Αυτή φονεύει τά ίδια τέκνα, 
τά τέκνα τοΰ Ίάσονος, όπως έκδικηθή κατά του απίστου πα- 
τρός αύτών. Άλλά σφαγιάζουσα τά αθώα εκείνα θύματα κατέ- 

χεται ύπο τρόμου, ύπο οίκτου, και ελεεινολογεί έαυτην’

Φεΰ, φεΰ I τί προσδέρκεσθέ μ’ δμμασιν, τέκνα , 
τί προσγελατε τδν πανύστατον γέλων ς 
Αίαΐ· τί δράσω-, χαρδία γάρ ο’ίχεται, 
γυναίκες, δμμα φαιδρόν ώς εΐδον τέκνων. 
Ούκ άν δυναίμην. χαιρέτω βουλεύματα 
τά πρόσθεν....

Δότ’, ώ τέκνα, 
δότ’ άσπάσασθαι μητρΐ δεξιάν χέρα. 
ΤΩ φιλτάτη χειρ, φίλτατον δέ μοι κάρα 
και σχήμα και πρόσωπον εύγενές τέκνων, 
εύδαιμονοΐτον, άλλ’ έκεϊ· τά δ’ ένθάδε 
πατήρ άφιίλετ’· ώ γλυκεία προσβολή, 
ω μαλθακός χρώς πνεύμα θ’ ήδιστον τέκνων. 
Χωρεΐτε χωρεΐτ’- ούκέτ’ είμι προσβλέπειν 
οια τ’ ές δμας, άλλά νικώμαι κακοΐς.

’Εν τώ νεωτέρω θεάτρω ήδύνατό τις μετά πλείστων αίμοβο- 
ρων καί δοξομανών ήρωίδων νά παραλληλία·/) τήν Λαίδην Μάκ
βεθ. . . . άλλ’ οί τοιοΰτοι παραλληλισμοί δέν ένδιαφέρουσιν 
ημάς όσον οί πρδς τάς τής αρχαιότητας.

Δ. Β.
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(μετά τριών πινάκων).

Ό 'Ηρόδοτος διηγείται κατά πλάτος (Ε', 92) οτι οί έν Κο- 

ρίνθω άρχοντες Βακχιάόαι, φοβούμενοι κατά χρησμόν τινα τον 
έκ τής Λάβδας της γυναικός τού Ήετίωνος τεχθησόμενον ώς 

μέλλοντα νά καταλύσ*/) αύτών την αρχήν, άπεφάσισαν νά φονεύ- 
σωσι τόν γόνον τού Ήετίωνος, και άποστείλαντες έξ έαυτών 
άνδρας ευθύς μετά τόν τοκετόν της Λάβδας έζήτουν τό παιδίον. 
Ή δέ μητηρ έννοήσασα την έπιβουλήν κατέκρυψεν αύτό είς κι
βωτόν, ην οί Κορίνθιοι χυύέ.Ιην ώνόμαζον. Ουτω δέ σωθείς έπω- 
νομάσθη ό υίός αύτής ΚνύεΛος^ καί ούτος είνε ό μετέπειτα τυ- 
ραννήσας έν Κορίνθω καί πατήρ γινόμενος τού Περιάνδρου. Καί 
δ μέν Ηρόδοτος ούδέν πλέον διηγείται περί της σωτηριώδους 
εκείνης κυψέλης’ ό δέ Παυσανίας (Ε', ιζ', 5) μνημονεύει μέν συν- 
τομώτατα την ιστορίαν ταύτην, προσθέτει δέ ότι «τής σωτηρίας 
ένεκα τού Κυψέλου τό άπ’ αυτού γένος οί ονομαζόμενοι Κυψελί- 
δαι την Λάρνακα είς 'Ολυμπίαν ανέθεσαν.» Καί ταύτην τήν 

λαρνακα έ'πειτα περιγράφει αύτός μετά πολλής λεπτομέρειας έν 
τρισί περίπου κεφαλαίοις.

Δυστυχώς όμως είτε διά τό άναμφισβήτητον γάσμα τό έν αρ

χή τού περί τής λάρνακας λόγου είτε δι’ αμέλειαν δ Παυσανίας 
ούδεμίαν ήμϊν παρέχει είδησιν ούτε περί τού σχήματος ούτε περί 
τού μεγέθους ούτε περί τής έν τω όπισθοδόμω τού Ηραίου, όπου 
άνέκειτο, τοιαότης ή τοιαύτης ίδρύσεως τού περιφανούς έκείνου 
μνημείου τής αρχαίας γλυπτικής. δέ περίστασις αύτη παρή- 
γαγε τάς μεταςύ φιλολόγων καί αρχαιολόγων διαφωνίας περί 
τής ερμηνείας τού Παυσανίου, τουτέστι περί τής ορθής έπι τής 
λάρνακος κατατάζεως τών παραστάσεων. Άπό τού πρώτου περί 
τού θέματος τούτου πραγματευθέντος Heyne (iiber den Kasten 
des Cypselus etc. Gottingen 1770) μ·έχρι τού τελευταίου, 
όσον έμοί γνωστόν, J. Overbeck (iiber die Lade des Ky-
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pselos, 1865) έξηνέχθησαν πολλαί και διάφοροι γνώμαι. Μιαν 
έκάστην τούτων ενταύθα νά μνημονεύσω κρίνω περιττόν, άφ’ ού έν 
τω είρημένω συγγράμματι του Overbeck εύρίσκονται άπασαι 
ακριβέστατα άναγεγραμμέναι. "Ο,τι πρδς τδν σκοπδν ημών συν
τελεί είνε οτι αί ποικίλαι αύται γνώμαι, πλήν τών έκ πρώτης 
οψεως προφανώς άνυποστάτων, δύνανται νά συγκεφαλαιωθώσιν 
είς τάς έξης δύω. Κατά την μίαν, ήν πρεσβεύουσι μάλιστα οί 
φιλόλογοι Heyne καί Schubart και οι καλλιτεχνικοί Quatre- 
mere de Quincy και Ruhl, ή λάρναξ είχε σχήμα μέν τδ τών 

σαρκοφάγων ή τών γνωστών έν τη ανατολή τετραγωνικών έπιμή- 
κων κιβωτίων τών είς άπόθεσιν ένδυμάτων μάλιστα χρησίμων, 
τάς δέ παραστάσεις διατεθειμένας έπί τών πέντε ορατών αυτής 
έπιφανειών ή έδρών (καί αύται είνε αί πέντε χώραι τοϋ Παυσανίου). 
ήτο δέ ιδρυμένη ούτως, ώστε νά είνε περίοπτος*). Κατά δέ την 
έτέραν, ήν έξηνεγκε μέν δ Ο. Jaho, περαιτέρω δ’ έπεξειργάσθη 
καί έπί πίνακος διέγραψεν δ J. Overbeck, τδ μέν σχήμα είχε 
περίπου δμοιον' ήτο δέ ιδρυμένη πρδς τώ τοίχω του ναού και 
είχε τάς παραστάσεις μόνον έπί τών τριών δρατών καθέτων ε
δρών, έν πέντε άλλεπαλλήλοις ζώναις (καί αύται είνε κατ’ αυ
τούς αί πέντε χώραι τοΰ Παυσανίου)**).

'Ημείς άναγνόντες τδν Παυσανίαν πριν ή γνωρίσωμεν τάς δια

φόρους ταύτας ερμηνείας τοϋ καλλιτεχνήματος, έσχηματίσαμεν 
γνώμην, ήτις έν πολλοϊς μέν συμπίπτει πρδς τήν τών φιλολόγων, 
έν άλλοις δέ διαφέρει' έκρίναμεν δέ καλόν νά δημ.οσιεύσωμεν αύ
τήν, διότι νομίζομεν οτι ακριβώς έκεϊνα καθ’ ά ημείς διαφέρομεν 
τών άλλων***) συντελοϋσιν είς ύ ποστήριξιν αύτής, ώς τής μ.όνης 

ορθής.
Άλλά πριν προβώμεν είς τήν κατανομήν καί διάθεσιν τών

*) Ή γνώμη αύτη λέγεται και έδρική θεωρία (Seitenlheo- 
rie).

**) Ή γνώμη αύτη, ήν μάλιστα οί αρχαιολόγοι πρεσβευουσιν, ονο
μάζεται ζω ν ι κ ή θεωρία (Slrcifcnthcoric, Zonenlheorie).

***) Άγνοοϋμεν αν έδημοσιεύθη που τοΰ Ruhl ή άνάπλασις τής 
λάρνακας, ήν ίδών, φαίνεται, ανέκδοτον θαυμάζει ό Schubart.

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος 6'.) 12
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παραστάσεων, προκαταρκτικώς ανάγκη νά λυθή το ζήτημα, άν 
ή έν Όλυμπία άνατεθεΐσα ύπο τών Κυψελιδών λάρναξ ήτο αύτή 
εκείνη έν ή έ'κρυψεν ή Λάβδα τόν Κύψελον, ή έπίτηδες παρηγ- 
γέλθη αύτής ή κατασκευή μετέπειτα είς άνάμνησιν τής σωτηρίας 
τοϋ γενάρχου. Ό Παυσανίας ευθύς έν αρχή τοΰ περί αύτής λόγου 
γράφων «λάρναξ κέδρου μέν πεποίηται, ζώδια δέ έλέφαντος έπ’ 

αύτής, τά δέ χρυσού, τά δέ και έξ αύτής έστιν είργασμένα τής 
κέδρου’ είς ταύτην την Λάρνακα Κύψελον άπέκρυψεν ή μήτηρ» 
προδήλως άπεδέχθη τήν γνώμην τών έξηγητών, οϊτινες είνε γνω

στόν πόσον έφιλοτιμούντο νά περιάπτωσιν είς πολλά τών ανα
θημάτων μείζονα τής αληθούς δόξαν, άναφέροντες αύτά είς πα
λαιούς και έπιφανεΐς μύθους. Τής πιστεως τού Παυσανίου με
τέχει καί ό Quatremere de Quincy (Jupit. Olymp. σελ. 
125) καί άλλοι τών νεωτέρων. Άλλοι δέ, πιθανώτερα καθ’ημάς 
φρονούντες, νομίζουσιν οτι τό ανάθημα παρηγγέλθη έπίτηδες ύπο 

τών Κυψελιδών και κατεσκευάσθη μετά τοσαύτης πολυτελείας, 
οϊαν δέν είνε πιθανόν ότι έδύνατο νά έχη τής Δάβδας ή κυψέλη, 
έν ή κατέκρυψε τό παιδίον. Ή Αάβδα ήτο βεβαίως έπιφανούς οι
κογένειας και ό Ήετίων δέν ήτο άνθρωπος μή δυνάμενος νά έχη 
πολυτελή τινα σκεύη έν τώ οικω του* άλλ’ όταν τις άναλογισθή 
οποίας τέχνης καί πολυτελείας έ'ργον ήτο έκείνη ή λάρναξ ή έν 
τώ Ήραίω, καί οποίου μεγέθους, ώς θέλομεν ϊδη έν τοΐς εξής, θέ
λει δυσκολευθή νά πιστεύση ότι τοιαύτη κιβωτός, ής ό τόπος 

κατά τήν έποχήν έκείνην ήτο ούχί έν τώ μεγάρω (έν τή αιθού
ση τής υποδοχής, ώς θά έλέγομεν σήμερον), άλλ’ έν τώ θαλά- 
μφ, έν τώ κοιτώνι, ήν έκ τών συνήθων έπίπλων τών εύγενών και 
πλουσίων οικογενειών. Πιθανώτατον λοιπόν φαίνεται οτι παρηγ
γέλθη έπίτηδες ϊνα χρησιμεύση ώς άνάθημα. Τούτου δέ τεθέντος, 
είνε αναμφίβολον οτι τό άνάθημα ίδρύθη έπί βάθρου καί έν τοιαύ- 

τη χώρα ώστε νά είνε περίοπτον, καί έπομένως πάσαι αύτής αί 
όραταί έδραι ήσαν έξ ίσου κεκοσμημέναι δι’ άναγλύφων. Άλλά 
καί άν ύποτεθή ότι ή έν τώ Ήραίω λάρναξ ήτο αύτή ή έν τώ 
ο’ίκω τοΰ Ήετίωνος, νομίζω οτι δυσκόλως δύναται νά παραδε- 
χθή τις ότι κιβωτός μετά τοσαύτης τέχνης καί πολυτελείας έξ-
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εφγασμένη, ήθελεν έχη την σπουδαίαν καλλιτεχνικήν έλλειψιν, 
νά μη εινε περί πάσας τάς όρατάς έδρας, έστω και τέσσαρας, 
κεκοσμημένον, άλλά μόνον περί τάς τρεις. ’Εν τοΐς εξής θέλομεν 
ιδγ) δτι δι’ άλλους ισχυρούς λόγους έξ αύτοΰ τοΰ Παυσανίου εξα

γομένους εινε απαράδεκτος η κατά τδν Jahn διακόσμησις της 
λάρνακας και ή πρδς τω τοίχω τοΰ ναοΰ ϊδρυσις αυτής.

Δεύτερον προκαταρκτικόν ζήτημα προκείμενον είς λύσιν είνε 
τδ περί τοΰ σχήματος και μεγέθους αύτής* διότι και περί τού
των δέν εινε εντελώς σύμφωνοι οί φιλόλογοι και αρχαιολόγοι. 
Και περί μέν τοΰ σχήματος όλιγωτέρα ή διχογνωμία, διότι ή έ- 
πικρατοΰσα γνώμη μεταξύ αύτών είνε δτι ή το τετράγωνος επι
μήκης κιβωτός μετά επιθέματος οριζοντίου καθέτους επ’ άλλή- 
λων έ'χουσα τάς έδρας, δμοία δηλ. πρδς τάς κιβωτούς έκείνας 
τάς έν χρήσει και κατά τήν άρχαιότητα καί τήν σήμερον παρά 
τώ Έλληνικώ λαώ πρδς έναπόθεσιν ένδυμάτων και άλλων πολυ
τίμων κειμηλίων* ώς τοιαύτη άρα δέν έδύνατο ούτε ύψος νά έχη 
τοσοΰτον, ώστε νά μή δύναται έξωθεν ίστάμενός τις και έγκύ- 
πτων νά φθάσφ διά τών χειρών είς τδν πυθμένα, ούτε πλάτος 
τοσοΰτον, ώστε νά κατέχη πολύν χώρον έν τώ θαλάμω* μέγεθος 
έδύνατο νά λάβη μάλλον κατά μήκος. Τούτων ούτως έχόντων, τδ 
μέν μέγεθος δπερ ορίζει αυτή δ Quatremere de Quincy (μήκος 
μέν 6 ποδ. = 2 μ. περίπου’ πλάτος τεσσάρων ποδ.—1,33 μ. 
περίπου’ και ύψος ίσον τώ πλάτει) είνε τοσοΰτον υπερβολικόν, ώστε 
δέν αρμόζει είς ούδέν τοιούτου είδους οικιακόν σκεύος, εκτός άν 
Οεωρηθή ώς παριστώμενον ύπέρ τδ φυσικόν καί σύνηθες μέγεθος, 
δπερ δέν συμφωνεί πρδς τήν γνώμην αύτοΰ οτι τδ ανάθημα τών 
Κυψελιδών ήτο τής Λάβδας ή κυψέλη. Τδ δέ ύπδ τοΰ Overbeck 
άποδοθέν είς τήν λάρνακα σχήμα και μέγεθος φαίνεται ώσαύτως 
άπομακρυνόμενον τοΰ συνήθους καί φυσικού’ διότι τδ μέν ύψος 
εινε κατ’ αύτδν 3 ποδών ώς έγγιστα, ήγουν 1 μέτρου’ άλλά 
τίς άνθρωπος ή ποία γυνή, δσον καί άν εινε ύψηλή, δύναται έξω
θεν ίσταμένη καί έγκύπτουσα είς τήν λάρνακα ύπέρ ύψος ενός 
μέτρου νά φθάστ; διά τών χειρών είς τδν πυθμένα·, Άφ’ ού δέ 

άπέδωκε τοσοΰτον ύψος, ώρισε τδ μήκος είς 3 πόδ. 9 δακτ., ή- 
12*
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γουν 1,25 μετρ, περίπου και τδ πλάτος εις 2 πόδ. 8 1/3 δακτ. 
ήγουν 0,76 μετρ, περίπου. Ούτως έλαβεν ή λάρναξ σχήμα και μέ
γεθος ούχί πολύ διάφορον τού τών προχείρων εκείνων καί προσωρι
νών κιβωτίων, δι’ ών μεταφέρονται πραγματεΐαι άπό πόλεως είς 
πόλιν. Ό Schubart ορίζει τδ ύψος, άφθόνως λαμβανόμενον, είς 2 
1/2 πόδας’ απορώ δέ πώς μετά τούτο προσθέτει «τδ πολύ μέ
χρι 3 ποδών». Νομίζω οτι άν δ τεχνίτης δέν ήθελε νά παραβή 
τούς φυσικούς ορούς τοιαύτης λάρνακος, ο'ια ύπολαμβάνεται ή 
τού Κυψέλου, δέν έδύνατο νά κατασκευάση αύτήν ούδέ κατά 
ενα δάκτυλον ύψηλοτέραν τών 2 1/2 ποδών. Τοσούτον ίσως ή 
ολίγον τι μικρότερον (2 1/4 ποδ.) θά ήτο τδ πλάτος αυτής' τδ 
δέ μήκος ούδέν τδ κωλύον νά παραδεχθώμεν διπλάσιαν τού ύ
ψους, ήγουν 5 ποδών*).

*) Χάριν τοΰ σχήματος παραπέμπομεν είς παράστασίν τινα έπί αγ
γείου, ήν προχείρως εύρομεν, τήν έν τοΐς Opnsc. τοΰ Ritscbl: Pe
lops—Vase von Ruvo σελ. 795. Πίν. II, III. “Αξιόν παρατηρήσεως 
είνε πλήν τοΰ σχήματος τών 2 τούτων κύστεων καί ή τών καθέτων 
πλευρών διαίρεσις, τής μεν είς δύω, τής δέ είς τρεις ζώνας. Ωσαύτως 
καί έν άλλη παραστάσει μούσης τίνος φερούσης κύστιν αύτη έχει ού μό
νον το σχήμα τής ήμετέρας λάρνακος, άλλα καί τήν μακροτέραν αύ
τής πλευράν, τήν μόνην ορατήν, διηρημένην είς 2 όριζοντείους ζώνας 
και τεσσαρα κάθετα χωρία ή τδ ολον είς 8 οίκους· ούτω δέ παρέχει 
οψιν ακριβώς όμοίαν πρδς τήν τοΰ ήμετέρου πίνακος Β'. (Lenorniant 
et De Wilte Elite d. Monum.ceramograph. II. pl. LXX.)

Τοιούτον σχήμα καί τοσούτον μέγεθος έχουσα ή λάρναξ δέν 
είνε πιθανδν οτι ίδρύθη αμέσως έπί του εδάφους τοΰ ναού' διότι 
τούτο ήθελε δυσχεράνη τήν θέαν τών έπ’ αύτής αναγλύφων πα
ραστάσεων, καί μάλιστα τήν άνάγνωσιν τών επιγραφών*  δ δέ 
καλλιτέχνης δέν έμόχθησεν, ϊνα μένωσιν απαρατήρητα τά έργα 

τών χειρών του. Εινε λοιπδν πιθανώτατον οτι ή λάρναξ ήτο 
ιδρυμένη έπί τίνος βάθρου, ούχί μέν τοσούτον υψηλού, ώς φαίνε
ται έν τη μικρά απεικονίσει τη παρά Heyne, άλλ’ ούδέ τοσού
τον χαμηλού, ώς παρά Quatrenoere de Quincy. Νομίζω οτι 
τδ πρέπον ύψος τού έκ δύο βαθμιδών συνισταμένΟυ βάθρου θά 
ήτο 0,40 — 0,50 μέτρ. (ιδε Πιν. Λ', ΐ).
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Στερούμενοι πάσης μαρτυρίας και ευρισκόμενοι έν τή σφαίρα 
τών υποθέσεων και εικασιών, άναγκαζόμεθα μίαν ετι ύπόθεσιν 
νά προτάξωμεν πριν μεταβώμεν είς την κατά τον Παυσανίαν 
διάταξιν τών παραστάσεων. Ποϋ άρά γε τοϋ ναοϋ και πώς ήτο 
ιδρυμένη ή λάρναξ; "Οτι ήτο έν τω όπισθοδόμω καί καθ’ εαυτό 
εύλογον φαίνεται καί ρητώς μαρτυρεϊται υπό τοϋ ίδόντος αυτήν 
Δίωνος τοϋ Χρυσοστόμου ΙΑ', 163. Άλλά ποΰ τοϋ όπισθοδό- 
μου ; Κατά φυσικόν λόγον δεξιά ή αριστερά τοϋ εισερχομένου, 
καί πιθανώτατα ούτως ώστε ή μέν βραχυτέρα πλευρά τής λάρ- 
νακος νά άντικρύζη πρός τον βραχύτερον τοίχον τοϋ όπισθοδό- 
μου, ή δέ μακροτέρα προς τόν μακρότερον. Ούτως έγίνετο χώρου 
οικονομία, ήτις φαίνεται ήτο πολύ αναγκαία έν τω μεγάλω έ- 
κείνω θησαυροφυλακείω τής Όλυμπίας, διότι πρός οικονομίαν 

χώρου δέν εινε άδιάφορον τό νά τεθή ούτως ή άλλως έν και τό 
αύτό πράγμα. Ό εισερχόμενος λοιπόν είς τόν οπισθόδομον του 
Ηραίου είχε τήν λάρνακα πρός δεξιάν αύτοϋ ή άριστεράν (ακρι
βέστερος ορισμός αδύνατον νά γείνη δι’ ούδεμιάς εικασίας)' στρε

φόμενος δέ πρός αύτήν έΐώπιόν του ζην βραχεία^ αύ~ 

τής nJsvgar.
Ταϋτα προκαταρκτικώς δρίσαντες ούχί μέν μετά βεβαιότητας 

διά τήν έ'λλειψιν μαρτυριών, άλλά μετά πλείστης πιθανότητας, 
μεταβαίνομεν είς τήν έξέτασιν τής παρά Παυσανία περιγραφής 
καί τήν επί τής λάρνακος διάταξιν τών αναγλύφων παραστάσεων. 
Άλλά καθ’ ά προλαβόντες είπομεν, άπαντώμεν περί τούτου 
δύω πάντη διαφόρους θεωρίας, τήν τοϋ Jahn-Overbeck καί τήν 
τοΰ Heyne-Schubart. Άκολουθοϋντες δέ ημείς έν πολλοΐς 
τούς τελευταίους καί άσπαζόμενοι τήν περί πέντε πλευρών θεω
ρίαν, όφείλομεν νά καταδείξωμεν τούς λόγους, δι’ ούς νομίζο- 

μεν ώσύμφωνον πρός τήν έννοιαν τής περιγραφής τοΰ Παυσανίου 
καί επομένως απαράδεκτου τήν θεωρίαν τοΰ Jahn, ήν άπεδέχθη 
καί συνεπλήρωσεν δ Overbeck.

Καί πρώτον μέν, καθ’ ά καί έν τοΐς πρόσθεν είπομεν, τό σχή
μα καί αί διαστάσεις τής λάρνακος, όπως παρεδέχθη αύτά δ 
Overbeck, είνε άσύμφωνα πρός τήν ιδέαν τής λάρνακος τοΰ 
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Κυψέλου. 'Η λάρναξ αυτή, είτε ήτο αυτή έκείνη, έν ή κατέ
κρυψε τδ παιδίον ή Λάβδα, καθ’ ά πιστεύει ό Παυσανίας καί 
τινες τών νεωτέρων, είτε ήτο έπίτηδες κατεσκευασμένον κατά 
μίμησιν έκείνης ανάθημα τών Κυψελιδών, καθ’ά φρονούσιν άλλοι 

τών νεωτέρων, είτε ήτο, άγνωστον τίνος, πολυτελές ανάθημα, 
δπερ μόνον διά τδ σχήμα καί τδ μέγεθος έσχέτισαν οί έξηγηται 
πρδς την σωτηρίαν τοΰ Κυψέλου τήν παρ’ Ήροδότω, ώς νομίζει 

δ Welcker, ώφειλε καί κατά τάς τρεις ταύτας ύποθέσεις νά 
έχη τδ σχήμα καί τδ μέγεθος τοΰ γνωστού επίπλου, νά είνε 
μάλλον επιμήκης, όλιγώτερον δέ πλατεία καί υψηλή, δι’ ους λό
γους ανωτέρω είπομεν. νΕπειτα δέν ύπάρχει λόγος, δι’δν δ τε
χνίτης κοσμήσας τοσοΰτον πολυτελώς διά χρυσού καί έλέφαντος 
καί τεχνικών αναγλύφων τάς τρεις καθέτους πλευράς, κατέλιπεν 
άδιακόσμητον τήν άνωτάτην καί τά μάλιστα δρατήν χώραν, 
τήν τού επιθέματος. Δέν δύναται νά είπη τις δτι τούτο έγένετο 
επίτηδες ύπδ τού τεχνίτου, ίνα χρησιμεύση και αυτή, όπως 
πολλάκις αί λάρνακες έκεΐναι έχρησίμευον ώς καθίσματα ή έδρα
να’ διότι πρώτον μέν τούτο έγίνετο, καί μέχρι τού νΰν γίνεται 
παρά τω ελληνίζω λαώ, μόνον έν ταΐς πτωχικωτέραις οΐκίαις 
καί έν έλλείψει ιδίων εδρών’ έν δέ τώ οίζω τού Ήετίωνος δέν 
ύπήρχε βεβαίως τοιαύτη έλλειψις’ δεύτερον δέ καί κυριώτερον 
διότι δ Overbeck αποδίδει τοσοΰτον ύψος, ώστε δέν ήτο εύ

κολος ή έπιζάθισις. 'Ίνα καθίση τις είς ύψος ένδς μέτρου, έχει 
χρείαν βαθμιδών.

Άλλ’ δ κυριώτερος κατά τής θεωρίας ταύτης λόγος είνε δ 
εξής. Ό Παυσανίας (Ε', ιζ', 6) άρχόμενος τής περιγραφής τών 
πέντε χωρών, έν αίς περιελήφθησαν αί παραστάσεις αί έπι τής 
λάρνακας, λέγει «Άρξαμένω δέ άνασζοπεΐσθαι κάτωθεν τοσάδε 

έπι τής λάρναζος ή πρώτη παρέχεται χώρα. Οίνόμαος κτλ.» 
μεταβαίνων δέ κατωτέρω (ιη', 1) είς τήν δευτέραν χώραν λέ
γει «τής χώρας δέ έπι τής λάρνακας τής δευτέρας έξ αριστερών 
μέν γίνοιτο άν ή αρχή τής περιόδου, πεποίηται δέ γυνή κτλ.» 
έτι κατωτέρω (ιη', 6) «Στρατιωτικά δέ έπι τή τρίτη χώρα τής 
λάρνακας — τδ μέν πολύ κτλ.»’ μεταβαίνων είς τήν τετάρτην 
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( ιθ', 1) λέγει «Τέταρτα δέ έπί τή λάρνακι έξ άριστεράς περιι- 
<5ντι Βορέας έστί κτλ.». Τέλος περί της πέμπτης λέγει ( ιθ', 7) 

«Έ δέ άνωτάτω χώρα, πέντε γάρ αριθμόν είσι, παρέχεται μεν 
κτλ.». Τάς χώρας ταύτας τοΰ Παυσανίου φαντάζεται δ Over
beck ώς πέντε ζώνας αλλεπαλλήλους, καλυπτούσας τάς τρεις 
καθέτους δρατάς πλευράς της λάρνακος, την προσθίαν και μακρο- 
τέραν καί τάς δύω εκατέρωθεν αύτής βραχυτέρας. Άρχεται δ’ έκά- 
στη ζώνη άπό της βραχυτέρας πλευράς, διέρχεται τήν προσθίαν 

καί μακροτέραν καί άπολήγει είς τήν έτέραν βραχυτέραν. Καί ώς 
πρώτην μέν χώραν θεωρεί τήν κατωτάτην ζώνην τήν έγγύτατα 
τοΰ εδάφους, ώς δευτέραν τήν υπεράνω αύτής καί ούτω καθεξής 
μέχρι τής πέμπτης ζώνης, ήτις είνε δήθεν ή άνωτάτη χώρα τοΰ 

Παυσανίου. Ή δέδιαδοχή τών χωρών τούτων γίνεται, λέγει, κατά 
τδν τρόπον τδν λεγόμενον βουστροφηδόν. (*Ίδε τδν έν τέλει τής 
μνημονευθείσης πραγματείας τοΰ Overbeck προσηρτημένον πί
νακα). ’Άρχεται δηλ., ώς νομίζουσιν οί οπαδοί τής θεωρίας ταύ
της, περιγράφων δ Παυσανίας τήν πρώτην χώραν έκ δεξιών 
πρδς τάάριστερά, τήν δέ δευτέραν έξ άριστερών πρδς τά δεξιά, 
τήν δέ τρίτην έκ δεξιών πάλιν πρδς τά άριστερά καί ούτω κα
θεξής μέχρι τής άνωτάτης. Άλλά πόθεν δήλον οτι τοιαύτην 
έννοεΐ καί δ Παυσανίας τήν διάταξιν τών παραστάσεων; διότι τδ 
μέν πρώτον τών παρατεθέντων αύτοϋ χωρίων ούδέν άλλο δύναται 
νά σημαίντ) κατά τήν ερμηνείαν τών οπαδών τής θεωρίας ταύ

της είμή οτι ή πρώτη χώρα κατείχε τά κάτω τής λάρνακος’ άν 
δμως ή περιγραφή τής χώρας ταύτης τής κατωτάτης καί επομέ
νως ή παρατήρησις τοΰ θεατού πρέπει νά άρχίση έκ τής δεξιάς 
πλευράς πρδς τά άριστερά, ή έκ τής άριστεράς πρδς τά δεξιά, 
τούτο ούδαμώο εξάγεται έκ τού κειμένου τού Παυσανίου’ καί δ 
Overbeck τοποθετών έν τώ πινακι αύτού τήν άρχήν τής πρώ
της χώρας, τδν Οΐνόμαον διώκοντα τδν Πέλοπα, είς τήν δεξιάν 
πλευράν τής λάρνακος, ένεργεΐ πάντη αύθαιρέτως. Νομίζει οτι 
δικαιούται νά πράξτι ούτως υπδ τού δευτέρου χωρίου, έν ω λέγει 
ρητώς δ Παυσανίας οτι «έξ άριστερών μέν γίνοιτο άν ή αρχή 
τής περιόδου»’ άλλά καί άν ήτο άληθής ή κατ’ αύτδν ερμηνεία 
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τοΰ χωρίου τούτου (τοϋ όποιου τήν αληθή έννοιαν θέλομεν ΐδτ] 
κατωτέρω), μένει πάντοτε ακέραιον τό άτοπον ότι ό Παυσανίας 
περιγραφών μέν τήν πρώτην χώραν δέν ύπέδειξεν, έν ω ήτο ά- 
παοαίτητος ανάγκη νά υποδειχθώ, πόθεν γίνεται ή άρχή τής πε
ριγραφής’ μόνον δέ κατά τήν περιγραφήν τής δευτέρας και τέ
ταρτης ύποδεικνύει τήν αρχήν. "Ωστε μόνον άφ’ ού διέλθφ τις 
σχεδόν όλην τήν περιγραφήν τών χωρών, δύναται νά είχάση οτι 
αί παραστάσεις ήσαν βουστροφηδόν διατεταγμέναι έπι τών τριών 
πλευρών τής λάρνακος. Άλλ’ άν τό πράγμα είχεν ούτως, δ 
Παυσανίας ήθελε βεβαίως κάμτ) περί τούτου λόγον ευθύς έν αρχή 
τής περιγραφής, ϊνα δδηγήσγ) τόν παρακολουθοϋντα τήν περι
γραφήν αύτοϋ. "Οπως περί τών έπιγραμμάτων τών έπι τής λάρ
νακος σημειώνει ότι τά μέν αύτών ήσαν «είς ευθύ σχήμα», τά 
δέ βουστροφηδόν, ϊνα οδηγήση τόν αναγνώστην, ούτως κατά 
πολύ μείζονα λόγον ώφειλε καί περί τών κατά τάς χώρας πα
ραστάσεων νά σημειώση τι πρός οδηγίαν τοϋ παρατηρητοΰ. Ή 

άσάφεια αύτη τοϋ Παυσανίου έπρεπε νά φωτίσφ τούς έρμηνευ- 
τάς αύτοϋ είς άναζήτησιν όρθοτέρας ερμηνείας τοϋ πρώτου χω
ρίου. Άλλά περί τούτου έν τοΐς εξής.

Άλλος λόγος, δι’ δν ή ζωνική αύτη θεωρία εινε ασυμβίβα
στος πρός τήν ορθήν έννοιαν τών λόγων τοϋ Παυσανίου εινε δ 
εξής, οστις ήδη καί υπό τοϋ Scbubart ορθότατα άντετάχθη 
είς τήν θεωρίαν τοϋ Jahn (Ν. Jahrbiiclier fur Phil. u. Pae- 
dag. 1861, τεύχ. 5, σελ. 308) καί ύπδ τοϋ Overbeck άνε- 
γνωρίσθη ώς ορθός (Lade des Kypselos σελ. 35 και 36): 

Όμιλών ο Παυσανίας περί τής δευτέρας καί τετάρτης χώρας 
μεταχειρίζεται τάς φράσεις «γίνοιτο άν ή αρχή τής περιόδου» 

και «περιιοντι». Αι λέξεις περίοδος καί περιιέναι άποδεικνύουσι 
προφανώς οτι ένταϋθα πρόκειται περί περιγραφής πραγμάτων, 
απερ μονον περιξ αυτών βαδίζων τις δύναται νά ΐδ·^’ καί οτι 
επομένως η λαρναξ δύναται νά περιοδευθή, μόνον άν είνε περίο
πτος. Τούτο αισθανόμενος δ Ο. Jahn οτι άρδην αναιρεί τήν θεω
ρίαν αυτου, παρηρμήνευσε τάς λέξεις έκλαβών αύτάς είς τήν ση
μασίαν τής περιγραφής και τοϋ περιγράφει?. τήν έρ-
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μηνειαν ταύτην καί αύτός ό θερμός αύτου οπαδός Overbeck κα
τακρίνει, εισάγει όμως άλλην, ήτις επίσης δέν είνε ορθή. Νομίζει 
δηλ. οτι αί λέξεις αύται σημαίνουσι τήν πρός τάς τρεις πλευράς 

κίνησιν τοΰ Παυσανίου, δτέ μέν έκ δεξιών πρός τά αριστερά, δτέ 
δέ έξ αριστερών πρός τά δεξιά (Lade d. Kypselos. σελ. 38, 

ένθα παραπέμπει είς Ο. Jahn Archaeol. Aufs. σελ. 5). Άλλ’ 
ό Παυσανίας περί μιας μόνης δριζοντείου διευθύνσεως όμιλεΐ, τής 
έξ αριστερών πρός τά δεξιά* τήν αντίθετον παραδέχεται ές εικα

σίας δ Jahn, μόνον διότι συμφωνεί πρός τήν θεωρίαν αύτοΰ. 
Ερμηνεύεται λοιπόν ή λέξις περίοδος εκ τίνος κινήσεως ήτις δέν 
είνε αποδεδειγμένη’ άλλά και ούτως ή περίοδος και τό περιιί- 
ναι δεν δύναται ακριβώς είπεΐν νά σημαίνη τήν μερικήν μόνον 
προ τών τριών πλευρών περιοδείαν, άλλ’ απαιτεί τήν περί οΛην 
τήν Λάρνακα κίνησιν. Τά δέ άτοπα έπακόλουθα, τά δποΐα δ 
Overbeck (L. d. Κ. σελ. 36) νομίζει οτι δύνανται νά προέλ- 

θωσιν έκ ταύτης τής μόνης ορθής τών προκειμένων λέξεων ερμη
νείας, θέλουσιν έκλίπη, όταν έν τοΐς εξής έκτεθή ή αληθής έννοια 
τών λόγων του Παυσανίου.

Είς τούς ανωτέρω λόγους δίκαιον εινε νά έπισυνάψωμεν και 
τόν έξής. Τις ή αιτία δι’ ήν οί οπαδοί τής θεωρίας τοΰ Jahn, 
άπορρίψαντες τήν καί παρ’ αύτών (Overbeck L. d. Κ. σελ. 9) 
ώς φυσικωτέραν δμολογουμένην ϊδρυσιν καί διακόσμησιν τής λάρ
νακας, οϊαν πρώτος έφαντάσθη δ Heyne, παρεδέχθησαν ϊδρυσιν 
μέν πρός τω τοίχω, διακόσμησιν δέ μόνον έπι τριών πλευρών, 
καί ζώνας παραστάσεων συνεχείς ούχί δλοκλήρους έκ πρώτης δ- 
ψεως δρατάς, άλλ* είς τρία μέρη κεκλασμένας ·, Βεβαίως διότι 
ύπέλαβον δτι κατά μέν τήν θεωρίαν τοΰ Heyne δέν είνε δυνατή 

ή άναπαράστασις τών υπό τοΰ Παυσανίου περιγραφομένων ανα
γλύφων’ κατά όέ τήν εαυτών θεωρίαν οπωσδήποτε είνε κατορ
θωτή ποιά τις άπεικόνισις τής λάρνακος καί τών έπ* αύτής πα
ραστάσεων. Άλλ’ όταν άποδειχθή οτι κατά τήν πρώτην θεω
ρίαν ού μόνον δυνατή, άλλά και ρρυσικωτερα καί χαΛΛιτεχνι- 

χωτέρα καί πρός τό κείμενον τοΰ Παυσανίου συμφωνοτέρα 
εινε ή άνάπλασις τοΰ αναθήματος τών Κυψελιδών, ούδέν δύνα- 
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ται νά πείση ημάς νά έμμείνωμεν είς τήν ζωνικήν θεωρίαν, οσον 
δήποτε καί άν τιμώμεν τδ κύρος τού Ο. Jahn καί τήν πολυπά
θειαν καί επιμέλειαν τού Overbeck.

’ίδού πώς’ήμεΐς νομίζομεν οτι είχον τά κατά την λάρνακα.
Έάν κατά πάσαν πιθανότητα εινε αληθή οσα είπομεν ανωτέ

ρω περί τοϋ σχήματος, τού μεγέθους καί τής ίδρύσεως αύτής έν 

τώ όπισθοδόμω, ό προσερχόμενος είς αύτήν θεατής ειχεν ένώπιόν 
του τήν βραχυτέραν πλευράν (2 1/2 ποδ. ύψους και άλλων πε
ρίπου τόσων πλάτους). Αύτη δέ είνε ή πρώτη χώρα τού Παυ
σανίου, καί έν αύτη έ'γλυψεν ό τεχνίτης πάσας έκεινας τάς πα- 
οαστάσεις άπδ τοϋ Οίνομάου διώκοντος τδν Πέλοπα μέχρι τοϋ 
Φινέως καί τών παίδων τοϋ Βορέου. Άλλά πώς άρά γε ήσαν 
διατεθειμέναι αί παραστάσεις αύται έπί τής τετραγώνου περί
που έπιφανείας τής πρώτης χώρας; Καί έκ πρώτης άναγνώσεως 
καταφαίνεται, καί ό Welcker διείδε καί κατέδειξεν οτι αί πα
ραστάσεις αύται διαιρούνται είς πέντε συμπλέγματα, δύω μέν 
μικρότερα έν αρχή : Οίνόμαος διώκων Πέλοπα κτλ. καί Άμφια- 
ράου ή οικία κτλ., δύω δέ άλλα έπίσης μικρά έν τέλει: Ηρα
κλής τοξεύων τήν "Υδραν κτλ. καί δ Φινεύς καί οί παΐδες τοϋ 
Βορέου διώκοντες τάς Άρπυίας. Μεταξύ δέ τών δύω πρώτων 
καί δύω τελευταίων συμπλεγμάτων ύπάρχει πέμπτον τι πολύ 
μεΐζον, έκ πολλών συγκείμενον προσώπων, ό άγων έπί Πελία. 
~Ησαν δέ τά συμπλέγματα ταϋτα καθ’ ημάς είς τρεις ζώνας ό- 
ριζοντείους διανενεμημένα’ καί ή μέν πρώτη καί κατωτάτη ζώνη 
περιείχε τά δύω πρώτα συμπλέγματα’ ή δέ έν τώ μέσω δευτέ- 
ρα τδν έπί Πελία αγώνα καί ή τρίτη καί άνωτάτη τά δύω τελευ
ταία συμπλέγματα (ίδ. Πιν. Α', Ii). 'II διάθεσις αύτη τών παραβά
σεων συμφωνεί πληρέστατα πρδς τδ κείμενον τοϋ Παυσανίου, όταν 
τις έρμηνεύση όρθώς τδ χωρίον έκεΐνο, οπερ διά τήν υπερβατικήν 
αύτοϋ σύνταξιν, ήν ώς γνωστδν κατά κόρον άγαπά ό Παυσανίας, 
έγένετο αίτιον τοσαύτης παρεννοήσεως ύπδ τών οπαδών τής θεω
ρίας τοϋ Jabn. Τδ χωρίον είνε ιζ', 6 «άρξαμένω δέ άνασκο- 
πεΐσθαι κάτωθεν τοσάδε έπί τής λάρνακος ή πρώτη παρέχεται 
χώρα»’ ή δέ παρεξήγησις αύτοϋ προήλθεν έκ τούτου οτι είς τδ 
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άνασκοπεΐσθαι κάτωθεν έξυπήκουσαν ώς άντικείμενον την Λάρ- 
νακα, έν ώ φυσικώτατον είνε νά συνταχθή το χωρίον ώς εξής' ή 
πρώτη χώρα (ο έ. ή κατά πρώτον τώ προσιόντι έμφανιζομένη), 
έάν τις άρξηται άνασκοπεΐσθαι αυτήν κάτωθεν, τοσάδε παρέχε
ται*).  Διότι έχων τις νά περιγράψη λάρνακα και κατά τάς πέντε 
αυτής πλευράς, φυσικώτατα θέλει άρχίση έκ τής πλευράς εκεί
νης, ήτις πρώτη εμφανίζεται εις τόν προσερχόμενον’ ταύτης δέ 
πάλιν τήν περιγραφήν θέλει άρχίση έκ δεξιών ή έξ αριστερών, έκ 
τών άνω ή έκ τών κάτω κατά τάς έκάστοτε ευκολίας τοϋ περι- 
γράφοντος. Ενταύθα ήρχισε κάτωθεν, διότι ή χώρα ήτο διηρη- 
μένη, ώς είπομεν, είς 3 όριζοντείους ζώνας' διά τί δέ δέν ήρχισεν 
άνωθεν, οπερ έπίσης έδύνατο νά πράξη, τοΰτο ούδείς δύναται νά 
έξακριβώση. Άλλ’ επειδή ή κάτω ζώνη περιελάμβανεν, ώς είπο
μεν, τά δύω μικρότερα συμπλέγματα, διά τί δέν ώοισε τουλά

χιστον από ποτέρου τούτων έμελλε ν’ άρχίση τήν περιγραφήν, 
τοϋ πρός δεξιάν ή τοϋ πρός άριστεράν- Ό ορισμός ούτος δέν φαί
νεται πολύ αναγκαίος, τό μέν διότι ευκόλως δύναται νά διακρι- 
θή ό διώκων τόν Πέλοπα Οίνόμαος άπό τής οικίας τοϋ Άμφια- 
ράου*  τό δέ διότι έθεώρησε λίαν φυσικόν ό Παυσανίας ότι ό πα
ρατηρητής ήθελεν οίκοθεν άκολουθήση τήν έξ αριστερών πρός τά 
δεξιά διεύθυνσιν, ήτις φαίνεται οτι είνε ή επικρατούσα καθ’ ολην 

τήν περιγραφήν τών καθέτων πλευρών.

*) Ούτως ένόησε τό χωρίον καί ό Quatremere de Quincy (Jup. 
Olymp. σελ. 131), Sv καί άλλην διάθεσιν αύτός παραδέχεται τών πα
ραστάσεων τής πρώτης χώρας, καί ώς τοιαύτην δπολαμβάνει τήν μα« 
κρ3ιν πλευράν τής λάρνακος.

Γενομένης ούτω τής περιγραφής τής πρώτης πλευράς ή πρώ
της χώρας, ουδέν άλλο φυσικώτερον ή νά κάμψη δ περιηγητής 
τήν δεξιάν γωνίαν καί νά εύρεθή απέναντι τής μακράς πλευράς, 
τής πρός δεξιάν, ήγουν απέναντι τής δευτέρας χώρας (ίδ. Πίν. 
Β'.) Ή πλευρά αύτη είνε διπλάσιά τό μήκος τής πρώτης’ περιέ
χει δέ δώδεκα παραστάσεις’ αρχή τής περιγραφής τούτων, ή 
κατά τήν φράσιν τοϋ Παυσανίου ή αρχή τής περιόδου, ήγουν τής 
περιοδείας τής χώρας ταύτης «γίνοιτο άν έξ αριστερών».
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Ενταύθα σημειωτέου οτι ό Παυσανίας μεταχειρίζεται περί 
της περιγραφής της μέν β' και δ' χώρας την λέξιν περίοδον 
και τό ρήμα περιιύντι, της δέ πρώτης τό ρήμα άνασχοπεϊσδαι' 
περί τής γ' ούδέν τοιοϋτον είπε, διότι ουδέ περιέγραψε τό πα- 
ράπαν τήν χώραν ταύτην, ώς άγνοών ακριβώς τά κατ’ αύτήν*  
περί δέ τής άνωτάτω χώρας τής τοΰ επιθέματος ούδεν ωσαύ
τως τοιοϋτον ρήμα μετεχειρίσθη δεικνύον τήν διεύθυνσιν τής περι
γραφής. Ταΰτα δέν είνε τυχαία*  άλλ’άποδεικνύουσι λίαν σαφώς 

οτι αί πέντε χώραι τοΰ Παυσανίου συμπίπτουσι πρός τάς πέντε 
πλευράς τής λάρνακας. Καί ιδού πώς*  περί μέν τής πρώτης χώρας 
μετεχειρίσθη απλώς τό ανασχοπεΐσδαι, διότι γίνεται ή περιγραφή 
αύτής έκ τών κάτω πρός τά άνω, ίσταμένου τοΰ θεατού*).  Περί 
δέ τής δευτέρας καί τετάρτης έθεσε τήν περίοδον, και τό πε~ 
ριιέναι, διότι τούτων ή περιγραφή ανάγκη νά γίνηται διά τό έ- 
πίμηκες τών δύω πλευρών, βαδίζοντας τοΰ παρατηρητοΰ έξ αρι
στερών πρός τά δεξιά, καί ουτω περιιόντος ή περιοδεύοντας τήν 

λάρνακα. Τήν τρίτην, ήτις αντιστοιχεί πρός τήν πρώτην, κυρίως 
είπεΐν δέν περιέγραψεν, άλλ’ άπλώς έχαρακτήρισεν έν τω συνόλω 
αύτής «στρατιωτικά δέ επί τή τρίτη χώρα τής λάρνακας*»  τά 
δέ επόμενα είνε είκασίαι τοΰ συγγραφέως’ άν έγίνωσκεν ακριβώς 
τάς παραστάσεις καί ήσαν αύται διατεθειμέναι όπως αί τής 

πρώτης χώρας, ήθελε μεταχειρισθή όμοίαν φράσιν πρός τό άνα- 
σχοπεΐσθοπ χάτωθεν’ περί τής πέμπτης τέλος, ήγουν τής άνω
τάτω χώρας, όρθώς δέν ώρισε διά τίνος ρήματος τήν περιγραφήν 
τών παραστάσεων*  διότι ταύτας ούτε κάτωθεν άνασκοπούμενος 
έδύνατό τις νά διέλθη, όπως τάς τής πρώτης καί (πιθανώς) τής 
τρίτης, αΐτινες άμφότεραι ήσαν κάθετοι, ούτε περιερχόμενος, ώς 
τάς τής δευτέρας καί τετάρτης, αϊτινες ήσαν κάθετοι άμα καί 
έπιμήκεις, άλλ’ έξ οίαςδήποτε άπόψεως έδύνατο νά χαθορΆ τήν 
όριζοντείως έκτεινομένην πέμπτην πλευράν. * Αλλως δέ καί έν-

*) Δεν έννοουμεν διά τούτων ότι τό άνασκοποΰμαι σημ. τό έκ 
τών κάτω πρός τά άνω σκοποΰμαι, άλλ’ άπλώς τό παρα
τηρώ, έπιμελώς θεωρώ.
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ταυθα, δι’ έλλειψιν τών επιγραμμάτων, εικάζει και τεκμαίρεται 
και δοξάζει και νομίζει δ περιηγητής μετά τών εξηγητών.

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τήν δευτέραν χώραν, δθεν παρεξέ- 
βημεν ϊνα έρμηνεύσωμεν τό λεκτικόν τοϋ Παυσανίου. ΕΪπομεν 
οτι ή χώρα αΰτη περιελάμβανε δώδεκα παραστάσεις. Άλλά 
πώς ήσαν αύται διατεταγμένα! έπι τής μακράς εκείνης πλευ
ράς ; Είς μίαν μακράν σειράν ούδεΐς καλλιτέχνης ήθελε στενο- 
χωρήση τάς δώδεκα έκείνας διαφόρους παραστάσεις, δχι διότι 
τό πράγμα θά ήτο αδύνατον, διότι έπι μήκους 5 ποδών=60 
δακτύλων δέν είνε δύσκολον νά γλυφώσι δώδεκα παραστάσεις, 
έκ δύω έκάστη προσώπων αί πλεϊσται συγκείμεναι, άλλά διότι 
φυλαττομένης τής προσηκούσης συμμετρίας, τά πρόσωπα θά κα
τείχαν έξ ανάγκης δλον μέν τό μήκος, μόνον δέ τό έν περίπου 

τρίτον τοϋ ύψους τής πλευράς, οπερ και άσχημον και ασύμμε
τραν πρός τάς βραχείας πλευράς. Νομίζω λοιπόν οτι δ καλλι
τέχνης τής λάρνακος διήρεσε τήν χώραν ταύτην κατά μήκος είς 
δύω ζώνας δριζοντείους, διά ισχυρών δέ διαιρέσεων οϊας μετε- 
χειρίζετο ή τότε τέχνη, έχώρισεν αύτήν είς έξ χωρία, ών έκαςον 
εύρέθη ούτως ύποδιηρημένον είς δύω οϊκους. ’Εν έκάστω δέ τών 
δώδεκα τούτων οϊκων ένέγλυψε μίαν παράστασιν. "Οταν λοιπόν 
δ Παυσανίας λέγει δτι «τής χώρας τής δευτέρας έξ άριστερών 
γίνοιτο άν ή άρχή τής περιόδου», έννοεΐ δτι ή περιγραφή θά γείνη 
έξ άριστερών πρός τά δεξιά κατά χωρία, δ έ. κατά ζεύγη 
τών παραστάσεων. Τοϋτο δέ και φυσικώτερον και εύκολώτερον 
ήτο παρά τήν περιγραφήν τών έξ παραστάσεων τών έπι τής 
πρώτης ζώνης και έπειτα τών άλλων έξ τών έπι τής δευτέρας, 
διότι αύτη ή κατά ζώνας περιγραφή ήθελεν άπαιτήση διπλήν 
δδόν προ τής μακράς πλευράς* έν ώ ή κατά χωρία θά έγίνετο 
διά μιάς μόνης, δπερ εύκολώτερον. ’Επ'ι δύω δέ μόνον παραστά
σεων τών έν έκάστω χωρίω καί ένταϋθα δέν θά έγίνετο σύγχυ- 
σις, δπως ούδ’ έν τή πρώτη και τρίτη ζώνη τής πρώτης χώρας, 
άλλως τε καί τών έπιγραμμάτων υποβοηθούντων, τά όποια έπ’ 
άμφοτέρων τών μακρών πλευρών ύπάρχουσιν άφθονα* και αύτός 
δέ δ Παυσανίας λέγει περί ενός συμπλέγματος «δηλοΐ μέν δή
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χαί τά έπιγράμματα, συνεΐναι δέ και άνευ τών έπιγραμμάτων 

έστι».
Μία ένστασις δύναται νά γείνη κατά τής είς δύω μόνον ζώνας 

διαιρέσεως της δευτέρας (και τέταρτης) πλευράς, οτι, επειδή το 
ύψος τών πλευρών τής λάρνακος πασών εινε τδ αυτό, αί ζώναι 

αύται θά εινε πλατύτεραι τών τής πρώτης χώρας, και επομένως 
τά έν αύταΐς ζώδια μεγαλείτερα παρά τά τών βραχυτέρων 
πλευρών. Μεγαλείτερα θά εινε βεβαίως* άλλ’ δχι και τόσον ώςε 
ή διαφορά νά είνε λίαν καταφανής καί νά προσβάλλη τδ αίσθημα 
τής συμμετρίας’ διότι δ τεχνίτης θά έκάλυψε τδ άνω και κάτω 
τών δύω ζιονών διά πλατυτέρων τινών κοσμημάτων και ήλάτ- 
τωσεν ούτως τδ πλάτος τών ζωνών άν όχι μέχρι τοϋ πλάτους 
τών τής πρώτης πλευράς, άλλ’ έπι τοσοϋτον ώστε νά μή είνε 

πολύ έπαισθητή ή διαφορά. Διά ταϋτα λοιπδν πιστεύω οτι ού
δείς θά κάμη τοιαύτην ένστασιν, έτι δέ όλιγώτερον οί οπαδοί 

τής ζωνικής θεωρίας* διότι επί τοϋ πίνακος τοϋ Overbeck πα- 
ρατηροϋμεν οτι αί πέντε αύτοϋ ζώναι, αϊτινες καθ’ ο συνεχώς 
διήκουσαι διά τών τριών πλευρών δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς 
έπι μιας επιφάνειας κείμεναι, δέν έχουσιν όμως τδ αύτδ πλάτος* 
άλλ’ ή μέν κατωτάτη καί άνωτάτη εινε 4 δακτύλων* ή δέ με- 
σαιτάτη, ήτις είνε ή τρίτη κάτωθεν, 6 1/4’ αί δέ εκατέρωθεν 
ταύτης πάλιν διαφόρου πλάτους καί πρδς τάς λοιπάς καί πρδς 
άλλήλας, 4 3/4 καί 5 1/21 δακτ. — Παραδείγματα άρχαΐα 
περί τής είς 21 ή 3 ζώνας διαιρέσεως τών πλευρών παρεθέσαμεν 
άνωτέρω, τδ παρά Ritschl έκ τοϋ άγγείου τοϋ Πέλοπος καί 
τδ παρά Lenormant καί De Witte.

Μετά τήν δευτέραν πλευράν καί χώραν τήν ήδη περιγραφεΐ- 
σαν ό περιηγητής, έξακολουθών τήν περίοδον τής λάρνακος πάν
τοτε ές άριστερών πρδς τά δεξιά, κάμπτει τήν δεξιάν γωνίαν 
αύτής και εύρίσκεται άπέναντι τής τρίτης πλευράς τής άντιστοι- 
χούσης είς τήν πρώτην, περί ής λίαν άορίστως έκφράζεται δ Παυ
σανίας «στρατιωτικά έπί τή τρίτη χώρα τής λάρνακος’ τδ μέν 
πολύ είσίν έν αύτοΐς οί πεζοί, πεποίηνται δέ καί έπί συνωρίδων 
ιππείς’ έπί δέ τοίς στρατιώταις έστιν είκάζειν συνιέναι μέν σφάς 
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είς μάχην, συνιέναι δέ και άσπασομένους τε και άναγνωριοϋντας 

άλλήλους.» Άλλά τίνες ούτοι οί στρατιώται και τίς ούτος ό πό
λεμος καί έπειτα ή άναγνώρισις, περί τούτων διάφορα μέν ή- 
κουσε παρά τών έξηγητών, διάφορα δέ και αύτδς εικάζει. Ούτος 
εινε δ λόγος δι’ 8ν δέν έδύνατο νά περιγράψη την χώραν ταύτην 
ώρισμένως καί λεπτομερώς, όπως τήν πρώτην, ουδέ νά δρίστι ε
πομένως πόθεν έμελλε νά γείν-ρ ή αρχή τής περιγραφής. Δέν ύ- 
πάρχει όμως ούδείς λόγος άποχρών, ώστε νά μ.ή παραδεχθώμεν 
οτι δ τεχνίτης διεκόσμησε τήν χώραν ταύτην άπαραλλάκτως 
όπως καί τήν πρώτην. Ίσως οί ίππεΐς καί ή μάχη κατείχαν δ- 
λόκληρον τήν μέσην ζώνην, άντιστοιχοΰντες πρδς τδν αγώνα έπι 
Πελία' σκηναί δέ άναγνωρίσεως ή άγνωστον ποΐαι άλλαι τέσσα- 
ρες κατεΐχον άνά όύω τήν άνωτάτην καί κατωτάτην ζώνην.

Άπδ τής τρίτης ταύτης πλευράς καί χώρας μεταβαίνει δ 
περιηγητής κατά τήν αύτήν πάντοτε διεύθυνσιν τήν έξ αριστε
ρών πρδς τά δεξιά είς τήν τετάρτην χώραν, ήτις είνε ή έτέρα 
μακρά πλευρά τής λάρνακας, διά τής εξής φράσεως: «τέταρτα 
δέ έπι τή λάρνακι έξ άριστεράς περίιόντι Βορέας έστίν ήρπακώς 

Ώρείθυιαν κτλ.». Ή φράσις αύτη έχει τήνεξής έννοιαν τέταρται 
παραστάσεις (η τέταρτα άκάγΛυραJ επί, της .Ιάρνακος, εάν 
τις περιέρχηται (η περιεργόμενος επισκοπή) αυτήν, είνε ό 
Βορέας κτλ. Τήν χώραν ταύτην φανταζόμεθα άπαραλλάκτως 
διακεκοσμημένην όπως καί τήν δευτέραν, πρδς ήν αντιστοιχεί 
πληρέστατα' έχομεν δηλ. καί έπι ταύτης τής πλευράς δύω ζώ- 
νας δριζοντείους, έξ χωρία καί δώδεκα οίκους, διότι δώδεκα είνε 
αί παραστάσεις καί τής μιάς καί τής έτέρας* αί πλεΐσται δέ 
αύτών έφ’ έκατέρας σύγκεινται έκ δύω προσώπων, ή αύτών καθ’ 
έαυτά ή καί μετ’ άλλων μέν, άλλά μικροτέρων, δευτερευόντων, 
άφανεστέρων ή ουτω διακειμένων, ώστε νά μή καταλαμβάνωσι 
πολύν χώρον. Δύω μόνον οίκοι κατ’ έξαίρεσιν έχουσιν άνά εν 
πρόσωπον, είνε δέ ούτοι δ πρώτος τής δευτέρας πλευράς καί δ 
τελευταίος τής τετάρτης’ και δ μέν πρώτος περιλαμβάνει τήν 
Νύκτα κρατούσαν έν ταάς άγκάλαις τούς δύο αύτής τροφίμους 
τδν "ϊπνον καί τδν Θάνατον’ δ δέ δεύτερος τδν Διόνυσον έν άν- 
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τρω κατακείμενον και πέριξ τού άντρου αμπέλους, μηλέας καί 
ροιάς. 'Η έξαίρεσις αύτη περί τά πρόσωπα δέν πιστεύω δτι ε- 
γεινεν έκ προμελέτης πρός ιδιαίτερόν τινα σκοπόν, άλλά διότι 
ούτως άπητει η υπόθεσες, ήν άπαξ ό τεχνίτης έξέλεξεν* άλλως 
δέ και ούτοι οί οίκοι ίκανώς πληρούνται διά τών έν αύτοΐς πα

ραστάσεων.
Μετά ταύτα μεταβαίνει ό Παυσανίας είς τήν πέμπτην πλευ

ράν τήν τού έπιθέματος διά της έξης φράσεως’ «ή δέ ά/ωηάηω 
χώρα, πέντε γάρ αριθμόν είσι, παρέχεται μέν έπίγραμμα ούδέν 
κτλ.» Είς τούτο τό χωρίον, ώς και είς τό έν αρχή τής περιγρα
φής «άρξαμένω άνασκοπεΐσθαι κάτωθεν» έστήριξαν οί περί τόν 
Jahn τήν έαυτών θεωρίαν’ καί τό μέν πρώτον χωρίον, έρμηνευό- 
μενον ώς έν οίκείω τόπω διελάβομεν, δέν παρέχει πλέον στήρι
γμα ισχυρόν’ το δέ παρόν, οπερ καί αύτού τού Schubart έκλό- 
νισε τήν πεποίθησιν, θαυμάζω πώς δύναται νά συνηγορήσει υπέρ 
τής ζωνικής θεωρίας. Νομίζω οτι ή έπομένη έξήγησις θέλει κα- 
ταδείξτ) τήν αληθή αύτού έννοιαν καί θέλει μετατρέψγ αύτό είς 
συνήγορον τής αντιπάλου θεωρίας. — Ό Παυσανίας, περιγράψας 
τάς τέσσαρας καθέτους πλευράς ή χώρας τής λάρνακος, έδύνατο 
κάλλιστα, μεταβαίνων είς τήν πέμπτην τήν τού έπιθέματος, νά 
όνομάση αύτήν άχωτάτω (οπερ άρνεΐται ό Overbeck
L. d. k. σελ. 36, άλλά δέν έχει δίκαιον)’ διότι τώ δντι η χώρα 
τού έπιθέματος παραβαλλομένη πρός τάς άλλας τέσσαρας τάς 
έπι τών καθέτων πλευρών καί πρός δλην έν γένει τήν λάρνακα, είνε 
ή άνωτάτη ούδεμία άλλη αύτής άνωτέρα υπάρχει' ώστε ή κατά 

ταύτην τήν έννοιαν ερμηνεία τής φράσεως καί λογικώς καί γλωσσι- 
κώς είνε όρθοτάτη. Δέν άρνούμαι μετά τού Schubart (ένθ. άνωτ. 

σελ. 308) ότι άν ή Θεωρία τού Jahn ήτο ή μόνη ορθή, θά ήρ- 
μοζε καί είς αύτήν έπίσης ή φράσης άνωτάτω χώρα περί τής 

άνωτάτης ζώνης λεγομένη’ άλλ’ άποδειχθείσης άνυποστάτου 
τής θεωρίας έκείνης, άνάγκη νά έκληφθή ή «άνωτάτω χώρα» ώς 
ή τού έπιθέματος, οπερ λογικώτατον καί γλωσσικώς όρθότατον. 
Άλλά διά τί δ Παυσανίας δέν μετεχειρίσθη ένταύθα τήν λέξιν 
επίθημα·) έάν τώ δντι έπ’ αύτού ήτο ή πέμπτη χώρα; Ό Sie-
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belis παρετήρησεν απλώς οτι, περί τής τοϋ έπιθέματος χώρας 

προζειμένου, ό Παυσανίας ενταύθα μέν μετεχειρίσθη την φράσιν 
«ή άνωτάτω χώρα», έν δέ Τ', θ', 3 την λέξιν «επίθημα»* ό δέ 
Overbeck, θεωρών σπουδαίαν τήν διαφοράν ταύτην, έπιφωνεϊ 
(Lade d. Κ. σελ. 13* ίδ. και σελ. 37 σημ.) So nahe war man 
der Entdeckung dass die fiinfte oberste χώρα nicht der 
Deckel seio konnte! Καί ένταϋθα δέν είσέδυσεν ίκανώς είς τον 
νουν τοϋ Παυσανίου ό Overbeck. Κατά τήν ορθήν παρατήρησιν 
τοϋ Schubart (ένθ. άν. σελ. 305 σημ.) είς δύο σημασίας μετα
χειρίζεται το επίθημα ό Παυσανίας: τήν τοϋ πώματος ή σκεπά
σματος οίαςδήποτε λάρνακος ή κιβωτίου (Deckel), ίδ. Τ', θ', 
3, οπού Κλεομήδης τις είσελθών είς κιβώτιον «έφειλζύσατο 
το επίθημα», καί τήν τοϋ οίουδήποτε πράγματος τοϋ έπί τά
φων ή άλλων μνημείων έπιτιθεμένου (Aufsalz), ίδ. Α'. β', 3. 
Β', β', 4. κ. ά. Ένταϋθα λοιπον ό Παυσανίας ούδεμίαν είχεν α
φορμήν νά μεταχειρισθή τήν λ. επίθημα’ διότι περί μέν τής δευ
τέρας αύτής σημασίας ούδείς λόγος’ είς δέ τήν πρώτην θά έδύ- 

νατο νά μεταχειρισθή αύτήν, άν προέκειτο περί κοινής τίνος λάρ
νακος ή κιβωτίου, τοϋ οικιακού έπίπλου, οπερ έχει έπίθημα άνοι- 
γόμενον καί κλειόμενον κατά τήν έκάστοτε χρείαν. Άλλά προ- 
κειμένου περί πολυτελούς άπομιμήματος λάρνακος ιδρυμένου 
είς άνάμ,νησιν καί μή προωρισμένου είς γρήσιν οικιακήν, ή άνω- 
τάτη αύτής έπιφάνεια ώφειλε κατ’ άκριβολογίαν νά όνομασθφ 
ή ανωτατω χώρα, ούχί δέ καί έπίθημα’ διότι ούδείς ποτέ, 
πιστεύω, είδεν αύτήν άνοιγομένην καί ζλειομένην, ώς το έπίθημα 
τών κοινών κιβωτίων. Δέν έννοοϋμεν διά τούτων οτι δέν έδύνατο 
νά ονομάση αύτήν καί έπίθημα’ άλλ’ άνάγκη τής τοιαύτης ονο
μασίας δέν υπήρχε.

Μεταβαίνομεν είς τήν παρένθεσιν «πέντε γάρ άριθμόν είσι». 
Ό Schubart, ό κλονισθείς πρότερον ύπο τοϋ χωρίου τούτου έν 
τή πεποιθήσει αύτού, έπειτα νομίζει ότι ή προσθήκη αύτη κατά 
τήν ζωνικήν θεωρίαν τού Jahn είνε ολως περιττή’ ό δέ Overbeck 
(L. d. Κ. σελ. 38) νομίζει οτι μάλιστα κατ’ αύτήν έχει λόγον 
ή προσθήκη, διότι άποδειζνύει οτι ό Παυσανίας όμιλεϊ περί πέντε

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος 6'.) 13
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οφιοειδών επιφανειών. Περί όμοειδων επιφανειών νομίζω οτι ή 
προσθήκη ουδέ υπόνοιαν παρέχει' δ,τι σημαίνει εινε ούδέν άλλο ή 
δ αριθμός τών χωρών, είτε αυται εινε δμοειδεΐς είτε έτεροειδεΐς. 
Άλλά τίνα σκοπόν έχει ή προσθήκη τοΰ αριθμού; Επειδή δ Παυ
σανίας δέν προέλαβε νά είπη έν άρχή τόν αριθμόν τών χωρών, 
άλλά περιγραφών αύτάς ήρίθμησε πρώτην, δευτέραν, τρίτην, τε- 

τάρτην, «έπι της λάρνακος, έπι τη λάρνακι, της λάρνακος, έπι 
τή λάρνακι», διά τούτων έδύνατο νά δώση αφορμήν εις τόν ανα
γνώστην νά νομίση δτι, άφ’ ού περιεγράφησαν αί τέσσαρες πλευ- 
ραί τής λάρνακος, αί περιοδευθεϊσαι, δέν ύπήρχεν άλλη πλέον 
χώρα πρός περιγραφήν. Ο συγγραφεύς λοιπόν, ΐνα μή δώση χώ

ραν είς τοιαύτην έννοιαν, λέγει δτι υπήρχε και πέμπτη χώρα— 
πέντε γάρ άριθμόν είσιν—ή άνωτάτω πασών τών άλλων κειμένη.

Άλλά πώς ή άνωτάτω αυτή χώρα είχε διατεθειμένας τάς έπ’ 
αύτής παραστάσεις, περί τούτου δ Παυσανίας δέν παρέχει ήμΐν 
ούδεμίαν είδησιν. Λέγει μόνον δτι «λείπεται είκάζειν ές τά έπ- 
ειργασμένα»* και τώ δντι κατ’ εικασίαν μόνον ίδιαν τε εαυτού 
καί τών έξηγητών (διότι μεταχειρίζεται τά ρήματα «δοξάζομεν 
—τεκμαίρονται—λέγεται—νομίζουσι) ορίζει τάς παραστάσεις. 
Είνε δέ αί παραστάσεις αυται ούχί πέντε, ώς ένόμισεν δ Heyne 
καί άλλοι τινές, άλλά τέσσαρες* διότι δ Κένταυρος Χείρων, άν 
καί έν τέλει τής § 7 μνημονεύεται καθ’εαυτόν «ώς έχων ού 

τούς πάντας ίππου πόδας, τούς δέ έμπροσθεν αυτών άνδρός β, 
παραλαμβάνεται κατωτέρω § 9 είς τό σύμπλεγμα τής Θέτιδος 
καί τών Νηρηίδων «ώς ραστώνην τινά τοΰ πένθους Άχιλλεΐ πα- 

ρασκευάσων». Αί τέσσαρες λοιπόν αύται παραστάσεις (κατά τήν 
παρά Παυσανία τάξινί Όδυσσεύς καί Κίρκη—Θέτις μετά Νηρηί
δων λαμβάνουσα τά δπλα παρά Ηφαίστου καί Χείρων—Ναυσικά 
έλαύνουσα επί τούς πλυνούς — Ηρακλής τοξεύων Κενταύρους) 
εινε άνάγκη νά τοποθετηθώσιν έν τή^άνωτάτω χώρα κατ’ εικα
σίαν. Ή δέ πιθανωτάτη τοποθέτησις φαίνεται είς ημάς εκείνη, 
καθ’ήν έκάστη παράστασις άντιστοιχεΐ είς τινα τών τεσσάρων 
πλευρών τής άνωτάτης χώρας' ούτως ώστε ό θεατής προ οίας- 
δήποτε πλευράς τής λάρνακος ίστάμενος επί τών βαθμιδών νά 
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έχνίπρδ τών οφθαλμών αύτου μίαν τών τεσσάρων παραστάσεων. 
Εις ποιον δέ τών ούτω σχηματισθησομένων τεσσάρων χωρίων 
ήτο έγγεγλυμμένη έκάστη παράστασις αδύνατον είνε νά δρισθή, 
άφ’ ου κατά τήν περιγραφήν αύτών ό Παυσανίας ούδεμιαν ήκο- 

λούθησε τάξιν, ώς έν ταΐς προηγηθείσαις τρισί τουλάχιστον χω- 
ραις* ημείς άμυδρώς μόνον εΐκάζοντες δρίζομεν ώς έξής τάς τέσ
σαρας παραστάσεις* ύπεράνω μέν τής τετάρτης χώρας Όδυσσεύς 
και Κίρκη μετά τών τεσσάρων θεραπαινών’ ύπεράνω δέ τής πρώτες 
χώρας ©έτις, Νηρηίδες καί Χείρων* ύπεράνω δέ τής δευτέρας χώ
ρας καί άπέναντι τοΰ πρώτου χωρίου τής άνωτάτω χώρας ή Ναυ- 
σικά* καί τέλος ύπεράνω τής τρίτης χώρας καί απέναντι τής ©έ- 
τιδος καί τοΰ Χείρωνος δ 'Ηρακλής τοξεύων τούς Κενταύρους, 
(ίδ. Πιν. Γ'.). Ό λόγος δ πείθων ήμάς νά παραδεχθώμεν τοιαύτην 
τήν διάθεσιν τών παραστάσεων, εινε οτι δ Παυσανίας, περατώσας 
τήν περιγραφήν τών τεσσάρων καθέτων πλευρών, εύρίσκεται πρδ 
τής τετάρτης χώρας. Έκεΐθεν λοιπόν καθορα τήν άνωτάτην χώ
ραν καί άρχεται φυσικώ τώ λόγω τής περιγραφής άπό τοΰ πρδ 
αύτοϋ χωρίου. Τούτο λοιπόν ανάγκη νά περιέχη τήν πρώτην παρ’ 
αύτω μνημονευομένην παράστασιν* καί αύτη είνε ή τοΰ Όδυσ- 
σέως καί τής Κίρκης* είτα δέ έξακολουθών τήν περίοδον έξ άρι
στερών πρός τά δεξιά διέρχεται καί τά άλλα χωρία, καθ’ ήν 
πρδ μικρού είπομεν τάξιν, ήτις δέν εινε διάφορος τής παρά Παυ

σανία.
Πρός διαφώτισιν τών είρημένων έπισυνήψαμεν είς τήν παρού

σαν πραγματείαν καί τρεις πίνακας, τόν μέν παριστώντα την 
πρώτην χώραν μετά τών έν αυτή παραστάσεων, τόν δέ τήν 
όζντέραν μετά τών έπ’ αύτής δώδεκα παραστάσεων* καί τρίτον 

τδν παριστώντα τήν άνωτάτην ή πέμπτην χώραν, τήν τού επι
θέματος μετά τών έπ’ αύτής τεσσάρων παραστάσεων. Τάς απει
κονίσεις έδανείσθημεν έκ τοΰ έργου τού Overbeck, δςτις μετά 
πολλής έπιμελείας μελετήσας τά αρχαία μνημεία ώφελήθη έξ 

αύτών κατά τήν σύνθεσιν τοΰ εαυτού πινακος. Άλλ’ όφείλομεν 
νά διαβεβαιώσωμεν, οπερ καί οίκοθεν εινε φανερόν, δτι ημείς 
δέν άπεβλέψαμεν εις καλλιτε/νικήν άνάπλασιν τής λάρνακος τού 

13*
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Κυψέλου. Τοΰτο εινε έργον καλλιτέχνου καί ούχί φιλολόγου* ήμεΐς 
ήθελήσαμεν διά τών ήμετέρων απεικονίσεων απλώς νά διασαφή- 
σωμεν τά έν τή πραγματεία καί νά ύποβοηθήσωμεν τήν φαντα
σίαν του αναγνώστου* οθεν έν ταΐς λεπτομερείαις δυνατόν νά 
έπενεχθώσι πολλαί τροποποιήσεις, έάν καλλιτέχνης τις έπιχει- 
ρηστι την άναπαράστασιν τοϋ αρχαίου μνημείου. Ιδίως έν τώ ή

μετέρω πίνακι Α φαίνεται ήμΐν ολίγον έστενοχωρημένος ό άγω^ 
έπι ΠεΜα' διότι τά μέν ζώδια κατ’ ανάγκην άπέβησαν μικρό
τερα τών έν ταΐς άλλαις παραστάσεσιν, ή δέ διάθεσις αύτοϋ ίσως 

ήττον καλλιτεχνική* άλλ’ είνε όμως παρ’ ήμΐν συμφωνοτέρα προς 
τήν παρά Παυσανία περιγραφήν και παρέχει πλειοτέραν αγωνι
στικήν ενότητα ή παρά τώ Overbeck.

’Ασχοληθέντες έν τοΐς έμπροσθεν περί τήν έρμηνείαν χωρίων 
τινών τοϋ Παυσανίου, δέν νομίζομεν ά'καιρον νά διαφωτίσωμεν 
καί διορθώσωμεν άλλο τι χωρίον περιλαμβανόμενον μέν έν τή 
περιγραφή τής λάρνακος, άλλ’ άδιάφορον προς τό ζήτημα, περί 
ού ό μέχρι τοϋδε λόγος. Τό χωρίον εινε ή περιγραφή μιας τών 
έπι τής β' χώρας δώδεκα παραστάσεων :

Ε', ιζ', 12. Δυο δέ άλλας γυναίκας ές όλμους καθικνουμένας 

ύπέροις, φάρμακα είδέναι σφάς νομίζουσιν, έπεί άλλως 
γε ούδέν ές αύτάς έστιν έπίγραμμα.

Έάν έρμηνεύσ-ρ τις τό χωρίον τοΰτο άκριβώς κατά τήν παρα- 
δεδομένην αύτοϋ γραφήν, θέλει λάβ·/] έννοιαν ούχί ορθήν, νομίζο
μεν, τήν εξής: δύο άλλας γυναίκας, αϊτινες εις όλμους καθι- 
κνοΰνται ύπέροις (είς ίγδία κοπανίζουσι) ταύτας (οί έξηγηταί) 
νομίζουσιν ότι ίσασι φάρμακα. Ούδεμία είκών γλυπτική εινε 

ικανή νά παραστήση τάς γνώσεις, τάς οποίας έχει τις* δύναται 
να υπόδειξη τό τί εινέ τις, ή τί πράττει, ούχί δέ καί τό τί εί- 
ςευρει’ δύναται διά τίνος εικόνος νά παρασταθή ή διάνοια ή πρό- 
θεσίς τίνος, άπερ έκδηλοϋνται δι’ εξωτερικών σχημάτων, ούχί 
δέ καί ή καθαρώς επιστημονική ή τεχνική γνώσις, οίον τό φάρ~
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μαχα elSirai. Νομίζομεν λοιπδν δτι τδ χωρίον είνε έφθαρμέ- 

νον και προηλθεν έκ κακής άναγνώσεως της γνήσιας γραφής: 
^α^ακ/Jac είναι' διότι τδ φαρμακίδας ίΖζαί’γραφόμενον πα- 

λαιογραφικώς και κατά τδ σύνηθες αμάρτημα τών παλαιών αν
τιγράφων, έν οις τδ ι γράφεται διά τοΰ ει, δεν φαίνεται πολύ 

άπέχον τοΰ φάρμακα είάίναι:

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ' ΕΙΝΑΙ = φαρμακίδας είναι 

ΦΑΡΜΑΚ' ΕΙΔΕΝΑΙ = φάρμακα εΐδέναι.

Διά της διορθώσεως ταύτης λαμβάνει τδ χωρίον έννοιαν λο- 
γικωτάτην : νομίζουσιν δτι αί γυναίκες έκεΐναι αί είς ίγδία κο- 
πανίζουσαι εινε φαρμακίλες ηγουν φαρμάκευε ριαι (μάγισσαι). 
Ό τύπος φαρμακίς θηλ. τοΰ φαρμακεύω είνε εύχρηστότερος 
παρά τοΐς άρχαίοις και δοκιμώτερος, η δ ετερος φαρμάκευε ρια·, 
(θηλ. τοΰ φαρμακευτής), οστις μόνον παρά τώ Ευσταθίω εύρί- 
σκεται καί ώς επιγραφή τοΰ β'. ειδυλλίου τοΰ Θεόκριτου. Πρδς 
τδ ήμέτερον χωρίον παραβλητέον τδ παρά τώ αύτώ Παυσανία 
Θ', ιά, 3. «Ένταΰθά είσιν έπι τύπου γυναικών εικόνες’ άμυδρό- 
τερα ^δη τά αγάλματα’ ταύτας καλοΰσιν οί Θηβαίοι Φαρμακί
δας, πεμφθηναι δέ ύπδ της "Ηρας φασιν έμπόδια είναι ταΐς ώδΐ·· 

σιν ’Αλκμήνης.»

Ιωάννης Πανταζιδης.
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ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΑ.

(διπλή διάθλασις.)

σχ. I.

1. Γνωστόν ύπάρχει οτι, άν είς τά πέρατα τοΰ κρυσταλλο- 
γραφικοΰ άξονος τοΰ κρυστάλλου Ισλανδίας (ανθρακικής τιτάνου) 
κόψωμεν δύο έδρας αα, άά καθέτως τώ κρυσταλλογραφικώ άξον: 
ΑΙΑ, πάσα άκτϊς φωτός παράλληλος τω άξονι καί επομένως κά
θετος τή τεχνητή έδρα αα, οϊα ή άκτίς ΑΙ, εισερχόμενη έν τώ κρυ- 
στάλλω δέν διχάζεται, ούδέ παρεκτρέπεται τής αρχικής οδού, 

εξέρχεται δέ ακολουθούσα τήν αρχικήν αύτής διεύθυνσιν ΑΙ, σχ. 1.
2. "Οταν δέ προσπίπτουσα 

άκτίς, οϊα ή SI, σχηματίζη μέ 
τόν άξονα ΑΙΑ γωνίαν τινά α, τό 
δέ επίπεδον προσπτώσεως συμπί- 

πτη μέ κυρίαν ήτοι πρωτεύου
σαν (principale) τομήν τοΰ κρυ
στάλλου, τήν αα', τότε ή άκτϊς 
αύτη SI διχάζεται είς κοινήν 
άκτΐνα (ordinaire) Ιο καί είς 
έκτακτον Ιθ, ήτοι άσυνήθη (ex- 
traordinaire), έκατέρα δέ τού
των κεΐται έπι τοΰ επιπέδου προς- 

πτώσεως, οπερ και κυρία τομή 
τοΰ κρυστάλλου.

3. Έάν ήδη ύποθέσωμεν, οτι ή μέν γωνία προσπτώσεως α 
τηρείται άμετάβλητος, ή δέ προσπίπτουσα άκτ'ις διαγράφει κώ
νον ορθόν περί τόν άξονα ΑΙ, τότε, ώς πειραματικώς δεικνύομεν, 
αί άκτΐνες διαθλάσεως Ιθ, le διαγράφουσιν έκάστη κατ’ ιδίαν 
εντός τοΰ κρυστάλλου κώνον ορθόν περί τόν αύτόν άξονα ΑΙΑ.

Βλέπομεν ούτως, οτι έξωτερική δεσμίς φωτός κωνική δίδε: 
χώραν είς δύο δεσμίδας διαθλάσεως κωνικάς εντός τοΰ κρυστάλ
λου, τήν κοινήν καί τήν έκτακτον, έχούσας άξονα τόν αύτόν ΑΙΑ.
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4. Οι δύο ούτοι φωτεινό κώνοι, άφικνούμενοι είς τήν κάτω 
έδραν άά τήν παράλληλον τή αα, τέμνονται ύπδ ταύτης καθέ- 
τως τω άξονι αύτών, αί δέ προκύπτουσαι δύο τομαί είσιν έπι 
τής έδρας άά κυκλικαί. Ταύτας προτιθέμεθα νύν νά προβάλωμεν 
διά φακού έπι διαφράγματος και ούτω νά δείξωμνν πειραματι- 

κώς τούς είρημένους δύο έν τώ κρυστάλλω κώνους διαθλάσεως.
5. Διά πειράματος απλού καί ευκόλως έκτελουμένου άποδει- 

κνύομεν τήν είρημένην ιδιότητα τής διπλής διαθλάσεως, οϊαν πε- 
ριεγράψαμεν, χρώμενοι τώ έξής όργάνω (α).

σχ. 2.

Το οργανον σύγκειται έκ χώνης, ήτοι έκ 2
κώνου μεταλλικού κεκομμένου (σχ. 2) εχον- 
τος δύο βάσεις mm, DD, έπηργυρωμένην δέ καί στιλπνήν τήν 

έσωτερικήν αύτού έπιφάνειαν.
Δεσμις άκτίνων φωτεινών οριζόντιος, προσπίπτουσα έπί τής 

έσωτερικής επιφάνειας τού κώνου, αντανακλάται κωνικώς.
6. Θεωρη'σωμεν τον φωτεινόν κώνον UUO, ούτινος ή κορυφή 

κεΐται επι τής μικράς οπής Ο, ή δέ βάσις είς τήν αντανακλαστι
κήν κυκλικήν ζώνην UU τής χώνης, ής ή γεννήτρια είναι κεκλι
μένη κατά 15’ ώς πρός τάς οριζοντίους ακτίνας, τότε βλέπομεν, 
ότι αί έκ τής οπής Ο, ής ή διάμετρος ίση πρός έν χιλιοστόμετρον, 
έξερχόμεναι ακτίνες εισέρχονται έν τώ κρυστάλλω Ισλανδίας

(α) Τδ οργάνου τοΰτο κατβσχεύασεν ό έν Πβριαίοις J.Duboscq, γν« 
στδς έπί άχριβί'α κατασκευής..
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ZC, τώ καΟέτως τώ άξονι αύτοΰ τμηθέντι, είς επαφήν δέ μέ τήν 
οπήν ο τεΟέντι και έχοντι πάχος ch 'ίσον προς 2 εκατοστόμετρα 

καί έτι πλέον.
Αί ακτίνες αυται, άμα είσερχόμεναι έν τώ κρυστάλλω ZC, δι

χάζονται και σχηματίζουσι δύο κώνους ορθούς, έχοντας την μέν 
κορυφήν αύτών είς το σημεΐον Ο, τάς δέ συγκεντρικάς βάσεις έπι 
τής έδρας zh τοΰ κρυστάλλου λίαν δρατάς.

Φακός L, τεθείς ένώπιον τοΰ κρυστάλλου ZC ώστε νά δε/Οή 
τάς έξερχομένας ακτίνας τών δύο κώνων, προβάλλει επί δια
φράγματος, τεθέντος είς άπόστασιν άρμοδίαν, δύο κύκλους φω
τεινούς, έξ ών ό μέν έξωτερικδς σχηματίζεται ύπδ τών εκτά
κτων ακτινών, δ δέ εσωτερικός ύπδ τών κοινών.

"Αμα έφαρμόσωμεν την περιφέρειαν mm της χώνης είς δεσμί
δα άκτίνων ήλιου, διερχομένων διά σωλήνας δριζοντίου, οστις πε- 

ρατοΰται έν σκοτεινώ θαλάμω, τδ φαινόμενου παρίσταται άφ’ 
εαυτού, παρεντεΟέντος τοΰ φακού L* βλέπομεν τότε επί δια
φράγματος τούς δύο φωτεινούς κύκλους τόσω άπ’ άλλήλων απέ
χοντας, δσω δ κρύσταλλος zc παχύτερος.

’Εν τώ κέντρω τών δύο κύκλων προβάλλεται ή φωτεινή δε- 
σμίς, ή διενθυνομένη κατά τδν άξονα τής χώνης και διερχομένη 
διά τής οπής Ο* αύτη δέν Ολάται υπδ τού κρυστάλλου, διότι φέ
ρεται καΟέτως τή έδρα αύτοΰ και παραλλήλως τώ κρυσταλλο- 

γραφικώ άξονι.

Δ. Σ. Στρουμπος.

(χατεχωρίσΟη έν τή Revue des Sciences Lcs Mondes.
p. 204. T. XLI Paris.)
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Α'. Inter ference.

01 Γάλλοι καλοϋσιν interference τδ φυσικόν φαινόμενου, δ- 
περ παράγεται έκ της έπιθέσεως δύο φωτοφόρων κυματοειδών 

κινήσεων τοϋ αιθέρος (σχ. 1, σχ. 2), γινόμενης ούτως ώστε ή 
παλμική κίνησις τούτου νά μηδενίζηται (σχ. 3), ήτοι νά μετα- 
βαίννι δ αιθήρ έκ τής κινήσεως είς τήν ηρεμίαν, και επομένως έκ 
τής συμβολής δύω φωτοφόρων άκτίνων νά παράγηται σκότος.

Επειδή περί τοιούτου φαινομένου πρόκειται, γνώρισμα δε 

ουσιώδες τούτου είναι ή ούδετέρωσις δύο ενεργειών, τής κυμα- 
τώσεως σχ. 1, και τής έντελώς όμοιας μέν κυματώσεως, σχ. 2*),  

άντιθέτως δέ έφαρμοζομένης έπι τής πρώτης, δπως άμοι- 
βαίως μηδενίζωνται και έξουδετερώνται έν τί) εαυτών συναντή
σει, σχ. 3, φρονοϋμεν δτι τής λέξεως χνμάτωσις δηλούσης «σή- 
κωσιν τών κυμάτων (Λεξικόν Γαζή), SOllleVement des flots 
(Λεξ. Βυζαντίου, σ. 152), καταφανώς άντιχνμάτωσις σημαί
νει ενέργειαν δύο αντιθέτων κυματώσεων ταυτοχρόνως γινομέ
νων, ώς δεικνύει τδ σχ. 3, έξ ής προκύπτει εντελής ούδετέρωσις 
τών δύο ένεργειών, ώς ή ονομασία interferences σημαίνει.

(*) Τδ ήραιωμένον ήμίκυμα παριστάνεται ύπδ τοϋ α, τδ δέ πεπυ- 
κνωμένον ύπδ τοϋ π, ού τίνος τδ μήκος Λβ=λ, τδ δέ Αγ—2λ= μήκος 
κύματος.

β\ Aberration de refrangibilite.

'Όταν δεσμίς ιωδών άκτίνων, αϊτινές είσι θλαστικώτεραι 

πάντων τών χρωμάτων, προςπέστι έπι φακοϋ παραλλήλως τώ

(α) συνέχεια· ιδέ τόμ. Γ'. σελ. 472 και τόμ. Τ' σελ. 53.
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κυρίω ή πρωτεύοντι άξονι αύτου, αύται συνέρχονται μετά τήν 
θλάσιν αύτών εις τι σημεΐον τοΰ άξονος πλησιέστερον τώ φακώ 
ή τδ σημεΐον εις δ συνέρχονται αί έρυθραί άκτΐνες αί ήττον θλα- 
στικαί’ τά λοιπά τοΰ ηλιακού φάσματος χρώματα τά μεταξύ 
τών είρημένων δύο περιεχόμενα έχουσι τάς έστίας αύτών μεταξύ 
τών είρημένων δύο σημείων. Τδ φαινόμενον τοΰτο, δπερ δεικνύει 
δτι τά διάφορα χρώματα, θλώμενα ύπδ τοΰ φακοΰ, έχουσι τάς 
έστίας αύτών είς αποστάσεις έκ τοΰ φακοΰ διαφόρους, διότι άνι- 
σοθλαστικά φύσει, καλείται γαλλιστί aberration de refran- 
gibilite, ημείς δέ καλοΰμεν διά ταΰτα άποχέντ ρωσιν ΘΛαστι- 
χόιητος, διότι έκ της άνίσου θλαστικότητος τών χρωμάτων 
συμβαίνει ή άποκέντρωσις αύτών, ήτοι τδ μη συνέρχεσθαι αύτά 
εις μίαν και τήν αύτήν εστίαν.

Γ'. Aberration de sphericile.

Τδ φαινόμενον, δπερ παρουσιάζουσιν οί φακοί, δταν αί ακτί

νες τοΰ φωτδς προσπιπτουσαι περί τήν περιφέρειαν τοΰ φακοΰ 
δέν συνέρχωνται μετά τήν θλάσιν αύτών είς τδ αύτδ σηαεΐον 
τοΰ κυρίου ή πρωτεύοντος άξονος τοΰ φακοΰ, είς 8 αί περί τδ 
κέντρον τούτου προσπιπτουσαι ακτίνες συνέρχονται μετά τήν 
θλάσιν αύτών, καλοΰσιν οί Γάλλοι aberalion de sphericitef 
ήμεϊς δε καλοΰμεν δια ταΰτα άποχ&γτ ρωσιν σφαιριχότητος· 

Φαινόμενον παραπλήσιον παρουσιάζουσι καί τά κοίλα σφαιρικά 
κάτοπτρα, άντανακλώντα τάς έπ’ αύτών προσπιπτούσας άκτΐνας 
και έν οίς συμβαίνει άποκέντρωσις σφαιρικότητος.

Δ'. Irradiation,

ΓΟταν άτενισωμεν άντικείμενον, έχον μέν αύτδ χρώμα ζωη
ρόν, έπιτεθεν δε έπι σώματος έχοντας χρώμα άμυδρόν, τότε τδ 

άντικείμενον τοΰτο φαίνεται ήμΐν έχον μέγεθος μεΐζον τοΰ πραγ
ματικού αύτοΰ μεγέθους’ τούναντιον δέ συμβαίνει δταν άντικεί- 
μενον χρώματος άμυδροΰ τίθηται επί σώματος έχοντος χρώμα 
ζωηρόν. Τδ φαινόμενον τοΰτο καλείται γαλλιστί irradiaiion, 
προέρχεται δέ έκ τοΰ δτι ό έρεθισμδς ό γινόμενος έν τώ δφθαλμω 
επί τοΰ άμφιβληστροειδούς χιτώνος προσεπεκτείνεται είς μικοάν 
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έτι έκτασιν πέριξ εκείνης, ήν προςβάλλει το φως άπ’ ευθείας. 
Επειδή τοΰ σώματος τδ ζωηρδν χρώμα προςκτάται έκτασιν μη 
ασκούσαν αύτω, προςλαμ.βάνει δέ ταύτην έκ της τοΰ περιβάλ

λοντος αύτδ σώματος, έπεμβαΐνον πέραν τοΰ φυσικοΰ ορίου τοΰ 
χωρίζοντος τά δύο σώματα, καλοΰμεν διά ταϋτα τδ φαινόμενον 
τοΰτο χρωματικήν' έπέμ6ασιν· 'Γπάρχουσι δέ και αστρονομικά 

φαινόμενα παραπλήσια.E'. Couleurs accidentelles.

Έάν άτενίσωμεν έπί τινα χρόνον άντικείμενον κεχρωματισμέ- 
νον, έπειτα δέ στρέψωμεν τούς οφθαλμούς έπι λευκής έπιφανείας, 
εμφανίζεται ήμΐν είδωλον ομοιον τώ άντικειμένω την μορφήν, τδ 
χρώμα δέ συμπληρωματικόν*) τοΰ χρώματος τοΰ αντικειμένου. 
'Ο Brewster έμβλέψας είς τδ είδωλον τοΰ ήλίου, τδ είς την ε
στίαν τοΰ σφαιρικού κατόπτρου σχηματισθέν καί στρέψας τούς 
οφθαλμούς έπί λευκής έπιφανείας διέκρινε χρώματα διάφορα έμ- 
φανισθέντα αύτω διαδοχικώς. Έμβλέψαντες ημείς έπι στιγμήν 
έπί τοΰ δίσκου τοΰ ήλίου, διευθύναντες δ’ έπειτα τούς οφθαλμούς 
έπί διαφόρων τοΰ δωματίου μερών, έχόντων έκάστου χρώμα διά
φορον, διεκρίναμεν χρώματα διάφορα ώσανεί κρεμάμενα είς τδ 
διάστημα και μετατιθέμενα έν ω δ οφθαλμώς έστρέφετο’ τά 
χρώματα ταύτα καλοϋσι γαλλιστί couleurs accidentelles, ή- 
μεΐς δέ καλοΰμεν μετάρσια, η μετέωρα χρώματα**).

**) «μετάρσια τα έν άέρι συνιστάμενα, ίριδες, άλωνες» λεξ. Γαζή· 
τ2ι κεχρωματισμένα ταϋτα φαινόμενα έν τω διαστήματι παραπλήσια είσι 
κατα τα χρώματα πρδς τα είρημένα και μή έπι σωμάτων προσκεκολλη· 
μίνα.

Τ'. Crystal dextrogyre ή laevogyre.

Οί Γάλλοι καλοϋσι κρύσταλλον dextrogyre τδν ύπδ μορφήν 
λεπτεπιλέπτου έλάσματος ληφθέντα καί στρέφοντα τδ έπίπεδον 
πολώσεως πρδς τά δεξιά τού δρώντος τήν ακτίνα τοϋ φωτδς τήν

·) Δυο χρώματα καλούνται συμπληρωματικά, δταν έπιτώέμενα σχη- 
ματίζωσι τδ λευκόν.



ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.

έρχομένην καθέτως αύτώ, και laevogyre τδν στρέφοντα αυτό 

πρδς τά άριστερά.
Επειδή δέ έπί ύεζιά σημαίνει κίνησιν πρδς δεξιόν μέρος (λε

ξικόν Γαζή, δεξιός), τδν κρύσταλλον dextrogyre καλοϋμεν κρύ
σταλλον έπι δεξιά ή όεζιόγνρο^ άριστερόγυρον δε τον lae

vogyre.
Τδ δέ επίπεδον πολώσεως αύτδ τδ έπι δεξιά ύπδ τής ένερ

γείας τοϋ κρυστάλλου στρεφόμενον, καλοϋμεν όε^όσειρον^ διότι 
«δεξιόσειρος 'ίππος καλείται ό κατά τδ δεξιόν φερόμενος κέρας, 
οστις υπάγει ή σύρεται πρδς τδ δεξιόν σχοινίον τοϋ χαλινού.» 
(Λεξικόν Γαζή, δεξιόσειρος).

Κατά τήν φύσιν δέ τοϋ κρυστάλλου, τδ στρεφόμενον ύπδ τούτου 
επίπεδον πολώσεως δύναται είναι ή άριστερόσειρον ή δεξιόσειρον.

Δ. Σ. ΣΤΡΟΪΜΠΟΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.Α.
Collection de romans grecs en langue vulgaire et 

en vers, publies pour la premiere fois d’apres les 
manuscrits de Leyde et d’ Oxford par Spyridion 
P. Lambros, docteur es-letlres, professeur agrege 
d’Histoire grecque et de Paleographie a Γ Univer- 
site d’Athenes. Paris, Maisonneuve et Cie, librai- 

res-editeurs, 1880. [εις 8ov, σελ. cxxv καί S72, μετά 
και 4 πινάκων, έν οίς πανομοιότυπα δείγματα έκ χειροτ 

γράφων].

Τδ καλόν τοϋτο βιβλίον δέν έξεδόθη διά ολους τούς "Ελ
ληνας, άλλά μόνον διά τούς έξ αύτών είδότας τά Γαλλικά, 
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και διά Γάλλους καί άλλους Εύρωπαίους, τους περιεργαζομε- 

νους τά τής ήμετέρας μεσαιωνικής καί κατωτέρω φιλολογίας. 
Τοιαϋτα υπό Ελλήνων εις ξένην γλώσσαν γεγραμμένα βιβλία, 

μάλιστα τήν Γαλλικήν, έξεδόθησαν κατά τον παρόντα αιώνα 
δχι ολίγα διά διαφόρους λόγους, ών κυριώτατος ή μικρότης 
και ασθένεια του ήμετέρου έθνους και ή ώς έκ τούτου προσπά
θεια τινών του νά προσπορίσωσιν αύτω μάρτυρας τού βίου του 
καί έπιγνώμονας εύμενεΐς έκ τού μεγάλου καί πανίσχυρου κοι
νού τής δυτικοβορείου Εύρώπης. Κάνεις βέβαια νΑγγλος ή Γάλ
λος ή Ιταλός ή Γερμανός δέν θά συγγράψη νεοελληνιστί περί 
ύλης όμοίας τή τού παρόντος βιβλίου, διότι δέν μάς εχει 

χρείαν. Άλλ’ ημείς έ'χομεν δυστυχώς εκείνων χρείαν, αφού 
ουτω μάς κατήντησαν οί προπάτορες ημών, μάλιστα οί κατά 
τ όν μέσον αιώνα ζήσαντες. Εύχόμεθα όμως νά μή διαρκέση 
πολλάς έ'τι δεκαετηρίδας αύτη ή κατάστασις καί νά έλθη 
ποτέ και είς ημάς τό αύθυπόστατον τής έθνικής ύπάρζεως καί 
τό άπροσδεές, άπερ μόνον διά τής φιλοπονίας, τής ορθής παι
δείας καί τής αρετής αποκτώνται. Είς τούτο άδιατρέπτως άς 

άποβλέπτ) ή φιλότιμος ημών νεολαία,
Περιέχονται έν τώ βιβλίω τέσσαρα στιχηρά διηγήματα είς 

γλώσσαν Ελληνικήν κοινήν και οχι κοινήν, κράμα δέ τι έκ 
παλαιάς καί δλως νεωτεριζούσης, οίον υπό τών λογιωτάτων 
έσυνειθίζετο έν τοΐς Γραικορωμαϊκοϊς χρόνοίς και κατωτέρω, 
περί ών ή Γαλλιστί γεγραμμένη Εισαγωγή λέγει τά δέοντα, 
έζ ής Εισαγωγής μανθάνομεν άλλα τε καί οτι τό πρώτον έν 

τή σειρά είς στίχους 2607 διήγημα έρωτικον τό κατά 
Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην» νύν πρώτον έκ χειρογράφου έκ- 
δίδεται, τό δέ δεύτερον είς στίχους 3094 «διήγησις ώραιο- 
τάτη τού ανδρειωμένου Διγενή» είναι νεωτερικωτέρα μόνον 
(τού έτους 1670 μ. Χρ.) έπεξεργασία παλαιοτέρου άλλου κει
μένου, γνωσΟέντος πρό έτών τινών διά τού τύπου, τό δέ τρί

τον είς στίχους 862
«διήγησις έξαίρετος ερωτική καί ξένη
τοΰ Ήμπερίου θαυμαστού και κόρης Μαργαρώνας» 
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ήδη καί πολλάκις πρότερον έτυπώθη, νΰν δέ πολύ όρθότερον, 
τό δέ τέταρτον, είς στίχους 756, νϋν πρώτον δημοσιεύεται, 
έπιγραφόμενον σ λόγος παρηγορητικές περί δυστυχίας καί ευ
τυχίας» καί είναι πολλαχώς περίεργον διά τάς έν αύτω πολ- 
λάς αλληγορίας καί προσωποποιΐας. Ούτε όμως αύτό ούτε τά 
άλλα (άναγκαζόμεθα νά όμολογησωμεν) ήδέως άναγινώσκον- 

ται, ώς έντελώς άμοιρα φιλοκαλίας. Άλλά τί νά γίνη ·, Πρέ
πει πάντα μέν τά πρό αιώνων υπό τών ήμετέρων ομοεθνών 
γραφέντα νά έκδοθώσι διά διαφόρους λόγους, καί έκδόται 
αύτών τίνες άλλοι προσφυέστεροι η ημείς οί νϋν ζώντες από
γονοί των; (*)  άναγνώσται δέ αύτών έξ ανάγκης θά γίνωνται 
εκείνοι, οσοι είς είδικάς σπουδάς ιστορίας της γλώσσης, πρόσθες 
καί ποιήσεως, ηθέλησαν νά έπιδοθώσιν. Ουτοι, οντες καί όπω- 
σοϋν ηλικιωμένοι, οτε ή κρίσις δυνατωτέρα, θά καρπώνται μό

νον ει τι χρήσιμον έν τοΐς τοιούτοις άναγνώσμασιν εύρίσκεται, 
ένω ή ανερμάτιστος νεότης, άν δέν τά άποφεύγτ) έξ ένστικτου, 
θά τρέχη κίνδυνον νά διαφθείρν) την καλαισθησίαν της.

(*) 'Ομολογεΐται τοΰτο ηδη προ πολλοΰ. 'Όθεν καί μετά τδν Κοραήν, 
έκδόντα και σχολιάσαντα ποιήματα τινα τοΰ Πτωχοπροδρόμου έν τοΐς 
Άτάκτοις, ήσχολήθησαν είς τοιαύτας έκδόσεις ό Δ. Μαυροφρύδης καί 
ό Κ. Σάθας· έκ δε τών άλλογενών ό Ellissen, ό Wagner, ό Miller 
και ό Legrand και ε’ϊτις άλλος διαφεύγει νΰν τήν μνήμην μου.

(**) Είχεν ήδη τω 1871 έκδώσει τοΰ Δοξαρα τδ περί ζωγραφιάς έκ 
χειρογράφου, τψ δέ 1879 τα τοΰ Αθηνών Μιχ· Άκομινάτου, ώσαύτως 
έκ χειρογράφων.

Ταϋτα βραχέως δηλώσαντες προσθέτομεν, οτι ή τοϋ βι
βλίου εισαγωγή, Inlroduclion, δίδει λόγον περί τε τών χει
ρογράφων, έξ ών διά ζητησεως καί μελέτης έπιπόνου τά κεί
μενα έληφθησαν, καί περί της μεθόδου ήν δ έκδότης, κεκτημέ- 
νος ήδη πρότερον έμπειρίαν (**),  ήκολούθησεν είς την μεταγρα
φήν καί διόρθωσιν τών πολλαχώς ημαρτημένων κειμένων’ έτι 
δέ περιέχει καί γενικώτερά τινα περί της αξίας η απαξίας αύ

τών τής ποιητικής, ώς καί περί τής καταγωγής αύτών, κατά 
πόσον δηλ. είναι ιθαγενή προϊόντα τοϋ μεσαιωνικού αΈλληνι- 
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σμ,οϋ» ή μιμήματα Φραγκικών πρωτοτύπων ή καί αυτόχρημα 

μεταφράσεις.
Νομίζομεν δέ ήμεΐς, δτι τά έν τη Εισαγωγή ταύτη ήδύ- 

ναντο πολύ βραχύτερον νά έκτεθώσιν, ώσαύτως νομίζομεν, δτι 

και ή ύπδ τδ κείμενον αναγραφή τών απείρων κακογραφιών 
τών έν τοΐς χειρογράφοις ήδύνατο rt ολως ή κατά τδ πλεϊστον 
νά λείψγι. Ό Boissonade, ό Bekker, δ Cramer καί άλλοι φι
λόλογοι, πολλά μεσαιωνικά έκ χειρογράφων έκδόντες, ούτως έ- 
ποίησαν. νΛλλως τδ πολλοστημόριον τών όσων έξέδωκαν δέν 
ήθελεν ίδή τδ φως τής δ-ζιμοσιόττιτος. "Ετι και τδ έν τέλει τοϋ 
βιβλίου προστεθέν Glossaire, Γλωσσάριον, τδ έρμηνεΰον μέγα 
πλήθος λέξεων Γαλλιστί, μετά παραπομπών και διευκρινίσεων, 
περιλαμβανόμενον δέ είς τρία καί τι πλέον τυπογραφικά φύλλα, 
ήδύνατο, ώς ήμεΐς φρονοϋμεν, κατά τδ ήμισυ καί πλέον νά συν- 
τμηθνί, και ούτω τδ ολον βιβλίον έπιτομώτερον καί διά τούτο 
εύωνότερον γινόμενον νά περιέλθ-ρ είς πλειόνων χεϊρας, άφοϋ 
μάλιστα ώς έκ τής φύσεως του είναι προωρισμένον διά λογιω- 
τάτους, οίτινες συνήθως δέν είναι εύποροι. Τω δντι τίς χρεία 
ήτο έν τω Γλωσσαρίω νά περιληφθώσι λέξεις ώς αί ασήμι, ζω· 
νάριν, ξεψυχώ, χρυσωμένος, λιποθυμώ, σπλαγχνίζομαι, σπου
δάζω, αγωνίζομαι, άμετρος, άλλότριος, ούρανομήκης, πάγχρυ- 

σος και πλεΐσται άλλαι τοιαϋται, έν παντί Έλληνογαλλικώ 
λεξικω έπαρκώς έρμηνευόμεναι; Τούτου τοϋ περιττού έρματος 
άποβαλλομένου ήθελον έξαίρεσθαι έπί πλέον αί εις τινας τών 
περιεργοτέρων λέξεων προστεθεΐσαι παρατηρήσεις.

Ταϋτα ήμεΐς μετά πάσης ειλικρίνειας καί έλευθερίας έκρί- 
ναμεν δέον νά εΐπωμεν, καί, άν θέλ-ρ ό εύπαίδευτος καί φιλό
πονος έκδοτης, άς τά λά^γι ύπ’δψιν έν τή έξακολουθήσει τοϋ 
έργου του. Ένθυμητέον, δτι ό βίος βραχύς, ή δέ τέχνη μακρά, 
ό δέ καιρός οξύς. Πρέπει λοιπόν νά οίκονομώμεν τά πάντα.

Ό τύπος τοϋ βιβλίου ού μόνον φιλόκαλος, άλλά καί ελεύ
θερος σφαλμάτων.
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Β.

Συγγραμμάτια Ελληνικά, ά πρότερον μέν έν Έλληνικαΐς 
έφημεωσι συνέγραψε, νυν δέ αγόμενης της έκατονταετούς 

τοΰ άνακαινισθέτος Ουγγρικού βασιλ. πανεπιστημίου εορ
τής συλλεχθέντα έξεδωκεν Ίω. Β. Τέλφυ, διδάκτωρ τής 
φιλοσοφίας, πρώην δικηγόρος, τακτικός τής κλασικής φιλο
λογίας έν τώ Βουδαπεσταίω πανεπιστήμιο καθηγητής, τοΐς 
σχολαστικοϊς έ'τεσι 1870—71, 1874—75 πρόεδρος καί 

κοσμήτωρ τής φιλοσοφ. σχολής, μέλος τής έν Άθήναις Άρ- 
χαιολ. Εταιρίας, τού έκεΐ πρός διάδοσιν τών Έλλην. γραμ
μάτων συλλόγου καί τού φιλολ. συλλόγου Βύρων, τής πρός 
ένθάρρυνσιν τών Έλλην. έν Γαλλία μελετών Εταιρίας, τής 
τε Ούγγρικής καί έν Παταυιω Ακαδημίας κ.τ.λ. — Βου- 
δαπέστησι. Τύποις τού Ούγγρ. βασιλ. Πανεπιςημίου,1880. 

[είς 4.ον, σελ. 116.]

*Ασμενοι καί εύγνώμονες άναγγέλλομεν τήν περίεργον ταύ
την συλλογήν. Οί ήμέτεροι ομογενείς λαμβάνοντες αύτήν είς 
χεΐρας θά άναπολήσωσι κατά νούν πάλιν τόν σταθερόν φίλον 
τών Ελλήνων, 8ν εύτύχησαν νά εγωσιν έν Ουγγαρία. Ό άνήρ 
δέν είναι έξ εκείνων, οΐτινες λησμονούντες τά ό'σα έ'παθεν κα

κά έν τοΐς πρώην χρόνοις ή πατρίς των υπό τών Τούρκων, 
τολμώσι νά άνακηρύττωνται φίλοι τής Σουλτανικής δεσπο
τείας, άλλά τουναντίον ανήκει είς έκείνους τούς ολίγους, οΐτι- 
νες τούς Τούρκους μέν καί τήν αύτών άπάνθρωπον διοίκησιν 
άποστρέφονται, φιλούσι δέ τούς πολλά ύπ’ εκείνων παθόντας 
καί πάσχοντας έ'τι λαούς’ διότι καθήραντες τήν εαυτών διά
νοιαν διά τής μελέτης τών τής κλασικής αρχαιότητας συγ

γραμμάτων παρεσκεύασαν καί τό αισθητικόν τής ψυχής των 
ώς πρέπει άνθοώποις’

non ignari mali, miseris succurrere discunt.

Ό καθηγητής Τέλφυς πώς ανέκαθεν έθεώρησε τά καθ’ήμάς 
καί μετ’ ενθουσιασμού έξέφρασε τάς πεποιθήσεις του, άποδει· 
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κνύουσι τά έξης, ειλημμένα έξ ένάς άρθρου του δημ,οσιευθέντος 
έν τή Κλειοϊ τον Δεκέμβριον τοΰ 1879, έπανατυπωθέντος δέ 

έν τή παρούση Συλλογή και έπιγραφομένου ατό Ελληνικόν 
ζήτημα.»

α Περαίνω τδ άρθρον μου» λέγει αμετά τής παρατηρήσεως, 
οτι κατά πάσαν τήν Ανατολήν μόνον οί "Ελληνες είναι προω- 

ρισμένοι νά έγκαθιστώσιν εκεί τήν αληθινήν ελευθερίαν, επι
στήμην, τέχνην, έν ένί λόγω, τόν πολιτισμόν. Είς τοΰτο δέν 

είναι ικανός ούτε ό Τούρκος, ούτε ό Βούλγαρος, ούτε ό Αλ
βανός ούτε άλλος σλαβικός λαός. Έν τή Ανατολή, ϊνα ή Εύ- 
ρώπη άπολαύη τής ειρήνης, θάττον ή βράδιον θά ήναι άναγ- 

καϊον νά ηγεμόνευση ό Ελληνισμός.»
Ταϋτα μέν ούτω. Περιέχει δέ ή Συλλογή και ποικίλα άλλα 

ιστορικά τε και φιλολογικά άξια άναγνώσεως, είς ά παραπέμ- 
πομεν τούς φιλομαθείς.

Γ.

‘Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλάδων νήσων κατά 
μέρος, ύπδ Αντωνίου Μηλιαράκη. "Ανδρος, Κέως (μετά 
δύο γεωγραφικών πινάκων). Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογρα
φείου τής α'Ελλην. ανεξαρτησίας». 1880. [είς 8ον, σελ. Ρ. 
καί 276).

Είναι όντως εΰφρόσυνον τδ οτι άπό τίνος χρόνου πληθύ- 
νονται παρ’ ήμΐν τά περιγραφικά Ελληνικών χωρών βιβλία 
(*). Είναι δέ ταϋτα τδ μέν μεταφράσματα ή έρανίσματα έκ 
ξένων συγγραφών, τό δέ και πρωτότυπα δοκίμια. Οί απόγο
νοι τοΰ Έκαταίου, τοΰ Ηροδότου, τοΰ Πυθέα, τοΰ Νέαρχου,

(*) Έκ τών τελευταΐον έκδοθίντων μνημονεόομεν τά έςής· Θερμα’ίς 
ήτοι περί Θεσσαλονίκης ύπδ Μ. X. Ίωάννου. — Θεσσαλία ύπδ Ν. 
Γεωργιάδου. — Ή νήσος Κάλυμνος ύπδ Θέμελη 1. Κινδύνη.—"Ελεγχος 
τής αρχαίας γεωγραφίας Ε. Κειπέρτου ώς πρδς τήν Μακεδονίαν ύπδ 
Μ. Δήμιτσα. ■— Marquardt Ιστορία τής Κυζίκου, μεταφρασθεϊσα ύπδ 
Κυρίλλου Γρηγοριάδου. — Μελέτη περί τής γλώσσης και τοΰ έθνους τών 
Αλβανών ύπδ Π. Κουπιτώρη.

(Αθηναίου τόμος Θ', τεύχος β'.) 14 
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τοϋ Δικαιάρχου, τοϋ Έρατοσθένους, τοϋ Στράβωνος, τοϋ Παυ
σανίου καί άλλων τής αρχαιότητας ένδοξων γεωγράφων καί 
περιηγητών, φυσικόν ήτο, οτε άνέστησαν είς νέον εθνικόν βίον, 
νά φιλοτιμηθώσι και περί ταύτας τάς σπουδάς, αί'τινες είναι 
τών τά μάλιστα άνθρωπικών. Ιδίως δέ προσήκεν είς ήμάς, 

άφοϋ τό μεσαιωνικόν σκότος κατεκάλυψε πολλά μέρη τής έν 
χρόνω καί τόπω Ελληνικής ιστορίας, οι δέ αλλογενείς διά 
διαφόρους λόγους δυσκόλως κατώρθουν νά διαλύσωσι τό σκό

τος τοϋτο, καί περ έχοντες πολλήν προθυμίαν καί μάθησιν 

καί μέσα άλλα βοηθητικά, προσήκε, λέγομεν, είς ημάς νά έ- 
πιληφθώμεν τοϋ έργου τούτου μετ’ αγαθής έλπίδος, οτι περί 
οικείων ήμϊν πραγμάτων συγγράφοντες, καί άν τά μέσα τά 
βοηθητικά μικρότερα ήθέλομεν έχει, δέν θά άπετυγχάνομεν 
όλοτελώς, καθώς ενιοι τών ξένων, άλλά θά προεβιβάζομεν ση
μαντικά τάς μάλιστα μέν είς ημάς έπειτα δέ καί είς τούς 

άλλους λαούς πολυωφελεϊς γνώσεις τής γεωγραφίας. Άλλ’ ιδι
αίτατα έτι καί οί παρόντες καιροί οί πολιτικώς τεταραγμένοι 
ένεκα τών έξεγερθέντων περί ημάς φυλετικών πόθων πρός πο
λιτικήν αύθυπαρξίαν, έπροκάλουν συντονωτέραν παρ’ ήμΐν καλ
λιέργειαν τών γεωγραφικών γνώσεων, μήπως καί καθυστεροϋν- 
τες έν αύταϊς καί διά τοϋτο έξαπορούμενοι έν έπικαίροις στιγ- 
μαΐς πολιτικών πράξεων, ήθέλομέν ποτέ πάθει άνηκέστους 
έθνικάς ζημίας. Ώς ούδέποτε άλλοτε τή άληθεία χρείαν έχο- 
μεν τώρα νά ήξεύρωμεν σαφώς τό τίνες έσμέν καί ποϋ έσμέν, 

οπερ πάλαι ποτέ 'Ρωμαίος τις τών σοφών καί λίαν φιλοπατρί- 
δων ήθελε νά διδάξη τοϋς συμπολίτας του ώς χρησιμώτατον 

τών μαθημάτων.’ Καλόν λοιπόν σημεϊον, ό'τι έπί τά τοιαϋτα 
τώρα προθύμως τρεπόμεθα, καί έλπίς είναι, οχι μόνον τό προ- 
σϊχες εκ τούτων πολιτικόν όφελος νά καρπωθώμεν, έπιγινώ- 
σκοντες τήν δύναμιν ημών ή τήν αδυναμίαν ποϋ κεΐται καί έκ 

τής γνώσεως ταύτης τάς ένεργείας ημών έκάστοτε, ώς πρέπει, 
ρυθμίζοντες, άλλά καί άλλην τινά γενικωτέραν υπηρεσίαν τή 

έπιστήμ-ρ νά παράσχωμεν διά τής τοιαύτης ένασχολήσεως. 
‘Έχομεν δηλ. ημείς ενδόμυχόν τινα αϊσθησιν, ή μάλλον είπεΐν
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πίστιν (ήτις δέν νομίζομεν νά είναι απατηλή, προερχομένη έκ 
δόζης ματαίας και οίήσεως), οτι ό 'Έλλην ό σημερινός είναι 
έξόχως επιτήδειος εις μελέτας τόπων καί βίου καί διαίτης έ
θνών, διότι πρώτον μέν φύσει εύκράτως έχει πρός φαντασίαν 
και κρίσιν, δεύτερον δέ δέν έπιπροσθούσιν αύτώ δύω τινά πράγ
ματα, βλαβερότατα καθιστάμενα εις τούς Εύρωπαίους γεω 
γράφους καί περιηγητάς, μάλιστα όταν τήν Ανατολήν ίστορώ- 
σιν. Είναι δέ ταΰτα τό προσηλυτιστικόν έν τή θρησκεία πνεύμα 
καί ή διάθρυψις ήν απέκτησαν έν τή ιδία αύτών διαίτη, τή ύ- 
περάγαν αναπαυτική. Καί διά μέν τό πρώτον έξ αύτών ιδίω
μα δέν είναι χρεία πολλών λόγων ινα άποδειχθή, οτι ενυπάρ

χει συχνότατα έν αύτοΐς και είς μεγαλην ποσότητα, ώστε 
νά τούς κάμνη κακούς παρατηρητάς καί αδίκους κριτάς ξένων 
λαών και βίων, διά δέ τό δεύτερον ήδύνατο μέν τις αντιλο
γία νά γίνη καί νά φανή βάσιμος, άλλά καλώς έξεταζομένων 

τών πραγμάτων αίρεται. Οί σημερινοί Εύρωπαΐοι τών βορειο
δυτικών κλιμάτων, τολμώμεν νά διϊσχυρισθώμεν, δέν έχουσιν 
ουδέ στάλαν έκείνου τοΰ περιλάλητου ήθους τοΰ παλαιού Άλ- 
κιβιάδου, δστις Αθηναίος ών καί τών γνησιωτάτων και τά 
μάλιστα έντεθραμμένων είς τά πάτρια καί ιδιοφυή έθη, δμως 
ήτο ό αύτός ικανότατος νά μεταλαμβάνη καί τήν διαφορω- 
τάτην Λακωνικήν καί τήν Περσικήν δίαιταν καί ει τινα άλλην. 

Καί άς μή άπατώνται τινές, βλέποντες τούς συγχρόνους Εύ
ρωπαίους περιηγητάς περιτυλισσομένους εις αραβικά χράμια 
καί έπιτιθέντας είς τήν κεφαλήν των φέσια τουρκικά ή Ινδι
κούς κεφαλοδέσμους καί άλλα τοιαΰτα ποιοΰντας οίον τό ά- 
σμενίζειν ένίοτε είς τήν πόσιν τοΰ ρητινήτου οίνου καί τό κά
πνισμα τοΰ ναργηλέ. Είναι ταΰτα έπουσιωδέστατα πράγματα 
καί μάλλον ποιοΰσιν αύτά οί ποιοΰντες πρός τροφήν τής εξάλ

λου αύτών φαντασίας, τής άρεσκομένης στιγμιαίως είς τά άλ- 
λόκοτα. Τόν δ'λον δέ αύτών βίον και τάς κλίσεις δυσκολότατα 
μεταβάλλουσι καί ώς ξένοι πάντοτε άναστρέφονται έν ταϊς 
ξέναις χώραις, δι’ δ καί δύσθυμοι καί δύσκολοι καί στρυφνοί 
διατελοΰσι, προκλινέστατοι δέ γίνονται είς παρεξηγήσεις καί4 4*
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κατακρίσεις άΧλοτ^Ιων χθων και εθίμων, τά όποια, καί καλά 
άν τύχη νά είναι ή αδιάφορα, δέν εύρίσκουσι χάριν εντόπιόν των, 
μόνον καί μόνον διά την πρός τά οικεία άνομοιότητα. Καί τό 
φιλοκίνδυνον δέ καί ή αληθής όντως ανδρεία ψυχής, ην πολλά- 

κις δεικνύουσιν οί έκ της Εύρώπης περιηγηταί είναι μέν καλά 
καί αγαστά ιδιώματα, άλλά δέν δύνανται πάντως νά θεωρη- 

θώσι καί ώς προσόντα τών πρώτων καί απαραίτητων εις ό'ν 
τινα μέλλει νά γίνη δόκιμος γεωγράφος ή πιστός άφηγητης 
καί εκτιμητής άλλοτρίων βίων καί ηθών. Οί δέ ημέτεροι 

"Ελληνες πρός τή φιλομαθεία, ην κοινήν έ'χουσι μετά τών 
Εύρωπαίων, έχουσιν έτι καί πρό πάντων τό εύθυμον καί τό 
εύκολον έν τή βιωτική αναστροφή, καί τό άπρόληπτον δέ 
καί τό άνεξίθρησκον πολύ καί τήνκρίσιν οχι ασθενή’ τό δέ λιτόν 
αύτών καί τό ολιγαρκές είναι δά διατεθρυλημένα. Πόσον δέ 
ταϋτα άξια είναι τά ιδιώματα έν ταΐς περιηγησεσιν, εύκολα 
πας τις νοεί. 'Ανθρωπος οστις δυσαρέστως διατίθεται πρός 

βρώματα ή πόματα πενιχρά καί έκ τούτου άσιτεϊ ή κακώς 
διαπεραίνει τήν χώνευσίν του, οστις έτι μαλακάς ζητεί κατα
κλίσεις καί δυσφορεϊ δταν δέν τάς εύρίσκη, δέν είναι πάσα α
νάγκη νά βλέπη τά πάντα μαύρα ένώπιόν του, καί διατηρή- 
σας έπί πολύ τήν αηδίαν, νά θέλη έπειτα καί νά τήν άναγρά- 
φη ό'ταν μετά μήνας καί έ'τη έπιβληθή είς συγγραφήν βιβλίου; 
νομίζω. Άλλά είς τοιαϋτα ποτέ δέν κατήντησεν ό παλαιός 
ήμών Ηρόδοτος, ό πλείστους τόπους περιηγηθείς, ούτε ό Παυ

σανίας ούτε άλλος τις τών ήμετέρων προγόνων.
Εί δέ τινα έν τοΐς παλαιοΐς συγγράμμασι φέρονται σκω- 

πτικά ρησείδια διά τινας Ελληνικούς καί άλλους λαούς, άλλην 

έκεϊνα έχουσι πηγήν καί άλλον χαρακτήρα, οχι όποιον αί ση- 
μεριναί έν τοΐς περιηγητικοΐς συγγράμμασι άκρισίαι καί χολώ- 
δεις κατηγορίαι, αϊτινες γίνονται ύστερον άρθρα πίστεως παρ’ 
οίς λαοΐς δημοσιεύονται. Εκείνα δέ τά παλαιά θεωρητέα ώς 
άμεσα λαϊκής άντιλήψεως γεννη'ματα καί όπωσοϋν αθώα, ών 
ομοια έχουσι καί πάντες οί νεώτεραι λαοί, δι’ ά ούδείς σκαν
δαλίζεται.
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"Ας κόψωμεν όμως τώρα τδν περί τούτων λόγον, ϊνα ειπω- 
μεν άλλα τινά αναγκαία πρδς τδν σκοπδν τοϋ παρόντος βι
βλιογραφικού άρθρου. Οί έκ τών ήμετέρων λόγιοι οί περί τά 
γεωγραφικά ασχολούμενοι δύνανται μέν ώς έκ τών είρημένων 
νά χωρώσι θαρρούντως είς τδ εργον δ ήρετίσαντο, άλλά δέν 
πρέπει ούδέ στιγμήν νά λησμονώσιν, ότι ή γεωγραφία δέν εί

ναι, όπως τινές περί αύτής ώς καί περί της ιστορίας έσφαλμέ- 
νως φρονοϋσιν, εργον παντδς όστις όπωςδήποτε την εξιν τοϋ 
γράφειν άπέκτησεν, άλλ’άπαιτεΐ τακτικήν έγκύκλιον παιδείαν 
καί πλείστας είδικάς γνώσεις. *Ας συγχωρηθή εις ημάς τοϋτο 

νά ύπομνησωμεν έν τή παρούση εύκαιρία. Πρώτον καί κύριον 
προσδν τοϋ γεωγραφοϋντος έν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοις καί γεω- 
γραφοϋντος έν τή Ανατολή, ένθα ανέκαθεν έθνών μισγάγκεια, 
είναι συστηματική φιλολόγου παιδεία καί γλωσσομάθεια εύ- 
ρεϊα, έπειτα κατά ισην μοίραν φυσιογραφικαί γνώσεις καί μα- 
θηματικαί. Ό στερούμενος τούτων άς μή έλπίζη άξιόν τι λό

γου νά κατορθώσ-ρ, καί άν έν έαυτώ ήνωσε πάσαν άλλην έκ 
φύσεως δεξιότητα καί δή καί τήν φιλοπονίαν. Τήν φιλοπονίαν 
τινών ήμεΐς βλέπομεν συχνά έπαινουμένην, όταν βιβλία έν έ- 
φημερίσιν έπικρίνωνται ή, οπερ τδ σύνηθες, έγκωμιάζωνται 
μόνον. Σχεδόν δέ πάντοτε, δέν ήξεύρομεν πώς, τή μνεία τής 
φιλοπονίας παρομαρτεΐ τι τδ όποιον δέν γράφεται μέν, νοείται 
δέ δυστυχώς έν τοΐς διαστίχοις ύπδ πάντων τών άναγινωσκόν- 
των, ίσως δέ καί τών γραφόντων, πράγμα λίαν άζηλον τή ά
ληθεία, ή έλλειψις εύφυΐας καί παιδείας. Έξορκίζομεν τούς 
παρ’ ήμϊν συγγράφοντας ή μεταφράζοντας νά έρωτώσι πρώτον 
σπουδαίως τδν έν έαυτοΐς δαίμονα ή φίλον τινά ειλικρινή περί 

τής φυσικής καί έπικτήτου καταστάσεώς των, πρίν ή λαμβά- 

νωσιν εις χεΐρας τδν κάλαμον, ϊνα μή περιπίπτωσιν είς ό,τι 
βέβαια δέν Θέλουσιν, είς τήν άδοξίαν. Πόσοι, άν δέν έγραφον, 
ήθελαν άλλως άποδείχθή ώφελιμωτατοι είς εαυτούς καί είς 
τήν κοινωνίαν! Είπε κάλλιστα ό Boileau’

Soyez plulot macon, si c’ est votre talent, 
ouvrier estimc dans uncari nccessaire, 
qu’ecrivain du commun!
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"Εν άλλο έτι δέν εινε περιττόν νά ένθυμίση τις είς τους 
γράφοντας γεωγραφίας καί περιηγήσεις, δτι κακόν τό νά συγ- 
χέωνται τά γένη τών συγγραφών, καί δτι άπατώνται οί νομί- 
ζοντες, δτι ό γεωγράφος και ό περιηγητής καθήκον έχει πάν
τως νά ψυχαγωγήση η τέρψη η διασκέδασή, ώς κοινώς λέγε
ται, τόν αναγνώστην. Ένάργεια ύφους, δπερ κυρίως απαιτείται 
διά τοιαύτας συγγραφάς, επιτυγχάνεται πολύ κάλλιον διά λι
τής και απέριττου φράσεως, ήν συνοδεύει φυσικώς καί χάρις, 
παρά διά ογκωδών λέξεων καί άκαίρου ποιητικής δήθεν έρε- 
σχελίας. Τδ ποιητικώς όμως έρεσχελεϊν, πολύ κατά δυστυχίαν 
συνειθιζόμενον έν τοϊς συγχρόνοις τών Εύρωπαίων περιηγητι- 
κοΐς καί αύτοϊς έτι τοϊς διά σχολεία γραφομένοις βιβλίοις, κά
κιστον πρόκειται είς τούς ήμετέρους παράδειγμα μιμήσεως. ’Άς 
φεύγωσι τοΰτο. Χαρίεντες η φόβον καί φρίκην έμποιοΰντες τό
ποι περιγράφονται καλώς καί άνευ ποιητικών συσκευών, ούδέ 
είναι απαραίτητοι αί είδυλλιώδεις σκηναί καί αί έπικαί μεγα- 

ληγορίαι.
Ταΰτα γενίκώτερα είπόντες έρχόμεθα είς τό προκείμενον βι- 

βλίον. Ό συγγράψας αύτό, θελήσας νά κάμη αρχήν συμπληρώ- 
σεως τών πρδ εξαετίας έκδοθέντων Κυκλαδικών αύτοΰ, καλόν 

και χρήσιμον έργον έξεπόνησεν, άπαρτίσας μετά έπιτόπιον ε
ρευνάν καί έκδούς τάς μονογραφίας τών δύο νήσων "Ανδρου καί 
Κέας, καί ταύτας προφανώς διά πλείονας τάξεις αναγνωστών, 
ιδιαίτερον δέ διά δημάρχους, βουλευτάς και άλλους πολιτι
κούς, ούχ ήττον δέ καί διά φιλοπροόδους γεωργούς καί βιο- 
μηχάνους* εί δέ τι έν αύτώ περιέχεται καί διά φιλολόγους έν 
γένει καί άρχαιολόγους, και περιέχεται βεβαίως, καί τοΰτο ου- 
τοι εύγνωμόνως προσδέχονται. Μόνον διά παϊδας τούς φοιτών
τας είς τά σχολεία δέν προωρίσθη τδ βιβλίον, τοιοΰτο ον, ό

ποιον είναι, και ημείς είς τοΰτο μάλιστα προςσχόντες τδν νοΰν 
ήπορήσαμεν τή άληθεία, πώς κατωρθώθη νά δημοσιευθή, άφοϋ 
δέν έμελλε νά έχη πολλήν κατανάλωσιν ώστε ν’ άπαντηθώσιν 
ουτω αί δαπάναι τής τε περιοδείας καί έκτυπώσεως. Έλυπή- 
θημεν δέ μαθόντες έκ τοΰ προλόγου τοΰ συγγραφέως, ότι ού- 
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δεμιάς ούδαμόθεν £τυχε συνδρομής. Πότε πρδς θεοϋ θά μάθω- 

μεν νά δαπανώμεν εις τό^δέον τά δημόσια ή τά τών συλλό

γων καί άλλων σωματείων χρήματα ; Δέν βλέπομεν καθ’ ημέ
ραν έγκαταλιμπανόμενα έργα κατεπείγοντα κοινής ώφελείας 
δι’ απορίαν τής χρειώδους χορηγίας ; έξ εναντίας δέ διατίθεν

ται συχνά πόροι δημόσιοι κατά χάριν υπέρ έργων, τά όποια 
και οίκοθεν είναι επικερδή. Ουτω αμβλύνεται ή προθυμία τών 
εργαζομένων ύπέρ τοϋ κοινού καλού. Γνωρίζομεν άνδρα έκπο- 
νήσαντα έν διαστη'ματί τεσσάρων έτών βιβλίον επιστημονικόν, 
ό'στις αδυνατών νά καταβάλη αύτδς τήν δαπάνην τής τυπώ- 
σεως, έζήτησε νά εύρη εκδότην, πρδς δν νά πώληση τδ έργον 
του αντί δρ. 500! Εύρέθη είς τυπογράφος πρόθυμος νά δώση 
τδ ποσόν* ήρώτησε δέ μόνον τδν συγγραφέα, ώς πόσα σώματα 
ελπίζει οτι θά πωληθώσιν εύθυς μετά τήν τύπωσιν. Καλώς 

προσυλλογισθεις ό συγγραφεύς άπεκρίθη μετ’ ειλικρίνειας’ έπτά 
έν Άθήναις* και ήλήθευσε’ διότι μετά εξ μήνας άπδ τής έκδό- 
σεως τοϋ βιβλίου τόσα μόνον είχαν πωληθη. Τούτο έγένετο 
τώ 1871, Έρωτώμεν τώρα, είναι οϋτω δυνατόν νά ποοοδεύ- 

σωσι τά τής ήμετέρας φιλολογίας-, Ό τυπογράφος εκείνος α
κόμη ίσως περιμένει νά είσπραξη τά δαπανηθέντα μετά του 
τόκου των* περί δέ τοϋ συγγραφέως ούδέν λέγομεν. Αύτός, 
καθ’ όσον έτυποϋτο τδ βιβλίον του είς τέσσαρας πέντε μήνας, 
έλάμβανεν έκ διαλειμμάτων παρά τοϋ τυπογράφου άνά 100 
δραχμάς καί τάς έτρωγε, χωρίς νά τδ καταλάβη’ άπλούστα- 
τον. Πολύ δέ βέβαια τοΰτο δέν διαφέρει τής γνωστής έκείνης 

ιστορίας περί Διονυσίου τοϋ τυράννου τής Σικελίας, οστις κιθα
ρωδόν τινα, έπιδειξάμενον αύτω μια τών ημερών τήν τέχνην 

του, απεστέρησε τδν μισθόν, εΐπών ταϋτα* άπιθι, όσον γάρ 
ευφραινες αδων, τοσοϋτον εχαιρες έλπίζων. Τδ περιπλέον δη
λαδή', κατά τόν έστεμμένον σοφιστήν, ήθελεν είναι έκ τοϋ 
πονηροϋ, άπαίτησις έξ αισχροκέρδειας.

Άλλ’ έλησμονήσαμεν τό βιβλίον τοϋ Μηλιαράκη. Αύτό, 
καθώς αύτδς λέγει ό συγγραφεύς, ήδύνατο νά γίνη τελειότε- 
ρον, άν παρείχετο αύτω ή εύκολία τοϋ νά διαμείνη πλείονα 
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χρόνον έν ταΐς νήσοίς, ερευνών τά άςια έρεύνης, ώς ήτο ή βο·> 
λησίς του. "Ομως δέ καί ούτω, λέγομεν ήμεΐς, πολλήν περιέ

χει και ποικίλην ύλην, ήτις είναι τδ μέν πλεΐστον περιγραφή 

τών νϋν ό'ντων, τής φυσικής καί κοινωνικής καταστάσεως, τδ 
δέ καί ιστορική άφήγησις τών άξιων λόγου, τών άφορώντων 

εις τούς κατοίκους καί τάς τύχας των καί ενασχολήσεις, μέ
ρος δέ ού μικρόν εύρηνται καί κρίσεις καί προτάσεις τοΰ συγ- 
γραφέως περί βελτιώσεως τών καθεστώτων, δι’ δ καί είπομεν 
ανωτέρω, οτι τδ βι^λίον είναι διά τούς έν τή διοικήσει τών 

κοινών άναστρεφομένουςπρόσφορον άναγνωσμα.
Τοσαΰτα γενικώς’ είς λεπτομέρειας δέν είσερχόμεθα, ώς τοΰ 

λόγου ήμών μηκυνθέντος άπροσδοκήτως μέν, ούχί δέ καί άνευ 
αιτίων, νομίζομεν, έγκειμένων έν τή καθόλου καταστάσει τής 
νέας ήμών φιλολογίας καί ιδίως τής περί τήν γεωγραφίαν καί 

τάς περιηγήσεις.
Τελευτώντες δέ συνιστώμεν είς τδν συγγραφέα τήν έζακο- 

λούθησιν τοΰ έργου, οτε καί θέλει φιλοτιμηθή, έλπίζομεν, νά 

άποφύγη μέν τινας περί τδ λεκτικόν πλημμελείας, αί'τινες νΰν 
είσέφρησαν, νά φροντίση δέ περί καθαριωτέρας άνευ σφαλμά
των τυπογραφικών έκτυπώσεως, οπερ ήμεΐς περί πλείστου ποι- 
ούμεθα πάντοτε* δι’ δ καί όταν τοιοΰτό τι έλέγχωμεν, δέν 
λησμονοΰμεν καί τά κατωρθωμένα νά έπαινώμεν* τοιοΰτον δέ 
έπαινον δίκαιον θεωροΰμεν ν’ άπονείμωμεν είς τήν έπιμελή 
γραφήν τών κυρίων γεωγραφικών ονομάτων παλαιών τε καί 
νεωτέρων, καθώς καί είς τήν κατασκευήν τών δύο γεωγραφι
κών πινάκων, ους είς τδ προσήκον μέγεθος προσηρτημένους πε
ριέχει τδ βιβλίον.

Έν Άθήναις, τή 29 Μαίου 1880.

Στέφανος Α. Κοϊμανοτδης.
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QUAESTIONUM CICERONIANARUM.

Ad Fam. I, 1.

Tanta enim magnitudo est tuorum erga me merito
rum, ut, quia tu nisi perfecta re de me non conquiesti, 
ego non idem in tua caussa efficio, vitam mihi acerbam 
esse putem.

Verba de me cum inepta esse intellegeret Cobetus ni
mis forti medicina utens tollenda censuit. Equidem qui 
in mentem cuipiam venire potuerit ut talia verbis Ci
ceronianis insereret non assequor ·, neque eis sublatis sa
tis apparet quae sit illa perfecta res, cui Lentuli caus

sa opponatur. Ne multa, hanc fuisse arbitror Ciceronis 
manum : nisi perfecto reditu meo eqs. Cf. ad Att. IV, 1 : 
(cognoram te) plurimum operae... ad conficiendum 
reditum meum contulisse.

De Orat. II § 110.

Quod (genus ambigui) tum explicatur, cum ea verba, 

quae desunt, suggesta sunt; quibus additis defenditur 
sententiam scripti perspicuam fuisse.

Ut nunc extrema verba tradita sunt, haec absurdis
sima oritur sententia : oratorem defendere, si ea verba, 
quae ipse suggesserit, ambiguo scripto addita essent, 
quid scriptor voluisset, perspicuum fuisse*);  quasi vero 
boc quaeratur, quibusnam verbis additis scriptoris sen
tentia perspicua esset, ac non illud, quaenam sit illa 
ipsa sententia.

*) Sic scripsi non immemor grammaticae regulae, de qua v. 
Zompt, § 526 b. sed brevitati studens. In hoc quoque peccat 
vulgata scriptura.

Quid dicere voluerit Antonius apparebit, si scripseris: 
quibus additis quae defenditur sententia scripti perspi
cua fuisset, i. e. «quae si addita essent, neque omissa
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essent neglegentia scriptoris, appareret id eum voluisse, 
quod eum orator voluisse defendit.

Ib. § 182.
lenitas vocis, vultus pudoris significatio, verborum 

comitas
Sive vultus pro nominativo accipitur, sive pro gene

tivo, ut una cum pudoris ex eo quod est significatio pen- 
deat, concinnitas orationis foede violatur, quod iam 
Bakius verissime monuit, qui suo more urendo et secan-r 
do laboranti orationi opem ferebat. Ni fallor, sic scri
bendum est: vultus pudor, doloris significatio. Nihil est 
magis ad eorum qui audiunt benevolentiam captandam 
accomodatum, quam si ipse patronus ob ejus pro quo 
dicit periculum gravi dolore affectus esse videatur.

P. Arch. § 16.
moderatissimos homines et continentissimos
Cum § 15 de eodem hominum genere, de quo nunc 

agitur, loquens moderatos eos et graves appellet orator, 
h. quoque loco pro eo quod in libris est continentissimos, 
scripsisse eum constantissimos suspicor. Gravitatem et 
constantiam Romanis nomine non re diversas esse vir
tutes non est quod exemplis ostendam.

Ib. § 23.
quo minus manuum nostrarum tela pervenerint
Sic cdd. Editores tollunt minus. Vereor tamen ut hoc 

modo locus persanatus sit. Neque enim manuum no
strarum tela pro eo quod est: «tela manib us nostris mis
sa» recte dici videtur. Si quid video, scriptum orator 
reliquerat: quo hominum nostrorum tela eqs. Pro eo 

q. e. quo hominum scriptum est primo quoominum. Hinc 
turbae,

Bonnae d. 12/24 m. Aprilis mdccclxxx.

Σπυρίδων Βάσης.
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ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚ.ΑΙ ΕΙΔΙ1ΣΕ1Σ.
1) Μεγάλη δωρεά αιγυπτιακών άρχαιοτήτων εις τό έΟχκόν μουσεΐον· 

2) Περί τών έν Χαιρωνε'α άνασζαφών τοΰ πολυανδρίου· 3) άνα · 
σκαφή τοΰ έν Πειραιεΐ άρχαίου θεάτρου* 4) άνεύρεσις αρχαίου έλλ. 
ναοΰ παρά τόν Σκιλλοΰντα.

1) Προ δύω μηνών έκομίσθησαν έξ Αλεξάνδρειάς είς Αθήνας 
44 κιβώτια, περιέχοντα αιγυπτιακά; αρχαιότητας, δωρηθείσας εις 
τό έθνικόν ημών μουσεΐον ύπό τοΰ γενναιόφρονος ομογενούς κ. 
Ίωάννου Δημητρίου τοΰ έκ Λήμνου, έπαγγελλομένου ν’άποστεί- 
λη και δσας άλλας τοιαύτας αποκτήσει είς τό μέλλον, και ίδίαις 
δαπάναις νά κατασκευάση τάς αναγκαίας θήκας και λοιπά χρή
σιμα πρός τακτικήν έ'κθεσιν αύτών έν τώ έθνικω μουσείω. Επει
δή δέ τούτου δέν άπεπερατώθη είσέτι ή χρήμασι της αρχαιολο
γικής έταιρίας έγειρομένη πτέρυξ, είς ήν δυνατόν νά τεθώσιν αί 

ρηθεΐσαι αρχαιότητες, κατετέθησαν αύται προςωρινώς εν τινι με
γάλη αιθούση τοΰ νέου πολυτεχνείου, δπου και αί Μυκηναΐαι αρ
χαιότητες, κατασκευαζομένων προσωρινών θέσεων ύπό της αρ
χαιολογικής εταιρίας δπως έκτεθώσι ταχέως πρός θέαν και μελέ
την τών άρχαιοφίλων. Διά της μεγάλης ταύτης δωρεάς προςκτά- 
ται τό ημέτερον άρχαιολογικόν μουσεΐον σπουδαίαν συλλογήν αι

γυπτιακών αρχαιοτήτων, μέλλουσαν νά συντελέση πλεΐστον πρός 
άκριβεστέραν μελέτην και αντιπαραβολήν έκ τοΰ πλησίον τών τής 

ελληνικής και αιγυπτιακής τέχνης προϊόντων. Ούτως ή ‘Ελλάς, 
διά τής γενναιότητας τών ιδίων τέκνων, άποκτά σπανιωτάτας 
και άλλως δυςπορίστους αύτη συλλογάς αρχαιοτήτων, έπίζηλος 
καθισταμένη διά τήν εύτεκνίαν αύτής. j

2) Διά τοΰ προεκδοθέντος τεύχους τοΰ μαρτίου και άπριλίου 
έγνωστοποιήσαμεν δτι έκκαθαρισθέντος τοΰ περιβόλου τοΰ έν 
Χαιρωνεία λέοντας άπό τών έπ’ αύτοϋ προςθέτων έκ τοΰ χρόνου 
χωμάτων, άνεκαλύφθησαν οστά τών έν τή μάχη πεσόντων, και 
δτι έμελλε μετά τούτο ή αρχαιολογική ήμών εταιρία νά έκτε- 
λέση γενικήν τοΰ περιβόλου άνασκαφήν. Τούτο γίνεται ήδη άπό 
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τής αρχής τοΰ μαίου μηνδς διά τοΰ εφόρου κ. Π. Σταματάκη, 
όςτις αναγγέλλει ήδη ότι ή άνασκαφή προβαίνει φέρουσα είς φως 
νεκρούς κατά στίχους ποΰ μέν πυκνότερους, ποΰ δέ άραιοτέρους 
τεθαμμένους’ ότι μετά τών νεκρών είσι τεθαμμένα όπλα καί άλ
λα κτερίσματα, καί οτι πολλών νεκρών τά οστά είσιν ή τεθραυ- 
σμένα ή φέρουσιν όπάς έκ τών πληγών. Πάνθ’ οσα λόγου άξια 
παρουσιάζει ή άνασκαφή αυτή έγγράφονται έν ήμερολογίω ύπδ 
τοΰ αύτοΰ κ. Σταματάκη πρδς δημοσίευσιν.

3) Πρδ δύο ήδη μηνών ήρξατο ή άρχαιολογική έταιρία άνα- 
σκάπτουσα έπι τής άνατολικομεσημβρινής κλιτύος τοΰ υψώματος, 
δπερ χωρίζει τδν τοΰ Πειραιώς άπδ τοΰ κοινώς λεγομένου τής 
Μουνυχίας λιμένα,ένθα σώζονται ερείπια μεγάλης βυζαντινής έκ- 
κλησίας καί σπόνδυλοι άρράβδωτοι ούκ ολίγοι, ζητοΰσα νά εορ·/) 
το ένταΰθα υποτιθέμενον θέατρον τοΰ Πειραιώς.

Ή άνασκαφή αυτή, άνατεθεϊσα έξ άρχής εις τδν κ. Δημ. Φίλιον 
δραστηρίως έκτελουμένη, ήγαγεν ήδη είς φώς τδ ζητούμενον θέα

τρον, ήτοι τά τής σκηνής θεμέλια, τήν ορχήστραν, καί μέγα μέ
ρος τοΰ κοίλου, ού άμέσως μετά τήν ορχήστραν σώζονται δύο 
λιθόκτιστα τόξα, έφ’ ών ύπήρχον εδώλια ή πιθανώτερον θρόνοι, 
τά δέ μετ’ αυτά εδώλια δέν σώζονται, άλλά ίχνη μόνον καί ό
πισθεν αύτών ίκανώς υψηλόν τοξοειδές κρηπίδωμα. Τούτου δέ ό
πισθεν, ήτοι πρδς δυσμάς, σώζονται αί βάσεις τής βυζαντινής εκ
κλησίας, ήτις είχε κτισθή έκ τοΰ ύλικοΰ τοΰ θεάτρου τούτου, ώς 
τά έρείπια αύτής δεικνύουσι. Μόνον τδ μεσημβρινόν κέρας τοΰ 
κοίλου τοΰ θεάτρου μένει έτι υπό τήν γήν, διότι ό ιδιοκτήτης τοΰ 
χώρου τούτου δέν συνεχώρησεν έτι νά προβή καί έπ’ αύτοΰ ή ά
νασκαφή. Έλπίζομεν όμως ότι ό έν πάσι δραστήριος καί φιλό
τιμος δήμαρχος Πειραιέων κ. Μουτσόπουλος, είς ον έγένοντο αί 
δέουσαι παραστάσεις, θέλει σπεύσει νά άρη έκ τοΰ μέσου παν 

κώλυμα, όπως ου μόνον άνακαλυφθή τδ ολον θέατρον καί γνω- 
σθή ή τε τούτου έκτασις καί διάθεσις, άλλά καί συντηρηθή ώς 
σπουδαΐον τοΰ δήμου Πειραιώς κόσμημα.

Έκ τίνος εδωλίου τελευταΐον άνευρεθέντος, προςομοιάζοντος 
δέ κατά τε τήν τέχνην καί τήν ποιότητα τδν λίθον τοΐς τοΰ
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Διονυσιακού θεάτρου έδωλίοις, εικάζεται οτι καί το ενταύθα θέα- 
τρον εΐχεν εδώλια ομοια των τοϋ Διονυσιακού καί οτι ανήκει εις 

τούς χρόνους τοϋ δ' ή τοϋ γ' τουλάχιστον π. X. αίώνος.
Μετά τήν άποπεράτωσιν της άνασκαφής τοϋ όλου πιστεύομεν 

οτι θέλει δημοσιεύσει ό διευθύνων αυτήν κ. Φίλιος και τοπογρα
φικόν σχέδιον τοϋ θεάτρου τούτου και λεπτομερή έκθεσιν πάν

των τών είς τούτο άναφερομένων πρός φωτισμόν τοϋ κοινού.
4) Πρός μεσημβρίαν τής Όλυμπίας καί τοϋ Αλφειού παρά 

τήν νϋν πολίχνην Κρέσταιναν καί πρός άνατολάς ταύτης είς ά- 
πόστασιν μιας καί ήμισείας ώρας έπι ορούς παρά τό μικρόν χω
ρίον Μάζι ύπάρχουσιν ερείπια αρχαίας οικοδομής έζ έγχωρίου 

πωρίνου λίθου, παλαιόπορτα υπό τών εγχωρίων καλούμενα.
Ή οικοδομή αύτη, τέταρτον ώρας άπέχουσα άπό τοϋ ρη- 

θέντος χωρίου, έχρησίμευε καί έτι χρησιμεύει τοΐς κατοίκοις 
αύτοϋ ώς λατομεΐον πρός οικοδομήν κοινών και ιδιωτικών οί* 
κοδομημάτων. Ό έκ Δημητσάνης ιατρός κ. Σ. Παπασπυρίδης, 
άποκατασταθεις έν Κρεσταίνη άπό τοϋ τελευταίου Οκτωβρίου, 

ανήγγειλε μετ’ ού πολύ τω καθηγητή Εύθ. Καστόρχη περί 
τής ύπάρξεως αρχαίου οικοδομήματος έν τή ρηθείσχι θέσει, 

οπερ τινές καλοϋσι τάφον τοϋ έν Σκιλλοϋντι οίκήσαντος Ξε- 
νοφώντος κατά τά υπό Παυσανίου (έν ήλιακοϊς Α, G, 4) λεγό- 
μενα.

Ό καθηγητής Καστόρχης άνακοινώσας ταϋτα τω έν Όλυμ- 
πία έφόρω τών αρχαιοτήτων κ. Π. Καββαδία, παρεκάλεσεν 
αύτόν νά μεταβή καί έξετάση έπί τόπου όποιον οικοδόμημα 
είναι τό ώς τάφος Ξενοφώντος λεγόμενον. Ό δέ κ. Καββαδίας 
δι’έπιστολής του άπό 31 Ίανουαρίου τ.έ. γνωστοποιεί είς τόν 

Καστόρχην δτι, μεταβάς καί έξετάσας έπείσθη έκ τών σωζο- 
μένων ερειπίων οτι τό οικοδόμημα τούτο είναι ναός καί μάλι
στα έκ τών μεγάλων καί καλής έργασίας. Ταϋτα άνεκοινώ- 
θησαν εύθύς τότε καί είς τό συμβούλων τής αρχαιολογικής 
ημών εταιρίας.

Ό καθηγητής Καστόρχης, μεταβάς περί τά τέλη τοϋ λή- 
ζαντος μηνός είς Όλυμπίαν πρός έπίσκεψιν τών εκεί γενομέ- 
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νων άνασκαφών, και διερχόμενος διά της Κρεσταίνης ϊνα ϊδη 

τον έν Βάσσαις της Φιγαλίας ναόν τοϋ Έπικουριου Απόλλω
νος, ού πρός συντήρησιν έξετέλεσε πρό μικρού έπισκευάς τινας 
εις ύποστήριξιν κεκλιμένων τινών κιόνων ή άρχ. εταιρία, άνέβη 

μετά τοϋ κ. Καββαδίου έπι τοϋ ρηθέντος ορούς όπου τό οικο
δόμημα. Επειδή δέ τοϋτο καλύπτεται ύπό δένδρων και θά

μνων πυκνών, παραλαβών έργάτας έκ τοϋ παρακειμένου χω
ρίου Μάζι, άπέκοψε δι’αύτών δένδρα και θάμνους, καί έξορύ- 
ζας τάφρους πέριξ τής μεσημβρινής καί ανατολικής πλευράς 
τοϋ οικοδομήματος, άνεϋρεν οτι τό μέν μήκος αύτοϋ είναι 35, 
τό δέ πλάτος 19 μέτρων, ών 1 1 άνήκουσιν είς τό τοϋ σηκού 

πλάτος, άνά 4 δέ είς τό έτατέρωθεν αύτοϋ περίστυλον. Τού 
σηκού σώζονται, ίστάμενοι έν τή οικεία θέσει, λίθοι τετράγω

νοι έκ πώρου μήκους 1,25, πλάτους 0,80 και πάχους 040. 
Τό εμβαδόν φαίνεται έστρωμένον έξ όμοιων λίθων ή πλακών, 
καί έπ’ αύτοϋ σώζονται σπόνδυλοι ραβδωτών κιόνων έκ πώ
ρινου λίθου, διάμετρον ενός μέτρου έ'χοντες καί φέροντες ρα
βδώσεις δωρικού ρυθμού. Έν τω έξορυττομένω χώματι εύρέ· 

θησαν τεμάχια πλακών πάχους 0,3, κέραμοι έκ τών καλυ- 
πτήρων, έπιστυλίου τεμάχιά μέ ταινίας και άλλα κοσμάυ.ατα 
Αρχιτεκτονικά και χειρ παιδός καλής εργασίας’ πάντα δέ 
ταϋτα έκ λευκού λίθου.

Εις τήν δυτικήν πλευράν τού οικοδομήματος, όπου ή γή εί
ναι μάλλον έπικλινής, διακρίνονται έξ σειραί πλακών άνω τής 
γης, έξ ών δήλον δτι αύτό έδράζετο έπι κρηπιδώματος υψη

λού και έν μέρει κτιστού έκ τών αύτών πωρίνων λίθων, έξ ών 
καί τό έπ’ αύτού οικοδόμημα.

Έκ τών διδόμενων τούτων έξάγεται οτι έπί τού όρους τού
του ύψούτο, ώς καί έν Βάσσαις τής Φιγαλίας, ναός δωρικός 

ού μικρός ές εγχωρίου πώρινου λίθου, ού όμως μέρη ήσαν καί 
έκ λευκού λίθου, όπως καί τοϋ έν Βάσσαις ναού. Έκ παραβο
λής δέ τών ερειπίων τοϋ vaouj τούτου καί τοϋ έν Βάσσαις 

πείθεται τις, ότι άμφότεροι ήσαν σύγχρονοι καί τού αύτού με* 
γεθους καί ρυθμού. Άκριβέστεραι έ'ρευναι θέλουσι δείξει κατά 
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πόσον ή εικασία αυτή είναι αληθής, είς τίνα θεόν ήτο καθιε

ρωμένος ό ναός ούτος καί ύπδ τίνων.
Απίθανος φαίνεται δμως ή δόςα δτι ό ναδς ούτος ήτο ό 

ύπδ Ξενοφώντος τή Έφεσία . Άρτέμιδι οίκοδομηθεΐς κατά μί- 
μησιν τοΰ έν Έφέσω, ώς αύτδς έν τή Κύρου άναβάσει (Ε', 93 
κ. έ.) λέγει, διεςοδικώς περιγραφών τά τοΰ ναού’ διότι καί ή 

τοΰ Σκιλλοΰντος χώρα καί τοΰ Ξενοφώντος τδ κτήμα έκειντο 
είκοσι μόνον σταδίους άπωτέρω της Όλυμπίας καί πλησίον 

τοΰ Άλφειοΰ, έν τή χώρα ίσως τοΰ νΰν χωρίου Μακρισίου, έν 
τω κτηματι τοΰ βουλευτοΰ κ. Εύθ. Δεληγιάννη, δπου καί αρ
χαία έρείπια σώζονται’ έν ώ ή Κρέσταινα καί τδ χωρίον Μάζι 
άπέχουσι πολύ άπδ της Όλυμπίας. νΕτι δέ τδ μέγεθος καί ή 
έπί ορούς οικοδομή πολυτελούς ναού είσιν έργα μάλλον πόλεως 
πλουσίας η ιδιώτου.

Σημειωτέον έτι δτι έπι της βορείου κλιτύος τοΰ αύτοΰ ο
ρούς, δπου ό ναδς, σώζεται σπηλαιον έντδς τοΰ βουνού λελα- 
ζευμένον, ού τδ έμπροσθεν ημισυ της οροφής κατέπεσε πρδ πολ- 
λοΰ, τδ δέ έ'τερον ημισυ σώζεται, δεικνύον δτι αυτή ήτο τρι
γωνική, αί δέ ύπ’ αύτήν τρεις σωζόμεναι πλευραί κάθετοι’ ώς-ε 
παρέχει έννοιαν ύπογείου λαζευτοΰ έν τω δρει αρχαίου τάφου, 
οίοι οί έν Σπάτα καί έν Ναυπλία. Άνασκαφή τού σπηλαίου 
τούτου καί άναζήτησις έπί τής αύτής κλιτύος τοΰ δρους καί 
άλλων όμοίων τάφων, ών λίαν πιθανή ή ΰπαρζις, πιστεύομεν 
δτι θέλει βεβαιώσει τήν εικασίαν ταύτην.

Έρρέθη δτι κατά τάς πρώτας τοΰ μαΐου ημέρας έπεσκέφθη 
και ό κ. Ε. Κούρτιος τδν ναδν τούτον, ού τήν ΰπαρζιν έμαθε 
παρά τοΰ κ. Καββαδίου’).

Εϊθ. Καςτορχος.

1) Τά περί τής ευρέσεως τοΰ ναού τούτου έγνωστοποιήθησαν κατά 
πρώτον έν τή έφημερίδι «Παλιγγενεσία» τή 6 Ιουνίου.
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Οί έπισκεφθέντες τήν έν τω Πολυτεχνεία) συλλογήν τών μυ- 
κηναίων αρχαιοτήτων, ώς και οί άναγνόντες τό περί τών έν Μυ- 
κήναις άνασκαφών σύγγραμμα τοΰ κυρίου Schliemann, γνωρί- 
ζουσι τό πλήθος (υπέρ τά 150 ακέραια και τεμάχια) τών όρει- 
χάλκινων (*)  ξιφών, άπερ εύρέθησαν έν τοΐς τάφοις τής άκροπό- 
λεως Μυκηνών. Πάντα τά ξίφη καί τά ξιφίδια έκτος τών μα- 
χαιρών είναι δίστομα. Καί άλλα μέν είναι απλά, άλλα δέ κεκο- 

σμημένα. Ό κόσμος σύγκειται έκ τορευτών γραμμών απλών ή 
σειράς σπειρών διηκουσών κατά μήκος τοϋ ελάσματος, πρός 
δε τινά τών ξιφών τούτων σώζουσι κατά χώραν τούς ήλους, 
δι’ ών ήν προσηρμοσμένον τό έκ ξύλου ή όστοϋ περίβλημα τής 
λαβής, και τών οποίων ήλων αί κεφαλαί κατ’ άμφοτέρας τάς 
πλευράς είναι έπικεκαλυμμέναι διά λεπτού πετάλου χρυσού. 
Επίσης καί χρυσά περιβλήματα τών λαβών έσώθησαν φέρον- 
τα ποικίλην διακόσμησιν έντετυπωμένων γραμμικών σχημά
των. Πολλών δέ ξιφών ή λαβή έκοσμεΐτο κατά τό άκρον διά 
κομβίων άλαβαστρίνων ή οστέινων, έξ ών τινα ήσαν κεκαλυμμέ- 
να διά πετάλων χρυσών. Τόσα περίπου παρετηρούντο ώς πρός 
τήν διακόσμησιν τών ξιφών έκτος ενός, δπερ έδείκνυεν άλλοίαν 
διακόσμησιν καί περί ού έν σελ. 324 ύπ’ άρ. 446 τού συγγράμ

ματος τού κυρίου Schliemann λέγεται, έκτος τής μνείας τών 
χρυσώ έπικεκαλυμμένων ήλων καί τών λειψάνων τού ξυλίνου 
κολεού, δτι «κατά μήκος τού έλάσματος κατ’ άμφοτέρας τάς 
πλευράς βλέπει τις έπικεκολλημένην χρυσήν πλάκα». Έν δέ τω 
χειρογράφω ευρετηρίω τού κυρίου Σταματάκη, τω άποκειμένω

(*) ’Ίδε τήν έν τώ συγγράμματι τοϋ κυρίου Schliemann προσηρτη- 
μενην εκθεσιν περί τής χημικής άναλυσεως τών μετάλλινων αντικειμέ
νων υπό τοΰ έν Λονδίνφ κ, John Percy.
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έν τω άρχείω τής αρχαιολογικής Αθηνών εταιρίας σημειοϋται 
ύπ’ άρ. Τ. Δ, 1950, οτι βή λεπις αύτοϋ έπικαλύπτεται ύπό λε- 
πτοτάτου φύλλου χρυσού, έφ’ ής λέων και άλλα ζώα», ών μέ
ρος έλάχιστον έφαίνετο τότε και άπερ ούδέ ό έξ αυτοψίας γνω- 
ρίζων τά πράγμα ήδύνατο νά διακρίνη έν τή άτελεΐ απεικονίσει 
τή έν τω συγγράμματι τοϋ κυρίου Scbliemann. Ταϋτα έφαί- 
νοντο έπι της μιας πλευράς τοϋ ελάσματος’ ή άλλη όμως, καθ’ 
ολοκληρίαν κρυπτομένη ύπό σκληροτάτης κατιώσεως, προερχο- 
μένης έκ τοϋ κοπτεροϋ μέρους τοϋ έλάσματος καί άλλων χαλκών 
άντικειμ,ένων όμοϋ εύρεθέντων, μόλις ποϋ και ποϋ έδεικνυεν οτι 
καί αυτή ήν κεκοσμημένη. Το ξιφίδιον τοϋτο έπεχείρησα πρό τί
νος νά καθαρίσω καί διά διαφόρων μέσων καί κόπου ούκ ολίγου 
άπήλλαξα αύτο σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν τής έπικαθημένης κα
τιώσεως, έκτός μερών τινων ένθα τό άπομειναν στρώμα τής κα
τιώσεως είναι τόσω λεπτόν, ώστε επιχειρών τις νά τό απόξεση, 
κινδυνεύει νά έπενέγκη βλάβην είς τήν ύπ’ αυτό επιφάνειαν τοϋ 
χρυσοϋ. "Εδειξε δέ καθαρισθέν τό ξιφίδιον κατ’ άμφοτέρας τάς 
πλευράς τοϋ έλάσματος παραστάσεις χρυσοκόλλητους.

Τό έλασμα, ώς νϋν έχει, μήκος μέν έχει 0,237, πλάτος δέ 
κατά τό άνω μέρος 0,063 καί πάχος 0,007. Τό δ’ έδαφος, έφ’ 
ού αί παραστάσεις έχει μήκος 0,216 καί πλάτος 0,027. Ελ
λείπει ή λαβή καί ή άκωκή τοϋ ξιφιδίου. Τό έλλεΐπον μέρος τής 
άκωκής είχε πιθανώς μήκος 0,05, τοϋ δέ μήκους τής λαβής υ
πολογιζόμενου, σύμφωνα πρός άλλας σωζομένας, είς 0,07-0,10 
μέχρι καί 0,15, έάν είχε τό ξιφίδιον καί κομβίον έπί τοϋ άκρου 
τής λαβής, οπερ πιθανόν, τότε τό αρχικόν μήκος τοϋ ξιφιδίου 
έν όλω θά ήτο περίπου 0,40.

’Επί τής μιάς τών πλευρών τοϋ έλάσματος παρίσταται λεον- 
τομαχία, καθ’ ήν πέντε άνδρες, ήτοι τέσσαρες όπλΐται δόρατα 
φέροντες καί ασπίδας καί είς τοξότης, μάχονται πρός τρεις λέον
τας. Έκ τών λεόντων δύο μέν, οί πρός τώ στενοτέρω άκρω 
τοϋ έλάσματος, τρέπονται είς φυγήν πρός δεξιά τω θεωμένω, ό 
δέ τρίτος έστραμμένος πρός άριστερά άνθίσταται έτι κατά τών 
έξ αριστερών πρός δεξιά όρμώντων πολεμιστών, έξ ών ένα τόν

(Αθηναίου τόμος Θ’ τεύχος β'.) 15
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πρώτον πεσόντα ήδη πρδ τών ποδών του καταπατεί ύπτιον και 

μέ τάς χεϊρας τεταμένα; ύπέρ τήν κεφαλήν’ τού πεσόντος τούτου 
τδ δόρυ έχει πληγώσει τον λέοντα διαμπερές, έμπηχθέν εις το χαί

νον στόματου και έξελθόν κατά το άρις·ερδν οπίσθιον σκέλος αυτού, 
ώς δεικνύει ή κατ’ εκείνο τδ μέρος δι’ έγχαράκτων γραμμών δη- 
λουμένη αιχμή. Ό μετ’ αύτδν δεύτερος πολεμιστής δρμα κατά τού 
λέοντος διευθύνων κατ’ αυτού τδ δόρυ, ού ή αιχμή πλήττει ήδη 
τδν λέοντα κατά τδ μέτωπον. Τού πολεμιστού τούτου φαίνονται 
μόνον ή κεφαλή, μή ύπερέχουσα όμως τής άσπίδος, ή δεξιά χειρ 
και αί κνήμαι, τδ δέ λοιπδν σώμα καλύπτεται ύπδ τής άσπίδος. 
Ό μετ’ αύτδν τρίτος πολεμιστή; τήν ασπίδα έχων διά τού τε- 
λαμώνος άνηρτημένην έπι τών νώτων καί τδ σώμα δεικνύων 

ήμϊν γυμνδν άρμα και αύτδ; άμφοτέραις ταϊς χερσϊ πάλλων τδ 
δόρυ, ϊνα πλήξη τδν λέοντα. Ό τέταρτος είναι τοξότης, μικρόν 
δέ κάμπτων τδ γόνυ έντείνει τδ τόξον, ϊνα άφήση όϊστόν. Ό 
πέμπτος τέλος και αύτδς τήν ασπίδα έχων όπίσω άνηρτημένην, 
διαβεβηκόσι τοϊς σκέλεσι άρμα πρδς τδν άγώνα πάλλων άμφο
τέραις ταϊς χερσι τδ δόρυ.

Τών άνδρών τά σώματα είναι εύμήκη και λαγαρά, γυμνά δέ 
πλήν βραχέων διαζωμάτων, άπερ φέρουσι περί τήν όσφύν και τά 
αιδοία. Τά διαζώματα ταύτα είναι κεκοσμημένα δι’ έγχαρά
κτων γραμμών εύθειών και ζητοειδών. Τά δόρατα είναι μακρό- 
τατα (μέχρι 0,038) χειριζόμενα ύπδ τών πολεμιστών άμφοτέ

ραις ταϊς χερσιν ούτως, ώστε ή μέν άριστερά φέρεται πρδς τά 
πρόσω, ή δέ δεξιά πρδς τά όπίσω δριζοντίως τεταμένη. Αί δέ 
άσπίδες καί αύται ύπερμεγέθεις ( ποδηνεκεΐς καθ’ "Ομηρον^ εί
ναι δύο ειδών, ήτοι τετραγωνικοί (*)  έπιμήκεις θυρεοί και ελλει
ψοειδείς περί τδ μέσον πεπεισμέναι ή έσφηκωμέναι, ώς περίπου 
αί βοιωτικαι (**)  και είναι έπίτηδες, ώ; φαίνεται, ύπδ τού τε
χνίτου διατεθειμέναι εναλλάξ χάριν ποικιλίας, καθόσον δ πρώτος

(*) Ασπίοα τοιαυτην βλέπομεν καί έπι τού δακτυλίου τοΰ παρά 
Schliemann έν σελ. 259, αρ. 335 απεικονισμένου.

(**) Ασπίδα όμοίαν, άλλ’ έκ τοΰ πλαγίου όρωμένην, βλέπομεν έπί 
χρυσής ψήφου όρμου τής παρά SchJicmann έν σελ. 202, άρ. 253 ά-
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ο πεσών φέρει θυρεόν, δ δεύτερος ελλειψοειδή, δ προ τοΰ τοξότου 
τετραγωνικήν και δ ύστατος ελλειψοειδή. Έκτος έάν θεώρηση 
τις, ότι οί πολεμισται άνήκουσιν είς διαφόρους κατηγορίας δπλι- 
τών. Τάς ασπίδας βλέπει δ θεατής έκ τοΰ κοίλου μέρους, μόνον 
δέ τοΰ δευτέρου, οστις πλησιάζει, ϊνα πλήξη τδν λέοντα, έφ’ ω 
καί προβάλλει την ασπίδα, βλέπομεν έκ τοΰ πλαγίου την κυρ
τήν αυτής έπιφάνειαν, ήτις κοσμείται δι’ επίσημων απλών, έχόν- 
των σχήμα ρόδακος* τοΰθ’ οπερ δ τεχνίτης έδηλωσε, μη καλύ- 
ψας τδ ολον σώμα της άσπίδος διά φλοιοΰ χρυσοΰ, άλλά πληρώ- 
σας τδν χώρον δι’ έγκαύστου η ύελώματος εχοντος μεταλλικήν 
ύπόστασιν, περί ού κατωτέρω. Έπί πασών όμως τών ασπίδων δ 
τεχνίτης έχάραξε γραμμήν περιθέουσαν είς δήλωσιν τής ά'ντυγος. 
Κατά τδν αύτδν τρόπον έδήλωσεν δ τεχνίτης καί τήν κόμην 
τών άνδρών, ήτοι πληρώσας τδν χώρον δι’ ύελώματος μελανό- 
χρου, μετά περιθεούσης όμως ταινίας λεπτής έξ ήλέκτρου πρδς 
άποχωρισμδν άπδ τοΰ λοιποΰ εδάφους, όπως ομοιόν τι γίνεται 
και έν τγ αγγειογραφία. Δήλωσιν δέ γενείου ή μύστακος δέν έ
χουσι τά πρόσωπα τών άνδρών, επίσης και τδ στόμα δέν δηλοΰ- 
ται διά γραμμής τίνος. Ό τεχνίτης ήρκέσθη είς γενικδν περί
γραμμα τής κεφαλής, τούς οφθαλμούς μόνον δηλώσας δι’ άμυ- 
γδαλοσχήμου εντομής πεπληρωμένης δι’ ύελώματος, τήν δέ κό
ρην έντδς δι’ έλαχίστου κύκλου έξ ήλέκτρου.

Ταϋτα έπι τής μιας πλευράς, έπί δέ τής έτέρας παρίσταται 
λέων διώκων έλάφους. Ένταϋθα δ βασιλεύς τών ζώων δέν έχει 
άνταγωνιστάς ισχυρούς, μένει δέ αύτδς κύριος τοΰ πεδίου. Όρ-

15*

πεικονισμένης, ένθα δμως ό κύριος Schliemann άνευ ανάγκης υποθέ
τει, δτι ό τεχνίτης ήθέλησε νά ε’.κονίση δύο ασπίδας.

Έκ τοΰ σχήματος τών ασπίδων τούτων φαίνεται νυν έσφαλμένη ή 
παρά Schliemann έν σελ. 233 περιγραφή τής ύπ’ άρ. 313 ψήφου δρ- 
μου έκ λίθου σαρδίου, ένθα το «Kostbares mit einem obern und un- 
tern Kreisvon grossen Punkten geschmuecktes Gewand» ούδέν 
άλλο είναι ή άσπίδες τοιαΰται. Έκεΐδέ, σημειωτέον, δέν παρίσταται άνήρ 
και γυνή, άλλά δύο άνδρες μαχόμενοι, έξ ών ό εις πλήττει τδν έτερον διά 
ξ’φους.
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μών έξ άριστερών προς δεξιά σπαράσσει έλαφον δάκνων αύτήν 
κατά τον τράχηλον καί διά τών επιτεθειμένων ονύχων καταβάλ- 
λων αυτήν χαμαί ούτως ώστε το μεσαΐον μέρος τοϋ σώματός 
της κρύπτεται όπίσω τοϋ λέοντος. Τέσσαρες έτεραι έλαφοι άνά 
δύο προϊοϋσαι φεύγουσι μετά μεγάλης ταχύτητος την τύχην τής 
συντρόφου των, Τά σώματα τών έλάφων είναι κατάστικτα ύπο 
σταυριδίων έντετμημένων καί μικρών κεραιών οριζοντίων κατά 
μήκος τής ράχεως, πεπληρωμένων δι’ ύελώματος. Τήν σύνθεσιν 
ταύτην τήν όλιγώτερον παρέχουσαν το ενδιαφέρον συνεπλήρωσεν 
δ τεχνίτης δηλώσας τδ έδαφος έφ’ ού βαίνουσι τά ζώα. Έποίησε 
δέ τοϋτο έπικολλήσας ταινίαν χρυσοϋ στενήν κατά μήκος τοϋ 
έλάσματος, κατάστικτον ύπδ στιγμών, ούχί δέ ίσοπλατή ούτε 
εύθεΐαν εις δήλωσιν τών ανωμαλιών τοϋ φυσικού έδάφους.

Τέλος τέσσαρες ήλοι όρειχάλκινοι συνεΐχον τδ έξ οστού ή ξύ
λου περίβλημα τής λαβής, ών αί κεφαλαί κατ’ άμφοτέρας τάς 
πλευράς τοϋ έλάσματος είναι έπικεκαλυμμέναι διά φλοιού χρυ
σού, ώς τούτο καί έν άλλοις ξίφεσι τών Μυκηνών παρατηρεΐται.

Τδ έδαφος τών παραστάσεων είναι μέλαν καί λαμπρδν εκεί 
ένθα καλώς διατηρείται, είς τινα δέ μέρη, ένθα έφθάρη ή άπεξέ- 
σθη, διαφαίνεται τδ σώμα τοϋ όρειχαλκίνου έλάσματος έρυθρω- 
πδν έ'χον χρώμα. Τδ έδαφος τοϋτο παρεσκεύασεν δ τεχνίτης έπι- 
στρώσας ύλην τινά έν υγρά καταστάσει, είτα δέ στερεοποιηθεϊσαν 
διά πυρώσεως έλαφράς κατά τδν τρόπον ίσως τής έν τή ιστορική 

εποχή άναφερομένης εγκαυστικής τέχνης? ήτοι περίπου τδ παρ* 
ήμϊν λεγόμενον σμάΛτο, ή ύέ.Ιωμα εγχέουν κατά τδν επιστη
μονικόν ορον τοΰ καθηγητοϋ κ. 'Ηρ. Μητσοπούλου. Φαίνεται δέ, 
οτι πρώτον έπεκολλήθησαν τά ζώδια, είτα δέ έπληρώθησαν τά 
κενά δι’ ύελώματος' διότι είς τινα μέρη ή έπιφάνεια τών μετα
ξύ διαστημάτων πρδ πάντων δέ τών έντετμημένων γραμμών, 
ως π. χ. οί τελαμώνες τών ασπίδων, υπερέχει τής τών ζωδίων. 
‘Η κρίσις βεβαίως περί τής χημικής ύποστάσεως τού είρημένου 
έπιστρώματος ανήκει είς τούς περί τά τοιαϋτα έμπείρους(*). Ή- 

(α) '0 καθηγητής τής ορυκτολογίας έν τω έθν. πανεπιστημίφ κ. Κων
σταντίνος Μητσόπουλος, δστις καί άλλοτε παρέσχεν ήμΐν προθύμως τήν 
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μεΐς παρατηροΰμεν μόνον, οτι εις τήν οίανδήποτε ταύτην έπιςρω- 
σιν οφείλεται ή διατήρησις τοΰ όρειχαλκίνου ελάσματος τοΰ ξί
φους, δπερ κατά τά κοπτερά μέρη είναι έν μέρει έντελώς δια- 
βεβρωμένον, το πλεΐστον δέ λίαν ύαθυρδν ύπδ της κατιώσεως έξ 
ής είχον πρώην κατακαλυφθή καί αί παραστάσεις. Είς τοιαυτην 
κακήν κατάστασιν διατηρήσεως εύρίσκονται καί δύο έ'τερα ξιφί- 
δια τών αύτών περίπου διαστάσεων συνευρεθέντα έν τω αύτώ 
τάφω μετά τοΰ παρόντος τά ύπ’ άρ. Τ. Δ. 1951 καί 1952 τής 
συλλογής Μυκηνών.

Τά δέ κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς τοΰ έλάσματος ζώδια εί
ναι πεποιημένα έκ λεπτοτάτων πετάλων χρυσών κεκομμένων 
πρότερον είς τδ σχήμα τών μελλόντων νά ξίκονισθώσι ζώων και 
ανθρώπων, ειτα δέ έπικεκολλημένων έπί τοΰ έλάσματος. Ό χρυ- 
σδς είναι τριών ειδών, ήτοι τά μέν σώματα τών άνδρών καί τών 
λεόντων είναι πεποιημένα έκ χρυσοΰ ώχροΰ, τά δέ δόρατα, έκτος 
τής αιχμής τοΰ ένδς έξ αύτών ήτις μόνη φαίνεται, έκ χρυσοΰ ά- 
ποκλίνοντος πρδς τδ έρυθρόν, αί δέ ασπίδες καί τά διαζώματα 
τών άνδρών έκ τοΰ λεγομένου ήλεκτρου, ήτοι μίγματος αργύρου 
καί χρυσοΰ. ’Εκ τοΰ αύτοΰ μετάλλου ταινίαι είναι τεθειμέναι 
κατά μήκος τοΰ διαγράμματος τής κοιλίας καί τών μερών τών 
λεόντων χάριν τής προοπτικής, ώς και έπι τών έλάφων ών πρδς 
τούτοις καί αί κνήμαι ολόκληροι είναι πεποιημέναι έκ τοΰ αύτοΰ 

μετάλλου.

έκ τής έπιστήμης βοήθειαν αύτοΰ, ήρεύνησε χημικώς, τή αιτήσει ημών, 
τήν έπώτρωσιν τοΰ ςιφιδώυ. Έκ τής έρεύνης ταύτης, ήτις δέν ήτο δυνα
τόν νά γίνη άκριδεστέρα ένεκα έλλείψεως έπαρκοΰς ποσότητος πρδς έξέ- 
τασιν, έξήχθη δτι τδ ύέλωμα τοΰτο πυρούμενον έντδς τής συνοξυγο- 
νοτικής φλογδς τοΰ αύλοΰ τήκεται ευκόλως εις σφαιρών μέλαν. Κατ’ άρ
χάς τής πυρώσεως χρωματίζει τήν φλόγα ταύτην μέ χρώμα πράσινον, 
δπερ ίσως προκύπτει έκ χαλκοΰ, δν έ'λαβεν έκ τοΰ έλάσματος τοΰ ξιφι- 
δίου. Έάν ήτο κατιωμένος ορείχαλκος δέν ήθελε τακή είς τήν ^ηθεισαν 
φλόγα. Τδ σφαιρών λειοτριβηθέν και συντακέν μετά όξυφωσφορικοϋ νά- 
τρου έδωκεν άντιδράσεις δξυπυριτίου και χαλκοΰ. Είναι λοιπδν πιθανόν, 
δτι τδ λεπτόν τοΰτο στρώμα είναι ό^υπυριτιακόν τι αλας άνάλογον πρδς 
τδ ύέλωμα τών παροψίοων.
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Ταϋτα έν συντόμω είναι τά δρώμενα έπι τών δύο πλευρών τού 
έλάσματος τοϋ προκειμένου ξιφιδίου. Χωρίς δέ νά κατατείνω έν
ταϋθα μακρότερον λόγον περί τοϋ χαρακτήρας της αρχαϊκής τέ
χνης τοΰ ξιφιδίου και της σχέσεως αυτής πρδς άλλας παραστά
σεις άνθρώπων η ζώων έπί τε τών χρυσών αντικειμένων και τών 
πήλινων αγγείων τών Μυκηνών, παρατηρώ μόνον οτι τδ διά

γραμμα της παραστάσεως δέν είναι μέν άμεμπτον, άλλά ή σύν- 
θεσις είναι πλουσία καί μεστή έκφράσεως, η δέ κίνησις τών τε 
άνδρών καί τών ζώων άνετος καί ίκανώς ζωηρά καί ύπέρ πάσας 

τάς έπι ετέρων άντικειμένων της Συλλογής, έκ τών έν τοΐς τά- 
γοις εύρεβέκτων, παρατηρουμένας παραστάσεις μάλλον πλη- 
σιάζουσα τή φύσει. '0 τεχνίτης γνωρίζει την άνατομίαν τοϋ άν- 
θρωπίνου σώματος, ώς φαίνεται έκ τών γραμμών, ας έχάραξεν 
έπί τοϋ στήθους δύο έκ τών πολεμιστών πρδς δήλωσιν τών μα

στών καί τοϋ θώρακας. Παρέλιπεν όμως έτέρας λεπτομέρειας, 
οίον άφηκεν αδιάκριτους τούς δακτύλους τών χειρών καί ποδών, 
πλήν τοϋ πεσόντος άνδρός, μη δηλώσας προσέτι ούτε στόμα 
ούτε ώτα έπί τών άνδρών, ώς άνω είπον. Έν ώ έπί τών λεόντων 
καί τούς όνυχας διέκρινε, έτι δέ τά τε ώτα καί τήν άνω σιαγόνα 
έξ ήλέκτρου έποίησε καί τήν χαίτην έπιμελώς διά πολλών βρα
χειών έγκεχαραγμένων γραμμών έδήλωσεν. Έν γένει δέ νομίζω, 
οτι τελειότερα είναι πεποιημένα τά ζώα, ώς τούτο καί έπί άλ

λων άντικειμένων τής συλλογής Μυκηνών παρατηρεΐται.
Περαίνοντες τήν περιγραφήν ταύτην τοϋ άξιολογωτάτου με· 

ταξύ τών μυκηναίων ευρημάτων, άναφέρομεν, ότι έν πραγμα
τεία περί λίθινων και όρειχαλκίνων προϊστορικών έργαλείων 
καί ξιφών έκδοθείση άρτίως έν Κοπεγχάγη ύπδ τοϋ κ. J. J. Α. 
Worsaae (*)  φέρεται άπεικονισμένον διά χρωμάτων τεμάχιον 
ξίφους όρειχαλκίνου διστόμου προερχόμενον έκ τής νήσου Θήρας, 
νϋν δέ έν τω τής Κοπεγχάγης Μουσείω άποκείμενον καί έχον 

έπικεκολλημένους κατά μήκος τοϋ έλάσματος έπί έδάφους έξέ- 

(*) Fra Steen-og Bronzcaldercn κτλ. af J. J. A. Worsaae. Kjo- 
benhavn, 1880.
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χοντος τέσσαρας πελέκεις έκ χρυσοϋ. Δείγμα και τούτο, άλλά 
πτωχότερον, τής αύτής κοσμητικής τέχνης τών ξιφών. Τοιαύ- 
την εικόνα κεχρωματισμένην έπρεπε και ήμεΐς νά παράσχωμεν, 
ής άνευ ατελής παρέχεται έννοια τοϋ πράγματος εις τον α
ναγνώστην, άλλά ή άτέλεια τής παρ’ ήμϊν λιθογραφικής τέχνης 
αναγκάζει ήμάς νά περιορισθώμεν είς τήν δοθεΐσαν περιγραφήν1).

1) Ή διεύθυνσις τοϋ Αθηναίου έλπίζει είς επόμενον τεύχος τοϋ πε
ριοδικού τούτου νά προςθέση έκπονηθεΐσαν κατά τον δυνατόν νϋν παρ’ 
ήμΐν τρόπον εικόνα τοΰ ξίφους τούτου πρδς άκριβεστίραν κατανοηαιν 
τής τε περιγραφής και τής τέχνης αύτοϋ.

Έν Άθήναις τήν 12 Ιουνίου 1880.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ, ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΙΙΣ.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.
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. . έγρ)αμμά(τευεν. . .
S ... έκκλησ(ία. . .

.... τώ)ν προέ(δρων έπεψήφιζεν. ..
• . ,κ)αΐ συμ(πρόεδροι · . .
... I ... .

Μικρόν ώς 2/3 σπιθαμής τεμάχιον λίθου Πεντελησίου εύρε- 
θέν έν Άθήναις καί άγορασθέν ύπό τής άρχαίολογ. Εταιρίας 
έχει τά άνωτέρω, αρχήν ψηφίσματος, γράμμασι τών 'Ρωμ. 
χρόνων. Έν τω ά. στίχω ήδύνατο τις ίσως νά συμπλήρωσή* 
(Α η) ν α (ί ο υ), όνομα ά'ρχοντος έπι τών 'Ρωμ. χρόνων, γνω

στόν καί άλλαχόθεν,
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2.

........................... Έλλά',)δα ναίων 
...........ρομίου μου

... εραν

... λης χαρίχων Ss
5 . ·.......................... ανελθών

..............πων Έλλα·
. . ..ηρ.

*Εχει τά άνωτέρω πλάξ λίθου Πεντελησίου ίκανώς παχεϊα 
καί δλως ακόσμητος, τά άνω κολοβή ώς καί πρδς άριστεράν τώ 
δρώντι, υψους έως ένδς μέτρου γαλλικού. Εύρέθη κατ’ αύτάς έν 
Άθήναις πρδς τη μεσημβρινή υπώρεια τοΰ Λυκαβηττού έν όδώ 
Νοσοκομείου, κτιζομένης της οικίας τοΰ Β. Δεμερτζή, δστις καί 
έδωρήσατο τδν λίθον τή Άρχαιολ. Εταιρία. Σχήμα γραμμά

των τδ τών μετά Χρίστον 'Ρωμαϊκών χρόνων, έπιμελοΰς χα
ράγματος. Κατωτέρω της τελευταίας συλλαβής η ρ άλλα 
γράμματα ούδέποτε ήσαν κεχαραγμένα. Φανερόν, οτι έκεϊ λή
γει έπίγραμμα ήρωελεγεϊον τετράστιχον, ήτοι δυο ζευγών, ανα
θηματικόν ίσως μάλλον ή έπιτύμβιον. ’Εν τέλει τοΰ δ', στίχου 
τδ χαρίτων δύναται νά είναι καί κύριον όνομα άνδρδς κατ’ονο

μαστικήν πτώσιν.

3.
. ..κανχον έλευθερα πα....

..........όσίαις φροντίσιν εΐσιδε. ..
.. . .υχηθεις έν έμοι λόγοις έν πε...
. . ει μορφας εικόνα πενθαλέη(ν.

5 . . άρξάμενόν με βίου χέμνειν (δρόμον,. .
.. μ)οιριδίη μαινας έπήλθε χυχ...

.. . .Ευσέβιον λόγον ομ..
.............. /ς....

Έν Άθήναις, έν τινι οικία τής όδοΰ Άδριανοΰ, εύρέθη τδ 
λείψανον τοΰτο έμμέτρου έπιγραφής καί ήγοράσθη ύπδ τής 

άοχαιολογ. Εταιρίας πρδ μηνών τινών. Ό λίθος Πεντελήσιος, 



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. 171

ύψους 0, 29, πλάτους Ο, 35, πάχους Ο, 12, και πάντοθεν 

άνωμάλως άποτεθραυσμένος, πλήν δτι άνωτάτω εχει έπιφά- 
νειάν τινα κενήν γραμμάτων, ώστ’ έκ τούτου εικάζεται, οτι 
εχομεν τήν αρχήν του επιγράμματος, τδ όποιον ίσως ήτο έπι- 
τύμβιον, άλλ’ ίσως καί άλλοΐον, αναθηματικόν. Σχήμα γραμ

μάτων τδ τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, τών μετά Χριστόν.

Εκδίδω καί τάς εξής δύο έπιγραφάς, άς άντέγραψεν ό υίός 

μου Πέτρος, ποιήσας πέρυσιν εκδρομήν είς τδ Λαύριον τδν 
Μάϊον μήνα*

1.

ατρις ’Αρ- 
τέμιδι 
εύζάμε- 
νος άνέ- 

5 θηκεν.
Ό λίθος ό εχων τά άνω γράμματα, σχήματος τών καλών 

έτι τής Ελλάδος χρόνων, άπετέλει τή 25 Μάίου 1879 βα
θμίδα κλίμακος έν Καμαρίζη έν τή αύλη τών ιπποστασίων 

τής 'Εταιρίας Μεταλλουργείων Λαυρίου.

2.
-4* Μνήμα Θε
οκράτη* ι τ
ις τορμήσ- 
η άνασκά· 

5 δ(ώ)η τδν 
λόγον θώ.

'Η έπιτυμβία αύτη τών παλαιών Χριστιανικών χρόνων επι
γραφή, όμοιάζουσα κατά τε τήν φρασεολογίαν καί τήν ανορ
θογραφίαν τάς έν τω έμώ βιβλίω αΆττικής έπιγραφαί έπι- 
τύμβιαι» έκδοθείσας ύπ’ άρ. 3540, 3596 καί άλλας, εύρί- 

σκετο τδν Μάϊον τού 1879 έν Έργαστηρακίοις Λαυρίου, έν 
τή οικία τής Διοικήσεως τών Μεταλλουργείων Λαυρίου. Τδ 
Θεοκράτη είναι αρσενικού κυρίου ονόματος πτώσις γενική.
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Ούτως έν τω είρημένω βιβλίω ευρηνται τά Έπιφάνη, Πασικρά- 

τη, Έομή έν έπιγραφαις τών Χριστιαν. χρόνων, άλλά καί έν 
τη ύπ’άρ. 1652, ούση τών καλών έτι της Ελλάδος χρόνων, 
κεΐται, ώς φαίνεται, τά Παντίμη κατά γενικήν’ τοϋ δέ τορ- 

μήση άντι τολμήση δμοιον είναι το τρομή^ τό εν τή ύπ’άρ. 
326 ■ επιγραφή αύτόθι, ένθα καί άλλαι λέξεις αβαστερναρίων, 
χρουσοϋ ώκίας τρις, κΐτε, τίμειος, καταβαλήτε» άναγινωσκό- 

μεναι μαρτυροΰσιν όψίους χρόνους.
Τέλος άς έκδώσω και τήν έξης έκ Θεσπιών έπιγραφήν, ής 

έχω λάβει ήδη άπά τοϋ Ιουλίου μηνάς τοϋ παρελθόντος έτους 

χάρτινον έκτυπον παρά τοϋ φυλάττοντος τά έκεϊ αρχαία Με
λέτη Μελισσάρη. Δέν τήν εξέδιδα έως τώρα, έλπίζων νά λάβω 

άλλο έκτυπον ή άντίγραφον πληρέστερον’ άλλ’ έπείσθην έπι 
τέλους, δτι δέν είναι καλάν νά άναβάλλωνται τά τοιαϋτα 
έπί μακρόν. ’Επ’ έλπίδι τών καλλιόνων άς μή καταφρονώνται 
τά καλά ή μέτρια, ’ίδού τά άναγνωσθέν μοι βραχύ κείμενον’

.ω... ,Εΐε... 
,πεΗ............

. .τελευτήω ώ έλαβοΙ..
. ,φειαι ά πόλις Άδανήων ΠΗ

5 ..ς τριάκοντα πέτταρας* ούτοι 
δαμόσιοι· άρχι τόκω ούτω τώ άργυρ(ίω. . .

Ούδέν δύναμαι νά ε’ίπω περί τοΰ σχήματος τοΰ λίθου έφ’ 
ού τά γράμματα, ούτε άν κάτω, δεξιά καί άριστερά καί άνω 
δέν φαίνονται άλλα γράμματα. Τόσον μόνον βλέπω έκ τοΰ 
χάρτινου έκτυπου, δτι τά σχήμα τών δσα έγώ διέκρινα είναι 
τών καλών τής Ελλάδος χρόνων, ιδίως δέ τά Ο καί τά Ω 
είναι μικρότερα τών λοιπών. Περί τής έν τω τελευταίω 
στίχω φράσεως άρχι τόκω ουτω κτλ. παράβαλε τήν όμοίαν 

έν Όρχομενία έπιγραφή τοΰ C1G. τή ύπ’ άρ. 1569 : άρχι τώ 
χρόνω ό ενιαυτός κτλ.

Έν Άθήναις, τή 12 ’ίουνίου 1880.

Στέφανος Α. Κοϊμανοτδης.
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Annuaire de 1’Association pour rencouragement des etudes 
grecques en France. 43e annee 4879. Paris 4 879. [8ov p. 
LXXXH, 346] prix 6 fr.

Monuments grecs,publies par 1‘Association pour 1’encouragement 
des etudes grecques en France N. 8. Paris 4879 [4°, p. 58 
avec trois planches] prix 5 fr.

Das Kuppelgrab bei Menidi herausgegeben vom Deutschen 
Archseologischen Institute in Athen, mit neun Tafeln in 
Steindruck. Athen 4880 [4°, s. 57].

Ίωάννου Β. Τέλφυ συγγράμματα έλληνικά. Johannes Telfy opu- 
Scula graeca. Βουδαπέστα, τύποις τοΰ Ουγγρικού βασιλικού Πα— 
νεπιστημίου 4880. [4ον, σ. X καί 416].

Έπετηρις τών ταχυδρομείων τής 'Ελλάδος δια τδ έτος 1880 πρδς 
χρήσιν τών ταχυδρομικών ύπαλλήλων και τών άνταποκρινομένων, 
έκδοθεΐσα παρά τής γενικής διευθυνσεως τών ταχυδρομείων. Έν 
Αθήναις, έκ τοΰ έθν. τυπογραφείου κατ’ άπρίλιον τοΰ 4880. [8ον, 

σ. ή και 4 10].
Τά κατά τήν πρυτανείαν τοΰ ακαδημαϊκού έτους 4875—4876 και τήν 

τοΰ 1876—I877 πεπραγμένα, έκδιδόμενα κατ’ άπόφασιν τής ακα
δημαϊκής Συγκλήτου. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου ((Λαού», 
4880 Ε8ον, σ. 215].

Έκθεσις περί τής διαχειρίσεως τών έλεών Ίωαννίνων τοΰ έτους 4879, 
υπο τής έπιτροπείας αύτών. Άθήνησιν έκ τοΰ τυπογραφείου τής 
Παλιγγενεσίας 4880 [4ον, σ. 38]·

Νικηφόρος Φωκάς, αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου, δράμα τρίπρακτον έμ
μετρον, ύπδ Ματθαίου Ήλ. Χατζάκου. Άθήνησιν, έκ τοΰ τυπογρα
φείου Έρμοΰ, 4880 [8ον, σ. 94].

Έπετηρις τής ηγεμονίας Σάμου διά τδ δίςεκτον έτος 4880, ύπδ Έπ. 
I. Σταματιάδου, διευθυντοΰ τοΰ ήγεμονικοΰ διοικητικού γραφείου. Έν 
Σάμω, έκ τοΰ ηγεμονικού τυπογραφείου 4880 [8ον, σ. 456].

Ανθρωπολογίας, ήτοι σωματολογίας και ψυχολογίας στοιχεία, μετά 22 
λιθογραφημάτων, ύπδ Β. Άργυροπούλου, Λαρισσαίου. Έν Άλεξαν- 
δρείφ 4880 [8ον, σ. ζ' και 238]. Τιμάται φρ. 5.

Έκθεσις τοΰ διοικητικού συμβουλίου τού ύπέρ τής γυναικείας παιδεύ- 
σεως συλλόγου τών κυριών περί τών πεπραγμένων άπδ 4 άπριλίου
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1878 μέχρι 31 δεκεμβρ'ου 1879. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογρα
φείου Σ. Κ. Βλαστού, 1880 [8ον, σ. 39].

Φιλολογικά πάρεργα Θ. Άφεντούλη. Ναθάν ό σοφός, μεταφρασθείς έκ 
τοΰ γερμανικού μετά εικονογραφιών. Άθήνησιν, εκ τού τυπογραφείου 
τής Παλιγγενεσίας, 1879 [ 12ον, σελ. ζ' και 288]. Τιμαται δρ. 5.

* Collection des Romans grecs en langue vulgaire et en vers, 
publies pour la premiere fois[d’apres les manuscrits de Leyde 
et d’ Oxford par Sp. P. Lampros. Paris, 1880 [8ov, p. CXXV, 
372].

* Συνοπτική Ιστορία τής ελληνικής έπαναστάσεως Ερρίκου Θειρσχίου, 
έκ τοϋ γερμανικού, υπό Νικολάου Β. Βωτυρα, ύπολοχαγοΰ. Έν Άθή
ναις, τύποις Εθνικού Πνεύματος, 1879 [12ον, σελ. 144]. Τιμαται 
φράγκα 2.

Λογοδοσία τοΰ διοικητικού συμβουλίου τής έν Άθήναις Εταιρίας τών 
τυπογράφων και βιβλιοδετών α Γουτεμβεργίου» περί τών άπό 1 Απρι
λίου 1879 μέχρι 31 Μαρτίου 1880 πεπραγμένων. [Έν Άθήναις, 
1880, 8ον, σελ. 14.]

Ανέκδοτα νομίσματα και μολυβδόβουλλα τών κατά τούς μέσους αιώνας 
δυναστών τής Ελλάδος, ύπο Παύλου Λάμπρου. Έν Άθήναις έκ τοΰ 
τυπογραφείου άδελφών Περ^ή, 1880 [4ον, σελ. ιβ' καί 16 μετά τριών 
πινάκων].

Εκθέσεις ιδεών τών μαθητών τοΰ έν Άθήναις έλληνικοΰ παιδαγωγείου 
Β. Βουλγάρεως. Έτος Δ', φυλλ. ά. Έν Άθήναις έκ τοΰ τυπογρα
φείου άδελφών Περ^ή, 1880 [8ον. σελ. ις’ και 144].

Πραγματεία περί τών Ρηματικών έπιθέτων τέος, τέα, τέη, τέον, τέοι, 
τέαι, τέα, τέων, τέους, τέας παρ’ επτά καί είκοσι ποιηταΐς τε και 
πεζοΐς συγγραφεύσιν, ύπό Άνδρέου Παπα Γεωργίου. Άθήνησιν, έκ 
τού τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή, 1880 [8ον, σελ. 103].

The American Journal of philology, edited by Basii L. Gilders- 
leeve, professor of greek in the Johns Hopkins University. 
Baltimore. Vol. I, No 1. February 1880.

Catalogue des figurines en Terre cuite du Musee de la societe 
archeologique d’ Athenes, par Jules Martha, Paris 1880 [8ov, 
σελ. XXXIV και 233 και 8 πίνακες].

Μουσεΐον και βιβλιοθήκη τής Ευαγγελικής Σχολής, περίοδος ς', έτος ά 
και β'(|878—9 και 1879—1880). Έν Σμύρνη, τύποις Νικολ. Α. 
Δαμιανού, 1880 [8ον σελ. 223 μετά 10 λιθογραφικών πινάκων]. Πε
ριεχόμενα 1) περί μουσείων και βιβλιοθηκών παρά τοΐς άρχαίοις 
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'Έλλησι και περί τού έν Σμύρνή μουσείου και τής βιβλιοθήκης, ύπό 
Δ. Μαρκοπουλου, 2) Διάφοροι γραφαί εις το κείμενον τοΰ Γοργίου 
τοΰ Πλάτωνος, συλλεγείσαι έκ περγαμηνοΰ χειρογράφου τοΰ ιγ' αιώ
νας ύπο Α. Παπαοοπούλου Κεραμέως. 3; Catalogue descriptif des 
poids antiques du Musee de 1'Ecole Evangelique (acompagne 
de VII planches), par A. Papadopoulo Kerameus. 4) Tumulus 
et Hieron de Belevi sur Γ ancienne route d’ Epheses a Sardes, 
par Q. Weber.5) Hieron de Cybele et throne de Pelops sur le 
Sipylos, par Q. Weber. 6) Έπιγραφαι α) έναποκείμεναι έν τώ 
μουσείω, και 6) έπιγραφαι άποσταλεΐσαι έν άντιγράφοις. 7) Περί 
Κλάρου, Κολοφώνος, Νοτίου, ύπό Άριστοτέλους Μ. Φροντιέρου* και 
έπιγραφαι εύρεθεϊσαι έν τή Κολοφώνια.

Notice biographique sur Leonidas Palasca, capitaine de vaisseau 
de la marine royale hellenique, par Ch. Meletopoulo, directeur 
de la biblioth0que nalionale. Alhenes, imprimerie de la Phi- 
localie, 1880. [8ov, σ. 33].

* Πανελλήνιον ήμερολόγιον τοΰ έτους 1880, έκδιδόμενον ύπό Σωκράτους 
Παρασυράκη. 'Εν Λονδίνω [8ον, σελ. 274].

* Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλάδων νήσων κατά μέρος, ύπο Αν
τωνίου Μηλιαράκη. 'Άνδρος, Κέως μετά δυο γεωγραφικών πινάκων. 
Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Έλλ. Ανεξαρτησίας, 1880. 
[δον, σελ. ι' καί 276.] Τιμαται δρ. ν. 3.

Έκθεσις τής κατά το παρελθόν ακαδημαϊκόν έτος διαχειρίσεως Χαρι
λάου Δ. Μελετοπουλου, έφορου τής έθνικής βιβλιοθήκης. Έν Άθή
ναις, τυποις Έλλ. Ανεξαρτησίας, 1880. [8ον, σελ. 16.]

Γενική παιδαγωγική καί διδακτική, συγγραφεΐσα μεν γερμανιστί πρός 
χςήσιν τών διδασκαλείων έκατέρου τών φύλων ύπό Γ. Α. Δινδνέρου* 
έξελληνισθεϊσα δέ ύπό Χρήστου Δ. Παπαδοπούλου Δ. Φ. διευθυντοΰ 
τοΰ έν Άθήναις Διδασκαλείου καί ύφηγητοΰ τής Φιλοσοφίας έν τφ 
έθνικω Πανεπιστημίφ, έγκρίσει τοΰ Υπουργείου τών Εκκλησιαστι
κών καί τής δημοσίας έκπαιδευσεως. Έν Άθήναις, τυπογραφεΐον 
αδελφών Βαρβαρβήγου, 1880. [δον, σελ. ια'. καί 268.]
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ΜετεωροΑογικαί παρατηρήσεις κοινοποιηθ είσαι 

έκ τοΰ αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μ ά ϊ ο ς (ε. Ν.) 1880.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 749,81 χμ.
Μεγίστη » 757,63 (την 25ην)
Ελάχιστη » 745,30 (την

Θερμόμετρου έκ.

Μέση θερμοκρασία
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

21,09
27, 9 (την 20rv)
12, 8 (τήν 15^)

'Ημέραι βροχής 6 (ποσον του καταπεσόντος ύδατος 11,75 
χμ.), αστραπών 3, βροντών 2. 'Άνεμοι έπνευσαν κατά 19 ημέ
ρας ΝΔ, 1 Β, 5 ΒΑ, 1 Α, 1 ΝΑ, 4 Ν.

ΑΒΛΕΠΤΗΜΑΤΑ.

Έν σελ. 524, στίχ. 13 τοΰ Η', τόμου άντί τοΰ «ώστε» άνά

γνωθι καί — Αύτόθι, στίχ. 8 άντι «χρυσά» άνάγν. χρυσοΰ— 

σελ. 525, στίχ. 13 άντί «τά» άνάγν. τό—Αύτόθι, στίχ. 14 

άντι «τά» άνάγν. τών—σελ. 526, στίχ. 29 άντί «0,650» 

άνάγν. 0,065—σελ. 527, στίχ. 9 άντι «0,550» άνάγνωθι 

0,055—Αύτόθι, στίχ. 17 άντί «βούκεντρα» άνάγν. βούκρανα 

—Αύτόθι, στίχ. 18 άντί «τής κολοβής επιγραφής» άνάγνωθι 

τήν κο.Ιοβήν επιγραφήν.—Αύτόθι, στίχ. 20 άντί «Δειραν- 
δειωτ» άνάγν. Α ειραθιωτ.—Αύτόθι, στίχ. 21 άντί «Διονύ

σου» άνάγν. Αιονυσοδ
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ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕϊΤΕΡΟν(*).

Εί μέν έν τω κειμένω του πατρδς τής γεωγραφίας δ μετά 
τής δεούσης προσοχής και επιστασίας άναγινώσκων αυτό μετά 
πολλής δυσκολίας ευρίσκει ολισθήματα, παραδρομάς και αμαρ
τήματα αύτοϋ, άναντιρρήτως εύχερέστερον πολλώ πλείονα καί 
μείζονα ανακαλύπτει δ τοιοϋτος έν τοΐς περισωθεΐσιν ήμΐν άπο- 
σπάσμασι τοΰ πάνυ ακρίτου και άγεωγραφήτου Βυζαντινού έπι- 
τομέως αύτοϋ, ών τά μέν εύίατα, τά δέ Καισαρικής δεόμενα 
τομής και άλλα τελευταΐον φθισιώντά είσι καί επομένως ανίατα 
διαμενοϋσιν έως άν εύρεθή που, ει μή γ’ εύρέθη, ώς πρό τίνος 
ήγγέλθη, πλήρες τοϋ εβδόμου βιβλίου τής συγγραφής χειρόγρα
φον πρδς θεραπείαν τών τοιούτων καί πρός συμπλήρωσιν τών 
περί Μακεδονίας, Ηπείρου καί Θράκης γεωγραφουμένων.

Διό δή έν τω πρώτω μέρεε ύποδείξας τινά τών έν τώ κει
μένω νοσούντων καί κακώς έχόντων και θεραπείαν τινά αύτών 
ύποβαλών, έν τοΐς έπομένοις προτίθεμαι νά χαρακτηρίσω όσα έν 
τοΐς άποσπάσμασιν άνεκάλυψα δεινώς πάσχοντα καί διαγράψω 
φάρμακα πρδς ίασιν τών έπιδεκτικών θεραπείας.

Α'. Στράβωνος αποσπάσματα 329. 10.

«'Ότι ή Μακεδονία περιορίζεται... έκ νότου δέ τή Έγνα- 
τία όδώ άπό Δυρραχίου πόλεως πρός άνατολάς ίούση έως 
Θεσσαλονικείας. Καί έστι τδ σχήμα τούτο τής Μακεδονίας 

παραλληλόγραμμον έγγιστα.»

’Εν τούτω τώ μέρει τοΰ 10 άποσπάσματος παρατηρώ οτι 
δύο τινά είσιν ημαρτημένα’ πρώτον μέν οτι ή Έγνατία οδός 
άρχομένη έκ Δυρραχίου καί Απολλωνίας καί διερχομένη διά τής 
Ίλλυρίδος καί μέσης Μακεδονίας έξικνεΐτο μέχρι τών έκβολών 
τοϋ "Εβρου ποταμού καί τής πόλεως Κυψέλων, ώς όρθώς παρα-

(*) Ίδέ σελ. 431 τοΰ ς1’ τεύχους τοΰ Η', τόμου τοΰ Αθηναίου.

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος γ'.) 16



176 ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΤΡΑΒΩΝΑ.

τηρεί Ταφέλιος (1) καί ούχί ^ζέχρι της Θεσσαλονίκης, ήτις άπε- 
τέλει το μέσον της όδοϋ.

'Ότι δέ τούτο ούτως έχει και οτι ό έπιτομεύς κατά τό δο- 
κοϋν αύτοϋ ανηλεώς ήκρωτηρίασε τά ύπό τοϋ Στράβωνος προει
ρημένα περί της όδοϋ ταύτης, πλήν πολλών ά'λλων, αυτός Στρά
βων, λεπτομερώς και ακριβώς περιγράφων αύτήν, διαρρήδην μαρ
τυρεί (7, 322)’ «Έκ δέ της Απολλωνίας είς Μακεδονίαν η 
Έγνατία έστιν οδός πρός έω, βεβηματισμένη κατά μίλιον και 
κατεστηλωμένη μέχρι Κυψέλων και "Εβρου ποταμού (2).

Δεύτερον δέ οτι, ούτω περιορίζων έκ νότου την Μακεδονίαν 
δ ιά της Έγνατίας όδοϋ, ητις κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ αύτοϋ 
Στράβωνος διήρχετο διά Αυχνηδοϋ πόλεως και Πυλώνος τόπου, 
όρίζοντος έν τή όδώ τήν τε Ίλλυρίδα και τήν Μακεδονίαν, καί 
έντεϋθεν παρά τό όρος Βαρνοϋντα διά Ήρακλείας καί Λυγκη- 
στών καί Έορδών είς Έδεσσαν καί Πέλλην μέχρι τής Θεσσαλο

νίκης, αύθαιρέτως αποκλείει τό ήμισυ τής Μακεδονίας ήτοι τό 
πλεΐστον τής Λυγκηστίδος, Έορδαίας, Ημαθίας, Βοττιαίας καί 
ολόκληρον τήν Όρεστίδα, Έλίμειαν καί Πιερίαν έκτος αύτής, 
οπερ άτοπώτατόν έστιν. Ουδέποτε γάρ ή Μακεδονία τοιαϋτα 
έσχεν όρια έκ νότου ώς πάνυ άλόγως διατείνεται ό έπιτομεύς. 
"Οτι δέ καί τοϋτο τέλεον ήμαρτημένον έστιν άποδείκνυται έξ 
αύτοϋ τοϋ ίδίου, όρθώς διαγράφοντας τά πρός νότον όρια τής 
Μακεδονίας έν τώ 15 άποσπάσματι

«Ότι δ Πηνειός . . . διορίζει Μακεδονίαν μέν πρός βορ- 
ράν* Θεσσαλίαν δέ πρός νότον» καί έν τώ προηγουμένω 14 

«τάς πηγάς έχοντα άπό τοϋ Τιταρίου όρους συμφυούς τώ

1) Tafel fragm. ρ. 10. Not. 20. «Thessalonica cum Via 
Egnatia alio tempore illustravi. Ista vero Romanorum via me
dium habuit Thessalonicae non finem, qui erat ex oriente Hebri 
(Maritzae).».

2) Εις τό αύτό περιπίπτει άμάρτημα ό έπιτομεύς και έν τε'λει τοϋ 
13 αποσπάσματος, ένθα ψευδόμενος διαβάλλει Στράβωνα

«λέγει οέ καί τήν Έγνατίαν όδον τελευτάν είς Θεσσαλονίκειαν 
άπό τοΰ Ίονίου κόλπου».
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Όλύμπω, δ κάντεΰθεν ά'ρχεται διορίζειν την Μακεδονίαν άπδ 

της Θεσσαλίας . . . έν αριστερά μέν έχων τδν ‘Όλυμπον, Μα
κεδονικόν δρος μετεωρότατον».

Κατά ταΰτα τοίνυν διορθωτέον τδ χωρίον ώς έξης

"Οτι η Μακεδονία περιορίζεται.... έκ νότου δέ ταϊς 
έκβολαΐς τοΰ Πηνειού, τω Όλύμπω, τω Τιταρίω, τοΐς Καμ- 
βουνίοις καί τοΐς Ίλλυρικοΐς και ’ΙΙπειρωτικοΐς δρεσι.

Τά δέ περί της Έγνατίας δδού λεγόμενα εντελώς διαγρα- 
πτέα ώς μηδεμίαν σχέσιν έχοντα πρδς τά νότια όρια της Μακε
δονίας καί ώς άλόγως παρεμβεβλημένα ένταΰθα ύπδ τοΰ έπιτο- 
μέως θεωρητέα.

Β'. Στράβωνος αποσπάσματα 329. 12.

«"Οτι δ Πηνειός μέν ορίζει την κάτω καί πρός θαλάττη 
Μακεδονίαν άπό Θετταλίας καί Μαγνησίας, Άλιάκμων δέ 
την άνω, καί έτι τούς Ήπειρώτας καί τούς Παίονας καί αυτός 
καί ό Έριγών καί δ Άξιός και έτεροι.»

Τδ μέν πρώτον μέρος τοΰ αποσπάσματος τούτου μέχρι της 
λέξεως Μαγνησίας όρθώς καί καλώς έχον φαίνεται. Τδ υπόλοι
πον όμως μέχρι τέλους λίαν συγκεχυμένον καί ημαρτημένον 
έστίν. Πρώτον μέν γάρ δ Άλιάκμων ού χωρίζει την άνω Μακε
δονίαν άπό τών Ήπειρωτών, καθ’ όσον μεταξύ τούτων καί τού 

Αλιάκμονας έκτείνεται ή Όρεστίς καί ή Έλίμεια έν μέρει, ουδέ 

σχεσιν τινά έχει πρδς τούς απώτατα έν τώ βορείω Έριγώνι, 
Άξιώ καί Στρυμόνι οίκοϋντας Παίονας, άλλ’ έντδς καθαρώς 
Μακεδονικής χώρας ρέει, ουδόλως έφαπτόμενος άλλοτρίας. Δεύ
τερον δέ ούτε δ Έριγών ούτε δ Άξιός έχουσι σχέσιν τινά πρδς 

τούς μακράν οίκούντας Ήπειρώτας, ρέοντες έν μέσω Μακεδο
νικής χώρας* μόνον δέ πρδς τούς Παίονας άναφέρονται δ Έριγών, 
δ Άξιός καί άντί τού «καί έτεροι» δ Στρυμών. "Οθεν διαγρα- 

πτέαι αί λέξεις «καί έ'τι τούς Ήπειρώτας .. . καί αύτδς» καί 
διορθωτέον τδ χωρίον ώδε

16*
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*Αλιάκμων δέ τήν άνω κα'ι τούς Παίονας δ Έριγών, δ

Άξιός και δ Στρυμών.

Τό χωρίον τοΰτο άνευ τινός παρατηρήσεως Ταφέλιος μέν (1) 
πιστώς και ακριβώς μεταφράζει κατά λέξιν' δ δέ Amedee 
Tardien (2) ούχί τοσοΰτον όρθώς έλευθεριάζων έν τη μεταφράσει.

Γ'. Στράβωνος αποσπάσματα 329. 15.

«"Οτι δ Πηνειός ποταμός, ρέων διά τών Τεμπών, και άρ· 
χόμενος από τοΰ Πίνδου όρους, κα'ι διά μέσης Θεσσαλίας κα'ι 
τών Λαπιθών και Περραιβών, δεχόμενός τε τόν Εΰρωπον πο
ταμόν, δν "Ομηρος Τιταρήσιον ώνόμασε, διορίζει Μακεδονίαν 
μέν πρδς βορράν, Θεσσαλίαν δέ πρδς νότον.»

’Εν τώ άποσπάσματι τούτω μεγάλη επικρατεί αταξία κατά 
την θέσιν τών λέξεων, έλέγχουσα την αδεξιότητα τοΰ έπιτο- 
μέως, διαστρεβλοΰντος καί αντιστρέφοντας την λογικήν συνά
φειαν καί φυσικήν σχέσιν τών τριών τοΰ ποταμού μερών ήτοι 
τών πηγών, της πορείας καί τών εκβολών αύτοϋ. Διό πρδς θε
ραπείαν της αταξίας καί συγχύσεως διορθωτέον τδ χωρίον ώς 
εφεξής

"Οτι δ Πηνειός ποταμός, άρχόμενος έκ τοΰ Πίνδου όρους 
καί διά μέσης Θεσσαλίας καί τών Λαπιθών καί τών Τεμπών 
ρέων, δεχόμενός τε τδν Εΰρωπον ποταμόν, δν "Ομηρος Τιτα- 
ρήσιον ώνόμασε, διορίζει Μακεδονίαν μέν πρδς βορράν, Θεσσα
λίαν δέ πρδς νότον (3).

1) Tafel fragm. ρ. 11. «Dein Epirotas et Paeonas tum ipse, 
tum Erigon, Axius et allii.»

2) Am. Tardieu Ttraduct. nouvelle t. 2. p. 75. «C’est le Pe
nee qui separe de la Thessalie et de la Magnesie la Macedoine 
inferiere ou maritime et Γ Haliacmon qui separe celle-ci de le 
haule Macedoine; puis le meme fleuve, 1’ Erigon, Γ Axius et 
d’ autres encore separent la haute-Macedoine de Γ Epire et de 
la Paeonie.»

3) Τών μεταφραστών τοΰ άποσπα’σματος τούτου Ταφέλιος μέν
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Ένθα πλην της τακτοποιησεως τών λέξεων διέγραψα και την 

"λέξιν «Περραιβών» ών την χώραν, οΐκούντων πρδς βορράν ύπδ 
τά Καμβούνια δρη διέρχεται ό Ευρωπος και οΰχί ό πολύ νοτιώ- 
τερον ρέων Πηνειός (4). σΟτι δέ ουτω μόνον ταΰτα καλώς έχουσι, 

μαρτυρεί τδ προηγούμενον 14 άπόσπασμα

α'Ρεϊ δ’ δ Πηνειός άπδ τοΰ Πίνδου όρους διά μέσης της 
Θεσσαλίας πρδς έω. Διελθών δέ τάς τών Ααπιθών πόλεις και 
Περραιβών τινας συνάπτει τοΐς Τέμπεσι, παραλαβών πλείους 
ποταμούς, ών και ό Ευρωπος.»

’Εκ τοΰ χωρίου τούτου άναμφισβητητον καθίσταται οτι τδ 

15 άπόσπασμα, πάσχον, θεραπείας δεΐται.

Δ'. Στράβωνος αποσπάσματα 330. 20.

«Μετά δέ τδ Δΐον αί τοΰ 'Αλιάκμονας έκβολαί. Ειτα 
Πύδνα, Μεθώνη, "Αλωρος και δ Έριγών ποταμός και Λουδίας* 
δ μέν έκ Τρικλάρων ρέων δι’ Όρεστών καί της Πελλαίας έν 
αριστερά άφιείς την πόλιν, και συμβάλλων τώ Άξιώ.»

Τδ άπόσπασμα τοΰτο μάλλον συγκεχυμένον τών προηγου
μένων δν, τοσοΰτον βαρέως νοσεί, ώστε γενναίας χρίζει έγχει- 
ρησεως πρδς θεραπείαν αύτοΰ καί σαφέστατα άποδείκνυσι πόσον 
άγεωγράφητος ην δ τοΰ Στράβωνος έπιτομεύς.

Πρώτον μέν γάρ ή λέξις Αλιάκμονας, άνάρμοστος ούσα ένταΰθα 
ώς πρδς τάς έπομένας λέξεις, άνάγκη νά άντικατασταθη δι’ 
έτέρας ϊνα προκύψ-ρ λογική καί φυσική έννοια έκ τοΰ ολου άπο- 
σπάσματος. Τοιαύτη δέ μόνη έστιν ή λέξις «Έλικώνος» κατάλ-

(Fragm. ρ. 13) μόνον τδ πρώτον μέρος αύτοΰ διώρθωσε «Peneus flu
vius, initio SumtO a Pindo monte», τα δέ λοιπά κατέλιπεν ώς έ- 
χουσι. Ό δέ Ani. Tardieu ούδέν μετέβαλεν, άλλά κατά λέξιν μετέ- 
φρασεν αύτό.

4) Taf fragm. ρ. 12. «Ergo potior Lapitharum regionis pars 
significatur, minor Perrhaeborum, quam Peneus ultimo cursus 
stadio praeterlabitur. Istos igitur Perrhaebos in radicibus Olym
pi meridionalibus quaero.»
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ληλος’ όντως γάρ αί έκβολαί τούτου τοΰ δευτερεύοντος ποτα
μού τής Μακεδονίας είσί πρός Β τοϋ Δίου, μεθ’ άς κεΐνται αί 
άναφερόμεναι πόλεις Πύδνα, Μεθώνη και *Αλωρος. Έάν δέ του

ναντίον άποδεχθώμεν ώς καλώς εχουσαν την γραφήν «Αλιάκμο
νας» μετά τδ Δϊον, τότε ή Πύδνα και η Μεθώνη, κείμεναι πρδς 
νότον τών εκβολών του 'Αλιάκμονος, μένουσι πρδς βορράν αύτοϋ, 
οπερ άτοπώτατον καί ψευδέστατον.

'Ότι δέ Έλικών ποταμός υπάρχει παρά τδ Δΐον έκβάλλων 
εις τδν Θερμαϊκόν κόλπον, διαρρήδην μαρτυρεί Παυσανίας (9, 
80, 4)* «'Ρεΐ δέ καί ποταμός Έλικών» καί Livius 44, 6, καί 

Heuzey Olympe ρ. 121.
Δεύτερον δέ μείζονα τούτου δυσκολίαν παρέχει η μετά την 

λέξιν ’Άλωρος θέσις τών λέξεων «καί δ Έριγών,» οστις ένταϋθα 
ούδεμίαν σχέσιν καί θέσιν δύναται νά έ'χη πρός τήν λέξιν ΧΑλω- 
ρον καί Μεθώνην, ώς απώτατα πρδς βορράν κείμενος έν τώ λε- 
κανοπεδίω τής Δερριόπου Παιονίας καί τής Πελαγονίας, καί 
επομένως φύσει αδύνατός έστιν ή ένταϋθα ϋπαρξις αύτοϋ, μεταξύ 
τοΰ όποιου και τής Άλώρου μεσολαβοϋσιν ολόκληροι έπαρχιαι 
ήτοι ή Αυγκηστίς, ή Έορδαία, ή Άλμοπία, ή Ημαθία καί ή 
Βοττιαία’ οτι δέ ούτως έ'χον έστιν, αυτός Στράβων μαρτυρεί 

περιγραφών έν τώ περισωθέντι μέρει (7, 328) τδν Έριγώνα. «Ό 
δέ Έριγών πολλά δεξάμενος ρεύματα έκ τών Ιλλυρικών όοών 
και Αυγκηστών καί Βρύγων καί Δευριόπων καί Πελαγόνων είς 
τδν Άξιδν έκδίδωσι,» περί ού εϊρηται τά δέοντα προηγουμένως. 
Πλήν δέ τής μαρτυρίας ταύτης, καθιστώσης περιττήν πάσαν πε
ραιτέρω συζήτησιν, ένισχύουσι τήν εικασίαν μου καί αί παρεπό- 
μεναι λέξεις «δ μέν (Έριγών) έκ Τρικλάρων ρέων δι’ Όρεστών,» 

ών ή μέν «Τρικλάρων» έκ τών άπαξ εΐρημένων παρά Στρά- 
βωνι ούσα, άλλαχόθεν άγνωστος μένει (1), ή δέ επομένη «Όρε- 
στών», γνωστότατη ούσα ήδη, εντελώς άσχετός έστι πρδς τδν 
Έριγώνα, μεταξύ τοϋ όποιου καί τοϋ λεκανοπεδίου τών Όρε-

1) Tafel fragm. ρ. 14. «Triclari aute erant ignoti.» Dindorf 
δε ήμαρτημένως ύπολαμβάνει πάλιν τής Ηπείρου.
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στών μεσολαβεί ή Αυγκηστίς και Πελαγονία, ΒΑ τής οποίας 

ρέει ό Έριγών.
Κατά ταϋτα τοίνυν φυσικώς αδυνάτου άποδειχθείσης τής 

θέσεως τοΰ Έριγώνος πρδς τή Άλώρω και Μεθώνη και Πύδνη, 

υπολείπεται νά δρισθή ποια ά'λλη λέξις δύναται νά άντικατα- 
στήση την λέξιν αΈριγών», ϊνα συμφωνήση ταΐς λοιπαΐς κατά 

την έννοιαν.
Πρδς θεραπείαν τοΰ νοσήματος τούτου, οπερ ένεποίησε τω 

άποσπάσματι ή γεωγραφική τοΰ έπιτομέως αμάθεια, ουδεμία 
άλλη φαίνεται μοι προσφορωτάτη η ή λέξις «'Αλιάκμων.» 
'Όντως γάρ ούτος και μόνος, πηγάζων έκ της ανατολικής ύπω- 
ρείας τοΰ Βοΐου όρους, πρώτον μέν ρέει διά τών Όρεστών, ειτα 
δέ κατά μέγα μέρος διερχόμενος την Έλίμειαν, έκβάλλει είς 

τδν Θερμαΐον κόλπον πλησίον της παρακειμένης Άλώρου και 
τοΰ συναναφερομένου Αουδίου, καί ή άντικατάστασις αύτη πλη
ρέστατα συνάδει πρδς την άλήθειαν τοΰ πράγματος.

Τούτου δέ τεθέντος ώς άληθοΰς καί αναμφισβήτητου, υπολεί
πεται νά έρμηνευθώσιν αί μετά την λέξιν «Όρεστών» έπόμεναι 
λέξεις «καί της Πελλαίας έν αριστερά άφιείς την πόλιν.» Ταφέ
λιος μέν όρθώς άποδοκιμάζων την αταξίαν τών λέξεων τοΰ 
αποσπάσματος τούτου (1) καί μη δυνάμενος νά συμβιβάση τά 
ασυμβίβαστα, αποδέχεται την γραφήν «Έριγών» καί προτείνει 
αντί της γραφής «Πελλαίας» την «Πελαγονίας» χωρίς νά 
λάβη πρδ οφθαλμών τάς λέξεις «Όρεστών, ’Άλωρος καί Λου
δίας» συναναφερομένας μέν μετά τοΰ Έριγώνος, μηδεμίαν 'όμως 
σχέσιν έχούσας πρδς τδν απώτατα κείμενον Έριγώνα «Ergo 
pro Πελλαίας legi vix aliter poterit quam Πελαγονίας.» 
Ότι δέ ούτε ή λέξις «Πελλαίας» δηλούσης τήν χώραν τής έν 
Βοττιαία Πέλλης, πρδς τήν οποίαν ούδεμίαν έχει σχέσιν δ Έρι
γών, κατάλληλός έστιν, ούτε ή λέξις «Πελαγονίας» ήν προ
τείνει Ταφέλιος, αρμόζει πρδς άντικατάστασιν αύτής ενεκα τών

4) Tafel fragm. ρ. 4 i. «Nullo ordine s. Strabo s. Epitomator 
Erigonem et Ludiam fluvios memorat... Maxime vero incom
moda Erigonis mentio esse videtur.»
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προειρημένων λέξεων «Όρεστών, Άλώρου και Λουδίου», μεθ’ άν 
συμφύρεται δ ’Εριγών άντι του όρθοΰ αντικαταστάτου Άλιάκ- 
μονος. "Οθεν άντι «Πελλαίας και Πελαγονίας» γραπτέον μοι 
φαίνεται «Βερροίας», πλησίον τής οποίας πράγματι διέρχεται δ 
Άλιάκμων καί έν άριστερα άφίησι τήν πόλιν (Βερροιαν), έν ω 
πόλις Πελαγονία, ώς διατείνεται Ταφέλιος, άγνωστός έστι τω 
Στράβωνι και προσέτι δ ’Εριγών άφίησι τήν κατά Ταφέλιον Πε- 
λαγονίαν (Βιτώλια) πόλιν ούχί έν άριστερα, άλλ’ έν δεξιά, δπερ 

έντελώς άνατρέπει τήν εικασίαν αύτοΰ.
Ό δέ νέος μεταφραστής τοΰ Στράβωνος Amedee Tardieu, 

δ καί βραβευθείς διά τήν μετάφρασιν, άβασανίστως άποδέχεται 

μέν τήν γραφήν «’Εριγών καί Πελλαίας» ώς καλώς έχουσαν, 
άποδοκιμάζων τήν διόρθωσιν τοΰ Ταφελίου «Πελαγονίας» καί 
μεταβάλλει μόνον τήν λέξιν «Τρικλάρων» εις Δευριόπων, ουδό
λως όμως λαμβάνει ύπ’ όψιν δτι δ Έριγών άπώτατα ρέει τής 
Πελλαίας χώρας, έν Παιονία καί Πελαγονία, καί δτι επομένως 
ώς τοιοΰτος ούδέν κοινόν έχει πρδς τούς Όρέστας, τήν Άλωρον, 
τήν Μεθώνην καί τδν Λουδίαν, μεθ’ ών άτοπώτατα συμφύρεται 
δ Έριγών. "Οτι δέ πάντη άνυπόστατός έστιν ή γνώμη αυτή 
τοΰ Tardieu, (1) καί περ έπικαλουμένου τήν μαρτυρίαν τοΰ

1) Geograph. de Strabon. traduct. nouvel. t. 1. 77. «Nous 
avons vu ainsi que Mulier, dans cette denomination Γ equiva- 
lenl de trifarium divisi, mais en raprochant ce passage du § 9. 
du ch. VII du present livre, nous avons cru devoir Γ appliquer 
aux Deuriopes situes plus pres de la sonrce du fhve plutot qu’ 
aux Pelagons, d’autant que Strabon dans le meme passage nous 
nomme les 3 villes ou chefs-lieux de la Deuriopie, Bryanium, 
Alalcomenes ou Alcomenes et Stymbara. Ind. var. lect. p. 987 
coi. 1 et 2. Voy. la note ou pour mieu dire Γ interessante diser- 
tation a 1’adresse de Tafel dans laquelle Mulier demontre qu’ il 
faut mainteoir le nom de Πελλαίας par preference a celuis de 
Πελαγονίας. C’ etait aussi 1’avis du savant M. Hase (Journal des 
Savants 1858 p. 737), qui releve a cette occasion un des prin- 
cipaux merites de Γ adilion de Miiller, trd’avoir etabli une di- 
slinclion claire et precise entre lesfaux provenant des copistes, 
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Μυλλέρου, τοΰ Hase και άλλων, ίκανώς έδείχθη έν τοΐς προει
ρημένοι; και πάσα περαιτέρω συζήτησις αποβαίνει περιττή.

Έξ δλου δέ τοϋ αποσπάσματος μόνον αί τελευταΐαι λέξεις 
«και συμβάλλων τώ Άξιω» ύγιαίνουσι καί όρθώς έχουσιν, 
άναφερόμεναι είς τον Έριγώνα, πάσαι δέ αί λοιπαί άναφέρονται 
κάλλιστα είς τον 'Αλιάκμονα και ούδεμίαν σχέσιν έχουσι πρός 
τόν Εριγώνα ένεκα της μεγάλης τών άναφερομένων άποστά- 
σεως. Διό δή διορθωτέον δλον τό απόσπασμα ώδε

Μετά τό Δϊον αί τοΰ Έλικώνος ποταμοΰ έκβολαί* ειτα 
Πύδνα, Μεθώνη, Άλωρος και ό Αλιάκμων ποταμός καί 
Λουδίας’ ό μέν έκ Τρικλάρων ρέων δι’ Όρεστών και της Βερ- 
ροίας έν αριστερά άφιείς τήν πόλιν καί συμβάλλων τώ Λουδία. 

"Οντως γάρ πάλαι ό Λουδίας συνεξέβαλλε τώ 'Αλιάκμονι κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ πατρός τής ιστορίας 'Ηροδότου «μέχρι 
Λυδίεώ τε ποταμοΰ καί 'Αλιάκμονος, οΐ ούρίζουσι γην τήν Βοτ- 
τιαϊίδα καί Μακεδονίδα, ές τώυτό ρέεθρον τό ύδωρ συμμίσγον- 
τες,» καί ούχί τώ Άξιω, ώς νΰν συμβαίνει, "ϊνα πεισθή δέ τις 
περί τής άληθείας τών λεγομένων μοι, αρκεί νά λάβγ) πρό 
οφθαλμών οίονδη'ποτε γεωγραφικόν πίνακα άρχαΐόν τε καί νέον 
καί παρατηρήσφ τήν θέσιν τοΰ Έριγώνος καί τής Πελλαίας 
μετά τής Πέλλης, μεταξύ τών οποίων προφανώς δψεται δτι 
ουρεά τε σκιόεντα πεδία τε γελόωντα ύπάρχουσι, καθιστώντα 
φύσει αδύνατον τόν σύνδεσμον αύτών.

Ε'. Στράβωνος αποσπάσματα 330. 22.

«'Ότι μετά τό Δϊον πόλιν ό Αλιάκμων ποταμός έστιν, 
έκβάλλων εις τόν Θερμαϊον κόλπον. Καί τό άπό τούτου ή 
πρδς βορράν τοΰ κόλπου παραλία Πιερία καλείται έως τοϋ 
Άξιοΰ ποταμοΰ, έν ή καί πόλις Πύδνα, ή νΰν Κίτρον καλεΐ-

et les erreurs commises par Strabon lui-meme.» Και όμως φύσει 
άδύνατόν έστι νά συμβιβασθή ό Έριγών μετά τής Πελλαίας καί τά 
φύσει αδύνατα λόγοις κενοίς ού συμβιβάζονται· άπλοΰν βλέμμα έπί τών 
θέσεων πείθει περί τούτου.
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ταΓ είτα Μεθώνη και νΑλωρος πόλεις* ειτα Έριγών και Λου
δίας ποταμοί.»

Τδ μέν πρώτον μέρος τού αποσπάσματος τούτου «δτι μετά 
τδ Δΐον» μέχρι τού «κόλπον» καλώς εχει. Τδ παρεπόμενον όμως 
μέρος «και τδ άπδ τούτου ή πρδς βορράν τού κόλπου παραλία 
Πιερία καλείται έως τού Αξιού ποταμού» τέλεον ήμαρτημένον 
έστίν ώς μετατοπίζον και περιορίζον την Πιερίαν μεταξύ τού 

Αλιάκμονος και τού Αξιού, ένθα έκειτο μέρος μέν της Ημα
θίας, μέρος δέ της Βοττιαίας, και καταλεΐπον ανώνυμον και 

κενήν πάσαν τήν πρδς νότον τού Αλιάκμονος παραλίαν χώραν, 
ήτοι τήν αληθή Πιερίαν. Λίαν δ’ άπορον φαίνεται μοι οτι ούδείς 
τών νεωτέρων εκδοτών καί μεταφραστών τού Στράβωνος παρε- 
τήρησε και τούτο τδ Ηράκλειον άλμα τού έπιτομέως, ών Ταφέ
λιος μέν μόνον περί τής έκτάσεως τής Πιερίας μέχρι τού Αξιού 
λόγον ποιείται, ούχί δέ καί περί τής μετατοπίσεως καί άναστα- 
τώσεως αύτής· «Pieriam usque ad Axium procurrere h. 1. 
dicit. Inferius vero Alorum Bottiaeam urbem nuncupat. 
Quot utrumque vix concilliari potest. Bottiaea enim 
unter Axium Ludiamque intermedia est (Fragm. p. 18. 
Not. 44). Ό δέ βραβευθείς Tardieu (1) ούδέν λέγει περί τών 
ενταύθα κακώς έχόντων και θεραπείας δεομένων πρδς παράστα- 

σιν τής αλήθειας.
Κατά ταύτην δέ τήν εκδοχήν καί γραφήν τού έπιτομέως, 

τοποθετούντος τήν Πιερίαν μεταξύ τού 'Αλιάκμονος καί Αξιού, 
ανάγκη νά τεθή καί ή παρεπομένη Πύδνα καί Μεθώνη, ώς πόλεις 
τής Πιερίας, πρδς βορράν τού 'Αλιάκμονος μέχρι τού Άξιου,

1) Vol. 2 ρ. 79· «Passe Dium, on arrive a Haliacmon, fleuve 
qui se jette dans le golf Thermeeen. Puis, a partir de ce fleuve, 
commence Ia cotc de Pierie, qui s’etend au N. long du golf jus- 
qu’ a 1’ embouchure de Γ Axius. On y remarque la ville de Pyd
na (nous omettons dans la traduction les mots ή νϋν Κίτρον κα
λείται, qui nous ont paru comme a Mulier une glosse evidente), 
bienlot suivie des villes de Methone et d’Aloros, comme celles- 
ci le sont des deux rivieres de i’ Erigon et du Ludias.»
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οπερ φύσει άτοπώτατον και ψευδέστατόν έστιν, ού μήν άλλά 
και αντιφάσκει τοΐς έν τω προηγουμένφ 20 άποσπάσματι ειρη· 
μένοις περί της παρεπόμενης Άλώρου και Πύδνης, ένθα λέγει 
«τήν μέν ούν ’Άλωρον Βοτταϊκήν νομίζουσι, τήν δέ Πύδναν Πιε- 
ρικήν,» καί τοΐς έν τω έπομένω «ή μέν ούν Πύδνα Πιερική έστι 
πόλις, ή δέ ’Άλωρος Βοτταϊκή.»

Το δέ χάσμα τοΰτο και νόσημα ουδόλως πληροΰται και θερα
πεύεται άλλως εί μή διά τής διορθώσεως τών πρώτων λέξεων 
«δτι μετά το Δΐον πόλιν ό Άλιάκμων» είς το έξης «οτι πρός 
νότον τοΰ Διού ό Πηνειός» εί έπιτρέπετο τοιαύτη διόρθωσες. 
Ουτω γάρ και μόνον αίρεται το χάσμα καί κατευοδοΰται ή 
έννοια πρδς τάςέπομένας λέξεις τοΰ χωρίου «καί τδ άπδ τούτου 
(τοΰ Πηνειοΰ άντί τοΰ 'Αλιάκμονος) ή πρδς βορράν τοΰ κόλπου 
παραλία Πιερία καλείται.» Υπολείπεται δέ μετά ταύτα ήμαρ- 
τημένον μόνον τδ βόρειον οριον τής Πιερίας «έως τοΰ Άξιοΰ πο
ταμού,» άνθ’ ού γραπτέον «έως του Άλιάκμονος» καί τότε 
θεραπεύεται ολον τδ μέχρι τοΰδε μέρος τοΰ αποσπάσματος.

"Οτι δέ καί τών τελευταίων δύο λέξεων’ «Ειτα Έριγών καί 
Λουδίας ποταμοί» ή πρώτη «Έριγών» εσφαλμένη έστί καί 
ούδεμίαν σχέσιν έχει ένταύθα μεταξύ τής Άλώρου πόλεως καί 
τοΰ Λουδίου ποταμού, διά μακρών ήδη άπεδείχθη προηγουμέ
νως καί επομένως γραπτέον «Άλιάκμων καί Λουδίας ποταμοί» 
άντί «Έριγών καί Λουδίας,» άμφότεροι παρακείμενοι τή προη- 

γουμέν/) Άλώρω πόλει.
Έάν δέ τις έπιμένη είς τήν διατήρησιν τών πρώτων του άπο- 

σπάσματος λέξεων «οτι μετά τδ Δΐον πόλιν δ Άλιάκμων» καί 
δέν θέλγ) νά μεταβάλη αύτάς κατά τήν ύποδειχθεΐσαν εικασίαν 
μου καί διόρθωσιν είς τδ «οτι πρδς νότον τού Δίου δ Πηνειδς 
ποταμός,» τότε έκμηδενίζεται ή έννοια όλου τού άποσπάσματος 
καί επομένως ώς περιττδν πρέπει νά διαγραφή έκ τών άποσπα- 
σμάτων. Διότι Πιερία μεταξύ τού Άλιάκμονος και Άξιοΰ ουδέ

ποτε ύπήρξεν, άλλά πάντοτε η μεταξύ τού Άλιάκμονος καί 
Πηνειού έκτεινομένη παραλία χώρα έκαλεΐτο Πιερία’ ουδέ πόλεις 

Πύδνα καί Μεθώνη δυνατδν νά τεθώσι μεταξύ τού Άλιάκμονος 
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και Άξιου. "Οτι δέ ό Έριγών ενταύθα άτόπως παρεμβάλλεται 
και συμφύρεται μετά τού Λουδίου, άπεδείχθη προηγουμένως (1).

Τ'. Στράβωνος αποσπάσματα 330. 23. Έξ Ευσταθίου.

«Ειτα ό Άξιός διαιρών την τε Βοττιαίαν και την Άμφα- 
ξΐτιν γην και παραλαβών τόν Έριγώνα ποταμόν έξίησι με
ταξύ Χαλάστρας και Θέρμης.»

Και έν τούτω τώ άποσπάσματι προφανώς βλέπει τις δτι δ 
έπιτομεύς έξ απειρίας γεωγραφικής λίαν κακώς διέταξε τάς 
λέξεις, άλόγως προτάξας τάς έν μέσω και έπιτάξας τάς έν άρχφ, 
ών ή φυσική και λογική τάξις απαιτεί την έπομένην διάταξιν

Είτα δ Άξιός, παραλαβών τόν Έριγώνα ποταμόν, και 
διαιρών την τε Βοττιαίαν και την Άμφαξϊτιν γην, έξίησι με
ταξύ Χαλάστρας και Θέρμης.

Πρώτον μέν γάρ παραλαμβάνει τόν Έριγώνα πρός βορράν 
παρά τούς Στόβους, είτα δέ ουτω συνηνωμένος μετ' αύτού δ 
Άξιός κατέρχεται εις την Άμφαξϊτιν καλουμένην χώραν και είς 
την Βοττιαίαν καί διαρρέων αύτάς έκβάλλει είς τόν Θερμαΐον 
κόλπον μεταξύ Χαλάστρας και Θέρμης (άντι Θεσσαλονίκης), ής 

πολλάκις μνημονεύει, καί περ μη ύπαρχούσης, καθ’ ην έγγραφεν 
έποχην δ έπιτομεύς, άρχαίζειν φιλοτιμούμενος, ώς οί λοιποί Βυτ 
ζαντινοί.

Ζ'. Στράβωνος αποσπάσματα 331. 33.

« Οτι Άκανθος πόλις έν τώ Σιγγιτικώ κόλπω έστί παρά
λιος πλησίον της τού Ξέρξου διώρυχος.»

Της ταύτότητος της Ακάνθου και Ίερισσοΰ αποδεδειγμένης 
ουσης νυν, άναμφισβητητόν έστιν οτι ή λέξις «έν τώ Σιγγιτικώ» 

Ημαρτημένη έστίν, άνθ’ ής γραπτέον «έν τώ Άκανθίω η έν τώ 
Στρυμονικώ», ώς τούτο γίνεται δ ήλον και έκ τού 31 αποσπά
σματος, ένθα όρθώς τοποθετείται η Άκανθος. «Μεταξύ δέ δ1) Tafel fragm. ρ. 18· «Erigonem Ludiamque incommodo apud Strabonem jungi, supra exposui not. 35.»
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διορυ;

2ιγγικδς κόλπος άπό τής έν αύτω πόλεως αρχαίας κατεσκαμμέ- 
νης, Σιγγου τούνομα. Μεθ’ ήν "Ακανθος έπι τώ ίσθμώ του "Αθω 
κείμενη πόλις, Άνδρίων κτίσμα, άφ’ ής συχνοί καί τόν κόλπον 
Άκάνθιον καλοϋσι.»

Ή δέ εικασία τοΰ Μαννέρτου καί Ταφελίου ότι ό ισθμός το- 
σοΰτον στενός ήν ώστε ή πόλις έξετείνετο έπ’ άμφοτέρων τών 
θαλασσών, ή ότι έ'κειτο μέν έν τώ Σιγγιτικω κόλπω, λιμένα όμως 
είχεν έν τω Στρυμονικώ (1), εντελώς ανυπόστατος καί έσφαλ- 
μένη έστι κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ πατρός τής ιστορίας 'Ηροδό
του, κάλλιστα γινώσκοντος τήν παραλίαν ταύτην καί ίστορούν- 
τος ότι τό πλάτος τοΰ ισθμού δωδεκαστάδιον ήν (7, 22)’ «Τη 
δέ τελευτά ές τήν ήπε’ρον τό ούρος, χερσονησοειδές τέ έστι 
καί ισθμός ώς δυώδεκα σταδίων, πεδίον δέ τοΰτο καί κολωνοί 
ου μεγάλοι έκ θαλάττης τής ’ Ακανθίων έπι θάλατταν τήν άντίαν 
Τορώνης», ένθα ακριβέστατα περιγράφει τήν τοποθεσίαν, έφ’ 
όσον οίδα έξ αυτοψίας τήν τε πόλιν Ίερισσόν ("Ακανθον] καί τόν 

ίντα ισθμόν,
'II δέ γνώμη αυτή πιστοποιείται ώς άναμφισβήτητος ου μόνον 

καί έξ άλλων τοΰ 'Ηροδότου χωρίων, άλλά καί έξ άλλων συγ
γραφέων, όμοφώνως τοποθετούντων τήν "Ακανθον ουχί έν τω 
Σιγγιτικω, άλλ’ έν τω Άκανθίω κόλπω(2), όπερ έδει δεΐξαι.

1) Mannert t. 7. ρ. 451- «Die Landenge war so schmal,dass 
die Stadt auf beiden Seilen reichen konnte; oder vielmehr, die 
Sladt selbsl lag am Singitischen Busen, und ihr eigenllicher 
Hafen etwas nordostlicher am Strym. Busen.» Tafel Thessalon. 
p. 64· «Eodem vero loco, quo Hierissus eadem tabula Acanthum 
collocat, sc. in ora sinus Strymonii·, vix recte, si quid video.» 
Fragm. Strabon. p. 23. Not. 57· «Ex urbe ad sinum quidem sin- 
giticum posita fuit, sed portum suum habuit ad sinum Strymo
nium.»

2) 'Ηρόδοτ. 6, 44’ «Έκ μεν δή Θάσου διαβαλόντες πέρην ύπδ 
τήν ήπειρον έκομίζοντο μέχρι Ακάνθου, έκ δέ Ακάνθου ορμεομενοι 
τδν "Αθων περιέβαλλον.» και 7, 115’ «Στάγειρον πόλιν έλλάόα πα- 
ραμειβόμενος και άπίκετο ές "Ακανθον· ώς δέ άρα ές τήν "Ακανθον 
άπίκετο, ξεινίην τε ό Πέρσης τοϊσι Άκανθίοισι προεϊπι.» Σκυμν. 645. 
Pomp. Mela 2, 2, 9.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ

’Εν ιδιαιτέρα πραγματεία, άρτίως δημοσιευθείσφ έν τώ τελευ- 
ταίω τοΰ «Αθηναίου» φυλλαδίω, πραγματευθεις περί τοΰ 24 
άποσπάσματος της 330 παραγράφου και άποδειξας οτι τα περί 

της ταύτότητος της Θεσσαλονίκης καί Θέρμης έν τούτω λεγό- 
μενα ύπο τοΰ έπιτομέως ειλημμένα είσίν ούχι έκ τοΰ κειμένου 
τοΰ Στράβωνος, άλλ’ ιδία γνώμη καί προσθήκη αύτοϋ τοΰ έπιτο
μέως ημαρτημένη, άτε μή στηριζομένη έφ’ οίαςδήποτε άρχαιο- 
τέρας μαρτυρίας, έν τοΐς έπομένοις προτίθεμαι νά αναπτύξω τούς 
λόγους, δι’ οΰς υπολαμβάνω παρεμβεβλημένην την προσθήκην 
καί έν ταύτω έσφαλμένην, έφ’ ής όλίγιστοι τών μεταγενεστέρων 
τοΰ έπιτομέως Βυζαντινών καί πάντες σχεδόν οί νεώτεροι γεω
γράφοι καί ιστορικοί άβασανίστως στηριχθέντες, άνενδοιάστως 

άπεδέξαντο την ταύτότητα άμφοτέρων τών πόλεων, και περ 
διαφερουσών.1Γ. Στράβωνος αποσπάσματα 333. 24.

«"Οτι μετά τόν Αξιόν ποταμόν ή Θεσσαλονίκη έστι πόλις, 
η πρότερον Θέρμη έκαλεΐτο.»

"Οτι ή αναφορική αύτη πρότασις προσθήκη έστί τοΰ έπιτο
μέως έστερημένη πάσης άληθείας, άποδείκνυται πρώτον μέν έξ 

αύτοϋ τοΰ Στράβωνος, δεύτερον δέ έξ αύτοϋ τοΰ έπιτομέως και 
τρίτον έκ πάντων τών προγενεστέρων αύτοϋ συγγραφέων και 
πλείστων μεταγενεστέρων Βυζαντινών, παρ’ οίς μνεία γίνεται 
της λέξεως Θεσσαλονίκης, περί ής ενταύθα πρόκειται.

Τήν πόλιν ταύτην δεκάκις αναφέρει δ Στράβων, τρις μέν έν τώ 

περισωθέντι κειμένω, καί επτάκις έν τοΐς άποσπάσμασιν αύτοϋ 
μνημονεύεται ύπό τοΰ έπιτομέως, δστις έν πάσι διετήρησε τόν 
μόνον παρά Στράβωνι (1) άπαντώντα τύπον «Θεσσαλονίκεια»

1) Tafel Thessalonica ρ. VII' «Duravit haec denominatio apud 
scriptores utriusquc linguae, nisi quid Strabo geogr. Lib. 7, 7· 
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πλην ενός τού προκειμένου. Νυν δέ παρατηρώ δτι, επειδή δ 
Στράβων μνημονεύει της πόλεως δίς πρδ τού έπιτμηθέντος μέ

ρους τού Z' βιβλίου ήτοι έν τώ δευτέρω βιβλίω (2,1 06) κατά 
πρώτον «Έξ Έπιδάμνου δέ είς ©εσσαλονίκειαν ένακοσίους άπο- 
δόντος» καί έν τω έβδόμω (7, 323)' «Έκεΐθεν δ’ έστί παρά 

Βαρνούντα , . .είς “Έδεσσαν καί Πέλλαν μέχρι ©εσσαλονικείας,» 
έπρεπεν έξ άπαντος έν τώ πρώτω ή έν τω δευτέρω νά πρόσθεση 

οτι πρότερον έκαλεΐτο ©έρμη, εί πράγματι αληθής ήν ή ταύτό- 
της τών δύο πόλεων’ ού μόνον δ’ έν τούτοις, άλλά καί έν τοΐς 
έπομένοις άποσπάσμασιν 10. 13 τής 329 παραγράφου 20.21. 
25 τής 330 καί 48 τής 331, έν οίς μνημοννύεται ή πόλις ©εσ- 
σαλονίκεια, ούδείς λόγος γίνεται περί ©έρμης’ μόνον δέ έν τώ 

24 άποοπάσματι τής 330 παραγράφου παρενέβαλεν δ έπιτο- 
μεύς τήν αναφορικήν πρότασιν «ή πρότερον ©έρμη έκαλεΐτο.» 
Άλλ’ εί όντως αληθής ήν ή εικασία αύτη τού έπιτομέως, ήν 
δυνατόν ποτέ δ κατά 10—11 αιώνας προγενέστερος τού έπι
τομέως Στράβων καί πλησιέστατος είς τήν έποχήν τού γεγονό
τος είτε νά μή άναφέρη τι περί τής ταύτότητος τών δύο πόλεων 
είτε καί νά άγνοή τοιούτόν τι, νά γινωσκη δέ αύτό δ κατά 11 
αιώνας μεταγενέστερος Βυζαντινός; Πολλού γε καί δεΐ' τούτο 
φαίνεται μοι λογικώς καί φυσικώς αδύνατον καί άκατανόητον, 
ώς έκ τών επομένων δειχθήσεται.

"Οτι δέ τού Στράβωνος ή σιωπή έν 5 προηγουμένοις χωρίοις 
καί έν τρισίν έπομένοις εξελέγχει καί τήν προσθήκην άλλοτρίαν 
καί τήν εικασίαν τού έπιτομέως ήμαρτημένην, ούδεμία. αμφιβο
λία ύπάρχει. Διότι δ Στράβων, ος πολλά έπαναλαμβάνει, καθά- 
περ καί τδ όνομα τής πόλεως έννεάκις άναφέρει, ήθελε μνημο
νεύσει δίς ή τρις τά περί τής ταύτότητος καί μάλιστα έν τοΐς 
πρωτοις 5 χωρίοις, έν οίς γίνεται μνεία τής πόλεως.

forma utitur Θεσσαλονίκεια, quam ego damnarem» αδίκως κατα
δικάζει τον τύπον τούτον, διότι ύπάρχουσι καί άλλα παραδείγματα μετά 
τοιαύτης καταλήξεως, οΐον παρά Στεφάνω τω Βυζαντίφ έν λ. «Στρατο- 
νίκεια πόλις Μακεδόνων πλησίον Καρίας· κέκληται δέ άπδ Στρατονίκης 
τής ’Αντιόχου γυναικός· ό πολίτης Στρατονικεύς.»
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Νυν δέ, έάν έξετασθή και αυτή ή αναφορική πρότασις «ή πρό- 
τερον Θέρμη εκαλείτο», τό αυτό προκύπτει συμπέρασμα. Διότι 
ό έπιτομεύς έπιτέμνων τά τοΰ Στράβωνος και έξάκις άναφέρων 
τό τής πόλεως όνομα, διετήρησε πιστώς τόν τύπον τοΰ Στράβω
νος «Θεσσαλονίκεια'» μόνον δέ έν τω 24 άποσπασματι τής 330 
παραγράφου, ένθα προσέθηκε τήν ιδίαν εικασίαν, λησμονήσας 

τόν Στραβωνειον τύπον τής πόλεως «Θεσσαλονίκεια» μετεχει· 
ρίσθη τόν κοινόν τύπον «Θεσσαλονίκη,» έν ώ, ινα θεωρηθή ή 

αναφορική πρότασις «ή πρότερον Θέρμη έζαλεΐτο» γνήσια τοΰ 
Στράβωνος, έπρεπεν έξ άπαντος νά τηρήστ) τόν Στραβωνειον 
τύπον «Θεσσαλονίκεια» καί νά μή μεταβάλη αύτόν. "Οτι δέ ό 
έπιτομεύς παρεμβάλλει καί άλλαχοΰ ιδίας προσθήκας, μή δυνα- 
μένας νά άποδοθώσι τω Στράβωνι, πρός πολλοϊς ά'λλοις μαρτυ- 
ροΰσι καί τά έπόμενα χωρία 7, 330. 22' «’Εν ή καί πόλις 
Πύδνα, ή νΰν Κίτρον καλείται'» άποσπ. 21. «Έπίκειται δέ 
τω ποταμω τούτω χωρίον έρυμνόν, 8 νΰν μέν καλείται Άβυ- 

δών, "Ομηρος δ’ Άμυδώνα καλεΐ.»
"Οτι μέν έν τω πρώτω χωρίω ή αναφορική πρότασις «ή νΰν 

Κίτρον καλείται» άπαραλλάκτως ώς ή έν τώ 24 άποσπάσματι 
«Θεσσαλονίκη, ή πρότερον Θέρμη έκαλειτο» αυθαίρετος προσ
θήκη τοΰ έπιτομέως έστί, καί ού τοΰ Στράβωνος γνώμη, οϋδε- 
μία υπάρχει άμφιβολία. Διότι τό όνομα τοΰτο έμφανίζεται έν τή 
γεωγραφία πρώτον κατά τόν μεσαιώνα (1) μετά τόν Η' αιώνα, 
καί ούχί άρχαΐον έστί, δυνάμενον νά άποδοθή τω Στράβωνι.

"Οτι δέ καί έν τώ δευτέρω χωρίω ή αναφορική πρότασις «ο 
νΰν μέν καλείται Άβυδών» είς τήν αύτήν ανάγεται κατηγορίαν, 
ίκανώς έξελέγχεται έκ τοΰ μεθεπομένου 23 άποσπάσματος' 
«Έπίκειται δέ τώ Άξιώ ποταμω χωρίον, οπερ "Ομηρος Άμυ- 
δώνα καλεΐ,» ένθα έντελώς έλλείπει τό πρώτον μέρος τής άνα- 

φορικής προτάσεως «8 νΰν μέν καλείται Άβυδών,» καί τοΰτο 
όρθώς έχει. Διότι τό χωρίον έκεΐνο κατεστράφη κατά τόν Ε' 
αιώνα π. X. ύπό τών πρώτων βασιλέων τής Μακεδονίας Άργεα-

4) Θεοφυλακτ. Βουλγορ. άρχιεπ. έπιστολ. 44. έντ. 3. σ. 645. έκδ. 
Βίνετ. έπιστολ. 54. σ. 695. και 66. σελ. 700.
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δωνκατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ίδιου Στράβωνος άποσπ. 20. κΚα· 

τεσκάφη δέ ύπδ τών Άργεαδών» καί ούδείς άλλος τών μετα
γενεστέρων ούτε 'Ηρόδοτος, ούτε Θουκυδίδης, ούτε άλλος τις 
αναφέρει δτι υπήρξε ποτέ τό χωρίον καί Άβυδών εκαλείτο μετά 
την καταστροφήν αύτοϋ. Πολλώ δέ μάλλον ψευδές εξελέγχεται, 
έάν άποδεχθώμεν οτι έν τή έποχή τοΰ έπιτομέως εκαλείτο Άβυ- 
δών τδ χωρίον, οπερ πρδ 15 αιώνων είχεν ήδη έκλείψει.

Ει καί άρκοΰσιν οί εσωτερικοί ούτοι λόγοι τοΰ τε Στράβωνος 
και έπιτομέως πρός άπόδειξιν οτι ή αναφορική έκείνη πρότασις 
«ή πρότερον Θέρμη εκαλείτο» παρεμβεβλημένη έστιν ύπδ τοΰ 

έπιτομέως καί έστερημένη πάσης ύποστάσεως άληθείας, ούχ 
ήττον όμως ύπάργουσι καί λόγοι έξωτερικοί είς τδ αύτδ άγον
τες ήμάς συμπέρασμα, καί τοιοΰτοί είσιν αί μαρτυρίαι τών προ
γενεστέρων καί μεταγενεστέρων τοΰ Στράβωνος συγγραφέων, 
παρ’ οίς μνεία τής Θεσσαλονίκης καί ούδεμία τής Θέρμης γίνεται.

Τούτων δέ άρχαιότερός έστιν δ Πολύβιος (205—123 π. X.), 
δς τρις άναφέρων τήν Θεσσαλονίκην (1), ουδόλως μνημονεύει τής 
Θέρμης. "Αλλως δέ, εί όντως αληθής ήν ή ταύτότης τών δύο 
πόλεων, ώς προγενέστερος τοΰ Στράβωνος καί πλησιέστερος τώ 
χρόνω, καθ’ δν έκτίσθη ή Θεσσαλονίκη (315 π. X.) ύπδ τοΰ Κασάν- 
δρου, ώφειλε νά μνημονεύση καί μεταδώση τοΐς μεταγενεστέροις 

τήν έπ’ αύτοϋ επικρατούσαν γνώμην περί τής ταύτότητος τής 
Θέρμης καί Θεσσαλονίκης. Ή δέ σιωπή αύτη τοΰ Πολυβίου σπου- 
δαιοτάτη έστί μαρτυρία περί τής διαφοράς τών δύο πόλεων.

Μετά δέ τόν Πολύβιον Διόδωρος ό Σικελιώτης (2) καί Σκύ
μνος ό Χίος μνημονεύουσι τής Θεσσαλονίκης, ό μέν δίς λόγον 
ποιούμενος καί περί τής κτίσεως αύτής ύπδ τοϋ Κασάνδρου, δ δέ 
τελευταίος άπαξ, ουδέτερος όμως λέγει τι περί τής πρδς τήν

(1) Πολυβ. 22, 4· «Και τά ^ηθέντα «περί τούτων έν Θετταλονίκη» 
22, 15 «Καί ποιησαμένων τούς λόγους ακολούθως τοΐς έν 
Θετταλονίκη ^ηθεΐσιν.»

(2) Διοδωρ. 30, 14’ «Ανδρόνικον δέ τον σωματοφύλακα εις Θεσσα
λονίκην.» και 31, 13’ «Ηγούντο δέ και πόλεις... τοΰ μέν πρώτου Άμ- 
φίπολις, τοϋ δέ δευτέρου Θεσσαλονίκη.»

η(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος γ'.)
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Θέραχν σχέσεως τής Θεσσαλονίκης, έξ ού έξάγεται οτι δυο διά
φοροι πόλεις ήσαν και ούχί μία και ή αυτή. Τούτοις επονται 
κατά τδ μάλλον καί ήττον σύγχρονοι ό Λίβιος, Πομπώνιος Με- 
λας καί Αντίπατρος ό Θεσσαλονικεύς, οϊτινες άναφέροντες την 
Θεσσαλονίκην, εντελώς σιγώσι περί Θέρμης, και μάλιστα ό τε
λευταίος, ώς καταγόμενος έξ αύτής, έπρεπεν, εί τις σχέσις υπήρ
χε, νά παρεμβάλη τι περί αύτής.

Πολλώ δέ πλείονες τούτων είσίν οί μετά τήν γέννησιν τοΰ 
Χρίστου άκμάσαντες καί μνείαν τής πόλεως ποιούμενοι, οίον ό 
Πλούταρχος, ό τδν Αούκιον ή νΟνον γράψας Λουκιανός, Διονύσιος 
δ 'Αλικαρνασσεύς, Δίων Κάσσιος, Άππιανός, Πτολεμαίος καί 
άλλοι τινές, ούδείς τών οποίων μνημονεύει τής σχέσεως τής Θεσ
σαλονίκης πρδς τήν Θέρμην, έκ τής σιωπής τών οποίων ούδέν 
άλλο έξάγεται εί μή ότι ψευδής έστιν ό συνδυασμός και ή ταύ- 
τότης τών δύο πόλεων. ’Αλλ’ έν ω πάντες ούτοι τέλεον σιγών- 
τες, μαρτυροΰσιν οτι ούδεμία γνώμη ύπήρχεν έπί τής έποχής 
αύτών περί τής ταύτότητος τών δύο πόλεων, Πλίνιος δ πρεσβύ- 
τερος, άκμάσας κατά τδν Α' αιώνα μ. X., οίονεί έπιβεβαιών τήν 
γνώμην τών^προμνημονευθέντων, ρητώς διακρίνει καί διαστέλλει 
τήν μίαν άπδ τής άλλης πόλεως ήτοι τήν Θεσσαλονίκην άπδ 
τής Θέρμης (1). Ή δέ ρητή αύτη μαρτυρία τοΰ Πλινίου αίρει 
πάσαν άμφιβολίαν περί τής διαφοράς τών δύο πόλεων.

Τών δέ μεταξύ τοΰ Β' καί Ε' αίώνος άκμασάντων ούδείς μνη

μονεύει τής ταύτότητος τών πόλεων, άλλά μόνον τήν Θεσσαλο
νίκην άναφέρουσιν ώς πόλιν περίπυστον καί μεγάλην. Κατά δέ 

τδν 7' αιώνα Προκόπιος δ Καισαρεύς, ώς δ Πλίνιος, έμφανώς 
διακρίνει καί διαστέλλει τήν Θεσσαλονίκην καί τήν Οέσιν τής 
Θέρμης, ήν άκριβώς ορίζει πρδς νότον τής Θεσσαλονίκης καί τήν 
άπόστασιν έν τοΐς έπομένοις χωρίοις' «'Ρεΐ δέ τις ποταμός Θεσ
σαλονίκης ούκ άποθεν, 'Ρήχιος όνομα, δς δή χωράν άγαθήν τε

(1) Plin. II. Ν. 4, 10· «In ora sinus Macedonici oppida Cha- 
lastra, et intus Phileros, Lete; medioque flexu litoris Thessa
lonica liberae conditionis. Ad hanc a Dyrrhachio CX1V millia 
passuum. Therme.»
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και γεώδη περιερχόμενος τάς έκ.βο'λάς είς θάλασσαν τήν έκείντρ 
ποιείται» (1). ’Εν δέ τή επομένη παραγράφω άπαριθμών οσα 
φρούρια ό αύτοκράτωρ Ιουστινιανός 'ίδρυσε και άνενέωσε διαρρή
δην αναφέρει και τδ όνομα της ©έρμης «έπι Μακεδονίας.......... 
Αυλών, Βολβός, Βριγίζης, Όπάς, Πλευρόν, Κάμινος,©έρμα» (2). 
"Οτι ένταϋθα έννοείται ή θέσις της ©έρμης, ένθα ίδρυσε φρούριον 
ό Ιουστινιανός, άναμφισβήτητόν έστιν* ούδείς γάρ τών αρχαίων 
αναφέρει άλλην ©έρμην^έν Μακεδονία πλήν της ημετέρας’ ιδία 
δέ ό Προκόπιος ενταύθα περιγράφει την ανατολικήν παραλίαν καί 
χώραν τοϋ ©ερμαϊκού κόλπου καί ούχί άλλην, την βόρειον η 
δυτικη'ν, ώς λίαν όρθώς παρατηρεί Ταφέλιος'» Deinde Procopius, 
in sua locorum enarratione e promontorio Pallene Thes
salonicam pergens, sinus Thermaici oram terremque 
orientalem lustrat, non borealem vel occidentalem» (3).

Τρίτην δέ καί άξιόπιστον μαρτυρίαν καί άπόδειξιν περί τής 
διαφοράς τών δύο πόλεων παρέχει ήμΐν Στέφανος ό Βυζάντιος, 
έκατέραν ιδιαιτέρως άναφέρων, οίον ©έρμη, πόλις Θράκης. Απολ
λόδωρος δέ Μακεδονίας φησί καί Θουκυδίδης «καί έν λ. Θεσ
σαλονίκη, πόλις Μακεδονίας, ήτις άρα εκαλείτο 'Αλία, Κασάν- 
δρου κτίσμα . . . Στράβων δέ ©εσσαλονίκειαν αύτήν φησι.» 
Ενταύθα παρατηρώ οτι Στέφανος ό Βυζάντιος άκμάσας κατά 
τδν Τ' αιώνα καί έκ 300 περίπου συγγραμμάτων, τών πλεί- 
στων άπολεσθέντων ήδη, συντάζας τδ σπουδαιότατον έργον 
αύτοϋ, πανταχοϋ σχεδόν μνημονεύει τοϋ Στράβωνος, ώς καί έν 
τω παρατεθέντι δευτέρω χωρίω, καί ού μόνον ούδέν λέγει περί 
τής ταύτότητος τών πόλεων, άλλά τούναντίον διαβεβαιοί ότι ή 
Θεσσαλονίκη έκαλείτο 'Αλία καί ούχί Θέρμη (4). ’Άλλως δέ, 
εί πράγματι ή τοϋ έπιτομέως εικασία περί τής ταύτότητος τής 
Θεσσαλονίκης καί ©έρμης ήν γνώμη τοϋ Στράβωνος, αδύνατον

(4) Προκοπ. περί Κτισμ. 4, 3. (2) Ό αύτδς 4, 4.
(3) TafeljThessalonica ρ. 45.
(4) Meineke έν τή έζδόσει τοΰ Στεφάνου άβασανίστως έρειδόμενος έπι 

τής εικασίας τοΰ έπιτομέως τοΰ Στράβωνος μεταβάλλει τήν λέξιν α'Α
λία» είς «Θέρμα».

47*
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ην νά μη άναφέρη αυτήν, έν ώ τούμπαλιν λέγει οτι η Θεσσαλο
νίκη έκαλεΐτο 'Αλία. ’Ή άν όντως υπήρχε τοιαύτη γνώμη παρά 
τοΐς άρχαίοις, ήν δυνατόν ποτέ νά άγνοή αύτήν και νά μή άνα- 
φέρη ό έχων ύπ’ δψιν 300 αρχαία συγγράμματα έν τή συντάξει 
τοΰ ίδιου Στέφανος *, πολλοϋ γε και δει. Σημειωτέον δέ και 
ένταϋθα ότι, έν ώ και ό Στέφανος βέβαιοι ότι ό Στράβων καλεΐ 
Θεσσαλονίκειαν, δ έπιτομεύς αύτοϋ λησμονήσας τδν Στραβώνειον 

τύπον Θεσσαλονίκεια, μετεχειρίσθη τδν κοινόν τύπον έν τή πα- 
ρεμβληθείση ψευδεΐ εικασία αύτοϋ «ή Θεσσαλονίκη έστί πόλις, ή 
πρότερον Θέρμη έκαλεΐτο». ’Εάν δέ προχωρήστ) τις περαιτέρω 

είς τήν έρευναν τών άπδ τοϋ 6 —10 αίώνος ήτοι μέχρι τής έπο
χής τοϋ έπιτομέως μνημονευόντων τής Θεσσαλονίκης, ούδεμίαν 
ευρίσκει μαρτυρίαν περί τής ταύτότητος ή τής σχέσεως τών δύο 
πόλεων κατά τήν εικασίαν τοϋ έπιτομέως' ούδείς γάρ ούτε δ 

Ιεροκλής, ούτε Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος, ούτε οί Θεσ- 
σαλονικεΐς Ψευδοϊωάννης και Καμενιάτης, μακρδν λόγον ποιού
μενοι περί τής εαυτών πατρίδος, άναφέρουσί τι περί τής ταύτό
τητος ή διακρίσεως αύτών, καί ή σιωπή τούτων μεγάλην έχει 
σπουδαιότητα ώς πρδς τήν διαφοράν τών δύο πόλεων. Τών δέ 
μετά ταϋτα Βυζαντινών οί μέν πλεΐστοι δμαφώνως Θεσσαλονί
κην καλοϋσι τήν πόλιν καί ούδέν γινώσκουσι περί Θέρμης, όλί- 
γιστοι δ’ είσίν επόμενοι τώ τοϋ Στράβωνος έπιτομεΐ, οίον δ Τσέ- 
τσης έν μέν ταΐς Χιλιάσι λέγει ότι εκαλείτο Θέρμη καί ήν κώμη 
πρότερον «ΤΙ νϋν Θεσσαλονίκη μέν, πόλις ή λαμπροτάτη, υ
πήρχε κώμη, Θέρμη δέ τήν κλήσιν έκαλεΐτο», έν δέ τή 'Ιστο
ρία άντιφάσκων έαυτώ ιστορεί οτι έκαλεΐτο Ημαθία «Θεσσαλο
νίκην έπολιόρκουν, ή πάλαι μέν Ημαθία καλεΐσθαι λέγεται»^!), 
δ Μαλαλάς ωσαύτως ονομάζει τήν Θεσσαλονίκην πληθυντικώς 
Θέρμας «δστις νικήσας (Φίλιππος) υπέταξε τήν Θεσσαλίαν, καί 
κτίζει πόλιν είς τήν Μακεδονίαν, ήν έκάλεσε Θεσσαλονίκην, τήν 
πρώην λεγομένην κώμην Θέρμας», καί δ Χαλκοκονδύλης πλεις-ά- 
κις καλεΐ αύτήν Θέρμην καί ούχί Θεσσαλονίκην(2). Ένταϋθα πα-

4) Τσετσ. Χιλ. 43, 306. Ίστορ. σ. 42, 26.
2) Μαλαλ. Ιστ. 7. Τδ άνυπόστατον τής γνώμης τοΰ Μαλαλα άπο 
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φατηρώ οτι ό Τσέτσης ώς πρδς μέν την ταυτότητα αύτδς εαυ
τόν άναιρεΐ ίστορών δτι πρότερον εκαλείτο Ημαθία και ούχ'ι 
Θέρμη, ώς πρδς δέ τδν χαρακτηρισμόν της Θέρμης ώς κώμης 
εμφαίνει άγνοιαν τών αρχαίων, Έκαταίου, Σκύλακος, Ηροδότου 
και Θουκυδίδου, δμοφώνως πόλιν καλούντων αύτήν και ούχί 
κώμην(2), ώς δ Μαλαλάς είκοτολογεΐ. Πλήν δέ του Τσέτση 

Ημαθίαν καλεΐ την Θεσσαλονίκην και ό Ζωναράς «Θεσσαλο
νίκην, η ...πάλαι μέν Ημαθία καλεΐσθαι λέγεται» και πλήν 
του Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου Άλίαν καλεΐ αύτην καί τδ Μ. 
Ετυμολογικόν. Άλλα πόσην ύπόστασιν αλήθειας δύνανται νά 
έχωσι τά ύπδ τών Βυζαντινών ιστορούμενα η άμεινον είπεΐν 
μυθευόμενα, μαρτυροϋσι τά τρία διάφορα ονόματα Ημαθία, Άλία 

και Θέρμη, άπερ είκοτολογοΰντες άπονέμουσι μια και τή αύτη 
πόλει, τή Θεσσαλονίκη, είς την οποίαν ούδέν αύτών ίστορικώς 
άνήκον άποδείκνυται, άλλά πάντα άλλότρια και μηδεμίαν εχον- 
τα σχέσιν πρδς αύτην φαίνονται μοι.

’Εκ πάντων τοίνυν τών είρημένων άποδείκνυται ίστορικώς οτι 

ή περί ταύτότητος της Θεσσαλονίκης και Θέρμης γνώμη τοΰ 
Βυζαντινού έπιτομέως μεμονωμένη έστι και ώς τοιαύτη ανυπό
στατος εικασία αύτοΰ και ού τοΰ Στράβωνος γνώμη πρέπει νά 
θεωρηθή.

Πρώτον μέν διότι ούδείς τών άπδ Πολυβίου, παρ’ ώ κατά 
πρώτον μνεία της Θεσσαλονίκης γίνεται, μέχρι της εποχής τοΰ 
έπιτομέως μνημονευόντων αύτής, αναφέρει τι περί ταύτότητος 
ή σχέσεως τών δύο πόλεων.

Δεύτερον δέ διότι ύπάρχουσι τρεις ρηταί μαρτυρίαι, η τοΰ 
Πλινίου, Προκοπίου καί Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, περί της δια

φοράς της Θεσσαλονίκης άπδ τής Θέρμης.

χρώντως άνασχευάζει ή πλάνη αύτοΰ ΐστοροΰντος δτι ό Φίλιππος νικήσας 
εκτισε τήν Θεσσαλονίκην. I. Χαλκοκονδ. I, 18. 19. 20 και άλλαχοΰ.

2) Έκατ. άποσπ. παρά Στεφ. Β. έν λ. Χαλάστρα. . .έν δ’ αύτώ 
Θέρμη πόλις Ελλήνων.» Σκυλακ. Π. «Θέρμη πόλις.» Ήροδοτ. 7, 121. 
123. 121. 127. 127. 183. Θουκυδιδ. 1, 6Γ 2, 29. Αίσχιν. περί Παρ. 
31, 36.
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Τρίτον δέ διότι ό έπιτομεύς έν τω προκειμένω άποσπάσματι, 
έν ώ παρενέβαλε τήν ιδίαν εικασίαν ώς γνώμην τοϋ Στράβωνος, 

λεληθότως μετεχειρίσθη τον κοινόν τόπον «Θεσσαλονίκη» άντι 
τοϋ «Θεσσαλονίκεια», 8ν ό Στράβων, έννεάκις μνημονεύων τής 
πόλεως, πανταχοϋ μεταχειρίζεται.

Τέταρτον δέ διότι πάντες σ/εδόν οί μετά τδν έπιτομέα Βυ
ζαντινοί, πλήν τοϋ Τσέτσου, Μαλαλά και Χαλκοκονδύλου, μό
νον τήν Θεσσαλονίκην άναφέρουσι καί ούδέν λέγουσι περί Θέρμης.

Πέμπτον δέ διότι τούτων τών τριών ό μέν Τσέτσης έν μέν 
ταΐς Χιλιάσι ποιητική άδεια καλών Θέρμην τήν Θεσσαλονίκην, 
έν δέ τή ιστορία Ημαθίαν, έξελέγχει αύτδς έαυτδν ψευδόμενον. 
Ό δέ Μαλαλάς ίστορών οτι ό Φίλιππος, νικήσας τούς Θεσσα- 
λούς, έκτισε τήν Θεσσαλονίκην, άπόλλυσι πάσαν άξιοπιστίαν, 
και δ Χαλκοκονδύλης άρχάίζειν καί έλληνίζειν σπουδάζων έπτα- 
καιδεκάκις μέν καλεΐ Θέρμην τήν πόλιν καί άπαξ Θεσσαλονί
κην, καίπερ γράφων μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
οτε ούδείς πλέον μετεχειρίζετο τδ όνομα τής πρδ πολλών αιώ

νων έκλιπούσης πόλεως Θέρμης.
Καί επομένως τδ άπόσπασμα

«"Οτι μετά τδν Άξιδν ποταμόν ή Θεσσαλονίκη έστί πό
λις, ή πρότερον Θέρμη έκαλεΐτο»

διορθωτέον ώδε
"Οτι μετά τδν Άξιδν ποταμόν ή Θεσσαλονίκεια έστί πόλις, 

ϊνα ούτω καί μόνον ίαθέν άποδοθή τώ Σράβωνι.
Πάντες δέ οί νεώτεροι γεωγράφοι καί ιστορικοί άνεξετάστως 

καί άβασανίστως πιστεύοντες τώ έπιτομεΐ, καί νϋν έτι ήμαρτη- 
μένως άποδέχονται τήν ταυτότητα τής Θεσσαλονίκης καί Θέρ
μης έναντίον τής ρητής μαρτυρίας τών άρχαίων Πλινίου, Προκο
πίου και Στεφάνου τοϋ Βυζαντίου περί τής διαφοράς αυτών καί 

τής παντελούς σιγής πάντων τών λοιπών άρχαίων περί τής ταύ
τότητος ή σχέσεως αύτών.

Μαργαρίτης Γ. Δημιτςας.
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ΔΡΑΜΑΤΟΣ.

Καθώς πρδ επτά μηνών, ουτω και σήμερον δίδομεν είς τους 

άναγνώστας τοΰ Αθηναίου, μεταφέροντες έκ Γερμανικού περιο- 
δικού(*)  εν ποιητικόν τεμάχιον τού Εύριπίδου, ίκανώς σπουδαιον, 
εύρεθέν καί αύτδ νεωστί ώς καί τά πρότερα έν Αίγύπτω. Τά κα
τά την εύρεσιν έχουσιν ώς έξης’

(*) Τού 'Ρηνικού Μουσείου φιλολογίας Ν. F. Bd 35, Heft II, σελ» 
287—297, ένθα άρθρον τού F, Blass.

Τδν Αύγουστον τού 1879 ήγοράσθησαν διά τδ Βερολίνειον 
Μουσεϊον μεταξύ άλλων δύο τεμάχια περγαμηνού δέρματος έν 
Medinet-el-Fayum (=Κροκοδειλόπολις τού Άρσινοίτου νομού). 

Τούτων τδ εν, δν έκατέρωθεν γεγραμμένον, περιείχε στί/ους τινάς 
(10 καί 8) είς λυρικά μέτρα έκ τών άπολεσθέντων ποιημάτων 

της Σαπφούς, τούς οποίους ημείς ώς λίαν αμφιβόλου άναγνώσεως 
καί σκοτεινοτάτους δέν μεταφέρομεν ένταΰθα έκ τού Γερμανικού 
περιοδικού. Τδ δέ άλλο, καί αύτδ έκατέρωθεν γεγραμμένον, πα- 
ρέσχε τούς έξης στίχους άναγνωρισθέντας μετά βεβαιότητας ώς 
όντας τού Εύριπίδου, καί δη έκ της άπολεσθείσης αύτού τραγω
δίας Μελανίππης της δεσμώτιδος, καθώς θέλει φανη έκ τών κα

τωτέρω ρηθησομένων.

("Αγγελος) ------------------------------------------------------  
τίς ην ο (τυφλόν τάδε βέλος μ)εθεις έμοί. 
'Ως δ’ ούκ έφαινόμεσθα, αίγα δ’ είχομεν, 
πρόσω πρός αύτδν πάλιν ύποστρέψας πόδα 
χωρεΐ δρομαίαν, θήρ’ έλειν πρόθυμος ών, 

5 βοα δέ- κάν τωδ’ έξεφαινόμεσθα δή 
όρθοσταδόν, λόγχαις έπείγοντες φόν(ον, 
Τώ δ’ ε’ισιδόντε δίπτυχον θείοιν κάρ(α 
ησθησαν, εΤπόν θ’ «εΐα, συλλάβεσθ’ άγρα(ς, 
καιρόν γάρ ήκεθ’»· ούδ’ ύπώπτευον (δόλον, 

40 φίλων προσώπων ε’ισορώντες δ(μματα·
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οί δ’ είς τδν αυτόν πίτυλον ήπειγ(ον δοράς, 
πέτροι τ’ έχώρουν χερμάδες θ’ ή(μών πάρα, 
έκεΐθεν, οί δ’ έκεΐθεν' ώς δ’ ήε(ι μάχη 
σιγή τ’ άφ’ ημών, γνωρίσαντ(ε δή τδ παν 

15 λέγουσι* «μητρδς ώ κασίγνη(τοι φίλης, 
τί δρατ’; άποκτείνοντες ο(δς ήκιστ’ έχρήν 
φωράσθε· πρδς θεών, δράτ(ε μηδαμώς τάδε.» 
σώ δ’ αύταδέλφω χερμ(άδ’ αίρουσιν χεροΐν 
λέγουσί θ’, ώς έφυσα(ν έκ δούλης ποθέν

20 κού δει τύρανν(α σκήπτρα και θρόνους κρατεΐν, 
πρεσβεΐ’ εχοντ(ας δυσγενεΐς τών εύγενών· 
κάπειτα δ’ είς.........
,υ λήμμ’ έχο............

......... ρος δ..........25...........συν...........
εσφηλέ τ’ είς γην (τδν βίον τ’ ά)φ(εί)λετο· 
ήμών δ’ έχώρει κωφά πρδς γαΐαν βέλη· 
δ)υοΐν δ’ άδελφοΐν σοΐν τδν αυ νεώτερον 
λό)γχη πλατεία συοφόνφ δι’ ήπατος

5 παίσ)ας έδωζε νερτέροις καλόν νεκρόν 
Βοιω)τός, δσπερ τδν πριν εκτεινεν βαλών* 
κάντεΰ)θεν ήμεΐς οί λελειμμένοι φίλων 
θασσον) πόδ’ άλλος άλλοσ’ εϊχομεν φυγή· 
είδον δέ τ)δν μέν δρεος ύλίμω φόδη

10 κρυφθέν)τα, τδν δέ πεύκινων δζων επι* 
οί δ’ είς φάρ)αγγας δΰνον, οί δ’ ύπ’ εύσκίους 
πέτρους κα)θΐζον· τώ δ’ όρώντ’ ούκ ήξίουν 
δούλους φονε)ύειν φασγάνοις έλευθέροις*

τοιάν δε μοίραν σ)ών κασιγνήτων κλύεις.15 Έγώ μέν ουν ούκ] οΐδ’ δτω σχοπείν χρεών 
τήν εύγε'νειαν* τού]ς γάρ ανδρείους φύσιν 
καί τούς δικαίους τώ]ν κενών δο£ασματων, 
καν ώσι δούλων, εύγεν]εστερους Λε'γω.

(Χορός) Αίαϊ κέκρανται μεγάλα πρδς) κακοΐς κακά20 ούδ’ ήδόμεσθ’ άγώνι δυστυ)χεϊ δόμοις 
δισσών αδελφών μόρον άκούο)ντες σέθεν. (Θεανώ)—-----------------------—--------εν ελπίδων

.... ται μεγα. .
.. ,αι θε...
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Οί ανωτέρω 49 στίχοι (25 έπι του ενός και 24 έπι τοϋ ε

τέρου προσώπου τοϋ περγαμηνοΰ φύλλου) οϋτω συνηρμοσθησαν 
ύπδ τοΰ έν τώ Γερμανικώ περιοδικώ έκδόντος αυτούς F. Blass, 
θεωρηθέντες πάνυ πιθανώς ή μάλλον είπεΐν βεβαίως ώς ρζσις αγ
γέλου, διηγουμένου, ώς είθισται έν δράμασιν Έλληνικοΐς, συμ
βάν τι τραγικόν. Και ή μέν αρχή τής διηγήσεως, ώς πας τις 
βλέπει, λείπει, τά δέ μέσα αύτής και κύρια ώς και τδ τέλος 
μετά τοϋ έν έπιλόγω συνήθως τιθεμένου γνωμικοϋ ύπάρχουσιν* 
οί δ’ επόμενοι ολίγοι έτι στίχοι, λίαν κολοβοί, συμπληρωθέντες 
ώς άνω, άπεδόθησαν είς τδν χορδν και p.tocv γυναίκα, την Θεανώ, 
ην ό έκδότης εύρεν ούσαν έν τών κυρίων προσώπων τοϋ δράματος, 
πρδς ήν ήρμοζε νά κομισθή η δεινή αγγελία* άφοϋ δηλαδή τέσ- 
σαρες στίχοι τοΰ δευτέρου τεμαχίου, οί κεκλιμένοις γράμμασιν 
ύφ’ υμών τυπωθέντες, άναγινωσκόμενοι πρδ πολλοΰ παρά τώ 
Στοβαίω (84, σ, 493) ώς δντες έκ Μελανίππης της δεσμώτιδος 
τοΰ Εύριπίδου, έβόων είς τδν Blass, ότι είς την Θεανώ και οχι 
τινά άλλην άπετείνετο η διήγησις, ήτις Θεανώ, έν τώ μύθω τοΰ 
δράματος, καθ’ ά. διέσωσεν ήμΐν αύτδν ό Hyginus έν fab. 186, 
(πρβλ. καί Άνθολογ. Έλλην. Παλατ. 3, 16) ήτο έκ τών κυριω- 
τέρων προσώπων.

Χάριν τών μή έχόντων πρόχειρον τδν Ύγΐνον, παραθέτομεν 
έν μεταφράσει τδ κείμενόν του, βραχύνοντες αύτδ ολίγον.

«’Εκ Μελανίππης τής είτε τοΰ Δη.,.,ντος είτε τοϋ Αιόλου θυ- 
γατρός, καλλίστης οϋσης, έγέννησεν δ Ποσειδών δύο υιούς. Μα- 
θών δέ τοΰτο ό πατήρ έτύφλωσεν αύτήν κα'ι είς ειρκτήν ένέκλει- 
σε, κελεύσας άμα όλιγίστην νά δίδωσιν είς αύτήν βρώσιν καί 
πόσιν, τά δέ βρέφη νά ρίψωσιν είς τά θηρία. Άλλά γενομένου 

τούτου, προσελθοΰσα βοΰς παρείχε τάς θηλάς είς τά βρέφη, ποι
μένες δέ ίδόντες τοΰτο άνέλαβον αύτά καί άνέθρεψαν.

Έν τώ μεταξύ δ βασιλεύς τής Ικαρίας Μετάποντος άπγτει 
παρά τής γυναικός του Θεανοΰς ή νά τώ γεννήσγ τέκνα, ή νά έκ- 
χωρήση τοϋ βασιλείου θρόνου. Εκείνη πρδς τοΰτο έμηχανήσατο 
νά ύποβάλη τώ άνδρι αυτής τά δύο έκεΐνα βρέφη ά είχον άνευ- 
οεΐ οί ποιμένες, ώς ίδια έαυτής γεννήματα. Μετά ταϋτα όμως 
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καί αυτή έγέννησε δύο υιούς. Επειδή δέ δ Μετάποντος ήγάπα 
πολύ τούς προτέρους, ώς καλλίστους, ή Θεανώ έζήτει νά τούς 
άπολέστι καί διατηρήση είς τά έαυτής τέκνα τήν βασιλείαν. "Οθεν 
μια τών ήμερων έν απουσία τοΰ άνδρός της άνεκοίνωσεν είς τούς 
ίδιους υιούς, οτι εκείνοι οί πρότεροι είναι υποβολιμαίοι καί παρε- 
κίνησε νά τούς φονεύσωσιν, έξερχόμενοι μετ’ αύτών είς κυνήγιον. 
Άλλά τή βοήθεια τού Ποσειδώνος έν τή συναφθείση μάχη ύπε- 
ρισχυσαν οί τού Ποσειδώνος υιοί καί έφόνευσαν τούς της Θεανούς. 
Αφού δέ τούτων τά σώματα έκομίσθησαν είς τδν βασίλειον οί
κον, ή Θεανώ έ'σφαξεν έαυτήν. Οί δέ παϊδες οί τού Ποσειδώνος, 
καλούμενοι Βοιωτδς καί Αίολος (ίδε ανωτέρω στίχ. 6 τού β'. τε- 
μαχίρυ(*) ) κατέφυγον είς τούς ποιμένας παρ’ οίς είχον άνατρα- 

φή. Εκεί δ Ποσειδών έφανέρωσεν αύτοϊς δτι αύτδς είναι πατήρ 
των καί δτι ή μήτηρ των Μελανίππη κρατείται έν ειρκτή. Ούτοι 
τότε έφόνευσαν τδν Δη.........τδν της ίδιας μητρδς πατέρα, αύ
τήν δέ ήλευθέρωσαν τών δεσμών, είς ήν ύστερον δ Ποσειδών έ- 
πανέδωκε τδ φώς τών οφθαλμών. νΗγαγον δέ αύτήν οί υιοί είς 
τδν βασιλέα Μετάποντον καί έδήλωσαν αύτώ τήν απιστίαν τής 
Θεανούς. Μεθ’ δ δ Μετάποντος έγημε τήν Μελανίππην, αύτούς 
δέ υιοθέτησε κτλ.»

(*) Ούτως εχει καί τδ έν τή Ανθολογία έπίγραμμα ;
Αίολε και Βοιωτέ, σοφόν φιλομήτορα μόχθον 

πρήξατε μητέρ’ έήν λυόμενοι θανάτου*
Τούνεκα* γαρ καί πεφήνατε άλκιμοι άνδρες, 

ος μέν άπ’ Αίολίης, δς δ’ άπδ Βοιωτίης.

Ό αναγνώστης βλέπει, οτι μεταξύ τής τού Ύγίνου ταύτης 
έκθέσεως καί τών στίχων τού Εύριπίδου υπάρχει διαφορά τις, 
καθ’ δσον παρά μέν τω 'Γγίνω υίοι τής Θεανούς μεταγενείς 
παρακινηθέντες παρ’ αύτής έπετέθησαν δολίως κατά τών υιών 
τού Ποσειδώνος, παρά δέ τώ Ευριπίδη κασίγνητοι αδελφοί τής 
Θεανούς καί έπομένως θείοι τών υποβολιμαίων τέκνων είναι οί έ- 
πιβουλεύσαντες έν τή θήρα καί δόντες δίκην τής εαυτών κακίας. 
Άλλά ή διαφορά αύτη δέν σημαίνει τίποτε1 διότι είναι γνωστόν, 
πώς οί μύθοι οί παλαιοί έποίκιλλον κατά τε τήν παράδοσιν καί 
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κατά τούς ποιητάς οιτινες τούς έπεζειργάζοντο δραματουργικώς. 

Το βέβαιον είναι, δτι εχομεν τώρα, χάρις τή Αίγύπτω, εν ίκανώς 
μέγα και άζιον τοϋ Εύριπίδου απόσπασμα έκ Μελανιππης τής 
δεσμώτιδος, άλλη δέ αύτοϋ τραγωδία ήτο ή Μελανίππη ή σοφή.

Δηλοΰμεν τέλος, οτι αί συμπληρώσεις τών στίχων αί έν πα
ρενθέσει είναι άπασαι μέχρι κεραίας δχι ήμέτεραι, άλλά ή τοΰ 
Blass αύτοϋ ή τοϋ φίλου αύτοϋ Weil, τοϋ έν Παρισίοις, δν είχε 
συμβουλευθή προ τής έκδόσεως, ώς αύτός τοϋτο λέγει. "Οστις δέ 
θέλει νά ιδτ] πώς ό έκδότης υποστηρίζει τάς συμπληρώσεις ταύ- 
τας καί πώς τάς έν τω χειρογράφω γραφάς έκδέχεται, εκείνος 

άς άναγνώση αυτήν τήν πραγματείαν τοϋ Blass.

’Εν Άθήναις, τή 1 Αύγουστου 1880.

Στέφανος. Α. Κοτμανουδης.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου τά σωζόμενα, τά πλεΐ- 
στα έκδιδόμενα νϋν το πρώτον κατά τούς έν Φλωρεντία Ό- 
ξωνίω Παρισίοις καί Βιέννη κώδικας, δαπάνη τοϋ δήμου Α
θηναίων, ύπο Σπυρ. Π. Λάμπρου, διδάκτορας τής φιλοσοφίας, 
ύφηγητοϋ τής Έλλ. ιστορίας καί γραφογνωσίας έν τώ Έθν. 
Πανεπιστημίω. Τόμος Β'., περιέχων τάς έπιστολάς καί τά 
ποιήματα τοϋ Μιχαήλ, τάς έπιστολάς τοϋ Νέων Πατρών Εύ" 
θυμίου τοϋ Τορνίκη, Γρηγορίου Άντιόχου, καί Γεωργίου Τορ- 
νίκη, σημειώσεις ίστορικάς καί γραμματικάς καί πίνακας, οίς 
προσηρτήθησαν και φωτοτυπικά πανομοιότυπα τών κωδίκων. 
Έν Άθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Παρνασσού, 1880. [807 
σελ. 660 καί κη'.]

Περί τοϋ πρώτου τόμου τής έκδόσεως ταύτης, έν ώ περιεί- 
χοντο αί δμιλίαι, οί λόγοι και τά προσφωνήματα τοϋ Άκομινα- 
του, έγένετο λόγος πέρυσιν έν τω περιοδικώ τούτω ύπο τοϋ συ-. 
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νεργάτου ήμών Ε. Καστόρχη. Λέγομεν δέ καί ήμεΐς ολίγα σήμε
ρον περί τοΰ ΒΓ. τόμου, έν ώ συνεξεδόθη νΰν μέ σελίδωσιν θ'—οβ' 
καί ή εισαγωγή τοϋ έκδότου, ήτις κυρίως είς τον α'. τόμον προ- 
σήκει, μετά τόν έκεί πέρυσι δοθέντα βραχύν πρόλογον α'.—η'.

’Εν πρώτοις συγχαίροντες τω εκδότη έπί τω ότι ήχθη καλώς 
είς πέρας τό πολύπονον όντως έ'ργον του, έξαίρομεν καί τό δτ^ 
δ δήμος Αθηναίων είς αύτό συνετέλεσεν, άτε χορηγήσας τήν δα
πάνην τοϋ τύπου. Οί παρ’ ήμΐν δήμοι καλόν είναι νά συνειθίσω- 
σιν είς θήραν εύδοξίας έκ τοιούτων χορηγήσεων καί νά μή θεω- 
ρώσιν έργα τινά έθνικά ώς μόνον τό κεντρικόν τοϋ κράτους τα- 
μεΐον ύποχρεοϋντα. Τοΰτο υπό πολλών καί άλλων χρειών βαρύ- 
νεται, καί, άφοϋ καί αί καταχρήσεις δέν λείπουσιν, ώς έχει ή άν- 
θρωπεία φύσις, δέν δύναται νά έπαρκή είς όλα. Είναι δέ κρίμα, 
έργα ώφέλιμα μέν τή έπιστήμη, οχι δέ κοινής καταναλώσεως, 
ύπό ιδιωτών έκπονούμενα νά μένωσιν ύστερον ανέκδοτα, έλλεί- 
ψει χορηγίας. Τοιοϋτο ήτο καί τό παρόν, δπερ έξέφυγε τήν άλ
λων τύχην.

Έκ τών περιεχομένων έν τώ Β'. τούτω τόμω άξιαναγνωστό- 
τεραι σχετικώς είναι αί έπιστολαί, πλήν τοϋ έν αύταΐς καλοβα- 

θρικοϋ και άναλήθους στόμφου και τής σοφιστικής ψυχρολογίας, 
τών συνήθων τοΐς Βυζαντίνοις,(*)  σχολαστικώτατα δέ καί άνού- 

(*) Χαριν τοΰ πρός τά καλόβαθρα έρωτος μάλλον παρά ίσως ένεκα 
τής προς παν Ελληνικόν δυσμενείας δέν μανθάνομεν παρά τοΰ έπιστολο· 
γραφοϋντος Ιεράρχου ούδέ τό έλάχιστον περί τής τών Αθηναϊκών μνη
μείων καταστάσεως έν τω τότε χρόνω ούτε περί τοΰ πώς είχεν δ κατά 
τους δήμους βίος, εί και δέν λείπουσιν έν ταΐς έπιστολαΐς αύτοϋ τε και 
τών πρός αύτον έπιστελλόντων τά ονόματα Άκρόπολις, Παρθένων, *Α- 
ρειος Πάγος, Πνύξ, Έλέου βωμός, Ποικίλη στοά, Ακαδημία, Περίπατος, 
Πειραιεύς, Υμηττός, Άχαρναί, Μαραθών, Σαλαμίς, Φυλή, Ώρωπός,ή 
μυστηριώτις (!) Έλευσίς· άλλ’ δλα ταϋτα ώς άπλοι φθόγγοι αέριοι, ά- 
σώματοι, οίον έξ ουρανού πεσόντες ή, δπερ άληθέστερον, έκ τής αχανούς 
μνημης τοΰ αναγνόντος τούς παλαιούς συγγραφείς ιεράρχου προελθόντες 
εις μέσον, μόλις δέ λυπράς τινας ειδήσεις πραγματικωτέρας ποριζόμεθα 
περί Αίγίνης και Κέω, ώς καί περί τών Αττικών μονών Καισαριανής , 
τοΰ Κυνηγού, τών 'Ομολογητών και τοΰ άγ. Μελετίου.
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σια θεωρητέα τά ποιήματα, παραδοξότατον δέ και ανούσιον άμα 

τό λογογράφημα τό έπιγραφόμενον σχέόοζ, έν ώ γέρων άρχιε- 
ρεύς καί έν δυστυχία καί έξορία ζών δέν απαξίωσε νά κατατείν-ρ 
λόγον μακράν λογοπαιγνιακώς {κα^ειιβου^χώί} διά τούτα κεί
να, αυτός, όστις είχέ ποτέ γράψει λόγον «πρός τούς αίτιωμένους 
τό (δήθεν) άφιλένδεικτον αύτου». Τά λογοπαίγνια (καλεμβούρια) 

την σήμερον μέ τέχνην γινόμενα καί βραχέα όντα έχουσι κάποτε 
τήν χάριν των, άλλ’ έδώ τό σχέδος τοΰ Άκομινάτου καταντά 
άνυπόφερτον, διότι άμοιρε? τεχνικής συνθέσεως πρός παραγωγήν 
λόγου εύφυοΰς περιέχοντας δύο διαφόρους έννοιας, όνομαστέον δέ 
μάλλον γύμνασμα κακογραφίας λέξεων έν συμπλοκή ή διαιρέσει 
γελοία, καί ώς τοιοΰτο δύναταί τις ίσως νά τό συστήση είς ύπο* 
μενετικούς διδασκάλους, ϊνα τό προθέτωσιν άπαξ ή δίς τό πολύ 

τοϋ έτους είς προκεχωρημένους μαθητάς πρός μεταγραφήν είς τόν 
άλλοΐον τρόπον τον ύποκρυπτόμενον. ”Ον δέ τοιοΰτον, όποιον εϊ· 
ναι, δέν θά παρέχ-ρ, πιστεύω, κίνδυνον τοΰ νά τό άγαπήσωσιν οί 
ήμέτεροι τόσον, ώστε έπί μακρόν νά έπιδίδωνται είς τοιαΰτα 

μωρόσοφα άσχολήματα. Ειεν.
Ό έκδότης έφιλοτιμήθη βεβαίως νά παράσχη οσον ήδύνατο 

καθάριον τό κείμενον τοΰ Άκομινάτου και έν τώ Α'. καί έν τώ 
Β'. τόμω. Τούτο λέγομεν άφορώντες είς τήν έπί τό βέλτιον δια
φοράν τοΰ ύπ’ δψιν ήμών κειμένου πρός τό συγγραμματίων τινών, 
ά έξέδωκαν πρότερον οί περί τόν Tafel καί Ellissen καί Migne. 
Πάντως δέ έπήνεγκε τό καλόν τούτο ή άκριβεστέρα τών χειρογρά
φων μελέτη. Άλλά έν συγγράφει, όποιος δ Ακομινάτος καί έν 
γένει οί Βυζαντινοί, θηρευτή σοφιστικής έρεσχελίας καί βρίθοντι 
πρός τούτοις πολλών ξένων ρήσεων, φράσεων, παροιμιών, μετα
φορών καί εικόνων ποιητικών, καί ού τό κείμενον νΰν πρώτον αν
τιγράφεται άπό χειρογράφων στερουμένων κανονικής στίζεως, έ- 
χόντων δέ πολλάς συντομογραφίας κατ’ άποκοπήν τών τελευ
ταίων αάλιστα συλλαβών τών λέξεων, ήτο άδύνατον νά μή γί- 
νωσι καί τινα σφάλματα ή κατά τήν άντιγραφήν ή κατά τήν 
άλλην έν γένει διά κρίσεως κατάρτισιν τού κειμένου. 'Υπόθετό- 
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μεν δέ δτι δέν θά είναι πολλά. Τινά τών παρατηρηθέντων ση- 

μειούμεν ώδε.
Τόμ. Β'. σελ. 98 έν άρχή τής ξ'. επιστολής το πρώτον μέρος 

της περιόδου άπαιτεΐ πάντως εν σέ, οπερ προσθετεον, είτε το 

εχει τό χειρόγραφον είτε και μη.
Τόμ. Β'. σελ. 121 τό υπό του εκδότου προστεθέν άτιμά' 

ζουσιν, οπερ δέν έχει τό χειρόγραφον, καλώς ποιούν, πρέπει νά 
έκβληθή, ώς φθεΐρον τήν έννοιαν τοΰ γνωστού παραδόξου τών 

Στωϊκών (οτι μόνος ό σοφός, βασιλεύς.) τό όποιον δ Άκομινάτος 
διά τής έξης φράσεως έδήλωσε* «μόνον τόν σοφόν όνομάζουσι 
τά τε άλλα τών μακαριζομένων καί μέντοι καί βασιλέα’» έν ή 
φράσει, καλώς έχούση συντακτικώς, διάσπασιν φέρει τό κόμμα 
τό μετά τό όνομάζονσι τεθέν υπό τού εκδότου, και δια τούτο 

έγώ τό άπεμάκρυνα.
Τόμ. Β'. σελ. 172 στίχ. 3 : «Εί γάρ καί ταύτοπαθεία και ού 

μείζονι ευθύνη ένταύθα τυχόν ύπαχθήσεται [Λέων δ Σγουρός] 
κατά τούς νομοθετούντας αί κε πάθοι τά έρρεξε, δίκη γε ή θεία 
γένηται. 38. Πώς έξέσται τώ τάλανι πάσι τρόποις έπεξελθεϊν 
θανάτων------------ κατακεντούμενον.» Ταύτα, ούτως έκδοθέντα, έ

χουσι τρία σφάλματα, α'. τό ηγούμενον μέρος τής προτάσεως, ής 
ή άπόδοσις άρχεται άπό τού πώς, δέν έπρεπε νά στιχθή διά τε
λείας στιγμής μετά τό γένηταί καί χωρισθή καί διά παραγρά
φου τής ύπ’ άρ. 38.—β'. έπρεπε νά τεθή ερωτηματικόν σημεΐον 
μετά τό κατακεντούμενον. — y'. ό στίχος δ έμμετρος, δ τών 
νομοθετούντων τήν ταυτοπάθειαν, ήμάρτηται καί άλλως, μάλιστα 
δ’ έν τω ή θεία, δπερ δέον νά μεταγραφή είς Ιθεΐα διότι δέν είναι 
δυνατόν νά ύποτεθή, δτι δ Άκομινάτος αύτδς έξ άμνημοσύνης ή έξ 
ιδιοτροπίας παρήλλαξε τόσον πολύ στίχον άρχαΐον διαβεβοημέ- 

νον, ού ή γραφή, ώς έχει έν τοΐς Νικομαχείοις ήθικοΐς τού Άρι- 
στοτέλους (βιβλ. ε'. κεφ. ε'.) είναι αυτή’ εί κε πάθοι τά τ’ έρε- 
ξε, δίκη κ’ ίθεΐα γένοιτο.

Τόμ. Β'. σελ. 300, ς·· 13 έξερρύησαν τού κειμένου αί λέξεις' 
άόε.ίμιύοΰ ύμεΐς όέ έχει τό ύπ’ άρ. I πανομοιότυπον
τού χειρογράφου, ώς πας τις δύναται νά πληροφορηθ ρ. 'Ίσως δ’ έν 
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εκείνη τή σελίδι καί αΧίν τι παρόραμα συνέβη, διότι δέν ευοδοΰ- 

ται δ λόγος έν τή αμέσως άκολουθούση προτάσει.
"Ισως δέ τ’ ανωτέρω είναι καί απλά τοϋ τύπου σφάλματα, 

όποια λ. χ. θεωρώ βεβαίως τά έν τ. Β'. σελ. 404, 1. 3 : ταζό· 
(teror καί πυθεlηr αντί τ ευ Queror και τιθείην καί τδ έν σελ. 
184 πεγραγα^νον βέλος αντί ne^a^ay^iror, καί εί τινα 
άλλα τοιαϋτα, διότι φαίνεται, ότι ή έκ τών πιεστηρίων έ'κδοσις 
τοΰ β'. τούτου τόμου συνετελέσθη έν καιρώ τής έξ Αθηνών α
πουσίας τοϋ έκδότου καί διά τοΰτο ίσως κατά παραδρομήν δέν 
προσετέθη καί δ πίνας παροραμάτων, ού γίνεται δμως μνεία έν 
σελ. κ'. τοϋ πινακος λέξεων. Νομίζομεν, ότι είναι καλόν νά κα- 
τασκευασθή δ πίναξ ούτος τών παροραμάτων καί νά διανεμηθή 
είς τούς έχοντας άνά χεΐρας τήν έκδοσιν ταύτην.

Περί τών σημειώσεων τοΰ έκδότου είς τό κείμενον άρκούμεθα 
νά είπωμεν, ότι αί μέν κριτικαί δέν έβλαπτεν άν ήσαν όλιγώτε- 
ραι, τών ουσιωδών μόνον έφαπτόμεναι, αί δέ ερμηνευτικά! ήδύ- 
ναντο καί νά έπεκταθώσιν έτι, άλλά καί όπως νΰν κατηρτίσθη- 
σαν, περιέχουσι πολλά τά εύχρηστα είς τό πραγματικόν μέρος 
άφορώντα. Αί δέ γραμματικώτεραι έξ αυτών στρέφονται σχεδόν 
άποκλειστικώς περί γραφάς λέξεων τινών, ώς έν τοΐς χειρογρά- 
φοις συνήθως άπαντώσι, καλώς ή κακώς.

Ό β'. τών έν τέλει πινάκων περιέχει έκείνας τάς λέξεις, δσας 
δ έκδότης είδεν ότι δέν έχουσι θησαυρισθή μέχρι τοϋδε έν τω 
Θησαυρώ τής 'Ελληνικής τοΰ Ερρίκου Στεφάνου. Είναι δέ περί 
τάς 350. Ούτω παν έκ χειρογράφων πρώτως έκδιδόμενον κείμε
νον αυξάνει τόν πλούτον τής βασιλίδος τών γλωσσών, καί οί 
προσέχοντες είς ταύτας τάς νεωστί έμφανιζομένας λέξεις καί 
αύτάς άναγράφοντες έν ίδίοις πίναξι καλόν έργον ποιοΰσι καί ά- 
ξιον ευγνωμοσύνης, διότι άνευ πολλοϋ κόπου δέν κατορθοΰται. 
Εί δέ τινες τών τοιούτων λέξεων λανθάνουσι τόν παρατηρητήν, 
άποκάμνοντα έν τή ζητήσει, ώς συνέβη ένταϋθα, ουδέν θαύμα’ 
τά τοιαϋτα τών έργων μόνον τή πολλών έφεξής έργασία συντε- 
λοΰνται ανελλιπώς. Ούτω ήμεΐς εύρομεν έν τοΐς τοΰ Άκομινά- 
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του λέξεις έτι άλλας τοιαύτας περί τάς τεσσαράκοντα*  άλλοι δέ 

μεθ’ ήμάς ίσως εύρωσι και άλλας.

(*) Ούτω σημειοΰνται έν σε).. 649 τοΰ Β'. τόμου, πέντε εξ παρα
δείγματα χρήσεως τοΰ αν μεθ’ ύποτακτικής αντί ευκτικής (καί τοΰ εί 
μεθ’ υποτακτικής), άλλά γίνεται τούτο όπως ήθελε τις σημειώσει καί 
παραλλαγάς συντάξεως δοκίμους έν τοΐς συγγραφεΰσι τών καλών τής 
'Ελλάδος χρόνων. Ή δέ έν σελ. 638 σημείωσις είναι μέν καλή, άλλ’ ή. 
κιστα είς αύτόν τόν Άκομινάτον άναφερομένη.

Έ δέ εισαγωγή, έν ή ό προσήκων λόγος γίνεται περί τοϋ συγ- 
γραφέως και τών συγγραμμάτων αυτού και τοΰ ύφους αυτών, ώς 
καί περί τών χειοογράφων, περιέχει πολλά τά καλά και άςια 
άναγνώσεως, πορίσματα όχι άταλαιπώρων ζητήσεων. Εν μόνον 

δέν εύρομεν λεγόμενον έν αυτή, ένθα τά περί τοΰ ύφους μεθ’ ικα
νής συντεταγμένα ευστοχίας καί εύφραδείας ένετέθησαν, οτι χαΐ 
σο.ίοικίζει, ού σπανίως ό λίαν άλλως πεπαιδευμένος Άκομινά- 
τος. Καί ήτο εις ημάς τούτο όντως άπό πολλού χρόνου θαυμα
στόν, πώς άνδρες τόσης γραμματικής καί ρητορικής παιδείας κά

τοχοι, έπιβαλλόμενοι νά γράφωσιν όχι τήν τότε συνήθη τώ λαώ 
γλώσσαν, άλλά τήν έκκριτον Άτθίδα, δέν ήδύναντο νά άποφεύ- 
γωσι χονδράς αμαρτίας τής συντάξεως, μάλιστα κατά τήν χρή- 
σιν τών εγκλίσεων και τών μορίων. Άλλ’ ούτως έχει ή αλήθεια. 
Ταύτην δέ τήν αλήθειαν ήμεΐς θεωροΰμεν καθήκον τών φιλολόγων 
νά τήν διασαλπίζωσι τρανώς, όχι δέ νά τήν παρασιωπώσιν ώς 
δήθεν οϊκοθεν νοουμένην καί γνωστήν τοΐς πάσιν, ή νά τήν λέγωσι 
μέν, έν παραβύστω δέ που καί κατά τρόπον όχι έπαρκή.(*)  Ή 
νεολαία ήμών ή άπειρος καί αγύμναστος έχει χρείαν οδηγίας έν 
πολλοΐς, καί ή ποικιλανθής μέν κακόζηλος δέ εΰροια λόγου τών 
Βυζαντινών, ώς παρουσιάζεται έν τώ Άκομινάτωκαί άλλοις τών 
τότε, πρέπει κατά τό αληθές νά περιγράφηται μετά καί τών 
κακιών της, ϊνα μή τινα τών συγχρόνων δελεάζη,

Τοσαΰτα κατά τό μέτρον τής ήμετέρας κρίσεως εϊχομεν νά εΐ- 
πωμεν περί τής έκδόσεως ταύτης, ήτις εύχόμεθα νά γίν/ι πρόδρο’ 
μος σπουδαιοτέρων άλλων παρ’ ήμΐν έκδόσεων.

’Εν Άθήναις, τή 3 Αύγουστου 1880.

Στέφανος Α. Κοϊμανουδης.
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Έν Κικέρωνος de Orat. II § 327 άναγινώσκομεν τάδε’

Quam longa est narratio ! mores adulescentis ipsius 
et servilis percontatio, mors Chrysidis, voltus et forma 
et lamentatio sororis, reliqua pervarie iucundeque nar
rantur.

Ή διηγησις, ην ενταύθα επαινεί δ ρ'Ζτωρ Αντώνιος, είναι ή έν 
τη Άνδρία τού Τερεντίου I, 1,21 κ. έ. Καί τά μέν άλλα πάντα 
τού προκειμένου χωρίου εύκολον είναι νά εύρη τις εις τί της πα- 
ρά Τερεντίω διηγησεως μέρος έκαστον άναφέρεται. Μόνη δ’ ή 
servilis percontatio παρενοηθη ύφ’ απάντων τών έρμηνευτών. 
Πρώτος δέ, καθ’ οσον γινώσκομεν, δ επιφανής Naegelsbach 
έν τινι τόπω της αυτού Laleinische Stilislik είσηγητης έγένετο 
της διεστραμμένης ερμηνείας, ην οί μετ’ αύτδν έρμηνευταΐ τών 
περί ρήτορος βιβλίων δμοθυμαδόν ήσπάσαντο. Κατά την ερμη
νείαν ταύτην τδ έπίθετον servilis ίσοδυναμεΐ ενταύθα γενική έξ 
υποκειμένου (servi), η δέ όλη φράσις άναφέρεται εις τάς έρωτη- 
σεις, δι’ ών δ απελεύθερος Σωσίας διέκοπτε την διηγησιν τοΰ 
γέροντος Σίμωνος.

“Άπορον αληθώς πώς ούδείς εύρέθη μέχρι τούδε, δπως κατά
δειξη τδ σαθρδν καί άνυπόστατον τοιαύτης έρμηνείας, οπερ είναι 

ουτω καταφανές, ώστε μετά πολλής άληθώς άηδίας έπιχειροΰ- 
μεν νά έξελέγξωμεν αύτό.

Καί πρώτον παρατηρούμεν οτι δ Σωσίας απελεύθερος ών δέν 
ηδύνατο νά καληται servus, ούδ’ αί έρωτησεις αύτοΰ servilis 

percontatio. Καί καλούνται μ.έν έστιν οτε οί απελεύθεροι servi, 
άλλά τούτο γίνεται πάντοτε μετά λόγου τινός’ έν δέ τω προ- 
κειμένω γωρίω ούδείς υπάρχει πρδς τούτο λόγος. "Επειτα δ Σω
σίας δέν έρωτα πάντοτε, δσάκις διακόπτει τδν τοΰ γέροντος λό
γον, άλλ’ άλλοτε μέν έπαινεΐ τά λεγόμενα, άλλοτε δέ φόβον 
έκφράζει, άλλοτε άλλο τι, εστι δ’ οτε καί έρωτα. Ταύτα δ’ ά
παντα δέν περιέχονται έν τη φράσει servilis percontatio.

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος γ'.) 18
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Άλλά το πάντων άτοπώτατον είναι οτι ή servilis percon
tatio, τ. ε. κατά τούς έρμηνευτάς αί ερωτήσεις τοϋ Σωσίου, εκ
τίθεται ύπο τοΰ Αντωνίου ώς μέρος τής διηγήσεως του Σιμωνος. 
Διότι όπως οί mores adulescentis ή mors Chrysidis καί τάλ- 
λα, ούτω κα'ι ή servilis percontatio είναι άναγκαίως υποκεί
μενον τοϋ narrantur. °Ωστε δεχόμενοι τήν συνήθη ερμηνείαν 
θά έχωμεν άναγκαίως τήν έξης που έννοιαν’ Simo narrat So
siae percontationem Sosiae. Τοιαύτης έννοιας τό άνόητον και 
γελοΐον είναι καταφανές.

Έκ τών ειρημένων κατάδηλον, νομίζω, γίνεται οτι ή φράσις 

servilis percontatio παν άλλο δύναται νά σημαίν/) ή δ,τι νο- 
μίζουσιν οί έρμηνευταί. Τί δέ σημαίνει μανθάνομεν έκ τών έξης 
στίχων τής τοϋ Σίμωνος διηγήσεως (I, 1, 56 κ. έ.)

observabam mane illorum servolos 
Venientis aut abeuntis, rogitabam «heus puer, 
Dic, sodes, quis heri Chrysidem habuit ?» . . . 
 Phaedrum aut Cliniam 
Dicebant aut Nicaretum.....................................
. . . «eho quid Pamphilus?» «quid? symbolam 
Dedit, cenavit», gaudebam, item alio die 
Quaerebam κ. τ. έ.

’ίδού ή servilis percontatio. Είναι δήλα δή αί ερωτήσεις, ας ό 
Σιμών άπέτεινε πρός τούς δούλους τών τοϋ Παμφίλου έταίρων.

Περιττόν, νομίζομεν, διά πλειόνων νά καταδείξωμεν τήν ορ

θότητα τής ήμετέρας έρμηνείας.

Έν Λιψία, τή 9/21 Αύγούστου 1880.

Σπυρίδων Βάσης.
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'Η δόξα τών μεγάλων ποιητών υπάρχει τοιαύτη, ώστε λαμ
πρύνει παν ο,τι άναφέρεται εις έκείνους. Καί αύται δέ τών ποιη
τών αί περιλάλητοι και παροιμιώδεις δυστυχίαι (un povero 
poeta) ούδέν άλλο εισίν ή δυστυχίαι κοιναΐ λαμπρυνθεΐσαι ύπό 
τών άκτίνων της ποιητικής δόξης. Τοϋτο λέγει μέγας άνήρ, δ 
συγγραφεύς τών περιβόητων Ποιητικών Με.Ιετών^ οστις διέ- 
σχισεν έκτασιν διακοσίων λευγών ϊνα έπισκεφθή την έν Φερράρα 
φυλακήν τοΰ Τάσσου, ϊνα γράψη έν αύτη τό ίδιον όνομα ύπό τό 
όνομα τοϋ Βύρωνος καί άποσπάση μικρόν τι τεμάχιον πλίνθου 
έκ τοϋ τοίχου αυτής, ϊνα ώς τιμίαν λίθον περιδέση αύτό έπι της 
σφενδόνης τοϋ δακτυλίου του, έπιγράφων τάς λέξεις, έν αίς, κατ’ 

αύτόν, σύμπας τών αληθινών ποιητών δ βιος περιέχεται: ’Ερως 
καί δάκρυα (ϊδε Lamartine Medii, poet. Τ. I. ρ. 194). Ναι 
μέν καί δ σκίμπους τοϋ Σωζράτους και δ κύων τοϋ Ξανθίππου 
καί δ πίθος τοϋ Διογένους καί ή έν Κω δρυς τοϋ Τπποκρά- 
τους καί δ ρύαξ τοϋ Ίλισσοϋ—δ νϋν καλλιγέφυρος—καί τά ά
σημα χωρία Marengo καί Auslerlitz καί άλλα πάμπολλα με- 
τέλαχον τής αθανασίας τοϋ άνδρός η τής πόλεως ή τοϋ έργου 
μεθ’ ών συνεδέθησαν, άλλ’ αί άκτΐνες τής δόξης τών ποιητών, 
τών κατ' έζοχην ανθρώπων^ ώς άποκαλεΐ δικαίως αύτούς δ 
Chateaubriaud (έν τώ προλόγω τής Atala), στιλπνότερον καί 
περιπαθέστερον περικοσμοϋσι τά κατ’ έκείνους καί δωροϋσιν είς 
αυτά τό ζωτικόν έκεΐνο φώς, οπερ καί αύτούς τούς ποιητάς δια

σώζει έν τή σκοτία τής αιωνιότητας άπό τών καταστροφών τοϋ 
χρόνου καί τών άδικημάτων τής ιστορίας.

'0 θάνατος διέγραψε και βασιλείς καί κράτη, 
Ό χρόνος ξέει σήμερον καί έκ τής ιστορίας 
Τόσα ονόματα κλεινά· άλλά διαφυλάττει 
Τήν μνήμην τούτων άθικτον μετά περιπαθείας.

(Δ. Παπαρρηγόπουλος Ποιήσ. σελ. 29).
18*
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"Οτε δέ τά εις τούς ποιητάς άναφερόμενα τυγχάνουσι τιμής καί 
εύκλειας, πας τις εννοεί ποίαν αίγλην λαμβάνει δ,τι εκείνοι άνα- 
φέρουσι και προ πάντων έξυμνουσι*  δίκαιον άρα είχεν ό Όράτιος 

είπών :

(*) Τούς στίχους τούτους άλλοτε μετεφράσαμεν ώς εξής :

Προ τού ’Ατρείδου έζησαν άνδρών γενναίων πλήθη
Και άλλοι έτι ήρωες υπήρξαν μετ’ αΰτο’ν· 
Πολλά διέπραξαν αύτοί, πλήν κεΐνταΐ νυν έν λήθη, 
Διο'τι δέν ύμνήθηοαν ύπο τών ποιητών.

Είχομεν δέ τότε ύπ’ όψιν μόνον την γερμανικήν τού Gothe μετά· 
φρασιν ·

Vor Agamemnon lebten mancbe Braven, 
So wie nacblier, von Sinn und hoher Kraft ; 
Sia wirkten viel, sind unberuhmt enischlafen 
Da kein Poet ibr Leben weiter schafft.

("I. Golbe’s G e d i c h t e Τεμ. Br, οιλ. 276 
τής βερολινείου έκδί'σεως τοΰ Scliroeder).

Vixere fortes ante Agamemnona 
mulli ·, sed omnes illacrymabilcs 
urgentur ignotique longa 
node, carent quia vate sacro.

(Ilorat. Od. IV, 9, 25) 

και ό μέγας Βύρων, έπαναλαβών τάς λέξεις του Λατίνου ποιητού ;

Brave men were living before Agamemnon
And since, exceeding valorous and sage,
A good deal like him too, though quite the same none;
But then theyshone not on the poet’spage, 
And s o h a v e b^e e n forgotten (*).

(Byron Don Ju an, canto I, 5)

Πλείονα δ’ δμως και γενικωτέραν τιμάν άπολαύουσι τά έπη τών 

ποιητών’ εγγεγραμμένα ταύτα κατά μέγα μέρος εις την μνημην 
μυριάδων άνθρώπων, πολλά δέ καί παροιμιώδη γενόμενα, προ- 
καλούσιν έρευνας καί συζητήσεις περί τού περιεχομένου αυτών, 
καί τούτο ού μόνον προς έξεύρεσιν της έννοιας, άλλ’, δπερ τό πε- 
ριεργότερον, καί πρός συμβιβασμόν αύτης μετά τών άπαιτάσεων 

της αλήθειας, της καθωμιλημένης η της ατομικής, άν αυτή φαί*  
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νεται μαχομένη προς έκείνην. Χάριν δέ σαφήνειας μνημονευομεν 
τοΰ έξης παραδείγματος : ό αρχαίος ποιητής Σιμωνίδης ειπεν εν 

τινι ασματι αύτοΰ :

πάντας δ’ έπαίνημι και φιλέω 
έ κ ώ ν δστις ερδη 
μηδέν αισχρόν* άνάγκη δ’ ούδέ θεοί μάχονται.

Τούτους τούς στίχους πας τις άναγινώσκων εννοεί και έξηγεΐται 
ώς έξης: αεπαινώ καί αγαπώ πάντα τόν μή πράττοντα τά κα
κόν έκουσίως* άλλως δ’ είς τήν ανάγκην καί αύτοί οί θεοί ύπει- 
κουσι». Καί όμως ό Σωκράτης, φρονών οτι ούδείς τών ανθρώπων 
έκουσίως έξαμαρτάνει — πράγμα βεβαίως άμφισβητήσιμον, νϋν 
μάλιστα, οτε φιΛοσοφικως άποδείκνυται οτι καί αυτός ό δι’ η
θικού καταναγκασμού έξαμαρτάνων έκουσίως έξαμαρτάνει, ίδε 
Rossi Traite de droit penal p. 298 καί Κ. Κωστή 'Εξψην. 
τοΰ Ποιν. Νόμ. Τόμ. Α', σελ. 316 —έδυσφόρει οτι ό ποιητής, 
ό σοφός Σιμωνίδης, λέγει τούναντίον’ ϊνα δέ συμβιβάση τήν 
του ποιητοΰ έ'ννοιαν πρός τήν έαυτοϋ δόξαν, ήρμηνευε τους στί
χους ως ακολούθως : «επαινώ και αγαπώ έκουσίως πάντα. τον 
μή πράττοντα τό κακόν κτλ.» (ίδε Πλάτ. Πρωταγ. 345 Δ 

καί έπ.).
Καί εννοείται μέν οτι οπού δύναται νά εισχώρηση τοιαύτή έρ· 

μ.ηνεία, ή'τις έν τή έπιστήμη τού δικαίου καλείται Λογική—ό
νομα, όπερ ό Miihlenbruch έπεξέτεινε καί είς τήν έτυμολογίαν 
τού jus έκ τής justitia (ϊδε Doctr. Pand. § 1, σημ. 1)—οί 
φιλοπρόσωποι έρμηνευταί φαίνονται ώς ναυαγοί τινες έπιλαβόμε- 
νοι μικράς τίνος σανίδος καί δι’ αύτής σωζόμενοι' όπου όμως ούδ’ 

ή τοιαύτη Λογική έρμηνεία χωρεΐ, τότε
μέγα τό πραγμα, πολύ τό νεΐκος, άδρός ό πόλεμος ερχεται 

(Άριστοφ. Βατρ. 1099),

τών μέν έμμενόντων τή γνώμη τού περικλεούς ποιητού, τών δε 
προτιμώντων τήν έξ αντικειμ.ένου αλήθειαν.

Τοιούτόν τι συμβαίνει έν τοΐς έξής πασιγνώστοις στίχοις τού 
Δάντου, δι’ ών ή Φραγκίσκα, ή διατελούσα έν ®^δου έκεΐ οπού 
έτιμωρούντο οί τό σώμα αμαρτωλοί, άρχεται έν τώ Ε' ασματι 
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τοϋ Inferno εξιστορούσα τώ ποιητή την πρώτην ρίζαν τον 
έαυτης έρωτος—και περί ών έσται ό λόγος έν τή παρούση δια

τριβή :
Nessun maggior dolore 

Che ricordarsi dei tempo felice 
Nella miseria.

Οί στίχοι ούτοι σημαίνουσιν : «Οΰδεμία μείζων λύπη ή τδ άνα- 
μιμνήσκεσθαι τδν εύδαίμονα χρόνον έν τή δεινοπαθεία» ή, ώς 

μετέφρασεν αυτούς δ Παναγιώτης Σούτσος έν τω Οόοιπόρω 
(σελ. 30 τής έκδ. τού 1864),:

...............δέν φέρει άλλο πόνον 
δριμύτερον είς την ψυχήν 

παρ’ δσον ή ένθύμησις τών εύδαιμόνων χρόνων 
εις δυστυχίας έποχήν.

νΕχεται αρά γε αλήθειας ή γνώμη αύτη τού μεγίστου της Ιτα
λίας ποιητού ήν και έφήρμοσε μάλιστα εις την Φραγκίσκαν, λέ- 
γων ότι εκ,Ιαιεν αφηγούμενη (faro come celui, che piange, 
e dice), και είς τδν έραστήν αύτής, περί ου λέγει δτι άκούων 
την διήγησιν της φίλης αύτού έκλαιε τοσούτον ίσχυρώς, ώστε δ 
ποιητής, έξαντληθείς ύπδ τοϋ οίκτου, έπεσε κατά γης ώσεί νεκρός»

Mentre che l‘uno spirto questo disse, 
L’altro piangeva si, che di pietade 
I’venni meno, come s'io morisse, 
E caddi, come corpo morto cade.

Ιδού τδ ζήτημα περί ού ίκανδς έγένετο λόγος καί περί ο στρέ
φεται ή παρούσα διατριβή. Τδ ζήττμα τούτο κατά πρώτον έθη- 
κε Γάλλος άνήρ" περίεργον δέ αληθώς είνε οτι τδ πνεύμα τδ Γαλ
λικόν έσχεν έν πολλοΐς τήν πρωτοβουλίαν παραισθητικών καί 
ύπερκριτικών ιδεών, άς θεωροϋμεν αποκλειστικόν προνόμιον τών 
μεταφυσικών Γερμανικών πνευμάτων ή τών ιδιότροπων Αγγλι
κών. Ούτω τδ πολυθρύλητον 'Ομηρικόν ζήτημα (die Homeri- 
sche Frage) άνεφύη πρώτον έν Γαλλία (ίδε ’Άγγ. Βλάχον 'θ· 
μηρ. ζητήμ. σε\. 22), τήν ύπδ τοΰ Gothe άνακοινωθεΐσαν κη- 
Ma (Flecken) τής Σοφοκλέους Αντιγόνης πρώτος δ Γάλλος
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Brumoy άνεκάλυψε (ιδε Jacob Sophocleae Quaestiones τόμ. 
Α'.), και τήν θεωρίαν τοΰ Δαρβίνου, την συνταράξασαν εσχάτως 
και ήμας, προεπενόησεν δ Γάλλος φυσιοδίφης και φιλόσοφος La- 
marck (ίδε Σούγκρα Ο Ααςουϊνιορος σελ. 7). Όμοίως και εν
ταύθα την αλήθειαν της τοΰ Δάντου αίσθήσεως ημφισβητησεν εΤς 
τών μεγίστων ποιητών της Γαλλίας και τοΰ ημετέρου αΐώνος, δ 
περικλεής Alfred de Musset έν τώ περιπαθεστάτω αύτοΰ ποιή- 
ματι τώ έπιγραφομένω Souvenir (ίδε Alfred de Musset Poe- 

sies Nouvelles. Paris, 1867. p. 192—199), ένθα ύπάρχει ή 
έξής ώραιοτάτη πρδς τδν Δάντην αποστροφή': 

•
Dante, pourquoi dis-tu qu’il n’est pire misere
Qu’un souvenir heureux dans les jours de douleur ?
Quel chagrin t’a dicte cette parole amere, 

Cette offense au malheur ?

En est-il donc moins vrai que la lumiere existe, 
Et faut il 1’oublier du moment qu’il fait nuit ? 
Est-ce bien toi, grande ame immortellement triste, 

Est-ce toi qui l'as dit ?

Non par ce pur flambeau dont la splendeur m’eclaire, 
Ce blaspheme vante ne vient pas de ton coeur.
Un souvenir heureux est peut-etre sur terre 

Plus vrai que le bonheur.

Et quoi! linfortune qui trouve une etincelle 
Dans la cendre brdlante oii dorment ses ennuis, 
Qui saisit cette flamme et qui fixe sur elle

Ses regards eblouis;

Dans ce passe perdu quand son ame se noie, 
Sur ce miroir brise Iorsqu’il reve en pleurant, 
Tu lui dis qu’il se trompe, et que sa faible joie 

N’est qu’un affreux tourment.’
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Et c’est a taFrancoise, a ton ange de gloire, 
Que tu pouvais donner ces mots a prononcer, 
Elie qui s’interrompt, pour conter son Iiistoire, 

D’un eternel baiser! (*)

(*) Μετά βαθείας συγκινήσεως καταχωρίζω τούτους τούς στίχους, ύπο- 
δειχθέντας μοι κατά πρώτον ύπο τής πεφιλημένης άδελφής μου Πουλχδ- 
ρίας—τής ένσρέτου έκείνης και φιλομαθούς νέας, ήν άγριος τυφοειδής 
πυρετός άφήρπασε τή 1 Ιουλίου 1880 έκ τής οικογένειας ής ήτο κό· 

’Ως βλέπει δ αναγνώστης, ο Musset φρονεί δτι ή έν οδύνη ά- 

νάμνησις οίχομένης ευδαιμονίας παρέχει χαράν και εύφροσύνην.
Πριν εΐπωμέν τι πεοί τών αισθημάτων του Γάλλου ποιητοΰ, 

ίδωμεν τίνα ύποδοχήν εύρον αύτά, περιορίζοντες τδν λόγον έν τή 
νεαρά φιλολογία τής ήμετέρας πατρίδος. Παρ’ ήμΐν δ καλλιεπής 
συγγραφεύς τοΰ Rolla, δ κατά Λαμαρτΐνον εφάμιλλος τοΰ Βύ
ρωνος, μελετάται πολύ και αποστηθίζεται υπό νέων κα'ι δεσποι
νίδων—γινώσκομεν τοΰτο καλώς—καί μεγίστη τιμή άπονέμε- 
ται είς πάσαν αύτοϋ ιδέαν. σΟθ»ν εύρίσκομεν πολλούς τών ήμε- 
τέρων ποιητών καί συγγραφέων συμφωνοΰντας αύτω καί έπι τοΰ 
προκειμένου ζητήματος. Ούτως δ μακαρίτης Δ. Παπαρρηγόπου- 
λος λέγει έν τω Ό^εΐ (σελ. 13):

Καθιστά μάλλον γλυκειαν 
τοΰ παρόντος ή οδύνη 
παρελθοΰσαν ευτυχίαν*  
δταν ή ψυχή πονή, 
μόνη τήν ζωογονεί 
ή άνάμνησις έκείνη.

’Εν δέ τή επομένη στροφή παραβάλλεται ή άνάμνησις παρελθού- 
σης εύτυχίας πρδς ίριδα καταιγίδας, έν ή θλάται ενόία ή άκτίς 
τοΰ ήλίου :

Τ1ρις έν τή τρικυμία 
ένω λαϊλαψ διεχύθη 
θλάται έν αύτή εύδία 
τοΰ ήλίου ή άκτίς. 
Είναι θάνατος ή λήθη, 
πώς τήν λήθην έπαιτεΐς j
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Ωσαύτως ο κ. "Αγγελος Βλάχος fΠερί Π. Σούτσου κτλ. σελ. 
5) άποκαλεΐ μεγάλως άάικον (sic) τό ρήμα τοΰ Δάντου, άσπά- 
ζεται έν τή έπομένη σελίδι την γνώμην τοϋ ποιητικού τής νέας 

Γαλλίας άετοΰ, ώς περιφραστικώς ονομάζει τόν Musset, οτι είνε 

αληθέστερα της ευτυχίας έν τώ βίω ήμών η ευτυχής άνάμνησις, 
έπιβεβαιών μάλιστα και έπαληθεύων τό διατακτικόν έκείνου 
peut-etre, καί έκφράζει καί αυτός τό αυτό αίσθημα διά τών έ
ξης: «Τις, έν περισπασμοΐς ταλαιπωρούμενος, δεν άνέπλασε 
μετ’ αγάπης καί περιπαθούς ύπομονής της άποπτάσης αύτοϋ εύ- 
δαιμονίας τό 'ίνδαλμα, άναβιών (*)  ούτως είπεΐν έν τώ παρόντι 
διά τοϋ παρελθόντος;» (έν σελ. 4).

σμημα και αγλάισμα. Τό Ά θή ν α ι ο ν, έπινευόντων τών σεβαστών αύ
τοϋ έκδοτων, θά φιλοξενήση έν τώ μέλλοντι φιλολογικήν τινα διατριβήν 
τής μακαρίτιδος, όταν ή αδελφική χειρ δυνηθή νά μεταγράψη αύτήν.

(*) Θά ίδωμεν κατωτέρω δτι ούδείς ούδέποτε, έν περισπασμοί? ταλαι
πωρούμενος (ήτοι έν θετική δυστυχία διατελών), άνεβίωσεν έν τω 
παρόντι διά τοΰ παρελθόντος ούδέ ήτο δυνατή ή ψυχολογική 
αϋτη άνάστασις.

"Ισως πολλοΐς φαίνεται περίεργος ή έξέτασις τοιούτου ζητή
ματος η μάλλον ή περί τά τοιαϋτα άγνοια καί άβεβαιότης τοΰ 
ανθρώπου. Καί δμως ένίοτε τοιαϋτα ζητήματα εισί πολύ δυσχε
ρέστερα καί δυσεπιλυτότερα τών έπιστημονικών. «Ό άνθρωπος, 
λέγει ό Ααμαρτινος ('Des destinees de la poesie έν άρχή) ούδέν 
έχει περί εαυτόν άγνωστότερον η αύτόν τόν άνθρωπον». Μάλιστα 
δέ η καρδία τοϋ ανθρώπου, έ'ργω μέν διατιθέμενη κατά χρόνον 
καί τόπον, δυνάμει δέ έχουσα έκ φύσεως έλαστικότητα πρός πα
ραγωγήν αισθημάτων παντός αίώνος καί τόπου, ποικίλλεται δια- 
φόρως έν τή γενικότητι τής αισθητικής αύτής άντιλήψεως καί 
παρίσταται πολλάκις «ανεξήγηταν αίνιγμα και γρίφος βαθύ· 
φρονος εγων . . . ανάγκην Οιδίποδος» (Ν. Καζάζης έν ' Αττι

κά Ημερολ. Ειρηναίου Άσωπίου τοΰ έτους 1872, σελ. 287). 
Τούτου δ’ένεκα βλέπομεν έν τοΐς αισθηματικούς ζητήμασι διχογνω
μίας καί αντιφάσεις μεγίστας. Ούτως ό ποιητής τοΰ Όργέως, ού 
ανωτέρω παρεθέμεθα τούς στίχους, εκφράζεται αλλαχού ώς έξης :



216 ΠΕΡΙ ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΧΩΝ ΤΟΤ ΔΑΝΤΟΥ.

Άλλ' δταν ζή τις τεθνεώς· δταν καρδίαν πλέον 
δεν έχη, καί άπώλεσε παν ονειρον ωραίο ν, 
τότε θρηνείτε’ ό νεκρός αύτδς διανοείται, 
τί είχε, τί άπώλεσε, τί ήλ πι σ’ ένθυμειται.

(Γδε Ποιήσεις, σελ. 9).

’Εν τοΐς στίχοις τούτοις προφανώς έλησμόνησεν δ Έλλην ποιη

τής τδν Musset.
Άλλ’ έξετάσωμεν ηδη και άλΛων ποιητών την αΐσθησιν, ϊνα 

ίδωμεν άν τυχόν σύμφωνη πρός την τοϋ Γάλλου ποιητοϋ, τοϋ 
άναιρέτου τοϋ Δάντου. Έν τή ' Εσθήρ τοϋ 'Ρακίνα (πράξει ά, 
σκηνή β') Ίσραηλΐτις ψάλλουσα τάς δυστυχίας της Σιών λέγει:

Deplorablc Sion, qu’as-tu fait de ta gloire?
Tout Funivers admirait ta splendeur ;
Tu n’es plus que poussiere; et de celte grandeur 
11 ne nous reste plus que la triste m e m o i r e.

Έν τώ ώραίω τοϋ ημετέρου Ά. Προβελεγίου ποιήματι, τω 
έπιγραφομένω Άδάμ καί Ενα (σελ. 89), ψάλλουσιν οί άγγελοι 
πρδς τούς κοιμωμένους πρωτοπλάστους δτι μετ’ ολίγον ίσως θά 
φαίνωνται είς αύτούς, έν αγωνία κατακειμένους, 

ώς αλγεινή άνάμνησις βραχείας ευτυχίας.

Έν δέ τή 'Εστία, τω ένταϋθα έκδιδομένω περιοδικώ συγγράμ- 
ματι, άναγινώσκομεν (έν τόμ. Γ' σελ. 96) τά εξής:

«Αί άναμνήσεις παρελθούσης εύδαιμονίας είσιν αί ρυτίδες 
τής ψυχής» (X. de Maistre).

Και άλλα έτι παραδείγματα έδυνάμεθα νά προσαγάγωμεν 
και μάλιστα έξ αλλογενών ποιητών, ϊν’ άποδείξωμεν δτι ή γνώ
μη τοϋ Musset δέν έχει ύπέρ αύτής πάντων τών ποιητών τήν 
αΐσθησιν. Περιοριζόμενοι δέ κατά τδ παρόν έν τοΐς ανωτέρω, διότι 
πολλά έτερα παρακατιόντες θά καταλέξωμεν, χωροϋμεν έπι τήν 
έκτίμησιν τοϋ αισθήματος τοϋ Γάλλου ποιητοϋ, θέλοντες νά μά· 
θωμεν άν προκύπτη κατά κοινήν καί φυσικήν αΐσθησιν ή κατ’ 
αΐσθησιν άποδεικνύουσαν τήν ποικιλίαν τής καρδίας, περί ης α

νωτέρω είπομεν.
Άλλά προ τούτου κρίνομεν άναγκαΐον νά παρατηρήσωμεν δτι,
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Χαίτοί έκηρύξαμεν τδν Musset δημιουργόν τοΰ ζητήματος διά 
της πρδς τδν Δάντην αποστροφής, δέν δυνάμεθα όμως νά θεωρή- 
σωμεν αύτδν και πρώτον κήρυκα του εναντίου τω Δάντη αισθή
ματος, διότι την σήμερον κινδυνεύει νά καταστή άναμφισβήτητος 
αλήθεια ή γνώμη τοΰ αρχαίου Βακχυλίδου καί άλλων νεωτέρων 
σοφών, καθ’ ην ούδέν δύναται τις νά είπτ) μή προλεχθέν (Πρβ. 
καί Taillandier Reflexions sur les lois penales, p. 4).

Κατά τήν αρχήν ταύτην έζητήσαμεν νά ίδωμεν άν καί άλλοι 
πρδ του Γάλλου ποιητού έξέφρασαν τοιοϋτον αίσθημα’ προχεί- 
ρως δέ ευρομεν τδν μέγιστον του αίώνος ποιητήν, τδν Βύρωνα, 
είπόντα έν τώ Don Juan (^σματι Α', στροφή 193.)τά έζής:

1 loved, I love you ·, for this love have lost 
State, stalion,heaven, mankind’s, my own esteem, 
And yet can not regret what it hath cost, 
So dear is stili the memory of that dream;

ήτοι, κατά τήν ελληνικήν μετάφρασιν τοΰ κ. Γ. Πολίτου (y/op- 
όον Βύρωνος πονημ*  τόμ, Β'. σελ. 293—294): «Σε ήγάπων, 
και έτι σε αγαπώ. Είς τδν πρδς σέ έρωτά μου έθυσίασα τδν βαθ
μόν μου, τήν ευδαιμονίαν μου, τάς ελπίδας του ούρανοΰ, τήν 
ύπόληψιν τοΰ κόσμου καί τήν ίδικήν μου—έν τούτοις δέν λυπού
μαι δι’ όλα δσα άπώλεσα, τόσον δι’ εμέ είναι γλυκεΐα(*)  ή άνά- 
μνησις εκείνου τοΰ ονείρου τής ψυχής μου !»

(*) Τδ Αγγλικόν κείμενον λέγει: προσφιλής, dear* άλλά βεβαίως 
έν τή έννοία αύτοΰ ύπάρχει ή έννοια τής έλληνικής μεταφράσεως καί 
τάνάπαλιν.

Ταΰτα έγραφε πρδς τδν εραστήν αυτής γυνή ί^ωπτημένη ύπδ 
τοΰ θάλπους τοΰ έρωτος—ή εύώνυμος Ιουλία.

Άμφότερα όμως τά αισθήματα, τήςτε Βυρωνείου Ιουλίας καί 
τοΰ Άλφρέδου de Musset, δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς 
φυσικά καί συνήθη, άλλ’ ώς ατομικά καί σπάνια αισθήματα 
ποιητικών ψυχών πολύ λεπτυνθεισών κατά τδ πάθος καί παραι- 
σθανομένων. Ουδέ είνε σπάνια τοιαΰτα παραισθήματα παρά τοΐς 
ποιηταΐς: δ Αουκρήτιος είπεν δτι εύάρεστον εινε νά βλέπτ) τις 
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άπό τής ξηράς έν μεγάλη τρικυμία κλυδωνιζόμενον ύπο τών κυ

μάτων τδν άλλον έν άναπεπταμένω πελάγει:
Suave mari magno, turbantibus aequora ventis, 
E terra magnum alterius spectare laborem,—

αίσθημα, οπερ ό μέν Chateaubriand,c0; λέγει έν πω'Οδοιπορικω 
(Τόμ. Β' σελ. 80 της μεταφρ. Έ. 'Ροίδου), ούδέποτ’ έδυνήθη νά 
έννοήσγ, οί δέ Καιροί τού Λονδίνου έκήρυξαν άνήθικον έν τινι φύλ- 

λω αύτών τοϋ ένεστώτος έτους.
"Ετερον παράδειγμα ποιητικής παραισθήσεως άναφέρομεν τδ 

έςής: ό 'Ρακίνας, καθ υπερδομήν ευκίνητος την ψυχήν, έλε- 
γεν δτι καίτοι αί έπευφημίαι άς έλαβεν έκολάζευσαν αύτόν πολύ, 

ή ελάχιστη έπικρισις, δσον άδικος και άν ήτο, παρεΐχεν αύτω 
πΛεΐονα Λύπην ή δσην οί έπαινοι ηδονήν ! (ΐδε Schwalb 

είς "Ρακίνα Athalie ρ. \ II.) Περί τής αίσθήσεως τούτου βε
βαίως τοΰ ποιητοϋ ποιούμενος λόγον ό Λαμαρτΐνος έν τελεί τοϋ 
συγγράμματος Des destinees de la poesie λέγει: «Αγνοώ τίς 

ποιητής ελεγεν δτι μία έπίκρισις παρεΐχεν αύτω έκατοντάκις 
πλείονα λύπην ή δσην πάντες οί έπαινοι ηδονήν. Τδν λυπούμαι 
καί δεν τόν εννοώ».

Τρίτον λέγομεν δτι συνεζητήθη ύπδ τών ποιητών άν τδ γεύ
μα παρέχη λύπην ή ηδονήν ! Τή άληθεία, έάν τά δρια τοϋ γε
λοίου δέν είνε άπηγορευμένα είς τά έξοχα πνεύματα, ούδέν άλλο 
υπολείπεται νά συζητηθή ή άν τοϋ γλυκέος ή γεϋσις εινε πικρά 
ή ευάρεστος. Καί δμως ό Βύρων παραδέχεται δτι τδ γεύμα είνε 

ή λυπηρότερα ώρα τής ημέρας καί κηρύττει ήπατημένον τδν Βολ- 
ταΐρον, είπόντα δτι δ Κάνδιδος εύρισκε τδν βίον πολύ υποφερ
τόν μετά τδ φαγητδν (ΐδε Βύρωνος Don Juan, ασμ. έ, στρ. 
30—31).

Πολλάκις λοιπόν οί ποιηταί παραισθάνονται καί ή παραίσθη- 
σις ενίοτε γίνεται τοσούτον μεγάλη, ώστε πολύ ομοιάζει πρός 
τήν τών παλαιών έκείνων ©ρακών, οίτινες έκλαιον έπί τώ γεν- 
νωμένω τέκνω καί έχαιρον διά τδν άποθνήσκοντα—καί περί ών 
ϊδε τόν Ηρόδοτον (5, 4).

Νομίζομεν λοιπόν δτι αλγεινόν αίσθημα έν γένει επέρχεται είς 
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τδν άναπολοΰντα οίχομένην ευδαιμονίαν. Άλλ’ ή άνακήρυξις γενι

κών κα'ι άνευ έξαιρέσεως αξιωμάτων εινε πλους άνευ έλιγμών έν τή 
θαλάσση τοϋ έπιστητοϋ, κατ’ ούδέν πλωϊμωτέρα παρ’ έκείνην, 

ής ό άμετρος βραχίων
έγκολποΰται την γην δλην, ώς ή μήτηρ το παιδίον, 

και άτίθασσος, άγρια,
μάχεται πρδς τούς τυφώνας, μάχεται πρδς τά στοιχεία, 

κατά τον αοίδιμον ποιητήν τοϋ Π εριπλανωμένου· 'Όθεν ίδω
μεν μή ύπάρχη ανάγκη νά παραδεχθώμεν έξαίρεσίν τινα της α
νωτέρω αρχής. Άνοίγοντες τάς Πράτας Ποιητιχάς Μελετάς 
τοϋ Λαμαρτίνου, ευρίσκομεν έν αύταΐς ποίημα έπιγραφόμενον 
Souvenir καί έχον την αύτήν ύπόθεσιν προς τό ποίημα τοϋ 
Musset, ήτοι άνάμνησιν άποθανούσης φίλης. ’Εν τούτω τω 
ποιήματι άπαντώμεν τήν έξης στροφήν:

Du soleil la celeste flamme
Avec les jours revicnt et fuit; 
Nais mon amour n’a pas de nuit 
Et tu luis toujours sur mon a me.

Έν δέ τώ ύπομνήματι τής ποιητικής ταύτης μελέτης υπάρχει 
ή εξής σημείωσις: «’Ετερπόμην διαλεγόμενος δι’επικλήσεων, 
δι’ εκστάσεων, διά προσευχών, ένίοτε δέ καί δι’ αύτής τής ποιή- 

σεως, μετά της σκιάς της πάντοτε παρούσης είς τους λογι
σμούς μον». Τί βλέπομεν έκ τούτων; οτι καί δ Λαμαρτΐνος έν
ταϋθα συμφωνεί κατά τό αίσθημα πρός τόν Βύρωνα και τόν 
Musset' πάντες όμως ουτοι άποφαίνονται συμφώνως προκειμε- 
νου περί αναμνήσεις έρώτων. Τί λοιπόν δυναμεθα νά συμπε- 

ράνωμεν έκ τοϋ φαινομένου τούτου; οτι παρα τισι τό ερωτικόν 
αίσθημα, οπερ κατά τούς φιλοσόφους προσπαθεί να πλήρωσή τό 
χάσμα τό μ.εταξύ τοϋ Έγώ και Συ ύπάρχον και να συγχωνεύση 
τά άτομα είς ενότητα ύπάρξεως (ίδε Λίνδνερ Εγχειρίδιον 'Εμ
πειρικής υφολογίας § 78 σημ. 2. τής Ελλην. μ,εταφρ.) , 

έμφανίζεται τοσοϋτον ισχυρόν, ώστε και έκλιπόντος τοϋ ερωμέ
νου προσώπου άναπαριστάνει ζωηρώς αύτό καί ούτως άδιακόπως 

διώκει τόν έκκυλ'σθεντα εις έρωτα.
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Τήυ ίσχύυ δέ του ερωτικού αισθήματος (ή, ορθότερου, συναι
σθήματος) και φυσιολόγοι ώμολόγησαυ, όνομάσαντες αύτό «τό 
ισχυρότατου τώυ παθών» (ίδε Tyndall jtegl γενέσεως τών 
δντων σελ. 52 τής 'Ελλην. μεταφρ.) καί δ Hartmann έδήλω- 

σεν, δ συγγραφεύς τής πολυθρυλήτου Φιλοσοφίας τοΰ άσυνει- 
δήτον, άποκαλέσας άπεικαστικώς τόν έρωτα «καταιγίδα έν 
ώρα εαρος φοβέραν άμα καί θελκτικήν» καί οί ποιηται σαφώς 

παρέστησαν.
Ό Δαυτης είπε περί τής Φραγκίσκας ότι ούδ’ έν τώ σ^δη 

κατέλιπεν αύτήν δ ερως:

Che, come vedi, aneor non m’abbandona, 

δ Λαμαρτϊνος περί τής Σαπφοΰς, έν τώ φερωνυμω ποιήματι, οτι 
«JiaJeijrrwc έδίωκεν αύτήν ή άνάμνησις τής ημέρας καθ’ ήν 

είδε τόν Φάωνα :

Importuns souvenirs me suivrez vous sans 
[cesse?, 

δ 'Ίβυκος, δ κατά Κικέρωνα (Tuscul. Disp. IV C. 33) πάν
των τών ποιητών έρωτομανέστατος , ούδέ στιγμήν, ώς λέγει, 

εμενεν ατάραχος υπό τοΰ έρωτος:

ΈμοΙ δ’ ’Έρος ούδεμίαν κατάκοιτος ώραν

καί δ Σοφοκλής έψαλεν «'Έρως άνίκατε μάχαν».
'Όθεν νομίζομεν οτι δικαιούμεθα ώς έξαίρεσιυ τής ήμετέρας 

αρχής νά παραδεχθώμεν τήν άνάμνησιν οίχομένου έρωτος, διότι 
τό πάθος, ισχυρότατου δυ, έμφανίζεται ζωηρώς έν τή μνήμη και 
ούτως είπεΐν άναζή τό έρώμενον προσώπου καί χαίρει δ άναμι- 

μυησκόμενος.
Τοΰτο δέ άριστ’ άποδεικνύει δ Gdlhe έυ τώ ασματι τώ έπι- 

γραφομένω Nahe des Gelieblen, λέγωυ έπ’ όνόματι ανωνύμου 
ερωμένης οτι πρωίαν καί εσπέραν ενθυμείται τόν μεμακρυσμένον 
φίλον, βλέπει αύτου καί έυ μέσω κουιορτοΰ και έυ βαθεία υυκτι, 
ακούει αύτου καί οταυ βοα τό κύμα καί τέλος έυ τή ήρεμια τοΰ 

(*) Ίδε Schneidewin Ibyci Bhegini carminum re li
qui a e, fragm. I.
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άλσους ενρίσκεται παρ αύτω, καίτοι τόσον μακράν ενρισκο- 
μένω.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne·, 
Du bist mir nah!

Καταχωρίζομεν δ’ έν ύποσημειώσει τοϋ ωραίου τούτου ποιημα- 
τίου έμμετρον μετάφρασιν (*).

(*) ’Εγγύτης τοϋ πεφιλημένου.

Σ’ ένθυμοϋμαι, δτε χύνων φώς ό ήλιος προβαίνει
ίκ τοϋ κόλπου τών κυμάτων*

Σ’ ένθυμοϋμαι, δτε λάμπει ή σελήνη, φαινομένη 
καί έν μέσω τών ύδάτων.

Ναι, σε βλέπω, δτε πέραν τρέχει άνεμος έγείρας 
τδν κονιορτόν τοϋ δρόμου,

Και τήν νύκτα, δτε πάλλει έπί τής στενής γειούρας 
όδοιπορος έκ τοΰ τρόμου.

Τήν φωνήν σου διακρίνω, δτε θραύεται τδ κύμα, 
οί δ’ αίγιαλοι βοώσΐ'

Και συχνάκις εις τδ άλσος φέρω μόνη μου τδ βήμα, 
δτε πάντα σιωπώσι.

ΕΤμ’ έγγύς σου καί έγγύς μου ή μορφή σου διαμένει, 
άν καί εΐσ’ έν άλλη χώρα!

’Ήδη έκλινεν ό Φοίβος και ό "Εσπερος προβαίνει, 
Άχ, έδώ άς ήσο τώρα!

Όμοίως έν τώ ασματι An die Entferote αμφιβάλλει ό ποιη
τής άν άπεμακρύνθη άπ’ αύτοϋ ή φίλη, διότι έκαστον ρήμα και 
έκαστος φθόγγος αντηχεί έ'τι έν τώ συνειθισμένω αύτοϋ ώτι:

So hab’ich wirklich dich verloren ?
Bist du, o Schone, mir enlilohn?
Noch k 1 i n g t in den gewohnten Ohren
Ein jedes Wort, ein jeder Ton.

Άλλα καί άλλα παραδείγματα έξ άλλων ποιητών δυνάμεθα 
περιεργιας χάριν νά καταλέξωμεν, έν οίς ή ισχύς τοϋ πάθους εί- 
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κονίζεται διά τής ζωηρας άναπαραστάσεως τοϋ αντικειμένου αύτοϋ.

Ούτως έν τή ανωτέρω μνημονευθείση ποιητική μελέτη τοϋ 
Λαμαρτίνου τή έπιγραφομένη «Σαπ^ώ^ , ή Λεσβία ποιήτρια, 

μέλλουσα νά καταρρίψη έαυτήν άπό τοϋ βράχου ένεκεν άτυχους 
έ'ρωτος, νομίζει οτι ακούει μακρόθεν τήν φωνήν τοϋ πεφιλημένου 
Φάωνος καί δή καί οτι βλέπει αυτόν καταβαίνοντα έκ τοϋ λόφου 

καί τείνοντα προς αύτήν τούς βραχίονας:

Oh! qu’ entends je?.. .Ecoulez... du cote de Lesbos 
Une clameur lointaine a frappe les echos!
J’ai reconnu 1’accent de cette voix si chere, 
J’ai vu sur le chemin s’elever la poussiere! 
0 vierges, regardezp Ne le voyez-vous pas 
Descendre la colline et me tendre les bras?

*
'Ομοίως έν τώ ποιήματι, οπερ εγραψεν ό έραστής τής Γραζιέλ- 
λης έπί τή άναμνήσει αύτής,— τώ έπιγραφομένω Le premier 
regret, έκφράζεται ή αύτή άναπαράστασις:

Μ ο i s e u 1 i e 1 a r e ν o i 9 telle que la pensee, 
Dans Γ ame^ou rien ne meurt, vivanle Γ a laissee.

(Lamartine Graziella p. 175.)

'Έτερον παράδειγμα τοιαύτης έρωτικής οπτασίας παρέχει ή
μΐν ή ’ΑΛζίρα—τό σπινθηροβόλον δραμα τοϋ Βολταίρου. Έκεΐ 
άποκρινομένη ή Άλζίρα είς τόν πατέρα της, παρακελεύοντα 
αύτήν νά συζευγθή μετά τοϋ 'Ισπανού τής Περούίας ήγεμόνος, 
λέγει οτι υπακούει μέν, άλλ’ ή καρδία της ανήκει είς τόν ομοε
θνή Ζαμώρον, καίτοι, ώς έπίστευε, προ τριών έτών άποθανόντα, 
ού ή είχών πάντοτε άναγεννάται ir χαρδία της (έν πρά- 
ξει ά, σκηνή δ').—Άγνοούμεν όμως άν δύναται νά θεωρηθή πι
θανόν δτι τοιαϋτα αισθήματα, αριστοκρατικά δλως, ώς θά ίδω

μεν κατωτέρω, έ'τρεφεν άγρια τής Αμερικής νεάνις. Άλλ’ίσως 
και τούτο τό παράδειγμα δεικνύει τήν άλήθειαν τής γνώμης 
τών κριτικών, καθ’ήν είς οίονδήποτε χρόνον ή τόπον καί άν άπο- 
δημήση δ ποιητής, συνοδοιπορούσι μετ’ αύτοϋ τά αισθήματα καί 
οί πόθοι καί αί φροντίδες τής έποχής του (ίδε Έ. 'Ροϊδην 

σι;χγρο7ον ΕΑΑηνιχής ποιήσεις 4).
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Περιεργοτέρα υπάρχει τοΰ Golhe ή οπτασία έν τώ είς τήτ 

Λίύαν ποιηματίω, τφ άνήκοντι είς τήν τάξιν τών V ermischle 
Gedichte τοΰ ποιητοΰ. Έκεΐ λέγει δτι φαίνεται είς αύτδν έρα- 
σθέντα τής Αίδας ή θορυβώδης τοΰ ταχύτατου βίου κίνησις'ώς 
έλαφρόν τι λεπτότατον ύφασμα, δι’ ού θεωρεί όιηνεχως ώς έν 
νεφέλαις τήν μορφήν τής ερωμένης, ήτις λάμπει πρδς αύτδν φι· 
λικώς καί πιστώς, ώς διά τών κινούμενων άκτίνων τοΰ βορείου 

σέλαος λάμπουσι τά αιώνια άστρα:
Denn, seit ich von dir bin,
Schcint mir des schnellsten Lebens
Larmende Bewegung
Nur ein leichter Flor, durch den i|ch dei ne Gestalt 
Immerfort wie in Wolken erblicke:
Sie icuchtet mir freundlich und treu, 
Wie durch des Nordiichts bewegliche Strahlen 
Ewige Sterne schimmern.

Πασών δέ ίσως τών προηγουμένων ισχυρότατη εινε ή ερωτική ό* 

πτασία τοΰ Κλαυδίου Μελνόττου έν τώ συγκινητικωτάτω τοΰ 
Bulvver δράματι The Lady of Lyons (act. V, scene II). 
Έκεΐ λέγει ό περιπαθής εραστής είς τήν πιστήν αύτοΰ και ένά- 
ρετον φίλην δτι έν τώ στρατοπέδω ύπδ τδ φως τών νυκτοφυλά- 
κων έβλεπεν αύτήν έν ταΐς άγκάλαις του (!) καί έν τώ μέσω τοΰ 
θορύβου τής μάχης ήκουε τήν καρδίαν της παλλομένην έπι τοΰ 

στήθους του :
Oh, joy! — Oh, rapture! By the midnight walchfires 
Thushavelseen t h e e I ....
And, 'midst the roar of battle, thus liave heard 
The beatingof thy lieart against my own!

Έπιτραπήτω δμως ήμϊν νά παρατηρήσωμεν δτι λίαν απίθανος 
φαίνεται ήμΐν ή άκρόασις τών παλμών έρωμένης έν μέσω τοΰ 
θορύβου της μάχης (!). Γινώσκομεν δτι πολλοί μαχηταί υπήρ
ξαν ού μόνον δεινοί θεράποντες τοΰ ’Άρεως, άλλά καί φοβεροί 
θιασώται τής Αφροδίτης, τής Ουρανίας, ώς ό σταυροφόρος Τογ- 
γεμβοΰργος (ίδε περί αύτοΰ τδ φερώνυμον ποίημα τοΰ Schiller), 
ή τής Πανδήμου, ώς ό ήμέτερος Παπαφλέσσας, βν ό ποιητής τής

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος γ'.) 19
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Τουρκοφάγου ΈJJάόcς (έν άσμ. γ', στ. 661 και έπ.) άπεκά- 

λεσε φι.ίογύναιον άμαΠάριν καί γι.Ιοπό.Ιεμον Λχι.Ι.Ιέα. Πολύ 
όμως άμφιβάλλομεν άν τις έξ αύτών έν μέσω τοϋ θορύβου τής 
μά’/ης είχε πρός τόν έρωτα ώς ό Αρχιμήδης πρός τούς γεωμε

τρικούς κύκλους.
Καί πολλά δέ ά>λα ομοια χωρία ύπάρχουσιν ήμϊν πρόχειρα, 

μάλιστα δέ δραματικών καί λυρικών ποιητών, άλλα παραλει- 
ποντες αύτά συντομίας ένεκα νομίζομεν πρεπον νά παρατηρή-. 

σωμεν δτι εις τοιαύτας αίσθηματικάς οπτασίας ύποπιπτουσιν οί 
νεότεροι καί ιδίως οί αριστοκρατικοί τήν καράίαν, οί θεωροϋν- 
τες τόν έρωτα ώς αισθηματικήν κλίμακα πρός άνάβασιν είς τόν 
ουρανόν, ώς λέγει ό κ. 'Ροίδης (έ. άν. σελ. 7), ή άρμα πύρινον, ο
περ ζώντας ήμάς άνάγει είς τήν τάξιν τών θεών :

Char de feu qui, vivants, nous porte au rang des dieux 

κατά τόν Λαμαρτϊνον (Harmonies, livre III). Τουναντίον οί 

παλαιοί και τών νεωτέρων οί άπλούστεροι και φυσικότεροι ούτε 
είς τοιαύτας οπτασίας ύποπίπτουσι και Λύπην αισθάνονται 
άναμιμνησκόμενοι τόν ματαιωθέντα αύτών έρωτα. Ανωτέρω 
παρεθέμεθα πολλούς αριστοκρατικούς στίχους τοΰ Golhe’ έν
ταϋθα άναφέρομεν άλγους άημοτ ικωτέρους τής αύτής ύποθέ
σεως καί τοϋ αύτου ποιητοΰ. Ποιμήν βλέπων κλειστήν τής ά- 
πούσης αύτου ερωμένης τήν θύραν αδει τόν θρήνον τοϋ Σολομών- 

τος «ματαιότηο ματαιοτήτων». — «Έ θύρα, λέγει, μένει έκεϊ 
κλειστή’ ο’μοι! τά πάντα είνε δνειρον»;

Die Thure dort bleibet verschlossen;
Doch alles ist leider ein Traum

(Sc h a fe r s K 1 a gei i ed).

Όμοιως κατά τόν άρχαιομαθή Φενελώνα ή Καλυψώ προσβλέπου- 
σα τήν άνθηράν χλόην, δπου πολλάκις έμενε παρά τόν Όδυσσέα, 
έθλίβετο άναμιμνησκομένη έκεΐνον. Ces beaux lieux ... ne 
faisaientque lui rappeler le triste souvenir d’Ulysse,qu’elle 
y avait vu tant de fois aupres d elle {Telemaque, livre I.), 
Έν γένει δέ δύναταί τις νά είπη δτι καθ’ ολην τήν προ τοΰ 
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Χριστιανισμού αρχαιότητα ή σχέσις τών δύο φύλων πρδς άλλη- 
λα η το α οΧως υγιής καί φυσική, επίσης άπέχουσα άπ’ άγροι- 
κίας, (ίσον χαί άπό όια0ρύσεως χαί τρνφερότητος^ ώς λέγει ό 
Σχοίμαννος (έν τή 'Ομηρική ' ΕΑΑάάι^ σελ 79 τής έλλην. με- 
ταφρ.) περί τών 'Ομηρικών ανθρώπων. "Οθεν τδ λεγόμενον έν τω 

τού Τέλφυος μυθιστορήματι Οί τριάκοντα τύραννοι τών Α
θηνών (σελ. 43 τής έλλην. μεταφρ.) ότι ή αδελφή τού Ίσοκρά- 
τους Πολυκρίτη «πυκνάς ημέρας τε και νύκτας έγρήγορος διετέ- 
λεσεν ΙνάαΛΑομένη έν τή φαντασία αυτής τδν Θρασύβουλον» 
φαίνεται ήμΐν γε μάλλον νεωτερικόν, ώς και τό τού Βιργιλίου 
(Αι’ν. IV, 4) ότι έν τω στηθεί τής Διδούς, έρασθείσης τού Αι- 
νειου, διέμενον έντετυπωμένοι ή μορφή και οί λόγοι τού ήρωος: 

.... haerent infixi pectore voltus
Verbaque....

Ταύτα όμοιάζουσι πρδς πολλάς ρωμαντικάς ιδέας άπαντώσας 
παρά τω αύτώ Λατίνω ποιητή καί παρά Πινδάρω και παρά Σο- 
φοκλεΐ και μάλιστα παρ’ Εύριπίδη — καί προϊόν ούσας τού έν 
τώ πνεύματι τούτων τών άνδρών έδρεύοντος άνωτέρου πολιτι
σμού. Άλλά περί τούτου άλλα/ού.

Ώς έξαιρεσιν λοιπόν τής ήμετέρας άρχής δυνάμεθα νά παρα- 

δεχθώμεν τήν άνάμνησιν τής ερωτικής ευδαιμονίας, διότι, οώο- 
δρότατον ον τδ πάθος παρά τοΐς νεωτέροις, διαμένει άείποτε ζών 
καί έμφανίζει ζωηρώς έν τή μνήμη τήν διαγραφεΐσαν εικόνα.

Άλλ’ ίσως είπη τις, διατί ή Φραγκίσκα, ή περιπαθής έρωαένη 
τού Παύλου, άναμιμνησκομένη έν τώ "Αδη τδν έπίγειον αύτής 
έρωτα, θλίβεται τά μέγιστα καί λέγει τούς συγκινητικούς έκεί- 
νους στίχους, περί ών ό λόγος έν τή παρούση διατριβή ; Ή ώραία 
'Ριμινία δέν λυπεΐται διά τήν στέρησιν τού προσφιλούς αυτή 
προσώπου, διότι έν τώ αύτώ κύκλω τού Άδου συμπέτονται άμ- 
φότεροι αδελφικώς ώσεί περιστεραί (quali columbe)’ άλλά 
λυπεΐται διότι άπωλεσε τήν έπίγειον εύδαιμονίαν διαμένουσα 
ήδη έν μέσω φοβερών μαρτυρίων. Δηλαδή ή Φραγκίσκα εύρίσκε- 
ται έν θετική δυστυχία, καί ουτω, νομίζω, πρέπει νά έρμηνευθή 
ή λέξις miseria τού κειμένου’ δέν σημαίνει άπλώς δυστυχίαν ή 

19* 
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douleur, ώς μεταφράζει ό Musset, άλλά κυρίως δυστυχίαν πα- 
ραμένουσαν καί διαρκώς καθισταμένην αισθητήν, ήτοι θετικήν, 
ώς είπομεν, δυστυχίαν. Π. χ. ό άνθρωπος δ αποτυχιών εν τινι έ- 
πιχειρήσει υπέστη αποθετικήν δυστυχίαν, έν ώ δ διά τήν αποτυ
χίαν περιελθών εις ένδειαν καί άλλας περιπετείας διαρκώς αΐσθη- 
τάς, εκείνος διαμένει έν θετική δυστυχία. Κατά τδν αύτδν τρό
πον ή τοΰ Βύρωνος Ιουλία, κλεισθεΐσα έν μοναστηρίω μακράν τοΰ 
Juan καί τής φιλοψογου κοινωνίας, ύφίστατο απλήν άπώλειαν 
τής προτέρας εύδαιμονίας. Τουναντίον ή Φραγκίσκα τοΰ Δάντου, 
ού μόνον άπολέσασα τήν προτέραν εύδαιμονίαν και τήν ζωήν, 

άλλά καί ριφθεΐσα είς βόθρον "Αδου

.... d’ogni luce muto
Che muggbia, come fa mar, per lempesta, 
Se da contrari venii e combattuto,

ήτοι: έρημον παντδς φωτδς καί μυκώμενον, ώς μυκάται δ πόν
τος έν τρικυμία, καταγωνιζόμενος ύπ’ άντιπνόων άνεμων, — 
ή Φραγκίσκα, λέγομεν, διετέλει έν θετική δυστυχία καί μάλιστα 
έν τοσαύτη, ώστε δ ποιητής ίδών τά μαρτύριά της έκλαιε θλι- 
βερώς καί πλήρης έλέου :

...Francesca, i tuoi martiri A lagrimar mi fanno tristo e pio.

'Ομοίως δ Musset και δ Λαμαρτΐνος άπολέσαντες τήν φίλην αυ
τών έγένοντο άποθετικώς δυστυχείς, ήτοι άπώλεσαν τδ αίτιον 
τής εύτυχίας αύτών. '0 έκπεσών δμως τής πατρίδας αυτοΰ και 
δουλεύων έν τή έςορία τοΐς άλλοις καί δεχόμενος παρ’ αύτών ύ
βρεις καί προπηλακισμούς διατελεΐ έν θετική δυστυχία. Παρά τω 
Όμήρω λέγει δ "Εκτωρ οτι θά προμαχήση τής ’ΙΛίον φρον- 
τίζων υπέρ τής συζύγου αυτοΰ, ήτις άλλως θέλει αίχμαλωτισθή 
ύπδ τών χαλκοχιτώνων Αχαιών καί άπαχθεΐσα είς νΑργος θά υ
πηρέτη Μεσσήίδα τινά η Ύπέρειαν καί θέλει τις είπη περί αύτής: 
ιδού ή γυνή τοΰ "Εκτορος ! Τότε δέ, τή λέγει,

σοΐ «ύ νέον έσσεται άλγος (Ίλ. Ζ, 462).

Κατά τδν αύτδν τρόπον δ μ,έγας Ναπολέων, άν έγινετο μόνον 
έκπτωτος τοΰ θρόνου, θά ήτο άποθετικώς δυστυχής’ άλλ’ άπο- 
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βαλών τό στέμμα και Προμηθεύς γενό^ενος τοΰ βράχου της 'Α
γίας 'Ελένης και μυρίας πάσχων στερήσεις ^ζ Las Cases Me· 

morial de Sainte-Helene Tome 1, p. 327—329) περιήλθεν 
εις θετικήν δυστυχίαν — alia miseria’ και μάλιστα ό ανωτέρω 
μνημονευθείς συγγραφεύς ονομάζει τάς έν τή έξορία στερήσεις 
τοΰ Ναπολέοντος miseres de son exii (έν σελ. 484 τοΰ αύτου 
τόμου).

Ή λέξις λοιπόν miseria ίσοδυναμεΐ πρός τό: δεινοπάθεια, 
ταλαιπωρία, άθλιότης καί τό 'Ομηρικόν όϊζύς—καί σημαίνει τήν 
αντίθετον έννοιαν τής μακαριότητας. 'Ως δέ λέγεται παρά τω 
Όμήρω «πόνος καί όϊζύς» ή «κάματος καί όϊζύς» (’Ιλ. Ν, 2. 
Ο, 365), ούτω λέγεται παρά Κικέρωνι labores ac miseriae 
(in Catii. IV, c. 7) καί παρά Σαλλουστίω luctus atque mi
seriae (Catii, c. 51). «ϊνα δέ καταδειχθή έτι μάλλον ή δύναμις 
τής προκειμένης λέξεως, καταλέγομεν έξ αύτοϋ τοΰ Δάντου πα
ραδείγματα :

’Εν τώ Β' ασματι τής Κολάσεως παρίσταται ή ούρανία Βεα
τρίκη λέγουσα πρός τόν έν τω άδφ Βιργίλιον la vostra miseria 
non mi tange, ήτοι ή δεινοπάθεια ύμών, τών έν αδου διατρι- 
βόντων, δέν άπτεταί μου.

Έν τώ Γ' ιχσματι, περιγράφων δ ποιητής δι’ άμιμ.ήτων στί
χων άμυθήτους βασάνους, λέγει:

.... questo misero modo 
Tengon Γ anime triste di coloro, 
Che visser senza infamia, e senza Iodo,

ήτοι: αταύτην τήν άθΛίαν εχουσιν (=ούτως άθλίως πά- 
σχουσιν) αί θλιβεραί ψυχαί έκείνων, οϊτινες έζησαν άνευ ατιμίας 
καί άνευ έπαίνου».

Έν τω Τ' ασματι miseri profani καλούνται οί ταλαιπω
ρούμενοι λαίμαργοι κτλ’ έν δέ τώ Τ' ασματι τοΰ Καθαρτηρίου 
καλείται ή τότε δούλη καί διεφθαρμένη Ιταλία misera.

'Ο Δάντης λοιπόν ούχι μέγα adixor, άλλά μέγιστον δίκαιον 
έχει έκφραζόμενος έν τοΐς περί ών δ λόγος στίχοις ώς εκφράζεται, 

καί άπορον οτι τοσοΰτον παρενοήθη. 'Η έν τή μνήμη αντίθεσής 
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τής παρούσης ταλαιπωρίας πρδς τήν οίχομένην εύδαιμονίαν εινε 
άντίθεσις σπαραξικάρδιος, conlraste dechirant, ώς λέγουσιν οί 
Γάλλοι, καί αδύνατον νά παράγω εύφρόσυνον άναβίωσιν τού ευ- 

δαίμονος παρελθόντος.
Ό δ’ εύτυχησας ε’ς τδ δυστυχές πεσών
ψυχήν άλαται τής π ά ρ ο ι θ’ εύπραξίας,

είπεν δ Ευριπίδης έν Τρωάσι, στ. 639.

Έκ πάντων λοιπόν τών προειρημένων δυνάμεθα νά συμπερά- 

νωμεν ασφαλώς τά έξής:
1) "Οτι ό Δάντης, εΐπών ότι ό έν τή δεινοπαθεία άναμιμνη- 

σκόμενος τόν εΰδαίμονα χρόνον λυπεΐται τά μέγιστα, έξέφρασεν 
αλήθειαν ψυχολογικήν άναντίρρ^τον,

2) "Οτι οί κατά τής γνώμης αύτου έγείραντες πόλεμον ούτε 
τδ βάθος τής έν τή λέξει miseria περιεχομένης έννοιας έξεκέ- 
νωσαν, ούτε δικαίως άπέδωκαν τήν δύναμιν και τήν έξαιρετικώς 
έναργή έν τή μνήμη έπιδιαμονήν καί άναπαράστασιν τοΰ έρωτος 
εις πάσαν άνθρωπίνην εύδαιμονίαν,

3) "Οτι καί αυτοί οί έρώντες, διατελοϋντες έν θετική δυστυ
χία, μετά θλίψεως άναπολοΰσι τήν προτέραν ευδαιμονίαν — και

4) "Οτι ποιούμενοι λόγον περί του ποιητοΰ τής Θείας Κω
μωδίας πρέπει νά εϊμεθα πολύ προσεκτικοί, διότι Δάντης, "Ομη· 
ρος, Σοφοκλής, Σακεσπήρος, Βύρων καί εί τις άλλη ύπέροχος με- 
γαλοφυΐα σπανιότατα δύνανται νά έλεγχθώσιν ύφ’ ημών και 
συχνάκις έλέγχουσι τήν ήμετέραν μικρόνοιαν. Οί τοιοΰτοι άνδρες, 
ομοιοι πρδς τδν βράχον, καθ’ ού μάτην έφορμώσι τά κύματα και 
συντετριμμένα άναπίπτουσιν, έματαίωσαν καί έξηνέμωσαν πάν
τα κατ’ αυτών κα'ι ύπδ ευφυών έτι άνδρών γενόμενον έλεγχον. 
Ούτε ό Ζωΐ'λος, ούτε δ Σκαλίγερος, ούτε δ νΑνδρις, ούτε δ 

Rousseau είπόν τι πολλά κατά 'Ομήρου εΐπόντες, ούτε δ φο- 
βεοδς Despreaux έπεδοκιμάσθη καταδικάσας ώς ώενδόχρυσοΓ 
τήν ποίησιν τοΰ Τάσσου, ούτε δ Gothe, ούτε δ Jacoh, ούτε δ 
Klein άνεΰρον κηλΐδας έν τή Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλέους, ώς νο- 
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μίζεται υπό τινων, ούτε άνδρών σωφρονούντων Χόγοε έθεωρήθη- 

σαν οσα έγράφησαν κατά Σακεσπήρου, Βύρωνος καί πολλών άλ
λων έξόχων ρωμαντικών ποιητών. Καθ’ έκάστην δέ βλέπομεν 
τάς τοιαύτας κατηγορίας, γενικάς ή είδικάς, εμπαθείς ή ύπερ- 
κριτικάς, έξαφανιζομένας άπό τού πνεύματος τών λογίων. ‘'Αλ
λοτε ό στίχος τοΰ Καθαρτηρίου (canto VI):

... ο sommo Giove,
Che fosti ’n terra per noi crucifisso,

ήτοι: «ώ ύπατε Ζεΰ, ό σταυρωθείς υπέρ ημών έν τή γή», έθεω- 
ρεΐτο βλάσφημος, απειρόκαλος καί γελοίος. Σήμερον αναγνωρίζε
ται καί έν τούτω η φιλοσοφική μεγαλειότης τής ποιήσεως τοΰ 
Δάντου, ύποδείξαντος διά τοΰ άνωτέρω στίχου ότι τό αύτό Ύ- 
πέρτατον ’Όν έλάτρευσεν άείποτε ή άνθρωπότης διά διαφόρων 
δογμάτων καί ονομάτων καί ότι πρό τοΰ μόνου, τοΰ άληθοΰς 

τούτου Θεού, τοΰ ύπέρ πάντων σταυρωθέντος, ούκ ένι Ιουδαίος 
ούδέ "Ελλην (πρβ. καί Fioreniino la divine comedie de 
Dante, p. Ll).

Και ταύτα μέν περί τούτων’ άλλά πριν έτι καταπαύσωμεν 
τόν λόγον, δν πολλαχοΰ διά μικρών παρεκβάσεων ούχί άπό 
σκοποΰ έποικίλαμεν, άναγκαΐον κρίνομεν νά όμολογήσωμεν ότι, 
ζητήσαντες παρά τοΐς φιλοσόφοις γνώμην τινά σχετικήν πρός τό 
απασχόλησαν ημάς ζήτημα περί τοΰ ψυχολογικού αισθήματος, 
οπερ παράγει ή άνάμνησις οΐχομένης ευδαιμονίας, — μίαν μόνην 
εύρομεν, τήν έν τή 'Ρητορική τοϋ Άριστοτέλους (Βιβλ. Α', κεφ. 
XI), έ'χουσαν ώς έξης :

«Καί έν τοΐς πένθεσι και τοΐς θρήνοις έγγίγνεταί τις ήδονη'. 

Ή μέν γάρ λύπη, έπι τώ μή ύπάρχειν’ ηδονή δέ, έν τώ μεμνή- 
σθαι και όοαν πως έκεΐνον, καί ά έπραττε, καί οιος ήν. Διό κα^ 
τοΰτ’ ειρηται,

‘Ώς φάτο* τοΐσι δε παιιν έφ’ ίμερον ώρσε γόοιο.»

"Ως βλέπει πας τις, τό χωρίον τού Σταγειρίτου είδικώς ποιείται 
λόγον περί τών πενθούντων καί θρηνούντων, ώς άποδείκνυται καί 
έκ τοΰ 'Ομηρικού παραδείγματος, οπερ έπάγεται, -— άλλ’ εύ
κολος βεβαίως υπάρχει ή δι’ ερμηνευτικής αναλογίας έπέκτασις 
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της έν αύτω περιεχομένης γνώμης εις τήν άνάμνησιν παντός ά· 
πολεσθέντος αγαθού. Τούτου δ’ όμως γενομένου, θά δυοκολευθώ- 
μεν πολλάκις νά συμφωνήσωμεν μετά τοΰ κλεινού φιλοσόφου— 
καί προς άπόδειξιν τών λεγομένων καταφεύγομεν είς τά προει
ρημένα θετικής δυστυχίας παραδείγματα καί είς τό έςής έτι, 
οπερ λαμβάνομεν έκ της δημοτικής ήμών ποιήσεως.

Υπάρχει παρ’ ήμϊν πασίγνωστον δημοτικόν ποιηματιον, πε- 
ριελθόν είς γνώσιν καί τών δυτικών Εύρωπαίων, καθ’ ο επίσκο
πός τις τοΰ Δαμαλά (τής αρχαίας Τροιζήνος), άναχθείς πρός ά
γραν μεγάλων ιχθύων είς τό πέλαγος καί έκεϊ συλληφθεις ύπό 
πειρατών Άλγερίνων, μετηνέχθη είς Αλγερίαν, όπου έτυραννεΐτο 
διά μέν τής μιας χειρός άλήθων, δια δέ τής άλλης κατακοιμίζων 
τοΰ Αίθίοπος δεσπότου τό νήπιον. Ο έπίσχοποο τοϋ 
ce pauvre glouton, άνταλλάξας τήν προτέραν εύζωΐαν δι’ ά- 
φορήτου δουλείας καί τόν έπισκοπικόν θρόνον διά χειρομύλου, 
διετέλει βεβαίως έν θετική δυστυχία’ πολύ δέ αμφίβολον είνε 

άν θρήνων διά τήν απώλειαν τών προτέρων αγαθών ήσθάνετο τήν 
Αριστοτελικήν ήδονήν.

Μείζων έτι υπάρχει ή δυσχέρεια τής μετά τοΰ Σταγειρίτου 
συμφωνίας έν άλλοις παραδείγμασι δεινοτέρας θετικής δυστυχίας, 

όπου βλέπομεν τούς έχοντας αυτήν προτιμώντας χάριν απαλλα
γής τών δεινών τόν σωματικόν θάνατον, ώς οί έν τώ '’Α.δη τοΰ 
Δάντου ταλαιπωρούμενοι έπικαλοΰνται τόν ψυχικόν. Είνε βε
βαίως δύσκολον νά πιστεύση τις οτι δ λέγων ώς ή Ανδρομάχη 
τοΰ Εύριπίδου (Τρωάσι στ. 637):

τοΰ ζην δέ λυπρώς κρίϊσσόν έστι κατθανεΐν 

δύναται νά αισθάνεται ίχνος τι ήδονής, όταν θρηνή άποσβεσθεϊσαν 
εύτυχίαν. Ούτως οτε ή Αντιγόνη έλεγεν δτι άποθνήσκουσα πρδ 
τοΰ καιροΰ φέρει κέρδος (Σοφ. Άντ. στ. 461), διότι ζή έν πολ- 
λοΐς δεινοις, διστάζει τις νά παραδεχθή δτι ένεγίγνετο τή ψυχή 
αύτής ήδονή τις διά τήν άνάμνησιν τοΰ φιλτάτου αδελφού Πο- 
λυνείκους ή τών άλλων οικείων προσώπων, ών αί δυστυχίαι υπήρ
ξαν δυστυχίαι αύτής.

Έν γένει δέ ή Αριστοτελική γνώμη δέν δύναται νά έπαλη-
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θεύη έν τή θετική δυστυχία, διότι κατ’ αύτην το παρόν κακόν 
έν άντιθέσει προς τό πρότερον αγαθόν διεγείρει αίσθημα πολύ 

αλγεινόν, κατακυρίευαν την ψυχήν του ανθρώπου’ άλλα και απο
θετικής δυστυχίας προκειμένη? άμυδρώς μόνον δύναται τις να 
διακρίνη την πένθιμον ηδονήν τοΰ Σταγειριτου, ήτις είνε μάλλον 
θεωρητική', διότι άνευ φιλοσοφικού μικροσκοπίου αδύνατον νά 
ίδη τις αύτήν, όπως είνε άδύνατον νά ίδη τις τό έν τώ χαλίκι 
έγκεκρυμμένον ά'φαντον πΰρ ά'νευ έκτριβής αύτοΰ και τήν λανθά- 
νουσαν θερμότητα άνευ τών πειραμάτων τής Φυσικής. Λάβωμεν 
δέ καί πάλιν έν παράδειγμα έκ τής δημοτικής ημών ποιήσεως. 

Υπάρχει παρ’ ήμΐν δίστιχον πασίγνωστος άποπνέον πολλήν τήν 
μελαγχολίαν—τό έξής:

Μία φορά ήμουν άγγελος, τά>ρ’ άγγελίζουν άλλοι, 
’ς τή βρυσι ποΰ υπινα νερό, τώρα τό πίνουν άλλοι.

Ό άναμιμνησκόμενος τήν προτέραν αύτοΰ άγγελιχότητα^ οιον 
Χαρμόλεώς τις Μεγαρικός, ού τό φίλημα διτάλαντον ήν (Δουκιαν. 
Νεκρ. διαλ. 10), καί βλέπων ήδη περί αυτόν όμιλον άλλων 
άγγελιζόντ ων ίσως αισθάνεται λεληθότως πως και τήν Άρι* 
στοτελικήν ηδονήν έν τω μεμνή τθαι χαί όράν πως’ αγνοώ Ο
μως άν δύναται καί νά λέγη μετά τοΰ Λαμαρτίνου:

Ο puissance de 1’ ame! Ο jeunesse elernelle!
qu’ une douce memoire en nos seins renouvelle 

(Harmonies, livre II).

Τουλάχιστον κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Κεφάλου παρά Πλάτωνι 
(Πολιτ. Α, 329 α): «οί πλεϊστοι (τών πρεσβυτών) ολοφύρον

ται ξυνόντες, τάς έν τη νεοτητι ήδονάς ποθοΰντες καί άνα- 
μιμνησχόμενοι περί τε τάφροδίσια καί περί πότους καί εύω- 
χίας και άλλ’ άττα, ά τών τοιούτων έ'χεται, και άγαναχτοϋσιν 
ώς μεγάλων τινών άπεστερημένοι και τότε μέν εύ ζώντες, rvr 
όέ ονόέ ζωντες.ν

Ταΰτα καί περί τής γνώμης τοΰ Άριστοτέλους.
’Εν Άθήναις τή 4 Όκτωβρίου 1880.

Σταματάς Δ. Βααβης.
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Τρεις τέσσαρας έπιγραφάς έχοντες σήμερον νά έκδοίσωμεν, άρ- 

χόμεθα άπό τής παλαιοτάτης.
1.

.................... '.................... ΕΙ£................................. Διονύσιο;................

................... Νικίας Νικίδο(υς Σφ·,)ήττιος Αισχύλος (..........  

...ρος Άγκυ Εύκρατης Λυσικράτος Επική γραμματε(ΰς .,.
Κυδαθη Αριστόβουλος Βουλάρχο Φλυε Έλπίνο Ε............  

5 ---------- Φιλόξενος Άντιιρώντος Ελευ 
. .Λ.τιμος Θεσπιεύς έπόησεν.

Τριγωνική πλάξ λίθου Πεντελησίου, ής τά άπημβλυμμένα 
ποτέ, ώς ύποθέτομεν, κανονικώς τρία άκρα άπεκρούσθησαν 
πρόπαλαι άνωμάλως, και τό μήκιστόν της τώρα μήκος περιο
ρίζεται είς 0,89 Γαλ. μέτρου, έχει έπί μιας τών άτελώς σω- 
ζομένων καθέτων και ήρέμα ύποκοίλων έπιφανειών τοΰ αυτής 

πάχους, οπερ είναι 0,13 Γαλ. μέτοου, τά ανωτέρω δοθέντα 
γράμματα οχήματος τών καλών τής Ελλάδος χρόνων, τών άρ· 
χών περίπου τοΰ δ', προ Χρ. αίώνος. Ό τελευταίος στίχος, ό 
έκτος, είναι κεχαραγμένος μικροτέροις γράμμασι, ό δέ κολοβώ- 
τατος νΰν πρώτος φαίνεται ότι και άρχήθεν ήτο πρώτος ούδ* ει- 
χεν άλλον ανωτέρω του, διότι τό άποθραυσθέν έκεΐ μέοος λίθου 
είναι έλάχιστον. "Ετι ρητέον, ότι έν άρχή κα'ι έν τέλει τοΰ έ. 
στίχου ό τόπος, όπου έθεσα γραμμάς, είναι κενός γραμμάτων.

Τήν πλάκα ταύτην ευρών ό καθηγητής Άντ. Δαμασκηνός ού 
πρό πολλοΰ έν ταΐς σκαφαϊς, άς πρός κατασκευήν θαλασσίων 
λουτρών έποίησε παρά τήν Φαληρικήν οδόν (10 λεπτά τής ώ
ρας μακράν τών Αθηνών, έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ Ίλισσοΰ, 
παρά τήν έκεΐ νέαν γέφυραν), έδωρήσατο είς τήν 'Αρχαιολογικήν 
'Εταιρίαν.

σΟτι ή πλάξ άνεΐχέ ποτέ τρίποδα μετάλλινου, πειθόμεθα 
ευκόλως βλέποντες τήν άνα> έπιφάνειάν της έχουσαν έν τώ μέσω 
στρογγυλόν κοίλωμα, κατά δέ τά τρία άκρα, άλλα μικρότερα
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κοιλώματα, σαφώς δηλοϋντα, δτι έκεΐ οι πόδες του τρίποδος εί- 

σεχώρουν. 'Υπάρχουσι δ’ έν Άθήναις και άλλαι τοιαϋται πλά- 
κες, άλλ’ ανεπίγραφοι. Πώς δέ αυτή έν θέσει άπομεμακρυσμένγι 
τής πόλεως εύρέθη, άδηλον.

Όποιος δ’ άρά γε ήτο και ό τρίπους, ού έχομεν την έπιγρα- 
φήν; Ήτο χορηγικός, η άλλοΐόν τι ανάθημα έπιμελητών τινων, 
ίσως δέκα, ενός έξ έκάστης φυλής τών Αθηναίων, οιτινες νά είχον 

και ένα γραμματέα; Έπι τή βάσει ταύτης τής ύποθέσεως, κα^ 
βλέποντες δτι, άν και τά γράμματα πάντων τών στίχων φαίνον
ται ώς έν συνεχεία καθ’δλον τό μήκος κεχαραγμένα άνευ αισθητών 
διαλειμμάτων, τό άριστερώτερον δμως τώ όρώντι μέρος αύτών, 
τό περιλαμβάνον τά ρ ο ς Ά γ κ υ και τά Κ υ δ α θ η, δέν είναι 
έπι τής αύτής ακριβώς όριζοντείου γραμμής μετά τών λοιπών 
έπι δεξιά γωρούντων γραμμάτων, άλλ’ ολίγον χαμηλότερα, πα- 
ραδεχόμεθα, δτι ή δλη έπιγραφή άναγνωστέα ώς κατά τρεις,σε
λίδας (στήλας, colonnes) κεχαραγμένη, ών ή πρώτη νά είχε 
ποτέ τρεις δημότας εις τέσσαρας στίχους, ή μεσαία πέντε δη- 
μότας εις πέντε στίχους, ή δέ τελευταία δύο δημότας και ένα 
γραμματέα, δημότην καί αύτόν, είς τέσσαρας στίχους. Ούτω γί
νονται ένδεκα τό δλον άνδρες, έξ ών τά σωζόμενα έξ δημοτικά 

ονόματα εύρίσκονται υπαγόμενα καλώς είς την γνωστήν ήμϊν κα
νονικήν καί έπίσημον σειράν ή τάξιν τών οικείων φυλών, ούτω’ 
οί Άγκυλήθεν είς τήν δευτέραν φυλήν (Αίγήίδα), οί Κυδαθη- 
ναιής είς τήν τρίτην (Παν$ιονίδα), οί Σφήττιοι είς τήν πέμπτην 
(’Ακαμανηΐδα), οί Έπικηφίσιοι είς τήν έκτην (Οίνγ.ΐδα), οί Φλυής 
είς τήν έβδόμην (Κ,εκροπίδα), οί Έλευσίνιοι είς τήν όγδόην (Ίπ- 
ποθωντίδα)' έξέλιπαν δέ τέσσαρα δημοτικά, τής πρώτης (Έρε; 
χθηϊδος), τής τετάρτης (Λεωντίδος), τής έννάτης ^Α ίαντίδος), και 
τής δεκάτης (Άντιοχίδος). Ή δέ δλη έπιγραφή κατά ταϋτα 
άποβαίνει όμοια τή προ 20 έτών έκδοθείση παρ’ ήμών έν τώ ά. 
τόμω τοϋ Φιλίστορος, σελ. 189, ήτις κ’ έκείνη είχε δέκα άνδρας 
δημότας εκ τών δέκα κατά σειράν φυλών καί ένα γραμματέα, 

έτι δέ καί ύπογραμματέα και τέλος τό όνομα τοΰ ποιήσαντος 
τό ανάθημα τεχνίτου Λεωχάρους.
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Τδ δέ κολοβόν έν τή παρούση επιγραφή δνομα τοΰ Θεσπιέως 
τεχνίτου ίσως ήτο Φιλότιμος ή Πολύτιμος. Δέν δύναμαι δέ νά 
ένθυμηθώ τώρα, άν μέχρι τοΰδε και έξ άλλης έπιγραφής έγνώ- 

σθη έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις τοιοΰτο τεχνίτου δνομα. Τά πα- 
λαιά τουλάχιστον βιβλία σιγώσι.

2.
Έπί..............άρ)χοντος, της Αίαντίδος δωδεκάτης “πρυτανείας, ήι 

................ένωνος Έπικηφίσιος έγραμμάτευεν, βουλής ψηφίσματα, 
.. ·ών)ος δγδόει μετ’ εικάδας, τρίτει καί είκοστεΐ τής πρυτανείας, 

έκκλησία έμ Πει)Βαιεΐ· τών προέδρων έπεψήφιζε Ζωΐλος Ζωΐλου Φλυΐύς καί
5 συ μ πρόεδρο Η · εδοξεν τεϊ βουλεΐ· Λυκΐνος Νίκωνος‘Αλιμούσιος εΐπεν* δπ(έρ 

ών άπαγγέλ)λει ό ίερεύς τοΰ Διός τοΰ σωτήρος τοΰ έμ Πειραιεΐ και οί έπιμ(ελη- 
ταΐ ύπέρ τών 1)ερών ών εθυον τώι τε ΔΛ τώι σωτήρι κα'ι τει Άθηναι τει σω(τε!ραι 
και τώι Άσκληπ;Φώι καί τει'Γγιείαι καί το(ΐς άλλ)οις θεοΐς, παραστήσαίντες ώς 
δτι κάλλιστα θύματα; άγαθέι τύχει ;· δεδόχθαι τει)βουλει, τα μέν άγ(αθά δχεσθαι

’Επι στήλης λίθου Ύμηττίου, εύρεθείσης έν Πειραιεΐ κατά τά 
'ϊδραίϊκα (*) πρδ εβδομάδων τινών καί νΰν άποκειμένης έν τω 
δημαρχείω, άναγινώσκονται τά ανωτέρω, οχι άκριβώς στοιχηδόν 
γεγραμμένα γράμμασι τών Μακεδονικών χρόνων, λήγοντος ίσως 
τοΰ δ', πρδ Χρίστου αίώνος.

Ή στήλη σώζει τδ πλεΐστον τοΰ άετωματίου, άπεθραύσθη- 
σαν δέ καί έξέλιπον τά έπί αριστερά τώ δρώντι καί τά κάτω 
μετά τδν θ', στίχον, καί ολίγον μέρος έκ δεξιών. Τδ νυν ύψος 
είναι 0,36, τδ πλάτος 0,43, τδ πάχος 0,10.

*Η ύπόθεσις τοΰ ψηφίσματος έκ τών κοινοτάτων, άτε έπανα· 
λαμβανομένη έν πολλαΐς τοΰ δ', και γ'. αίώνος στήλαις. Άκρι- 
βέστερον τούς χρόνους αύτοϋ νά ορίσω δέν δύναμαι. Λέγω δμως, 
δτι, άν τά ύπδ άλλων τε καί τοΰ Kohler (**) καί τοΰ Harlel

(*; Οΰτω μας είπαν άλλα ώς δηλοΰσι ζωύφιά τινα θαλάσσια άπολε- 
λιθωμένα, τά όποια φαίνονται έν τοΐς θραύσμασι τοϋ λίθου, θά ήτο βε· 
βυθισμένη ποτέ συχνόν χρόνον έν τή θαλάσση ή στήλη. "Αλλως δμως 
έκ τούτου τα γράμματα ούδέν επαθον. Μόνον ή άπόθραυσις μας έστέ- 
ρησε τοΰ λοιπού μέρους τοΰ ψηφίσματος.

(*·) "Ιδε τήν είς τόν άρ. 193 τοΰ II τόμου τοΰ CJA σημείωσίν του 
καί άλλαχοΰ.
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(*), εσχάτως δέ και τοΰ Α. Reusch έν τώ Hermes (τόμ. ιέ. 
τεύχ. ε'.) γραφέντα περί τοΰ τυπικοΰ τών ψηφισμάτων κατά 
τούς Μακεδονικούς χρόνους είναι ώς φαίνονται ακριβή, τδ παρόν 
ψήφισμα δέν θά έγράφη προ τοΰ 320 πρδ Χρ., διότι, πλήν άλ
λων, ύπάρχει έν αύτώ μνεία και συμπροέδρων.

Καί ταΰτα μέν ουτω βραχέως' πληροφορώ δέ τούς άναγνώ· 
στας έτι και τόδε, οτι τδ έν δ', στίχω γράμμα Β είναι όντως 
έπί τοΰ λίθου σαφές κα'ι βαθυχάρακτον βήτα, πάντως δέ κατά 
παραδρομήν τοΰ λιθοκόπου άντί Ρ, ώς νομίζω' διότι τί άλλο έκεΐ 
ήδύνατό τις νά συμπληρώσ-ρ παρ’ δ,τι έγώ έθεσα; ώσαύτως τδ έν 
ή. στίχω Φ είναι καί αύτδ άληθές φΐ, ένώ χρειαζόμεθα ιώτα, 
διότι τίς άλλος παρά τδν ’Ασκληπιόν είναι δίκαιος νά προηγή- 
ται της 'Τγιείας; Δίς λοιπδν έσφάλη δ λιθοκόπος έν τώ σωζο- 
μένω μέρει τοΰ ψηφίσματος και, πάνυ περίεργον, άμφότερα τά 
εσφαλμένα γράμματα είναι έν αυτή τή άκρα, ένθα ή άπόθραυσις.

3.
...Ιο;··*···• ••λ;..........ccf*o|·-·
.. ου και τής προσούσης... 
ς τώι κηπιδίωι ύποκειμ(έ- 

5 νων δραχμών Η Η Η έφ’ ώ(ι 
τε έχειν καί κρατ(εϊν τδν 
ύποθέμενον (κατά συνΟή- 
κας τάς κιιμ(ένας παρά Σ- 
ε’μαλον...................

*Εχει τά ανωτέρω πλάξ λίθου Ύμηττίου παραλληλόγραμμος, 
έπιμηκεστέρα μάλλον ή υψηλότερα (διότι είναι μήκους 0,305, 
ύψους δέ 0,217 καί πάχους 0,050, εύρεθεΐσα πρδ δύο περίπου 
ετών παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Ίλισσοΰ, έν τώ πρδς άνατολάς 
τοΰ Όλυμπιείου κήπω τών άδελφών Τσιαουσοπούλων και παρ’ 
αύτών δωρηθεϊσα είς τδ Μουσεΐον τής Άρχαιολογ. 'Εταιρίας.

(·) Έν τω συγγράμματί του Studien iiber attisches Staats- 
rccht, Wien, 1878, έν σελ. 16 κ. έξ.
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^Οτι ή παρούσα επιγραφή είναι ώς άλλαι πολλαί έν Αττική 

καί αλλαχού εύρεθεϊσαι, ορος κτημάτων 'υποθηκευμένων, φανερόν. 
Δεν είναι όμως έκ τών κοινών, το μέν διά τήν μείζονα τού συ
νήθους εκτασίν της, τό δέ καί μάλιστα διά δύο ίδιώματά της, 
τά έζής. Ό λίθος πρώτον δέν έλαξεύθη, ώς οί πλεΐστοι ή καί 
πάντες ίσως οί μέχρι τούδε γνωστοί, ϊνα έμπαγή ορθός έπί τοϋ 
ύποθηκευμένου χωρίου, άλλά τετραγωνικός ών καί τά κάτω 
άποτετμημένος εύθυγράμμως καί κανονικότατα, ώσαύτως δέ καί 
άνω καί δεξιόθεν καί αριστερόθεν, ύποδηλοΰται ώς πεποιημένος 
ϊνα έντειχισθή πιθανώς έν τή προσόψει τοΰ υποθηκευμένου κτή

ματος, καθώς περίπου τά σημερινά τών ασφαλιστικών εταιριών 
μετάλλινα δελτία έπί τών οικιών προσηλούνται. Δεύτερον, ή έπι
γραφή δέν είναι κεχαραγμένη γλυφάνω, άλλά γεγραμμένη μελάνι, 
'ex « «χ/»'» f , .και οι μεν πρώτοι επτά στίχοι επι επιφάνειας επικεκοουσαενης 

πανταχού μέ κοπίδα καί έχούσης χτενιαίς, ώς λέγουσιν οί σημε
ρινοί ήμών λιθοκόποι, οί δέ τελευταίοι δύο στίχοι έπί λειοτάτης 

σχε^°ν εστιλβωμενης έπιφανειας, ύφ’ ούς μένει έτι τόπος έως 
κάτω, ώς δύο στίχους δυνάμενος νά χωρεσφ, καί αυτός λειότατος. 
Ή άρετή δέ τού μέλανος χρώματος ήτο τόση, ώστε καί έκεϊ οπού 
έπι τής λείας έπιφανειας έβλάφθη περισσότερον είς τό διάστημα 
τών δύο περίπου χιλιάδων χρόνων, όμως άφησε λευκίζοντα ίχνη 
τριών τεσσάρων γραμμάτων έπί τοϋ φυσικού κυανού χρώματος 
τοΰ Ύμηττιου λίθου. Αί δέ τών πρώτων δύο στίχων βλάβαι προέρ
χονται έξ άποθραυσμάτων. Εντελώς δέ σχεδόν έσβέσθησαν μό

νον τα τέλη τών στίχων 6 9. Σχήμα γραμμάτων μ,οι φαίνε
ται το των τελευταίων περίπου Μακεδονικών χρόνιαν, εί και τό 
σίγμα και το έψιλον έχουσι τοιουτο σχήμα C €, οπερ έζηγεΐ- 
ται, νομίζω, έκ τοΰ οτι στρογγυλωτερα ήτο επόμενον ν’ άποβαί- 
νωσι τα γραφιδι και ταχέως γραφόμενα γράμματα, όπως τούτο 

και έν τοΐς έν Αίγύπτω εύρεθείσιν έπιγεγραμμένοις κεραμίοις έκ 
τών Πτολεμαϊκών χρόνων παρετηρηθη καί είπου αλλαχού. Τό δέ 
πί εχει επι τού ημετέρου λίθου βραχύτερον τό έτερον τών σκε
λών και έπιεικώς αρχαΐζει, καθώς και τά επίλοιπα γράμματα. 
Έμακρολόγησα ολίγον περί τούτων, διότι έπεθύμουν νά βεβαιω- 
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θή και έν τούτω τώ δρω εκείνο οπερ πρδ έτών πολλών είπα, 
έκδίδων έν τή έφημερίδι τών Φιλομαθών (φύλλω τής 10 'Οκτω
βρίου 1865) πλείονας τοιούτους ορούς, δτι δηλ. έν τοΐς ’Ρωμαϊκοΐς 
χρόνοις πιθανώς δέν έσυνειθίζοντο πλέον καί προσέθηκά τινα ει
κασίαν περί τούτου έξηγητικήν. Άλλά βεβαίως δέν είμαι τόσον 
amator ingenii mei, ώστε νά μή ύποβάλλω έκών τήν περί τοΰ 
πράγματος κρίσιν καί είς τήν πείραν άλλων έντριβών περί τάς 
έπιγραφάς άνδρών. Ό λίθος είναι έν τώ Βαρβακείω και ό βουλό- 
μενος δύναται νά τόν έξετάστί.

Τέλος λέγω, δτι αμφιβάλλω περί τοΰ όρθοΰ τής συμπληρώ- 
σεώς αου τών τελευταίων δύο λέξεων τής έπιγραφής: παρά 
Σ ε ί μ α λ ο ν' διότι δοτικήν πτώσιν μάλλον ή σύνταξις άπαιτεΐ, 
καθώς έν ένί τών δρων εκείνων, τών έν τή Έφημερίδι τών Φιλο
μαθών έκδοθέντων, άνεγνώσθησαν τά και άλλως πολύ δμοια τών 
νΰν τάδε' «ώστε έχειν καί κρατεΐν τδν θέμενον κατά συνθήκας 
τάς κειμένας παρά Δεινία Εύωνυμεΐ.»4.

Άρχω(ν
Μεννέας Ζω(ΐλου Φλυεύς;............ .. ...

βασι)(εύς
Τιμόστρατος..........................

5 πολέέμαρχος
Άρχικλής Θρασύ/......................

θεσμοθ^έται
Φιλόστρατος Δα...................
Δωρίων ’Αρήου Πα(ιανιεύς
10 Διόδωρος "Ινωπζος..............
Ίσίδοτος Έπικτή(του............
Δώδοτος Διοφα.......... ..
Κλεοφάνης Δημητ^ρίου............
Κήρυξ τής έξ ’Αρήου (πάγου βουλής

15 Εύθύδομος'Ηλιοδώ(ρου...... 
κήρυξ άρχοντο(ς
Φιλιππίδης Γοργίου /.......... ..
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Έχει τά ανωτέρω στήλη "λίθου Πεντελησίου, κολοβή τά άνω 

καί έπί δεξιά τώ δρώντι καί κάτω, ύψους 0,38, πλάτους 0,12, 
■πάχους 0,05. Είπών αυτήν τά άνω κολοβήν, εννοώ δτι έ'λειψεν 
έκεΐ ύπέρ τόν σωζόμενον κανόνα (ον έδήλωσα διά γραμμής) μέ

ρος τι έτι βαθότερον τοΰ "λίθου, είσέχον έπί τινα χιλιοστά, οπερ 
είναι ίσως λ^ίψανον τυμπάνου τοΰ ποτέ έκεΐ υψουμένου άετωμα- 
τίου ή λείψανον εδάφους άλλοίου μετά γλυφής τίνος ή καί γραμ
μάτων έπικεφαλιδείων, κάτω δέ μετά τον ιζ'. στίχον έν αυτή 
τή άποθραύσει τοΰ λίθου υπολείπονται μικρά άνω μέρη γραμ
μάτων καί άλλου στίχου (*).  Ευρέθη ή στήλη αυτή έν τώ έλαι- 
ώνι Αθηνών κατά τήν θέσιν άγ. Ίωάννου τοΰ 'Ρέντη καί ήγο- 
ράσθη ού προ πολλοΰ παρά τής Άρχαιολ. Εταιρίας. Σχήμα γραμ
μάτων το τών 'Ρωμαϊκών χ:όνων.

(*) Εν αυτοΐς διακρίνεταί πως, αν δέν μ’ άπατα ή δρασις, μία όρι- 
ζοντεια άνω κεραία τοϋ γρα'μματος Τ, οΰ εχομεν χρείαν διά τό α ύ λ η- 
τ ή ς. "Ιδί ζατωτίρω.

'Ομοιάζει δέ τό περιεχόμενον τής στήλης ταύτης έν γένει τό 
άλλων τινών έκδοθεισών προ πολλοΰ έν τώ Corp. Inscr. Graec. 
τοΰ Boeckh (ίδε νΰν αυτάς, μετά καί άλλων τεμαχίων, ύστε- 

ρώτερον άνευρεθέντων, έν τώ Corp. Inscr. Attic. III, άρ. 1005 
■1013. Περιέχουσιν έκεΐναι αί στήλαι ονόματα τών έννέα ενιαυ
σίων Άθήνησιν αρχόντων, ένός έκάστοτε έτους, με
τά καί τοΰ ύπηρετικοΰ αύτών, δύο κηρύκων (ένός τής έξ Άρείου 
Πάγου βουλής και ένός τοΰ άρχοντος), ένός αύλητοΰ καί ένός λει
τουργού. Άλλοΐοι δε δύο κατάλογοι σώζονται αρχόντων επωνύ

μων πλειόνων έτών έν σειρά χρονολογική, οί έν CIA, 
III, 1014—1015.

’Εκ τοΰ υπ’ οψιν ημών λίθου προφανές είναι οτι έξέλιπον τέσ- 
σαρες στίχοι οί τελευταίοι, ούτω’

αυλητής 
ό δείνα, 

λειτουργός 
ό δείνα.

Άλλά και ούτως έχων ό λίθος, είναι άξιος λόγου, ώς περι- 
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σώσας ήμΐν όνομα επωνύμου άρχοντος, αγνοουμένου μέχρι τοΰ 
νΰν, τό Μεννέας(*). Πίπτει δέ ούτος πιθανότατα είς τούς χρόνους 
τοϋ Αύγουστου Καίσαρος, ώς τεκμαιρόμεθα έκ τοϋ έν στίχω θ', 
ονόματος τοϋ θεσμοθέτου Δωρίωνος τοΰ Άρήου, ου τό κολοβόν 
νΰν δημοτικόν Π α ... συμπληροΰμεν όχι άπεικότως Π α (ι α νι- 
ε ύ ς.) Παιονίδης έτι ή Πακαλεύς ή Παλληνεύς ή Παμβωτάδης 
ήδύνατο νά συμπληρωθώ, άλλ’ όχι τόσον πιθανώς’ διότι έ'χομεν 

*Αρηον υιόν Δωρίωνος Παιανιέα άναφερόμενον ώς άρχοντα Άθή» 
νησιν έπώνυμον έπί τοϋ έν τη άκροπόλει σωζομένου επιστυλίου 
τοΰ ναοϋ τής θεάς 'Ρώμης και Σεβαστού Καίσαρος (ιδε την 
έπιγρ. έν CIA, III, άρ. 63), οστις ίδρύθη όχι πολύ ίσως μετά 
τό 27 έτος προ Χρ.(**). Ό Δωρίων λοιπόν δ ήμέτερος θεσμοθέ
της είναι ή υιός τοΰ Άρήου έκείνου ή ίσως και πατήρ (κατά τό 
έθος τοϋ νά έπαναλαμβάνωνται έν ταΐς οίκογενείαις τά ονόματα 
άπό πάππου είς έγγονον). Πιθανόν δέ δ νΰν έκδιδόμενος λίθος νά 
είναι παλαιότερος κατά τι τοϋ έν CIA, III, άριθ. 63, καθ’ οσον 
έν έκείνω μέν δ άρ/ων λέγεται «καί ίερεύς Δρούσου ύπάτου», 
έν τούτω δέ όχι (***). Ό Δροΰσος γνωστόν οτι άπέθανε τω 9 πρό 
Χρ. καί ύστερον άποθεωθείς έσχεν έκ κολακεία; π.ός τόν οίκον 
τοΰ Αύγούστου ιερέα έν Άθήναις τόν έκάστοτε έπώνυμον άρχον
τα. Φαίνεται δέ, ότι ή κολακεία αύτη δέν ώμοίαζε τάς σημερι
νά; βραχυχρονίους, άλλά διήρκεσε πολύ, μέχρι τών πρώτων ετών 
τής βασιλείας Αδριανοΰ, ώς εικάζει εύλόγως δ Dittenberger 

έν τώ λήμματι είς τόν άριθ. 1 J09 τοϋ CIA, III, μετά ταϋτα 
δέ έκλείπει ή μνεία «ίερέως Δρούσου ύπάτου» έν ταΐς Άττι· 

καις έπιγραφαΐς. "Αν λ,οιπόν καθ’ δλον τό άπό Αύγούστου μέχρι

(*) Τά τού λίθου Μεννέας Ζω... συμπλήρωσα έκ τών κυρίων 
ονομάτων τών έν τρισΐν έπιγραφαΐς, τή έν CIA, III, 1005 και ταΐς έν 
Έπιτυμβ. ’Αττικ. έπιγρ. έκδ. Σ. Κουμανούδη, 1249 και 1262, πό
σον πιθανώς, άλλοι δς ε’.πωσιν.

(** ) Έν ετει 27 πρό Χρ. έτιμήθη ο Όκταβιανός Καΐσαρ τώ όνόματι 
Σεβαστός= Αύγουστος, διά δόγματος τής έν ‘Ρώμη συγκλήτου βουλής.

(** *) Δεν είναι δηλ. διόλου πιθανόν, οτι έν τώ μετά τά ά ρ χ ω(ν) έκ- 
λιπόντι μέρει τού λίθου ήδόναντο νά χωρέσωσι έν ενι στίχω έκτεινομένφ 
ύπερμέτρως κα'ι δυσαναλόγως τά «και Ιερεύς Δρούσου ύπάτου »

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος γ’.) 20
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'Ακριανού έκατονταετές και πλέον διάστημα χρόνου άπαράβατον 
ήτο τό νά γράφηται πάντοτε « και ίερεύς Δρούσου υπάτου » ό 
έκάστοτε αρχών, πιθανώς είναι παλαιότερος ό λίθος ημών τοΰ 
έτους 9 προ Χρ., εί δέ μη, όχι.

Ζήτημα δέ θέλω νά θέσω τό πώς και ποΰ ήσαν ιδρυμένοι η 

έντετειχισμένοι οί λίθοι ουτοι οί έχοντες τάς άναγραφάς ταυτας 
τών ενός έκάστοτε έτους εννέα αρχόντων. ’Εκ τών έν τώ CIA 
έκδοθέντων εννέα τοιούτων μνημείων τά πλεΐστα η σχεδόν πάν
τα είναι κολοβά, και τά μέν οκτώ εύρέθησαν έν Άθήναις (έπί 
της άκροπόλεως καί είς διάφορα μέρη της κάτω πόλεως), έν δέ 
λέγεται εύρεθέν έν Μαρουσίω. Τοΰτο δέ τό ήμέτερον ίκανώς μα
κράν τών Αθηνών, Σώον δέ, άλλ’ όχι σωότατον, είναι έν μόνον 
τό έν τώ C1G 181 (= CIA, III, ύπ’ άρ. 1005), οπερ πάλαι 
ποτέ έξ Αθηνών υπό τοΰ De Nointel άπαχθέν είς Κωνσταντι- 
νούπολιν, έδημοσιεύθη πρώτον όχι καλώς κατά τά γράμματα 

και άνευ τοΰ σχήματός του ύπό J. Spon έν τώ κατά την Ανα
τολήν περιηγητικώ του βιβλίω, δεύτερον δέ, άφοΰ κατήντησεν 
έκ Κωνσταντινουπόλεως είς τήν έν Παρισίοις Κολβερτίνην βι
βλιοθήκην, έδημοσιεύθη ύπό Montfaucon έν Antiq. expl. 
Suppi. Τ. Π, ρ. 100, tab. 30. Έκεΐ άπεδόθησαν όρθώς τά 
γράμματα καί προσετέθη τό περίγραμμα τοΰ λίθου, οπερ δει

κνύει απλήν έπιμήκη στήλην, άλλως μέν άκόσμητον, έχουσαν 
δέ ύποκάτωθεν τών γραμμάτων άναγεγλυμμένον βότρυν έκ μί

σχου κλήματος κρεμάμενον, ένθεν δέ καί ένθεν αύτοΰ άνά έν ζεύ
γος σταχυων σίτου ορθών, αναθρωσκόντων άπό τής έπιφανείας 
τής γής, μεμορφωμένης κυματοειδώς. Ένεκα τών γλυφών τού
των ο Montfaucon εικασεν, ότι είς άνάμνησιν τελέσεως τών 
μεγάλων Διονυσίων, είς ά ειχέ τι μέρος καί ή Δήμητρα, κατε- 
σκευάσθη τό μνημεΐον τούτο. Έγώ μετά τοΰ Βοικχίου, τοΰ με- 
τεκδόντος τήν επιγραφήν έν τώ C1G. ύπ’ άριθ. 181, δέν συμ
μερίζομαι τήν είκασίαν ταύτην, φρονών ότι άπλώς άναγραφή, 

κατάλογος αρχόντων ενός έτους καί τοΰ υπηρετικού αυτών, είναι 
δ λίθος. Απορώ δέ μόνον περί τών άναγεγλυμμένων Διονυσια
κών και Δημητριακών συμβόλων, τά όποια δ πρώτος έκδοτης 
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τοϋ λίθου Spon διόλου δέν αναφέρει, ό δέ Βοίκχιος τά αναφέρει 
μέν, ώς ίδών αυτά έν τώ συγγράμματι τοϋ Monlfaucon, δέν 
επιβάλλεται δέ και νά τά έξηγήσφ, ίσως διότι τά έθεώρησεν ώς 
άπλοΰν κόσμημα. Ζητήσας δ’ έγώ νά ευρώ που έν βιβλίοις νεω- 
τέροις νέαν τοΰ λίθου άπεικόνισιν, δχι μόνον δέν εύρον τοιαύτην, 
άλλ’ ούδέ καν τινα πληροφορίαν περί τοϋ ποϋ νΰν ό λίθος σώ
ζεται.

Παραδεκτού δέ γινομένου τοϋ οτι χάριν μνήμης απλώς ιστορι
κές άνεγράφοντο κατ’ έτος οί άρχοντες, πρέπει καί τόδε νά γίνν] 
παραδεκτόν, οτι κοινός τις τύπος διά τδ είδος τών μνημείων 
τούτων θά υπήρχε καθιερωμένος καί τόπος δέ, όπου άπετίθεντο 
ή ίδρύοντο ή ένετειχίζοντο, τδ Μητρώον λ. χ. έν τή κάτω πό- 
λει, ένθα έφυλάσσοντο τά δημόσια η κοινά γράμματα, η καί ή 
Άκρόπολις, ίσως δέ καί τά έν τοΐς δήμοις αρχεία, γινομένων 
πλειόνων άντιτύπων της έκάστοτε αναγραφής, ώσαύτως δέ καί 
διά τό άλλο είδος τών μνημείων, έφ’ ών άνεγράφοντο πλειόνων 
ετών άρχοντες επώνυμοι κατά σειράν(*), Άλλά καί εκείνου τοϋ 
είδους δέν εχομεν σωζομένους δλοκλήρους λίθους, έχοντας δηλ. 
καί την κεφαλίδα των επάνω, έξ ής θά έδιδασκόμεθά τι σαφές 
περί τής αύτών άναθέσεως' ώστε πάντων τούτων λαμβανομένων 
ύπ’ οψιν, πρέπει νά είπωμεν, οτι έκ τοϋ μέλλοντος χρόνου και 
έξ ευτυχών, τή βοήθεια μάλιστα τής σκαπάνης, ευρημάτων έχο- 
μεν νά προσδοκώμεν διδασκαλίαν άσφαλή.

’Εν Άθήναις, τή 21 Όκτωβρίου 1880.

Στέφανος Α. Κουμανουδης.

(*) Εκτενής και έπιμελώς συντεταγμένη πραγματεία έςεδόθη τώ 
1867 h Γόθα δπδ τοϋ Καρ. Κουρτίου : Das Metroon in Athen, ais 
Staatsarchiv. (Gymnasialprogramm). Άλλά και έκεΐ ούδέν είδικώς 
άναφερόμενον εις τδ ήμέτερον ζήτημα εδρίσκεται, φυσικω τω λόγω, διά 
τδ ανεπαρκές τών έκ τής άρχαιότητος περισωΟεισών μαρτυριών.20*
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Πρόγραμμα τών έπι τδ ακαδημαϊκόν έτος 1880—81 διδαχθησομένων έν τω έθνικωΠανεπιστημίω μαθημάτων.

'Er rfi &eoJoyixrj Σχο^ϋ·

Δογματική παρά του κυρίου Ζήκου Τώση, επιτίμου καθη- 
γητοϋ, κατά πάσαν δευτέραν καί πέμπτην, ώρα 8—9 π. μ.

Εγκυκλοπαίδεια της θεολογίας παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πά

σαν τρίτην καί παρασκευήν, ώρα 8—9 π. μ.
Ποίμαντορικη, παρά τοΰ αρχιμανδρίτου κ. Ν. Καλογερά, τα- 

κτικοΰ καθηγητοΰ, κατά πάσαν τετάρτην καί πέμπτην, ώρα 
9—10 π. μ.

Χριστιανική αρχαιολογία, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν 
δευτέραν καί τρίτην, ώρα 9 —10 π. μ.

Ερμηνεία εις την Α'. βίβλον τοΰ Σαμουήλ παρά τοΰ κ. Π. 
Παυλίδου, τ. κ., κατά πάσαν τρίτην καί πέμπτην, ώρα 10 

— 11 π, μ.
Εισαγωγή είς τήν Παλαιάν Διαθήκην, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά 

πάν σάββατον, ώρα 10—11 π. μ.
Εβραϊκή γραμματική, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν δευ

τέραν καί παρασκευήν, ώρα 10—11 π. μ.
’Εν τω φροντιστηρίω τής Παλαιάς Διαθήκης, γραμματικαί 

καί έρμηνευτικαΐ ασκήσεις, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν τε
τάρτην, ώρα 10—11 π. μ.

Εισαγωγή είς τήν Καινήν Διαθήκην, παρά τοΰ κ. Ν. Δα- 

μαλά, τ. κ., κατά πάσαν τρίτην, ώρα 11—12 π. μ.
Ερμηνεία είς τά τρία πρώτα εύαγγέλια παρά τοΰ αύτοϋ, 

κατά πάσαν τετάρτην, πέμπτην καί παρασκευήν, ώρα 11 — 12 
π, μ.

Έν τω φροντιστηρίω τής Καινής Διαθήκης, ερμηνεία είς τήν 
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πρδς 'Ρωμαίους ζαι μετ’ αύτην είς την Α'. πρδς Κορινθίους, 
παρά τοΰ αύτοΰ, κατά παν σάββατον, ώρα 11 —12 π. μ.

Εκκλησιαστική ιστορία, και μετά ταύτην συμβολική, παρά 
τοΰ κ. Αναστασίου Διομήδους Κυριαζοΰ, τ. κ. , κατά πάσαν 
δευτέραν, τρίτην καί πέμπτην, ώ?α 4—5 μ. μ.

Απολογητική, παρά τοΰ κ. Σ. Π. Σούγκρα, ύφηγητοΰ, κατά 
πάσαν μέν τετάρτην, ώρα 4—5 μ. μ. , κατά πάν δέ σάββα
τον, ώρα 8— 9 π. μ.

'Ιστορία τών δογμάτων, παρά τοΰ αύτοΰ καθ’ όρισθησομέ» 

νας ημέρας ζαί ώρας.
Πατρολογία, παρά τοΰ αρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Κων- 

σταντινίδου, ύφ., κατά πάσαν τετάρτην καί πάν σάββατον, 
ώρα 8—9 π. μ.

Κατηχητική, παρά τοΰ κ. Ιγνατίου Μοσχάκη, ύφ., κατά 
πάσαν τρίτην καί πέμπτην, ώρα 5—6 μ. μ.

Φροντιστήριον, παρά τοΰ αύτου, κατά πάσαν δευτέραν, ώρα 
5—6 μ. μ.

'Ρητορικαί ασκήσεις, παρά τοΰ αύτοΰ, καθ’ δρισθησομένας η
μέρας καί ώρας.

Β) Er τή Νομική Σχο2$·

Έμπορικδν Δίκαιον, παρά του κ. Γ. Α. 'Ράλλη, τ. κ. , κατά 
πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 8—9 π. μ.

Άστικδν Δίκαιον τών 'Ρωμαίων καί Βυζαντινών, παρά τοΰ 
κ. Π. Παππαρηγοπούλου, τ. κ., κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην 
καί πάν σάββατον, ώρα 8—9 π. μ.

Πολιτική πλουτολογία καί δημοσιολογία, παρά τοΰ κ. I. Α. 
Σούτσου, τ. κ., κατά πάσαν τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 
9—10 π. μ.

1) 'Ιστορία τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, παρά τοΰ κ. Κ. Φρεα- 
ρίτου, τ. κ., κατά πάσαν δευτέραν καί τρίτην, ώρα 9 —10.

2) Εισηγήσεις, παρά τοΰ αύτοΰ, ώρα 9 —10 π. μ.
3) Εκκλησιαστικόν δίκαιον, ώρα 9—10 π. μ.
Συνταγματικόν δίκαιον, παρά τοΰ κ. Σ, Στρέϊτ, τ. κ., κατά
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πάσαν τρίτην, πέμπτην και πάν σάββατον, ώραι 10 —11 π. μ.
Πολίτικη δικονομία, παρά τοΰ κ. Ξ. Ψαρά, τ. κ. , κατά 

πάσαν μέν δευτέραν καί τετάρτην, ώρα 10—11 π. μ., κατά 
πάν δέ σάββατον, ώρα 5—6 μ. μ.

Κληρονομικόν δίκαιον τών 'Ρωμαίων, παρά τοΰ κ. Α. Κρασά, 
έκτάκτου καθηγητοΰ, δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, 

ώρα, 10—11 π. μ.
Γαλλικόν δίκαιον, παρά τοΰ κ. Ν. Δαμασκηνού, τ. κ., κατά 

πάσαν τρίτην, πέμπτην, και πάν σάββατον, ώρα 4—5 μ. μ.
'Ρωμαϊκόν δίκαιον, παρά τοΰ κ. Δ. Θεοφανοπούλου, τ. κ., 

κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 4—5 

μ. μ.
Ερμηνεία τοΰ ποινικοΰ νόμου, παρά τοΰ κ.Κ. Ν. Κωστη, τ. κ., 

κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην καί παρασκευήν, ώρα 5— 6 μ. μ.
'Ρωμαϊκόν δίκαιον, παρά τοΰ κ. Π. Καλλιγά, έπ. καθηγη

τοΰ, κατά πάσαν δευτέραν και τετάρτην, ώρα 5—6 μ. μ.
Ερμηνεία τών τίτλων τοΰ πανδέκτου, παρά τοΰ κ. Β. Τ. 

Οίκονομίδου, έπ. κ. , καθ’ όρισθησομένας Ημέρας καί ώρας.
Οικονομική νομοθεσία, παρά τοΰ κ. Α. Κ. Οικονόμου, ύφ. 

κατά πάσαν τρίτην και πάν σάββατον, ώρα 10 —11 π. μ.
Πολίτικη οικονομία, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν δευτέραν 

και παρασκευήν, ώρα 4—5 μ. μ.
Συνταγματικόν δίκαιον, παρά τοΰ κ. Θ. Ν. Φλογαίτου, ύ<ρ., 

κατά πάσαν παρασκευήν, ώρα 10—11 π. μ.
Πολίτικη οικονομία, παρά τοΰ κ. Τ. Άδαμοπούλου, ύφ., 

κατά πάσαν τρίτην καί παρασκευήν, ώρα 3—4 μ. μ.
Καταστατική, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν δευτέραν καί 

πέμπτην, ώρα 3 — 4 μ. μ.
Συνταγματικόν δίκαιον, παρά τοΰ κ. Α. Στούπη, ύφ., κατά 

πάσαν τετάρτην και παρασκευήν, ώρα 10—11 π. μ.
Φυσικόν δίκαιον, παρά τοΰ κ. Ν. Καζάζη, ύφ., κατά πάσαν 

τετάρτην κα'ι πάν σάββατον, ώρα 3 — 4 μ. μ.
Εγκυκλοπαίδεια τοΰ δικαίου, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πά

σαν δευτέραν.
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Διοικητικόν δίκαιον, παρά του κ. X. Άγγελάκη, ύφ. , κατά 

πάσαν τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 2— 3 μ. μ.

Δημοσιονομια, παρά τοϋ κ, I. Ζωγράφου, ύφ., καθ’ όρισθη- 
σομένας ημέρας και ώρας.

Ιστορία κα'ι εισηγήσεις τοϋ 'Ρωμαϊκού δικαίου, παρά τοϋ κ. 
Ν. Δημαρά, ύφ., καθ’ έκάστην πλήν τοΰ σαββάτου, ώρα 11 — 
12 π. μ.

Πρακτικαι ασκήσεις τοΰ ίσχύοντος άστικοΰ δικαίου, παρά 
τοϋ αύτοϋ, κατά παν σάββατον, ώρα 6—7 μ. μ.

Διοικητικόν δίκαιον, παρά τοΰ κ. Γ. I. Άγγελοπούλου, ύφ., 
κατα πάσαν δευτέραν καί πέμπτην, ώρα 6—7 μ. μ.

Ερμηνεία τοΰ ποινικού νόμου, παρά τού κ. Δ. Βορέ, ύφ. , 
καί περί τών διαφόρων συστημάτων τών φυλακών, παρά τού 

αύτού, καθ’ όρισθησομένας ημέρας και ώρας.

Γ) Er zij Ιατρική ΣχοΛή.

Κλινική ιατρική', παρά τοΰ κ. X. Πρετεντέρη Τυπάλδου, τ. 

κ· , καθ’ έκάστην, πλήν της πέμπτης, ώρα 8—9 π. μ.
Κλινική ιατρική', παρά τοΰ κ. Γ. Α. Μακκά, τ. κ., καθ’ έ-. 

καστην, πλήν τής πέμπτης, ώρα 9—10 π. μ.
Υγιεινή, παρά τού κ. Σ. Κ. Μπαλάνου, τ, κ., καί διευ- 

θυντοΰ τοΰ νοσοκομείου τών συφιλιδικών νοσημάτων, κατά πά
σαν δευτέραν κα'ι τετάρτην, ώρα 9 —10 π. μ.

Συφιλιδικά νοσήματα, παρά τού αύτού, κατά πάσαν τρίτην 

καί πέμπτην, ώρα 12—1 μ. μ.
Κλινική τών συφιλιδικών νοσημάτων, παρά τού αύτού, 

κατά πάσαν μέν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 12 
— 1 μ. μ., κατά πάσαν δέ τρίτην, πέμπτην καί παν σάββα· 
τον, ώρα 3—5 μ. μ.

Ανατομία, παρά τού κ. Δαμιανού Γεωργίου, τ. κ., καθ’ έ
κάστην, ώρα 10—11 π. μ.

Ειδική νοσολογία, παρά τοΰ κ. Γ. Καραμήτσα, τ. κ. ,κατά 
πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 10—11 π. μ.
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Άστυκλινικη, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν τρίτην, πέμ

πτην καί παρασκευήν, ώρα 2—4 μ. μ.
Γενική και παθολογική ανατομία, παρά τοΰ κ. Μ. Χατζη- 

μιγάλη, τ. κ., κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην καί πάν σάβ

βατον, ώρα 10—11 π. μ.
Ασκήσεις μικροσκοπικαί, παρά τοΰ αύτοΰ, καθ’ έκάστην, 

ώρα 2—4 μ. μ.
Χειρουργική κλινική, παρά τοΰ κ. Θ. Άρεταίου, τ. κ., κα

θ’ έκάστην, ώρα 10 1’2—12 π. μ.
Χειρουργική παθολογία, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν τρί

την, πέμπτην καϊ πάν σάββατον, ώρα 5—6 μ. μ.
Μαιευτική', παρά τοΰ κ. Μ. Βενιζέλου, τ. κ., καί διευθυν- 

τοΰ τοΰ μαιευτηρίου, κατά πάσαν δευτέραν, τρίτην, πέμπτην 

καί παρασκευήν, ώρα 11 —12 π. μ.
Νοσήματα τών γυναικών, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν τε

τάρτην καί πάν σάββατον, ώρα 11 — 12 π. μ.
Παθολογία τών παίδων, παρά τοΰ κ. Α. Βιτσάρη, τ. κ. , 

κατά πάσαν τετάρτην, πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 11 

r—12 π. μ.
'Ιστορία της ιατρικής, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν δευτέ

ραν καί παρασκευήν, ώρα 2—3 μ. μ.
Εγκυκλοπαίδεια καί μεθοδολογία της ιατρικής, παρά τοΰ 

κ. Π. Γ. Κυριάκού, τ. κ. , κατά πάσαν δευτέραν, ώρα 11 — 

12 π. μ.
Γενική παθολογία καί θεραπευτική, παρά τοΰ αύτοΰ, 

κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 3—4 

μ. μ.
Φαρμακολογία, παρά τοΰ κ. Θ. Άφεντούλη, τ. κ., κατά 

πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 12—1 μ. μ.

Χειρουργία μετά τοπογραφικης ανατομίας, παρά τοΰ κ. Παύ
λου Ίωάννου, τ. κ., κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί πα

ρασκευήν, ώρα 1—2 μ. μ.
Ασκήσεις χειρουργικής καί τοπογραφικης ανατομίας, παρά 

τοΰ αύτοΰ, έπί τών έκάστοτε τυγχανόντων πτωμάτων.
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Φυσιολογία, παρά του κ. I. Ζωχιοϋ, τ. κ., κατά πάσαν τρί

την, πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 1—2 μ. μ.
Άστυκλινική, παρά τοΰ κ. Δ. Γ. Όρφανίδου, τ. κ., και δι- 

ευθυντοΰ τής άστυκλινικής, καθ’ έκάστην, ώρα 2—4 μ. μ.

Περί οφθαλμικών παθών, παρά τοϋ κ. Α. Άναγνωστάκη, τ. 
κ., καί διευθυντοϋ τοΰ οφθαλμιατρείου, κατά πάσαν δευτέραν, 

τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 2—3 μ. μ.
'Οφθαλμιατρική κλινική, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν δευ

τέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 3 — 4 μ. μ.
Ιατροδικαστική, παρά τοΰ κ. Α. Γεωργαντά, τ. κ. , κατά 

πάσαν τρίτην, πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 2—3 μ. μ.
Τοξικολογικαί ασκήσεις, παρά τοϋ αύτοϋ, κατά πάσαν 

δευτέραν, τετάρτην, καί παρασκευήν, ώρα 3 — 5 μ. μ.

Τοξικολογία, παρά τοϋ αύτοϋ, κατά πάσαν τρίτην, πέμ
πτην καί πάν σάββατον, ώρα 5 — 6 μ. μ.

Ιατροδικαστική, παρά τοϋ κ. Α. Πάλλη, τ. κ. , κατά πά
σαν δευτέραν καί παρασκευήν, ώρα 3—4 μ. μ.

Ιατρική φυσιολογία, παρά τοϋ κ. Κ. Βουσάκη, τ. κ. , κατά 
πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 3—4 μ. μ.

Κλινική τών νοσημάτων τών παίδων (έν τώ βρεφοκομείω), 
παρά τοΰ κ. Α. Ζίννη, έκτάκτου κ. , κατά πάσαν δευτέραν, 
τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 3 — 4 μ. μ.

Ειδική νοσολογία καί θεραπευτική, παρά τοΰ κ. Δ. Αίγινή- 
του, τ. κ., κατά πάσαν τρίτην, παρασκευήν καί πάν σάββα

τον, ώρα 4—5 μ. μ.
Ειδική παθολογία καί θεραπευτική, παρά τοΰ κ. Κ. Π. Δη- 

λιγιάννη, τ. κ., κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί πέμπτην, 

ώρα 4—5 μ. μ.
Χειρουργική παθολογία, παρά τοΰ κ. Σ. Μαγγίνα, τ. κ., κατά 

πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 5—6 μ. μ·

Γενική νοσολογία καί ύγιεινή, παρά τοΰ κ. Γ. Πρινάρη, τ. 
κ., καθ’ όρισθησομένας ημέρας καί ώρας.

Μαιευτική, παρά τοΰ κ. Δ. Κόνσολα, ύφ., κατά πάσαν τε-, 
τάρτην καί πάν σάββατον, ώρα 11—12 π, μ.
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Μαιευτική, παρά τοϋ κ. Κ. Δ. Χατζίσκου, ύφ., καθ’ όρισθτ}- 

σομένας ημέρας καί ώρας.
Χειρουργική παθολογία, παρά τοΰ κ. Σ. Σκιαδαρέση, ύφ., 

κατά πάσαν μέν πέμπτην, ώρα 2—3 μ. μ. , κατά παν δέ σάβ

βατον, ώρα 12—1 μ. μ.
Όφθαλμιολογία, παρά τοΰ κ. Ν. Δελλαπέρτα, ύφ., κατά 

πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 4—5 μ. μ.
Δημοσία ύγιεινη, παρά τοΰ κ. I. X. Βάμβα, ύφ. , κατά πά

σαν τρίτην καί πάν σάββατον, ώρα 11 —12 π. μ.

Συστηματική ανατομική', παρά τοΰ κ. Λ. Παπαϊωάννου, 
κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 5 — 6 

μ. μ.
Γυναικολογία, παρά τοΰ κ. Δ. I. Καρέκλη, ύφ., κατά πά

σαν δευτέραν, τετάρτην καϊ παρασκευήν, ώρα 3—4 μ. μ.
Γυναικολογία, παρά τοΰ κ. Γ. Τζαννετοπούλου, ύφ., κατά 

πάσαν πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 2—3 μ. μ.
Χειρουργική παθολογία, παρά τοΰ κ. Π. Δ. Πατρικίου, ύφ. , 

κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 9—10 

π. μ.
Χειρουργία, παρά τοΰ κ. Τ. Φ. Λούη, ύφ., κατά πάσαν τρί

την καί πάν σάββατον, ώρα 3—4 μ. μ.

Ασκήσεις χειρουργίας, παρά τοΰ αύτοϋ, έπί πτωμάτων.
Ανατομία, παρά τοϋ κ. X. I. Όλυμπίου, ύφ. , τρις της 

εβδομάδας, καθ’ όρισθησομένας ημέρας καί ώρας.
Ειδικά) νοσολογία καί θεραπευτική, παρά τοΰ κ. Ν. Λαμπα- 

δαρίου, ύφ., κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, 

ώρα 2—3 μ. μ.
Ειδική παθολογία, νοσήματα τοΰ λάρυγγος καί τών ανα

πνευστικών οργάνων, παρά τοΰ κ. Ν. Γ. Μακκά, ύφ. , κατά 
πάσαν τρίτην καί πάν σάββατον, ώρα 2—3 μ. μ.

Α) 'Ev zfj ΦιΑοσο^ιχτι ΣχοΛή. 

α) ’Εν τω φιλολογικω τμηματι.

'Ιστορία της αρχαίας τέχνης, παρά τοΰ τοΰ κ. Άθ, 'Ρουσο
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πούλου, τ. κ. , κατά πάσαν τρίτην και παρασκευήν, ώρα 8— 
9 π. μ.

’Εν τω φροντιστηρίφ, ερμηνεία Παυσανίου, παρά τού αυτού, 
κατά πάσαν τετάρτην, ώρα 8—9 π. μ.

Ελληνική αρχαιολογία, παρά τού αύτού, κατά πάν σάβ
βατον, ώρα 8—9 π. μ.

Άρχαιολογικαί άσκη'σεις, παρά τού αύτού, καθ’ δρισθησο- 
μενας ημέρας καί ώρας.

Ερμηνεία τών Άριστοφάνους Βατράχων, παρά τού κ. Σ. 
Φιντικλέους, τ. κ. , κατά πάσαν δευτέραν, ώρα 8—9 π. μ.

Αρχαία ελληνική γραμματολογία, παρά τού αύτού, κατά 
πάσαν πέμπτην, ώρα 8—9 π. μ.

Ερμηνεία Θουκυδίδου, έν τω φροντιστηρίω, παρά τού αύ- 
τού, κατά πάν σάββατον, ώρα 9—€0 π. μ.

'Ιστορία τής φιλοσοφίας, παρά τού κ. Ν. Κοτζιά, τ. κ. , 
κατά πάσαν μέν τετάρτην, ώρα 9—10 π. μ. , κατά πάσαν 
δέ δευτέραν, παρασκευήν καί πάν σάββατον, ώρα 10—11 

π. μ.
Περί τής τών 'Ρωμαίων σατυρικής ποιήσεως καί ερμηνεία 

εις τούς σατυρικούς Ίουβενάλιον και Όράτιον, παρά τοΰ κ. 
Εύθ. Καστόρχη, τ. κ. , κατά πάσαν δευτέραν και τρίτην, ώρα 
9—10 π. μ.

Τά τής λατρείας τού θείου καθ’ "Ελληνας, παρά τού αύτοΰ, 
κατά πάσαν πέμπτην καί παρασκευήν, ώρα 9—10 π. μ.

'Ιστορία τού ελληνικού έθνους, παρά τού κ. Κ. Παπαρρη- 
γοπούλου, τ. κ. κατά πάσαν τρίτην, τετάρτην καί πέμπτην, 
ώρα 10—11 π. μ.

Φιλοσοφία τής ιστορίας, περί ασιανών πολιτισμών, παρά 
τού κ. Φ. Πυλαρινού, τ. κ. , κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην 

καί παρασκευήν, ώρα 11 —12 π. μ.
'Ελληνική μετρική, παρά τού κ. Δ. X. Σεμιτέλου, τ. κ., 

κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην και πάν σάββατον, ώρα 11 — 

42 π. μ.
’Εζήγησις τής Σοφοκλέους Ήλέκτρας, παρά τού κ. Κ. S.
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Κόντου, τ. κ. , κα'ι διευθυντοϋ τοΰ φιλολογικού φροντιστηρίου, 
κατά πάσαν δευτέραν καί τρίτην, ώρα 12 —1 [Λ. [Λ.

’Εν τω φροντιστηρίω, παλαιογραφικά προβλήματα και ά- 

σκησις εις το ελληνιστί γράφειν, παρά τοΰ αύτού, κατά πά
σαν πέμπτην, παρασκευήν καί πάν σάββατον, ώρα 12 — 1 μ. μ.

Περί τοΰ αρχαίου ελληνικού έπους καί ιδίως περί τών 'Ομη

ρικών ποιημάτων, ώς εισαγωγή είς τύν 'Όμηρον, παρά τοΰ κ. 
I. Πανταζίδου, τ. κ,, κατά πάσαν πέμπτην καί παρασκευήν, 

ώρα 3— 4 μ. μ.
Ερμηνεία τοΰ Ξ της Όδυσσείας, παρά τοΰ αυτοΰ, κατά 

πάσαν δευτέραν καί τρίτην, ώρα 3—4 μ. μ.
Ερμηνεία τοΰ έννάτου καί τοΰ δεκάτου τών Κικέρωνος Φι

λιππικών λόγων, έν τώ φιλολογικω φροντιστηρίω, καί άσκη- 
σις είς το λατινιστί γράφειν, παρά τοΰ κ. Σ. Α. Κουμανούδη, 

τ. κ., κατά πάσαν τρίτην καί πέμπτην, ώρα 4— 5 μ. μ.
Ερμηνεία είς την Μήδειαν τοΰ Εύριπίδου, παρά τοΰ κ. Γ. 

Μιστριώτου, τ. κ., κατά πάσαν δευτέραν καί τετάρτην, ώρα 

4—5 μ. μ.
Ελληνική γραμματολογία, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν 

παρασκευήν καί πάν σάββατον, ώρα 4—5 μ. μ.
Βυζαντινή ιστορία, παρά τοΰ κ. Σ. I. Τσιβανοπούλου, τ. κ, 

κατά πάν μέν σάββατον, ώρα 4—5 μ. μ. , κατά πάσαν δέ δευ

τέραν καί τετάρτην, ώρα 5—6 μ. μ.
Άναπτυξις τών άρχαίων ελληνικών διαλέκτων έπί διαλε

κτικών επιγραφών, παρά τοΰ κ. Μιχαήλ Δέφνερ, ύφ., κατά 
πάσαν τρίτην καί πέμπτην, ώρα 10 —11 π. μ.

'Ιστορία τών εικαστικών τεχνών παρ’ "Ελλησιν, ίδια δέ τής 

πλαστικής, παρά τοΰ κ Κυριάκού Μυλωνά, ύφ., κατά πά
σαν τρίτην καί πέμπτην, ώρα 5— 6 μ. μ.

Πρακτικαί ασκήσεις έπί τών σωζομένων μνημείων, παρά 
τοΰ αϋτοΰ, άπαξ τής εβδομάδας, καθ’ όρισθησομένην ημέραν 

καί ώραν.
Ελληνική ιστορία, παρά τοΰ κ. Σ. Π. Λάμπρου, ύφ., κατά 

πάσαν παρασκευήν, ώρα 5—6 μ. μ.
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Γραφογνωσία μετ’ ασκήσεων, παρά τοϋ αύτοϋ, κατά πάσαν 

τετάρτων καί πάν σάββατον, ώρα 10—11 π. μ.
Λογική καί εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν, παρά τοϋ κ. Χρ. 

Παπαδοπούλου, ύφ. , κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί πα
ρασκευήν, ώρα 10—11 π. μ.

'Ρωμαϊκή γραμματολογία, παρά τοϋ κ. Σ. Κ. Σακελλαρο- 
πούλου, ύφ. , κατά πάσαν δευτέραν κα'ι παρασκευήν, ώρα 
4—5 μ. μ.

'Ιστορία τής έλληνικής καλλιτεχνίας, παρά τοϋ κ. Π. Καβ- 
βαδία, κατά πάν σάββατον, ώρα 5—6 μ. μ.

'Ερμηνεία τών μνημείων Αθηνών, παρά τοϋ αύτοϋ, καθ’ ό- 
ρισθησομένην ημέραν και ώραν.

Μυθολογία έν τή τέχνη, παρά τοϋ αύτοϋ, κατά πάσαν πέμ
πτην, ώρα 3 — 4 μ. μ.

'Ιστορία τής φιλοσοφίας, παρά τοϋ κ. Π. Γρηγοριάδου, ύφ., 
κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην, παρασκευήν καί πάν σάβ
βατον.

β) ’Εν τω φυσιχφ τμήματι.

Γενική χημε α, παρά τοϋ κ. Α. Κ. Χρηστομάνου, τ. ζ., 
καί διευθυντοϋ τοϋ χημείου, καθ’ έκάστην, ώρα 8 — 9 π. μ. 

Ασκήσεις πρακτικαί τών φαρμακοποιών, ιατρών καί φυσι
κών έν τώ χημείω, παρά τοϋ αύτοϋ, καθ’ έκάστην, ώρα 9 — 12 
π. μ. καί 3—6 μ. μ.

Όργανική χημεία, παρά τοϋ αύτοϋ, κατά πάσαν τρίτην, 
πέμπτην καί πάν σάββατον, ώρα 4—5 μ. μ.

Πειραματική φυσική, παρά τοϋ κ. Δ. Σ. Στρούμπου. τ. κ. , 
κατά πάσαν δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 9—10 
π. μ., κατά πάσαν δέ τίρτην, πέμπτην και πάν σάββατον, ώρα 

11 - 12 π. μ.
Ανώτερα οπτική, παρά τοϋ αύτοϋ, καθ’ όρισθησομένας ή- 

μέρας και ώρας.

Ανατομία, όργανογραφία και φυσιολογία τών φυτών, παρά 
τοϋ κ, Θ. Γ. Όρφανίδου, τ, κ., κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην
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και πάν σάββατον, ώρα 9 —10 π. μ. καί ώρα 11—1$ π. μ.

Γεωλογία, παρά τοΰ κ. Κ. Μητσοπούλου, έκ. κ. , κατά 
πάσαν δευτέραν, τετάρτην και παρασκευήν, ώρα 11 —12 π. μ.

Όρυκτολογικαί ασκήσεις, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάν σάβ

βατον, ώρα 2—4 μ. μ.
Ζωολογία, παρά τοΰ ζ. Ήρ. Μητσοπούλου, τ. κ., καθ’ έ

κάστην, πλην τοΰ σαββάτου, ώρα 2—3 μ. μ.
Ασκήσεις έν τω φαρμαζευτιζω φροντιστηρίω και πρακτικόν 

φαρμακευτικόν μάθημα, παρά τοΰ κ. Γ. Ν. Ζαβιτσάνου, τ. κ. , 

καί διευθυντοΰ τοΰ φαρμακευτικού φροντιστηρίου, κατά πάσαν 
δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 2—4 μ. μ.

Φαρμακευτική πειραματική χημεία, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά 
πάσαν δευτέραν, τετάρτην, παρασκευήν καί πάν σάββατον, 

ώρα 4—5 μ. μ.
Χημεία έφηρμοσμένη είς την ιατρικήν, παρά τοΰ κ. Ίωάννου 

Γ. Ίωάννου, ύφ. , κατά πάσαν πέμπτην καί πάν σάββατον, 

ώρα 4 — 5 μ. μ.
Πειραματική φυσική, παρά τοΰ κ. Τιμολέοντος Α. Άργυρο- 

πούλου, ύφ., κατά πάσαν παρασκευήν, ώρα 1—2 μ. μ.
Άνωτέρα μαθηματική οπτική, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πά

σαν τετάρτην, ώρα 4—5 μ. μ.

γ) Έν τψ μαθηματικω τμηματι.

Θεωρητική αστρονομία, παρά τοΰ κ. Δ. Κ. Κοκκίδου, έκ. 

κ , κατά πάσαν δευτέραν καί πέμπτην, ώρα 9—10 π. μ.
Στοιχεία αστρονομίας, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν τε

τάρτην και πάν σάββατον, ώρα 9 —10 π. μ.
Αναλυτική γεωμετρία τριών διαστάσεων, παρά τοΰ ζ. Β. 

Λάζωνος, τ. κ. , κατά πάσαν τρίτην, πέμπτην καί πάν σάβ
βατον, ώρα 10—11 π. μ.

Άνωτέρα άλγεβρα, παρά τοΰ ζ. Άθ. Κυζιζηνοΰ, τ. ζ. , 
κατά πάσαν τετάρτην καί πάν σάββατον, ώρα 3—5 μ. μ.

'Ολοκληρωτικός ύπολογισμός, παρά τοΰ αύτοΰ, κατά πάσαν 
τετάρτην καί πάν σάββατον, ώρα 5—6 μ. μ.
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Κινηματική, παρά τοΰ κ. Ν. X. Νικολαΐδου, τ. κ., κατά 

πάσαν τρίτην, ώρα 5—6 μ. μ.
Τριγωνομετρία, παρά τοΰ αύτοϋ, κατά πάσαν παρασκευήν, 

ώρα 5 — 6 μ. μ.
Θεωρητική μηχανική, παρά τοΰ ύφ. , κ. Ίωάννου Χατζη- 

δάκη, κατά πάσαν τρίτην καί πέμπτην, ώρα 5—6 μ. μ.

ΜετεωροΛογικαΙ παρατηρήσεις κοινοποιηθ είσαι 
έκ τοϋ άστεροσκοπεΐον Αθηνών.

Ιούνιος (e. Ν.) 1880.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

749,81 χμ.
753,44 (τήν Γν)
743,51 (τήν 20η

Θερμόμετρον έζ.

Μέση θερμοκρασία
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

26,91
33, 4 (τήν 8719)
17, 2 (τήν Ρν)

Ήμέραι βροχής 5 (ποσον τοΰ καταπεσόντος ύδατος 8,93 
γμ.), άστραπών 5, βροντών 2. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 27 ημέ
ρας ΙΝΔ, 1 Β, 1 ΒΑ, 1 Α.

Μέση θλίψις
Μεγίστη η
Ελάχιστη »

Ιούλιος.
Βαρόμετρον.

749,83
755,66 (τήν 25η
744,23 (τήν 28η

Θερμόμετρον.

Μέση θερμοκρασία 29,03
Μεγίστη » 37, 6 (τήν 24η
’Ελαχίστη » 18, 3 (τήν Ρν)

Ήμέραι βροχής 4 (ποσον τοΰ καταπεσόντος ύδατος 1,33 
χμ.), άστραπών 1, βροντών 1. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 4 ημέρας 
ΝΔ, 1 Δ, 23 ΒΑ, 2 Α, 1 Ν.
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Αύγουστος.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις
Μεγίστη »

749,25
754,72 (τήν 29ην)

Ελάχιστη » 743,56 (τήν 3ην)
Θερμόμετρον.

Μέση θερμοκρασία 27,39
Μεγίστη » 34, 8 (τήν 1η)
Ελάχιστη » 17, 9 (τήν 20 )

'Ημέραι βροχής 5 (ποσδν τού καταπεσόντος ύπατος 62,90 
χμ.), αστραπών 9, βροντών 2. 'Ανεμοι έπνευσαν κατά 20 ήμε- 
ρας ΝΔ, 1 Δ, 5 ΒΑ, 3 Α, 3 Ν.

Σεπτέμβριος.
Βαρόμετρον.

Μέση Οέψις 7 ,
Μεγίστη » 758,78 (την
Έλαχίστη » 746,13 (τήν 24ην)

Θερμόμετρον.
Μέση θερμοκρασία 23,49
Μεγίστη » 31, 5 (τήν 9ην)
Ελάχιστη » 13, 9 (τήν 29

'Ημέραι βροχής 5 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος ύπατος 38,80 
χμ), αστραπών 5, βροντών 1. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 11 ημέ
ρας ΝΔ, 3 Β, 11 ΒΑ, 1 Α, 4 Ν.

Ό κ τ ώ β ρ ι ο ς.

Μέση θλίψις
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

Βαρόμετρον. 
753,16 
758,13 
744,02

Θερμόμετρον.

(τήν 12ην)
(τήν 25ην)

Μέση θερμοκρασία
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

20,54
29, 6 (τήν 1Γν)
11,4 (τήν27ην)

'Ημέραι βροχής 5 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος ύπατος 17,75 
χμ), δρόσου 7 (ποσδν τοϋ ύδατος 0,52 χμ.), αστραπών 4, βρον
τών 3. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 23 ημέρας ΝΔ, 4 ΒΑ, 4 Ν.
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(Ώς άπόσπασμα Ικ τών προλεγομένων ε’ς τα άρτι άνακαλυφθέντα και 
τδ τής έκδόσεως ®ώς άναμένοντα ύπομνήματα τού Ζιγαβηνοΰ είς τάς 
έπιστολάς τοΰ άποστόλου Παύλου καί τάς Καθολικάς.)

Αλέξιος Α' δ Κομνηνδς παρά πάντων τών ιστορικών δμοφώ- 
νως τάσσεται έν τοΐς δοζιμωτέροις τών έν Βυζαντίω βασιλευ- 
σάντων. 'Υπ’ αύτοΰ έζεδόθησαν νόμοι καλοί τε και ευεργετικοί, 
είς πάντας τούς τής διοικήσεως κλάδους άφορώντες. Καί ή μέν 
έμπορία, προστασίας τυγούσα ίσχυράς, κατέστη ήδη ανθηρότερα 
ή πρότερον. Ταϊς δέ τέχναις έχορηγήθη έμψύχωσις ικανή. Τών 
δέ μαθήσεων καί τών γραμμάτων ού μικράν έποιεΐτο δ βασιλεύς 
ούτος τήν φροντίδα. 'Η δέ κρίσις ιστορικού τίνος, συγχρόνου τώ 
Άλεξίω, καθ’ ήν ούχ ώς έδει έτίμα τούς λόγους (α\ δόσεώς τί
νος πικρίας ήμΐν γε ούκ άμοιρος ούσα φαίνεται' διότι τδν έν λό- 
γοις καί συλλόγοις άνδρών πεπαιδευμένων τήν έαυτού έκθρεψά- 
μενον θυγατέρα ούκ ά'ν τις είχε μετά λόγου καλέσαι τών λόγων 
καί τών λογιών καταφρόνησήν. ’Άλλως τε δέ καί αύτδς ούτος δ 

ίστορικδς έπανορθοΐ έαυτδν έν οίς περί τε τής Κομνηνής ’Άννης 
λέγει (β) καί περί τών σχολείων, τών ίδρυθέντων παρά τού αύτοΰ 
αύτοκράτορος (γ). Όμοίως δέ καί τά τοΰ στόλου, άμελώς ήδη 
πρότερον διακείμενα, έβελτιώθησαν’ καί τά τοΰ στρατού μάλιστα

(α) Ζωναρ. Χρον. βιβλ. ΙΗ’. σελ. 325. «Λόγους ούχ ώς έδει τιμών 
»(ο Αλέξιος), τέως δέ γε τιμών».

(δ) Αύτόθι. «Ή "Αννα τής έν λόγοις παιδείας άντείχετο, και τήν 
»γλώτταν ειχεν ακριβώς άττικίζουσαν, και τδν νοΰν πρδς ύψος θεωρη- 
»μάτων όξύτατον. . . προςετετήκει γάρ τοΐς βίβλοις καί λογίοις άνδράσι, 
»καί ού παρέργως ώμίλει αύτοΐς».

(γ) Αύτόθι. σελ. 308. Και Άλεξ. βιβλ. ΙΕ', σελ. 1165. «Και εστιν 
))ίδεΐν καί Λατίνον ένταΰθα (έν τώ Διδασκαλείω) παιδοτριβούμενον, καί 
«Σκύθην έλληνίζοντα, καί Ψωμαΐον τά τών 'Ελλήνων συγγράμματα 
»μεταχ ειριζόμενον, και τδν αγράμματον 'Έλληνα όρθώς έλληνίζοντα».

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος δ'.) 2 I
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ίδιαζοόσης ετυχον προνοίας’ διότι ό βασιλεύς ούτος είχεν άφ’ έ- 
αυτοΰ καινόν παρατάξεως σχήμα έπινοήσας, και τούς στρατιώ- 
τας έπιμελώς κατ’ αύτό έξεπαίδευεν (α). ’Ών δέ κα'ι περί τά 

πολεμικά μαχιμώτατος έν τοΐς πλείστοις τών κατά Φράγκων, 
Τούρκων καί Σκυθών πολέμων άνεδείχθη εύτυχής.

Ούχ ήττον δέ καθ’ ημάς βασιλεΐ πρέπουσα ην αύτου καί ή 
έξις εις τό έγκύπτειν συντόνως μελέταις θεολογικαΐς’ ών τών 
προ αύτοϋ έν Βυζαντίω βασιλευσάντων οί πλεΐστοι, είτε τελέως 
παραμελοϋντες, είτε όδοΰ πάρεργον άπτόμενοι, κακώς ποιοϋντες 
ήρκοΰντο, ωςπερ οί πολλοί τών ανθρώπων, είς ατελείς καί στοι- 
χειώδεις της χριστιανικής θρησκείας γνώσεις. Άλλ’ ό Αλέξιος, 

καίπερ μυρίων πραγμάτων άνθολκαΐς έκάστοτε περισπώμενος, 
δμως έν ώραις τακταΐς ταΐς θείαις έσγόλαζε Γραφαΐς, καί άν- 
δρασι συνδιέτριβεν έλλογιμοις ΓΌτι δέ παρά τό θεοφιλές καί 

πολιτικόν ήν άμα τό ρυθμιζειν εαυτόν καί κατά τοΰτο ταΐς πε- 
ριστασεσιν, εντεύθεν δήλον. Τό πανταχόθεν υπό παντοίων έγθρών 
καταπολεμούμενου καί δονούμενον Κράτος έδεΐτο μάλιστα όμο- 
νοίας εσωτερικής, ην άρδην είώθασιν άνατρεπειν αί θρησκευτικά: 
διχοστασιαι και εριδες. Τοΰτο ό αύτοκράτωρ ήπίστατο κάλλι· 

στα. Επομένως υπ’ αυτών τών πραγμάτων ήναγκάζετο, φιλό- 
τιμος άλλως ών, ΐνα έ'χη έαυτόν καί κατά τοΰτο τό μέρος έφω- 
διασμενον γνωσεσι και ιδεαις θεολογικαΐς ού ταΐς κοιναΐς. Εί δέ 

τι και το ατοπον εποιει μή απαξιών και προσωπικώς συζητεΐν 
τοΐς εις τα δόγματα τής Εκκλησίας νεωτερίζουσιν, ή τά τών 

αιρέσεων νοσούσι, και θρησκευτικά ίδια συστήματα συγκροτεΐν 
σ^ουδάζουσιν, ους ως αντικρυς τα τοΰ Κράτους θεμέλια ύποσκά- 

πτοντας ευλόγως έξελαμβανεν, ήμεΐς γε ούκ οίδαμεν. Διό καί τω

(α) Άλες. ΙΕ', σελ. I 128.

Ζιγαβην. έν Δογμ. πανοπλ. έν αρχή. ((Καιρούς άποταςάμενος 
»ko Αλεςιος) τή μελετη τών θεόπνευστων Γραφών, οτε και μικράν έκε- 
Μχειριαν ηγεν ^απο τών δημοσίων και κοινωφελών φροντίδων, άναγνώ· 
))σει φιλοπονω συντόνως έαυτον έπεδίδου, συναιρούμενους εχων τούς πα- 
;»ρατυχοντας τών ελλογίμων, ών πολλών καί καλών εύπορειν εΐωθεν 
»άεί τά βασίλεια».
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Ζιγαβηνώ συνευδοκοϋμεν, δίς παρευρεθέντι έν τοιαύταις πρός 

τοιούτους συζητήσεσι τοϋ αύτοκράτορος, και άγασθέντι αύτοϋ, 
και ώς τι άξιόΧογον παρασημειωσαμένω τήν τε περί τά θεολο- 
γικά αύτοϋ τριβήν καί τήν ευχέρειαν, μεθ’ ής ήτοι κατέβαλλεν 
αύτούς ή παρηνει, ή μετέπειθε περί επιστροφής είς τούς κόλπους 
τής Εκκλησίας (α).

'Ομοίως είς επαναγωγήν είς τήν πρός τήν Εκκλησίαν ένωσιν 
τών άνά τήν Θράκην διεσπαρμένων Παυλικιάνων, ή Παυλοϊωάν- 
νων όρθότερον, ό τρόπος ούτος τής ένεργείας αύτοϋ έκ τών άπο- 
τελεσμάτων έδείχθη πολιτικώτατός τε καί ώφελιμώτατος’ διότι 
μετά στρατείας έπιμόχθους αναψυχής χάριν διατριβών περί τήν 
Φιλιππούπολιν, τούς τοιούτους όντας τώ πλήθει πολλούς, καί 
ιδίας άποτελοϋντας θρησκευτικάς ομάδας, συντόνω τή σπουδή 
έσπούδαζε, καί δή καί αύτοπροσώπως, ϊνα συνάψ·ρ τή Εκκλη
σία' τοϋθ’ οπερ κατά τό πλεΐστον καί κατώρθωσεν (β).

’Αλλ’ έτι έζφραστικωτέραν τήν άξιόλογον ταύτην τοϋ αύτο
κράτορος Αλεξίου διάθεσιν όρώμεν έκδηλουμένην έν ω προςηνέ- 
χθη τρόπω πρός τήν ά'ρτι άναφανεΐσαν τών Βογομίλων αϊρεσιν, 
φοβεράν ούσαν καί έπικίνδυνον. Πλήν περί ταύτης ό λόγος εύθύς 
παρακατιών. Ένταϋθα δέ παρεκβατικώτερον είρήσθω, οτι ά'λλως 
περί τούτου δοκεΐ πολυμαθεΐ τινι τών αλλογενών, άνεστραμμέ-

(α) Αυτόθι. «Ένθεν τοι και τήν γλώτταν ταΐς παρατρίψεσι τών τοιού- 
ίτων λόγων άκονηθείς αμφίστομος άπετελέσθη μάχαιρα κατά τών βλα- 
«σφήμων δογμάτων και διδαγμάτων, και πέλεκυς κόπτων πέτραν, τό 
»τής Γραφής είπεΐν, τήν σκληρόν και πεπωρωμένην αναισθησίαν τών 
Λθεομάχων, ώς αυτός έγώ δίς παρατυχών διαλεγομένω κατενόησα, και 
«παρεσημειωσάμην».

(β) Ζωναρ. αύτόθι. 1Η'. σελ. 316. «Περί τήν Φιλιππούπολιν ό Άλέ. 
»ξ·.ος σκηνωσάμενος, έκεϊ τόν έαρινόν τε καιρόν καί τόν θέρειον, ήδη δέ 
καί πολύ τοϋ μετοπώρου διέτριβε. Και ήν εργον αύτω τής έκεΐσε δια- 
»τριβής ή μετά τών Μανιχαίων διάλεξις, ους Παυλικιάνους ή δημώδης 
^ονομάζει φωνή (πολύ γάρ τοϋτο τό γένος έν τή χώρα ταύτη κατφκι- 
»σται, τοϋ βασιλέως Ίωάννου τοϋ Τζιμισκή μεταγαγόντος έκ τήςΈωας 
»αύτό καν ταύτη έγκατοικίσαντος)· οις διαλεγόμενος πολλούς πρός τήν 
^ορθόδοξον πίστιν μετήνεγκεν».

21*
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νως πασών και τών πράξεων και τών έξεων τών Βυζαντίων άν- 
τιλαμβανομένω. Ούλμαννος καλείται ό άνήρ, καί έν τοΐς θεολό
γοι; ούκ άσημος κρίνεται. Ος τόν μέν Αλέξιον ώς κατατριβό- 
μενον δήθεν περί τά θεολογικά καί σφοδρώς καταδιώκοντα τήν 
βογομιλικήν πλάνην, μέμφεται’ τοΰ δέ ήμετέρου Εύθυμίου, επαι
νούντο; αυτόν έπί τούτω, δεινότερου καθάπτεται. Λέγει δέ έπί 
λέξει’ «Άλλ’ο,τι τώ αύτοκράτορι τούτω έλαχίστην περιποιεϊ 
«τιμήν, ό έστιν ή άπρεπης αύτοΰ εις δογματικά; έριδα; τάσι;, 
«καί ή προ; διωγμού; ροπή, τοΰτο πρό πάντων παρά τοΰ Εύθυ- 
»μίου έξαίρεται’ διότι γνωστόν πώ; ό Αλέξιο; προσηνέχθη πρός 
«τούς τότε αιρετικούς, καί ιδίως τού; Βογομίλους’ δι’ οϊα; άγε- 
«νοΰς απάτη; αύτού; συνέλαβε, καί μεθ’ οϊα; άντιχριστιανικής 
«σκληρότητας έτιμώρησεν. Άρα ο ό Εύθύμιος αναφέρει ώς μέγαν 
«αύτοΰ έπαινον' ήτοι ότι ό αύτοκράτωρ Αλέξιο; μη άρκούμενος 
«τή στοιχειώδει ομολογία τής πίστεω; παντοιοτρόπω; έσπού- 
«δασεν ϊνα συλλέξη καί συναρμολόγηση τά δόγματα της Όρθο- 
«δοξίας’ καί οτι περί ούδέν άλλο έφιλοτιμεΐτο τοσοΰτον, όσον 
«περί τό καταθλίβειν τά; αιρέσεις, τοΰτο τοΐς ώσίν ημών ηχεί 
«ώς ειρωνεία (!) σχεδόν (α).

Καί ταΰτα μέν ό Ούλλμαννος, ος αύθις ήμΐν συναντήσει προϊ
όντος τοΰ λόγου, τή μακρα συνήθεια τών πλείστων κατά την 
έσπερίαν λογιών πιστώς επόμενος. Τό δ’ αληθές είπεΐν, ο Αλέ
ξιο; έν τή περί ής δ λόγος αίρέσει ανατρεπτικούς καί ανόσιους 
άνακαλύψας σκοπούς, ούτε άδρανής ούτε αδιάφορος διέμεινεν, 
ώςπερ και έδει' άλλά πρός καιρόν πάντα τά άλλα δεύτερα ήγη· 
σάμενος εαυτόν ολως έπί ταύτης συνεκέντρου (β).

(α) Ullmann. Nicolaus von Metbone, Euthymius Zigabenus 
und Nicetas Cboniates, oder die dogmatiscbe Enlwikelung der 
griechishen Kirche im zwolften Jahrhundert. έν τω περιοδικ. 
Stud. und Kritik. 1831. σελ. 667.

(β) Άλεξ. βιβλ. ΙΕ'. σελ. 4 169. «Άπάρτι τό πολύ τής τών έσπε- 
υρίων και Ιωων άποθέμενος φροντίοος πρός τό πνευματικώτερον εαυτόν 
«έπέτεινεν».
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νΗ^-/ι δ’ ώρα και τά κατά την βογομιλικήν έκθέσθαι αϊρεσιν, 

μεγάλως τε συνταράξασαν τότε τάς συνειδήσεις τών ανθρώπων 
και αιτίαν το πλεΐστον γενομένην τούτου δή του Ζιγαβηνείου 
φιλοπονήματος.

Άπό της έπι τον θρόνον άναβάσεως τοϋ Αλεξίου ού μικρός 
παρήλθε χρόνος, οτε έν τή πρωτευούση και κατά τάς έπαρχίας 
τοϋ Κράτους διεθρυλεΐτο οτι φοβερά υπάρχει συνωμοσία, την 
ανατροπήν βυσσοδομοϋσα τών θρησκευτικών καθεστώτων. Βυσ · 
σοδομοϋντες έλέρντο οτι ήσαν τινές τέως άγνώστου αίρέσεως 
οπαδοί’ οιτινες έπειτα έκλήθησαν Βογόμιλοι, έκ τοϋ Βόγος και 
μίλος, άπερ, έν τή τών Βουλγάρων γλώσση σημαίνοντα ©εδς 
και έλέησον, τδν παρά Θεοϋ ήλεημένον ύποδηλοϋσιν (α). Ή Βο- 
γομιλική αύτη αϊρεσις έξαπλουμένη πανταχοϋ τοϋ Κράτους έπι- 
τηδείως πλείστους όσημέραι προςεκτατο θιασώτας ού μόνον έκ 
τοϋ κοινού όχλου, άλλά και έκ της τών έπιφανών τάξεως (β). 
Τδ δέ όλεθριώτερον’ τδ ταύτης μίασμα διεδίδοτο κα'ι παρά ταΐς 
γυναιξί’ διότι ό της αίρέσεως αρχηγέτης έν τοΐς πιστοτέροις τών 
μαθητών αύτοϋ κατελέγετο καί γύναια παμπόνηρα κα'ι διεφθαρ
μένα, ϊνα δι’ αύτών ή αιρετική αύτοϋ διδασκαλία έπινέμηται 
εύχερώς τάς άπαλωτέρας ψυχάς (γ). Ώνομάζετο δέ ούτος Βα
σίλειος’ καί ήν, ώς έοικε, τδ γένος Βούλγαρος, μοναχός τήν τάξιν, 
ιατρός τδ έπάγγελμα. Ώς πρός δέ τήν έξω ιδέαν τδ μέν πρό- 
σωπον είχε κατεσκληκός, τήν δέ ύπήνην ψιλήν, τήν δέ ηλικίαν 
εύμήκη (δ). Και οία μέν τά τήν αϊρεσιν συγκροτοϋντα δόγματα 
ό λόγος δείξει παρακατιών. ‘Όμως έκ τών πρακτικών αύτής πα-

(α) Εύθ. Ζιγαβ. Δογμ. Πανοπλ. τίτλ. ΚΖ*. «Βόγον μεν ή τών Βουλ- 
ϊγάρων γλώσσα καλεΐ τδν Θεόν- μίλον δέ, τδ έλέησον. Ειή δ’ άν Βογό- 
))μιλος κατ’ αυτούς ό τού Θεού τδν ελεον έπισπώμενος».

(β) Άλεξ. ΙΕ*, σελ. 1176. «Και ένεβόθυνε τδ κακόν τής αίρέσεως 
»και είς οικίας μεγίστας».

(γ) Αυτόθι. » Δώδεκα μεν εχων μαθητάς, ους αποστόλους ώνόμαζε’ 
«συνεφελκόμενος δε και μαθήτριας τινά γύναια κακοήθη και παμπόνη- 
»ρα, έφήπλωσε τήν κακίαν απανταχού».

(α) Αυτόθι, σελ. 1169.
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ραγγελμάτων καί τών ηθικών αξιωμάτων, καθ’ ά τών Βογομί- 
λων το ήθος καί ή πρδς τούς ορθοδόξους σχέσις έρρυθμίζετο, έστιν 
έναργώς καταμαθεΐν τάς αιτίας, δι’ άς ή τε πολιτική και ή εκ
κλησιαστική αρχή έκαυτηρίασαν ταύτην, άμα άναφανεΐσαν, ώς 
κακόν κινδυνώδες και άπαίσιον. ’Εν τοΐς τοιούτοις δέ τής αίρέ- 
σεως άξιώμασι τδ μάλλον έναργώς τδ πρακτικόν αύτής χαρα
κτήριζαν μέρος έστί'τό στρόπω σώθητε»* δ ό αίρεσιάρχης Βα
σίλειος τοΐς έαυτοϋ μαθηταΐς, ώς τοϋ Χριστού έντολήν παρεδί- 
δου, έν τώ κατ’ αύτόν, ώς διετείνετο, εύαγγελίω εύρισκομένην. 
Έδήλου δέ τδ ένταλμα δτι πάντες οί Βογόμιλοι κρύφα μέν ώ- 
φειλον τής ορθοδοξίας τά δόγματα διαβάλλειν καί τή Εκκλη
σία όλεθρον ύπονομεύειν* δημοσία δέ όμως τήν τών ορθοδόξων 
πίστιν ύποκρίνεσθαι, ϊνα σώζονται έκ τοϋ κινδύνου τοϋ φανε- 

ροϋσθαι. Κατ’ αυτό δέ τοϋτο πάλιν οί Βογόμιλοι αγαστόν τι καί 
μέγα κατόρθωμα ύπελάμβανον ·καί τδ περικαλύπτειν τδ ένδον 

φρόνημα, φαϋλον ον και κακοήθες, σεμνότητι έπιπλάστω. "Οθεν 
άπέβησαν πανουργότατοι τδν χαρακτήρα καί ύποκριτικώτατοι 
(α). Τοϋθ’ οπερ εξηγεί καί τδ άλλως παράδοξον, δ πάντες οί 

περί τής αίρέσεως ταύτης λόγον ποιούμενοι ιστορικοί άναφέρου- 
σιν’ δτι δηλαδή έπί πεντηκονταετηρίδα δλην διηπλοϋτο τούς 
πάντας λανθάνουσα (β).

(α) Ζιγαβ. Στηλ. «Οί δόλιοι μέσον ημών περιπατοϋντες και συνανα- 
»στρεφόμενοι έν υποκρίσει φαίνονται τα ήμέτερα πάντα φρονουντες».— 
Γερμ. Πατρ. Κωνστ. λόγ. εις τήν άναστήλωσιν τών εικόνων. «Πολλοί 
»(Βογόμιλοι) άρτίως περιπατοΰσι και τάς οικίας ε’ιςδυουσιν έν σκότει 
• διαπορευόμενοι, και σχήματι εύλαβείας πολλούς συναρπάζουσι- σκοτει- 
κνόμορφοι γάρ οντες διάβολοι, εις άγγέλους φωτός μετασχηματίζονται». 
—Άλεξ. σελ. 1168. «Καί έσκυθρώπακεν ό Βογόμιλος, και μέχρι ^ινος 
• σκέπτεται, καί κεκυφώς βαδίζει, καί ύποψιθυρίζει το στόμα, τάνδοθι 
»δέ λύκος έστιν ακάθεκτος».

(β) Δογμ. πανοπλ. ΚΖ', κδ'. «Έν πλείοσι τών τεσσαράκοντα έ:ών». 
■—Ζωναρ. Χρον. βιβλ. ΙΗΖ, σελ. 305. «Έν έ’τεσι μέν πεντεκαίδεκα τά 
»τής πλάτης μαθών (ό Βασίλειος) ολέθρια δόγματα· έν δέ δυσί και πεν- 
»τήκοντα διδάξας αύτά κΐξ».
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'0 τοίνυν Αλέξιος τά κατ’ αύτήν παρ’ αξιόπιστων άκούσας, 

κατεθορυβήθη, ώς εϊκάς. ’Ών δ’ άλλως ρέκτης, και περί τά εκ
κλησιαστικά ήδέως ασχολούμενος, μετά συντόνου τής σπουδής 
έπελάβετο τής άκριβεστέρας τών κατ’ αύτήν έρεύνης. 'Όθεν πά- 
ραυτα τώ τούτου προστάγματι άναζητηθέντες τινές, έπι τή αί- 
ρέσει ταύτη ύποπτους εαυτούς παρασχόντες, ώδηγοΰντο είς τά 
ανάκτορα. Πάντες δ’ έκεΐ άνακριθέντες κατήγγελλον όμοφώνως 
τον Βασίλειον ώς τής μέν αιρέσεως πρωτοστάτην, εαυτών δέ 
διδάσκαλον. Είς δέ τις, Διλβάτιος καλούμενος, έπει έρωτώμενος 
ούκ ήθελεν όμολογεΐν, αίκίαις παραδοθείς ού μόνον τάν είρημένον 
Βασίλειον ώμολόγησεν, άλλά και ούς έκεϊνος είχε προχείρισα; 
δώδεκα αποστόλους. Έρεύνης δέ έπιμελοϋς γενομένης καί ζη- 

τήσεως, εύρέθη ούτος, και είς Κωνσταντινούπολιν μετενεχθείς, 
παρέστη ένώπιον του αύτοκράτορος. ”0; τό τής απλής άνακρί- 
σεως ανίκανον νομίσας είς το άνιχνεΰσαι αύτοΰ τά αληθή δόγμα
τά τε καί φρονήματα, άλλον τινά έμεθοδεύθη τρόπον πρός άσφα- 
λεστέραν έπιτυχίαν τοΰ τέλους. fO έστιν’ έ'γνω πάσαν αύτώ 
προςήνειαν ένδείξασθαι καί άφοσίωσιν. "Ωστε ύπεξανέστη τοΰ 
θρόνου, άμα αύτοΰ είςελθόντος, έκάθισέ τε παρ’ έαυτώ καί τρα- 
πέζης ήξίωσε κοινωνήσαι τής αύτής. Έξυμνών δ’ είτα αύτοΰ τάς 
άρετάς, προςελιπάρει καί έδέετο, ϊνα φανερώστι αύτώ, σφόδρα 
έφιεμένω μαθητή αύτοΰ γενέσθαι, τά παρ’ αύτοΰ είςηγούμενα. 
Ό δέ Βασίλειος τό κατ’ άρχάς μέν έσχηματίζετο καί άπεπήδα 
πρός τά λεγάμενα. Χαυνωθείς όμως τοΐς έπαίνοις ήρξατο άφη- 
γεΐσθαι άναφανδόν τής έαυτοΰ αιρέσεως τά δόγματα. Τούτων 
δ’ ούτως άποκαλυφθέντων, καί παρά βασιλικού γραμματέως, 

όπισθεν τής σκηνής κρυπτομένου, άπογραφέντων, τό μέν παρα
πέτασμα, ώ έπίτηδες τό δωμάτιον άπετειχίζετο, αίρεται’ συγ- 
καλουνται δέ πάραυτα καί έμφανίζονται ή Σύγκλητος καί ό 
Πατριάρχης (Νικόλαος ήν ούτος, ό γραμματικός) μετά τών έγ
κριτων τοΰ ιερού κλήρου, έν οίς καί ό Ζηγαβηνός παρήν. Ό γραμ- 

ματεύς τότε άναγινώσκει είς έπήκοον πάντων τά γραφέντα. 
Μεθ’ ο τόν αίρεσιάρχην Βασίλειον, παρόντα καί τούτον, γυμνή 
ήδη τή κεφαλή τά οίκεΐα δόγματα ύπερασπίζοντα, πάση οια-
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δήποτε τιμωρία πρόθυμον εαυτόν παρασχεΐν τε διαβεβαιούμενον 
καί ούδένα καν λόγον περί μεταμέλειας άκούσαι άνεχόμενον, 
άπήγαγον είς τινα πλησίον τών ανακτόρων οίκίσκον, άρτι δι’ 

αύτόν ζατασκευασθέντα. Έζεΐθεν ό αύτοζράτωρ έκαλει αυτόν 
συνεχώς παρ’ έαυτω, και παντοίαις παραινέσεσιν έπειράτο με- 
τατρέψαι αύτοϋ τό φρόνημα. Άλλ’ άπέβη αδύνατον.

Έν τω μεταξύ χρόνω περιεζητοΰντο πανταχού και συνελαμ- 
βάνοντο τοϋ Βασιλείου οί οπαδοί. Άνευρέθησαν δε και οί δώδε

κα αύτοϋ απόστολοι. Ους πάντας ομοίως ό αύτοκράτωρ μετα- 
πεμψάμενος άπεπειράτο και τούτων της γνώμης. Καί οί μέν έξ 
αύτών άντεποιοϋντο διαρρήδην τής αίρέσεως, και έλευθέρως ε
αυτούς τοϋ Βασιλείου είναι μαθητάς καί συμμύστας ώμολόγουν. 
Οί δέ πρός τούς ελέγχοντας άνθίσταντο ίσχυρώς, καί άπέπτυον 
τήν αϊρεσιν δημοσία. Ό ούν αύτοκράτωρ, ϊνα οί όντως αιρετικοί 
διακριθώσι τών μή τοιοότων, επινοείται τόν δε τόν τρόπον. 
Προςετάξατο ϊνα άναφθώσι δύο κάμινοι, καί σταυρός παρά τή 
μια έμπαγή. Καί όσοι, ώς βογομιλίζοντες, κατηγγέλθησαν, ούκ 
ήσαν δέ τοιοϋτοι, πρός ταύτην ώφειλον προςχωρήσαΓ διότι έλε
γε «βέλτιον χριστιανούς αυτούς όντας άποθανεΐν, ή ζώντας, ώς 
»βογομίλους, διώζεσθαι, και τάς τών πολλών τύπτειν συνειδη'- 
»σεις (α) ». Οί δέ τής αίρέσεως αληθώς άντεχόμενοι πρός τήν 
έτέραν έμελλαν έμβληθήναι. 'Όθεν έν ήμερα τακτή περί τάς καιο- 
μένας καμίνους περιεστήκει πλήθος πολύ. Τών δέ τό άφυκτον 
τοϋ πράγματος όρώντων υποδίκων τοΐς μέν πρός τήν τοϋ σταυ
ρού κάμινον σπεύδουσιν, ώς συκοφαντουμένοις, άνηγγέλθη ή χά

ρις τοϋ αύτοζράτορος, καί άπελύθησαν. Εκείνοι δέ, όσοι πρός 
τήν έτέραν έχώρουν, ώς όντως αιρετικοί διακριθέντες, ού ζατε- 
κάησαν μέν, ζαθείρχθησαν δέ δμως. Έξ αύτών ο αύτοζράτωρ 
άλλους μέν παρ’ έαυτω καθ’ έκάστην καλών παοήνει, ϊνα άπο- 
πτύσωσι τήν μισαράν αϊρεσιν* πρός άλλους δέ έπεμπε λογάδας 
τοϋ ιερού κλήρου ϊνα διδάσζωσι τής ορθοδοξίας τά δόγματα. 
Και οί μέν είλικρινώς μετανοήσαντες ήλευθερώθησαν. Οί δέ άμε-

(«) Άλεξ. ββλ ΙΕ', σελ. 1178. 
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τατρεπτοι τήν γνώμην διαμείναντες, δαψιλή έχοντες την χορη
γίαν τροφής και ενδυμάτων, έν ταΐς φυλακαϊς κρατούμενοι άπέ- 
θανον. Ό δέ αίρεσιάρχης Βασίλειος, προς δν πολλά πολλάκις δ 
αύτοζράτωρ προςωμίλησεν, άκαμπτος έν τή πλάνη διατελέσας 
κατεκρίθη είς τδν διά πυρός θάνατον. 'Όθεν έν τω της πόλεως 
ίπποδρόμω, πλήθους παρεστώτος πολλοΰ, έν οίς καί Βογόμιλοι, 

μεγάλη ήφθη πυρά, και ού μακράν αυτής έπήγνυτο σταυρός. 
Σκοπός δέ τοΰ αύτοκράτορος ήν, ϊνα δ κατάδικος, τή τής πυ
ράς πτοηθείς θέα, άντ'ι τοΰ χωρήσαι είς τήν φλεγομένην κάμινον 
προβή μάλλον είς τόν σταυρόν’ καί ούτως άπαλλάζη αύτόν τοΰ 
θανάτου. Άλλ’ δ Βασίλειος πεποιθώς ότι άγγελοι αύτόν έξαρ- 
πάσουσιν έκ μέσου τοΰ πυρός κατεγέλα και κατεφρόνει τής α
πειλής. Διό καί ύπέψαλλε τό δαυϊτικόν’ «πρδς σέ δέ ούκ έγγιεΐ. 
πλήν τοΐς όφθαλμοΐς σου κατανοήσεις (α)»’ 'Ότε όμως προςήγ- 
γισε τή φλεγομένη κα'ι βροντώση φλογί, ήρξατο άποδειλιάν και 
θορυβεΐσθαι* διότι έστρεφε τήδε ζάκεϊσε τάς όψεις συνεχώς, έζρό- 

τει τε τάς χεΐρας και έπάτασσε τδν μηρόν. Πλήν άλλά πά
λιν εύθύς συνήλθε, καί έστη ακίνητος. Επειδή δέ αί τερατολο- 
γίαι αύτοϋ έφέροντο διά τοΰ στόματος τοΰ όχλου, οί δήμιοι φο- 
βηθέντες, μήπως οί περί αύτόν δαίμονες άλώβητον αυτόν τηρή- 

σωσιν έκ τοΰ μέσου τοσαύτης φλογός, ορθόν έκριναν ϊνα ποιή- 
σωνται προηγουμένως δοκιμασίαν τινά. "Οθεν έρριψαν είς τδ μέ
σον τής πυράς αύτοϋ τδν μανδύαν. Και δ μέν Βασίλειος φαντα

σιοκόπων έλεγεν ότι βλέπει αυτόν είς τδν αέρα άνυψούμενον. Οί 
δέ δήμιοι κατανοήσαντες οτι έγένετο τής φλογδς παρανάλωμα, 
ώθησαν καί αυτόν παρευθύς είς αύτήν, δς υπέστη ομοίως τήν αύ
τήν τύχην.

Καί τοιοΰτο τδ τέλος, δ έδέξαντο τά κατά τδν αίρεσιάρχην 
Βασίλειον καί τούς κορυφαίους τών οπαδών αύτοϋ. Περί δέ τών 
δογμάτων καί τών διδασκαλιών τής αίρέσεως ταύτης, άς έν 
λεπτομερεία δ Ζιγαβηνδς έκτίθησιν έν τώ ΚΖ' τίτλω τής δογ
ματικής πανοπλίας, πρέπον ήδη διαλαβεΐν.

Ψαλμ. Υ, 8.
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Κεφαλαιωδώς είπεΐν, ή βογομιλική αϊρεσις, άπλούν κράμα 

ουσα ζαί συμπίλημα ποικιλομόρφων αιρετικών στοιχείων, ούδένα 
ίδιον έφερε δογματικόν τύπον, και ούδ’ ήρθη ποτέ άφ’ έαυτής 
είς αύτόβουλον δογματικήν έρευναν. Τάς δέ θεωρητικά; αύτής 
διδασκαλίας πάντοτε σ/εδον ήντλει έκ της παλαιάς τών Μα- 
σαλιανών ή Ευγητών αιρέσεως, καί έκ τών συστημάτων τών 
Γνωστικών. Διά τούτον δέ κυρίως τδν 'λόγον ή αιρεσις αυτή 
ούτε είς υψηλήν θεολογικήν συζήτησιν αφορμήν τινα παρέσχεν, 
ούτε είς πληρέστερον καθορισμόν δογμάτων τινών συνετέλεσε 

τδ παράπαν. Ον δ’ άπ’ άργής προύθετο πρακτικόν σκοπόν" ήτοι 
την ανατροπήν πάσης έκκλησιαστικής τάξεως έν πολιτεύματι 
και λατρεία, τούτον άεί πιστώς διετήρησε, και πρδς τούτον διε- 

μόρφωσε τδν καθολικόν αύτής χαρακτήρα.
Οί Βογόμιλοι έπίστευον είς τά τρία τής μακαρίας Τριάδος 

πρόσωπα άπλώς έν προσ/ήματι απάτης τών άπλουστέρων’ διότι 

τόν Υιόν και τδ Πνεύμα προςήπτον τώ Πατρί, ώς άπλάς αύτού 
κλήσεις, κατά Σαβέλλιον.

Διισχυρίζοντο οτι ού μόνον κατ’ δναρ, άλλά καί καθ’ ύπαρ 

σωματικοΐς όφθαλμοΐς έβλεπον τδν μέν Πατέρα, ώς γέροντα βα- 
θυγένειον" τόν δέ Υιόν, ώς ύπηνήτην ά'νδρα, τδ δέ Πνεύμα, ώς 
λειοπρόσωπον νεανίαν. Καί έδόξαζον οτι ό Πατήρ, είς δν ό Υιός 
καί το Πνεύμα άνελύθησαν αύθις, άπδ τού πεντακισχμλιοστού 
καί πεντακοσιοστού έτους χρηματίσας έπί τρία καί τριάκοντα 
έτη τριτοπρόσωπος, πάλιν έγένετο μονοπρόσωπος. Καί ήν άσώ- 
ματος μέν, άνθρωπόμορφος δ’ όμως. *Αχρι δέ τού πεντακιςχιλιο- 

στού πεντακοσιοστού έτους μήτε Υιός μήτε Πνεύμα ύπήρχε. Τήν 
δέ άρχήν, ώς καί τδ όνομα έκτοτε έ'λαβον. Καί δ μέν Πατήρ 

έγέννησε τδν Υιόν. Ό δέ Υιός, τδ "Αγιον Πνεύμα. Τούτο δέ έγέν- 
νησε πνευματικώς τδν προδότην Ιούδαν καί τούς ένδεκα Απο
στόλους. Τήν τελευταίαν ταύτην δόξαν, άλλοθεν σφαιτερισθέν- 
τες οί Βογόμιλοι, έστήριζον έπί τού χωρίου ά, 2 τού Εύαγγελι- 
στού Ματθαίου.

Ό παρά τού Σωτήρος έν τώ Εύαγγελίω όνομασθείς Σατανάς 
ην καί αύτδς κατ’ αυτούς Υιός τού Πατρός, καί μάλιστα τού
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Υιού καί Λόγου ισχυρότερος, άτε πρεσβύτερος. Τούτον προςηγό- 
ρευον οί Βογόμιλοι Σαταναήλ’ καί έξελάμβανον μετά τόν Πατέ
ρα δεύτερον, τήν αύτζν αύτω μορφήν και στολήν περικείμενον, 
και τής μετ’ αύτόν τιμής άξιούμενον. ’Υφ’ής όμως έπαρθεις αύ· 
τός τε έμελέτησεν αποστασίαν καί τάς άλλας λειτουργικάς δυ

νάμεις παρέπεισεν, ϊνα άποστατήσασαι, κουφισθώσι τού βάρους 
τής λειτουργίας. ’Αλλ’ ό Θεός τήν επιβουλήν νοήσας ερριψε πάν- 
τας αύτούς άνωθεν. Είς βεβαίωσιν δέ τής δόξης ταύτης παρήγον 
τήν έν τω κατά Λουκάν Εΰαγγελίω (ις·', 1) παραβολήν τού οι
κονόμου τής αδικίας.

'Ριφθείς ούν ό Σαταναήλ άπό τού ούρανού, καί μή δυνάμενος 
έφιζάνειν τοΐς υδασι’ διότι ή γή ήν αόρατος καί ακατασκεύαστος’ 
σώζων έτι τήν Θείαν μορφήν καί τήν δημιουργικήν δύναμιν συνε- 
κάλεσε τάς συγκαταπεσούσας δυνάμεις. Θάρσος δ’ αύταΐς έμ- 
βαλών εΐπεν’ έπειδή τον ουρανόν καί τήν γήν ό Θεός έποίησε’ 
ποιήσω κάγώ, ώς δεύτερος Θεός, δεύτερον ουρανόν και πάντα 
τά άλλα, άπερ διακοσμήσω τή αυτή τάξει, Ούτω δέ έδημιούρ- 
γησε τήν γήν’ ήν καλλωπήσας, ώς ή τής Γενέσεως διέξεισι βί
βλος, άπεκλήρωσεν ώς οίκητήριον έαυτω και ταΐς άποστατικαΐς 
δυνάμεσιν. Είτα πλάσας τό τού Άδάμ σώμα άπό γης, ύδατι 
φυραθείσης, έστησεν ορθόν, Άφ’ ού καταρρεύσασά τις νοτίς 
έπί τον δεξιόν πόδα καί έλικοειδώς διά τού μεγάλου δακτύ

λου χυθεΐσα σ/ήμα Εφεως άπετέλεσεν. Τότε ό Σαταναήλ άθροί- 
σας τό έν αύτω πνεύμα ένέπνευσε ζωήν τω ούτω πλασθέντι άν- 
θρωπίνω σώματι. Άλλά τό έξ αύτού πνεύμα διά χαυνότητα κα- 
ταρρυέν έπί τόν δεξιόν ομοίως πόδα, καί διά τού μεγάλου δα
κτύλου χυθέν είς τήν έλικοειδή ρανίδα κατέπεσεν’ ήτις παραυ- 
τίκα ζωοποιηθεΐσα καί τού δακτύλου άποτμηθεΐσα γέγονεν δφις 
και εϊρπυσε’ διά τούτο φρόνιμος καί νουνεχής ό δφις, ότι κατέ
στη αύτω ψυχή τό τού Σαταναήλ έμφύσημα. Άλλ’ ό νέος ούτος 
δημιουργός γνους δτι μάτην πονεΐ διεπρεσβεύσατο πρός τόν άγα- 
θόν Πατέρα, καί παρεκάλεσεν, ϊνα πέμψη αύτός πνοήν’ έπαγ- 
γειλάμενος δτι έάν ό άνθρωπος ζωοποιηθή, κοινός έσται, καί άπό 

τού γένους αύτού πληρωθήσονται οί έν τω ούρανω τόποι τών ά- 
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ποεριφθέντων αγγέλων. Ό δέ Θεός, ώς αγαθός, έπινεύσας ένεφό- 
σησε τώ παρά τοΰ Σαταναήλ πλασθέντι πνεύμα ζωής, καί πα
ρευθύς έγένετο δ άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν και τδ σώμα λαμ- 
πρύνουσαν. Ειτα και ή Ευα έκ τοΰ πρώτου ποιηθεΐσα ανθρώπου 
έφαιδρύνθη ταΐς ΐσαις λαμπρότησι. Πλήν δ Σαταναήλ εκ φθόνου 
μεταμεληθείς, έκινήθη πρδς επιβουλήν τοΰ ίδιου πλάσματος. ΓΌ- 
θεν είςδύσας είς τά έγκατα τοΰ οφεως και δι’ αυτού τήν Εύαν 

έξαπατήσας συνευρέθη αυτή και κατέστησεν έγκυον, ινα τδ 
σπέρμα αυτού, προλαβόν, κατακυριευση τοΰ αδαμιαίου σπέρμα

τος. 'Η Ευα τοίνυν έκ τοΰ Σαταναήλ έτεκε τδν Κάίν και τήν 
δίδυμον αύτοϋ αδελφήν, Καλωμενά λεγομένην. Ό δέ Άδάμ 
ζηλοτυπήσας συνήλθε και αύτδς τή Ευα καί έγέννησε τδν νΑβελ, 
ον δ Κάϊν έφόνευσε' διά τούτο καί δ ευαγγελιστής Ιωάννης λέ
γει δτι δ Κάϊν έκ τοΰ πονηρού ήν (Λ'. Ίωάνν. γ', 12). ’Λλλά 
τού Σαταναήλ ασελγώς συμφθαρέντος τή Ευα διά μέσου τοΰ δ- 
φεως, άφηρέθη άπ’ αύτού ή θεία στολή, ή δημιουργική δύναμις 
και ή τοΰ Θεού προςηγορία. Ούτω δέ κατέστη δυςειδής και σκο

τεινός. Άλλ’ δ άγαθδς Πατήρ στήσας μέχρι τούτου τήν οργήν 
άφήκεν αύτδν κοσμοκράτορα καί κύριον, ών αύτδς έδημιούργησε 
κτισμάτων, έκ τού ούρανοΰ πεσών. Άπασαν σχεδόν τήν άνωτέ- 
ρω θεωρίαν παρέλαβον προφανώς οι Βογόμιλοι έκ τοΰ Γνωστικού 
Σατουρνίνου (α).

Οί Βογόμιλοι, επόμενοι τοΐς Μανιχαίοις, ήθέτουν πάσας τάς 
μωσαϊκάς βίβλους, ώς κατ’ έπίνοιαν γραφείσας τοΰ Σατανά, καί 
τούς έν αύταΐς άναφερομένους θεοσεβείς καί δικαίους άνδρας ά- 
πεκήρυττον. ’Εκ τών λοιπών τής π. Διαθήκης βίβλων άπεδέ- 
χοντο τδ Ψαλτήριον καί τδ έκκαιδεκαπρόφητον. Έκ δέ τής Και
νής πάντα ανεξαιρέτως τά βιβλία.

Τά δέ περί τής ένσάρκου οικονομίας ούτωσί έτερατολόγουν 
οί Βογόμιλοι. Οί άνθρωποι πικρώς τυραννούμενοι ύπδ τών δαιμό
νων μόλις ολίγοι τής τοΰ Πατρδς μερίδος εγένοντο, καί άνέβαι-

(α) Παρβλ. Είρην. "βλεγχ. και άνατρ. βιβλ. Α'. κεφ. ΚΔ'. Καί 
Έπιφ. Κατά αΐρ. ΚΓ'.
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νον είς τήν τών αγγέλων τάξιν. Ούτοι δ’ ήσαν οί άναφερόμενοι 
έν ταϊς γενεαλογίαις τοΰ κατά Ματθαίον ευαγγελίου και τοΰ 
κατά Λουκάν. Όψέ δέ ποτέ ο Πατήρ τοΰτο γνούς, και κατελε- 
ήσας τό ίδιον έμφύσημα- ήτοι τήν τοΰ ανθρώπου ψυχήν, ούτως 
άθλίως πάσχουσαν, έξερεύξατο έν τω πεντακιςχιλιοστώ πεντα
κοσιοστή έτει τής έαυτοΰ καρδίας τον Λόγον- ήτοι τόν 'Γίόν. 
?Ην δ’ ούτος Μιχαήλ ό αρχάγγελος. 'Ός καθό μέν τών άλλων 
αγγέλων θειότερος έκλήθη άγγελος- καθό δέ πάσαν νόσον ίώμε- 
νος, Ιησούς- καθό δέ τή σαρκί χρισθείς, Χριστός. "Οτε δ’άνωθεν 
κατήλθεν, είςέδυσε διά τοΰ δεξιού ώτός είς τήν γαστέρα τής 
Παρθένου, ήτις ούτε τήν είςοδον, ούτε τήν έξοδον αύτοΰ γνοΰσα, 

εύρεν άπλώς αύτόν έν τω σπηλαίω κείμενον έσπαργανωμένον. Ό 
Υιός καί Λόγος τοΰ Θεού έποίησε και έδίδαξε τά έν τοΐς εύαγ- 
γελίοις γεγραμμένα- καί έσταυρώθη καί άπέθανε. Πλήν τά πάντα 
κατά φαντασίαν. "Οτε δέ άπέρριψε τό άνθρώπειον προσωπεΐον 
καί άνέστη* τότε κατεξουσίασε τοΰ αποστάτου Σαταναήλ, δν 
βαοεΐ κλοιω δήσας έν τω ταρτάρω κατέκλεισε. Περιελών δέ και 

έκ τοΰ ονόματος αύτοΰ τό, ήλ, ώς αγγελικόν, άφήκεν αύτόν τοΰ 
λοιπού όνομάζεσθαι Σατανάν. Ουτω δέ πληρώσας τήν άνατεθεΐ- 
σαν αύτώ διακονίαν έξήλθε πάλιν οθεν είςήλθεν, είς τόν Πατέρα 
αναλυθείς. Σημειωτέον ότι καί τών δοξών τούτων τά πλεΐστα 

έκ τών Μανιχαίων έσυλήθησαν.

Άλλ’ έν τή τών Βογομίλων αίρέσει εύρίσκομεν έτι καί σει
ράν δλην κακοδιδασκαλιών, αϊτινες έκ διαφόρων, ή αί προειρη- 
μέναι, αιρέσεων προςληφθεΐσαι, τό ίδίως αναμορφωτικόν δήθεν 
αύτής άπετέλουν στοιχεΐον- διότι οί Βογόμιλοι έν τω κατά τής 
Εκκλησίας πολέμω τών τε παλαιοτέρων Εικονοκλαστών προςέ- 
λαβον δόξας καί τούς συγχρόνους Παυλικιάννους προςεταιρίσθησαν. 
"Οθεν καί τό βάπτισμα σχεδόν κατήργουν, καί τήν θ.-.tav εύχα- 
ριστείαν, καί τούς ιερούς ναούς, καί τάς εικόνας, και τόν σταυ
ρόν, καί τόν σεβασμόν πρός τούς αγίους.

Καί τό μέν βάπτισμα ού κατήργουν μέν τελέως οί Βογόμι-
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>oi' έτέλουν όμως καθ’ ολως ίδιον και καινοφανή τρόπον. Και δή 
τής είςόδου παντός προςηλύτου εις τήν αιρετικήν αυτών παρασυνα
γωγήν τάδε προηγούντο. Πρώτον μέν ώρίζετο αύτω καιρός α
νάλογος είς έζομολόγησιν καί αγνείαν και σύντονον προςευχήν, 
'Έπειτα δέ επιτιθέμενοι τή κεφαλή αύτοϋ τό κατά Ίωάννην 
εύαγγέλιον έπεκαλοϋντο τό παρ’ αύτοΐς άγιον πνεύμα, καί έπή- 
δον τό «πάτερ ήμών κέξ». Μετά δέ τό τοιοΰτο, οίονεί βάπτι- 
σμα, άπεκλήρουν αύθις καιρόν είς άκριβεστέραν αγωγήν καί πο
λιτείαν έγκρατεστέραν. Είτα καί μαρτυρίαν άπήτουν, εί ταύτα 
ό προςήλυτος έφύλαξε, καί εί διηγωνίσατο ύπέρ τής αίρέσεως 
πρός σπουδαίους. Τούτου δέ παρ’ άνδρών όμού καί γυναικών 

μαρτυρουμένου, ό προςήλυτος είςήγετο είς τήν θρυλουμένην τε- 
λείωσιν. Έτελεΐτο ό’ αύτη ώδε. Στήσαντες αύτόν πρός άνατο- 
λάς έπετίθεσαν αύθις τή κεφαλή αύτου τό εύαγγέλιον. Οί δέ 
παριστάμενοι, άνδρες τε ομοίως καί γυναίκες, τάς εαυτών ψείρας 

τή αύτού κεφαλή επιτιθέμενοι ήόον εύχαριστήριον τινά πρός 
τόν Θεόν ύμνον έπί τώ οτι ό μυηθείς τά παραδοθέντα έτήρησε.

Τήν δέ ίεράν ιερουργίαν κατήργουν ολως οί Βογόμιλοι, ώς και 
τήν θείαν μετάληψιν, ήν έκάλουν θυσίαν τών έν τοΐς ναοΐς τών 

ορθοδόξων οίκουντων δαιμόνων. Είς βεβαίωσιν δέ τούτου έφερον 
τήν έζής τοϋ προφήτου Ήσαϊου ρήσιν’ «οί έτοιμάζοντες τή 
τύχη τράπεζαν, καί πληροϋντες τω δαίμονι κέρασμα (ξέ, 11)». 
Προςέτι έφρόνουν δτι ό έν τή κυριακή προςευχή άναφερόμενος άρ
τος «τόν άρτον ημών τόν έπιούσιον» ούτος ήν ό τής κοινωνίας, 
'Ομοίως τήν έν τώ εύαγγελίω διαθήκην «τούτο τό ποτήριον, ή 
καινή διαθήκη (Λουκ. κβ', 20)» ύπελάμβανον ώς ποτήριον τής 
κοινωνίας.

Έτι έδογμάτιζον οτι έκτος τών παρά τώ Ματθαίω καί 
Λουκά γενεαλογηθέντων μόνον τούς έκκαίδεκα Προφήτας, τούς 
Αποστόλους καί τούς Μάρτυρας δει τιμάν’ τούς δέ άγιους ίε- 
ράρχας καταφρονεΐν, ώς είδωλολάτρας διά τήν τών σεπτών ει
κόνων προςκύνησιν. Προ πάντων δέ άπηχθάνοντο τόν Βασίλειον, 
τόν Γρηγόριον καί τόν Χρυσόστομον’ δν φρυσόστομον άποκαλούν- 
τες ιδιαίτατα έμίσουν, ώς παοαφθείοαντα κατ’ αύτούς τά νοήμα
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τα τών θείων Γραφών. Άλλ’ εί καί τούς ίεράρχας κατεφρόνουν, 
έλεγον δτι τιμώσιν αύτών τά λείψανα, διότι κατ’ αύτούς οί δαί- 

μονές, οι διδάξαντες αύτούς έτι ζώντας, παρέμενον τοΐς τάφοις 
αύτών καί έτερατούργουν, ϊνα τούς άνοήτους έξαπατώντες πεί- 
θωσι τιμάν αύτούς, ώς αγίους.

Μιμούμενοι δέ τούς Μασαλιανούς έφρόνουν οτι μόνον άπ’ αύ- 
τών οί δαίμονες έφευγαν ώσεί τόξου βολήν’ έκάστω δέ τών ορ
θοδόξων ένωκει είς δαίμων, ό κατά μέν τόν βίον διδάσκων αύ
τούς τά πονηρά, μετά θάνατον όέ παραμένων τώ τάφω αύτών, 
καί έν τή κοινή κρίσει συγκολαζόμενος αύτοΐς. ’Εν δέ τοΐς ίε- 
ροΐς ναοΐς πάσι τών ορθοδόξων άνά είς οίκεΐ δαίμων’ αύτος δέ ό 

κορυφαίος αύτών Σατανάς, ό έν τώ τών 'Ιεροσολύμων ναώ πρό
τερον ένδιατρίβων, μετά την τούτου καταστροφήν ώς ιδίαν κα

τοικίαν τόν μέγαν καί πάγκαλον τής αγίας Σοφίας ναόν έξελέ- 
ξατο.

Έδόξαζον προςέτι οτι οσοις άν έκ τών Βογομίλων ένοικήσοι τό 
παρ’ αύτοΐς άγιον πνεύμα, πάντας ομοίως άναδείκνυσι θεοτό- 
κους, ώς βαστάζοντας τόν Λόγον, καί γεννώντας αύτόν διά τό 
διδάσκειν έτέρους. "Οθεν καί ηύχουν έπί τούτω οί θεομανεΐς γεν- 
νάδαι, καί τήν Θεοτόκον μηδέν αύτών πλέον έχειν ύπελάμβανον.

Ώςαύτως μόνην προςευχήν ώνόμαζον τήν κυριακήν. Καί ταύ
την μόνην προςηύχοντο επτάκις μέν τής ημέρας, πεντάκις δέ 
τής νυκτός. Τό δέ τής υμνολογίας τής Εκκλησίας σύστημα τε- 
λέως κατήργουν, βαττολογίαν αύτό ηγούμενοι.

’Εν τή κοινή άναστάσει, έ'λεγον, μόνον τό πνεύμα, τήν άφθαρ- 
τον τοΰ Χριστού στολήν ένδυόμενον, άνίσταται’ ούχί δέ μετά 
τοΰ πνεύματος, δ είς κόνιν διαλύεται καί τέφραν.

Καί τοιαύτα περίπου τά δόγματα καί αί διδασκαλίαι, όσας 
οί Βογόμιλοι έκ παντοδαπών, ώς εϊρηται, αιρέσεων συλλεξάμενοι 
είς τό οίκεΐον προςήρμοσαν σύστημα. Τά δέ γνήσια τής στρε
βλής αύτών διανοίας αποκυήματα, άπερ κατ’ εξοχήν τό ίδιον 
αιρετικόν χαρακτηρίζουσι κατασκεύασμα, άποτελούσιν αί πα
ράλογοι άλληγορίαι καί αί πρός τό δοκούν αύτοΐς έρμηνεΐαι τών 
Θείων Γραφών. Οί Βογόμιλοι τήν Εκκλησίαν, ής τήν ανατροπήν 
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έαελέτων, διέβαλλον συστηματικός ώς μιαράν και διεφθαρμένην’ 
έν ώ τήν παρασυναγωγήν αύτών άνεκήρυττον ως την αληθή 
και αγνήν έκκλησίαν. "Οθεν, τοΰτο στηρίξαι βουλόμενοι, πάντα 
τά έν τοΐς τών θείων Γραφών βιβλιοις, τοΐς ως θεοπνευστοις 
παρ’ αύτών αναγνωριζόμενοι;, άναφερόμενα περί ασεβών και α
μαρτωλών είτε προσώπων είτε πράξεων, προςήπτον τοΐς όρθοδό- 
ξοις. "Οσα δ’ αύ πάλιν περί άνδρών ιερών και έργων θεοφιλών 

ιστορούνται, ταΰτα είλκον προς εαυτούς. Τοΰ τοιούτου βογομι- 
λικού πολεμικού τρόπου παρατιθέμεθα ώδε τινά παραδείγματα.

Βηθλεέμ, τόν λόγον άλληγορούντες, ώνόμαζον τήν παρασυ
ναγωγήν αυτών* διότι έν έαυτοΐς έγεννήθη δ Χριστός’ ήτοι δ 
τού ©εοΰ Λόγος, δ τήν αλήθειαν τής πίστεως κηρύττων. Ήρώ- 
δην δέ άπεκάλουν τήν ορθόδοξον Εκκλησίαν, ώς πειρωμένην ά- 
νελεΐν τόν παρά τοΐς Βογομίλοις γεννηθέντα Λόγον.

Τό ευαγγελικόν ρητόν" «καί καταλιπών δ Ιησούς τήν Ναζα
ρέτ, έλθών κατωκησεν είς Καπερναούμ (Ματθ. ς'} 13).» ουτωσίν 
ήρμήνευον* τό, Ναζαρέτ, τούς ορθοδόξους δηλοΐ" τό όέ, Καπερ
ναούμ, τούς Βογομίλους, παρ’ οίς δ Χριστός, τήν έκφαυλωθεΐσαν 
ορθόδοξον Εκκλησίαν καταλιπών, οίκεΐ.

Υποδήματα τού Χριστού έλεγον τά υποδείγματα τών ση

μείων, ά ό βαπτιστής Ιωάννης ούκ ήούνατο βαστάσαι, ώς μή 
δυνάμενος τοιαύτα καί αυτός πράξαι. Πτύον δέ τού Χριστού, 
τόν εύαγγελικον λόγον, ώς άποπτυσθέντα διά τού στόματος 

αύτού. "Αλωνα μέν, τούς χριστιανούς, ώς άλλους καί άλλους. 
Και σΐτον, τήν έαυτών πιςτν, ώς καθαράν τε καί τρόφιμον. ’Ά- 
χυρον δέ, τήν τών ορθοδόξων, ώς άχρηστον καί πυρός αξίαν.

Τούς μακαρισμούς πάντας διεβεβαιούντο οί Βογόμιλοι οτι δ 
Χριστός είπε περί αυτών μόνων’ οΰς, πτωχούς όντας τω πνεύ- 
ματι και πενθοΰντας καί διψώντας τήν δικαιοσύνην, άλας τής 
γης καί φώς τοΰ κόσμου έκάλεσεν.

Οί έν τώ χωρίω τού εύαγγελιστού Ματθαίου (έ, 20) άναφε- 
ρόμενοι γραμματείς καί φαρισαΐοι ύπεδήλουν τούς ιερείς καί δι
δασκάλους τής Εκκλησίας, ώς τήν γραμματικήν άσκοϋντας 
παίδευσιν καί έπ’ αύτη μεγαλαυχούντας’ ών οί Βογόμιλοι δπερ- 
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τερουν, ώς αληθέστερα διδάσκοντες, πολιτείαν τε άκριβεστέραν 
μετερχόμενοι και κρεωφαγίας, τυρού, ώού και γάμου άπεχό- 
μενοι.

Τού αύτού δ’ Εύαγγελιστοΰ το χωρίον (ς', 6) «μή δώτε τό 
»άγιον τοΐς κυσί, μηδέ ρίπτετε τούς μαργαρίτας ημών έ'μπρο- 
»σθεν τών χοίρων5 ήρμήνευον ώς έξης’ άγιον, ήν ή κατ’ αυτούς 
απλουστέρα πίστις* μαργαρΐται, τά μυστικώτερα της πλάνης 
αύτών δόγματα* κύνες δέ καί χοίροι, οί εύσεβέστεοοι τών όοθο- 
δοξων, ώς δντες είδωλολάτραι. "Οθεν κατά ταύτα οί Βογόμιλοι 

πάν μέλος της Εκκλησίας, είς την αιρετικήν αύτών προςερ/όμε- 
νον κοινωνίαν, έδέχοντο ώςπερ κύνα και χοίρον* ών τήν ταπει- 
νοτεραν ταύτην δή φύσιν νηστεία και προςευχή πρότερον άφανί- 
σαντες, τότε έβάπτιζον* κατόπιν κατά μικρόν προκόπτοντι ένε- 
πιστευον αύτω το άγιον και τούς μαργαρίτας.

Και τοσαύτα ικανά ίσως, ϊνα τοΐς φιλομαθε'σι σαφή τήν τής 
πολυτρόπου ταύτης αίρέσεως εικόνα παραστη'σωσι.

Τοΰ δέ αίρεσιάρχου Βασιλείου τόν διά πυρός θάνατον ύπο- 
στάντος, καί τών κορυφαίων τών μαθητών αύτού καθειρχθέν 
των, ώς προδεδήλωται, πάντες οί έκασταχοϋ τού Κράτους 
διεσπαρμένοι Βογόμιλοι άνεζητούντο συντόνως. '0 Ζιγαβηνός, ό 

τάς βουλάς και ένεργείας τού αύτοκράτορος κατά τών αιρετικών 
τούτων είδώς, έν βεβαιότητι σχεδόν άποφαίνεται περί τής έν 
βραχεί τελείας άπ’ αύτών καθάρσεως τού αγρού τής εύσεβείας 
(α). Καί ήν όντως ή περί τούτου σπουδή τού Αλεξίου τοιαύτη, 
ώστε, τών οπαδών τής αίρέσεως άνευρεθέντων, παντοιοτρόπως 
τιμωρηθέντων, ή καί διά διδασκαλίας καί παραινέσεως σωφρόνι

ζα) Δογμ. πανοπλ. τίτλ. ΚΖ', νβ7. «Τών μερών αύτού (τοΰ τής αί- 
«ρέσεως δράκοντας) και μελών τά καιριώτερα μεν συνείληπται, τά δέ 
«μέλλει, τά δέ προαγγέλλεται καθ’ έκάστην. Και τρεφόμεθα χρησταις 
«έλπίσιν, ώς ούδέ τδ ούραιον έκΦεόξεται τήν έμμελή τοΰ θεοσυνεργήτου 
«βασιλέως έρευναν και κατεσπουδασμένην άναζήτησιν, μεγάλαις φρον- 
«τίσι κατατεινομένου παντι τρόπφ πάντας αύτούς είσω σαγήνης λαβείν, 
«και καθαρά ζιζανίων άποφήναι τής εύσεβείας τά λήϊα».

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος δ7.) 22
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σθέντων, και τά τής αίρέσεως δόγματα άποπτυσάντων, ού μόνον 
άπεσοβήθη ή απειλητική πρόοδος τοϋ κακού* άλλα καί πάν αύ
τοϋ ίχνος εις τον μετέπειτα χρόνον παρά τοΐς "Ελλησι γοΰν έξη- 
λείφετο άν, εί μή τήν τούτου λύμην μετεδιδου η παρ’ αυτού 
βαθύτερον μιανθεΐσα τών μοναχών τάςις* διότι καθά πληροφο- 
ρούσιν ήμάς αί περισωθεΐσαι ίστορικαι ειδήσεις παρά τοΐς μονα- 
χοΐς εύρε τελευταΐον ή αϊρεσνς αύτη καταφυγήν και υποστήριξιν.

Βασιλεύοντος τοϋ υιού τού Άλεζιου Ίωάννου, τού και Κα- 
λοϊωάννου δι’ αρετήν κληθέντος (1118—1143), εύρέθησαν εν τισι 
τών Μοναστηρίων συγγράμματα Κωνσταντίνου τινός Χρυσόμαλ
λου τούνομα βογομιλικών βλασφημιών άνάμεστα (α). ’Αλλ’ άμα 

τούτου γνωστού τή Εκκλησία γενομένου, ό τότε πατριάρχης 
Λέων, δ επικαλούμενος Στυππής, πράξει συνοδική (1140) τά τε 
βιβλία καί τδν συγγραφέα τώ άναθέματι καθυπέβαλε.

Μικρόν δέ μετά ταϋτα έπ'ι τής πατριαρχεία; Μιχαήλ, τού 
έπιλεγομένου Όςείτου, έν ετει 1143 πατριάρχου Κωνσταντι
νουπόλεως γενομένου, άνεφάνησαν αύθις, ώςαύτως διά μοναχών, 

ασθενή τινα τής βογομιλικής αίρέσεως σκιρτήματα. Μοναχός τις, 
Νήφων ονομαζόμενος, καί δύο έπίσκοποι Λεόντιος καί Κλήμης, 
τώ μητροπολίτη Τυάνων υποκείμενοι, διεθρυληθησαν ώς φρονούν- 
τες και διδάσκοντες τά τών Βογομίλων. Τά κατ’ αύτών έκδο- 
θέντα δύο συνοδικά τής Εκκλησίας ψηφίσματα, ή, ώς τότε εκα

λούντο, σημειώματα, ευτυχώς μέχρις ήμών περισωθέντα, ικανά 
περί τής τότε καταστάσεως τής αίρέσεως ήμάς διδάσκουσι. Κα'ι 
οι μεν λόγοι τής τών δύο επισκόπων καταδίκης ήσαν ότι έδίδα- 
σκον τούς άνδρας άπέχεσθαι τής τών νομίμων γυναικών συνου
σίας, αποχήν κρέατος, και γάλακτος, καί ιχθύος, καί οίνου, άχρι

(α) Λέοντ. Στυππ. σημείωμ. Α’. "Ορα Σύνταγμ. Ιερ. καν. τόμ. 
Ε’. σελ. 76. (τ’Ανεμάθομεν άνερευνήσαντες μίαν μέν είναι βίβλον (δηλο- 
»νότι τοΰ αιρετικού Χρυσομάλλου) παρά Πέτρο) τινί μονάζοντι έπι τή τοΰ 
))άγ(ου ’Αθηνογένους προςκαθημένφ μονή· έτέραν δέ πα'λιν τήν παρά 
»τών δηλωθέντων μοναχών, τών τά περί τούτου προςαγγειλάντων προς- 
«αχθεΐσαν ήμΐν, ήν και άναλαβέσΘαι έξείπον άπο τοΰ έν τή τοΰ Γηρο- 
Γκομείου μονή μονα'ζοντος».
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χρόνων τριών* μετά δέ ταΰτα άποκρ’μάτιστον παντελή τήν τού
των άπόλαυσιν* τδ μηδένα σώζεσθαι κοσμικόν, καν πασαν αρε
τήν διαπράξηται, εί μή μοναχός γένηται κτλ. Ό δέ μοναχός 
Νήφων, ενώπιον τοΰ πατριάρχου καί τής συνόδου βογομιλικώς 
τω Θεώ τών 'Εβραίων ά-άθεμα είπών (α), καρείς τόν πώγωνα 
περιωρίσθη έν τή μονή τής Περιβλέπτου.

’Εν τούτοις παρατηρη'σεως άξια καί τά είς τήν τών είρημένων 
καταγγελίαν άφορώντα. Οί τόν μοναχόν Νήφωνα πρός τόν πα
τριάρχην καταγγείλαντες ήσαν χωρικοί παντυχηνοί (β). Όμοίως 
δέ καί τήν τών επισκόπων Λεοντίου και Κλήμεντος, ώς βογομι— 
λιστών, καταγγελίαν έποιήσατο άπας ό λαός τής μητροπόλεως 
Τυάνων (γ). Έκ τούτων δέ ύποδηλοΰται οτι τή βογομιλική αίρέ- 

σει ό λαός άπη/θάνετο. Άλλ’ έκ τοΰ έφεζής περιστατικού έτι 
έναργέστερον ή πρός αυτήν απέχθεια καθοράται. Ό τόν πώγωνα 
καρείς καί ΰπερόριος καταστάς μοναχός Νηφων χάριν ευρών παρά 
τω πατριάρχη Κοσμά, τώ τοΰ Μιχαήλ τοΰ Όξείτου διαδόχω, 
άνεκλήθη παρ’ αύτοΰ έκ τής έξορίας. Άλλ’ αύτό καί μόνον ήρ- 
κεσεν, ϊνα τόν πατριάρχην τούτον, άνδρα άγαστόν άλλως δντα 
καί σ<φόν, τοσοΰτον διαβάλη παρά τώ λαω καί τοΐς άρχουσιν, 
ώστε έκπτωτον τοΰ θρόνου γενέσθαι (δ).

Ουτω τοίνυν ή αϊρεσις τών Βογομίλων παρά μέν τοΰ πλή
θους μισουμένη, παρά δέ τών πολιτικών καί έκκλησιαστικών αρ
χών συντόνως καταδιωκομένη, όσημέραι περιεστέλλετο κατά τε 
αριθμόν καί δύναμιν. Έκτος δε τούτων φαίνεται οτι τά τής πε-

ία) Όρ. Σύνταγμ. Ιερ. καν. τομ. Ε'. σελ. 91. Και Ίωάνν. Κίνναμ. 
'Ιστορ. Β\ β'.

(β) Αύτόθι. σελ. 90. Σημείωμ. Α*. «'Όσα άνηγγέλη ήμιν περί του- 
»του (τοΰ Νήφωνος) παρά τοΰ ιερέως τής μεγάλης Εκκλησίας Θωμά, 
»καί Παντυχηνών χωριτών».

(γ) Αύτόθι. σελ. 86. Σημείωμ. Β’. «Το δέ έγγραφον ήν μέν έκτεθει- 
»μίνον, ώςπερ έφαίνετο άπδ τών έκφερομένων αύτώ σιγνογραφιών, παρά 
»τών κληρικών καί αρχόντων καί οίκητόρων άπλώς τής μητροπόλεως 
«Τυάνων».

(δ) Ίωάνν. Κίνναμ» Ίστ. Β’, β'.
22*
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ριστολής στοιχεία παρά ταΐς έλληνικαϊς τουλάχιστον κοινωνίας 
εφερεν ή αϊρεσις αύτη έν έαυτη’ διότι πλήν τών ηδη γνωστών 
αυτής δογμάτων, αξιωμάτων καί εθίμων είχεν, ή βαθμηδόν προς- 
έλαβε, καί άλλα τοιαϋτα, πρός ά αί κοινωνικά! παρά τοίς σΕλ- 
λησιν έξεις και αί θρησκευτικά! και ήθικαί διαθέσεις σφοδρώς άν- 
τεμάχοντο (α). "Οθεν παρ’ αύτοΐς μέν, ώς τι φυτόν έπείςακτον 
καί όθνεΐον, ταχέως άπομαρανθέν έξέλιπε. Μετεφυτεύθη δέ είς 
τούς Σλαύους, παρ’ οίς, άτε γνήσιον προϊόν, εύδοκιμησασα, έπί 
μάκρους έπέζησε χρόνους, μέχρις ου άλλαις σλαυϊκαϊς αίρέσεσι 

μιγεϊσα συνεχωνεύθη.

(α) ’Εν χειρογράφω χαρτίνφ κώδικι σχήματος 4ου, έν τή κατά "Αθω 
ερα Μονή Λαύρα εύρισκομένω, ού τό περιεχόμενον συλλογή διαφόρων 
ζητημάτων, υπάρχει και περικοπή έκ τής Δογματικής πανοπλίας, ώς 
αύτη έχει έν ταΐς έκδόσεσιν. Έν τελεί τής περικοπής ταύτης ό τήν συλ
λογήν ποιησάμενος, ζήσας, ώς ό ίδιος μέν λέγει, έν Κωνσταντινουπόλει, 
κατά δέ τήν ήμετέραν κρίσιν περί τήν ιδ' εκατονταετηρίδα, προςτίθη- 
σιν ώς έξ εαυτού τάδε, άνέκδοτα τέως·

α*Ήκουσταί μοι περί τούτων τών τριςκαταράτων (τών Βογομίλων) 
»δτι ποιοΰσι ξένην και απόρρητον αίσχρουργίαν· και ή άπέκρυψεν αύτήν 
»δ έρωτώμενος παρά τοΰ βασιλέως ή μετέπειτα έφεΰραν αύτήν οί του- 
»του μαθηταί. Ποιοΰσι δέ ούτως· συνουσιάζεται ό πάππος αύτών μέ παρ- 
Γθένον, και συλλαμβάνει ή παρθένος καί τίκτει. "Οταν δέ γένηται τριών 
»έτών τό παιδί συνάσσονται όλοι εις τήν μιαράν συναγωγήν αύτών, 
«καί καθεσθέντες, ώς έν χορώ, θέτουν είς τήν μέσην αύτών ν(δ)οχεΐον 
Γισταται τό παιδί. Αύτοΐ δέ οί τριςάθλιοι κρατεί ό καθείς είς τήν άρι- 
«στεράν χεΐρα τίποτε οπωρικόν και εις τήν δεξιάν σουβλήν καί λαλεΐ ό 
Γπρώτος τό παιδί, καί υπάγει είς έκεΐνον διά νά δώση αύτω οπωρικόν’ 
»αύτός δέ ό τριςάθλιος κέντα αύτό μέ τό σουβλήν. Ειτα τό λαλεΐ άλ
αλος, και ποιεΐ τά δμοια, καί καθ’ έξής δλοι, εως ού τελευτήσει. Είθ’ ού- 
»τως τό ποιοΰσι πυρίκαυστου και συνάσσουν τό αίμα καί τήν τούτου κό- 
»νιν καί ποιούν αύτά ζύμην, καί χρώνται ταύτα είς αγιασμόν οί τρις- 
»άθλιοι. ηΩ τής άνοιας αύτών καί τερατοποιΐας, ας ποιοΰσιν οί άλιτήριοι 
Γκαί μεμιασμένοι. Ποιος Σατανας τούς εδίδαξε νά ποιώσι τοιαύτην 
«ανοησίαν, απορώ καί έξίσταμαι· έφριξαν γάρ μου αί τρίχες· έπί τοιαύ- 
»την τερατοποιίαν».
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Τά μέν τέως είρημένα οτι είς τά εξωτερικά πρδς αναστολήν 

τής αίρέσεως μέσα άναφέρονται φανερόν. Άλλ’ έκτος τούτων πρδς 
ριζικήν τοϋ κακοϋ θεραπείαν, και πολλω μάλλον πρδς ασφάλειαν 
τών μηδαμώς έξ αυτού έπηρεασθέντων έκρίθησαν πρόςφορα και 
άλλα πνευματικώτερα μέσα, οίονεί φάρμακα διαρκή τε καί ήπια. 
Ήσαν δέ τοιαϋτα τά είς τδν Ζιγαβηνδν Εύθύμιον αποδιδόμενα 
συγγράμματα' οίον ή Δογματική πανοπλία, ή 'Ερμηνεία είς τούς 
Ψαλμούς καί τδ είς τήν κ. Διαθήκην μέγα υπόμνημα. Καί περί 
μέν τοϋ τελευταίου τούτου ζιγαβηνείου πονήματος, δ ήδη θεία 
συνάρσει συμπληροϋται δι’ ήμών, παρακατιώντες διαληψόμεθα. 
Ώς πρδς δέ τά δύο πρώτα τοσαϋτα ίσως ένταϋθα ικανά, όσα 
άπλώς απαιτούνται είς δεϊξιν τής πλήρους καί ολικής ένεργείας 
κατά τής τών Βογομίλων αίρέσεως. Καί δή πρώτον περί τοϋ 

πρώτου.

Δογματική πανοπλία.
Ό αύτοκράτωρ Αλέξιος, ού προδεδήλωται ήδη ή είς έκκλη- 

σιαστικάς μελέτας τάσις, αφορμήν έκ τής βογομιλικής συνταρά- 
ξεως λαβών ήβουλήθη χάριν τών εαυτού υπηκόων καί τών δια- 
δεξομένων αύτδν βασιλέων καταρτίσαι πόνημά τι αμυντικόν έν 
τοΐς ύπέρ τής εΰσεβείας άγώσιν (α).'Όθεν έξ ίδιας τε μελέτης καί 
τή συνδρομή πεπαιδευμένων άνδρών άπηνθίσατο έκ τού λειμώνας 
τών συγγραφών τών διασημοτέρων τής Εκκλησίας διδασκάλων 
όσα είς υπεράσπισιν τών ορθοδόξων δογμάτων κατά τών αίρετι- 
ζόντων πρόςφορα έκρινε. Συλλεξάμενος δέ παρέδωκε τώ ήμετέρω 
Εύθυμίω, ϊνα συναρμολόγηση κατά τάξιν τήν προςήκουσαν. «Καί 
»δή, λέγει κατά λέξιν ούτος, τά δόγματα τών μακαρίων Πατέ- 
»ρων καί προμάχων τής ορθής πίστεως διά τών τού παρόντος 
»καιροϋ σοφών καί πολύπειρων άνδρών έκλεξάμενος (ό Αλέξιος)

(α) Δογμ. πανοπλ. έν αρχή. «'Ίνα δε και μετ’ αύτδν οΐ βασιλεύον- 
»τες ένάγωνται πρδς τήν μίμησιν, έσκέψατο μάλα συνετώς έγγραφον 
«αύτοΐς τε καί πασι τοΐς ύπηκόοις καταλιπεΐν τήν τών δογματικών δ· 
»πλων παρασκευήν».
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»κα! συναγαγών έμοϊ την συνθήκην τούτων έπέτρεψε, καί 
ντάζιν έπιθήναι τουτοις καί όιεσκεμμύνην αρμονίαν·, καί Λε- 
ιΑογισμένην οικονομίαν έκέΑευσεν (α)». Ούτως άρα συνεστη 
τό πασίγνωστον τούτο πόνημα. ΓΌτι δέ τούτο έκτός τού προοι
μίου και άλλων επιεικώς ολίγων μερών ούκ έλογογραφησεν ο Ευ
θύμιος, πας τις, νομίζομεν, οφείλει άποδέξασθαι άδιστακτως, οτε 
αυτός ούτος ομολογεί τούτο διαρρήδην και κατ’ έπαναληψιν.

Άλλ’ έστιν ώ άλλως πως περί τε τούτου και της άςιας της 
Πανοπλίας κρίνειν παρίσταται. Τίς δ’ ούτος; αυτός παλιν ο και 
ανωτέρω μνημονευθείς Ουλμαννος’ όστις τό μέν βλέμμα υγιές έ
χων, πλήν μυωπάζων καθ’ ύπόκρισιν, διέΐδεν οτι πατήρ τής βί
βλου έστιν ούχ ό Αλέξιος, άλλ’ ό Ευθύμιος’ τή δέ τών γνώσεων 

πληθώρα βαρύτατος είναι δοκών καί πολυτελέστατος, τοσοΰτον 
έλαφρόν αύτό έξέλαβεν, ώστε γαύρως άπολακτίζει ώς παιδικόν 

άντικρυς άθυρμα. Καί συγγνώμη, εί, έξω πως τοΰ προκειμένου 
φερόμενοι, έπί μικρόν παρακολουθήσαι μέλλομεν ταΐς περί τού
των κρίσεσιν αύτού.

Ή έλλόγιμος ’ Αννα, ής τήν άμφιλαφή καί βαθεΐαν παιδείαν 
έξαιρετικώς τιμά ό καλός Ουλμαννος, καλεϊ τόν Ζιγαβηνόν 

αγραμματικής είς άκρον έληλακότα, καί ρητορικής ούκ άμελε- 
«τητον όντα, καί τό δόγμα ώς ούκ άλλος τις έπιστάμενον(β)». 
Ουτος δή μάλιστα ό τελευταίος τής νΑννης πρός τόν Ζιγαβηνόν 
έπαινος παρώξυνε τόν άνδρα έπί τοσοΰτον, ώστε άνενδοιάστως 
άνεκήρυξεν αύτόν, ώς τών ιερών δογμάτων ούδ’έπί πολλής, ούδ’ 
άκρω δακτύλω, ούδ’ έν χρώ, τό τού λόγου, άψάμενον. Και ούδ’ 

είς τούτο άπλώς ήρκέσθη. ’Αλλ’ έξ αύτοΰ ό εύφάνταστος ούτος 
θεολόγος καί τήν καθόλου τότε άνατολικήν ορθόδοξον Εκκλη
σίαν και έφαντάσθη καί παρέστησεν ώς κατατρυχομένην θεολο- 
γικής παιδείας λιμώ, ούκ οίδαμεν δσω’ ίδου έν μεταφράσει οί 

λόγοι αύτοΰ’ «Ό Ζιγαβηνός μεγάλην παρά τοϊς συγχρόνοις έκέ- 
»κτητο φήμην, ώς τών Ιερών δογμάτων διδάσκαλος’ διότι ού 
«μόνον παρά τού αύτοκράτορος Αλεξίου εΑαβε τήν έντοΑήν

(α) Αύτόθι. (β) Άλεξ. βιβλ. ΙΕ', σελ. U75.
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»roy συναρμοίογήσαι πολεμικόν τι τών δογμάτων σύστημα' 
^άλλά και αυτή ή τοΰ αύτοκράτορος τούτου θυγάτηρ, ή πεπαι· 
»δευμένη νΑννα, χαρακτηρίζει αύτόν, ώς τέλειον γραμματικόν 
»και ρήτορα, καί εξυμνεί, ώς υπέρ πάντας τά δόγματα έπιστά- 
«μενον. Άλλ’ δ έπαινος ούτος εναργέστατη όντως έστιν άπόδει- 
»ξις (!) τής θεολογικής πτωχείας (!) τής έλληνικής Εκκλησίας 
»έπί Ζιγαβηνού. Τοσούτον εΰωνον τήν τού δογματικού θεολόγου 
»φήμην, ώςπερ ούτος, πάνυ ολίγοι, καί ίσως ούδείς έκτήσατο· 
»Ά πιστευτόν όντως τδ πράγμα τοΐς μή ΐδίοις όφθαλμοΐς έαυτους 
«πληροφορήσασι. Καί όμως ούδέν ήττον ή χειρωνακτικός αύτό- 
«χρημα ύπήρξεν δ τρόπος, δι’ ού ένήργησεν δ Εύθύμιος, ϊνα τδ 
»όνομα αυτού μέχρι τής σήμερον μνημονεύηται έν τή τής δογ- 
»ματικής ιστορία (α). Πολυμαθής υπήρξε πάντως δ άνήρ. Άλλα 
»τδ βρΐθος τής διανοίας καί τδ έταστικόν τού πνεύματος ούκ 
»ίδιάζουσιν αύτω. Ή δέ τών ιδιοτήτων τούτων στέρησις ούδα- 
»μοΰ γίνεται τοσούτον καταφανής, όσον έν τοΐς όογματικοΐς 
ναύτου συγγροψμ,ασίν (β) ».

Ούτως έν όλίγαις γραμμάτων σειραΐς δ εύτυχής Ούλμαννος, 
ώς διά μαγικής τίνος ράβδου, κατώρθωσεν ϊνα παραστήσφ τόν 
μέγαν 'Ερμηνευτήν μονονού γυμνόν πάσης δογμάτων ιδέας. Απέ
δειξε δηλαδή ταχυδακτυλουργικά), ούτως είπεΐν, τώ τρόπω ούχ 
οπερ έδει, άλλ’ οπερ έβούλετο δεΐξαι. Καί τίς μέν ή τής δογμα
τικής Πανοπλίας αξία, τούτο άλλου καί τόπου καί χρόνου ζή
τημα. Ό δέ σοφός Ούλμαννος, έξ όσων είπε, φανερός γίνεται ότι 
τήν οϊαν δήποτ’ ούν ταύτην συγγραφήν τίθησι πρδ τών οξυδερ
κών αυτού οφθαλμών, ώς καθαρώς ζιγαβήνειον εργον. Τούτο δη- 
λούσιν, ά νεανικώς μάλλον ή πικρώς λέγει* «ή έπιπολαιότηςαύ-

(α) Aber in der That war es nicht viel mehr ais blosse Fin- 
gerthaligkeit, wodurch Euthymius bewirkt hal, dass man sei- 
nen Namen bis auf den heutigen Tag in der Geschichte der Dog- 
malik nennt.

(β) 'Op. Theolog. Stud. und Kritiken. 1833. s. 664. 'II αυτόθι 
τοΰ Ουλμάννου πραγματεία έπιγράφεται, die dogmalische Entwicke- 
lung der griech. Kirche im zwolftcn Jahrhundcrt.
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»τοΰ (τού Ζιγαβηνού) καί έλαφρότης ούδαμού καθίστανται το
υ τούτον καταφανείς, οσον έν τοΐς δογματικοί; αύτού συγγράμ- 
υμασι»’ διότι, εκτός τής Πανοπλίας, άλλο τοιούτο δογματικόν 
τού Ζιγαβηνού πόνημα, και εί που διεσώθη, ούκ είδε τ^ως τό 

φως τής δημοσιότητας. Πώς άρα ό τηλικούτος τήν έ'μφασιν επι
κριτής είς τοσούτο πα/υλόν περιέπεσε λάθος; ζητητέον τούτο.

*Η κομνινή ’Άννα, ή τά κατά τήν βίβλον ταύτην τή ιστορία 
παραδούσα, γράφει ότι ό αύτοκράτωρ «μοναχόν τινα, Ζιγα- 
υδηνόν καλούμενον, μεταπεμψάμενος έπέταξεν άπάσας τάς αί- 
«ρέσεις έκθέσθαι έκάστην ιδία, καί έφ’ έκάστω τάς τών άγιων 
υΠατέρων άνατροπάς έγγράψασθαι. . . Ταύτην τήν βίβλον δογ- 
υματικήν Πανοπλίαν δ αύτοκράτωρ ώνόμασε (α)». Ταύτα αφη
γούμενη ή κλεινή ιστοριογράφος, παντί που δήλον, ότι ού πάνυ 
ωρισμένως τόν συλλογέα διαστέλλει τού συναρμολογητού. Κα’ι 
ού τούτο μόνον, άλλά και τό ρητώς παρ’ αύτής σημειούμενον, 
οτι τήν έπιγραφήν έπι τής βίβλου έθηκεν δ αύτοκράτωρ, είς 
τουναντίον προφανώς άγει τόν αναγνώστην συμπέρασμα’ ότι δη
λαδή τούτο καί μόνον ήν δ δ βασιλεύς είς τά τής βίβλου συν- 
ειςήνεγκε* τού δέ όλου έργου πατήρ έγένετο δ Εύθύμιος (β). Εί 

λοιπόν έκ τών ρημάτων τούτων τής νΑννης παρεπλανάτο, ώς 
άλλοι, καί δ Ούλμαννος, τάχα ήν αύτω τής διαβολής ή άγνοια 
πρόφασις, και ταΐς κρίσεσιν αύτού ίδίαζεν άν τό έξ άγνοιας τρα
χύ και φορτικόν, άλλ’ ού τό λοίδορον καί ύβριστικόν έκ προθέ- 
σεως. Άλλ’ δ άνήρ ούδέ έπιτιμα ούδέ δυςφημεϊ ούδέ σκώπτει 
έκ παρανοήσεως, άλλά σοφιζόμενος υποκρίνεται άγνοιαν. Τούτο 
καί ήμεΐς, καί πας άλλος έξάπαντος ύπονοεΐ έκ τών εξής λόγων, 

τών περιεχομένων έν ω άνωτέρω παρενείραμεν τοΰ πονηματίου 
αύτού χωρίω' «δ Ζιγαβηνός παρά τού αύτοκράτορος Αλεξίου 
υέλαβε τήν έντολήν Ira ταχτοποι/ηση (!) πολεμικόν τι τών

(α) Άλεξ. βιβλ. ΙΕ', σελ. 1176.
(β) ’Εκ τούτου τοΰ χωρίου τής συγγραφής τής Άννης άλλοι τε και ό 

άοίδ'•μος Φαρμακώδης περιπλανηθε'ις γράφει (Έρμην. εις τά τέσσ. Ευαγγ. 
τόμ. Α'. σελ. ιδ’)- «κατ’ έπιταγήν τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου τοΰ Κο- 
μνηνοΰ συνέταξεν ό Εύθύμιος τήν δογματικήν Πανοπλίαν».
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«δογμάτων σύστημα (α)». σΩστε προς αύτόν και τού; κατ’ αύ
τόν έν γνώσει ύπηχοΰντας τό κοινόν μισοβυζάντιον άσμα, πάσα 
μέν συζήτησις περιττή* εύχής δέ μάλλον χρεία, ϊνα αύτη τέλος 
πάντων ή άλλοιωθεϊσα ήδη εκκλησιαστική και πολιτική τής 
Ανατολής κατάστασις διδάξη τούς τής 'Εσπερίας σοφούς τήν 
έπαινετήν παλινωδίαν, έπ’ ίδίω τε άγαθώ και τής ίεράς έλευ- 
θερίας.

Άλλ’ έάσαντας τά τοΰ Ούλμάννου έχειν, ώς δή και εχουσιν, 
άνοιστέον τόν λόγον έπί τό προκείμενον.

'Η τοίνυν Δογματική πανοπλία, έκ των συγγραφών τών πα
λαιών και διάσημων τής Εκκλησίας Διδασκάλων άπηνθισμένη, 
ώς ε’ίρηται, σκοπόν προύτίθετο την ανατροπήν καϊ τόν έλεγχον 
τών επικρατέστερων αιρέσεων, σσαι τότε μάλλον ή ήττον κατε- 
λυμαίνοντο τήν Εκκλησίαν (β). Διηρηται δέ τό ολον σύνταγμα 
είς τίτλους ΚΗΖ, ών ό ΙΒ', 1Γ' και ΚΗ' διά τοΰτο μάλιστα ση
μειωτέοι* ότι έν ταϊς διαφόροις κατά καιρούς έκδόσεσι τοΰ πονή
ματος νΰν μέν παρελείποντο, νΰν δέ συμπεριελαμβάνοντο, άνα- 
λόγως τοΰ τής έκδόσεως τόπου. Έζεδόθη δέ τό πρώτον ή Πανο

πλία έν μόνη λατινική μεταφράσει τώ 1555 ύπό Πέτρου Φραγ
κίσκου Ζινου έν Βενετία. Ευθύς δέ κατόπιν τώ 1556 άνετυπώ- 
θη έν Λουγδούνω. ΕΪτα τώ 1570 έν Παρισίοις. Μετά ταΰτα πά
λιν έν Λουγδούνω τω 1677, και κατεχωρίσθη έν τώ IE' τόμω 
τής βιβλιοθήκης τών Πατέρων. Έν πάσαις ταύταις ταϊς έκδόσε- 

σιν οί τίτλοι ΙΒ' και ΙΓ', ώς τάς παπικάς στηλιτεύοντες καινο
τομίας, παρελείφθησαν.

(α) Τά αύτά παραδόξως έπαναλαμβάνει ό Ουλμαννος πλατυτέραν 
καί έν σελ. 668 τής ής άνωτέρω έμνήσθημεν διατριβής αύτοΰ.

(β) Δογμ. πανοπλ. έν αρχή. «Έκτεθήσονται δέ τάξει τινι κατά τούς 
«χρόνους α'ι τών άλλων, ώς έν έκλογή, κακών έπιλογεισαι αΙρέσεις, τάς 
«άνατροπάς έπομένας έχουσαι. . . Τάς μέν ούν παλαιοτέρας, ώς προ 
«πολλού σεσηπυίας καί πάντη διαφθαρείσας παρεδράμομεν τάς έπιση- 
«μοτέρας δέ, και ών εΐ και ή φλόξ άπεμαράνθη, παραλυποΰντες έτι 
«τήν Εκκλησίαν οί άνθρακες, ταυτας έστήσαμεν σκοπούς εις τό βάλλε* 
βσΟαι και χατατοξεύεσθαι».



280 ΑΛΕΞΙΟΣ Ο Α', ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο Ζ1ΓΑΒΗΝΟΣ
Άλλη τής δογματικής πανοπλίας έκδοσις έν μόνω τω πρω- 

τοτύπω έλληνικώ κειμένω έγένετο έν έ'τει 1710 έν Τεργοβύστω 
τής Βλαχίας ύπό τοϋ μητροπολίτου Δρύστρας Αθανασίου’ 8ς 
καί άφιέρωσεν αύτήν τω υίω τοϋ τότε τής Βλαχίας ηγεμονεύον
τας Ίωάννου Κωνσταντίου Μπραγιωβάνου Στεφάνω Βοεβόδα. 
Καί συμπεριέλαβε μέν ό αοίδιμος έκδότης έν αύτη τούς τέως 
έξοστρακιζομένους τίτλους ΙΒ' καί ΙΓ'. ώβέλισεν όμως καί αύτός 
τόν ΚΗ'. Αιτία δέ τούτου ύπήρζεν ό τών δυναστευόντων Μου
σουλμάνων φόβος’ διότι έν τώ τίτλω τούτω περιειχετο ανα
σκευή τής τοϋ Μωάμεθ δυςεβείας καί πλάνης. Τέλος, τό τε ελ
ληνικόν κείμενον πλήρες καί τήν λατινικήν αύτοϋ μετάφρασιν 
έζέδωκεν έν Παρισίοις τω 1865 ό Μίγνιος, καί κατέταξεν έν τώ 

ΡΛ' τόμω τής Πατρολογίας τών Ελλήνων Πατέρων τής Εκ
κλησίας.

Ερμηνεία είς τούς Ψαλμούς.
Έκ τών βιβλίων της π. Διαθήκης, ά ό Εύθύμιος ύπεμνηματί- 

σατο, μέχρι τοΰδε είσίν έκδεδομένοι οί ρν' Ψαλμοί, οί παρ’ αύτοϋ 
πάντες τώ Δαυίδ άποδιδόμενοι. Άλλ’ έστιν είκάσαι οτι ό δεξιώ- 
τατος ούτος έρμηνευτής ού περιωρίσθη εις τούτο μόνον’ άλλ’ ύπε- 
μνηματίσατο πιθανώς καί πάντα η γοΰν τά πλείστα τών της π. 
Διαθήκης βιβλίων, πλήν ίσως τοΰ της Πεντατεύχου, ην οί Βογό- 
μιλοι άπορρίπτοντες άπαραποίητον άφήκαν καί άπαραχάρακτον. 
Είς τήν εικασίαν ταύτην αφορμήν εύλογον δίδουσι τά παρά Φα 
βρικίω άναφερόμενα (α), άπερ καί άλλοι έπανέλαβον’ οτι δηλαδή 
έν διαφόροίς τής Εσπερίας βιβλιοθήκαις εύρίσκονται έν χειρογρά- 

φοις κατακείμενα υπομνήματα αύτού είς τό ’^σμα τών ’^,σμά- 
των καί είς άλλα τινά τών τής π. Διαθήκης βιβλίων.

Τό είς τούς Ψαλμούς ύπόμνημα τού Ζιγαβηνού έν λατινική 
μόνον μεταφράσει έζεδόθη έν Ούηρώνη (Verona) τώ 1530 ύπό 
Σαύλου έπισκόπου Βρουγών (Brugatenses). T/j πρώτη ταύ-(α) Biblioth. Graec. Vol. VIII. ρ. 341.
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τ?) έκδόσει έπηκολούθησε δευτέρα, ή έν Παρισίοις τώ 1730. Τρί

τη, ή αυτόθι πάλιν τό δεύτερον έν έτει 1760. Τετάρτη, η έν 
Αουγδούνω μετ’ ού πολύ, ήτις καί άπετέλεσε τόν ΙΘ' τόμον της 
μεγάλης τών Πατέρων βιβλιοθήκης" και άλλαι αλλαχού ομοίως. 
Ή άλλεπάλληλος αύτη τοΰ πονήματος άνατύπωσις φανερόν οτι 
έμαρτύρει την σπουδαιότητα αύτού καί την άρίστην υποδοχήν 
παρά τοΐς λογίοις. "Οθεν καί ό έλλόγιμος Βονγιοβάννης έκ τού
των κυρίως παροτρυνθείς, ώς αύτός λέγει, έπεχειρησεν έν Βενετία 
τω 1763 νέαν μέν αύτού έκδοσιν, πληρεστέραν δέ όμως τών 
τέως καί τελειοτέραν, ώς περιέχουσαν συν τή λατινική μεταφρά
σει καί τό πρωτότυπον έλληνικόν τού Συγγραφέως κείμενον (α). 
‘Ωδε σημειωτέον ότι έκ ταύτης έγένετο ή είς τήν ήμετέραν απλήν 
διάλεκτον παράφρασις τής ερμηνείας τών Ψαλμών υπό τού μα
καρίτου Νικοδήμου, ήτις έτυπώθη έν Κωνσταντινουπόλει έν έ'τει 
1819. ’Εκ δέ τών κατόπιν άναφανεισών μνημονευτέον μάλιστα 
τής τελευταίας έν Παρισίοις τω 1864 γενομένης ύπο Μιγνίου, 
δς τήν τού Ζιγαβηνού ερμηνείαν είς τούς Ψαλμούς συμπεριέλαβεν 
έν τω ρκη' τόμω τής Πατρολογίας τών Ελλήνων Πατέρων (β).

Ερμηνεία εις τά τέσσαρα Εύαγγέλια.
Έκ τών περισωθέντων συγγραμμάτων τού Εύθυμίου τούτό έςιν, 

δ αύτόν κυρίως έκλέϊσεν. Ή έπιμεμελημένη φιλοκαλία, ή περί τήν 
σύνταξιν πανταχού προδηλουμένη φιλοπονία, καί ή άλλη άξιόλο- 

γος οικονομία έπεισαν πάντας τούς περί αύτού δπωςδήποτε λόγον

(α) Ant. Bongiovanni, in oper. Theophyl. «Plures enim ante 
«hanc ejus operis editiones Latinae prodierunt·, altera Veronae, 
«altera Venetiis, Parisiis aliae, aliae aliis in locis. Quid hoc sibi 
»vult ? Id opus nimirum esse longe optimun atque praestantissi- 
»mum: ni enim tale esset, placere tantopere nun potuisset, id- 
»que semper, et omnis, et ubique».

(β) Έκ τών ήδη άνευρεθέντων ύπομνημάτων του Εύθυμίου εις τάς 
τών Αποστόλων έπιστολάς μανθάνομεν, ότι ούτος τήν τών Ψαλμών 
έξήγησιν, πάντως δέ καί τήν τών άλλων τής π. Διαθήκης βιβλίων, 
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ποιησαμένους, δτι συνετάχθη ύψηλώ βασιλικώ κελεύσματι (α). 
Ώς τοιοϋτο βασιλικής φιλοτιμίας σπούδασμα έξέλαβεν αύτδ και 
δ πρώτος αύτοΰ έν τώ έλληνικω κειμένω εκδότης, Φριδερίκος ό 
Ματθαίου. 'Ός όμως, επειδή τδ μέν προοίμιον της συγγραφής 
άπώλετο, ένθα ήν πάντως τω συγγράφει ό αρμόδιος τής τοιαύ- 
της ύπομνήσεως τόπος’ άλλοθεν δέ ρητή τις περί τούτου μαρτυ- 
ρία ούδεμία περιήλθε μέχρις ημών, φαίνεται δτι τώ διστακτικώ, 
ίσως, τδ οριστικόν τής εαυτού γνώμης έκόλασε’ διότι λέγει’ 

«ίσως τήν σύνταξιν τού πονήματος τούτου, ώςπερ και τής Πανο
πλίας (;) άνεδέξατο δ Ευθύμιος προςταγή τού αύτοκράτορος Α
λεξίου, πλείονας έχων γράφεις, μισθουμένους αύτοκρατορικοΐς 
άναλώμασιν (β)». Άλλ’ εί καί τις άκριβολογίας χρεία είς δεΐξιν 
τής αιτίας, έξ ής δ Ζιγαβηνδς ώρμήθη είς τήν τού προκειμένου 

έργου συγγραφήν, μικρά τις άνακεφαλαίωσις τών πρόςθεν αρκεί”.
Ή τών Βογομίλων αϊρεσις, ην σκοπόν τών έπιστημονικών αύ

τού πόνων δ ήμέτερος Συγγραφεύς έστησεν, έστήριζεν έαυτήν, ώς 
προδεδήλωται ήδη, έπί δοξών συναγομένων έκ προβεβουλευμένης 
παραφθοράς και διαστροφής τού νοήματος τών θείων Γραφών, 
καί μάλιστα τής κ. Διαθήκης. Ή δέ δογματική Πανοπλία, ώς 
έργον αμυντικόν τής ορθοδόξου πίστεως, δτι αρνητικόν ήν άπλώς 
κατά τής αιρέσεως φάρμακον, πρόδηλον. 'Επομένως ή απαλλαγή 

έκ τής αιρετικής λύμης τών τυχόν έξ αύτής έπηρεασθέντων, καί 

προεπεξειργάσθη τής έξηγήσεως τής κ. Διαθήκης. Ούτως άναγινώσκο- 
μεν έν τή τε’ως άνεκδότω ερμηνεία είς τήν πρδς 'Εβραίους έπιστολήν 
β', 8* «Ταυτί δέ καί πάντα τά ^ητά, εί καί περί τής κοινής άνθρωπό- 
»τητος ειρηται, ώς έν τή έ ξ η γ ή σ ε ι τής βίβλου τών Ψ α λ- 
»μ ώ ν κατά λέξιν ακριβώς ή ρ μ ή ν ε υ τ α ι· άλλ’ δμως κές».

(α) Έκ τών ήμετ. δρ. Θ. Φαρμακίδ. έν τοίς προλεγομ. τής έρμην. 
ε’ς τήν χ. Διαθ. τόμ. Α’. σελ. ιδ\ Καί Μελ. Άθην. Έκκλ. ίστορ. τόμ. 
Γ'. σελ, 14. «Ευθύμιος δ Ζυγαβηνός, άνήρ έν λόγοις παιδείας διάση- 
«μος.. . Έγραψε δέ γλαφυρότατα σχόλια είς τήν θείαν Γραφήν κατά 
«προςταγήν Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ αύτοκράτορος».

(β) Frid. Matth. praefac. ρ. 5. «Forte hunc laborem etiam, 
»sicuti Panopliam, jubente Alexio Comneno suscepit, ac plures 
«scribas imperatoriis impensis conductos habuit».
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ετι μάλλον ή έν τή όοθοδόξω πίστει έδραίωσις τοϋ εύσεβοϋς πλη

ρώματος άπητουν, ϊνα αί θεΐαι Γραφαί έρμηνευθώσιν όρθώς κατα 
τε πνεύμα κα'ι γράμμα, καί διά πολλών αντιγράφων διαδοθώσιν 
εις τό κοινόν. Αυτή καθ’ ημάς έγένετο ή πρώτη και κυρία αίτια, 
έξ ής τό μέγα τούτο προϋκυψε πόνημα (α). Τό δέ εί οϊκοθεν δ 
Συγγραφεύς, τήν ανάγκην κατανοήσας, έπελήφθη τοϋ σπουδαίου 
τούτου έργου, έν ώ ύπέρ πάντας τούς πρό αυτού ηύδοκίμησεν* ή 
τή τοϋ αύτοκράτορος Αλεξίου προςταγή, αδύνατον, τό γε νϋν, 
έξακριβωθήναι διά τήν έλλειψιν σαφών ειδήσεων. "Αλλως τε δέ 
και μάταιον καθ’ ήμάς τό τά δυςδιάκριτα διυλίζειν. ’Άν έκ τής 
φοβεράς τοΰ αίώνος έκείνου συνταράξεως, ώς τι γαληναΐον τής 
ειρήνης σύμβολον, τοϋτο δή τό εργον άνεφάνη, και ταΐς ήμετέ- 
ραις έκληροδοτήθη γενεαϊς* δικαιοσύνης καθήκον, ϊνα τώ τε βα- 
σιλεΐ Άλεξίω καί τώ Ζιγαβηνω Εύθυμίω τάς αύτάς έξίσου άπο- 
νείμωμεν χάριτας’ διότι άμφότεροι μετά τοϋ αύτοϋ είργάσθησαν

(α) Καίπερ ούδαμοΰ του πολύτομου τούτου πονήματος ^ητώς ό Εύ- 
θύμιος άναφέρων τούς Βογομίλους, όμως πολλαχοΰ αύτούς υπαινίσσεται. 
Ούτως έρμηνεύων τάς τοΰ Αποστόλου Παύλου λέξεις· υιοθεσίαν 
άπεκδεχόμενοι, τήν άπολύτρωσιν τοΰ σώματος ήμών 
( Ρωμ. η', 23) λέγει* «τήν άπό τών παθών καί τής φθοράς λύτρωσιν 
«αυτού. 'Η μέν γάρ ένταϋθα υιοθεσία διαπίπτει πολλάκις· πολλοί 
«γάρ υίοθετηθέντες γεγόνασι κ ύ ν ε ς». Το δέ κύνες, δτι 
εις τούς Βογομίλους άφορα, ώς άρνουμένους τήν τών σωμάτων άνάστα- 
σιν, δήλον έκ τοΰ Στηλιτευτικοΰ, έν ω άπαντα ή αύτή λέξις, ώς κατη
γόρημα τοΰ συνοδοιποροΰντος τώ|Εύθυμίφ Βογομίλου. Αλλαχού δ’ομοίως 
μή όνομάζων αύτούς αναιρεί αύτών τά δόγματα’ ώς λ. χ. έν τή ίρμη· 
νεία τών άποστολικών λόγων «άνασταυροΰντες έ α υ τ ο ΐ ς 
»τον υίόν τοΰ Θ ε ο ΰ (Έβρ. ς·', 4). "Ενθα σημειοΐ· «άρα ό άναβα- 
«πτιζόμενος άνασταυροΐ τον Χριστόν δι’ εαυτού ή έφ’ έαυτω καί, ώς πά- 
«λιν βαπτιζόμενος, ειςάγει δτι πάλιν ό Χριστός έσταυρώθη. 'Ώςπερ ούν 
«απαξ, άλλ’ ού δεύτερον έσταυρώθη ό Χριστός* ούτως απαξ, άλλ’ ού 
«δεύτερον χρή βαπτίζεσθαι». Δέδεικται δ’ έν τοΐς έμπροσθεν δτι οί Βο- 
γόμιλοι καθυπέβαλλον εις αναβαπτισμόν τούς Όρθοδόξους. ’Άρα έκ τε 
τούτων καί έξ άλλων παραπλήσιων κρατύνεται έτι μάλλον ή κρίσις, δτι 
ή αϊρεσις αύτη έγένετο τφ Εύθυμίω αιτία εις συγγραφήν τοΰ παρόντος 
πονήματος.
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ζήλου πρός στήριξιν της ορθοδόξου πίστεως και πρός περιστολήν 
και καθαίρεσιν της βογομιλικής αίρέσεως' ήτις τή καθ’ ημάς Α
νατολή, δεινώς ήδη συγκεχυμένη οΰση έκ παλαιών και νεωτέρων 
αφορμών, πολλω δεινοτέραν τήν σύγχυσιν έπήνεγκεν άν.

'0 Ζιγαβηνός τήν κ. Διαθήκην έρμηνεύων έβασάνιζε παντοιο- 
τρόπως τό πνεύμα και τό γράμμα τών ιερών Συγγραφέων* πα- 
ρέβαλλεν έσπουδασμένως τάς γνώμας πάντων τών προγενεστέ

ρων ερμηνευτών και έδέχετο εύστόχως τήν ούσαν όρθοτέραν. Τώ 
Ώριγένει, τώ Διδύμω, τώ Σεβήρω, τω Εύσεβίω, τώ Κυρίλλω, τώ 
Θεοδωρήτω, Βασιλειω τώ μεγάλω και τώ Ναζιανζηνώ Γρηγορίω, 
και εί τινι άλλω τών περί τήν τών Γραφών ερμηνείαν δεινών, 
έχρήτο ό Ζιγαβηνός ώς όδηγοΐς άπλανέσιν. Πλήν άλλ’ ω ιδίως 
κατά πόδα ήκολούθει, ύπήρξεν ό Χρυσόστομος. Καί παρέκλινε 
μέν τοΰ παλαιού καί μεγάλου τούτου Έρμηνευτού έστιν όπου* 
άλλά τοΰτο έποίει αναγκαζόμενος ώς έκ τοΰ χαρακτήρος ον διε- 
τύπου έπί τής συγγραφής αυτού* διότι ό μέν Χρυσόστομος τάς 

θείας Γραφάς ήρμήνευσεν έπ’ εκκλησία ένώπιον τοϋ πλήθους, τώ 
τών ομιλιών σχήματι χρώμενος. Διό τή αύστηρα τής έξηγήσεως 
συνεχεία ούχ εϊπετο* άλλ’ εύκιν/τως άπό ζητημάτων ετέρων, είς 
έτερα μετέβαινεν, είς τήν ηθικήν καί χριστιανικήν τών ακροατών 
αυτού διάπλασιν άποβλέπων. Ό δέ Ζιγαβηνός τής ερμηνευτικής 

αύτού συγγραφής σκοπόν έστησε τήν συναφή τοΰ ιερού κειμένου 
έξήγησιν, ής ένεκα, ούδαμοΰ ουδέποτε άπεμακρύνετο του συνειρμού 

τών νοημάτων, και τό ήκριβολογημένον εν τε λέξεσι καί φράσεσι 
και έννοίαις καί σημασίαις σχολαίτερον έθήρα (α). (ακολουθεί).

Ν. Καλογερας.

(α) Ούτω περί τούτου δοκει καί τω σοφω Νοισσελτίω (August. Noes- 
selt) λέγοντι (de Calenis Patrum Graecorum. Halae ad Saiam, 
1762. 4. p. 23). «Τό πόνημα τοΰτο τοΰ Ζιγαβηνού άπηρτίσθη έκ τών 
^συγγραμμάτων τοΰ Ώριγένους, τοΰ Βασιλείου, τοΰ Ναζιανζηνοΰ Γρη- 
«γορίου καί μάλιστα τοΰ Χρυσοστόμου, πρός τόν σκοπόν, ινα, παρα- 
«λειφθεισών τών παρεκβάσεων, οσαι ή τοΰ λόγου τήν χάριν δπεξαιροΰσιν, 
»ή είς διόρθωσιν ηθών άναφέρονται, περιλάβη έν συντομία καί διά βρα- 
»χέων ταϋτα κυρίως, οσα συντελοΰσιν εις κατάληψιν τοΰ νοήματος τοΰ 
«γράμματος».
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ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.

(και Γνωστικού τίνος έπιστολαί ές π^δς τδν μάγιστρον 
Αντιόχειας Νικηωόρον τδν Ουρανόν.)

Λόγου άξιον χειρόγραφον, έν πυκνώ μέν τώ φορυτω κατα- 
κεχωσμένον, παρά μικρόν δέ ύπό τε της νοτίδος και τών ση~ 
τών έξαφανισθέν, έκθάψας ού προ πολλού άπεθέμην έν τω οί- 
κείω τόπω της Πατμιακής βιβλιοθήκης. Τό τεύχος τούτο, 
σχήματος ον τετάρτου μεγάλου, κατά την IB' δέ έκατονταε- 
τηριδα γεγραμμένον έπι χάρτου βαμβακίνου, άπήρτιζε Συλλο
γήν επιστολών διαφόρων σοφών και άλλων έπι λόγοις διαπρε

πών άνδρών. Άλλά τό γε νύν φειδοϊ τού χρόνου π ριλειφθέν 
λίαν έστί κεκολοβωμένον" πλεΐστα μέν γάρ εΐσι τά έκ τής 
αρχής καί τού τέλους έξερρυηκότα, ούκ ολίγα δέ καί τά άνα- 
μέσον φυλλορροήσαντα’ έ'νια δέ πάλιν τοσοΰτον κεκάκωντα^ 
ύπό τών σητών, ώστε τών δυςχερεστάτων έστιν, ί'να μη εϊπω 
τών αδυνάτων, ή τών διαβρωμάτων καθόλου άναπλήρωσις. Διό 
δή καί πεφροντισμένης δεΐται τό τεύχος σπουδής πρός συνάρ- 

τησιν και συνειρμόν τών παρακεκομμένων καί συμπεφυρμένων 
φύλλων.

Περιέχει τοίνυν τό τεύχος έπιστολάς τών έξής επιστολο
γράφων : αΛ) Ισιδύρου τοΰ Πηλουσιωτου’ β') 'Αλεξάνδρου 

μητ ροπολίτου Νίκαιας' γ') Θεοδωρίτου επισκόπου Κύρου" 
3') Γρηγορίου Επισκόπου Νόσσης’ ε') Θεόδωρου πατρικίου 

καί σακελλαρίου' ς·') Συμεωνος μαγίστ ρου καί λογοθέτου' 
ζ') Λέοντος μητροπολίτου Συνάδων καί συγκέλλου’ η') ’Αν- 

τωνίου πατ ριάρχου* θ') Φωτίου πατριάρχον' t') Ίουλιανοΰ 
τοΰ παραβάτου' ια') Αιαφόρων έτέρων ιβ') Ίωάννου μονά

χου όρους τοΰ Λάτρους ιγ') Αδήλου (λείπει γάρ ή αρχή)* 
ιδ') Προκοπίου Σοφιστοϋ Γάξης’ ιε') Γνωστικού τίνος* καί 

ις·') Θεόδωρόν πατρικίου τοΰ Λαφνοπάτου.
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Αί μέν ούν έπιστολαί τοϋ άγιωτατου Φωτίου, τοϋ άκατα- 

γωνίστου τούτου άθλητοϋ τής ορθοδοξίας, ένδεκα είσίν έν συνδ
έω, έμφερόμεναι πάσαι έν τή πολυτιμήτω έκδόσει, τή υπό 
τοϋ σοφού ομογενούς I. Ν. Βαλέττα έκπονηθείση (Λονδίνω 
1864). Ούκ ώκνησα μέντοι γε άντιπαραβαλεϊν ταύτας πρός 
τό τής ρηθείσης έκδόσεως κείμενον, καί πάσας τάς διαφοράς 
σημειώσασθαι, άς καί έκδίδωμι ώδε τών φιλολογούντων yi' 
ριν. Έπιπροςτίθημι δέ καί τάς έξ ετέρου περγαμηνοΰ χειρογρά
φου της Πατμιακής βιβλιοθήκης διαφοράς έκ της ά'μα τή δη
μοσιεύσει τής άνω μ νησθείσης έκδόσεως γενομένης μοι αντιπα
ραβολής πρός τό κείμενον αύτής, άς καί άπέστειλα έκτοτε τω 
σοφω έκδοτη. Περιέχει δέ τό περί ού ό λόγος χειρόγραφον τεσ

σαράκοντα καί έξ έπιστολάς τοϋ φωτωνύμου πατριάρχου, γε- 
γραμμένον ον περί φθίνουσαν τήν Γ, ή γοϋν άρχομένην τήν ΙΑ' 
εκατονταετηρίδα’ φέρει δέ αριθμόν ΡΟΙΓ.

Καί πολλά μέν τών αναγνωσμάτων άμφοτέρων τών χειρο
γράφων είσίν άντικρυς πλημμελή, έστιν ού δέ καί ολως άπο- 
σκυβαλιστέα, ούκ ολίγα δέ τά όρθότερον έχοντα (κατά γε τήν 

έμήν κρίσιν), καί μάλιστα έν οίς παρέχεται γραφή πληρεστέρα 
τοϋ έκδεδομένου κειμένου. Άλλά περί τούτων μέν κριτικών 

παισί μελήσει.
Παρά πόδας δέ τών z/iayfporrwr άναγνωσμάτίύτ Ικ8ί- 

δωμι τήν ΡγΗ' έπιστολήν, κατά τήν ανωτέρω μνζμονευθεΐσαν 
έκδοσιν, άτε διαφόρως έχουσαν έν τω yειρογράφω, έκ παραλ

λήλου τεθείς έκατέραν. Πρόδηλον μέντοι δτι, ήτοι έσφαλμένω 
αντιγράφω έχρήσατο ό ήμέτερος άντιγραφεΰς, ή αύτδς έξ α
βλεψίας συνέχεε τόν λόγον. Ή γάρ δεύτερα περίοδος ούκ έστι 
συναφής, ούδ’ αιτιολογεί τό παράπαν τά ηγούμενα, άλλ’ άλ- 
λοτρία τις δοκεϊ τοϋ νοήματος αύτών. Άλλ’ δπως ποτ’ άν έχη 

τό πραγμα, ολόκληρος ή περίοδος αύτη παρεισήχθη έκ τής 
πρός Μιχαήλ τόν άρχοντα Βουλγαρίας θαυμαστής έπιστολής 
τοϋ άγιωτάτου πατριάρχου, έν ή αύτολεξεί άπαντα1).

I) ’Ίδε έπιστ. Τ'. §. κδ', σε).. 224 τής αύτής έκδόσεως.
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’Εχομένως τούτων έκδίδωμί και Γνωστικού τίνος2) έπιστο- 
λάς έξ, τω μαγίστρω3) Αντιόχειας τω Ούρανώ έπιστελλομέ- 
νας. Τις δ’ άρά έστιν ό Ούρανός ούτος; Δύο έγωγε άνδρας γι- 
νωσκω (έξ ών έχω μετά γ εΐρας δύο καί μόνον Βυζαντινών ιστο
ριογράφων, Κεδρηνοΰ καί Ζωναρά) τό έπώνυμον τοΰτο φέρον
τας, άμφοτέρους δέ μαγίστρους Αντιόχειας τυγχάνοντας* ών 
ό μέν, Νικηφόρος τοΰνομα, ήκμαζεν έπί Βασιλείου τοΰ Βουλ- 
γαροκτόνου’ άτερος δέ, όγδοήκοντά που έτεσιν έκείνου νεότε
ρος, ανεψιός ήν ομώνυμος τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Στρα- 
τιωτικοΰ, παρ’ ού καί Ούρανός έπωνόμαστο, ί'να πρός τόν άρ- 
χαϊον Ούρανόν άναφέρειν δοκή τό γένος’). Πάσης τοίνυν αμφι
βολίας έκτος έστιν, οτι πρός τόν Νικηφόρον έπιστέλλονται αί 
προκείμεναι έπιστολαί. Τούτο δέ συνάγεται έξ ών τε ό έπι- 

στέλλων νικηφόρο? τω όντι Λόγοις καί εργοις αύτόν άποκα- 
λεϊ έν τέλει της ς·', καί έξ αύτών τών επιγραφών της β' καί 
γ'. Δήλον δ’ έκ τούτου. Τών Νουμεριτών καί Άταφιτών Α
ράβων δεινώς την τε Κοίλην Συρίαν καί αύτήν κατατρεχόντων 
την Αντιόχειαν, τόν μάγιστρον Νικηφόρον τόν Ούρανόν ό βα
σιλεύς άρχοντα Αντιόχειας έκπέμπει. Ό δ’ έκεΐσε γενόμενος, 
καί δυσί καί τρισί μά/αις συμπλακείς Κιστρινήτ·/) τώ τών Α
ράβων στρατηγώ, καί τρεψάμενος επεισεν ησυχίαν άγειν, καί 
τά πράγματα εις βαθεΐαν ειρήνην καί γαληνιώσαν μετη'γαγε5), 
Συνέβαινον δέ ταϋτα τώ 1001 1 έτει. Άλλά καί άλλην κατά 
τών Αράβων νίκην άράμενος φαίνεται ό Ούρανός, περί ής σιωπά 
ή σύγχρονος ιστορία, οσα γ’ εμέ εΐδέναι. Τοΰτο γοΰν εικάζεται 

έκ τής έπιγραφής καί τοΰ περιεχομένου τής ς' έπιστολής. "Ετι

2) Ούτως Επιγράφονται Εν τω τεύχει. Άλλ’ Επι τής φας παρεπιγέ- 
γραπται ΰπ’ άλλης συνηλικιώτιδος χειρός : ΦιλητοΰτοΰΣυναδι- 
ν ο ΰ ά π δ κριτών, άποσταλέντος κριτοΰ Ταρσού.

3) Έκ τών απειροπληθών άςιωμάτων τής βυζαντινής αύλής ήν καί 
το τοΰ μαγίστρου (άπο τοΰ λατ. magister), οπερ δπΕρλαμπρον τιμήν 
ονομάζει Κωνστ. ό Πορφυρογέννητος (Β(. Βασιλ. ι').

4) Ζων. ΠΓ, α'.— Κεδρην. σελ. 652.
5) Κεδρ. 581.

(Αθηναίου τόμος Θ' τεΰχος δ'.) 23
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γε μήν καί περί Αύσόνων τροπής λόγος γίνεται έν αύτ$, περί 
ής σιωπά ώςαύτως ή ιστορία. Και μνημονεύεται μέν παρά Κε- 
δοηνώ αποστασία τις τών Λογγιβάρδων ^(μετά τό 1009J* 
έτος)* άλλ’ αυτή τά τών αποστατών έστεψεν δπλα, τρεψάν- 

των λαμπρώς τούς κατ’ αύτών έκπεμφθέντας ύπό τοΰ βασι- 
λέως Βασίλειον τόν Άργυρόν στρατηγόν Σάμου, καί τόν Κον- 

τολέοντα στρατηγόν Κεφαληνίας6).
Τόν περί ού ό λόγος στρατηγόν, τό τοΰ βέστου') αύλικόν 

άζίωμα έχοντα πρότερον, εκπέμπει ό βασιλεύς Βασίλειος πρε
σβευτήν πρός Χοσρόην τόν άμερμουμνήν6) Βαβυλώνας, άξιων 

μή προςδέξασθαι τόν έπ’ αύτόν προςφυγόντα αποστάτην καί 
τό βασιλικόν άναδησάμενον διάδημα Βάρδαν τόν Σκληρόν, ς-ρα- 
τηλάτην τέως πάσης Ανατολής προκεχειρισμένον. '0 δέ βάρ
βαρος, έκ τών φωραθέντων βασιλικών πρός τόν Σκληρόν γραμ
μάτων, τών άμνηστίαν αύτώ τε καί τοϊς όπαδοΐς αύτοΰ έπαγ- 

γελλομένων, εΐ τώ βασιλεΐ ύποκύψαιεν, έν υποψία γενόμενος, 
αύτόν τε καθείργνυσι τόν πρεσβευσάμενον καί τόν Σκληρόν 
μετά τών σύν αύτώ'). "Ον μέν δή τρόπον πάντες ούτοι τής 
ειρκτής άπελύθησαν, παραλειπτέον μοι δοκεϊ τοΰτο, άτε έκτος 

ον τοΰ προκειμένου.
"Ηδη δέ Σαμουήλ τοΰ θηριώδους άρχοντος τών Βουλγάρων 

τήν τε Θράκην και Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν τε καί Βοιωτίαν 
καί Αττικήν, καί αύτήν δέ τήν Πελοπόννησον ληϊζομένου, έκ- 

πέμπεται ύπό τοΰ βασιλέως αρχών τής Δύσεως ό Ούρανός’ δς 
έν Ααρίσση γενόμενος, κάκεϊ λιπών τήν αποσκευήν, καί ευζω- 
νον λαβών τόν στρατόν, ώς είχε τάχους τήν πορείαν ποιείται, 
καί καταλαμβάνει τόν Σαμουήλ παρά τό χείλος τοΰ Σπερχειού 
αύλιζόμενον. Καί δή άνω καί κάτω τόν ποταμόν περισκοπή-

6) Σελ. 583. 7) Περί τής ποικίλης βαθμολογίας τών έπι τοΰ βα
σιλικού βεστιαρίου (νβ5ΐί3ηΐ1Π1=ίματιθ(ρυλάκιον) άςωματικών τής αυ
λής επιθι τά σημειωθέντα μοι έν ίΐανδώρ. τόμ. ΙΤ', σελ. 119.

8) Έκ τοΰ άραοικοΰ ; Ά μ ή ρ — μου μ ε ν ί ν ( = αρχών τών ευσε
βών).

9) Κεδρ. σελ. 572.— Πρβλ. καί Ζων. ΙΖ\ ε'.
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σα: (όμβρων γάρ άπλέτων ύσθέντων, καί τοϋ ποταμού πλημ- 

μυρούντος καί πελαγίζοντας, άπέγνωστο το νϋν εχον η συμ
πλοκή"), καί τινα τόπον ευρών, δι’ ού ώηθη δυνατόν εσεσθαι 

αύτω περαιωθηναι, άγείρας νυκτός τόν στρατόν περαιοϋται τόν 
ποταμόν καί τοΐς περί τόν Σαμουήλ άμερίμνως καθεύδουσιν 
επιτίθεται. Οί δέ βάρβαροι τώ άδοκητω καταπλαγέντες σφά
ζονται μέν αριθμού κρείττους, έπληγη δέ καί αύτός ό Σαμουήλ 

καί ό τούτου υιός 'Ρωμανός βαθείαις πληγαΐς’ καί έάλωσαν 
άν, εί μη τοΐς νεκροϊς συμμίξαντες εαυτούς ώς τεθνεώτες, καί 
νυκτός έπιγενομένης έλαθον διαδράντες είς τά όρη τών Αίτω- 
λών’ κάκεΐθεν διά τών κορυφών τών τοιούτων όρέων διελθόν- 
τες την Πίνδον διεσώθησαν έν Βουλγαρία. Ό δέ μάγιστρος τούς 
αίχμαλοιτους 'Ρωμαίους έλευθερώσας, σκυλεύσας δέ καί τούς 
πεσόντας Βουλγάρους, καί τό στρατόπεδον αύτών διαρπάσας, 
καί πλούτον ότι πλεΐστον περιβαλόμενος, σύν τγ στρατιά έπα* 
νέζευξεν είς Θεσσαλονίκην10). Αύτη ή καταστρατηγία έστιν, ώς 
έοικε, τό πρώτον λαμπρόν εργον τοϋ Ούρανοϋ. Αί δέ κατά 
τών Αράβων νίκαι αύτοϋ είς τόν μετέπειτα χρόνον άναφέρονται.

10) Ό αύτ. σελ. 579.—Ζων. )Ζ’, η'.

Καί ταϋτα μέν είσιν οσα έξ ιστορίας γινώσκω περί τού έπι- 
σημου τούτου άνδρός. Αξίας δέ δημοσιεύσεως έκρινα τάς πρός 
αύτόν έπιστολάς, ού μόνον οτι διέπρεψεν ούτος έπί στρατηγίαις 
(εί καί άφθόνω καί μέχρις αηδούς κολακείας χρηται ό έπίς-ο- 
λογράφος τω θυμιάματι έν τώ έπαινεΐν τάς πράξεις αύτοϋ καί 
τά προτερήματα"), άλλά καί οτι μνημονεύονται έν αύταΐς καί 
άλλαι τοϋ άνδρός άρεταί καί χάριτες. Ού μην δ’ άλλά καί έν 

τοΐς τών Μουσών τροφίμοις έναρίθμιον αύτόν λογιστέον, εί γε 
κατά γράμμα έκδέξαιτο άν τις τάς έν τη α' καί β' προςηγο- 
ρίας τοϋ σοφού καί φιάοσο φούντος. Επιπλέον δέ, ϊνα καί τοϋ
το προςθώ, επόμενος είμί τγ γνώμτ) άνδρός σοφωτάτου, τού 
αείμνηστου φημί Άσωπίου, ταϋτα λέγοντας: Ανέκαθεν τ^έ“ 

φων την ακάθεκτον καί μωράν ίσως έπιθυμίαν νά τυπωθη 
άνεζαιχέτως παν εί τι έν τω κόσμο) υπάρχει, έΑΑηνικόν^ ένό~

23*
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,αζα δτι μόνον ή περί τόν ελληνισμόν μανία μου ισχυσε νά 
δικαιολογήση τό τοιοΰτον, άλλά τά νϋν γίνομαι ύαρραλεώ- 
τερος περί τών αυτών, βλέπων τήν γνώμην μου πληρέστα
τα έπικυρουμένην νπό αλλοφύλων ένδόζων ελληνιστών»^·

Έκ Πάτριου Σεπτεμβρίου φθίνοντας 1880.I. Σακκελιων.

ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.

Έπιστ. στίχ. Ίωσηφ (άνάρθρ.). — 3. θερμότερες τε 
καί θαρσαλεώτ ερος .... καί ιό δεσποτ. κρεμάμ. έφ’ ύβρει σώ
μα ... . διά νυκτός αγαπήσεις' άλλά φωτός και χμ, υιός γε- 
γον. ρχξας. — 6. άπό ξύλου σώμα.

Έπιστ. ΡΜΗ'. στίχ. 1. Άπολοφύρη τά σά' εί δ’ά πάσχο- 
μεν. — 3. έπειδάν καταρραγώσι. — 6. μαρτύρεται λόγια, ό 
παρών βίος. — 8. Έπιζχτεϊν’ εί μχ μέγα.

Έπιστ. ΡΝΗ'. στίχ. 2. ποιων ούκ άφέξομαι.... ίσως μέν 
γάρ είς άέρα δέρων μάτχν πονώ. — 6. έδωκε γάρ· — 9. τοϋ 
πτώματος εύτελές. — 10. καί : αένώ μετρώ,

Έπιστ. ΡΝΘ'. στίχ. 1. εαυτόν — 2. άπωδυρόμην, άπε- 
δυσπέτουν. — 7. συνέχεεν. — 11. αύτά με διδάσκει. — 15. 
(Μετά τό: τυπτομένονς, λείπουσιν έν τώ χειρογρ, τά έφεξχς 

μέχρι τοϋ : Φεΐσαι). — 1 6. τό φορτ. τό επ’ εμέ τεθέν.— 19. 
γλώτταν . . . . ίερωσ. φοβερών. — 22. δτε τών φανερών. — 
24. εβ,έπεσον. — 25. αΐμασιν. — 26. τών επιστολών. — 
27. χμΐν έστι. — 31. άναφαινομένων.

Έπιστ. ΡΞ'. στίχ. 4. καθ’ έκάστχν πολλούς. — 5. άπω- 

λοφυρόμεθα. — 7. επισκοπών. — 8. πώς δ μέν.... καίτοι. 
— 9. καί εύτυχέστ. ούν νομ. — 12. ορα μή τότε. — 13. 
και οικείων.— 14. διά παντός τούτον.—16. ίσθι πράγμασι.

11) Ίστορ. τών Έλλ. ποιητ. καί συγγραφ. σελ. 386.
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Έπιστ. ΡΞΕ\ στίχ. 1. Ού παίζειν οίδα, ούδέ .... εί αρ

χαίος. — 3. Επειδή δέ. — 8. τής δικαίας. — 9. μεγάλο- 
φρονείς.

Έπιστ. Py. στίχ. 4. μετρία τούτων. — 10. η φυγή δια- 
πο,Ιιεϊται (sic) — 11. εί δέ ψευδή .... ώςπερ έζέφυγες. — 
12. τό έγγύς είναι τής πράξεως τυγχάνειν. — ς. 13. Ούχί. 
14. έρρεστηκότων δριμύσοει τάς όψεις, ώς άμαυρούμενος.

Έπιστ, Ρ^Α'. ς. 1. τά ΛεΛηθότα σοι. — 2. προςήκεν αί- 
τεΐν, α.ΙΪ ευχαριστίαν άπαιτεϊν. — ς·· $· τών αμαρτημά

των. — 6. άλλ’ ούδέ. — 8. άπερυθριών.
Έπιστ. Ρ^Η'. στίχ. 1. αρετής τεΛεωτάτης και Θειον.
Έπιστ. ΣΙΔ'. στίχ. 2. εύλαβουμαι αυτόν. — 3. εύχομαι. 

— 4. (Δείπουσι τά μετά τό : μεταδέβΛηται μέχρι τοΰ : καί 
φίΑος έκεϊνος, αβλεψία τού άντιγραφέως, ώς εοικεν).

ΕΚ ΤΟΥ ΡΟΠ' ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ.

Έπιστ. ΙΗ'. στίχ. 4. τό δέ ραγήναι καταπέτασμα. — 9. 
τής οσα έτη. — 10. τών μηδενί. — 12. ού δή περ ραγέντος. 
— 15 —16. άναίρεσις καί σπουδή. — 30. (Δείπουσι τά : έν 
τω δρει). — 36. και γάρ δή διά τού. — 37. Καν τώ χει- 

ρογρ. ένεκαίνισεν.
Έπιστ. ΛΑ', στίχ. 1. έπί τόν μηρόν μου. — 2. παραδη- 

Λων. — 10. δέοι. 12. χαρισάμενος. — 19. έν τή χάριτι.
Έπιστ. ΛΒ'. στίχ. 6. έκείνοις. — 13. τω Χριστώ. — 14. 

διέπιπτεν. — 18. καί ότι έπιε. — 21. μεΐζον άριθμεϊσθαι, 
— 22. Κάν τώ χειρογρ. τω πριν. — 25. δή ούτοι. — 28. 
Κάν τώ χειρογρ.: ύπό τίνος. — 33. έκ Θεού. — 46. και ή 
άφεσις.

Έπιστ. ΛΖ'. στίχ. 7. (Δείπουσι τά έξής: καί θάνατον 

ίδιον προαγγέΛΛειν).
Έπιστ. ΜΓ'. στίχ. 6. (Λείπει ή άντων.: συ). — 8. Έν τή 

τού τεύχους ωα σεσημείωται ταΰτα : 'Αποστροφή τδ σχήμα. 

Καί Αημοσθένης^ χαί Θουκυδίδης έν τοϊς άγώσι μάΛιστα 
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χέχρηνται αυτό (sic). — 19. φαΐεν άν . . .. Μγοιτε. Κάν- 

ταΰθα έν τη ωα: ΠάΛιν τό της αποστροφής, ά.ΙΙά όιευκρι- 
γημένως. — 39. Έν τη ωα : Άναγκαΐον καί piator έπι· 
χείρημα. — 41. Κάνταυθα : ΠάΛιν τό τής αποστροφής. — 
51. ανάξια, — 53. — καί την της εΐκόνος. — 59- ώς επι
στολής .... εργασίας .... διδοϋντος.

Έπιστ. ΜΤ'. στίχ. 6. ούκ έκεϊνο. — 16. και μέσας. — 

21. παντοδύναμον.
Έπιστ. ΝΒ\ Έν τη έπιγραφή : Χρυσόχειρι' ούτω δέ καί 

έν ταΐς λοιπαΐς.
Έπιστ. ΝΕ'. στίχ. 2. συναναθΛΰσουσι. — 3. σννανακα- 

Λνψει·
Έπιστ. ΝΗ'. στίχ. 5. (Λείπει το αρνητικόν μόριον).

Έπιστ. Ξ'. στίχ. 4. τή τέχνη της εΐκόνος. — 9. Κάν τω 
χειρογρ.: Υιόν. — 14. πρός έτεραν.— 19. (Λείπουσι τά: 
διά "Ιησού Χριστού εγένετό). — 35. (Ή έπιστολη τελευτά 
έν τη λέξει : το.Ιμήσειεν’ ητις και τελευταία τέτακται έν τω 
χειρογράφω. Άλλ’ επειδή ούκ έ'θηκεν ό άντιγραφεύς αύτόθι τό 

σύνηθες τελικόν σηριεΐον τουτί : —, έπεισιν είκαζειν, δτι έλλι- 

πεΐ περιέτυχεν άντιγραφω, καί τούτου ενεκα παρέλιπεν ολην 
σελίδα άγραφον, ώς καί της προτέρας μέρος).

Έπιστ. ΞΑ\ στίχ. 2. τόκος άφραστος. — 5. εί και πάν
τα.. — 10. τήν γαρ. — 19. χεΐρα. — 33. την της ειρήνης. 
— 37. Κάν τω χειρογρ. : δέ τό. . . . αναίσχυντων. — 41. 
παρθένον τόκον. — 43. άγνοιας.

Έπιστ. ΞΒ'. στίχ. 22. ύπό του. — 28. Κάν τω χειρογρ. 
εν τε. — 31. προ'ίστησι. — 36. Κάν τω χειρογρ.: είς μέ
σους τούς Μαθητάς. — οίκειότερον.

Έπιστ. ΟΛ'. (Έν τη έπιγραφή λείπει τό : γεγονότι).
Έπιστ. ΟΘ'. στίχ. 2. ιστορίας μέν γάρ. — 5. συνεπί- 

σταντο. — 7. καί διά.

Έπιστ. στίγ. 1. Εί έγώ. —'7. Έν τη ωα παρεπιγέ- 
γραπται ταυτα : Λριμέως καί ή Αέζις καί τό όνομα. '—1 9· 
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άλλο τι.—10. ώςπερ τοΐς άθΛοις.—13. άνερεθιζόμενον.— 
14. άΧΖ οίς άπεχθ.—15. Λαμπροτέραν.—17. μάΛΛον ίσθι. 
—21. (Λείπουσι τά : πάντα πιστεύει).—23. ώ Παύλου σοφίας.

Έπιστ. γΓ'. στίχ. 8. άναρριπεΐ.

Έπιστ. ΡΙ©'. έν τή έπιγραφη : ’ Α ρμενιακών. — στίχ. 
ώς γε αύτούς. — 7. Κάν τώ χειρογρ.: ώς. — 10 — 1 1. κα

κούργων γώραν. — 13. τώ. — 14. λέγειν.— 16. καί ημών. 
19. συμβουλεύσαιμ’ άν .. . . ών (χειρ μέντοι νεωτέρα διορθοϋ- 
ται έν τή ωα : οίς}.

Έπιστ. ΡΚ'. (έν|τή έπιγραφή, μετά τό: ΣακεΛΛαρίαμ προς- 
τέθεινται καί ταϋτα : τώ κατά τόν Λημόχαριν). — στιχ. 4. 
άφίεται. — 8. της πικρίας. — 10. Λείπει τό : μα.Ι^ον.

Έπιστ. ΡΑΤ'. στίχ. 1. Εύτυχήκαμεν καί, — 5. οίς ούδέ. 

— 6. λύσης. — 8. ήμΐν.
Έπιστ. ΡΝΔ'. στίχ. 3. άλλου διήγημα.
Έπιστ. ΡΝΕ'. στίχ. 13. Καν τω χειρογρ.: εξάγομαι.
Έπιστ. ΡΞΔ'. στίχ. 3. έχεις πολλά. — 17. προςεκάθηντο. 

— 22. (’Από του : ΆΛΛά γάρ, άρχεται έτερα επιστολή, ή 
καί ΛΤ' τοϋ χειρογράφου, έπιγεγραμμένη : Τώ αύτω). — 32. 
κατήγορον.— 33. αίτιάσασθαι μηδέ πυδέσΘαι- —42. ηδη 
γάρ ήδη. — 49. τό τής θείας. -— 65. και τόν.

Έπιστ. ΡΞΓ\ στίχ. 7. καταπέπτωκε. — 9. (Λείπουσι τά: 

ώς τό γε άνεύθυνον). — 12. ύπ’ αύτών τών .... (Λείπουσι 
τά : καί άναθεματ ίζεσθαι).

Έπιστ. ΡΞΤ'. Ή έπιγραφή: Θεοδοσίορ (κα'ι ούδέν πλέον). 

— στίχ. 2. προςήκον.
Έπιστ. ΡΟΒ'. Έν τή έπιγραφή : άποστάντι. — 

Χειρ νεωτέρα διορθοϋται έν τή ωα : και καινόν.

Έπιστ. ΡΠΒ'. Έν τή έπιγραφη : Πισσάδων. — θ· 
ήν ... . τρέφει.

Έπιστ. ΣΜ©'. Ή επιγραφή' : Άθανασίω μονάζοντι.^ 
1. άνερραΐσε. — 6. νεανιευομένην. — 7. άπΛότης. — 11» 
εύρεϊν ούκ ήν. — καί τών. ~ 12. Τοΐς δώοοις.
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Έπιστ. ΣΝ'· Ή έπιγραφή : Αθανασία μοναχω καί ήσυ- 

χάζοντι. — στίχ. $· τ'^ν πατρικήν όσιότητα.
Έπιστ ΣΝΑ'. στίχ. 1 γραμματηφόρον.— 2 παρηνέχθη 

. . . . οϊσοιν άζιον ταϊς ύποσχέσεσι παρεσκεΰασεν, ·— 17. 
(Λείπει τό : εγγράφους). — 20· την πατρικήν όσιότητα (“Ωδε 

τελευτά ή επιστολή έν τώ χειρογραφω).

Κείμενον έντυπον.

ΘεοφίΛω πραιποσίτω.

Τό μέν άγαπαν τούς μισοΰν- 
τας αρετής και θειον* τό δέ 
τούς αγαπώντας ανθρώπινον 
και κοινόν' τό δέ μισεϊν καί 
τούς αγαπώντας ούδέ θηρίων, 

οίμαι. Ημείς μέν ούν άγαπαν 
σε δι’ έργων δεικνύομεν, ού νυν, 

άλλά καί πάλαι' τά τε άλλα 
(ού γάρ έμόν, ώσπερ ούδ’ όνει- 
δίζειν, ούτως ούδ’ άριθμεϊν χά- 

ριτας), άλλά καί γράφοντες, 
καί προσαγορεύοντες, καί πα- 
ραινοΰντες τά δέοντα. Εί δ’ αύ- 

τός άγαπώντας έμίσησας, ημάς 
μέν εις μείζονα βαθμόν, ώς ό- 
ρας, φέρων εστησας* εύρήσεις δέ 

καί σύ τόν σαυτοϋ, ώς είθε μή 
οφελες.

Κείμενον τοΰ χειρογράφου.

ΘεοφΙΑω πραιποσίτω.

Τό μέν άγαπαν τούς μισοΰν- 
τας αρετής τεJεωτάτης καί 
θειον' τό δέ τούς άγαπώντας 
άνθρώπινον καί κοινόν' τό δέ 

μισεϊν καί τούς άγαπώντας ού
δέ θηρίων, οίμαι. Καί γάρ τώ 
άρχοντι πολλής δει καλοκάγα- 

θίας, της τε άλλης έν ήθεσιν 
εύκοσμίας. Διό φασιν: «Αρχή 
άνδρα δεικνύει»' καί οτι: α"Ως- 

περ ό χρυσός έν λιθίναις άκό- 
ναις δοκιμάζεται, ούτως ό άν

θρωπο: έν ταϊς άρχικαϊς έργα· 
σιαις καί ταϊς τών άρχομένων 
διανοίαις έξετάζεταιΐ).
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Τω μαγίστρφ 'Αντιόχειας τω Ούρανω,

Ούκ άρα μάτην έ'γραψας, θεομίμητε μάγιστρε καί σοφέ, τά 
τοΰ κολοιοϋ με πείθεσθαι καί παθεΐν ’), έπάν άμεϊψαι τήν 
τύχην πειράσωμαΓ τοϋτο γάρ και συνέβη μοι. Τή γάρ πρώτη 
έπιστολή σου καταπεισθείς, είτα έπί τη δεύτερα έκπλαγείς, 
καί έπι τή τρίτη έκθαμβηθείς, τά μέν σοφάς είναι η και όνο- 
μάζεσθαι προσαπώλεσα* έπί δέ τά όπλοφορήσαι καί δόρυ τι- 
νάξαι χωρήσας, και τόξον τεΐναι, καί ξίφος πεΐσαι κατ’ έχ- 
θρών φοβερόν, καί δσα καταπολεμήσαι πρόςεστι τάν έχθράν, 
ολως άπειρηκώς (ού γάρ τλησικάρδιος εγώ, η άτλημονέστα- 
τος, άλλά τις απόλεμος, καί άναλκις), άμφοτέρων διημαρτον’ 
καί οΰτε σοφάς νϋν έγώ, οΰτε έχθροΐς φοβερός. Τίς ουν είμι; 
σϋ φράσον, ώ στρατηγέ καί σοφέ’ έγώ γάρ, ο μέν είχον άπο- 
βαλών, δ δέ ούκ είχον προςλαβέσθαι μ ή δυνηθεις, καί τά δςτις 
είμι, ώς όρας, προςαπώλεσα. Ούκ οίδα εί έπλη'γην* ούκ οίδα 
εί έξέστην’ ούκ οίδα εί μετεβλήθην.Β'.

Τω αύτω μαγίστρω κατά τών Αράβων στρατεΰσαντι,

Ού τοσοϋτον τά κάλλη τών όρωμένων τούς θεωμένους έ· 
φέλκεται, οσον έπισπάται πρός τούς επαίνους τούς ύπο χείρα 
τά μεγάλα σου προτερήματα* άλλ’ ούδ’ άν δλος ό χρόνος, 
ούδ’ άν ολος ό λόγος τοΐς σοΐς άρκέσειε προτερημασιν’ ούδέν 
γάρ σε τών απάντων διέλαθε τών δσα στρατηγικήν οίδε κο- 

σμεΐν κεφαλήν. Φιλοσοφών γάρ άμα καί στρατηγών έν τοΐς 
πράγμασι, τοΐς έξ άμφοτέρων κρατείς διηγήμασι" καί μήτε 
φιλοσοφίαν τροπαίων άποστερεϊν, μήτε τά τρόπαια καί τάς 
νίκας άμοιρεΐν τής φρονήσεως, άλλά Θαυμασίως άμφότερα έπι- 
V ■ --- -- ■■ —

1) Δήλον δτι τοΰ Αίσωπείου μύθου, περί ού Γδε μύθον ΙΟΙ, εκδ. Κορ. 
"Ισως μέντοι γραπτεον τών απαρεμφάτων το πρότερον: πείαεσθαι, 
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πλέκεσθαι. ΓΌθεν έπι σοι και γράφειν, καί λέγειν, καί έπεύ- 
χεσθαι άξιον, ώς είη μέν σοι ό τής νυκτδς “λύχνος αύγάζων 
ύπέρ κεφαλής 2)’ είη δέ καί ό τού φωτός στύλος προπορευό- 
μενος έμπροσθεν· ό δέ χειμών έαρ, αί δέ νιφάδες άνθη* καί 
χέοιντο μέν αί οδοί σου μέλιτι, καί οί ποταμοί γάλα σοι πλημ- 
μυρείτωσαν, καί μάννα βρέξαι (ταΰτα δή τά τοΰ Ισραήλ ’)· 

καί καταπολεμηθεί·?, ό Ισμαήλ, καί ϊδοις τήν τής επαγγελίας 
γην μετά τοΰ καθ’ ήμάς, φημί, Μωσέως τοΰ δημαγωγού καί 
βασιλέως* ού τοΐς έχθροϊς ό φόρος ") φοβερός καί πολύς.Γ'.

Τω αύτω μετά την νίκην ίπανε.Ιθόντι·

Τής παραδόξου νίκης έκ θεού τελεσθείσης, καί διά σοΰ τώ 

έπομένω δοθείσης στρατεύματι, ώσπερ τις ύπόπτερος, ή καί 
αέριος ή φήμη διέτρε/εν, ακουστά τά έργα σου καί παράδοξα 
ποιουμένη, λαμπρότατε μάγιστρε. Έγώ δέ έχαιρον, οίς έκή- 

ρυττεν αύτη, καί τοΐς έκ τοΰ πολέμου έπανιοϋσιν ύπαντών 
ήσπαζόμην, καί τό έργον τίνος άπήτουν μαθεϊν. Άλλά καί τίς 
διέρρηξε φάλαγγα; τίς ώπλίσθη γενναίως ; τίς ήλατο ύπέρ 

τείχους ·, τίς εχθρόν κατεκέντησεν, ή δόρυ τούς άλλους ήκόν- 
τισεν, ή ξίφος έφερε φοβερόν, ή βουλήν δέδωκεν άλεξίκακον 

καί σωτήριον, τών στρατιωτών διαναστήσας τό πρόθυμον; ώς 
δ’ άπδ σου πάντα καί γενέσθαι, καί πραχθήναι, καί τοιοϋτον 
πέρας λαβεΐν έμαθον (ή'δετο γάρ έν άπασιν είς λόγος, καί τοιοΰ- 

τος : Θεός καί. μάγιστρος ό νικήσας), τά χαλινά χαλάσας, 
και τδν άγοντά με ίππον σφοδροτέρως μαστίξας, πρός τήν τοΰ 
Θεού πόλιν ετρεχον5)· έδει γάρ ύπαντήσαι κάμε, καί τόν νικο-

2) Παρά τό I «Ώς οτε ηύγει λύχνος αύτου ύπέρ κεφαλής μου» Ίώβ, 
κθ', 3). — 3) "Ιδε Έξόδ. ιγ', 21, καί Δεύτερον. 4\ — 4) Γρ. ία. 
φ ο ο ο ς. Ουτω γάρ καί νΰν φηοιν ή συνήθεια : φόβος φοβερός.

3) Ί ήν Αντιόχειαν νοητέον, ήν έκ σεισμού μεγάλου καταπεσοΰσαν, 
Ιουστινιανός ό αύτοκράτωρ καί Θεοδώρα ή αύγούστα άνακαινίσαντες 
Θεούπολιν μετωνόμασαν (Κεδρην. Συνόψ. ίσιορ. σελ. 303 τής έν Βασι
λεία έκδ. 1566).
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ποιον προςκυνήσαι, και πολλήν έκ μόνης της θέας πορισασθαι 
την ώφέλειαν' άλλ’ έπέσχε με ή σή καταλαβοϋσα γραφή, έπι- 
μελώς προςτάττουσα τάς φαμιλίας της Κιλικίας έγκατοικί- 
ζειν’ 8 δή καί κατά τάχος ποιων τών ήλπισμένων άπέτυχον.

Δ'.

Τω αύτω μαγίστρω.

Ού Ταρσός έμοί φίλη, ούδέ τήν Άντιόχου έρών, τήν Κων
σταντίνου6) στρατείαν λιπών έπί τήν Κιλικίαν έξώρμημαι. Είς 
με βιάζεται, Ούράνιος ό περίβλεπτος μάγιστρος, τό Βυζαντί- 
δος θαύμα, τό τών Άντιοχέων καλλώπισμα' έκεϊνος έμέ βιά- 
ζων έλκει παρ’ εαυτόν, καί τοΐς έκείνου έλκηθμοΐς, καί πατριέ 
δος ύπερφρονεΐν, καί γένος, καί τών έκ γένους, καί τών έκ συνή

θειας άναπλακέντων μοΓ κάντεύθεν έκτρέχειν έπί τήν Άντιό
χου επείγομαι, δτι καί Βυζαντίς έκεΐσε μεταναστήναι πάσα 
δοκεΐ. Πάντα γάρ ήν άνήρ εκείνος τή Βυζαντίδι, παρ’ ώ πάσα 
συνέδραμεν αρετή’ 8ς πάν αγαθόν νοούμενόν τε καί έν αΐσθήσει 

πίπτον άθροίσας έχει παρ’ έαυτω. Καί εί'ποτε άρα έχρήν έν 
ανθρώπου φύσει όμού ξεναγωγηθήναι τάς χάριτας, παρά τή 
θεία νϋν ταύττι καί άξιαγάστω συνελαθεϊσαι κατοικοϋσι ψυχή, 

ώς είναι τι χρήμα τάνϋν έν βίω πάντων αγαθών οίκητήριον. 
"Οθεν μοι δοκεΐ και αύτήν τήν φύσιν μάλα ήδςως έγκαλλωπί- 
ζεσθαι, δτι περ τοιοϋτον άνδρα τή καθ’ ημάς ανήκε γενεά, 
παρ’ ώ πάν είδος συνέρρευσε τών καλών, όόσπερ έκ συμφρά- 
σεωςΊ) κραθέν είς έν τε καί συμπλακέν πλοκήν άρίστην καί τοΐς 

πολλοϊς όντως άπλοκον. Εί τοιούτου καί αύτός ό κάτω που 

6) Τίνα τούτον νοεΐ; Κωνσταντίνον τον Διογένην ίσως, τόν τού Σιρ- 
μίου άρχοντα, δν και δούκα Βουλγαρίας ώνόμασε Κωνσταντίνος δ αύτο
κράτωρ, ό τού Βασιλείου αδελφός. Ούτος, τοΐς τόν ’Ίστρον διαβάσι καί 
τήν χώραν τής Βουλγαρίας ού μικρώς λυμηναμένοις Πατζινάκαις άντε- 
στελθών, έτρεψατό τε αύτούς και ήρεμεΐν ήνάγκασε τόν ’Ίστρον διαπερά- 
σαντας (Ζων. ιζ', 10. — Κεδρ. σελ. 595).

7) Γρ. ίσ. συμφο ρήσεως.
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βαίνων έαλωκώς μακρά θέων, έπ’ αύτδν καί δη φέρομαι. Καί 
άπιστείτω μηδείς* πάντα γάρ έφίεται πάντως τοϋ αγαθού.

Ε'.

Τω αύτω.

Τότε τδν ταρσδν τοϋ ποδδς τή Ταρσώ έπεστήσαμεν, δτε 
ταύτης τούτον άπαίρουσιν οί φιλόζωοι' ούχ οτι έγώ μή φιλό
ζωος, άλλά την πυρός μένος πνείουσαν^ δεδιττόμενος πρός- 

ταξιν, τήν καϋσιν ταύτης προκέκρικα, ώς τδ Αίτναΐον έκφύ· 
γοιμΓ 8 ού σάρκας οΐδε μόνον έσθίειν, καί σάνδαλον άπο- 
πτύεινη) τέως εις έ'νδειγμα, άλλά καί πεδία ίππήλατα καί 
άνδρών πίονα έργα* και ούδέν έστιν, ο περισώζεται τής τοιαύ* 

της έκκαύσεως. Διά ταϋτα τήν ηλιακήν, ώς έφην, τής Ταρσού 
προκέκρικα κάμινον, ώς <1 ρόσον ’Λεριιών καταβαίνουσαϊΰ\ τήν 
σήν άντίληψιν έκδεχόμενος συνεργόν' ήν, ώς ό τδ μώλυ λαβών 

ές Έρμοϋ11), πρδς βοήθειαν έπαγόμενος, καί ταύτη τδ πάν 
έπανατιθέμενος, καί άπαθής διατηρηθήσομαι, καί τήν έλπιζο- 

μένην Χάρυβδιν τής πακτώσεως J) διελεύσομαι, καί σωστικώ 
λιμένι καθορμισθήσομαι' δραμοΰμαι δέ πάντως καί πρδς τήν 

Άντιόχου ταχύ, οτι καί Βυζαντίς έκεΐσε μεταναστήναι πάσα 
δοκεϊ, καί τήν έμοί σεβασμίαν οψιν άσπάσομαι, καί χαρίτων 

πλησθήσομαι, καί δλος άνακαινισθήσομαι, καινήν τινα καίνισιν 
καινιζόμενος.

8) Παρά τό 'Ομηρικόν. Ίλ. Ζ. 182. Άλλά και τό παρακατιόν : 
άνδρών πίονα έργα, 'Ομηρική έστι φράσις πολλαχού άπαντώσ α*

9) 'I παινίττεται ό λόγος τήν έκ τού κρατήρος τής Αιτνης έκβρασθεΐ- 
σαν έτέραν τών Έμπεδοκλέους χαλκών κρηπίδων, περί ού επιθι τά παρά 
Λαερτίω (βιβλ. Η'), Στράβωνι (Τ', σελ. 274), Λουκιανώ (Νεκρ. Διαλ.

4. — Άληθ. Ίστ. Β', 21. — Ίκαρομέν. 13. — Περί τ. Περεγρ. 
τελευτ. 1), καί Σουίδα (έν λέξ.) άναφερόμενα.

10) Ψαλμ. ρλοή 3. — 11) Τουτέστιν ό Όδυσσεύς, περί ού Γδε Όδυσ. 
Κ. 302 έφ. — 12) ’Ώνιοι γάρ, ή γνωστόν, τό τηνικαύτα προύτίθεντο αί 
άρχαί τοΐς έκμισθούσθαι βουλομένοις. Τούτο γάρ δηλοΐ ένταϋθα ή λέ- 
ζις : πάκτωσις άπό τού λατιν. pactio (=ομολογία, συνθήκη), δθεν 
καί τό έν τή συνήθεια ίήμα : π α κ τ ό ν ω.
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Τω αύτω ίζ 'Αραβίας έπανιόκτι·

~Hv μέν άει άνθρώποις τδ περικαλλές τόδε καί Θεοΰ πρώτον 

εργον, ό ούρανός, ποθεινός καί έπέραστος, ήλίω μέν, 8ς τήν πε- 
ρίγειον οΐδε φωτίζειν, λελαμπρυσμένος, άστρων δέ χορεία πε- 

ποικιλμένος, αγγέλων δέ στρατείαις έμπεριπατούμενος ύπερ- 
θεν, καί τό μέγιστον, Θεοΰ θρόνος κατωνομασμένος. ’Βς δέ άρα 
καί ό λογικός Ούρανός σύ, περιλαμπής αεί καί περίδοξος, άρε- 
ταΐς μέν ταΐς γενικωτάταις κεκοσμημένος, οίκειότητος δέ τών 
κρατούντων άγλαϊζόμενος, τιμαΐς τε καί ταΐς άπό δόζζς είς 
δόξαν προκοπαϊς καί κόσμων καί κοσμούμενος. Άλλ’ έξέλαμ- 
ψεν άρτι μειζόνως ό λογικός Ούρανός καί παμπόθητος, καί τδν 
διαυγή τουτονί ούρανόν τοΐς σοϊς άνδραγαθήμασι καί μεγα- 

λουργήμασιν άπέκρυψας, ή άπενέκρωσας, ή καί άπημαύρωσας. 

Τας γάρ των τροπαίων ακτίνας πανταχοΰ γής άπαστράπτων, 
καί τό μεγαλουργόν καί δραστήριον τοΐς πολεμίοις έπιδεικνύ- 
μενος, τήν μέν 'Ρωμαίων αρχήν λαμπρύνεις, καί είς ύψος καί 
κάλλος καί χειρί καί γνώμη έπαίρεις, τή πολέμια δέ έκπληξιν, 
καί δέος, καί βαθύτατον σκότος τή τών μεγαλουργημάτων 

μαρμαρυγή εμποιείς. Καί αύχεϊς μέν καί αύτδς τόν σεβαστόν 
δεσπότην1') τοΐς σοϊς τροπαίοις έπαναπαυόμενον, ή έντρυφώντα, 

ή έπαγαλλόμενον’ πάσαν δέ τήν ύφήλιον νεύματι διεξάγεις πρδς 
τά κρείττονα καί σωτηρίας έχόμενα’ έθνη βάρβαρα καί Αρά
βων στίφη (ών δή καί μόνω τω γράσσω 'Ρωμαίων καί Λύσο

με? εναγχος ύπεξίσταντο, καί ούδ’ άντωπήσαι οίοί τε ήσαν), 
παμπληθεί χωρούσα11), καί είς δουλείαν τήν άλαζονικήν εκεί-

1 fA f ι
νην ) κατάγεις φρένα’ τας τε πόλεις αύτών έκ βάθρων άνα- 
σπας, καί ναούς τών ματαίων αύτών σεβασμάτων έξολοθρεύων,

13) Νοεί ίσως αύτόν τόν βασιλέα Βασίλειον. — 14) Γρ. ίσως χω· 
ρ ο ό ν τ α' πλήν άλλά καί ούτω, έλλιπές έστι τό χωρίον, τής μετοχής 
ανανταπόδοτου μενούσγ^ς. — 15) 'Ίσως έ κε ί ν ω ν. 
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τελείω παραπέμπεις άφανισμώ’ καί έγενήθη, κατά τδ λόγιου16), 
■η πόλις αύτών ήρημωμένη, και ούκ έστιν ό οίκων έν ταύτη αύ
τών. Ενταύθα τοιγαρούν ειρήνην βαθεΐαν και γαλήνην τη έω, 
καί δι’ αύτής τή ύφ’ ήλιον πάση βραβεύει. Λαμπρά μέν γάρ 
που καί τά κατά την έσπέραν ανδραγαθήματα καί παλαίσμα- 
τα καί πάσαν λόγων ίσχύν ύπερβαίνοντα" λαμπρότερα δέ καί 

νεανικότερα τά κατά την έω στρατηγήματα’ ποταμοί πε· 
ραιούμενοι, έρημοι έρημούμεναι”), τεμένη μιαρά έςεδαφιούμενα, 
καί, τδ δη μέγιστον καί πάσαν έκπληξιν εμποιούν, ταυτι τά 

ύπερφυή αποτελέσματα άναιμωτί κατορθούμενα. Καί ή σάλ- 
πιγξ μέν ηχεί τδν ένυάλιον, τά δέ τού πολέμου άπην. Τίνος 
ταύτα διέποντος ; η τού Θεού στραταρχούντος’ ω μέχρι τών 
εύσεβών πάντα, καί τών αύτώ καθαρώς ανατεθειμένων. Οίς 
γάρ τδ θειον ένσπονδον, άκρως εύδαίμονες’ οίς δ’ έχθρδν, ώςπερ 
δη καί τοϊς ’Άραψιν, εσχάτως κακοδαίμονεζ. Τοιαύτά σοι τά 

εύτελη παρ’ ημών καί άγροικικά, άντί τών μεγάλων καί ύπερ- 
φυών σου τροπαίων, ώ στρατηγών στρατηγέ, και νικηφόρε τω 
δντι λόγοις καί έργοις, καί τοΐς έζ άμφοτέρων άνδραγαθήμασιν. 
Συ δέ ευμενής έν άπασιν έ'σο μοι, καί τή σή περίσωζε χειρί σω

στική.

16) Παρα τδ ψαλμικόν : «Γενηθήτω ή έπαυλις αύτών ήρημωμένη, 
καί έν τοΐς σκηνωμασιν αύτών μή έστω ό κατοίκων» ι ξη', 26).

17) Διέστραπται προδήλως τής μετοχής ή γραφή' ή γάρ έρημος 
υπαρχουσα πώς αν άλλως έρημωθείη ·, Μήτι έγέγραπτο πάλαι: έρημοι 
η μ ε ρ ο υ μ ε ν α ι, οιά περ ύπ’ αύτοΰ ήμερων χωρών δίκην διοδευόμε- 
ναι έπί τω τούς πολεμίους τροποϋσθαι; Ουτω γάρ καί Αισχύλος είπε 
(Εύμεν. 14 — 5) :

.........................................χθ^«
άνημερον τιΟέντες ήμερωμένην.
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PARS II.

De Oratore I § 3S.

Egregiam illam eloquentiae laudationem a L. Crasso 
habitam sequitur inde ab initio c. IX Mucii Scaevolae 
Icti oratio, qui cum cetera se Crasso adsentiri dicat, 
duo ex eis quae iile posuerat, ut concedere possit ve
retur· in his illud quod ab oratoribus civitates et ini
tio constitutas et saepe conservatas esse Crassus dixe
rat. Plurima enim et in constituendis et in conservandis 
civitatibus sapientium potius hominum prudentia et vi
rorum fortium virtute quam oratorum eloquentia effe
cta esse. «Ego vero» inquit «si velim et nostrae civita- 
«tis exemplis uti et aliarum, plura proferre possim de- 
«trimenta publicis rebus [quam adiumenta] per homines 
«eloquentissimos importata, sed ut reliqua praetermit- 
«tam eqs.». Deinceps commemorantur tempestates in 
re publica a Ti. et C. Gracchis concitatae.

Quae Mucii verba attuli si omnia genuina sunt, in 
eis aut nulla ant huiusmodi videtur inesse sententia; 
posse eum ostendere oratorum eloquentiam saepius no
cuisse quam profuisse civitatibus. Quod ut vere dici 
concedam, tamen eo modo dicitur, quasi Mucius ex eo 
quod ipse plura malorum ab eloquenlissimis hominibus 
publicis rebus illatorum exempla quam bonorum pro
ferre possit, efficere conetur eloquentes homines ple
rumque malo suarum civitatum natos esse. Ilac sane 
ratione, si plus Latinorum quam Graecorum vocabu
lorum afferre possis, Latinum sermonem locupletiorem 
esse Graeco facile efficias. Praeterea quod unum exem
plum deinceps affertur, in eo nulla istius comparatio
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nis adjumentorum et detrimentorum habetur ratio. Ma
la tantum, quibus Gracchorum seditiones civitatem op
presserint, commemorantur. Quae cum ita sint mibi 
quidem plane persuasum est verba quam adiumenta Ci
ceronis non esse, sed lectoris parum cauti, qui alterum 
comparationis membrum q. v. explere cum vellet, pro 
eo quod adscribere debuerat «quam unum illud, quod 
proferam», prorsus aliena adiecit. Supplementum po
stea, ut iit, inter verba Ciceronis ipsius receptum est. 
lam omnia plana sunt. Equidem, ait Scaevola, plura 
ab oratoribus mala civitatibus importata commemorare 
possim, sed reliquis praetermissis, ne longus sim, unum 
Gracchorum proferam.

§ 6t

Scr. «Physica.... scientiA sunt eorum, qui illa pro- 
«filentur, illustrare autem oratione eqs.» i. e. physica 
et ceterae artes, quod attinet ad scientiam eorum sunt, 
qui eas profitentur, quod vero ad eas res oratione il
lustrandas attinet, oratoris sunt.

§ 82.

«Namque egomet, qui seio ac leviter Graecas litte- 
«ras attigissem, tamen cum........... venissem Athenas, 
«complures tum ibi dies sum propter navigandi difficul- 
«tatem commoratus; sed cum cotlidie mecum haberem 
«homines doctissimos.............. pro se quisque quae pote- 
«rat de officio et ratione oratoris disputabat*.

Diu est cum Bakius hunc locum optimo iure tam
quam ratione ac sententia carentem notavit. Qui quod 
sum et sed delevit, addidit post complures particulam 
que, sententiae ille quidem satis subvenit, sed probabi
litatis in corrigendo modum excessit. Equidem, si unam 
particulam tum in autem mutaveris, lotumque locum re-
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dius distinxeris, aegrotanti sententiae pristinam sani-1 
tatem restitutum iri confido. Sic igitur lege:

«Namque egomet, qui sero.... attigissem, tamen 
«cum .... venissem Athenas—complures autem ibi dies 
«sum .... commoratus—, sed cum cottidie mecum ha- 
«berem homines doctissimos,.... pro se quisque.......... 
«de officio ac ratione oratoris disputabat».

De particulae sed post parenthesin usu V., si tanti 
est, Zumpt § 739. Cf. § 39 huius libri.

§ 114.

«quid de illis dicet, quae certe cum ipso homine na- 
«scuntur, linguae solutio, vocis sonus, latera, vires, con- 
«formatio quaedam et figura totius oris et corporis? »

Duplici vulnere laborat hic locus. Alterum Pearcius 
persanavit, cuius coniecturam iniuria spreverunt edito
res. Is igitur pro eo, quod editur, latera, vires reposuit 
laterum vires, quod et orationis concinnitas postulat et 
res ipsa verum esse ostendit. Non enim vires omnino 
tamquam athletae, sed laterum vires opus sunt oratori. 
Alterum incommodum, quod hic locus habet, nondum, 
quod sciam, animadversum est. Nam totius oris recte di
ceretur, si quid antea de singulis oris partibus comme
moratum esset. Nunc illud adiectivum prorsus friget. 
Neque tamen delendum, ordo tantum verborum et figu
ra. .. .corporis legitimus librariorum turbatus incuria 
restituendus. Lege igitur:

«conformatio quaedam oris et totius corporis figura» 
In mentem venit illud Claudii Quadrigarii «statura et 
totius corporis figura». lam quanto rectius atque con
cinnius procedat immo vero fluat oratio neminem esse 
opinor qui non videat.

24(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος δ'.)
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§ 205.

«Sed pauca etiam requirimus io primisque ea, quae 

«valde breviter a te, Crasse, de ipsa arte, percursa sunt, 
«cum illa te et non contemnere et didicisse confileREre»

Scr. confdeAre. Totum enim enuntiatum causale, cum 
...........confiteare, non ad percursa sunt, sed ad requiri
mus pertinet.

§ 209.

«Ego vero, inquit (Antonius), pergam et id faciam, quod 
«in principio fieri in omnibus disputationibus censeo, 
«ut quid illud sit, de quo disputetur, explanetur, ne 
«vagari et errare cogatur oratio, si ei, qui inter sese 
«dissenserint, non idem [esse] illud quo de agitur intel- 
«legant.»

Si ei, qui disputant, quid sit illud quo de agitur in
ter sese convenire non putant, nihil est periculi ne va
getur oratio, quod tum fit, cum uterque eorum, qui dis
sentiunt, se de eadem re, de qua adversarium, disputare 
putat, cum re vera de alia re disserat. Prorsus igitur 
pugnantia sibi loquitur Antonius. Quod si quis fieri 
posse non credit, deleat mecum illud esse, quod ex mar
ginali adnotatione inter verba Ciceronis receptum, 
totam sententiam pessumdedit. Quo exploso reliqua 
aptissimam hanc exhibent sententiam ; vagari orationem 
et errare, si ei, qui inter sese dissentiunt, non idem in
tellegant illud de quo agitur, i. e. rem de qua quaeri
tur non eodem modo intellegant. Esse sententiae non 
convenire vidit iam Klotzius, itaque etiam edidit. Ve
rum particulae etiam nullus hic locus.

§ 248.

Antonius Crassi sententiam impugnans, qui iuris ci
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Vilis scientiam oratori necessariam esse contenderat, 
haec praeter alia affert;

«De me autem'ipso, cui uni tu concedis, ut sine ulla 
«iuris scientia tamen causis satis facere possim, tibi 
«hoc, Crasse, respondeo, neque me umquam ius civile 
«didicisse neque in eis causis, quas in iurepossem defen- 
«dere, umquam istam scientiam desiderasse».

Mirum est argumentum, quo Antonius utitur, ut iuris 
civilis scientia oratorem facile carere posse ostendat. 
Neque enim omnibus se in causis, quae ad ius civile 
pertinerent, sed in eis tantum, quas posset defendere, 
eam scientiam non desiderasse affirmat. Ergo fuerunt 
causae, eaeque fortasse neque paucae nec parvae, quas 
propter iuris inscientiam defendere non posset. En ar
gumentum primario aetatis suae oratore dignum. At 
tu ne credideris Antonium adeo sui immemorem fuisse 
ut tam pravo argumento uteretur. Antonii verba haec 
sunt;

In eis causis, quas in iure positas defenderem
Causae in iure positae, sunt eae, in quibus non de fa

cto, sed de aequitate ac iure certatur, ut Crassi verbis 

(§ 173) utar.

§ 263.

«Tum Crassus : Operarium nobis quendam, Antoni, 
«oratorem facis atque haud scio an aliter sentias et 
«utare tua illa mirifica ad refellendum consuetudine, 
«qua tibi nemo unquam praestitit; cuius quidem ipsius 
«facultatis exercitatio oratorum propria est, sed iam in 
«philosophorum consuetudine versatur eqs.»

Hoc illud est, quod ait Horatius «pugnantia secum 

«frontibus adversis componere». Qua enim facultate 
non solum oratores sed etiam philosophi utuntur, ea 

24* 
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non est oratorum propria, sed communis oratorum et 
philosophorum. Quod si maxime concedamus, vocabu
lum propria tam improprie Ciceronem usurpare potuis
se, illud tamen omnes mihi assentientur dicendum sal
tem fuisse «oratorum illa quidem propria esi, sed eqs.», 
ut huius scriptoris mos postulat. Quid igitur est ? Par
ticula negans omissa, quod mendi genus non raro in 
veterum scriptorum codicibus et ab aliis et a Madvigio 
(cuius v. Emendatt. Liv. p. 1292) deprehensum est, to
tam sententiam evertit. Scribe igitur

«cujus...facultatis exercitatio non oratorum propria est» 
Scite Crassus quasi in transcursu refutat Antoni sen
tentiam,qui oratori neque ceterarum artium neque philo
sophiae disciplinam necessariam esse contenderat. Immo, 
ait Crassus, haec ipsa refellendi facultas, quae oratorum 
propria esse creditur, iam diu in philosophorum con
suetudine versatur, ut etiam in hoc genere philosopho
rum consuetudo oratori futuro non exiguam utilitatem 
afferre possit.

Berolini d. iv m. Decembris a. mdccclxxx

Σπυρίδων Βάσης.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΦΑΡΩΝ.

Έν Αρχαιολογικοί; διατριβαΐς, έν αίς έπεχείρησα τόν προσ
διορισμόν τής θέσεως τών έν Μεσσηνία Φαρών καί τών κατ’ αύ- 

τάς ιερών, έμνημόνευσα έν παρόδω και δύο επιγραφών, άνασκα- 

φεισών, έν τη αρχική θέσει της πόλεως, παριστανομένη υπό του 
έν Γιαννίκη Πελασγικού τείχους, δπερ πρό εξ έτών εύρον κα'ζ 
περιέγραψα (αύτ. σ. 10).
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Έφ’ οσον έμενον έν Καλάμαις, έσκόπουν ϊνα και πάλιν έπι- 
σκεφθώ τήν τοποθεσίαν εκείνην πρός άκριβεστέραν άναθεώρησιν 
και τών επιγραφών· άλλ’, έπειδή έγώ μέν άπεχωρίσθην έκεϊθεν 
άπό πολλοϋ, μεταξύ δέ μία τών επιγραφών έξεδόθη οπωσδή
ποτε, διαφέρουσα τοϋ έμοϋ αντιγράφου κατά ποιόν καί ποσόν λέ
ξεων και στίχων, παρέχω ήδη τής αλήθειας χάριν και τό έμόν 
αρχικόν άντίγραφον, έ'χον ώδε*

Ή (πόλις Λακεδαιμο) 
νίων (τόν δείνα τοΰ δεινός) 
Λακεδαιμόνιον . ......(τι) 
μαΐς, κα'τοικ(ον) .... (άγαθόν;) 

5 περί τούς γονείς, (αρετής παντοί;) 
ας και σωφροσύνης κ(αι εύσε-) 
βείας χάριν, προσδεξαμ(ένων) 
τό άνάλωμα Χαριτέλους(τ)οϋ ά- 
δε(λφ)οϋ και Τινάδιος Μ. ησιθύ- 

10 . ουτο(ΰ υί;θ(ΰ·,) Θαλύτου Χαρ(ι-)
(τέλ)ου(ς) τοΰ Άρχί(ππ)ου.

σΩστε κατά τήν έμήν άνάγνωσιν ή έπιγραφή εφερεν ένδεκα 
στίχους, ών έκαστος είχεν είκοσι δύο γράμματα κατά μέσον Ο
ρον. Τών παρενθέσεων καί στιγμών αί μέν μέχρις εβδόμου στί* 
χου συμπαριστάνουσι τό λεΐπον τής στήλης μέρος, αί δ’ άλλαι 
τό έφθαρμένον τών στίχων. Τούς δύο πρώτους στίχους συνε- 
πλήρωσα άπό τίνος ήκρωτηριασμένης τά κάτωθεν επιγραφής, ά- 
νασκαφείσης έν Άκροπόλει Σπάρτης κατά τήν θέσιν τοϋ ναοϋ 
τής Χαλκιοίκου Άθηνάς, λεγούσης,

Έ πόλις 
ή Λακεδαιμο
νίων Κλαύδιον 
Αριστοβούλου 
γυμνασίαρχον 
φιλοτείμως 
γυμνασιάρχη- 
σαντα . . .

Οί στίχοι 3 καί 4 έδήλουν τό έθνος, τό ποιόν τών τιμών και 

τήν πατρίδα τοϋ στηλίτου, ήτοι τήν ύποκειμένην πόλιν, έπι τφ 
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ποδς τούς γονείς εύσεβεία. (’Επιγρ. Φρασ. σ. 330, 3. Παυσ. 1, 
21, 1, 10, 28, 4 — 6).

Οί στίχοι 5, 6 και 7 συμπλ/ρούνται και άπό τίνος άλλης ό
μοιας επιγραφής, έκδεδομένης ύπο'Ροσσίου (Περιήγ. Πελ. σ. 22).

’Εν τω δευτέρω ήμιστιχίω τοϋ έννάτου στίχου άνέγνων σα
φώς τήν γενικήν Τ ι ν ά δ ι ο ς και πάντως ούχι Δ ι ό ς και 

άλλα τοιαϋτα.
Φαίνεται άρα οτι τδ αιολικόν και δωρικόν πατρωνυμικόν Τ ι- 

ν ά δ ι ο ς, υιός του Τ ί ν α, ώς Ύρράδιος, υιός τοϋ 'Ύ ρ ρ α, δ 
Π ι τ τ α κ ό ς. (’Ετυμ. Γ. Κουρτ. σ. 116. Ahr, 1. σ. 157—8), 
παθδν την παρά Δωριεϋσι και ήμΐν συγκοπήν τών εις — ιας και 
—ιος ονομάτων, μετέπεσεν εις κύριον τριτόκλιτον (Ahrens 2, 
σ. 232—3. Έπιγρ. Φρασ. σ. 248. Kiihner § 120, 7). Ώς 
πρδς τήν έφεξής ήμίφθαρτον λέξιν άπαιτοϋσι και ή συνέχεια τών 
εννοιών και δ τύπος τών τοιούτων επιγραφών ούχι τοπικόν τι 
έπίθετον, άλλά κατά γενικήν δνομα πατρός τοϋ Τιναδίου, άπό 
πΐ ή μάλλον μΐ άρχόμενον, οίον τδ Μνησίθυμος, συνώνυμον του 
Λακωνικού Μνησίνους (Παυσ. 2, 22, 5).

Ωσαύτως και ή σειρά τών έν τοΐς δυσί τελευταίοις στίχοις γε
νικών δέν προσδιορίζει τδ τοϋ Διδς δνομα έν έπιθέτοις τοπικοϊς 
κατά τήν μνημονευθεΐσαν της επιγραφής έ'κδοσιν, άλλ’ είχε γε
νεαλογίαν άνδρός, τοϋ πατρός τοϋ Τιναδίου.

Έν Λευκάδι, τη 24 Νοεμβρίου 1880.

Π. Α. ΚΟΜΝΗΝΟΣ.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΘΗΡΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ.
Ό έξ Αμοργού εύπαίδευτος καί φερέπονος κ. Νικήτας Ν. 

Βλαβιανός, έκ τών άρχαιοτάτων είρηνοδικών, συμβολαιογράφος 
δέ τά νύν διατελών έν Θήρα, άνεκάλυψεν άρτίως έπιτυμβιον στή
λην λίθου λευκού ένός περίπου μέτρου ύψους, στηρίζουσαν τήν
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ιεραν τράπεζαν έν τώ έν Οία έπισκευαζομένω ναώ τού άγιου 

Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, τώ ύπαγομένω εις τήν έν Πάτμω φε- 
ρώνυμον εύαγεστάτην Μονήν. Τήν έπ’ αυτής δ’ επιγραφήν ανέκ
δοτον ούσαν, όσον ημείς γε ίσμεν, ούκ άμοιρον δέ χάριτος και 
γλαφυρότατος, σταλεΐσαν ήμΐν μετά παρατηρήσεων καταχωρίζο- 
μεν ώδε* μετ’ εύαρίθμων διασκευών και συμπληρώσεων.

'Α Βουλά καί ο Δάμος Ούλπ(ια)ν
Νοβίαν Ούλτεινία Βασιλόκληαν
Νοβίας Βειβίας θυγατέρα άφηρω.ςε.

"Οτι μέν πρόμοι(ρ)ος άρπάγην έγ(ώ) λυγρά
5 ’Εκ τοΰ γλυκυτάτου φωτός έ(ς) τόν άΐ(δ)αν

Άτεκνος άλγύνεσθε, τοΰτ’ έπίσταμαΓ
Πλήν δ’ ούκ άιαμος κάν φθιτοΐς νομίζομαι
*Α Βασιλόκληα ΔΙΑΓΗΝΟίΚΑΙ (’,) τούνομα
Συνευνέτας γάρ οΰμός Οιας Πέλοψ

40 Πασών άρίσταν ήδέ κοσμίαν έμέ
Άφηροίξας δείξε Πλουτήος Κόρα (ν').
Λοιπόν τί λυπή, εύσεβή(ς) συνευνέτα, 
Τάν νύκτα θρήνων τάν έμάν ίμαρμέναν; 
Τοΰτ’ ήθελεν γάρ γένεσις καί Μοιρών μίτοι, 

15 Αίς ούδ’ Άχιλλεύς Θέτιδος ε’κ θεάς γεγώς, 
Στάμεν ποτ’ άλκάν δυνατός εύρέθη θέλων.

Γνωστόν οτι ή νήσος Θήρα Δωρική το πλεΐστον αποικία (1) ούσα 
τήν δωρικήν μετεχειρίζετο διάλεκτον, έν ή τυγχάνει γεγραμμέ- 
νη καί ή έπιγραφή αυτή. Μεταξύ δέ τού δωρικού σχηματισμού 
τών λέξεων : Ά βουλά, δάμος, άφηρώιξε, άρπάγην, άσαμος, ά, 
συνευνέτας, άρίσταν, άφηροϊξας, Κόρα, τάν έμάν ίμαρμέναν, γε
γώς, άλκάν, ποτ’ —· άπαντώσι και ιωνικοί σχηματισμοί Πλου- 
τεύς—ήος=ο Πλούτων καί τό άπαρέμφ. στάμεν άντι στάναι 
=στήναι. Ού μόνον δέ άλλά και ολόκληροι έπιγραφαί μή δω- 
ρικαί εύρηνται, ώς αί έν σελ. 260 καί έξής τού Τ. Ζ'. Πανδώρ. 
Καί νύν δ’ έν τή καθομιλουμένη ταύτά παρατηρούνται* δρα μοι

(1) "Ορα μοι Ήρόδ. 4, 447. Παυσαν. 3, 1. 7* δρα και 3, 15. 6* 
Στράβ. 8, 347. κ. 10, 484. Άπολ. ’Ροδ. ’Αργ. 4, 1755 καί σχολ. 
έτι δέ Πανδώρ. Τ. ις' σ. 525.
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το του ελλογίμου κ. Νικ. Γ. Πέταλα τώ 1876 έκδοθέν Θηραϊκής 
γλωσσολογικής ύλης τεΰχ. Δ'. Τό δέ άφηρώίζω, οπερ και άφηρώζω 
καί άφηρωίζω ευρηται είς τήν έν λόγω επιγραφήν, δηλοΰν : τοΐς 
ήρωσι συναριθμώ (ώς τό άποθεόω-ώ), ή μετά θάνατον ιδία τινί κη

δεία καί ηρώου άνεγέρσει ηρωικήν τιμήν τινα τιμώ, παρα Θηραιοις 
έδήλου καί απλώς τό «θάπτω μεγαλοπρεπώς», τό δέ ήρως άντι 
τοΰπαρ’ήμΐν «μακαρίτης»(1), ώςτόνήρω Φαιδριαν,’Δλκ. 3,37, 
(ορα μοι C. 1. G. 1629, 2427,2486 καί θηλυκώς 1944, 3885 
καί έτι 2468—73.), ώς όρθώς παρατηρεί δ αξιότιμος φίλος κάν 
τοΐς μάλιστα φερέπονος κ. I. Δε-Κιγάλλας δι’άλλας θηραϊκάς δωρι- 

κάς επίσης έπιγραφάς, ού μακράν κάκείνας εύρεθείσας τώ 1856, 
οίον* τάς έν τώ Ζ' Τ. Πανδώρας σ. 213 «Ό δάμος άφηρώιξε 

Λυσίκλειαν Σωφάντου πάσης αρετής ένεκα και σωφροσύνας». 
«Δυσιδίκη τόν ίδιον άνδρα, Έρμέρωτα Ζωσίμου άφηρώιξε». — 
«Έχετίμα ήρώσσα (ήρώισσα συνήθ. ήρωις=ήρωϊνη)—Άγάπη- 
μα (τό, ώς καί παρ’ ήμϊν τά θηλ. όνόμ. μετ’ άρθρου ούδετ.). 
ήρωσσα—κτλ. «Ό δάμος άφηρώιξε Έρασίκλειαν Έρωτοκράτους 
άρετάς ένεκα καί σωφροσύνας». Περί τής τελευταίας ταύτης ορα 
μοι Πανδώρ. Τ. Ζ'. σ. 391. Είς τήν σημασίαν τοΰ «μακαρίτης» 
απλώς κεΐται ή λέξις και έν έπιγραφή πρό μικρού έν Πάρω εύ- 
ρεθείση, «Εύφροσύνη ή Μαία Μελίσστι ήρωΐσσιρ» (’Δθήναιον σύγ- 
γρ. περιοδ. Τ. Ε'. τεύχ. α' σ. 30).

Καί ή μέν έπιγραφή καί έξ άλλων μάλιστα δ’ έκ τοΰ ονόμα
τος «Ουλπία» φαίνεται γραφεΐσα άπό τών άρχών τοΰ β' μ. X. 
αίώνος καί ολίγον εξής, ήτοι άπό τών χρόνων Τραϊανού καί κά
τω, διότι δ Τραϊανός ήν Ούλπιος, ήτοι τής Οΰλπίας γενεάς’ διή- 
ρηται δέ δίχα, καί αί μέν τρεις πρώται σειραί δημόσιον φέρουσι 
τόν χαρακτήρα, αί δ’ έφεξής ώς έκ προσώπου τής άποθανούσης 
πρός τούς έπιζώντας άποτεινόμεναι λήγουσιν ώς παρηγοριά τις 
πρός τόν σύζυγον καί παραίνεσις, κατά τό «Τήν πεπρωμένην 
μοίραν άδύνατά έστιν άποφυγέειν και θεώ». Είναι δέ τρίμετρος 
ιαμβική μετά τινων έλευθεριών. Παρατηρητέον δ’ έν αυτή και

(1) "Ορα μοι και Επιγραφήν έξ Αμοργού «Ό δήμος Δεοντεΐ Εύρυ- 
δικού ήρωι...» έν’Αθηναίω, τ, ε'. σ. 407,
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τόν ίδιάζοντα ρυθμόν (ούχι τόν τονικόν) έν ταΐς σειραις 2, G, 7, 
9, 10, 11, 12, 13

«Ταν νύκτα θρήνων ταν έμάν ίμαρμέναν» 
«Άφηροίςας οεΐξε Πλουτήος Κόρα(ν), 
«Λοιπόν τί λυπή, εύσεβή(ς) συνευνέτα,

ώς τά :

«Ενταύθα κεϊται πορφυρόολαστος κλάδος 
«Δουκός μεγάλου τοΰ μυριαριστεως κτλ.

(Πανδώρ. Τ. ΙΔ'. σελ. 436).

Ή δε στήλη μετηνέχθη ώς είκάζομεν αρχαιότατα έκ τοϋ άμ- 
πελώνος τοϋ κ. Γ. Βελώνια κειμένου παρά τή πόλει Οια (Φηρά), 
οπού εύρέθησαν έν τή αρχική αύτών τοϋ τάφου θέσει μετά παν- 
τοίων κτερισμάτων και ανδρεικέλου αί υπό τοϋ κ. Δε-Κιγάλλα 
έκδοθεΐσαι έν Πανδώρα Τ. Ζ'. σ. 214 έπιγραφαί. Δέγομεν δέ αρ
χαιότατα, διότι δ ναός τοϋ άγιου Θεολόγου ένθα ή στήλη ύπε- 
στήριζε τήν αγίαν τράπεζαν είναι δ αρχαιότατος τών της Θή
ρας μετά τόν της Επισκοπής. Ό συνεχόμενος μάλιστα καθολι
κός ναΐσκος παρέχει ύπόνοιαν δτι συνιδρύθη πρό τοϋ χωρισμού 
τών εκκλησιών, πρό τοϋ δεκάτου δηλονότι αίώνος, τοϋθ’ οπερ 
δυνατόν καί έκ τοϋ έν τή Μονή τής Πάτμου πρωτοτύπου άφιε- 
ρωτικοϋ τών κτημάτων νά έξαχθή. Αί όέ άγιογραφίαι αί πάν- 
τας τούς βυζαντινούς ναούς καθωράίζουσαι ένταϋθα δέν διετηρή- 
θησαν δυστυχώς ή μόνον άμυδρώς, ένεκα τής ατμόσφαιρας άλ- 
λοιουμένης έκ τοΰ ηφαιστείου καί καταστρεφούσης τάς άμμοκο- 
νίας, ή τών αλλεπαλλήλων έπισκευών καί έπιχρίσεων ένεκα τών 
σεισμών ή απλώς έξ άπειροκαλίας τών έκάστοτε καθαριζόντων 
καί άσπριζόντων τούς αρχαίους ναούς.

Άθήνησιν, 6 Ιουλίου 1880.

ΕΜΜ. ΙΩΑ.ΝΝΙΔΗΣ,

Άμοργΐνος.
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Επιγραφήν έκδίδομεν σήμερον άξιολογωτάτην, εύρεθεΐσαν 
νεωστί έν Ααμψάκω, άναγνόντες χάρτινον άπό τοΰ λίθου έκτυ- 
πον, δπερ κατεσκεύασέ τις τών έκεΐ ομογενών ζητηθέν παρά 

τοϋ ένταύθα καθηγητού Κυριάκου Μυλωνά, δστις πρώτος εί
χε μάθει τχν άνεύρεσιν του λίθου, ύστερον δέ και ένηργησεν 
ινα μετακομισθεΐς ενταύθα άποτεθη εις τάς δημοσίους ημών 

συλλογάς, δπερ και έλπίζομεν νά κατορθωθτί ταχέως.

Ό λίθος ό έχων τά γράμματα φαίνεται νά είναι πολύ βε- 
βλαμμένος την έπιφάνειαν, ίσως καί είς δύο η τρία τεμάχια 
τεθραυσμένος, τούλάχ ιστόν δύο καί ημισυ φύλλα τυπογραφι

κού χάρτου, άποτελοΰντα μήκος 1,47, έχομεν άνά χεΐρας, έφ’ 
ών άποτετυπωμένα τά γράμματα είς στίχους έν δλω90 η 91, 
ών η συνέχεια κατά πόσον είναι άκριβης, χωρίς δηλ. παρα- 
λείψεως στίχου τίνος έν τοϊς μεταξύ τών τριών χαρτιών, ά
δηλον έμοί, άλλ’ ίσως ρητέον, δτι έφρόντισεν ό άποτυπώσας 
νά μη άφησ·/) μεταξύ χάσμα. Δυσάρεστον δ'μως, δτι δέν έχομεν 

πληροφορίαν περί τού άν τι καί πόσον μέρος τού πλάτους τού 
λίθου άποτέθραυσται καί πόθεν, δεξιόθεν η άριστερόθεν’ τούτο 
όντως αδύνατον νά μαντεύση τις, άν μη εδγ] τόν λίθον. Τό νύν 

όρώμενον πλάτος έν τοϊς έπιμηκεστάτοις κατά τό έκτυπον ςί- 
χοις είναι 0,40. Βέβαιον δέ δμως, δ'τι έχομεν σωζόμενον τό τέ
λος της έπιγραφης, δχι δέ καί την άρχην.

ΓΌτε πρώτον έγνώσθη έν Άθήναις η έν Ααμψάκω υπαρξις 
τού λίθου, έγνώσθη μετά της πληροφορίας, δτι έχει ψήφισμα 
καί δτι άναγινώσκεται έν αύτώ τό ονομα τού Θεμιστοκλέους. 
Έπί τούτω, ώς είκός, μεγάλη χαρά κατέλαβε τούς άκούσαν- 
τας, κριθέντος τού εύτυχούς ευρήματος ό'χι άπιθάνου, διά το 
δτι ό ποτέ έλευθερωτης της Ελλάδος καί σωστής τοϋ παγκο
σμίου πολιτισμού άπό της βαρβαρότητας τών Ασιανών (ους 
σήμερον εξ Εύρωπαϊαι δυνάμεις, αί της ύφηλίου μέγισται, τό-
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σον άβροφρόνως περιποιούνται ! ) έχει που διήνυσε τας τελευ
ταίας του ημέρας καί κατά τδν Θουκυδίδην είχε λαβών παρα 
τοΰ Άρταξέρξου εις σιτηρέσιον τρεις πόλεις, την Ααμψακον, 

την Μυοΰντα καί την Μαγνησίαν, κατά τίνας δέ, ώς αναφέ
ρει ό Πλούταρχος, καί την Περκώτην ετι καί την Παλαίσκηψιν. 

Έκ της άναγνώσεως δέ νϋν τοϋ ψηφίσματος έγνωμεν, οτι 
οχι μέν είς αύτδν τδν μέγαν Θεμιστοκλή άναφέρεται τδ ψήφισμα 
ούτε είναι τών χρόνων έκείνων, άλλά τών αρχών τοΰ Β'. πρδ 
Χριστού αίώνος, δ'μως δέ είς απογόνους τοΰ άνδρδς έκείνου ά
ναφέρεται, ών ό έίς ομώνυμος έκείνω, ό δ’ έτερος ομώνυμος ένί 
τών υίών του, τώ καί άλλοθεν γνωστώ Κλεοφάντω’ έτι δέ τδ 
ψήφισμα δέν είναι έζ έκείνων τών κοινότατων, δι’ ών δίδονται 

τιμαί είς τινας δι’ άσημάντους εύεργεσίας η απλώς άνανεοΰν- 
ται καί έπικυροΰνται είς γένη τινά επίσημα έπαινοι καί βρα
βεία πάλαι ποτέ δοθέντα, άλλ’ έ'χει ύπόθεσιν σπουδαίαν, τάς 
ύπηρεσίας τάς οποίας έν καιροΐς χαλεποΐς δι’ δλον τδ Ελλη
νικόν έθνος έπί τοΰ 'Ρωμαίου υπάτου Τίτου Φλαμινίνου προση- 
νεγκαν είς την θετήν πατρίδα των Ααμψακον οί τοΰ ποτέ Θε
μιστοκλέους άπόγονοι πρεσβεύσαντες. Ουτω λοιπόν η έπιγραφη 
ώς περιέχουσα τά τεθρυλημένα ονόματα Θεμιςοκλέους καί Τί
του Φλαμινίνου άποβαίνει εν τών άξιολογωτάτων ιστορικών μνη

μείων.
Άλλ’ ας έλθωμεν έπ’ αύτάς τάς λέζεις τοΰ λίθου, έφ’ οσον 

ηδυνηθημεν νά τάς άναγνώσωμεν έκ τοΰ έκτυπου καί μετρίως 
συμπληρώσωμεν. "Υστερον δέ προσθέτομεν εί τι κριθγί άναγ* 
καϊον έτι σημείωμα διασαφητικδν τών καθέκαστα.

. . .σιν ύπερ τής πόλεως πρδς τ | ....
.......... 'Ρωμαίους Τμμιον ΤΑ; υπάρξει παρά ΤΙ ..
I α δταν έπανέλθωσιν ο'ι πρεσ(β)ευται παρ... 
. .(Μ; καθότι τιμηθήσονται και προβληθέν(των. .

5 .Λ ΰπομενόντων, ένίων δέ και χειροτονηθ(έντων. . 
.μενών διά τδ μέγεθος τής κομιδή(ς. . . 
.......... πρ........... Ισαντο τοΰ έξομοσ. ...
..ηθε;. . . άξιιωθε'.ς ύπδ τοΰ δήμου ουΛ.. .
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τών) κα(τΊά την έκγδημίαν κινδύνων, άλλ 'ά περί έλασσονος ποιου- 

10 μεν)·,ος τά καθ’αύτδν τοΰ τήι πόλει συμφέροντος ύπέ- 
στη;) την πρεσβείαν και έγδημήσας και πλ;(εύσας είς 
τήν)Έλλάδα, έντυχών μετά τών συμπρίεσβευτών τώι 
στ)ρατηγώι τών 'Ρωμαίων τώι έπί τών να(υτικών 
ά)πελογ(ίΙσατο αύτώι διά πλειόνων, διότι. · . .

15 . . Λ. ε. ό δήμ(ο)ς τοΰ 'Ρωμαίων δήμου έξ απΕΙ J · ·
.πρδς αύτδν καί διότι άξιοίη αύτδν και παρα(καλοίη μετά τών* 
συ)μπρεσβευτών, δντων ήμών συγγενών τ..........
.. περί τής πόλεως ήμών ϊνα συντελήι..........
.... τ^έλη τώι δήμωι έπιβάλλειν παρ’ αυ(τ... .

20 . .ασθαι τών τήι πόλει συμφερόντων διά τε (τήν ύπάρχου·
σαν (ή)μϊν πρδς αύτούς συγγένειαν, ήν καί απ',... 
......... διά τδ Μασσαλιήτας είναι ήμϊν άδε(λφούς. . . 
.... καί σύμμαχοι τοΰ δήμου τοΰ 'Ρωμαίων κ;. . . 
. . . λάβωσιν αποκρίσεις τάς άρμοζούσας τ. ...

25 .... στείλασθαι, δι’ ών εύθαρσέστερος ό δή(μος. ..
..........δ(ι)α(γρ)άφει αποδεχόμενος τήν οικειότητα καί συγγ;
έν ) ειαν τήν ύπάρχουσαν ήμϊν πρδς 'Ρωμ(αίους. . .
... .έάν πρός τινας φιλίας ή δρκια ποήταίι συ- 
μπ)εριλήψεται τήμ πόλιν ήμών καί διατη(ρήσει τήν δημο- 

30 κρα)τίαν καί τήν αύτονομίαν καί τήν είρή(νην. . .
.. ,ηται εύχρηστήσειν κ. . .ΛΙΟ· .έάν τις. . ..
. . ΛΙ ούκ έπιτρέψει άλλά κωλύσει, έντυίχών μετά τών συμ· 
πρεσ)βευτών τώι έπί τοΰ ναυτικού ταμία(ι. . . .
. .. .έαυτδν αεί τίνος άγαθοΰ παραίτιον γίνε(σθαι 

35 . . π)αρ’ αύτοϋ έπιστολήν πρδς τδν δήμο(ν. .. .
. . . σ)υμφέρουσαν είναι κατεχώρισε..........
. . . δ)ιακομίσασι τά γράμματα..........

. . . Εΐων είχεν τά ψηφίσματα πΕΡ; (ι.. 
.................ν πλοΰν πολύν καί έπικίνδυνον επ.. . 
.............. Είους παρεστήσατο αύτούς καί έπΡα.. 
.................υτων είς τδ συμπρεσβεύσασθαι μεΘ',έ^ϋ- 
του εις) Ρώμην, κρίναντες δέ χρήσιμον είναι άξιω. .. 
.............. έ)ξακοσίων συμφέρουσαν έπιστολήν δ... 
...............οντων Τολοστοαγίων Γαλατών διακομ(ι....

kd ................... συμπρεσοευτών καί τών συναποσ(ταλέντων έπ’ Ί-
τα)Λ·ίας καί χρηματίσας τήι συγκλήτωι μετ..........  
.. .των τήν εύνοιαν καί τήν αϊρεσιν ήν έχ... .
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άρτους και άνανεωσαμένων την δπάρχο(υσαν. . .
. .αύτους, άπολογισαμένων δέ αύτ(ώ|;) και Ε;...

50 . ,ν^ είναι άδελφοΐς τώι δήμωι ημών συμοαίνε(ι άκό*,-
λο^υθον έχειν τήι συγγενείαι, ένεφάνισε δέ αύ(τ. .. 
. .ων και ών προσδεόμενος ό δήμος ύπάρξαι... 
. ./^πρεσβείαν και παρεκάλει αυτούς μετά τ'ών συμπρεσβευ* 
τών) πεοι τής τών άλλων φίλων και οικείων. . . .

55 . .ν; δπερ τής πόλεως ημών ©ροντΐζειν δ(ιάτε^
τ)ά ύπάρχοντα ήμΐν πρδς αυτούς φιλά(νθρωπα καί τήν γε- 
ν)ομένην ήμΐν σύστασιν διά Μασσα(λιητών. ..
• ·βΕΝ· . συμφέρουσαν τώι δήμωι και εΓ; (λιπαρή-:. .. 
σάν;)των όπως συμπεριληφθώμε(ν........................

60 τ)αΐς γενομέναις ’Ι’ωμαίοις πρδς τδν (βασιλέα*,..........  
λ·,α(βεΐν) ήμας έν ταΐς συνθήχαις ......καθό-
τ*,ι κ(αΐ αύτ)οι γράφουσιν περί δέ τών................. 
. . ε;ν αυτούς ή σύγκλητος πρδς τού(ς. *........... ..

τδ)ν ύπατον Τίτον και τούς δέκα τούς έ............
65 . . . .παραγενόμίνος εις Κόρινθον με(τά.......... 

.Άπο)λλοδώρου ένέτυχεν τώι στρατηγώ(ι...«.
.δια)λεγεΐς αύ:(οΐ)ς ύπέρ τοϋ δήμου και π..........
.. . .φιλοτιμίας ?να πρόνοιαν ποιώνται............ ..
.. . .νται είς τδ διασώιζεσθαι τήμ πόλιν (έλευθέ-

70 ραν και) δημοκρατουμένην, περί ών.. .
. . ,.ν,και έπιστολάς πρδς τούς βασιλεΐ(ς... 
......... ο)ύσας αύτώι είναι διαπέστειλεν...

..............................Α..Λ................
.......................... υσει*, τα τη. ...

75 ..........1ων, δέ εινα(ι. . .
.......... ε*, τήν αύτον(ομίαν...

. συνθή)κ·,ας Γσχειν πρδς. ..
... αύ)τώι καί άτέλεια(ν...

. .. και εισπλεΐν καί (έκπλεΐν..
80 . ·π)αρασπονδεΐεν I...... .

..........ωι έδοςεν τώ(ι....
... )νακτος γνώμ(η..........
. .. .ων άρχόντων.. .
.. ει,)ναι τά έψηφισμέ(να.. .

85 .. τη;ι Θεμιστοκλεϊ..........
.. του είναι πάντα α... ·
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.. σ; αν Κλεοφάντωι Η..........

. . τούς δε νέους άρχίοντας. . . . 
γρά)ψαντας έγκόψαι ε............

90 .... καί θεϊναι εις τών |
9 ί ............δπου δν^αύτοις δοκήι.—

Βλέπων τις τδ ανωτέρω δοθέν κείμενον εννοεί, οτι τάς συμ

πληρώσεις ημών τάς κατά τά άκρα τών στίχων έθεσαμεν σχε
δόν άδιαφόρως, δεξιά η αριστερά, έν άγνοια δντες τοΰ ποϋ ό 
λίθος έκολοβώθη, καί δτι ένεκα τούτου είς όλιγίστων γραμμά
των προσθήκην περιωρίσθημεν, ούτε έπεβαλόμεθα κυρίως είπεΐν 

είς τό νά άποκαταστησωμεν την συνέχειαν τών στίχων παρά είς 
όκτιο μόνον μέρη (στίχ. 9—14. καί 16—17. καί 20—21 
καί 26—27. καί 2S — 30. καί 32— 33. καί 45 — 46. καί 
55 — 57) καί τούτο απλώς γαριζόμενοι τω θυμιδίω ημών καί 
άνευ τίνος άξιώσεως. Μάλιστα δέ περί τών έν τω τρίτω χαρ* 

τίω στίχων, τών άπό 73 έως τέλους, είς απορίαν ημεθα πώς 
νά τούς τοποθετησωμεν, όντας τόσον ολίγου μήκους, δεξιά η 
αριστερά η έν τώ μέσωτοΰ δλου της στηλης πλάτους, έως ου 
άποφασίσαντες τούς έθέσαμεν έν τω μέσω.

Καί ταϋτα μέν ούτω. Περί δέ της ύποθέσεως τοΰ ψηφίσμα

τος μέλλοντες ολίγα τινά νά ειπωμεν συντελεστικά είς την 
κατανόησίν της, αίσθανόμεθα, δτι δυνατόν τινες τών πολύ πε? 

φυλαγμένως, ί'να μη ειπωμεν ύπερκριτικώς χωρούντων έν τοΐς 
τοιούτοις, αφού άνέγνωσαν τό προοίμιον ημών, είτα δέ αύτό 
τό ψήφισμα, νά δυσπιστήσωσι είς τό ορθόν της ημετέρας άν- 
τιληψεως, καί νά δεχθώσι μέν πάντως, δτι τών Λαμψακηνών 

είναι τό ψήφισμα, εί καί ούδαμοΰ έν τοΐς στίχοις άναφέρεται 

τό ονομα τοΰτο, πιστεύοντες απλώς είς την πληροφορίαν δτι έν 
Λαμψάκω εύρέθη ό λίθος, νά ύποθέσωσι δέ άλλους τινάς τούς 
πρεσβεύσαντας καί ούχί απογόνους τοϋ Θεμιστοκλέους, τά δέ 

έν τοΐς τελευταίοις στίχοις ονόματα Θεμις-οκλέους καί Κλεο- 
φάντου νά έκλάβωσιν ώς κατ’ άλλην έννοιαν άναγεγραμμένα, 
κατά την δε* δτι δηλ. οί οίοιδηποτε άλλοι πρεσβεύσαντες τι- 
μώνται υπό της πόλεως έκείναις ταΐς τιμαΐς αις ποτέ έτΐμτ{.. 
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θησαν δ μέγας Θεμιστοκλής καί δ υιός του Κλεόφαντος, η δτι 

τά ονόματα ταυτα, κείμενα έκεΐ περί τδ τέλος, δπως κεϊνται, 
είναι ολως κατά τύχην τά αύτά τοΐς τεθρυλημένοις έκείνοις 
τών παλαιών χρόνων. Άλλ’ ημείς άνευ πολλής πρδς τούς τοιαϋ- 
τα τινά ύπολαμβάνοντας άντισχυρίσεως έμμένομεν είς τά άρ- 
χήθεν ήμϊν δόξαντα καί έπιφέρομεν τάδε.

Ό Πλούταρχος, δστις έζη 600 έτη μετά τόν Θεμιστοκλέα 
τδν πάνυ, 300 δέ μετά τδν Τίτον Φλαμινϊνον, λέγει έν βίω 
Θεμιστ. 32: «τοΐς άπδ γένους τοΰ Θεμιστοκλέους και τιμαί 
τινες έν Μαγνησία φυλαττόμεναι μέχρι τών ήμετέρων χρόνων 
ήσαν, άς έκαρποΰτο Θεμιστοκλής Αθηναίος, ήμέτερος συνήθης 
καί φίλος παρ’ Άμμωνίω τώ φιλοσοφώ γενόμενος.» Τί παρά
δοξον λοιπόν άφοΰ τδ ονομα Θεμιστοκλής έν τ$ αύτή οικογέ

νεια καί μετά 600 έτη έπανελαμβάνετο, νά ύπήρχέ τις και 
έπί Τίτου Θεμιστοκλής; (*)  Κλεόφαντον δέ υιόν του πάνυ Θε
μιστοκλέους αναφέρει ό αύτδς Πλούταρχος αύτόθι, μετά προσ
θήκης δτι καί Πλάτων δ φιλόσοφος μέμνηται αύτοϋ ώς ίππέως 
άρίστου, (ΐδε Πλάτ. Μενωνα 93). Καί δ έν τή ήμετέρα άρα 

επιγραφή Κλεόφαντος πιθανώτατα ανήκει είς τδ αύτδ γένος.

(*) Καί τινα Θεμιστοκλήν Πολιάρχου, «τρίτον Απόγονον Θεμιστοκλέους 
τοΰ Ξέρξη και Μήδοις έναντία ναυμαχήσαντος,ο αναφέρει ό Παυσανίας 
έν ’Αττικ. 1, 37. Εκείνος βέβαια θά ήτο παλαιότερος τοΰ έπί Τίτου 
ζώντος. "Αλλως δέ πλειότερά τινα περί τών απογόνων Θεμιστοκλέους 
ιδε Βοίκχιον έν C I G Γ. τόμ. λ1 . σελ. 441 κ. ες.

(**) τούτο παρέλειψεν ό Λίοιος XXXIII, 40.

"Οτι δ’ έπί Τίτου τώ 196 πρδ Χρ. καί οί Λαμψακηνοί παρε- 

κτδς άλλων της Ασίας Ελληνικών πόλεων έφοβοϋντο μη υπο- 
δουλωθώσι τώ βασιλεΐ της Συρίας Άντιόχω, ιστορείται παοά 
Πολυβίω (18, 35), καί δτι πρέσβεις αύτών περί τούτου ένώ- 
πιον τών 'Ρωμαίων έν Λυσιμαχεία ήγόρευσαν (**),  ονομάζον
ται δέ παρ’ αύτοϋ Παρμενίων καί Πυθόδωρος. Πιθανώς λοιπόν 

όλίγω πρότερον εύθύς μετά την έν Κυνδς κεφαλαΐς ήτταν τοϋ 
προτελευταίου βασιλέως τών Μακεδόνων Φιλίππου έγένετο ή 
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πρεσβεία τών περί Θεμιστοκλή είς 'Ρώμην και έκεΐθεν πρός 

τόν Τίτον καί τούς δέκα τούς έπι καταστάσει τών πραγμάτων 
έν ταΐς τών συμμάχων (! ) χώραις συνήθως διοριζόμενους παρα 

τής Συγκλήτου άνδρας.

'Η ειρήνη τών 'Ρωμαίων πρός τόν Άντίοχον έγένετο τω 
188 προ Χρ. καί αί πόλεις αί 'Ελληνικά! έμειναν ελεύθεραι έφ’ 

ικανόν χρόνον, έως ού ήλθε και αύτών τό μοιραΐον ήμαρ της 
ύποδουλώσεως, είς ο ύπάγονται πάντες οί άφρονοϋντες.

Έπρέσβευσαν δέ οί Λαμψακηνοί εις 'Ρώμην και τω 170 πρό 
Χρ. απολογούμενοι περί της αποστασίας των πρός τόν βασιλέα 
τών Μακεδόνων Περσέα καί φέροντες πρός έξιλέωσιν μεγαλό- 

τιμον χρυσοϋν στέφανον είς τόν έν τώ Καπετιυλίω Δία, περί 
ής πρεσβείας ό Λίβιος (ΧΧΧΧΙΙΙ, 6) λέγει, οτι τότε io so
ciorum formulam· ήχθησαν, δηλ. τήν ύποτέλειαν.

Περίεργον δέ, δτι ή μνεία σών Μασσαλιητών έν τούτω τω 
ψηφίσματι, ήν έκριναν δέον νά ποιήσωσι δίς οί πρεσβευταί τών 

Λαμψακηνών άγορεύοντες πρός τούς 'Ρωμαίους, εύρίσκεται καί 
έν τή παρά Λιβίω (XXX \ II, 54) τών 'Ροδίων άγορεύσει τώ 
189 πρό Χρ. ένώπιον τής Συγκλήτου μετά τής έννοιας, δτι κα
θήκον έχουσιν οί 'Ρωμαίοι ού μόνον τάς έν τή κυρίως Έλλάδι, 
άλλά καί τάς κατά τήν Ασίαν καί αλλαχού Έλληνικάς πόλεις 
νά διατηρώσιν έλευθερας, καθώς δά διετήρουν έν ελευθερία καί 

τιμή τήν έν Γαλλία Μασσαλίαν, εί καί ύπό βαρβάρων λαών κυ- 
κλωμένην ούσαν. Φαίνεται λοιπόν, δτι κοινός ούτως είπεΐν τόπος 
ήτο τούτο έν τή τότε τών Ελλήνων διπλωματία, δπως καί έν 
άλλο περί τούς αύτούς χρόνους έπιχείρκμα, τό τής ύπαρχούσης 
ανέκαθεν πρός 'Ρωμαίους συγγένειας, οί Ίλιεΐς καί οί Δαρδανεΐς 
οχι άνωφελώς μετεχειρίσθησαν. ’Ίδε Λίβ. XXXVIII, 39.

Καί ταύτα μέν προχείρως είρημένα άρκείτωσαν πρός την έπί 
τού παρόντος γενικήν κατάληψιν τής έν τώ ψηφίσματι ύποθέ- 
σεως. Διά τί δέ έν στίχω 44 μνημονεύεται τό έν Άσία έθνος 
τών Τολοστ ο α γ ί ων Γαλατών, άδηλον έμοί. ’Ίσως δμως δέν 
είναι πολύ άτοπον νά είκάστι τις, δτι έλαβόν τινας έξ αύτών 
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οί πρεσβεύσαντες έπί μισθώ ώς προπομπούς χάριν ασφαλείας 
έν τή έπικινδύνω εις Ιταλίαν όδω, καθώς έν τοΐς ανωτέρω στί- 

χοις τοΰτο ύποσημαίνεται, εί καί ομολογώ, δτι είς τήν εικα
σίαν ταύτην έναντιοΰταί πως τδ δτι περί τούς αύτούς χρόνους 
(189 πρδ Χρ.) οι Γαλάται της Ασίας, ώς ό Αίβιος ιστορεί 
(XXXVIII, 15—17), ήσαν εμπόλεμοι πρδς τούς 'Ρωμαίους.

Έν Άθήναις, τή 26 Δεκεμβρίου 1880.

Στέφανος Α. Κουμανουδης.'

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.
Α . Χαιρωνείας.

α) Στήλη τετράγωνος έν ει'δει βάθρου, λίθου φαιοΰ, υψους 0,50, 
πλάτους 0,32 καί πάχους 0,28. Επιγραφήν δέ εχει είς τάς
δύο παρακειμένας πλευράς τήν έπομένην’ 

Πλευρά α'.

Πάτρων Διοκλίδαο
Σαράπι, "Ισι, ’Άνουβι.

’Άρχοντος έγ Χαιρωνείαι Άρίστωνος, 
μηνδς άγριωνίου πέντε καί δεκάτη,

5 Θέων Θεομνήστου Φανατεΰς ανέθη- 
κεν έγ Χαιρωνείαι ιερόν τώι Σαράπι τ
δν ίδιον θρεπτόν, δν είχε οίκογενή, ώι όνο
μα Σώσων, τήν άνάθεσιν ποιούμενος 
διά τοΰ συνεδρίου κατά τδν νόμον Χαι-

10 ρωνέων. Έξενεγκάτω δέ Σώσων τδν 
έρανον, δν συνάγαγε Θέων έμ Φανατεΐ, 
τδ δπέρ Θέωνος δνομα, έως άν τέλος λα
βή ό έρανος. Τήν δέ οικίαν, ής έχει τήν κτ- 
ήσιν Άρμέας Άρίστωνος Φανατεΰς πε-

45 πιστευμένος παρά Σώσωνος, κομισά- 
σθω Σώσων τδ έπ’ αυτή δάνειον καί κελευ- 
σάτω άποδοϋναι Τ τήν ώνήν τής οικίας 
Άρμέαν Θέωνι. Μάρτυρες, Αρίστων Άρμέου,

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος δ'.) 25
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Εύδαμος Έχεζράτης οΐ Εύμνέου Φανατείς,20 Έράτων Άμινίου, Άντίγων Άριστογείτονος, 
Πηορίνας Όμολωΐχου Χαιρωνείς.

Πλευρά β'.
Έπ]ιτίμω άρχω, μεινός άλαλκο- 
μενίω πέντε κή δέκατη, παρ
θένα 'αρά τώ Σαράπιος, παρών- 
τος αυτή τώ ιαράρχαο Νικίαο Χα- 5 ρώνδαο, σουνευδοκ'οντος
κή τώ ίουιώ αύτας Ειρωνος, αντί—
Οε·.τι τήν Ριδίαν θρεπτάν Σουρί-
ναν Ιαράν τει Σαράπι, παραμείνα- 
σαν αύτάν άνεγκλείτως, άς10 κα ζώει, τάν άνάθεσιν ποιιομένα 
διά τώ σουνεδρίω. Εί δέ κα γεννά- 
σει Σουρίνα, ετι ζώσας παρθένας, 
έστω τό γενόμενον ελεύθερον.

Ό έν τή πρώτη πλευρά άναφερόμενος μήν άγριώνιος, ώς μην 
τών Βοιωτών, κατά πρώτον ενταύθα παρουσιάζεται, καθ’ δσον 
γνωρίζομεν.

Ό λίθος εύρέθη ένωκοδομημένος έν θεμελίοις μεταγενεστέ· 

ρων οικοδομών προς τά βορειανατολικά τού χωρίου Κάπρουνα 
(ερείπια Χαιρωνείας) παρά τήν αμαξιτήν οδόν, κατά τάς γε- 

νομένας έκεϊ άνασκαφάς τώ 1871 ύπδ τής έν Άθήναις αρ
χαιολογικής έταιρίας. Έκεϊ δέ εύρέθησαν, και τότε καί κατά 
τδ λήγον ήδη έτος, και πολλοί άλλοι ένεπίγραφοι λίθοι, σώοι 
καί είς τεμάχια, ών τά αντίγραφα δημοσιευθήσονται έν τώ έ- 
πομένω τεύχει τού Αθηναίου, πρδς μελέτην τών ένασχολου- 
μένων ιδίως είς τάς έπιγραφάς. (ακολουθεί.)

Π. Σταματακης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Έγνωστοποιήσαμεν άλλοτε διά τού περιοδικού τούτου (Θ', 

2, 157) δτι, άνευρεθέντων ανθρωπίνων οστών έν τω πολυαν· 
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ορίω Χαιρωνείας, δπου δ λέων, άπεφάσισεν ή αρχαιολογική 

τψ-ών έταιρία νά άνασκάψη πάντα τδν χώρον αύτου δπως ακρι
βώς έρευνήση τά έν αύτώ. 'Η άνασκαφή έξετελέσθη ήδη πλήρης* 

πρώτον μεν μικρά τις άποπειρατήριος ύπδ τοϋ άγαλματοποιοΰ 
κ. Λαζάρου Φυτάλη, δςτις, άποσταλείς είς Χαιρώνειαν δίς κατά 

μ'Ζνα άπρίλιον τοϋ έτους τούτου, όπως μελετήση τά πρδς 
άνεγερσιν τοϋ λεοντος, και άνασκάψας εις τινα μέρη άνεϋρε 
πρώτος σκελετούς νεκρών έντδς τοϋ πολυανδρίου, έπανελθών 
δέ ύπέβαλεν είς τδ συμβούλιον της άρχαιολ. έταιρίας έ'κθεσιν 

περί της ύπ’ αύτοΰ γενομένης άνασκαφής, ήν θέλομεν δημο
σιεύσει έν τώ έπομένω τεύχει. Είτα δέ άποσταλείς ό έφορος 
τών αρχαιοτήτων κ. Π. Σταματάκης, έζετέλεσεν έπι πολλούς 
μήνας ακριβή και τελείαν τοϋ ολου πολυανδρίου άνασκαφήν, 

άνευρων έντδς αύτοΰ 254 σκελετούς νεκρών και πολλά κτερί- 
σματα παρ’ αύτοϊς. Τούτων τινά κομίσας πρδ μικροΰ ένταϋθα, 
κατέθεσε πρδς θέαν τοϋ κοινοϋ είς τήν έν τω Βαρβακείω συλ
λογήν τής άρχαιολ. έταιρίας, έτοιμάζων καί εκτενή περιγρα
φήν τών ύπ’ αύτοΰ ευρεθέντων.

— Τή 18 Δεκεμβρίου, ίσοπεδουμένης τής παρά τδ Βαρβάκειον 
Λύκειον βόρειας παρόδου, άνευρέθη ύπδ τά χώματα σπουδαΐον ά

γαλμα τής Άθηνάς υψους 1,05, καί τέχνης τών ρωμαϊκών χρό
νων. 'H θεά ΐσταται έπί βάσεως τετράγωνου, φέρουσα έπί τής 
κεφαλής κράνος μετά γρυπών καί σφιγγδς, έπί τοϋ στέρνου αι
γίδα καί γοργόνειον, άχειρίδωτον ίμάτιον καί χιτώνα ποδήρη, 
έζωσμένον περί τήν όσφύν, είς τήν δεζιάν κρατεί νίκην πτερωτήν 
υψους 0,15 καί στέφανον φέρουσαν, τήν δέ άριστεράν έχει έπί 
τής παρά τόν πόδα άσπίδος, ής πλησίον ελίσσεται δράκων.

Τδ άγαλμα τοΰτο μετ’ άλλου πρότερον εύρεθέντος καί νϋν 
έν τω Ύπουργείω τής Παιδείας σωζομένου παρέχει έννοιαν τής 
χρυσελεφάντινης Παρθένου Άθηνάς τοϋ Φειδίου, καί ώς τοιοϋ- 
το διήγειρε τήν προςοχήν τοϋ κοινοϋ καί πολύν προεκάλεσεν έν 
ταΐς έφημερίσι τών Αθηνών λόγον. Εκτενέστερου περιέγραψεν 
αύτδ ό έν Πειραιεϊ καθηγητής, κ. Ίακ. X. Δραγάτσης, είς τέσ- 
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σαρα εφεξής φύλλα τής Παλιγγενεσίας τής 23, 24, 27 και 
29 τοϋ Δεκεμβρίου μηνάς. Ό τόπος, όπου εύρεθη αύτό 
πίπτει εντός τοϋ αρχαίου περιβόλου τοϋ άστεος και πλησιε- 
στατα αύτω, καθ’ ά δεικνύει ό πίναξ τοΰ Kaupert. Αύτόθι 
έφάνησαν τειχία δωματίων παλαιάς οικίας, έχοντα κεχρωμα- 

τισμένα επιχρίσματα έπ’ άμφοτέρων τών επιφανειών. ’Επΐ της 
μιας τούτων σώζεται γεγραμμένον εν κάτω μέρος κίονος Ιω
νικού και νήσσα βαίνουσα ελαφρώς έπι μίσχου φυταρίου μέ 
στενόμακρα φύλλα, έπί της έτερας δέ κοσμήματα έλικοειδή 

ομοια έκείνοις ά είχε μία παλαιά οικία έκ τών έντός τοϋ πε
ριβόλου, βορείως τοϋ Διπύλου. Ό έν ώ εύρεθη τό άγαλμα τό
πος δέν άνεσκάφη έτι ίκανώς, όπως γνωσθή τί ύπο την γήν 
κρύπτεται' μέγα οικοδόμημα βεβαίως δέν δύναται νά υπήρχε, 
διότι ό χώρος είναι στενός, μόλις 15 μέτρα πλατύς, καί εκα
τέρωθεν αύτοϋ έκτίσθησαν πρό ετών εντεύθεν μέν τό Βαρβά- 
κειον, έκεΐθεν δέ ίδιωτικαί οίκίαι, ών έν τοΐς θεμελίοις δέν εύ- 
ρέθησαν μεγάλης οικοδομής λείψανα. Πιθανόν λοιπόν ότι έν τω 
χώρω τούτω ήτο έκτισμένη ιδιωτική οικία, ής τειχία σώ
ζονται φέροντα τάς ρηθείσας γραφάς, καί οτι έν αύτη έτηρεϊτο 
έν ίερω (sacrario) τό άνευρεθέν άγαλμα ώς άντικείμενον οι

κιακής λατρείας τής πολιούχου θεάς, οία αγάλματα πολλά 
υπήρχαν έν έκάστη οικία θεών εφεστίων, οΐκιδίων, πατρώων, 

γαμήλιων καί άλλων τοιούτων πολλών, όπως καί έν ταΐς οί· 
κίαις ημών εχομεν πολλάς αγίων εικόνας αναφοράν τινα έχού- 
σας πρός τούς έν τη οικία. Γνωστόν δέ ότι τό άγαλμα τής Α
θήνας έξ ούδεμιάς οικίας ήτο δυνατόν νά έλλείπη, ούδέ έκ δή

μου τής Αττικής καί άλλης οίαςδήποτε κοινότητας έν αύτη, 
ώς οΰσης ταύτης προστάτιδος και προμάχου τής χωράς καί 
τών κατοίκων (Παυσ. 1,26,7)' διό καί έν τάφοις εύρέθησαν 

άγαλμάτια τής θεάς ταύτης ώς φυλακτήρια τών νεκρών. Εί- 
κάζομεν δέ ότι τοϋ αριστουργήματος τού Φειδίου, τής Παρθέ

νου Άθηνάς, είχον άπομιμήματα πολλαί οίκίαι έν Άθήναις 
πρός λατρείαν καί κόσμον, καί ότι τοιοϋτο είναι καί τό ήδη 



ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 323
άνευρεθέν, οπερ παριστάνει την παρθένον έν πανοπλία καί με- 
ταζύ της ασπίδας καί τών ποδών έ'χουσαν ώς ύπ’ αύτής προ- 
στατευόμενον τδν Έριχθόνιον δράκοντα, δςις ήτο προσωποποίη
σές τών κατοίκων της Αττικής, πιστευόντων δτι ήσαν γηγε
νείς καί αύτόχθονες, συνδεόμενοι μάλιστα μετά τής Άθηνάς διά 
τοϋ μύθου τοϋ Ηφαίστου καί αύτής άμα γεννηθείσης έκ τής 
κεφαλής τοϋ Διός. "Ισως δέ πλήν τοΰ αγάλματος τής Παρ
θένου 'Αθήνας, τής έν τώ παρθενώνι οίκούσης ώς θεάς νικη
φόρου μετά τούς Περσικούς πολέμους, ύπήρχον έν ταΐς ίδιωτι- 

καΐς οΐκίαις και άπομιμήματα τής αύτής θεάς ώς Άπτέρου 
Νίκης, άποθεμένης δηλαδή τά πτερά δπως μένη διά παντός 

έν Άθήναις, οϊα αύτη έλατρεύετο έν άλλω άγάλματι και έν τώ 
τής Άπτέρου Νίκης καλουμένω ναώ. Ώςαύτως καί τοϋ τρίτου 
διιπετοϋς ξυλίνου αγάλματος αύτής ώς ΠοΑιάθος 'Αθήνας, 

λατρευομένης έν τω όμωνύμω αύτή ναώ έν τω Έρεχθειω ώς 
φρουρού καί προστάτου τής πόλεως και χώρας, δπερ ώς ίερώ- 
τατον έφυλάσσετο αύστηρότατα και έξόχως έλατρεύετο ύπδ τών 
Αθηναίων, πιστευόντων δτι ή ύπαοξις καί σωτηρία αύτοϋ συν- 
εδέετο μετά τής σωτηρίας τής πόλεως. Περί τής έν ταΐς οί- 

κίαις λατρείας τών πολιούχων θεών καί άλλων παρ’ "Ελλησι 
καί Τωμαίοις θέλομεν πραγματευθή άλλοτε έν τώ περιοδικοί 

τούτω.
— Άπεπερατώθη, καθ’ δσον ήτο δυνατόν, ύπδ τής αρχαιο

λογικής εταιρίας καί ή άνασκαφή τοϋ έν Πειραιεΐ θεάτρου, περί 
ού έποιησάμεθα λόγον έν τώ β' τεύχει άπδ σελ. 152 τοϋ τό

μου τούτου. Ή περί αύτοϋ έ'κθεσις τοϋ έπιμεληθέντος τής ά- 
νασκαφής κ. Φιλίου καί σχέδιον τοΰ θεάτρου θέλουσι δημοσιευ- 

θή έφεςής έν τοΐς πρακτικοΐς τής άρχαιολ. εταιρίας.

Εϊθϊμιος Καςτορχης.
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Ή εθνική βιβλιοθήκη έν έτει 1880 ύπδ Έ. Δ. ’Ροΐδου, έφορου αύτής. 
Έν 'Αθήναις έκ τού τυπογραφείου Α. Κορόμηλα, 1880 [ 12ον,σελ.70], 

Περί τής άπογραφής παρά Έωμαίοις ύπδ Ιστορικήν έποψιν, διατριβή 
έπί ύφηγεσία τού μαθήματος τής ^ωμ. αρχαιολογίας, ύπδ Γ. Κων- 
σταντινίδου Μακεδόνος, Δ. Φ. Έν Άθήναις, τυποις Ίω. Κουβέλου και 
Τρίμη, 1880. [8ον, σελ. 32].

Τά κατά τήν Πρυτανείαν τού άκαδημιακοΰέτους 1875 —1876 καί τήν 
τού 1876 —1877 πεπραγμένα, έκδιδόμενα κατ’ άπόφασιν τής άζα- 
δημιακής Συγκλήτου. Έν Άθήναις, έκ τού τυπογραφείου τοΰ «Λαού», 
1880. [8ον, σελ. 58.]

Λόγος έζφωνηθείς έν τώ έθνικώ Πανεπιστήμιο) τήν ιδ' Οκτωβρίου 1879 
ύπδ Νικολάου Μ. Δαμαλα, τακ. καθηγ. τής θεολογίας, παραδίδοντος 
τήν πρυτανείαν τω διαδόχω αύτοΰ κ. Θεοδώρω Άρεταίω, τακ καθ. 
τής χειρουργικής κλινικής και χειρουργίας. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυ
πογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1888 [8ον, σελ, 176].

Πρακτικά τής έν Άθήναις αρχαιολογικής έταιρίας άπδ Ιανουάριου 
1879 μέχρις Ιανουάριου 1880. Έν Άθήναις, τυποις Ίω. Άγγελο- 
πούλου, 1880. [8ον, σελ. 44 μεθ’ ένδς τοπογραιοικοΰ πίνακος].

’Ομηρική Χρηστομάθεια μετά σ/ολίων γραμματικών, ιστορικών, έςη· 
γητικών και γεωγραφικών, διηρημένη εις 4 τεύχη πρδς χρήσιν τών 
έλλ. γυμνασίων ύπδ Β. Γ. Βυθούλκα, τεύχος β'. περιέχον έκ τής 
’Οδυσσείας τάς ^αψωδίας Ζ, Θ καί I, Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπο- 
γραφ. τής «Φιλοκαλίας», 1880 [8ον, σελ. 92],

Περί άφομοιώσεως έν τώ ψυχικώ βίω, διατριβή έπι ύφηγεσία Χρ. Δ. Πα- 
παδοπούλου (ύφηγητοΰ τής φιλοσοφίας), έπικρινομένη ύπδ Περικλεούς 
Γρηγοριάδου (ύφηγητοΰ τής φιλοσοφίας). Έν Άθήναις, τόποις I. Κου· 
βέλου καί Α. Τρίμη. 4880. [Ι2ον, σελ. 64].

Βίοι παράλληλοι Πλουτάρχου οι έν τοΐς γυμνασίοις διδασκόμενοι, τεύχος 
ά. ’Άγις και Κλεομένης μετά σχολίων ύπδ Μ. Γκιόλμα, καθηγητοϋ. 
Έν Άθήναις, τυπογραφεΐον ό «Παλαμίδης», 1880 [8ον, σελ. ς' 
καί 107].

Λόγος εκφωνηθείς κατά τά έγκαίνια τοΰ έν Πελοποννήσω διδασκαλείου 
ύπδ τοΰ διευθυντοΰ αύτοΰ Βλασίου Σκορδέλη. Έν Τριπόλει, έκ τοΰ τυ
πογραφείου τής Τριπόλεως τών άδελφών Ν. Κλεισούνη, 1880. [ 12ον, 
σελ. 16].

Έκθεσις Σ. Π. Λάμπρου, Δ, Φ., ύφηγητοΰ, πρδς τήν Βουλήν τών Ελλήνων



ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ. 325
τής ε’ς το "Αγιον 'Όρος αποστολής αυτοΰ κατά τό θέρος τοΰ 1880 

Άθηνησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου τοΰ «Αίώνος. 1880 [δον, σελ. 32].
Χαρτοφυλάζιον τών παιδικών μου χρόνων ή αναμνήσεις τής παιδικής 

μου ηλικίας, υπό Νικολάου Δοσίου Δ. Φ. Ίωαννίτου. Έν Κέρκυρα, 
τυπογραφεϊον ό «Κοραής», 1880. [σελ. ιά. καί 58].

Associalion francaisc pour 1’avancement des Sciences. Congres de 
Beims, 1880. Sur quelques syslemes de surfaces du second 
degre par Cyparissos Siephanos d’ Athenes. Seance du 16 Aoiit 
1880. Paris, 1880. [8ov. p. 8].

Ilios Stadt und Land der Trojancr. Forschungen und Entdc- 
ckungen in der Troas und besonders auf der Baustelle von 
Troja, von Dr. Heinricli Schliemann mit circa 180) Abbil- 
dungen, Karten und Plaenen in IlolzschniU und Lilhographie. 
Leipzig, F. A. Brockhaus 1881. [8ov, s. XXIV 880. fr. 75].

* K. Kοντόπουλος, Αθανασία τής ελληνικής γλώσσης ή άνεύρεσις τής 
ομηρικής γλώσσης ένταΐς δημώδεσι διαλέκτοις τής συγχρόνου Ελληνι
κής. Έν Όδησσώ. [8ον, σ. 59].

* Κ. Ξανθόπουλος, συνοπτική εκθεσις περί τής πνευματικής άναπτύ- 
ξεως τών νεωτέρων Ελλήνων από τής άναγεννήσεως αύτών μέχρι 
τοΰδε. Έν Κωνςαντινουπόλει, 1880 [8ον, σ. Η', και 17G]. Τιμ.δρ. 1,50.

* Συλλογή δημωδων ασμάτων τής Ηπείρου ύπδ Π. Άραοαντινοΰ, έκδι- 
δομένων ύπό τών υιών αύτοϋ. Έν Άθήναις, 4880. [8ον, σ. λβ' καί 
383]. Τιμώνται δρ. 8.

* Συλλογή έθνικών ασμάτων, περιέχουσα τετρακόσια άσματα τονισθέντα 
ύπδ τοΰ έκ Θήρας μουσικοδιδάσκαλου Άντ. Ν. Σιγάλα. Έν Άθή
ναις, 1880 [8ον, σ. κδ* και 543]. Τιμαται δρ. 8.

* Ελληνική ανθολογία ύπδ Άνέστη Κωνσταντινίδου, εκδ. έ. Έν Άθή
ναις, 1880 [8ον, σελ. 541]. Τιμ. δρ. 5.

Περί Χημικής συνθέσεως και τής τεχνικής αλκαλοειδών παρασκευής, 
πραγματεία έπι ύφηγεσία τής φαρμακευτικής χημείας, ύπδ Άναστ. 
Κ. Δαμβέργη, διδάκτορας τής φιλοσοφίας και πτυχιούχου τής Φαρμα
κευτικής. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου άδελφών Πυρρή. 4880. 
[8ον, σελ. 69].

Διάφοροι γραφαΐ είς τδ κείμενον τοΰ Γοργίουτου Πλάτωνος, συλλεγεΓ- 
σαι έκ περγαμενοΰ κώδικας τοΰ ιγ'. αίώνος ύπδ Α. Παπαδοπούλου τοΰ 
Κεραμέως. Έν Σμύρνη, τύποις Ν. Α. Δαμιανού, 1880. [8ον, σ. 4 6]. 

Ακεκδότων συμαϊκών τεύχος ά. [περιέχον έπιστολας πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως καί άλλων λογίων], νΰν πρώτον έκδίδονται ύπδ Α. Πα
παδοπούλου τοΰ Κεραμέως. Έν Σμύρνη, τυπογραΦεϊον Λ. I. Στυλια- 
νοπούλου, 1880 [8ον, σ. 28].
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Δυο ηρώα άσματα μετά παραφράσεων είς δημοτικήν γλώσσαν, τονι- 

σθέντα και προςφωνηθέντα είς Βαδιγκτών και Γαμβέτταν ύπδ Χρ. 
Γ. Κολωναίου· έπί τούτοις και εν θαλερόν δάκρυ χυθέν είς την μνή
μην Άριστοτέλους Βαλαωρίτου. Έν Βραΐλα, έκ τοΰ τυπογραφείου Πε
ρικλεούς Μ. ΓΙεστεμαλτζόγλου, 4879 [8ον, σ. 31 ].

Μετεωρολογικά! παρατηρήσεις κοινοποιηθ είσαι 
έκ τοΰ ιιστεροσκοπείον Αθηνών.

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς (ε. Ν.) 1880.

Θερμόμετρον έκ.
Μέση θεομοκοασία 15,85

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις
Μεγίστη » 
’Ελαχίστη »

756,09 χμ.
762,73 (τήν 30ην)
749,38 (τήν 2η

'Ημέραι βροχής 5, δρόσου 9 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος ΰδατος 
219,2.3 χμ.). 'Άνεμοι έπνευσαν κατά 10 ημέρας ΝΔ, 1 Δ, 14 
ΒΑ, 2 ΝΆ, 3 Ν.

Μεγίστη »
’Ελαχίστη »

22, 0 (τήν 19η
8, 0 (τήν 28η

Δεκέμβριος.

Μέση θλίψις
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

Βαρόμετρον.

754,49 
760,84 
739,52 

Θερμόμετρον.

(τήν 8η 
(τήν

Μέση θερμοκρασία 10,88
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

18, 5
5, 0

(τήν Γν)
(τήν 29η

'Ημέραι βροχής 5, δρόσου 10 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος υδα- 
τος 40,44 χμ.). 'Άνεμοι έπνευσαν κατά 10 ημέρας ΝΔ, 2 ΒΔ, 
15 ΒΑ, 4 Ν.



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΙΝΔΟΙΣ ΓΡΑΜ- 

ΜΑΤΙΚΟΙΣ DVANDVA ΚΑΑΟΥΜΕΝΩΝ.

Πας δ και σμικρδν περί τήν δημώδη ημών γλώσσαν ένδιατρί- 
ψας έγνώρισεν άναμφιβόλως και έθαύμασε την πλαστικήν αύτής 
δύναμιν και ίδια τήν περί τδ συνθέτειν ικανότητα. Ούδείς όμως 

εκ τών άλλως τε πλέον ούχί ευαρίθμων ξένων καί ήμετέρων λο
γιών, τών μετά στοργής και ζήλου πρό τίνος καιρού είς τήν ερευ
νάν και σπουδήν τής ζώσης εθνικής ημών γλώσσης άποδυσαμέ- 

νων έπραγματεύσατο έν έκτάσει τδ περί συνθέσεως καί έν γένεε 
τδ περί σχηματισμού τών νέων λέξεων κεφάλαιον. Διότι αί έν τοΐς 
πολυαριθμοις τού μακαρίου Κοραή συγγράμμασι καί ιδία αί έν 
τοΐς Άτάκτοις αύτοΰ τήδε κάκεΐσε διεσπαρμέναι σημειώσεις ώς 
και αί έν τώ «Δοκιμίω ιστορίας τής ελληνικής γλώσσης» τοΰ 
προώρως έκ τών κόλπων τής επιστήμης άφαρπασθέντος Μαυρο- 
φρύδου ευάριθμοι παρατηρήσεις, καί τέλος τά ύπδ αλλογενών σο
φών έπί τοΰ ίδιου θέματος σημειωθέντα, δέν δύνανται νά θεωρη- 
θώσιν ώς συστηματικώς, πολύ δ’ όλιγώτερον έπαρκώς έξετάσαν- 
τα τδ περί σχηματισμού τών νεοελληνικών λέξεων κεφάλαιον. 
Διδ είς ημάς άλλοτε, έπιχειρήσαντας έν διδακτορική μονογραφία 
(Beitraege zur neugriechischen Wortbildungslehre, Zii- 
ricb, 1879,) περί τής τόσον παροραθείσης ταύτης σελίδος τής 

νεοελληνικής γραμματικής νά πραγματευθώμεν, έλειπαν ού μό
νον αί καί τήν μάλλον δύσβατον καί ανώμαλον τών έν τή έπι- 
στήμ·/] ατραπών προλεαίνουσαι καί βατήν καθιστάσαι προκαταρ- 
κτικαί έργασίαι, άλλά καί τήν ύλην αύτήν, έφ’ ής αί μελέται ή- 
μών νά περιστραφώσιν έμελλον, ήμεΐς έδέησε νά περισυνάξωμεν 
καί γραμματικώς νά ταξινομήσωμεν. Τάς έπί τοΰ θέματος τού
του μελέτας ημών προτιθέμενοι άργότερον νά δημοσιεύσωμεν, 
άποσπώμεν έξ αύτών έπι τοϋ παρόντος τδ περί παρατακτικών

(Αθηναίου τόμος Θ’ τεύχος ε*.) 26
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ή έκ παραθέσεως συνθέτων, παρ’ Ίνδοις γραμματικοί; dvan*-  

dva, κεφάλαιον.

* dvandva· άναδίπλωσις τοΰ ουδετέρου τύπου dvam τοΰ άριθμητι- 
κοΰ dva=5uo.

Το χαρακτήριζαν τά παρατακτικά σύνθετα γνώρισμα και δια— 
στέλλον ταϋτα έκ τών 'λοιπών τών συνθέτων κατηγοριών κεΐται 
έν τούτω, οτι τά έν αύτοΐς συνερχόμενα ονόματα, ούσιαστικά ή 
επίθετα, εισίν δλως άλλήλων άνεξάρτητα, και δύνανται επομένως 
άνευ βλάβης τοΰ νοήματος νά χωρισθώσι προστιθεμένου τοΰ συν
δετικού συνδέσμου και, τοΰ οποίου πεσόντος, προέκυύαν τά έν 

“λόγω σύνθετα’ ώστε δέν ορίζεται ούδέ προσδιορίζεται έν τή συν
θέσει ταύτη τό έν συνθετικόν μέρος διά τοΰ ετέρου, άλλ’ άμφό- 
τερα άπολαύουσιν αυθυπαρξίας δικαιώματα, δυνάμενα κατά τό 
δοκοΰν άλλήλων άνευ έκατέρου ζημίας ν’ άποσπασθώσι. Παοα- 
δείγματα : αστραπόβροντα, γυναικόπαιδα, άμπελοχώραφα — ά- 
στραπαι και βρονταί, γυναίκες καί παιδία, αμπέλια καί χωράφια.

Τά τοιαϋτα σύνθετα τινές τών συγκριτικών της Γερμανίας 
φιλολόγων έχαρακτήρισαν ώς ξένα τή αρχαία τών Ελλήνων φω
νή. Ούτω π. χ. δ καθηγητής Gustaw Meyer έν τινι διατριβή 
του έν Kuhns Zeitschrift τόμ. ΧΧΠ περί παρατακτικών συν
θέτων διαφιλονεικεϊ την υπαρξιν τοιούτων έν τή αρχαία ελλη
νική. Τοΰτο δμως δέν έπαληθεύει ποσώς, διότι έκτος τοΰ παρ’ 
Άριστοφάνει (’Όρνιθ. στίχ. 731) διασωθέντος ήμΐν πλουθυγίεια, 
οπερ δ πολύς Κούρτιος πάνυ δικαίως ώς dvandva εκλαμβάνει 
καί ώ; τοωΰτο άπό έδρας ερμηνεύει: Reichthum und Gesund- 
heit: δ,περ όμως δ προμνησθείς Meyer ώς τοιοΰτο δέν παρα
δέχεται, φρονών οτι καί έν αύτω τό έν συνθετικόν μέρος διατελεΐ 

τώ έτέρω ύποτεταγμένον, τό πλούτος τώ ύγίεια, ύγίεια ή και 
πλούτος συμπαρομαρτεΐς: Gesundheit mit Reichthum ver- 
bunden: έκτος τού παραδείγματος τούτου εχομεν καί άλλα 
τινά έξ εποχής τή άληθεία μεταγενεστέρας, άλλ’ ούχ ήττον άρ- 
χαίας, άτινα φαίνεται νά διέφυγον μέχρι τούδε τήν οξυδέρκειαν 
τών διαφιλονεικούντων τήν υπαρξιν τοιούτων συνθέτων έν τή άρ- 
χαία έλληνική. Είνε δέ ταύτα τό ίστιοκώπη τοΰ Πολυδεύκους
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I, 103’ «ειρηται και ίστιοκώπη πλεΐν, άλλά βέλτιον ειρεσία» και 
τά ίσχαδοκάρυα τοΰ Άρριανού έν Επίκτητου διατριβαΐς IV, 7, 
22 και III, 7, 22 (έκδ. Schweighauser), άντιστοιχούντα τά 
μέν πρώτον προς τά της συνήθειας πανιακουπιά, το δέ δεύτερον 
πράς τά συκοκάρυδα. Πρβλ. καί Νεοελλ. Άναλεκτ. τόμ. Α'. 

φυλλ, Ζ, σελ. 451.
Έκτος τούτων καί άλλα τινά της αρχαίας ελληνικής σύνθετα 

ήδύναντο ενταύθα ν’ άναφερθώσιν αμφιβόλου μέν τή αλήθεια φυ

σιογνωμίας, ούχ ήττον δυνάμενα ώς παρατακτικά νά έκληοθώ- 
σιν, άποδειχθέντος διά τών προμνησθέντων παραδειγμάτων οτι 
τά τοιαϋτα σύνθετα δέν ήσαν είς τά πνεύμα τής αρχαίας έλλη- 
νικής ξένα* περί τούτων ίδε τής προμνησθείσης ήμών διατριβής 
Beitraege zur neugriecihischen Wortbildungslehre τήν 
59 καί 60 σελίδα. Ή ακριβής έξέτασις τών έν τή συνήθεια πα
ρατακτικών συνθέτων, καθορίζουσα τήν φύσιν αύτών, θέλει πλη- 
ροφορη'σει ήμάς καί τον λόγον, δι’ 8ν όλίγιστα τής κατηγορίας 
ταύτης σύνθετα διεσώθησαν έν τοΐς άρχαίοις συγγράμμασι.

Πριν ή προβώμεν είς τήν άπαρίθμησιν τών έν τή συνήθεια πα
ρατακτικών συνθέτων, παρατηρούμεν ότι τά τοιαϋτα σύνθετα 
είνε συχνότατα παρά τοΐς Βυζαντιναΐς καί έν γένει είς τον με

σαιωνικόν ελληνισμόν. Ούτω λ. χ. άναγινώσκομεν παρά τώ αύ- 
τοκρώτορι Κωνσταντίνω τώ Πορφυρογεννήτω έν τή Εκθέσει τής 
βασιλείου τάξεως ( = de ceremoniis aulae Byzantinae έκδ. 
Reiske.) σελ. 270 Β. σιτλολέκανα, 48 Δ. σελλοχάλινον, 205 
Β. χαρτοκαλαμάριον, τοξοφάρετρα, καί πλεΐστα άλλα. Έν δέ τή 
βυζαντιακή έποποιϊα Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, τή πρώτον ύπά 
Κ. Σάθα καί Ε. Legrand έκδοθείση (Paris 1875, Maison- 
neuve et C,e), άπαντώσιν έπίσης τοιαϋτα σύνθετα’ οίον σπαθο- 
ραβδίτζιν στί/. 1205, σελλοχάλινα στ. 1394, λιθομάργαρα 

696, 1002 καί αλλαχού. Παρά τώ Τσέτση φέρεται μάλιστα 
σύνθεσις δύο κυρίων προσηγορικών ονομάτων άπαραλλάκτως ώς 
έν τοΐς σανσκριτικοΐς Dvandva δύο θεών συνήθως ονόματα, ώς 
Ίαμβλιχοπορφύριος έν Ίστορ. 7, 496, 540 ss Ιάμβλιχος και 
Πορφύριος, Εύριπιδολυκόφρονας έν Άλληγ. Ίλιάδ. σ. 30, 481 

26* 
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τής έκδόσ. τοΰ Boissonade, Lutetiae 1851, άντι τοΰ τοιού- 
του συνθέτου άλλοι^κώδικες έχουσιν Ευριπίδας Αυκόφρονας.

Τά έν τή συνήθεια παρατακτικά σύνθετα δυνάμεθα νά κατα- 
τάξωμεν ώς ακολούθως. Πρώτον είς τον συνδυασμόν δύο κυρίων 
ονομάτων χωρών ή πόλεων ή δύο έθνικών έπιθέτων, ουδέποτε 

όμως δύο προσηγορικών, ώστε ανάλογα πρδς τά τοΰ Τσέτση πα
ρατακτικά δέν έχει νά ύποδείξγ ή συνήθεια. Παραδείγματα: 
Παροναξιά = αί νήσοι Πάρος καί Νάξος, Λεροκάλυμνος καί τά 
Λεροκάλυμνα, αί νήσοι Λέρος καί Κάλυμνος, «ώς γειτνιάζουσαι 
καί ύπδ τδν αύτδν έπίσκοπον διατελούσαι» ώς έπεξηγών τήν 
σύνθεσιν ταύτην παρατηρεί δ Ross έν Inselreisen II, σ. 109. 
Κλημεντοκαίσαρα καλούνται έν Πελοποννήσω τά χωρία Κλή· 
μεντοι καί Καίσαροι παρά τήν άρχαίαν Στύμφαλον. Γνωστά τοΐς 
πάσιν είνε τά παρατακτικά Ήπειροθεσσαλία, Μολδοβλαχία, Αύ- 
στρουγγρία (γερμ. Oesterreich-Ungarn) ώς καί τά έν τώ ή- 
μερησίω τύπω έν χρήσει Άττικοβοιωτία, Αιτωλοακαρνανία καί 
τά τοιαΰτα. Έξ έθνικών έπιθέτων παρατακτικά γνωρίζει ή συνή
θεια τά ’Αγγλογάλλοι, Μολδοβλάχοι, 'Τδ&οσπετσιώται καί εί- 
τινα άλλα. Φανερόν όμως ότι έν τή κατηγορία ταύτη δέν συμ- 
περιλαμβάνονται ούτε οί Τουρκαλβανοί, οί τδν μωαμεθανισμόν 
άσπασθέντες Αλβανοί, ούτε οί Έλληνοβλάχοι, οί τοΰ Πίνδου 
καί τής Μακεδονίας Βλάχοι, οϊτινες διά τών ελληνικών φρονημά
των καί τοΰ πατριωτισμού των έγένοντο τά προσφιλέστερα καί 
φιλοστοργότερα θετά τής Ελλάδος τέκνα. Πρδς τά νέα ταύτα 
σύνθετα άνταποκρίνονται τά αρχαία Κελτολίγυες, Έλληνογα- 
λάται καί τά όμοια. Έν τώ πρώτω τούτω συνδυασμώ τών πα
ρατακτικών συνθέτων συγκαταριθμητέα καί τά Ααμπροχριστού- 
γεννα, Μαγιάπριλον (δ Μάιος καί Απρίλιος μήν), Τετραδοπαρά- 
σκευον καί Σαββατοκύργιακον. — Ό δεύτερος δ καί πολυπληθέ
στερος συνδυασμός τών έν τή συνήθεια παρατακτικών άποτελεΐ- 
ται έκ τών έν τώ αύτώ συνερχομένων δύο ουσιαστικών συγγε
νούς ή καί αντιθέτου έννοιας’ ταΰτα έκφέρονται ώς τά πολλά ένι- 
κώς καί πληθυντικώς, εσθ’ οτε όμως καί έλλειπτικώς καθ’ ένα 
μόνον αριθμόν, ώς τά παρεπόμενα δεικνύουσι παραδείγματα. Είς 
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άμφοτέρους τούς άριθμούς εύχρηστα : άνδρόγυνον (τό), ανδρόγυνα 
(τά), στηθόπλευρον-στηθόπλευρα, φαγοπότι-φαγοπότια, απαράλ

λακτα ώς τό σανσκριτικόν annapa=nam ( = τροφαί καί ποτά=), 
μαχαιροπέρουνο-μαχαιροπέρουνα, περονοκούταλο-περονοκούταλα, 
ύ]ποκαμισόβρακον και βρακοπουκάμισο — ύ]ποκαμισόβρακα και 

βρακοποκάμισα, καρφοπέταλο-καρφοπέταλα, ή]μερόνυχτον-ή]με- 
ρόνυχτα = τώ σανσκριτικώ aho-ratram, τό της γραφόμενης νυ
χθημερόν άπαντα τό πρώτον έν τή δευτέρα πρός Κορινθίους έπι- 
στολή XI, 25. — Παραδείγματα ενικής μόνον χρησεως: ανεμό
βροχο, άσημοχρύσαφο, αύγολέϊμονο, ξυδόλαδο καί κατ’ άντε- 
στραμμένην τών δύο συνθετικών μερών τάξιν λαδόξυδο, ρυζόγα
λα. Τά τελευταία παραδείγματα, παριστώντα μάλλον τήν τών 
δύο συνερχόμενων ουσιών μίξιν, δέν άνήκουσι κυριολεκτικώς ίσως 
ένταϋθα, παραβλητέα δέ μάλλον πρός τά άρχαΐα : οίνόμελι, οί- 
νελαιον καί τά τοιαϋτα. ’Άλλα παραδείγματα ενικής χρησεως 
εινε τά: κηρολίβανο, ψωμοτύρι, σιταροσίκαλη.— Έν μόνω τώ 
πληθυντικω αριθμώ φέρονται τά, αστραπόβροντα, γυναικόπαιδα, 
αμπελοχώραφα, σελινόπρασα, ρεβιθοκούκια, άδερφοξάδερφα, χει
ροπόδαρα (=τώ σανσκρ. hastapadam=), χειροπάλαμα, ’νυχο- 
πόδαρα, κεφαλοπόδαρα. Τά τελευταία ταϋτα είνε ώς έπι τό 

πολύ επιρρηματικής χρησεως’ ούτω π. χ. έν τή φράσει «τόν έ'- 
δεσαν χειροπόδαρα».

Τρίτος συνδυασμός παρατακτικών συνθέτων είνε ό έκ δύο 
επιθέτων, άλλ’ έν τω συνδυασμω τούτω, ούτινος άλλως τε ή 
συνήθεια δέν εχει νά δείξη πολλά παραδείγματα, διακριτέον τά 

άληθή παρατακτικά τών μόνον κατά τό φαινόμενον τοιούτων. 
Έν τοΐς πρώτοις κατατακτέα τά: πικρόγλυκος (έν τή αρχαία 
γλυκόπικρος), στενόμακρος = (τω στενοεπιμήκης), κουττοπόνηρος 
(=μωροπόνηρος=), ψηλολυγνή=ψηλή καί λυγνή. Κατά τό φαινό- 
μενον μόνον παρατακτικά εινε τά έκ τοϋ συνδυασμού δύο χρω
μάτων άποτελούμενα σύνθετα, έν οίς ό είς τό πρώτον ή τό δεύ

τερον συνθετικόν μέρος άνήκων χρωματισμός τυγχάνει ό έπικρα- 
τέστεοος, ούτω π. χ. πρασινοκίτρινος δέν σημαίνει τόν έζ ίσου 

πράσινον και κίτρινον χρώμα έχοντα, άλλά τόν χρωματισμόν 
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έκεΐνον, έν ώ τδ πράσινον κλίνει είς τδ κίτρινον. Όμοίως έρμη- 
νευτέον και τά άσπροκόκκινος, άσπροκίτρινος, ώς και τά αρχαία 
ερυθρόλευκος, έρυθρόμελας, λευκοπόρφυρος και τά δμοια.

Τέλος και δύο ρήματα έκφέρονται έν τή συνήθεια άνευ τοΰ 
xal συνδέσμου παρατακτικώς, οίον : άναιβοκαταβαίνω, άνοιγο- 
κλείω, άνοιγοσφαλώ, πηγαινοέρχομαι, παιζογελώ, στρεφογυρίζω, 
κλωθογυρίζω.

Βαθυτέρα τις και έκ τοΰ σύνεγγυς έξέτασις τών ένταϋθα πα- 
ρατιθέντων τής συνήθειας παρατακτικών δίδοσιν ήμϊν τδν επό

μενον περί τής παρατακτικής συνθέσεως χαρακτηρισμόν. Πρώτον 
δτι μόνον δύο συγγενείς άλλήλαις έννοιαι (.‘αστραπόβροντα, καρ- 
φοπέταλο, παιζογελώ:) ή δύο αντίθετοι (:ή[μερόνυχτον, πικρό
γλυκος:) συνέρχονται πρδς σχηματισμόν παρατακτικών συνθέ
των, και δεύτερον δτι δύο μόνον έννοιαι, ουδέποτε δέ πλειότε- 

ραι, ώς τοϋτο συνηθέστατα συμβαίνει έν τή Σανσκριτική, άποτε- 
λοΰσι τήν τής δημώδους γλώσσης παρατακτικήν σύνθεσιν, διότι 
τδ παρά Θεοδώρω τώ Πτωχοπροδρόμω (περί τά τέλη τής δω
δέκατης έκατονταετηρίδος) φερόμενον όαμασχίΎαπιόόμηΛα (ΐ. 

στιχ. 210) εινε λέζις τοΰ Προδρόμου, κωμικδν έχουσα χαρακτή
ρα και ουδέποτε πραγματικώς ύπάρξασα, ώς όρθώς ήδη παρετή- 

ρησεν δ ήμέτερος Κ,οραής. *Ατακτ. Α'. 242.
Τέλος, έάν λάβωμεν ύπ’ όψει δτι τά έν τή συνήθεια πολυά

ριθμα παρατακτιτα σπανιότατα ύπερπηδώσιν είς τήν γραφομέ- 
νην ημών γλώσσαν, έπειδη η φύσις αύτών, ούτως είπεΐν, εινε α
γοραία τις και δημώδης, και μόνον έν τω καθημερινό ήμών βίω 

συντομίας χαριν και εύκολιας χρήσιν αύτών ποιούμεθα, κατα- 
νοοΰμεν τότε ευκόλως το διατι εύάριθμα μόνον αρχαία παρατα
κτικά περιήλθον μέχρις ήμών.

’Εν Κερκύρα κατά Μάϊον 1880.

Νικόλαός Δοςιος,διδάκτωρ τής φιλοσοφίας·.
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Άντιγ. στ. 567.

1ΣΜ. τί γάρ μόνη μοι τήσδ’ άτερ βιώσιμον;
ΚΡ. άλλ’ ηδε μέν σ ο ι μη λέγ’· ού γάρ εστ’ ετι.

Πάντως ήμαρτημένον είναι τά σοι' κατ’ εμέ γραπτέον: 
ΚΡ. άλλ’ ηδε μεν σ ύ μή λέγ’· ού γάρ εστ’ ετι.

Σύ και σοι εναλλάσσονται συχνώς έν τώ άρίστω Λαυρεντιακώ 
κώδικι του Σοφοκλέους' έν τω 76 στ. τής Αντιγόνης έγραψεν 
ήδη ό Elmsley:

................................. σ ύ δ’, εί δοκεΐ,

οπερ και οί έκδόται έδέξαντο, έν δέ τω 1332 στ. τοΰ Οίδίπο- 
δος έπί Κολωνώ:

οίς Sv σ ύ προσθή, τοΐσδ’ έφασκ’ είναι κράτος 

έκειτο το πρώτον ή δοτική σοι. ’Εν τώ 553 στ. τοΰ Φιλοκτ.: 
ούδέν σ ύ που κάτοισθα τών σαυτοΰ πέρι

σημειοΰται ό Dindorf: ν ex οι factum’ καί άλλαχοΰ δέ τοΰ 

Σοφοκλέους διωρθώδη ύπό τών κριτικών το αύτό σφάλμα.
’Εν τώ προκειμένω στίχω τής Αντιγόνης οί έκδόται γρά- 

φουσι συμφώνως τώ Brunck : άλλ’ ηδε μένεοι μή λέγ” κ. τ. λ. 
Αί είκασίαι τοΰ Seager καί Vauvilliers είναι άνάξιαι μνείας.

Είς τά αποσπάσματα.

Trag. Graec. Fragm. ?κδ. Nauck. Lips. 1854.
Σκηνικοί ποιηται έκδ. Dindorf. Lond. 1869.

154 (162).

έρωτος γάρ νόσημα τοΰτ’ έφήμερον κακόν 
£χ°ιμ’ Sv αύτό μή κακώς άπεικάσαι.

κ. τ. λ.

Το άπόσπασμα διέσωσεν ήμΐν ό Στοβαίος έν Άνδολ. 64, 13. 
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γνωστόν δ’ οτι τά αποσπάσματα παρ’ αύτω και παρ’ άλλοις 
διεστράφησαν διά παρεμβολής λέξεων, πρδ πάντων συνδέσμων* 

γραπτέον κατ’ έμε :

έρως, νόσημα τουτ* έφημερον κακόν

Ό Nauck και Dindorf έδέξαντο την διόρθωσιν : 

τδ γάρ νόσημα τοΰτ’ έφημερον κακόν 

ύποθέτοντες αύθαιρέτως οτι τδ έρωτος ένοεΐτο έκ τών προηγου
μένων.

355 (352).
ταχύ δ’ αύτδ δείξει τούργον, ώς έγώ, σαφώς.

Άντι τοϋ έγω δ μέν Meineke είκασε όοκω, ό δέ Herwer- 

den έχει' ίσως όμως γραπτέον :

ταχύ δ’ αύτδ δείξει τούργον ώς έγώ σαφής.

475 (459).
«Σαγγάνδαι δέ οι άποστελλόμενοι καλούνται. Σοφοκλής δέ έν 

τοΐς Ποιμέσι καί Ευριπίδης έν Σκυρίαις παρασάγγας αύτούς κε- 

κλήκασιν.»
Καί έν τω μεγάλω Ετυμολογικοί ρ. 652, 12 άναγινώσκε- 

ται: Παρασάγγαι:— παρά Σοφοκλεΐ έν Ανδρομάχη έπί τοΰ 

άγγέΛου
Εντεύθεν δύναται, νομίζω, νά διορΟωθή τδ παρ’ Ήσυχίω φε· 

ρόμενον : παρασαγγιΛόγω οι Πέρσαι τούς διαγγέλλοντας ούτω 
λέγουσι». Γραπτέον: παρασΑΓΓΗ(ΑΓΓΕ)λ[όγ]ω* τ. ε.: παρα· 
σάγγρ' άγγέλω* οί Πέρσαι τούς διαγγέλλοντας ούτω λέγουσι».

477 (468).
Στράβ. X, ρ. 470 : ό δ’ ούν Σοφοκλής ποιήσας τδν Μενέλαον 

έκ τής Τροίας άπαίρειν σπεύδοντα έν τη Πολυξένη, τδν δ’ Άγα· 
μέμνονα μικρόν ύπολειφθήναι βουλόμενον τού έξιλάσασθαι τήν 
Άθηνάν χάριν εισάγει λέγοντα τδν Μενέλαον:

σύ δ* αύθι μίμνων τήν ΚΑΤ’ Ίδαίαν χβόνα 
ποίμνας Όλυμπου συναγαγών θυηπόλει.
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Ήμαρτημένον είναι τδ την κατ, άνθ’ ού εικάζω:

σύ δ’ αύθι μίμνων τηνΔ’ ΆΝ’ Ιδαίαν χθονα
Ό Nauck και Dindorf έδέξαντο την διόρθωσιν τοΰ Xyk: 

μίμνων που κατ’ ’ΐδαίαν χθόνα»’ τολμηρά είναι ή εικασία τοΰ 
Welcker: τγΛ’ έπ’ ’ΐδαία χθονί.

616 (610).
τδ δ’ ευτυχούν πάντ’ άριθμήσαι βροτών 
ούκ έστιν όντως δντιν’ εδρησεις ένα.

'Ο πρώτος στίχος είναι έφθαρμένος ώς η έννοια καί τδ μέτρον 
διδάσκει. Τδ άξχ,θμήσαΐ μετέβαλεν έπιτυχώς είς ά^Θ^ησαΟ δ 

Grote* δ Nauck γράφει:

τδ δ* ευτυχούν &παν άριθμήσας βροτών

εικασεν όμως καί:
τδ δ’ ευτυχούν παν έξαριθμήσας βροτών 

οπερ έδέξατο δ Dindorf. Ό Brunck καί Bothe γράφουσι 

τδν δ’ εύτυχούντα πάντ’, άριθμήσας βροτους, 
κ. τ. λ.

ή μεταβολή όμως της πρώτης καί τελευταίας λέξεως του στί
χου είναι κατ’ εμέ περιττή’ γραπτέον :

τδ δ’, εύτυχούνΤΑ ΠΑντ’, άριθμήσας, βροτών 
ούκ έστιν όντως δντιν’ εύρήσεις ένα.

'Ομοίαν ιδέαν εκφράζει δ Εύριπίδης έν τω 662 άποσπάσματί 

λέγων:
ούκ έ'στιν δστις πάντ’ άνήρ εύδαιμονεΐ

Πρβλ. και 46 άπόσπ.:
ώστ’ ούτις άνδρών εις απαντ’ ευδαιμονεί 

ένθα κατ’ εμέ γραπτέον: ώς· ούτις κ. τ. λ.

699 (709).
Κλημ. ’Αλεξ. 2, ρ. 494: ευ γοϋν ή τραγωδία έπί τοΰ σΑιδου 

γράφει:
πρδς δ’ οΐον ήξεις δαίμον’ ώς έρωτα, 
δς ούτε τούπιεικές ούτε την χάριν 
οΤδεν, μόνην δ’ εστρεξ© την άπλώς δίκην.
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Αί είκασίαι τοϋ Nauck και Herwerden (δαίμον έξερω 

τάγα καί: δαίμον ώ γέρο?, τάχα) είναι τολμηραι. Προ τοϋ 
δευτέρου στίχου έξέπεσεν ίσως στίχος, οστις πιθανώς περιελαμ- 
βανε τήν ίδέαν, ήν ό Πλούταρχος έν Ήθικ. ρ. 761 F διέσωσεν 

ήμΐν: μόνω θεών ό "Αιδης *Ερωτι ποιεΐ τδ προσταττόμενον.» : 
Πάσα διόρθωσις είναι άντικρυς ματαιοπονία.

1005 (958).

Άνεκδ. Bachm. I, ρ. 415, 5 : χειμάμυνα* παρά Σοφοκλεϊ η 
παρ’ Όμήρω άλεξάνεμος». Γραπτέον:— παρά Σοφοκλεϊ, ή 
παρ’ Όμήρω άλεξάνεμος». Πρβλ. Έσυχ. χειμάμυνα* ήν "Ομηρος 
άλεξάνεμον λέγει.

Εις αποσπάσματα Εύριπίδου.
(έκδ. Nauck Lips. 1869).

21 στίχ. 5—8.

ά μή γάρ έστι τω πένητι πλούσιος 
δίδωσ’· ά δ’ οί πλουτοΰντες ού κεκτήμεθα 

τοϊσιν πένησι χρώμενοι πειθώμεθα
Περί τοΰ τελευταίου στίχου σημειουται ό πολύς Cobet (Col- 
lect. erit. σελ. 209): πειθώμεθα ineptum est et perinfelix 
Nauckii conjectura ΠΕΠώμεθα. Putabat enim vestigiis li- 
terarum esse insistendum, sed erat lacuna χρώμενοι * * * 

ώμεθα. Verum olim vidit Berglerus reponens ΘΗΡώμεθα».

Αμφίβολον άν ύπήρξέ ποτέ χάσμα* κατ’ εμέ γραπτέον: 

τοϊσιν πένησι χρώμενοι πειΡώμεθα.
δηλ. κτάσθαι.

61.

χρόνος δέ δείξει σ*' ω τεκμηρίφ μαθών 
ή χρηστόν οντα γνώσομαι σ’ ή κακόν.

Ό Grote έγραψε: γνώσομαι σέγ’ ή κακόν* δ Schneidewin : 
γνωσόμεσθά σ’ ή κακόν’ δ Nauck: γνώσομαι σ’ ήτοι κακόν. 
*Ισως όμως:

ή χρηστόν οντα γνώσομαι σ’ ή ΚΑΙ ΚΑΚόν.
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414.
τοιάνδε χρη γυναικί πρόσπολον έαν 
ήτις τδ μέν δίχαιον κ. τ. λ.

Valckenaer : πέραν· Lobeck: σ’ έλεΐν’ Dobr. νέμει/ ίσως 
άρκεΐ:

τοιάνδε χρη γυναικί πρόσπολον C’ Έαν 
ητις κ. τ. λ.

673.

κομίζετ’ είσω τηνδε· πιστεύειν δέ χρη 
γυναικί μηδέν δστις ευ φρονεί βροτών

Θά έπροτίμων νά γράψω μηδέν. Οί αντιγράφεις είχον αμελέ
στατα περί τδ σημεϊον της έκθλίψεως. Έν τω τρίτω στίχω τοΰ 
591 άποσπ. γράφεται νΰν ούδέν’ ώς ό Valckenaer διώρΟωσεν* 
αμφίβολον τουναντίον είναι άν έν τω πρώτω στίχω τοϋ 621 

άποσπ. πρέπει νά γραφή ούδέν.
Καί έν τω άρίστω Λαυρεντιακώ κώδικι τοϋ Σοφοκλέους ευρί

σκει τις μείζον αντί μείζον, ούδέν αντί ούδέν και τά ομοια. 
Καί έν τω 176 στ. τοϋ Οίδίποδος Τυράννου, περί ού άλλαχοΰ 
διά μακρών, ίσως γραπτέον :

κ ρ ε ί σ σ ο ν’ άμαιμακέτου πυρός 

ώς ηδη δ Μ. Schmidt είκασεν. Ό κώδιξ έχει χρείσσων^ οί δ’ 
έκδόται γράφουσι χρεϊσσον.

868.

Cramer Άνέκδ. I, ρ. 122, 8 : τά είς ΜΟΣ λη'γοντα τω Ο 
παραληγόμενα δισύλλαβα μονογενή πάντα βαρύνεται, εί μη διά
φορον είη τό σημαινόμενον’ γόμος, νόμος, τρόμος, δρόμος. Εί δέ 

τι όξύνεται, πρός διάφορον σημαινόμενον’ α νόμον κατά τρομόν 
δρόμημα γηραιού ποδός» Ευριπίδης.

ΓΌπως τό χωρίον έχει, είναι άκατανόητον’ γραπτέον κατ’ έμέ: 
— Εί δέ τι όξύνεται, πρός διάφορον σημαινόμενον, νομόν κατά; 

υ — τρομδν δρόμημα γηραιού ποδδς

Ευριπίδης.»
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73.

Σουίδ.: πενθερά τω νυμφίω ή της κόρης μήτηρ και πενθερδς δ 
πατήρ’ Ευριπίδης δέ γαμβρόν αύτδν παρά τάξιν λέγει. Ό γοΰν 

Άλκμαίων τω Φηγεΐ φησί:
και σ’ ώ γεραιέ· την τε παιδα μ ή δούς έμοί 
γαμβρός νομίζει καί πατήρ σωτήρ τ’ έμδς

Ό πρώτος στίχος είναι έφθαρμένος ώς τδ μέτρον και ή έννοια 
διδάσκει’ πρβλ. Άπολλοδ. 3, 7, 5 : Άλκμαίωνα δέ μετήλθεν 

έριννύς τοΰ μητρώου φόνου και μεμηνώς πρώτον μέν είς Αρκα
δίαν πρδς Οίκλέα παραγίνεται, έκεϊθεν δέ είς Ψωφΐδα πρδς Φη- 
γέα. Καθαρθείς δέ ύπ’ αύτοΰ Άρσινόην γαμεΐ τήν τούτου θυγα
τέρα κ. τ. λ.»

Ήμαρτημένον είναι τδ ΜΗ, παρενεβλήθη δέ ύπδ τοΰ άντι- 
γραφέως, άπατηθέντος έκ τοΰ επομένου έΜΟΓ' γραπτέον :

καί σ’ ώ γεραιέ· τήν τε παΐδα δούς έμοι 
κ. τ. λ.

Την διόρθωσιν τοΰ Grote:

και σ’ ώ γεραιέ· τήν τε παΐδ’ ήν δως έμοι 
αποδέχονται δ Dindorf καί Nauck’ δ τελευταίος εικάζει και 

έκδούς καί νομίζου άντί νομίζει.
’Οπως έν τώ προκειμένω στίχω τδ μη παρενεβλήθη, ούτως 

αλλαχού παρελείφθη τδ ούκ άτοπώτατοι, λ. χ. έν τή γλώσση 
τοΰ Ησυχίου: αύτοκείζους δόμους : ού κατεσκευασμένους,άλλ’ 
έκ ταύτομάτου γεγενημένους, ή τούς οίκουμένους. Σ. Κηδαλίωνι» 
άντι: τούς ούκ οίκουμένους^ δπως όρθώς παρά τώ Dindorf άνα- 
γινώσκεται.

1105.

άγλαι’ δμμα Εύριπίδης

Ό Nauck σημειοΰται: Locus manifesto corruptus: le
gendum videtur άγλάϊσμα, quo vocabulo saepius utitur 
Euripides.

Ούτε τοΰτο, άλλ’ ούτε ή γνώμη τοΰ Dindorf είναι πιθανή, 

οτι επειδή οί οφθαλμοί λέγονται αίγΛην άφιέναΐ) ό γραμματι-
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κος πλανηθείς έκ κακής άναγνώσεως έγραψεν άγΛαι άντί αΐ^^α. 
Κατ’ εμέ τό άγ^αι εκείνο ούδέν άλλο είναι ή ΑΤΓ[α]ΑΙ τ. έ. 

αύγα? δμμα(τα) Ευριπίδης.

'Ως λέγεται ανγαΐ ό^μάτων (Σοφ. Αι. 70. Εύριπ. Φοινισσ. 
1357), ουτω και μόνον ανγαί έπί τής αύτής έννοιας. Πιθανόν 

οτι δ γραμματικός παρέλαβε την γλώσσαν έκ τοΰ 'Ρήσου τοΰ 
Εύριπίδου στίχ. 736—737:

τ(ς εΐ ποτ’ άνδρών ξυμμάχων; κατ’ ευφρόνην 
άμβλώπες αύγαί, κου σε γιγνώσκω τορώς.

981.

Πλουτ. Ήθικ. ρ. 1040 Β : — επαινεί πάλιν έν άλλοις καί 
προφέρεται τά τοΰ Εύριπίδου ταυτί πολλάκις:

άλλ’ έστιν ε’ι τις έγγελα λόγω 
Ζευς και θεοί βρότεια λεύσσοντες πάθη.

Δυσχερώς εύοδοΰται ή έννοια τοΰ πρώτου στίχου. Τω Diibner 
όφείλομεν τήν διόρθωσιν : άλλ’ έστι, κει τις κ. τ. λ> Ό στίχος 
δμως μένει κολοβός’ δ Grote είκασεν :

άλλ’ έστιν έσιι, κει τις έγγελα λόγω

δ δέ Nauck:
άλλ’ έστι, κει τις έγγελα τωμω λόγω

Πάσα συμπλήρωσις μένει άβεβαία, άλλ’ εικάζω : 

άλλ’ έστι, κει τις έγΓΕΛαν ΘΕ’Λει λόγφ, 
Ζευς καί θεοί βρότεια λεύσσοντες πάθη.

*Ισως άλλος ευργι πιθανώτερόν τι.

1008.

Σχολ. Πινδ. Πυθ. 4, 71 : Επειδή δέ οί οίκέται τών δεσπο

τών τούς πόνους διαλύουσι τή θεραπεία, λυσίπονους αυτους έκα- 

λεσεν, ώς Ευριπίδης:
δούλοισι γάρ τε ζώμεν οΐ έλεύθεροι.

Ό Nauck σημειοΰται: versus nondum emendatus. Είναι 

ματαιοπονία άσκοπος νά θέλωμεν νά έξάγωμεν έξ ένός μόνον 
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στίχου, ού την συνάφειαν μετά τών προηγουμένων και επομένων 
άδυνατοΰμεν να γινωσκωμ.εν, αυτοτελή έννοιαν» Εσφαλμένας 
θεωρώ ένεκα τούτου τάς τολμηράς εικασίας:

Heimsoeth: δουλοισι γάρ ζώμεν πόνων ίλευθεροι 
Herwerdem δούλοισιν άργοι ζώμεν οι γ’ έλεύθεροι.

Πρός αποφυγήν της χασμωδίας γραπτέον μόνον νομίζω :

δούλοισι γάρ τε ζώμεν οι Δ* έλεύθεροι.

'Έν χωρίον τοϋ Πλουτάρχου. Πώς δει τόν νέον ποιημ. άκούειν.

4, 20 Ε.

«'Όσα δ’ ειρηται μέν άτόπως ευθύς δ’ ού λέλυται, ταυτα δει 

τοΐς άλλαχόθι πρδς τουναντίον είρημένοις ύπ’ αύτών άνταναιρεΐν, 
μη άχθομένους τώ ποιητή μηδέ χαλεπαίνοντας άΜΙά τοΐς έν 
ήθει και μετά παιδιάς είρημένοις».

Τδ χωρίον προφανώς νοσεί* επειδή ή λ. aJJa είς ούδεμίαν 
μετοχήν παράλληλον ταΐς προηγουμέναις: άχθομένους - χαΛε 
βαίνοντας άναφέρεται, είκασαν οί κριτικοί οτι μετά τδ είρη- 
μένοις έξέπεσε τερπομένους τι ή έφεπομένους ή άγομένους ί\ 

προσερερομένους (ώς δ Hercher γράφει έξαλείφων και τδ 
«τοΐς» πρδ τοϋ «έν ηθει»), Ό ήμέτερος?Γρηγ. Βερναρδάκης άνα- 
πληροϊ (Symb. erit, et palaeogr. in Plut. V. par. et Mor, 
σελ. 39) συγχωροϋντας τ, συγγινώσχοντας·

Τδ ά2Αά κεφαλαίοις γραφόμενον παρέχει ήμϊν ΑΜΑ* διά τής 
άπλουστάτης ταύτης μεταβολής θεραπεύεται κατ’ εμέ τδ χω
ρίον έντελώς:

«"Οσα δ’ ειρηται μέν άτόπως ευθύς δ’ ού λέλυται, ταυτα δε? 

—άνταναιρεΐν μή άχθομένους μηδέ χαλεπαίνοντας άμα τοΐς — 
είρημένοις»

^α^επαίνειν τοΐς είρημένοις εύρηται και παρά Ξενοφώντι 
έν Κ. Άναβ. 5, 5, 23 (έκδ. Cobet σελ. 174).

Τής συγχύσεως τών λέξεων ΑΛΛΑ καί ΑΜΑ, ούχί σπανίας
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έν τοϊς χειρογράφοις, κρίνω περιττόν νά παραθέσω παραδείγμα
τα. Πρβλ. Κόντον έν Άθην. Τόμ. Η' τεύχ. Γ', σελ. 201. Όμοίως 
συγχέονται και αί λέξεις ΑΛΛΩΟ— ΑΜΩΟ, ΑΛΑΟΘΕΝ — 
ΑΜΟΘΕΝ. Ποβλ. Cobet Yar. Lect. σελ. 255. 256. 367. 
Miscell. erit. σελ. 106.

Έν Ίένη κατά μήνα άπρίλιον τοΰ 1880.

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΠαΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ.

"Οτι και μετά τάς καταπληκτικάς εργασίας ξένων φιλολόγων 
έν τοΐς έργοις τών Ελλήνων τραγικών, ιδίως τοΰ Σοφοκλέους, 
πολλά μένουσιν ετι ή όρθοτέρας έρμηνείας ή πιθανωτέρας διορ- 
θώσεως δεόμενα, ούδείς αμφιβάλλει. Τό αύτό ρητέον καί περί τών 
διασωθέντων αποσπασμάτων, έν οις καί μετά τάς τελευταίας 
φιλοπόνους καί εμβριθείς εργασίας άνδρών, οίοι ό Meineke, 
Nauck, Dindorf κ. ά., πολλά έχει ή όρθότερον νά έρμηνεύση ή 
πιθανώτερον νά διόρθωση ό προσεκτικός άναγνώστης.

Άπό τοΰ 1856, οτε έν πρώτη έκδόσει έδημοσίευσεν ό σοφός 
Nauck τά αποσπάσματα, πολλαί ύπό πολλών έγένοντο έργα- 
σίαι, καθ’ άς έξηνέχθησαν έρμηνεΐαι ή διορθώσεις, ών ενιαι είναι 
άξιαι νά καταλάβωσι την προσήκουσαν θέσιν έν νέα, μάΛΛοΓ 
ίπιμεμε^ημέιμ έκδόσει, ής άπό πολλοΰ έχει ανάγκην ή νέα φι
λολογία. Έάν όμως ή διόρθωσις έκείνων τών έργων τών αρχαίων 
ποιητών, άτινα άκέραια περιεσώθησαν ήμΐν, πολλήν άπαιτη τήν 
προσοχήν, έτι μείζονα είναι δίκαιον νά καταβάλη ό έπιχειρών νά 
διορθώση τά αποσπάσματα, έάν δέν θέλη νά ματαιοπονή παρ· 

αγόμενος υπό τής ύπερκριτικής έκείνης μανίας πρός εικασίας, 
ήτις ούκ ολίγους δυστυχώς τών έν τή σοφή Γερμανία λογίων κα·
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τέλαβεν. ’Άτο~ον είναι νά θέλωμεν νά γινώσκωμεν τά πάντα* 
τίς θ’ απαίτηση παρά θνητού νά έξαγάγη αυτοτελή έννοιαν έκ 
παντός στίχου, παραδοθέντος ήμΐν μόνου^ μονωτάτον, στίχου, 
ού τήν συνάφειαν μετά τών συνεχομένων άδυνατοΰμεν νά γινώ- 
σκωμεν; δέν είναι δικαιότερον καί σοφώτερον νά όμολογη'σωμεν 
έν πολλοΐς τήν άνθρωπίνην αδυναμίαν ημών παρά νά σπουδάζω- 
μεν περί αύθαιρέτους εικοτολογίας; τίς θά έπιδοκιμάση π. χ. 
τάς εικασίας έν τοΐς άποσπάσμασι τοϋ Σοφοκλέους 122. 168. 
226. 320, κ. ά. ή οσα οί τέμνοντες και καίοντες Herwerden 
και Heimsoeth πολλαχοϋ έπιχειροΰσι ;

Και οί μέγιστοι κριτικοί πάσχουσιν ενίοτε τό τοϋ αρχαίου 
’ΐξίονος* ούδένα πείθουσι π. χ. τά ύπο τοϋ Nauck καί Diodorf 
περί τοΰ 1105 αποσπάσματος τοϋ Εύριπίδου λεγόμενα* ήμεΐς έμ- 
μένομεν έν τη διορθώσει, ήν ανωτέρω σελ. 338—339 έξηνέγκομεν.

Αισχύλου άπόσπ. 98
Άλλ’ Άρης φιλει 

άει τά λώστα πάντα τάνθρώπων στρατού.

Όμοίαν ιδέαν εκφέρει, ώς ό Diodorf έσημειώσατο, καί ό Σο

φοκλής έν άποσπ. 649 :

Τούς εύγενεΐς γάρ κάγαΟους, ώ παΐ, φιλει 
Άρης έναίρειν

καί έν άποσπ. 498 :

φιλει γάρ άνδρας πόλεμος άγρευειν νέους.

πρβλ. και Εύριπίδου άπόσπ. 723 ;

υ—φιλεΐϊτοι πόλεμος ού^πάντων τυχεΐν, 
έσθλών δέ χαίρει πτώμασιν νεανιών, 
κακούς δέ μισεΐ.

Οτι τά απόσπασμα τοϋ Αισχύλου έχει όρθώς, είναι λίαν άμ- 
φιοολον τάς γενομένας εικασίας δμως θεωρώ άπιθάνους. Ύποτό 
τάκ^ωπωχ, οπερ έξελήφθη ώς έφθαρμένον, έζητήθησαν πολλά, 
ύπύ τοΰ Diodorf (παντός) άγρεύειν, υπό τοϋ Cooigtoo (πάντ’) 
άπανθίζειν^ καί ύπ’ άλλων άλλα.

Κατ’ έμε το και στρατόν είναι δύο διάφοροι ά- 
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ναγνώσεις, ας παρέδωκεν ήμΐν τδ χειρόγραφον τοΰ Στοβαίου, τοΰ 
διασώσαντος το άπόσπασμα έν Άνθολογ. 51, 26. Γνωστόν δτι 

στίχους τών αρχαίων δραμάτων ώφελήθησαν πολλοί, Πλούταρ
χος, Στοβαίος, Αθηναίος κ. ά., μεταβαλόντες αυτούς δπως και 
δπόσον ήθελον* έν βλέμμα είς τό άμετρον πλήθος τών διαφόρων 
γραφών, άς παρουσιάζουσιν ήμΐν τά αποσπάσματα, πείθει πάντα 
περί τούτου. Ουτω κα'ι έν τω προκειμένω άποσπάσματι κατ’ 
έμήν γνώμην άλλοι μέν άνέγνωσαν και έγραψαν άχάρώπο>κ, άλ
λοι δέ στρατού, τα δύο δέ συνεχωνεύθησαν παρά τώ Στοβαίω 

ύπό άντιγραφέως, δστις και άλλαχοΰ έλυμ·/νατο τό κείμενον’ 
πρβλ. Cobet έν Collect. erit. σελ. 212. ΛΑν ό ποιητής έχρή- 

σατο έν τώ στιχω τώ άνθ ρ&πων η τώ στρατού και πώς έξή- 
νεγκε την ιδέαν, ην έξήνεγκε, δέν δύναται η άγνωστον νά μ,έντι 

ήμΐν.

Άπόσπ. 172:

άλλ’ Άντικλείας άσσον ήλθε Σίσυφος, 
τής σής λέγω τοι μητρός, ή σ’ έγείνατο.

Άντι τοΰ τοι ό Hermann γράφει ’γώ' ίσως δμως: 

τής σής λέγω σ ο ι μητρός, ή ο’ έγείνατο.

Τοι καί σοι εναλλάσσονται συχνώς έν τοΐς χειρογράφοις. Έκ 
τοΰ Συνδείπνου τοΰ Σοφοκλέους διεσώθη ήμΐν τό έξής άπόσπα
σμα (155):

ώ πάντα πράσσων, ώς ό Σίσυφος πολύς 
ενδηλος έν σοι πάντα χώ μητρός πατήρ.

Άπόσπ. 438 :

Άθην. 3, ρ. 86 Β: καλείται δ’ δ άναρίτης και άνάρτης — 
Αισχύλος δ’ έν Πέρσαις (?) ΤΙΣ ΑΝΗΡΕΙΤΑΣ νήσους νηριτο- 
τρόφους εΐρηκεν.

Ταΰτα, όπως έ'χουσιν, είναι παντελώς άκατανόητα. Ή εικα
σία τοΰ Dindorf: — Αισχύλος δ’ έν Πέρσαις τινάς νήσους νη- 
ριτοτρόφους εΐρηκεν» είναι παραδιόρθωσις. Προκειμένου νά έζη- 
γηθή ή λ. νηριτοτ ρόζους $έν θά έγραφεν ουτω δ Αθηναίος. Τό

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος ε'.) 27
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πράγμα είναι κατ’ έμέ άπλούστατον’ τδ ΤΙΣ ΑΝΗΡΕΙΤΑΣ 
ούδέν άλλο είναι ή τάς άναρίτας. Τδ δλον χωρίον γραπτέον: — 
Αισχύλος δ’ έν Πέρσαις τάς άναρίτας * * * * νήσους νηριτοτρό- 

φους ε’ίρηκεν». Τις μετοχή έξέπεσε μετά τδ arap/rac, ητις θά 
άνεφέρετο είς τδ τάς και δι’ ής ό συγγραφεύς θά έξήγει τδ νη- 

ραοτρόφους, ώς δ Πολυδεύκης εξηγεί τδ (7,
177 : και τδν τάς αλαβάστρους φέροντα Αισχύλος εϊρηκεν άλα- 
βαστροφόρον), ούδείς δύναται νά γινώσκη’ τδ κείμενον τοΰ Αθη

ναίου ταράσσεται και αλλαχού ύπδ χασμάτων.

Σοφοκλέους άποσπ. 330 :

Τδ χωρίον στικτέον κατ’ εμέ:

Σοφοκλής δ’ δ ποιητής έν Κρίσει τω δράματι τήν μέν Άφρο- 
δίτην, ηδονήν τινα ουσαν, δαίμονα μύρω τε άλειφομένην παράγει 
και κατοπτριζομένην, τήν δ’ ’Αθήναν, φρόνησιν ουσαν καί νοϋν 
έ'τι δ’ άρετήν, έλαίω χρωμένην (1) και γυμναζομένην.

Έκ τοΰ: φρόνησιν ουσαν και νοϋν έ'τι ό άρετήν, οπερ άν- 
τιτίθεται τώ: ηδονήν τινα ούσαν, καταφαίνεται δπόσον περιτ
τή είναι ή εικασία τοΰ Nauck ηδονικήν.

Κακή στίξις παρήγαγε καί άλλαχοΰ τούς κριτικούς είς άδι

κους εικασίας’ ούτω τδν πολύν Diodori έν τω εις τδν 125 στί
χον τής Αντιγόνης τοΰ Σοφοκλέους άρχαίω σχολίω, περί ού άλ
λαχοΰ έν έκτάσει. ΤΙ έν ταΐς σημειώσεσι τής έκδόσεως τοΰ Σο
φοκλέους (Oxonii 1860. Vol. III, σελ. 23) προτεινομένη διόρ- 

θωσις έλέγχει παρανόησιν τών λόγων τοΰ σχολιαστοΰ’ ένταϋθα 
περιορίζομαι μόνον νά εϊπω οτι τδ χωρίον στικτέον κατ’ εμέ: 
Άπδ τού δράκοντος τούς Θηβαίους δηλοΐ, έπεί δρακοντογενεΐς 
εΐσιν. Ό δέ λόγος τοιοΰτος’ πάταγος νΑρεως περί τά νώτα τοΰ 
άετοϋ έτάθη, τουτέστι δραπετεύειν καί νώτα αύτδν διδόναι πε- 
ποίηκεν, ύπδ τοΰ αντιπάλου δράκοντος, δς έποίησεν αύτδν τδν 
δράκοντα δυσχερώς χειρωθήναι (2).

(1) Περιττόν καί τδ χριομένην τοΰ Nauck.
(2) Τοϋ λόγου οντος περί άρχαίου σχολίου παρατηρώ οτι ή διορθω- 

σις τών έν τοΐς σχολίοις κακώς έχόντων απαιτεί μεγάλην προσοχήν,
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Άπόσπ. 747.

ει'θ’ ησθα σώφρων έργα τοΐς λόγοις ισα.

Ό στίχος είναι βραχυλογικώς εΐρημένος: ειθ’ ησθα σώφρων 
έργα, οσον σώφρων τούς λόγους ει: εϊθ’ ήν ή σή σωφροσύνη έν 
έργοις ίση τή έν λόγοις* δθεν περιττή είναι κατ’ έμέ ή είκασία 
τοΰ Meineke:

et6* ησθα σώφρων έργα θ’ οίς^λέγεις ίσος.

Εύριπίδου άπόσπ. 23:

άλλ’ ή τδ γήρας τήν Κύπριν χαίρειν έα 
ή τ’ Αφροδίτη τοΐς γέρουσιν ά'χθεται.

Ό δεύτερος στίχος είναι ημαρτημένος, οπερ άπορον πώς δέν 
έσημείωσαν οί έκδόται. Προφανώς τά κώλα είναι διαζευτικά: ή 
τά γήρας χαίρειν έα τήν Κύπριν η Αφροδίτη ά'χθεται τοΐς γέ- 
ρουσιν. Τί όμως άντι τοϋ άπροσδιονύσου r’ έ'κειτο, άς εύρωσιν 

άλλοι.
Ό Nauck έν τοΐς άδεσπότοις τής συλλογής κατέταξεν ύπ* 

άρ. 224 και τούς εξής δύο στίχους: (3)

ούκ εύ λέγειν χρή μή ’πι τοΐς έργοις καλοΐς’ 
ού γάρ καλόν τόδ’ άλλα τή δίκη βαρύ.

Περί ών σημειοΰται: vs. 1 graviter corruptus est, tempta
bam:

ούκ εύ λέγειν χρήν, εΐ τι τών έργων κακόν.

Τί έν τώ στί/ω άπήρεσε τώ σοφω Nauck αγνοώ* κατ’ εμέ 
έχει άριστα και ούδεμιάς μεταβολής υπάρχει χρεία* όμοια έννοια 

έκφέρεται έν άποσπ. 587 :

μείζονα ή δσον ένιοι φαντάζονται· και οί άρχαΐοι Σχολιασται εΐχον 
ιδίαν γλώσσαν.

(3) Οί στίχοι είναι ειλημμένοι έκ τών Φοινισσών στ. 526—527, 
ένθα άναγινώσκεται:

ούκ εύ λέγειν χρ·ο ’πΐ τοΐς έργοις καλοΐς· 
ού γάρ καλόν τοδτ’ άλλά τη δίκη πίκρο'ν.

Τδ σφάλμα έπηνωρθώθη έν τώ προλόγφ τής έκδόσεως τών αποσπα
σμάτων τοΰ Εύριπίδου σελ. XX «fr. 224 delendum)).

27*
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δστις λέγει μέν εύ, τα δ’ εργ’ έφ’ ο ις λέγ βι 
αΐ'σγ ρ’ έστιν αύτοΰ, το σοφόν ούκ αινώ τάδε.

μή ’πε τοϊς εργοίς καΑοϊς = έπι μη καλοις εργοις, έπ αίσχροΐς.

Περιττήν νομίζω την παράθεσιν σωρού παραδειγμάτων, εν οίς 
γίνεται χρήσις τοϋ μή κα.Ιός άντι κακός η αισχρός. Σοφοκλ. 

άπόσπ. 323 στ. 3:
συγγνωστόν είπεΐν έστι και τό μ ή κ α λ ο ν.

και 664:
ούχ εστ* άπ’ έργων μ ή καλών έπη καλα.

και Εύριπίδου άπόσπ. 223 :

την τοι Δίκην λέγουσι παϊδ’ είναι χρόνου*
δείκνυσι δ’ ημών δστις έστι μ ή κ α λ ός. (4)

Άπόσπ. 552:
Νουν χρή θεασθαι* ούδέν τι τής εύμορφίας 
όφελος, δταν τις μή ©ρένας καλάς έχη.

Το μέτρον τών στίχων έπεχείρησαν άλλοι άλλως νά θεραπεύ- 
σωσιν’ ό Nauck έγραψε:

νοΰν χρή θεασθαι* που τι τής εύμορφίας

και ό Pierson:

όφελος, δταν μή τάς ©ρένας καλάς έχη.

Ό Elmsley:

νοΰν χρή θεασθαι νοΰν· τί τής εύμορφίας

Ό Cobet, οστις δικαίως έν Collect. erit. σελ. 224 παρα
τηρεί οτι το δεύτερον rovr χρησιμεύει μόνον προς τό κεχηνός 

τοϋ ρυθμοϋ, είκασε :

νοΰν χρή θεασθαι παΐ* τί τής εύμορφίας 
όφελος, όταν τις μή φρένας καλάς έχη.

Τάν δεύτερον στίχον διώρθωσεν ό πολύς κριτικός κάλλιαν ή ό
Pierson* έν τω πρώτω εικάζω :

(4) Διότι ουτω κατ’ έμήν γνώμην γραπτέον άντί τοΰ φερομένου έν 
χειρογράφοις και έκδόσεσι μ ή κακός, οπερ μένει άνεξήγητον. Πολλά· 
χοΰ λέγει ό ποιητής ότι ή δίκη τιμωρεί κακούς.



ΤΩΝ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ. 347
νουν χρή θεασθαί ζ ’ Ού[δέν] τι χ. τ. λ.

τ. έ.
νουν χρή θεασθαι σ’· ού τι τής εύμορφίας

Σίσυφου άπόσπ. 1 στ. 22—24 :

έάν δέ καν σιγή τι βουλεύση χακόν, 
ταύτ’ ούχι λήσει τούς θεούς· το γάρ φρονείν 
έ'νεστι· τούςδε τούς λόγους λόγων

κ. τ. λ.

Τινές γράφουσι: Θεοΐς ενεστ^ ό Heath: αύτοΐς ενεστι, h 
Meineke άλλως. Ίσως όμως:

ενεστιν αύΤΟΙΣ· ΤΟΓΣδε χ. τ. λ.

Αδέσποτου 472.

Γραπτέον κατ’ εμέ:πάντΑ Δ’ ό σοφος νους ίξ αμήχανων άγει
κ. τ. λ.

Έν Ίένη κατά μήνα Ιούνιον 1880.Πέτρος Ν. ΠαπαγεωΡγιοϊ;
ΕΡΕΤΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΤΑΝΔΡΙΩ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ (α).

"Οτε τό πρώτον μετέβην εις Χαιρώνειαν κατ’ εντολήν τοΰ 
Συμβουλίου τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής 'Εταιρίας, έξήτασα 
μετ’ επιστασίας τά έν αύτή' υποβάλλω δε ώδε το έζαγόμενον 
τών έρευνών μου. Άλλά προς σαφεστέραν κατάληψιν αύτών 
έθεώρησα άναγκαΐον νά έπισυνάψω και σχέδιον τοΰ πολυανδρίου,

(α) Ή έκθεσις αύτη έγράφη παρά τοΰ κ. Λαζάρου Φυτάλη, μετα- 
βάντος κατ’ έντολήν τής Αρχαιολογικής έταιρίας εις Χαιρώνειαν πρός 
γένναν τοΰ πολυανδρίου έν ω ο λέων. Σ, Έ.
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οπερ παριστα τήν κάτοψιν αύτου, τάς διαστάσεις τοΰ ολου μή

κους και πλάτους και τάς λεπτομέρειας ένός εκάστομ αύτών.

'Εξαγόμενον των ερευνών μου.

Παρετήρησα οτι τδ κρηπίδωμα τοΰ βάθρου, έφ’ ού δ λέων 
και δ περίβολος τοΰ πολυανδρίου, είσι κατεσκευασμένα έκ πώρου. 
’Επι δέ τοΰ σχεδίου φαίνονται αί διαστάσεις τοΰ χώρου, έφ’ ού 
κεΐται τδ βάθρον, ή ακριβής καταμέτρησις τοΰ περιβόλου και 
τών σωζομένων λειψάνων της τοιχοδομίας τών θεμελίων. Τδ δέ 
υποτιθέμενον ύψος τοΰ μέν τοίχου τοΰ περιβόλου δύναται έν μέ- 
ρει νά δρισθη έκ τοΰ σωζομένου άνωτάτου δόμου, έφ’ ου δυνάμε- 
θα νά ύποθέσωμεν δτι ύπήρχε τδ περιθέον έπίθεμα τοΰ τοίχου, 
ήτοι τδ στέγασμα, οπερ έχει ύψος 0,321 καί ουτινος σώζονται δύω 
τεμάχια έκ τοΰ αύτου λίθου τοΰ λέοντος. Τδ δέ ύψος τών θεμε

λίων τοΰ βάθρου είναι τδ αύτό. Άλλ όπως φθάσωμεν είς την 
νυν επιφάνειαν, απαιτούνται μέτρα 1,06, είς τά δποίάδμως ανάγ
κη νά προσθέσωμεν και 0,30, άναγκαιοΰντα πρδς ρύσιν τών ύδά- 
των και πρδς αποφυγήν έπιχώσεως.

*Ήτοι έκάστου μέρους τοΰ ολου αι διαστάσεις, άρχόμεναι άπδ 
της στερεάς γης μέχρι της νΰν έπιφανείας και της έπ’ αυτής 
προσθήκης, είναι:

Άπδ μέν της στερεάς γης μέχρι τοΰ κατωτάτου δόμου 0,40 
(Λέγω δέ στερεάς γης, διότι τδ κρηπίδωμα είναι τε· 

θεμελιωμένον έπι χώματος μή στερεοΰ, καί διότι κάτω
θεν τοΰ κρηπιδώματος ύπάρχουσι σκελετοί, ώς παρετή- 
ρησα έκ τής σκαφής.)

Άπδ δέ τοΰ κατωτάτου δόμου τοΰ κρηπιδώματος μέ

χρι τοΰ άνωτάτου...................................................................... 2,18
Τδ δέ τοΰ έπιθέματος............................................  0,321
Άπδ δέ τοΰ έπιθέματος μέχρι τής νΰν έπιφανείας... 1,06
Τδ δέ τής έπ’ αυτής προσθήκης.................................... 0,30

ήτοι τδ ολον μέτρα....................................... 4,216

ΓΟσον αφορά τήν διακόσμησιν τοΰ βάθρου, εύρον μόνον δύω
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συντρίμματα βαθμίδας έπι του κρηπιδώματος, και έτερα δύω 

ακέραια μέρη αυτής, κείμενα παραπλεύρως τού περιβόλου και 
έχοντα τό αύτό πάχος τών συντριμμάτων. Πρός δέ και τρία έ
τερα έκτισμένα είς τούς τοίχους της εκκλησίας τοϋ χωρίου. 
Επειδή δέ άνωθεν της βαθμίδος δέν σώζονται λείψανα τοΰ βά
θρου, έκ τούτου εικάζω δτι θά ήσαν έκ πώρου, οστις, ώς εύμε- 
τακόμιστος, μετεφέρθη ύπό τών χωρικών, καί ούτινος οί δόμοι, 
οί μέν ησαν σκληροί, οί δέ μαλακοί. 'Τποθέτω δέ οτι έκ τής 
άνίσου ταύτης σκληρότητος καί ή πτώσις τοϋ λέοντας νά ηναι 
φυσική* διότι ένδεχόμενον είς τήν έτέραν τών πλευρών νά ήσαν 
πλειότεροι δόμοι μαλακοί, ών φθαρέντων, ό λέων κατέπεσε* κατά 
δέ τήν πτώσίν του, πιθανόν ή γωνία τής πλευράς τοϋ κρηπιδώ

ματος, πρός ήν δ λέων κατέπεσε, πιεσθεΐσα πλειότερον κατε- 
κάθησεν.

Έρευνήσας μετά τοϋ λατόμου κ. Π. Μακαρόνη τά πέριξ μέρη, 
δέν εύρον λίθον ομοιον πρός τόν τοϋ λέοντος' έρωτήσας όμως τούς 
έκεΐ νΰν εργαζομένους άδογεφυροποιούς, οϊτινες, ώς έκ τοΰ επαγ
γέλματος των, ήδύναντο νά γνωρίζωσιν, έμαθον οτι τοιοϋτός τις, 
ώς αυτοί ένόμιζον, υπάρχει είς Γρανίτσαν. "Οθεν μετέβην και 
έκεΐ, ΐνα δ ίδιος βεβαιωθώ’ εύρον δέ πράγματι δμοιον, έκ τοϋ 
δποίου έφερον καί δείγμα.

Έν τή δευτέροι αποστολή μου είς Χαιρώνειαν διερχόμενος 
διά τής Λεβαδείας μετέβην είς τά λατομεία ταύτης, ένθα εύρον 
καί έκεΐ λίθον ομοιον, μέ τήν διαφοράν οτι οί κόκκοι αύτοΰ είναι 
λεπτότεροι. "Εφερον δέ δείγματα μαρμάρων τοϋ τε λέοντος, τοΰ 
λατομείου τής Γρανίτσας καί τοϋ τής Λεβαδείας, πρός σύγκρι- 
σιν. Άναχωρών δμως έκ Χαιρωνείας άφήκα έντολήν είς γνωστόν 
μοι λατόμον νά έρευνήση τά μεταξύ Λεβαδείας καί Γρανίτσας 
μέρη πρός εΰρεσιν καί άλλου λίθου δμοίου τοϋ λέοντος, και νά 
έπιστήσ?) τήν προσοχήν του κατά πόσον ή μετακόμισις αύτοΰ 
θά είναι ευχερής καί όλιγοδάπανος* ούτος δέ δι’ έπιστολής μέ 
πληροφορεί οτι έρευνήσας είς διάφορα μέρη εδρε τοιοϋτον πλη
σίον τοϋ μαντείου τοΰ Τροφωνιου καί παρά τόν οσιον Μελέτιον, 
έξ οδ δύνανται νά έξωρυχθώσι τεμάχια μεγάλα μέχρι 5 μέτρων,
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ών ή μεταφορά μέχρι τής δημοσίας όδοϋ θά ήναι ολιγοδάπαν^,.

Ό λίθος τοϋ κρηπιδώματος και τοϋ περίβολου έξωρύχθη έκ 

τοϋ λατομείου τοϋ κειμένου πρός βορράν τοϋ φρουρίου και παρα 
τούς πρόποδας αύτοϋ’ εφερον δέ δείγματα τοϋ κρηπιδώματος και 

τοϋ λατομείου πρός σύγκρισιν.
’Εν τέλει δέ, επειδή έρρέθη μοι νά προσέλθω προς τον αρχιτέ

κτονα κ. Δ. Καυτανζόγλον, όπως παρ’ αύτοϋ λάβω πλειοτερας 
οδηγίας, μετέβην παρ’ αύτω, δστις μοι έδωκε τας έξης:

«Κατά πρώτον νά σκάψω βόθρον έν τώ κεντρω τοϋ περιβο- 
«λου μέχρι της παρθένου γης, και νά ανοίξω αύλακας εις τάς 
«διαγώνιους τοϋ περιβόλου.» 'Όθεν σκάψας και προχωρησας εις 
βάθος 0,45, εύρον οστά’ ϊνα δέ βεβαιωθώ άν όλος δ περίβολος 
γέμη τοιούτων, έσκαψα καί είς 8 άλλα μέρη, ών αί θέσεις δη- 
λοϋνται, τών μέν 4 έκ τών έν τώ σχεδίω στοιχείων γ, δ, ε, ζ, 
τών δέ ετέρων 4 έκ της θέσεως τών σκελετών. ’Εν τή θέσει τοϋ 
στοιχείου η σκάψας δέν εύρον οστά’ προχωρησας όμως 1,90 βά
θους εύρον ποταμίους λίθους, κεράμους και άμμον. ’Ησαν δέ τών 
κεράμων και λίθων τά άκρα στρογγυλά, ώς· έκ της τριβής, και 
χρώματος ήμιμέλανος, προερχόμενου έκ σεσηπωμένων υλών, έξ 
ού εικάζω, οτι άλλοτε διηρχετο έκεΐθεν ποταμός. ’Εν δέ τή θέσει, 
ένθα ύπάρχουσιν οί σκελετοί, εύρον λόγχην, μέρος στλεγγίδος και 
κομβία (οστέινα). Δέν έσκαψα δέ τάς διαγώνιους, διότι, άφοϋ εύ

ρον οστά, τό έθεώρησα περιττόν.
'Η πρώτη δρυξις και δ προέχων έσωτερικώς τοϋ περιβόλου 

κατώτερος δόμος μέ έκαμον νά ύποθέσω, δτι τδ κρηπίδωμα και 
δ περίβολος είναι τεθεμελιωμένα έπι τοϋ χώματος και ούχί έπί 
στερεάς γης’ ϊνα δέ βεβαιωθώ, έσκαψα καί έξωθεν τοϋ περιβόλου, 
καί εύρον έπίσης δόμους προέχοντας’ έγένετο δέ τοϋτο, ώς φαί
νεται, ϊνα γίνη εύρύτερον τό θεμέλιον, καί ϊνα μή κατακάθηνται 
οί τοίχοι τοϋ περιβόλου, ώς τεθεμελιωμένοι έπί χώματος.

Έν τή δευτέρα άποστολή μου, τηρών τάς οδηγίας τοϋ κ. Λ. 
Καυταντζόγλου καί κ. Ευθ. Καστόρχη, έκαμα τάς έξης έρευνας.

Πριν ή έγώ φθάσω είς Χαιρώνειαν, δ κ. Σταματάκης είχε σκά
ψει είς τήν άνατολ. καί δυτικ. πλευράν έξωθεν τοϋ περιβόλου καί
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εύρε τούς έν τω σχεδίω μέ τά γράμματα £££ δηλουμένους τά
φους, κεκαλυμμένους μέ κεράμους, εποχής μεταγενεστέρας, διότι 
εφάπτονται τών θεμελίων και είναι είς τήν αύτήν επιφάνειαν, είς 
ϊΐν έθεμελιώθη ό περίβολος. σΑμα τή άφίξει μου έγένετο σκάφη 
εις τό μέρος, ένθα φαίνονται έν τώ σχεδίω οί σκελετοί και έξω
θεν τοΰ περιβόλου, είς ον εύρέθησαν έρριμμένοι δόμοι τοΰ τοίχου, 

σημειούμενοι έν τω σχεδίω μέ τό ο. Τήν έπιοΰσαν, άναχωρήσαντος 
τοΰ κ. Π. Σταματάκη κατ’ εντολήν τοΰ εφόρου κ. Π. Εύστρα- 
τιάδου, έξηκολούθησα τήν σκαφήν εντός τοΰ περιβόλου και ευρον 

σκελετούς κατά σειράν τεταγμένους κάτωθεν τοΰ βάθρου, ώς έν 
τω σχεδίω φαίνεται.

Είς τάς τρεις πρώτας σειράς τών σκελετών, πρός τό δυτ. μέ
ρος του περιβόλου, εύρον αγγεία πήλινα συντετριμμένα και εν 
σώον, έτερον ύάλινον, μίαν λόγχην και άλλα τεμάχια οπλών έν- 
τελώς κατεστραμμένων έκ τής σκωρίας, πρός δέ κα'ι κομβία 
(οστέινα), δύω νομίσματα χάλκινα, ένα κρίκον και συντρίμματα 

άλλων.
Αί έν τω έσωτερικώ τοΰ περιβόλου φαινόμεναι διαιρέσεις αί 

νομιζόμεναι ώς αντηρίδες, δέν πιστεύω νά ώσι τοιαΰται, διότι δ 
περίβολος ήτο πλήρης χώματος καί δέν είχεν ανάγκην στηριγ
μάτων’ καί τοΰτο έξάγεται, διότι αί έσωτερικαΐ γωνίαι τοΰ τοί
χου είναι σώαι καί αβλαβείς, ώς μή έπηρεαζόμεναι έκ τής ατμό
σφαιρας’ ένω, άν είχεν ανάγκην αντηρίδων, έπρεπε μάλλον έξωτε- 
ρικώς νά έχη τοιαύτας, έπειδή τό μέρος τοΰτο έφαίνετο κενόν, 
διότι αί έξωθεν γύρω γωνίαι τοΰ τοίχου τοΰ περιβόλου είναι κα

τεστραμμένα!, ώς έκτεθειμέναι είς τήν έπήρειαν τής ατμόσφαι
ρας, καί διότι εύρέθησαν δόμοι έρριμμένοι είς τό βάθος τοΰ κατω
τέρου δόμου. Ή καταστροφή τών έξω γωνιών τοΰ τοίχου καί ή 
πτώσις τών δόμων μέ έκαμαν νά υποθέσω, οτι ή αρχική έπι- 
φάνεια τοΰ αρχαίου έδάφους ήτο αυτή, ή δτι ήτο διάδρομος γύ- 
ρωθεν τοΰ περιβόλου’ ϊνα δέ βεβαιωθώ, ή'νοιξα τάφρον έξωθεν αύ- 
τοΰ πρός τό κρηπίδωμα (προτιμήσας τό μέρος τοΰτο, μήπως 
ευρώ καί τόν έλλείποντα έτερον πόδα τοΰ λέοντας), καί προχω- 
ρήσας μέχρι τοΰ κατωτέρου δευτέρου δόμου τοΰ θεμελίου, εύρον
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συντρίμματα έκ τοϋ μαρμάρου τοϋ λέοντος* ώστε εικάζω οτι έν 
αυτή τή έπιφανεία κατειργάσθη όλέων. Εις δέ τάς άλλας πλευ
ράς, είς τήν αύτην γραμμήν, ύπάρχουσι συντρίμματα πώρων.

Προχώρησα; 0,20 κάτωθεν τοϋ θεμελίου, είς άπόστασιν έκ 
τοϋ τοίχου 2,30 μετρ, εύρον δύω σκελετούς άτάκτως έρριμμέ- 
νους, ή μάλλον όπως έ'πεσον μαχόμενοι, ώς φαίνονται και έν τώ 
σχεδίω ύπό τά γράμμα κ.

Κάτωθεν τοϋ ενός σκελετού εύρέθη τάφος (λ) κεκαλυμμένος 
έκ πλίνθων οπτών, και έντδς αύτοΰ σκελετός, είς τούς πόδας τοϋ 

οποίου ύπήργεν εν πήλινον άγγεϊον, εν υάλινον, συντρίμματα λύ
χνου πήλινου και καρφία, έξωθεν δέ τών όδόντων εις οβολός και 

έσωθεν άλλος μικρότερος.
"Οσα μετέφερα είς Αθήνας και παρέδωκα έν τφ Βαρβακείω 

είς τόν κ. Α. Κουμανούδην, είσι ταΰτα: «Μία λόγχη, κομβία 
οστέινα, είς κρίκος χάλκινος και συντρίμματα άλλων, πέντε νο
μίσματα χάλκινα (έξ ών τδ εν εύρεν ό κ. Σταματάκης έξωθεν 
τοϋ περιβόλου) καί διάφορα τεμάχια όπλων, κατεστραμμένων έκ 
τής σκωρίας, δύω αγγεία πήλινα, εν ύάλινον καί έτέρου συντρίμ
ματα, καρφία, δύω πόδας έκ τών σκελετών, έν κρανίον καί δύω 
όγκους σκωρίας συγκρατουμένους διά γύψου.

Καθ’ ήν μετεχειρίσθην μέθοδον πρδς έξώρυξιν καί μεταφοράν 
τών οστών, δύναμαι νά μεταφέρω ένταϋθα ολόκληρον σκελετόν 
άνευ βλάβης καί έκτοπίσεως αύτών.

Έπιθυμών δέ νά γίνω ασω τδ δυνατόν καταληπτότερος, άπε- 
μιμήθην τδ πολυάνδρων έκ γύψου, δπως δι’ αύτοΰ γίνη καταφα
νές έν έκαστον μέρος, ήτοι τά λείψανα τοϋ υπάρχοντας πολυαν- 
δρίου, ή ύποτιθεμένη συμπλήρωσις τοΰ περιβόλου καί τοϋ κρη
πιδώματος, τδ υποτιθέμενον βάθρον και ό επ’ αύτοΰ λέων. Τδ 
άπομίμημα δέ τοΰτο έχω έκτεθειμένον έν τώ παρά τή έκκλησία 
τής Ζωοδόχου Πηγής έργαστηρίω μου πρδς θέαν τοΰ κοινοϋ.

’Εν Άθήναις, τή 14 Ιουνίου 1880.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΦϊΤΑΑΗΣ, 
άγβλματοποιός.
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Α'. Xatpurslac (α).

β') Στήλη τετράγωνος, λίθου όμοιου, ύψους 0,70, πλάτους 
0,45 καί πάχους 0,20. Επιγραφήν δέ έχει είς τάς δύο παρακει- 
μένας πλευράς. Τά άνω μέρος τής μείζονος πλευράς, τό κατ’ αρι
στερά τω θεωμένω έστιν έφθαρμένον, άλλ’ εύκόλως συμπληροϋ" 
ται, έκτος τών κυρίων ονομάτων. Ή δέ έλάσσων γραπτή πλευρά 
είναι έφθαρμένη, ής ολίγα μέρη προς τά κάτω σώζονται, άλλά 
καί ταυτα κολοβά. Ή πρώτη μείζών πλευρά έχει πέντε άναθέ- 
σεις δούλων, τάς έξης,

1) . Θίος τούχαν) άγαθάν.Μενεβώλω άρχω, μεινος Όμολωίω, Ξενόφαντ[ος 
.άν)τίθειτι παιδάριον τό γενόμενον αύτώ έκ τας θρεπτας
. ... ·,ώ δ)νουμα Δαμάτριος, ίαρόντϋ Σαράπι, τάν άνάθεσιν ποιομ[ε- 
νος διά τώ)σουνεδρίω καττόν νόμον, σουνευδοκιόντων κή τών οίών..

5....................... σίωνος Ξενοφάντω.
2) . Θ'ος) τούχαν άγαθάν. Μεδίτωνος άρχω, μεινός Πανά-

μω πέντε) κή δέκατη, Άντίγων Άριστογείτονος 
άντί)θειτι τάν ρδίαν θεράπηναν Εύρώπαν ίαράν 
τΰ Σαράπι), τάν άνάθεσιν ποιιόμενος δια τώ σουνε- 

10 δρίω κατ) τόν νόμον.
3) . Καλλικώνος άρχω, μεινός Δαματρίω πέντε κή δεκάτη, 

Πουριππος Προξενώ άντίθειτι ίαράν τάν ρδίαν θεράπη- 
να)ν Άφροδιτίαν τΰ Σαράπι, παραμείνασαν άς αύτΰ κή τή γου- 
ναι)κι αύτώ(ρ)αγαθήν(ρ)άς κα ζώωνθι, τάν άνάθεσιν ποιόμε-

15 νος) διά τώ σουνεδρίω καττόν νόμον. Κή κατέβαλε τυ ταμίη 
έ)πι τών ίαρών τό γινιούμενον δραχμάς μίκατι παραχρέμα.

4) . Άλεξικράτιος άρχω, μεινός Δαματρίω πέντε
κή δε)κάτη Μίκολος Άριστογίτονος άντίθειτι
τάν Ριδίαν θρεπτάν Εόφροσόναν ίαράν τει Σαρά-

20 πι, τάν άνάθεσιν ποιόμενος διά τώ σουνεδρίω κατ
τόν νόμον.

5\ Δεξίππω άρχω, μεινός Έρμαίω πέντε κή δεκάτη, Δαμά-

(α) "Ορα τό προηγούμενον δ' τεύχος τοΰ Αθηναίου,
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γειτος Καφισοδώρω άντίθειτι τας Ριδίας δούλας Ζωι-
λαν και Δάμων ΐαράς τεΐ Σαράπει, τάν άνάθεσιν ποιόμε·

25 νος διά τώ συνεδρία) καττδν νόμον.

’Εν τη τρίτη αναθέσει, στίχω 14 πρδ τοΰ αρκτικού α του 
αγαθήν υπάρχει γράμμα έφθαρμένον* έκ τινων δέ σωζομενων 

ιχνών εικάζεται, οτι είναι το δίγαμμα F. Όμοίως υπάρχει γράμ
μα έφθαρμένον και πρδ τοΰ αάς κα» έν τω αύτω στιχω. Συνε- 
πληρώθη και τοΰτο διά τοΰ F.

Έ δέ έλάσσων πλευρά σώζει τά έζης,

··«···«·
·«····
.................................. (ποιό- 
μένος τάν άνάθεσιν'[διά 
τώ σουνεδρίω καττδν νόμον.

Όμολωΐω πετράδι ....
5 άντίθ]ειτι τεΐ Σαράπι τάν [μιδίαν 

. . . τάν άνάθεσιν ποιόμε[νος . .

... τδν νόμον ............................

Εύρεθη και η στηλη αύτη έν τη αύτη θέσει και κατά τδν αύ

τδν χρόνον, καθ’ δν και ή προηγουμένη.
γ') Στηλη τετράγωνος, λίθου όμοιου, τεθλασμένη τδ ά'νω μέ

ρος. Έχει δέ ύψος 0,65, πλάτος 0,48 καί πάχος 0,28. Έπι- 
γραφάς δέ έχει είς τάς τρεις πλευράς.

Έν μέν τη πρώτη πλευρά έχει τρεις αναθέσεις δούλων, τάς 
έξης,

. . . . λεΐς Σ............................
Σαράπι, "Ισι, *Άνουβ[ι.

1) . Κ]αλλικώνος ά'ρχοντος, μεινδς Άγριωνίω όγδ(6η
έπι Ρικάδι, Άρτάμων Ζωπούρω άντίθειτι τώς

5 Ριδίως δούλως Άγεισίαν κη Παράμονον Ιαρώς 
τΰ Σαράπι, παραμείναντας άς αύτϋ, άς κα ζώει, 
άνεγκλείτως κη τΰς γονεΰς αύτώ, τάν άναθε- 
σιν ποιιόμενος διά τώ σουνεδρίω καττδν νομον.



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. 3552) . Θιοδώρω αργώ, μεινδς Θιουιω πέντε40 κή δεκάτη, Εύδαμος 'Ομολοίχω, άντίθειτι τον 
μίδιον δοΰλον Μελίτωνα ίαρόν τεΐ Σαρα- 
πι], τάν άνάθεσιν ποιόμενος διά τάς βωλάς 
κοφτόν νόμον, μει προθείζοντ(α) μειθενι μει- 
θέν).

3) 4 5 . . . νος άρχω, μεινδς Άλαλκομενίω
πέντε] κή δέκατη, Ξένων Άρχεδάμω άν- 
τίθειτι] τόν ρίδιον δοΰλον Μελίτωνα ΐαρόν τεΐ 
Σαράπι, μει προθίκοντα μειθενι, τάν άνάθε- 
σιν ποιόμενος διά τώ σουνεδρίω καττόν20 νόμον.’Εν δέ τή δευτέρα πλευρά έχει έτέρας τρεις αναθέσεις δού λων, τάς έξής,4) . ΘίοΊς τιουχα αγαθά. Μεινδς Ιϊροστα- 
τη]ρίω τριακάδι, Φιλόξενος Εύμαρίδαο 
άντίθειτι τεΐ Σαράπι ΐαράν τάν Ριδί- 
αν δούλαν Άσκλαπών, τάν άνάθεσιν ποι- 

5 όμενος διά τώ σουνεδρίω καττόν νόμον.2) . Άρχείνω άρχω, μεινός Θουΐω
πέντε κή δέκατη, Διουκλεΐς κή Κω- 
τίλα άντίθεντι τάν μιδίαν θρε- 
πτάν, ή δνιουμα Ζωπουρίνα, 1αρ[άν

40 τεΐ Σεράπει, παραμείνασαν αύτε- 
ΐς, άς κα ζώνθι, άνενκλείτως, τάν 
άνάθεσιν ποιούμενει διά τώ σ[ο- 
υνεδρίω κατά τόν νόμον.3) . Άρχοντος Διοκλείδου, μηνός

45 Ό)μολωΙου ’ικάδι, Καλλώ Στράτω- 
νος, παρόντος αύτη τοΰ υΐοΰ Πο- 
λυξένου τοΰ Πολυξένου, άνα- 
τίθησι τήν ιδίαν θρεπτήν, 
ή όνομα Άγαθαμερις, καί τδ έ-20 ξ αύτής καράσιον, ή όνομα Σω- 
τηρις, Ιερούς τώ Σεράπει, 
ποιουμένη τήν άνάθεσιν 
διά τοΰ συνεδρίου κατά τδν 
νόμον.
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’Εν δέ ττί τρίττι πλευρά, κολοβή τά ά'νω και έφθαρ[χέν·/|, σώ
ζονται τά εξής,

1). ’Άρχοντος Κ)αφισίου, μηνδς Ά(γρι- 
ωνίου τριακάδι, Ζώϊλος ’Αρνίου 

έρώμενος ύπδ τοΰ θρέψαντος 
’Αρνίου, Ιερός τώι Σεράπει, παρα-

5 μείνας δέ αύτω τε Άρνία καί τή (γυ- 
ναικί αύτοϋ Λαμπρίδι, καί παραμε- 
μενηκώς κατά τήν άνιέρωσιν.. . 
κατέβαλεν ........................
μου γινόμενον .......

2), 40 ’Άρχοντος Πάτρωνος, μεινδς Ά(γρι- 
ωνίω πόντε κή δέκατη Φιλώ ιαρά τεΐ 
Σαράπι) ........

Εύρεθη και ή στηλη αυτή έν τή) αύτφ θέσει κατά τδν νοέμ- 
βριον του 1880.

δ') Πέντε τεμάχια έκ τοϋ άνω και κάτω μέρους στηλης τε

τραγώνου μεγάλης, λίθου όμοιου. Ή στήλη έφερε κατά τδ μέσον, 
ώς έκ τών τεμαχίων καταφαίνεται, έν εκάστφ πλευρά άναγλύ- 
πτους κεφαλάς έλάφου μετά κεράτων πολυσχιδών, συνδεομένας 
πρδς άλλήλας διά ταινιών κομβοειδών. Πρδς δέ τδ άνω μέρος ή 
στήλη περιεβάλλετο διά κυματοειδούς ταινίας έκ κλάδων μυρ
σίνης. Έπιγραφάς δέ έφερε κατά τάς τρεις πλευράς, ώς έκ τών 
τεμαχίων δείκνυται. ΤΙ δέ τετάρτη πλευρά αύτής ήνοϋτο μεθ’ 
έτέρας οποίας στήλης. Τά τεμάχια τής πρώτης πλευράς σώζουσι 
δέκα αναθέσεις δούλων, τάς εξής,

4) . ’Αρχεδάμω άρχω, μεινδς Όμολωίω 
πέντε καί δεκα'τη, ’Άλιπος Ίππίαο 
άντί;θειτι τάν Ειδίαν δούλαν Εύ- 
ρώπαν ή Εύφροσόνα)ν ίαράν τεΐ Σαράπι, τάν άνάθε-

5 σιν ποιιόμενος διά τώ σουνε
δρίω καττδν νόμον.

2) . ’Άρχοντος Άνχιάρου, μηνδς Βουκατί- 
ου τριακάδι, Λαμπρίς Μολύνθου, παρόν- 
των^αύτή (τών φ)ίλων Εύάνδρου τοΰ Τιμογί-
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10 τονος, Άνα(ξ)ιδάμου τοΰ Καλλικράτους, 

Άριστοκλέ(ο)υς του Τιμογίτονος, άνα- 
τίθησι τήν (’ι)δίαν δούλην Σοβαρόν ίεράν 
τώ Σεράπι(δι), μηθενί προσήκουσαν μη- 
θόν, τήν (άν)άθεσιν ποιούμενη διά

15 τοΰ σ(υ)νεδρίου κατά τόν νόμον.
3) . Άρχοντος Κριτολάου, μηνός 'Ερμαίου πέντε και δεκάτη,

Μίλων 'Ιππίνου και Τηλεμαχίς Εύβούλου άνατιθέασι τόν
ίδιον δοΰλον Ζώπυρον

Ιερόν τώ Σεράπιδι, παραμείναντα αύτοΐς άνενκλήτως,
τήν άνάθεσιν ποιούμενοι 

διά τοΰ συνεδρίου κατά τόν νόμον.
4) . 20 Άρχοντος Κριτολάου, μηνός Άλαλκομενείου τριαχάδι,

Τηλεμαχίς Εύβούλου, παρόντος αύτη τοΰ άνδρός 
Μίλωνος τοΰ 'Ιππίνου, άνατίθησι τήν ιδίαν δούλην Σωτη- 

ρίχαν ίείράν τώ) Σεράπιδι, μή προσήκουσαν μηθενί 
μηθεν, τήν άνάθεσιν ποιουμέν(η) διά τοΰ συνεδρ(ίου) κατά

τόν (νόμο(ν).5). τος
.... με.νός . . .

25 ω πέντε (κή δε)κάτη, Άλε- 
...........Άθανίαο Δε 
βαδ)ε(ύ)ς άνατίθει(τι 
τ)άν μιδίαν άπε- 
λέ)θευρον αύτώ Εύδ. . .

30 ίαράν τει Σαράπι, 
τάν άνάθεσιν ποιιόμε
νος διά τώ σουνεδρίω 
χαττόν νόμον.

6) . "Αρχοντος Δεξίππου, μηνός Θυΐου πέν-
35 τε και δεκάτη, Σάμιχος 'Ιππομένους άνατίθη- 

σι τόν ίδιον δοΰλον Σωσίβιον Ιερόν τώ Σερά(πιδι, 
μή προσήκοντα μηθενί μηθεν άπό τής 
δε τής ημέρας, τήν άνάθεσιν ποιούμενος 
διά τοΰ συνεδρίου κατά τόν νόμον.

7) . 40 "Αρχοντος Πάτρωνος, μηνός Άλαλκομε-
νίου, Ζώϊλος καί Εύβουλος οί Καφισίου άνα- 
τιθέασι τήν ιδίαν δ' ύλην Ευφροσύνην ίε- 
ράν τώ Σεράπιδι, παραμείνασαν τή μητρ- 
ί αύτών, εως άν ζή, άνενκλήτως, τήν άνάθε-
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45 σιν ποιούμενοι διά τοΰ συνεδρίου κατά τδν 

νόμον

....................... ίαρ)άν
τώ Σεράπιδι πα)ραμείν(ασαν αύτη 
άνεγκλ)ήτως, έως άν (ζή, τήν

50 άνά)0εσιν ποιούμενη (διά 
τοΰ συνε)δρίου κατά τδν νόμον.

9) . ’Άρχοντ)ος Νίκωνος, μη(νδς Βου)κατίου πέντε και δεκά- 
τη, Άριστοκλής Καλλικράτιος άνατίθησι τήν ιδίαν 

δούλην) Ζωΐλαν καί τον (υΙόν) αύτής 'Ερμαιον Ιερούς τώ 
Σεράπιδι, παραμείναντας τή γυναιχΐ αύτοΰ, 

έ)ως άν ζώι, άνεγκλ(ήτ)ως, τήν άνάθεσιν ποιούμενος 
διά τοΰ συνεδρίου κατά τδν νόμον.

40) . 55 .... δαο άρχω, μεινδς Άγριωνίω πέντε κή δεκάτη, 
Μνασίκλια Άντιγένιος, παριόντων αυτή τών 

φίλων ... .) Μάκρωνος, Δάμων(ος) Καλλικλίος, άνατί- 
θειτι τώς Ριδίως δούλως Εύκλίδαν και Ζώϊλον ίαρώς (τώ 
Σαράπ)ιος, τήν άνάθεσ(ιν πο)ιουμένα διά τώ σουνεδρίω 

καττδν νόμον, 

Τά δέ τεμάχια τής δευτέρας πλευράς σώζουσι τέσσαρας μόνον αναθέσεις δούλων, τάς έξής,

4) . ’Άρχοντος Άλεξίωνος, μηνδς Βουκατίου.... 
Δημητρία ιερά τοΰ Σεράπ δος, 
παρόντος αύτή τοΰ Ιεράρ
χου Άγαθοκλέους τοΰ

5 Κάλλωνος, άντί(0ησι 
τήν ιδίαν θρε(πτήν Πα
ραμάναν ίεράν (τοΰ 
Σεράπιδος, παραμ(είνασ- 
αν έαυτή άνενκλ(ήτως, 

40 εως άν ζή, τήν (άνάθεσιν 
ποιούμενη διά (τοΰ συνε
δρίου κατά τδν (νόμον, 
συμπαρόντος και εύδο- 
κοΰντος. .. Αύτομέ-

45 νους τοΰ Ένπέδωνος.
2) . ’Άρχοντος Πάτρω·
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νος μη)νδς Όμολωίου πέν
τε καί δεκάτη) Ζώϊλος ίερδς τοΰ 
Σεράπ)ιδος, παρόντος α-20 ύτώ του Ιε)ράρχου Άλίππου 
του . . . ) του, άνατίθησι τ
δ ιδι)ον δουλικόν π- 
αιδά)ριον, ώ όνομα
...., Ιερόν) τώ Σεράπει, μ-25 ή προςήκον) μηθενι μηδέν, 
την άνάθεσιν) ποιούμενος 
(διά τοΰ συνεδρίου κατά τδν νόμον).

3) . ’Άρχοντος Θεοδώρου, μηνδς Θυ- 
ίου πέντε και δεκάτη, Άγαθώ Ά-30 ναξίππου, παρόντος αυτή και σ- 
υνευαρεστοϋντος τοΰ υίοΰ 
Άρχεδάμου τοΰ Όλυνπίχου, άνα- 
τίθησι τους ιδίους δούλους Ζώ- 
ιλον και Καφισίαν Ιερούς τώ Σε-35 ράπιδι, τήν άνάθεσιν ποιούμενη 
διά τοΰ συνεδρίου κατά τδν νόμον.4) . ’Άρχοντος Διοκλίδου, μηνδς Δαμα- 
τρίου τριακάδι, Άριστώ Καλλικράτους, 
παρόντος αύτη τοΰ άνδρδς Εύάνδρου (τοΰ40 Τιμογίτονος, Καλλικράτης και Σιμίας 
και Κηφισόδωρος οΐ Σιμίου, παρόντος αύτοις 
τοΰ πατρδς Σιμίου, ενγραφον άποτίθενται.. 
τούς άρχοντας διά τοΰ συνεδρίου εύαρεστοΰν- 
τες, τή(ν) άνιέρωσιν πεπόηται Φιλόξενος Φιλόξενου,.. .45 μένιος Πτολεμαίου έν τω..........Εύβούλου άρχοντος.Τδ δέ τής τρίτης πλευράς τεμάχιον σώζει τά έξης,1) . .................μηνδς Ιπποδρομίου
......... Θύρσος Ένπέ- 
δωνος) .......2) . ’Άρχοντος Πάτρωνος, μηνδς Όμολω-5 ίου πέντε καί δεκάτη, Άθήναις 
Ιερά τοΰ Σεράπιδος, παρόν
τος αύ)τή τοΰ Ιεράρχου 
...... )ου τοΰ 'Ιππίου,

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος ε'.) 28
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Αί ανωτέρω αναθέσεις είσί γεγραμμέναι έν τοΐς κενοις μέρεσι 

τών τεμαχίων. Πλεΐστοι δέ στίχοι διέρχονται και διά τών κε
ράτων τής κεφαλής τής έλάφου, τών άνηρτημένων κομβοειδών 
ταινιών καί τών κλάδων τής μυρσίνης. Είς πολλά δέ μέρη τά τε

μάχια έ'φερον άπολιθώσεις χωμάτων και προςκεκολλημένην τί- 
τανον (άσβεστον), ένεκα τών οποίων ή άνάγνωσις καθίστατο 
πολύ δυςχερής.

Εύοέθησαν καί τά τεμάχια ταϋτα έν τή αυτή θέσει κατά τδ 
έτος 1871.

ε') Βάθρον τετράγωνον, λίθου όμοιου, ύψους 0,45, πλάτους 
0,75 καί πάχους 0,65. Πρδς τδ άνω μέρος τής έμπροσθεν πλευ
ράς έχει τήν εξής άνάθεσιν,

Θεός τύχη αγαθή. Άρχοντος Άντίγωνος, μηνός
Δαματρίου τριαχάδι, ΙΙαρθένα ίαρά τοΰ Σερά-
πιδος, παρόντος αύτη τοΰ ιεράρχου ΆΟανίου τοΰ Αριστίπ
που, ανατίθησι την ίδιαν δούλην Άθηναΐδα τώ Σεράπι, παρα-5 μεινασαν εαυτή και τώ άνδρι αύτής Φίλωνι Δαυλιεϊ πάντα τον τ(ής 
ζωής χρόνον άνενκλήτως, ποιούμενη τήν άνάθεσιν διά τοΰ συνεδρ(ίου 
κατα τόν νόμον.

Εύρέθη και τδ βάθρον τούτο έν τή αυτή θέσει καί κατά τδν 
αύτδν χρόνον, καθ’ ον και τά προηγούμενα τεμάχια.

ς') Τεμάχιον λίθου όμοιου έ'χον τήν έξης άνάθεσιν,

Δεξίππου άρχοντος, μηνός Άλαλκομενείου πεντε χ(αί δεκάτη, Ξε- 
νότιμος Επιτέλους ανατίθησι τήν ιδίαν δούλη(ν............
μένην έπί δωρεά και τό έξ αύτής κοράσιον Ζωιλαν (ίεράς τώ Σεράπιδ- 
ι, μή προσηκούσας μήτε έμοί, μήτε άλλω μηθενί, τήν ά(νά-5 θεσιν ποιούμενος) διά τοΰ συνεδρίου (κατά τόν νόμον.

Εύρέθη καί τοϋτο έν τή αυτή θέσει καί κατά τόν αύτδν χρό
νον, καθ’ ον και τδ προηγούμενον βάθρον.

Οί άνωτέρω δημοσιευόμενοι ένεπίγραφοι λίθοι εύρίσκονται έν 

τή έν τώ χωριω Κάπρουνα συλλογή τών αρχαιοτήτων Χαιρω- 
νειας, ήτις έσχηματίσθη δαπάνη καί έπιμελεία τής έν Άθήναις 
άρχαιολογικής έταιρίας.

ζ') Τεμάχιον λίθου φαιού, έντετοιχισμένον έν τή άρκτική
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πλευρά της έν Κάπρουνα οικίας τοΰ πολίτου Λουκά Βλαχάκη, 
παρά τήν θύραν. Έπί τοΰ τεμαχίου τούτου, έχοντος μήκος 0,38 
και πλάτος 0,28, ύπάρχει τό έξής προξενικόν ψήφισμα, ανέκδο
τον, καθ’ οσον γνωρίζομεν,

Αγαθή τύχη.
Φαεινός Πουθωνος έλεξε, δεδόχθη 
τή βωλή κή τϋ δάμυ πρόξενον ειμεν 
κή ευεργέταν τας πόλιος Χηρωνείων 

5 Ίατροκλεϊν Ίατροκλεΐος Πευμάτιον, 
κή αύτδν κή έςγόνως, κή ειμεν αύτΰ γα(ς 
κή Ρυκίας ένωναν κή άσφάλιαν, κή πολ(έ- 
μω κή ίράνας, κή τά άλλα πάντα, καθάπε(ρ 
κή τΰς άλλυς προξένυς.

Τό έν τω πέμπτω στίχω εθνικόν Πευμάτιον κατά πρώτον 
έν τούτω τω ψηφίσματι, καθ’ όσον γνωρίζομεν, παρουσιάζεται. 
'H δέ έν τω έβδόμω στίχω λέξις ένωνά, έκ τής έν καί ώνή = 
έ'μπασις ή έ'ππασις, ώς άπαντά έν άλλοις προξενικοις ψηφίσμασι 
τής Βοιωτίας, κατά πρώτον ένταΰθα παρουσιάζεται.

Έν τώ έλληνικώ λεξικώ Ά. Σακελλαρίου σημειοΰται ή λέξις 
ένωνά ώς δωρική, εύρισκομένη έν έπιγραφή τοΰ μουσείου Σπάρ
της. Τοΰτο δέν είναι αληθές. Πρό τριών περίπου έτών έγώ έρω- 
τηθεις υπό τοΰ Σακελλαρίου περί νέων λέξεων ευρισκομένων έν 
έπιγραφαΐς, ε’πον αύτώ συν άλλαις, οτι ή λέξις ένωνά άπαντά 
έν τούτω τώ προξενικώ ψηφίσματι Χαιρωνείας, και ουχι έν έπι- 

γραφή τοΰ μουσείου Σπάρτης, ώς σημειοΐ.

Β'. Λεβαδείας.

α.’') Βάθρον τετράγωνον, ^λίθου λευκοΰ, έ'χον ύψος 0,25, μή
κος 0,85 και πλάτος 0,85. Έπι τής άνω έπιφανείας φέρει δύο 
κοιλότητας, έφ’ ών ϊστατό ποτέ άγαλμα, ού τό όνομά έστιν έγ- 
κεχαραγμένον, γράμμασι καλής έποχής, έν τή έμπροσθεν πλευρά, 

τοϊς έξής,
"Ιππων Έπινίκαν Νικίαο

Διι Τρεφωνίοι.
28*
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Έν δέ ταΐς δύο άλλαις παρακειμέναις πλευραΐς ύπάρχουσι δύο 

αναθέσεις δούλων. Έν μέν τή πρώτη ή έξης,

Φιλλ)ώ Νιομινίω, παριόντος (αυτήι κη τ)ώ οδιώ Νιομειν'ω Αρ- 
(ίστ)ωνος άντίθ'ειτι 

τάν ριδίαν δούλαν Έρμα'αν τεΐ Δΐ τεΐ βασιλεΐ κη τΰ Τρεφωνί(υ) 
Ιαράν εΤμε(ν 

τδν πάντα χρόνον, μείτε Φιλλώι ποθίκωσαν μείτε τΰς κλαρονόμυς αύ- 
τας, μείτε άλλει μειΟενι κατά μειΟενα τρόπον. Ει οε κά τις αντι- 

ποιείτη Έ· 
5 ρμαίας, εΐ άλλο τι άδικΐ καθ’ δν δεί τινα ών τρόπον, ο(δ)περδι- 

κιόνθω κη προϊστ- 
άνθω τύ τε ίαρεΐες κη τυ ίαράρχη, τυ ήι έν άρχει ίόντες, κή τών 

άλλων ό βε(ι- 
λόμενος. μίστορες Διογίτων Άτελίσκω, Ξένων Καφισοδώρω, Καρ- 

πϊνος Έ.- 
. .κω, Πουθαγόρας Κλίωνος.

Έν δέ τή δευτέρα ή έξης, 

..................................................  (άντίθειτι 
παι)δάριον Άθάνωνα τΰ Δΐ τεΐ βασιλεΐ κή τεΐ Τρεφωνίει ίαρδν εΐ- 

μεν τδν παν(τα 
χρό)νον άπδ τας δε τας άμέρας, μει προθίκοντα μείτε αύτεΐ Σάω- 

νι, μείτε άλλες 
μ)ειθενι κατά μειθένα τρόπον. Ή δέ κά τις άντιποιείτη Άθάνωνος, 

εΐ άλλο τι άδικΐ 
κ)αθ’ δν τινα ών τρόπον, ουπερδικιόνθω κή προϊστάνθω τδ τε ία- 

ρεΐες κή τε(ι 
5 ίαρ)άρχη, τυ ήι άντιτιουνχάνοντες, κή τών άλλων ό βειλόμενος. 

μίστορε(ς 
.... λεϊς Σάωνος, Ευβωλος Σωκράτιος, Νίκαρχος κή Κρατών 

Εύνοστίδ(αο.

Έν τή πρώτη αναθέσει, στίχω πρώτω «(φιλλ)ώ Νιομινίω» 
τό μι είναι γεγραμμένον διά τοΰ ι’ τό δέ «ούιώ Νιομεινίω» διά 
τοΰ ει. Έν τω δευτέρω στίχω «τεΐ Δΐ» τό τεΐ (=τΰ) διά τοϋ ει. 
«τεΐ βασιλεΐ» τό τεΐ διά τοΰ ει. «κή τΰ Τρεφωνί(υ)» τό τΰ διά 
τοΰ υ* τήν δέ κατάληξιν τοΰ Τρεφωνίυ (υ) παρέλειψεν ό έγχαρά· 
κτης. Έν τω τετάρτω στίχω, «μείτε ά'λλει» τό λεϊ (= υ ) διά 



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. 363τοΰ ει. ’Εν τώ πέμπτω στίχω αάδιζΐ» τδ ζϊ διά τοΰ ι’ «ο(ύ)~ 
περδικιόνθω» τδ υ παρέλειψεν δ έγχαράζτης. ’Εν τω έζτω στιχω 
«τύ τε ίαρεϊες κή τύ ίαράρχη» τδ τύ ( = τοί) διά τοΰ υ. «τύ ήι 
έν άρχει ίόντες» τδ ήι (κτητική αντωνυμία' έήι = ήι) διά τοΰ η 
μετά προςγεγραμμένου ι. ’Εν τή δεύτερα αναθέσει, στίχω πρώτω, 
«τΰ Δΐ» τδ τΰ διά τοΰ υ. «τεΐ βασιλεΐ» τδ τεΐ διά τοΰ ει' «κή 
τεΐ Τρεφωνίει» τδ τεΐ διά τοΰ ει. Έν τω δευτέρω στίχω «μείτε 
αύτεΐ Σάωνι» τδ τεΐ (= τΰ) διά τοΰ ει. ’Εν τω τετάρτω καί 
πέμπτω στίχω «κή τε(ί) ίαράρχη» τδ τεί ( = τοΐ) διά τοΰ ει* 

τδ ι ελλείπει ένεκα φθοράς τοΰ λίθου.
Έν τή πρώτη αναθέσει, στίχω έζτω καί έβδόμω, υπάρχει ή 

μετοχή βε(ι)λόμενος = βωλόμενος = βουλόμενος. Επίσης ζαι έν τή 
δευτέρα αναθέσει, στίχω πέμπτω, ύπάρχει η ιδία μετοχή βειλό- 
μενος. Νομίζω δτι ζατά πρώτον ένταϋθα άπαντα έν Βοιωτιζή 
διαλέκτω βείλομαι άντι βώλομαι, ώς Ευβωλος, βωλή ζλπ.

Έν δέ τή τετάρτη πλευρά τοΰ βάθρου, ήτις δέν είναι λελεια- 
σμένη ζαι ήτις ήνοΰτο μετ’ άλλου λίθου, σώζονται τά εξής,

................. . . · σεβα
στόν Γερμανικού υ'όν
Καίσαρα Δροΰσον Γερμανικόν 
Σκυλαζ . . . σικράτους Αεοαδε(ύς5 άγωνοθ .... . .»....··

Και τών τεσσάρων πλευρών τδ άνω ζαι κάτω άζρον τοΰ βά
θρου έστι τετριμμένου ένεκα μεταγενεστέρας χρήσεως.

Τδ βάθρον εύρέθη κατά τδν παρελθόντα νοέμβριον πρδς τδ βο
ρειοδυτικόν μέρος τής πόλεως Λεβαδείας, άνοιγομένων τών θε
μελίων τής οικίας τοΰ πολίτου Κωνσταντίνου Τομαρά. Τδ βά
θρον παρέλαβεν έκεΐθεν δ άστυνόμος Λεβαδείας κ. Λουκίδης και 
μετεκόμισεν αύτδ είς τήν δημοτικήν σχολήν, έν ή είσι κατατε
θειμένοι καί άλλοι τινές λίθοι ενεπίγραφοι. Κατά τάς άρχάς πα
ρελθόντος Δεκεμβρίου διερχόμενος διά Λεβαδείας έμαθον τήν 
άναζάλυψιν τοΰ βάθρου καί μετέβην είς τήν δημοτικήν σχολήν. 

Τδ βάθρον εύρον έν τινι στενοχώρω θέσει καί άντεστραμμένον. 
Επειδή δέ οΰτε καιρόν οΰτε προχείρους έργάτας είχον, ϊνα άνα- 
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στρέψω αύτδ και άναγνώσω, περιωρίσθην μόνον νά “λάβω μετά 
πολλής δυςχερείας αποτυπώματα έπι χάρτου τών επιγραφών 
και τών τεσσάρων πλευρών, έφ’ ών άνεγνώσθησαν τά άνωτέρω.

(ακολουθεί.)

Π. Σταματακης.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 

ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΘΩΝ.

Έν τω προηγουμένω τεύχει έξεδώκαμεν ώς μίαν επιγρα
φήν τδ κείμενον τριών λίθων έν Ααμψάκω εύρεθέντων, καθώς 
δηλ. μάς τδ είχον πέμψει έν τρισι χαρτίνοις έκτύποις ώς εν 

ολον οί πέμψαντες καί γράψαντες δτι έν τη επιγραφή άναγι- 
νώσκεται τδ ονομα τοϋ Θεμιστοκλέους καί καθώς ήμεΐς έπι- 
στεύσαμεν, βλέποντες οτι τά τοϋ τρίτου έκτύπου γράμματα, 
ένθα ήτο τδ ονομα τοϋ Θεμιστοκλέους, δέν διέφερον ούσιωδώς 
τών έν τοϊς δυσί προτέροις.

Άλλά τώρα άφοϋ έκομίσθησαν έδώ είς Αθήνας οί τρεις λί
θοι, είδαμεν έναργώς, δτι μόνον οί δύο πρότεροι συνανήκουσιν 
άλλήλοις (μέ πόσον έν τω μεταξύ χάσμα, άδηλον, ίσως δμως 
οχι πολύ*) οί έ'χοντες τούς στίχους 1—72 τής έκδοθείσης έπι- 
γραφής, ό δέ τρίτος λίθος, έν ώ τό ονομα τοϋ Θεμιστοκλέους, 
είναι βεβαίως τεμάχιον άλλης στήλης, καθώς καταφαίνεται έκ 
τοΰ πάχους τοϋ λίθου καί έκ τοΰ σχήματος δέ τών ολίγον τι 

μεγαλλιτέρων γραμμάτων, ών τδ χάραγμα καί έπιμελέστερον 
καί κανονικώτερον τοΰ τών άλλων δύο λίθων, εί καί είναι ίσως 
τών αύτών χρόνων.

Ή νΰν λοιπόν δευτέρα αυτή έ'κδοσις τοΰ δλου κειμένου μάς 

στερεί μέν τής εύχαριστήσεως τοϋ νά εχωμεν έν ένι καί τφ αύ- 
τώ άρχαίω εγγράφω τά δύο τεθρυλημένα ονόματα τοϋ Τίτου 
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Φλαμινίνου καί τοΰ Θεμιστοκλέους, άλλως όμως πολύ δέν ανα
τρέπει δσα κύρια έν τή προτέρα έκδόσει έρρέθησαν. Ό Θεμιστο-, 
κλής μένει Θεμιστοκλής, ώς καί ό Κλεόφαντος, μόνον δέν συνε-, 
πρέσβευσε μετ’ άλλων εις 'Ρώμην έπί Τίτου Φλαμινίνου ό Θε
μιστοκλής, άλλ’ άναφέρεται δι’ άλλο τι έν ίδίω ψηφίσματι.

Κέρδος δ’ έχομεν έκ τής οψεως τών λίθων ού μικρόν. 'Ως 
θέλει πας τις ΐδεΐ έκ τών κατωτέρω, οί στίχοι μέν τών πρώ
των δύο λίθων άνεγνώσθησαν νϋν άκριβέστερον καί αλλαχού 

και κατά τά άκρα των, ένθα γνωσθέντος τοΰ πόσον έκατέρω- 
θεν μέρος τοΰ έπιγεγραμμένου πλάτους έλειψε, (διότι σώζεται 

ολόκληρος ή αντίθετος τής εγγραμμάτου έπιφανειας άγραφος, 
ήτοι ή όπίσω έπιφάνεια') συνηρμολογηθησαν νΰν, δι’ εύλόγων 
συμπληρώσεων, έν μείζονί συνεχεία, οί δέ στίχοι τοΰ τρίτου λί
θου, ούς τότε κολοβούς φαιτομένους ήμϊν εκατέρωθεν, δεν 
ήξεύραμεν πώς νά τοποθετήσωμεν, τώρα φαίνονται, δτι δέν εί

ναι εκατέρωθεν κολοβοί, άλλ’ άρχονται άνελλιπώς άπ’ άριστε
ρών (ένθα ή γωνία τοϋ λίθου σώζεται’), είναι δέ έξ άλλης βε
βαίως στήλης, καί ούτω ή γνώσις ήμών τοΰ κειμένου λαμβά
νει έδραίαν βάσιν.

Τοσαΰτα άρκοΰσιν. ’ίδού νΰν τδ ηύξημένον καί δίωρθωμένον 
κείμενον τής δευτέρας έκδόσεως, δπερ μάς παρέχει δύο αντί 
ενός ψηφίσματα, τό μέν πρώτον, τδ μακρόν, κολοβόν άνω τε 
και κάτω, τδ δέ δεύτερον, τδ βραχύ, κολοβόν μόνον άνωθεν 
καί έπί δεξιά τώ δρώντι.

1.

...............................EYPj εράνω γεγραμμίν.................
...........................καί κατακαλουμένου μετά πάσης | ..
.... τού)ς έπιοώσοντας εαυτούς καί ψη<ρισαμένο(υ
"να; τοΐς) πρεσβεύσασιν ύπέρ τής πόλεως πρός τε

5 Μασσαλ)ιήτας και 'Ρωμαίους τίμιόν τι ύπάρξει παρά το(ΰ 
δήμου κ)αί "να όταν έπανέλθωσιν οί πρεσβευταί προβο'υ- 
λεύσηι ή β)ουλή καθ’ οτι τιμηθήσονται, καί προβληθέντ(ων 
τινών καί) ουχ ύπομενόντων, ένίων δ'ε καί χειροτονηθί(ντ-
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ων καί έξο)μ·,οσαμένων δια τδ μέγεθος της κομιδής..

40 .............. ρ’, Ά;γησίας προβληθείς αντί, τοΰ έξομόσίασ-
θαι. . παρακ^ληθεις και αξιωθείς ύπδ τοΰ δήμου ούδ..
..................... τώ)ν κατά τήν έκγδημίαν"κινδύνων, άλλ. .
........................... νος τα καθ’ αύτδν τοΰ τήι πόλει συμφέρον
τος ύπέστη;)τήν πρεσβείαν και έγδημήσας και πα(ραγ-

45 ενόμενος ε’ις τήν) 'Ελλάδα, έντυχών μετά τών συμπρ(εσ- 
βευτών τώι στ)ρατηγώι τών 'Ρωμαίων τώι έπι τών ναυ(τιχ·
ών..} ... .ά)πελογίσατο αύτώι δια πλειόνων διότι σ(υγ- 
γενής ών και) φίλος ό δήμος τοΰ 'Ρωμαίων δήμου έξαπέσ(τει- 
λεν.............. ) πρδς αύτδν και διότι άξιοίη αύτδν καί παρα(καλ-

20 οίη μετά τών σ)υμπρεσβευτών, οντων ημών συγγενών τ... 
................ .. ν περί τής πόλεως ημών "να συντελή τα.. 
............λυσιτελή τώι δήμωι, έπιβάλλειν γάρ αύτ.· 
... .προϊσ)τασθαι τών τήι πόλει συμφερόντων διά τε (τήν 
ύπάρχουσαν ή)μΐν πρδς αύτούς συγγένειαν, ήν και άπο. . ·

25................. αι διά τδ Μασσαλιήτας είναι ήμΐν άδελφ(ούς
οΐ είσίν φίλ)οι και σύμμαχοι τοΰ δήμου τοΰ 'Ρωμαίων κ. .· 
...................λ)άβωσιν αποκρίσεις τάς άρμοζούσας τ.. . 
...................... στείλασθαι, δι’ ών εύθαρσέστερος ό δή(μος. . 
..................... αις διασαφεΐ άποδεχόμενος τήν οίκε(ιότη-

30 τα και συγγέν)ειαν τήν ύπάρχουσαν ήμΐν πρδς 'Ρωμ(αίους 
............το έάν πρός τινας φιλίαν ή δρκια ποήται.... 
... ·συμπε)ριλήψεται τήμ πόλιν ήμών και διατη(ρήσει 
τήν δημοκρ)ατίαν και τήν αυτονομίαν καί τήν είρή(νην 
............Ιηται εύχρηστήσειν καί διότι έάν τις.. .

35.......... ....αι ούκ έπιτρέψει, άλλά κωλυσει· έντυίχών με
τά τών συμπρε)σβευτών τώι έπι τοΰ ναυτικοΰ ταμία(ι. .. 
...................C αύτδν αεί τίνος άγαθοΰ παραίτιον γίνεζσθαι 
.............. π)αρ’ αύτοϋ έπιστολήν πρδς τδν δήμο(ν.... 
....... ,συμφέρουσαν είναι κατεχώρισεν είς.....

40.................διακομισθε'ις δε κ(αι..............................

....................καί; ύπερ ών έϊχεν τά ψηφίσματα πα...........

................... |; αν πλοΰν πολύν και έπικίνδυνον επ...........  
................... σ;ιους παρεστήσατο αύτούς καί έπρα........... 
................... ευτών είς τδ συμπρεσβεύσασθαι μεθ’ ά...........

45......................Ρώμην- κρίναντες δε χρήσιμον είναι άςιω..., .
............ .... ,έ)ξακοσίων συμφέρουσαν έπιστολήν ύ..........
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•••■7·.··. ον των Τολοστοαγίων Γαλατών διακομ(ιοθεις 
δε μετά τώ)ν συμπρεσβευτών καί τών συναποστ(αλέντ- 
ων Ιπ’ Ίτα)Λ;(ας και χρηματίσας τήι συνκλήτωι μετ(ά τών

50 συμπρεσοευ)τών τήν εύνοιαν και τήν αιρεσιν ήν εχ..........
..................αδ)τούς και άνανεωσαμένων τήν δπάρχο(υσαν. , 
.......... ........... αύτούς, άπολογισαμένων δέ αύτοΐς και |...........
................ Ν είναι άδελφοΐς τώι δήμωι ημών συμβαίνε(ι.. ..
... . ·άκόλ)ουθον έχειν τήι συγγενείαι, ένεφάνισεν δέ αΰ(τοΐς..

55..................-ων και ών προσδεόμενος ό δήμος δπάρξαι (αδτώι π-
έμψειε τή)μπρεσβείαν και παρεκάλει αυτούς μετά τ(ών συμ- 
πρεσδευτών) περιττής τών άλλων φίλων και οικείων |............  
................... αι ύπέρ τής πόλεως ημών φροντίζει^ δ.............
. .. .διά τε τ)ά δπάρχοντα ήμΐν προς αυτούς φιλά(νθρωπα

60 και τήν γενο)μένην ήμΐν σύστασιν διά Μασσα(λιητών 
............. ελαβεν συμφέρουσαν τώι δήμωι και εΓ............  
...πρεσβ)ευτών δπως συμπεριληφθώμεν.............
...................... Ίοΐί γενομέναις 'Ρωμαίοις προς τομ β ·, (ασιλέα 
......................Ξ; Α.ΕΝΐ ήρ·®ϊ εν ταΐς συνθήκαις π|.................

65............ καθ’ δ)τι και αυτοί γράφουσιν περί δέ τών........... .
• •........έν αύταΐς ή σύγκλητος προς τογ;..........
.................... ον ύπατον Τίτον καί τούς δέκα τούς έ............
................... ν καί παραγενόμενος είς Κόρινθον με(τά...........
,............ Άπο)λλοδώ(ρο)υ ένέτυχεν τώι στρατηγώ(ι. .....

70 ... .και δια)λεγείς αύτοΐς υπέρ τοΰ δήμου καί π/......
........................ φιλοτιμίας ινα πρόνοιαν ποιώνται.............  
........................ νται εις το διασώιζεσθαι τήμ πόλιν (ήμών..
. ,αύτόνομον) κ(α)ί δημοκρατουμένην περί ών καί ελ..........
............ .. . .Ν’,καί έπιστολάς προς τούς βασιλεΐ(ς.....

75..................... ο) ύσας αύτώι είναι διαπέστειλε.................
....................... . .ο: ς καθ’ δτι προεψηφι(σ................. ..

................γ,γ;.................
Ό Αναγνώστης συγκρίνων τδ παρόν κείμενον πρδς τδ πρό

τερον δοθέν θέλει ίδεϊ, δτι πλήν τών τεσσάρων στίχων, οΰς νΰν 
περιπλέον δίδομεν έκ τοΰ λίθου, (τούς τρεις έν αρχή τοΰ α'. τε
μαχίου καί τδν ένα έν τέλει τοΰ β'.) καί πλήν άλλων καλλιό- 
νων ή πληρεστέρων αναγνώσεων οχι ολίγων, πρδ πάντων φαί
νεται ερχόμενον είς μέσον έν στίχω 10 (εί καλώς διεκρίναμεν 
τά βεβλαμμένα έκεΐ γράμματα) τό ονομα τοΰ άρχιπρεσβευτοΰ, 
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το όποιον βέβαια δέν έχει ζαμμίαν ομοιότητα προς τά παρά 
Πολυβίω δύο ονόματα πρέσβεων τών Δαμψαζηνών τά άναγε- 
γραμμένα έν ταΐς σημειώσεσι της προτέρας ήμών έκδόσεως. 
Άλλά κα'ι περί τούτου καί περί άλλων τινών εις ά δίδει αφορ

μήν λόγων τό κείμενον, άπέχομεν ημείς τό γε νΰν νά έκταθώ- 
μεν, κρίνοντες, οτι χρεία είναι πλειοτέρας μελέτης. Μόνον δέ 
τοϋτο έτι προσθέτομεν, οτι όταν ποτέ έκδοθή πανομοιοτύπως 

δ λίθος, θέλει φανη διά τί τώρα τά πλειότερα συμπληρωτικά 

ήμών γράμματα έθέσαμεν οχι είς τά τέλη τών στίχων, άλλ’ 
είς τάς άρχάς, διότι είς τάς άρχάς έλειψε πλειοτέρα έπιγεγραμ- 
μένη έπιφάνεια. Τδ πλάτος δέ τοΰ λίθου τδ ύποκάτω είναι 
0,54 έως 0,55. Τδ ύψος έκατέρων τών τεμαχίων 0,67, τδ 
πάχος 0,09 ψ έως 0,10. Όρώνται δέ καί τρία τετράγωνα κοι

λώματα έπί τής πρδς τω τέλει τών στίχων πλευράς τοΰ πά
χους, διατεθειμένα κατ’ αποστάσεις τινάς συμμέτρους, οπερ 
δηλοΐ, δτι ή δλη στήλη ήτό ποτέ προσκεκολλημένη άλλ·ρ τιν'ι 

όμοια, ή δτι έκεϊ είσεχώρουν ίσως ράβδοι κιγκλιδώματος.

2.

....αν ....
. ις θυγατέ(ρ... 

νον δέ εϊνα(ι..........  
τε τήν αύτο....

5 κ; ας ισχειν προς..........  
τώι και άτέλεια(ν. .. 
κ)αι είσπλεΐν και (έχπλεΐν... .άσυλει κ
α)! ; άσπονδε', ενε....
. ώι έδοςεν τώ'ι...

<0 άνακτος γνώμ...
-ων άρχόντων(...................κύρια εί
ναι τά έψηφισμέ(να ....................
τ ηι Θεμιστοκλει..........
του είναι πάντα α(. . . .,. εδο j—

45 σαν Κλεοφάντωι κ............
τούς δέ νέους άρχ(οντας............ γρά 
ψαντας έγκόψαι ε(ίς στήλην λιθίνην...
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και θεΐναι εις τών ιΙ..................  
αύτοΐς δοκήι.—

Μίαν μόνον σημείωσιν δέν θεωρώ περιττόν νά κάμω είς τό 
δεύτερον ψήφισμα. Επειδή έν τώ β'. στίχω έπροφάνη νυν ή 
λέξις θυγατέ(ρ. .), ήτις έν τή α'. έκδόσει δέν είχεν έπιγνωσθή, 
έν δέ τή αρχή του ιγ'. στίχου τό πρώτον γράμμα φαίνεται ώς 
ταυ κολοβόν, δυνάμενον νά ένωθή μετά τών δύο επομένων 
γραμμάτων είς άρθρον θηλυκόν δοτικής πτώσεως, δέν ήθελεν 
είναι ίσως ά'τοπον νά συμπληρώσφ τις έκεΐ τοιαύτην τινά φράσιν’ 

(κύρια ει)ναι τα έψηφισμέ(να τήι θυγατρί) τήι Θεμιστοκλεί(ους 

γινομένης δηλ. χρησεως τής καταλήξεως είονς, ήτις είναι οχί 
σπανία έν έπιγραφαΐς αντί τής συνήθους έν τοΐς βιβλίοις ίους. 
Άλλά δέν επιμένω είς ταύτην μου τήν πρότασιν.

Εκδίδω καί τήν έξης έκ τής νήσου Λήμνου έπιγραφήν, ής 
έλαβον χάρτινον έ'κτυπον παρά Έπαμινώνδα Παντελίδου, ματ 

θήτου έν τώ ένταϋθα Βαρβακείω Λυκείω.

(Ό δήμος)
Αθηναίων τών έν Ήφαιστίαι τήν βουλήν 
τήν έξ Άρείου πάγου αρετής Ενεκεν καί 
ευεργεσίας τής είς έατδν άνέθηκεν,

5 στρατηγούντων έμ μέν ά'στει έπί 
τούς όπλίτας το δεύτερον Επικρατούς 
τοϋ Καλλίμαχου Λευκονοέως, έπί δέ 
Λ)ήμνον Αθηναίου τοΰ 'Ηρακλείδου 
Σ)φηττίοο, κήρυκος δέ τής βουλής

10 Δημοχάρου τοϋ Μενάνδρου Άζηνιέ- 
ως, στρατηγοϋντος κατά πόλιν Κτησι- 
κράτου τοϋ Ποσειδωνίου Προσπαλτίου

(’Αριστόξενος Ε'ύθυγέ;)νεος Τενέδιος 
το δεύτερον.45 έποιοσε.

Ό έγχειρίσας μοι τό έ'κτυπον νέος είπεν, ότι δ λίθος, δ έ'χων 
τήν έπιγραφήν, είναι σχήματος κυβικού, καί εΰρέθη τό παρελθόν 
θέρος έν τω έπί τής νήσου χωρίω 'Ρεπανιδίω(*),  τω κειμένω μα

(*) Τό χωρίον τοΰτο γρα'φεται 'Ρεπανίδι έν τώ βιβλίω τοΰ Al. Conze? 
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κράν τών ερειπίων τής αρχαίας πόλεως 'Ηφαιστίας δυο ώρας, 
καί ύποτίθεται οτι εκεϊθεν μετεκομίσθη ποτέ, διότι άλλοι πα
λαιοί λίθοι έν 'Ρεπανιδίω δέν εύρίσκονται. Έγώ δέ λέγω, οτι 

κατά το εκτυπον, τά πλάτος της έπιγεγραμμένης έπιφανείας 
είναι 79 εκατοστών του Γαλ. μέτρου, ύψος δέ 38, άλλά βεβαίως 
θά απομένει ακόμη κάτω άγραφος έπιφάνεια τοΰ λίθου, δστις 
έχων σχίμα βάθρου θά άνείχε ποτέ εικόνα της έξ Άρείου πάγου 
βουλής λιθίνην, ην άνέθηκεν ό δήμος τών έν Ήφαιστία κληρού
χων Αθηναίων. Τά άνωτάτω παρ’ έμοΰ προστεθέντα ό δήμος, 

άπερ απαιτεί 6 άναθηματικδς της επιγραφής χαρακτήρ καί ή 
γραμματική σύνταξις, θά ησάν ποτέ, υποθέτω, κεχαραγμένα έπι 
άλλου λίθου, άποτελοΰντος οίον έπίκρανον τοϋ βάθρου, όποιοι 
λίθοι τετράγωνοι, μικρού ύψους, πλείονες τοΰ ενός έσώθησαν εδώ 
έν Άθήναις, εχοντες μόνα τά’ ή πόλις ή’ δ δ ή μ ο ς. Σχήμα 
γραμμάτων δεικνύει τδ εκτυπον τδ τών πρώτων Καισαρειών 
χρόνων, καθώς αύτδ τοΰτο ύποσημαίνεται καί έκ της έν στίχω 
δ', γραφής έ α τ ό ν, άντί εαυτόν, ήτις τότε μάλιστα έσυνειθί- 
ζετο, ώς πολλοί Αθηναϊκοί λίθοι μαρτυροΰσι(*).

τώ έπιγραφομένω Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres, 
1861. Τίς δέ ή όρθοτέρα ονομασία, αγνοώ. Τήν δε θέσιν, δπου τα τής 
'.Ηφαιστίας Ερείπια, καλεϊ ό Conze Παλαιόπολιν.

(*) Καί τδ άτδς εύρέθη που ήδη έν έπιγραφαίς. Γνωστόν δε', δτι 
τα άτός μου, άτός σου, άτός του, άτή της, άτοί τους εί
ναι άπδ αιώνων και τήν σήμερον πάγκοινα έν Έλλάδι.

Χάριν δέ τών πολλών, δχι τών φιλολόγων, προσθέτομεν και 
τά έξης διασαφητικά, δτι τδ έτος καθ’ ο άνετέθη ή είκών έδη- 
λώθη έν τή έπιγραφή διά τών κατά γενικήν απόλυτον πτώσιν 
στρατηγούντων κτλ. Δέν έμνημονεύθη δέ δ έπώνυμος άρ- 
χων δ ενιαύσιος, άλλά μόνον δ στρατηγών έπί τούς δπλίτας έν 
άστει, δηλ. δ έν Άθήναις, διότι άστυ άλλο διά τούς τήν Λή
μνον άπδ αιώνων κατοικοΰντας Αθηναίους δέν ύπήρχε ούδέ δη
μοτικά άλλα δι’ αύτούς ονόματα παρά τά έν Αττική’ δθεν βλέ
πομεν εδώ τέσσαρα τοιαΰτα άναγεγραμμένα, Λευκονοέα, Σφήτ- 
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τιον, Άζηνιέα, Προσπάλτιον. Ό στρατηγός δέ Έπικράτης ό 
Καλλίμαχου ό τόν δήμον Λευκονοεύς δέν θεωρώ άδύνατον νά εί
ναι ό αυτός τω έν Corp. Inscr. Altic. ΗΙ, 1013 μνημονευο- 
μένω ώς κήρυκι της έξ Άρείου πάγου βουλής Επικρατεί 
Κ α λ(λ)........... της οποίας έπιγραφης τούς χρόνους ό έκδότης 
άφήκεν απροσδιορίστους.—"Επεται ό έπί Λήμνον στρατηγών 
Αθηναίος κτλ. Μετά τούτον δέ δ Δημοχάρης κτλ. λέγεται κή- 
ρυξ της βουλής, πιθανότατα όχι ά'λλης η της έξ Άρείου πάγου. 
Τελευταίος είναι Κτησικράτης κτλ. δ στρατηγών κατά πόλιν, 
την Ήφαιστίαν δηλ. Ήτο δέ, ώς γνωστόν, και άλλη πόλις έν 
Λημνω ή Μυρρίνη, κατεχομένη και έκείνη υπό Αθηναίων κλη
ρούχων.

Πρέπει δέ νά δηλώσωμεν καί τόδε’ οτι οί διά μικροτέρων 
γραμμάτων άποδοθέντες δύο στίχοι, δ μεταξύ του ιβ'. καί τοϋ 
ιγ'. καί δ ύπό τόν ιδ'., έν οίς τό κολοβόν περιελθόν όνομα ενός 
Τενεδίου γλύπτου, είναι όντως καί έπί τοΰ χάρτινου έκτύπου τε- 
τυπωμένοι μικροτέροις γράμμασι, καί έπειδή τά γράμματα ταύ- 
τα συγχέονται έν μέρει μετά τών μειζόνων καί καταπατοΰνται 
ύπ’ αύτών, έχουσι δέ καί σχήμα άρχαιοπρεπέστερον, θεωρητέοι 
οί δύο στίχοι ώς είς ούδεμίαν όντες έξ άρχης σχέσιν πρός την 
ανωτέρω πολύστιχον επιγραφήν. Συνέβη δηλ. τούτο* θέλοντες οί 
έν Ήφαιστία Αθηναίοι νά τιμησωσιν εύθηνά την έξ Άρείου πά

γου βουλήν κατεχρήσαντο παλαιοτέρω βάθρω άλλου αγάλματος, 
έχοντι κάτω μόνον έν δυσί στίχοις τό τού ποιήσαντος τεχνίτου 
όνομα, γυμνήν δέ γραμμάτων τήν άλλην έπιφάνειαν καί κατεκά- 
λυψαν αυτό διά νεωτέρας μεγαλογραμμάτου έπιγραφης, χωρίς 
πρότερον νά έξαλείψωσι τήν άβλαβή φανεϊσαν είς αύτούς πα- 
λαιάν. Καί τίς οιόεν, άν καί αύτδ τό έπί τού βάθρου δν πρότερον 
άγαλμα δέν ήτο γυναικεΐον καί δέν έκρίθη τότε πρόσφορον νά 
παραστήσφ καί άνευ τίνος μεταβολής τήν γεραράν άλλά καί ξε- 
πεσμένην πλέον κατ’ έκείνους τούς χρόνους βουλήν τού Άρείου 
πάγου. "Οτι δέ τοιαύται καταχρήσεις κατά τούς 'Ρωμαϊκούς 
χρόνους συχνά έγίνοντο, είναι γνωστότατον. *Οχι μόνον δ Παυ
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σανίας(*)  και δ Δίων δ Χρυσόστ<ψ·θς(**)  μάς τδ Ιέγουσιν, αλία 
καί μνημεία πολλά ένταϋθα τε και αλλαχού σωζόμενα τδ βε- 

βαιοΰσι.

(*) Έν Άττικοΐς 48, 3: τάς γάρ Μιλτιάδου καί Θεμιστοκλέους ει
κόνας ές 'Ρωμαΐόν τε άνδρα καί. θράκα [βασιλέα τινά λ. χ. 'Ρασκούπο- 
ριν ή Κότυν] μετέγραψαν.

(**) Έν λόγω λα', οστις λόγος όλος κατά τοϋ μοχθηρού τούτου έθους 
είναι γεγραμμένος πρδς τούς 'Ροδίους Δέν είναι δέ περιττόν, μίαν του
λάχιστον αύτοϋ περικοπήν νά παραθέσωμεν ένταϋθα, χάριν τών μή έχόν- 
των πρόχειρον τδν Δίωνα. ’Έχει ούτως· 'Όταν γάρ ψηφίσησθε άνδριάντα 
τινί, (^αδίως δε ύμΐν έπεισι τοΰτο νϋν ώς άν άιρθονον ύπαρχον) έκεΐνο 
μεν ούκ άν αΐτιασαίμην, τδ χρόνον τινά καί διατριβήν προσεΐνατ τούναν- 
τίον γάρ εύθύς έστηκεν δν άν είπητε, μάλλον δέ και πρότερον ή ψηφί- 
σασθαι· συμβαίνει δέ πράγμα άτοπώτατον- ό γάρ στρατηγός δν άν αύτω 
φανή τών άνακειμένων τούτων άνδριάντων άποδείκνυσιν* εϊτα τής μέν 
πρότερον οΰσης έπιγραφής άναιρεθείσης, ετέρου δ’ ονόματος έγχαραχθέν- 
τος, πέρας έχει τδ τής τιμής, καί λοιπόν τέτευχε τής είκόνος ό δόξας 
ύμΐν άξιος, πάνυ ^αδίως οιμαι καί λυσιτελώς ούτωσί σκοπουμένοις' ώστε 
θαυμαστήν είναι τήν εύπορίαν καί τδ πράγμα ευχής άξιον, εΐ μόνοις ύμΐν 
έστιν δν άν βούλησθε έστάναι χαλκοϋν δίχα άναλώματος καί μηδεμίαν 
δραχμήν μήτε ύμών καταβαλόντων μήτε τών τιμωμένων' τίς γάρ ούκ 
άν ούτως άγασθείη τής σοφίας τήν πόλιν · άλλ’ οιμαι πολλά τών έν 
τώ βίω γιγνομένων και μετά πόνου πλείονος καί δαπάνης ού σμικράς 
έστι προίκα καί πάνυ ^αδίως ποιεΐν, ει τις αμελεί τοϋ προσήκοντος και 
τοϋ πράττειν αληθώς, κτλ. κτλ.

Έν Άθήναις, τή 3 Φεβρουάριου 1881.

Στέφανος Α. Κουμανοτδης.
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ΤΥΡΑΝΝΟΝ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Μελετώντες έν τώ δράματι τούτω τδ κήρυγμα του Οίδίποδος 
παρατηροϋμεν έν τοΐς στίχοις 223—232 τά έξής' "Οτι δ Οίδίπους 
έν στίχ. 227—229 λέγει:

ΚεΙ μέν φοβείται τουπίκλημ’δπεξελών 
αυτός καθ’ αύτοΰ πείσεται γάρ άλλο μέν 
άστεργές ούδέν, γης δ’ άπεισιν ασφαλής·

ά δέν άρμόζουσιν έκεΐ' διότι τδ μέν ολον τής πρδς τδν (ρονιά 
προκηρύξεως ταύτης παρεμβάλλεται οίονεί ώς σφήν έν τω μέσω 
τής πρδς τούς Καδμείους προζηρύξεως, ή δέ ύπόθεσις περί τοϋ 
φονέως γίνεται άποτόμως καί παρά τά ηγούμενα, διότι έν αύ- 
τοΐς δέν καλεΐ τόν (ρονέα πρδς φανέρωσιν τοϋ έαυτοϋ έγκλήμα- 
τος, δπως δυνηθή νά ποιήσηται έπειτα τοιαύτην περί αύτοΰ ύπό· 
θεσιν, άλλά τοΐς Καδμείοις άποτεινόμενος κελεύει τδν είδότα αύ
τών νά φανέρωση τδν φονέα' "Οτι έν μέν τω 226 στίχω χεΛεύει, 
τδν είδότα τδν φονέα Καδμεΐον, έν δέ τοΐς στίχ. 231 καί 232 
νπισχνεϊται αύτώ αμοιβήν υλικήν τε και ηθικήν. Και ναι μέν 
ύπισχνεΐται αμοιβήν, εί τις άλλον οίδεν έξ άλλης χθονδς τδν αύ- 
τόχειρα, άλλά δέν κελεύει, εί τις οίδεν άστδν τδν φονέα, ούδέ 
ήρμοζε νά είπη' Εί μέν τις οίδεν άστδν τδν φονέα, κελεύω πάντα 
σημαίνειν έμοί’ εί δ’ αύ τις άλλον οίδεν έξ άλλης χθονδς τδν αύ- 
τόχειρα, μή σιωπάτω' τδ γάρ κέρδος τελώ ’γώ χή χάρις προσκεί- 

σεται.

Ούτοι είσίν καθ’ ημάς οί λόγοι οί μαρτυροΰντες και πείθοντες, 
οτι έ/ει άλλοιωθή τδ κείμενον έν τώ μέρει τούτω, οϊτινες προσέτι 
ύποδείκνυσι, ποϋ έγκειται ή βλάβη. ’Εάν δέ μή άπατώμεθα, 
τάτοπα ταΰτα προέρχονται έκ βλάβης τών στίχων 228 και 
230 καί νομίζομεν, οτι ούτοι πρέπει νά γραφώσιν ούτως'
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ί στο ς κα τ’αστού πείθεται γάρ άλλο μέν(1)... 

Εί δ* αύ τις ά λ λ ο ς οΐδεν έξ άλλης χθονός ...

(1) Ά στδς κατ’ αστού είκασε καί ό Nauck' άλλ’ έπειδή, ϊνα 
άποδειγθή τδ ορθόν τής γραφής ταύτης και γένηται άποδεκτή, απαιτείται 
διάγνωσις και άπόδε.ξις τής άταξίας, συγχύσεως και ανακολουθίας τής 
έν τώ /.ηρύγματι ένυπαρχούσης άπό τού στίχ. 223—232, έτι δέ ή άπό- 
δειξις. πώς θεραπεύονται πάντα ταύτα ήτοι διόρθωσες καί τοΰ έν στίχω 
230 ημαρτημένου; άλλον είς: άλλος, ταύτα δέ πάντα δέν συνο- 
δεύουσι τήν εικασίαν αύτού, δέν έγένετο, καίτοι έπιτυχής, αποδέκτη. 
Ταύτα άφήκεν ήμϊν, οΐτινες φέρομεν προσέτι και δύο χωρία τοΰ δράμα-

Νϋν έπι του μέρους τούτου τοϋ κηρύγματος τοϋ Οίδίποδος 
παρατηροϋμεν τά έξης’ ΓΌτι δ Οίδίπους δέν διακόπτει τό πρδς 
τούς Καδμείους κήρυγμα, άλλ’ έξακολουθών αυτό ποιείται ύπό- 
θεσιν, δτι φοβείται δ είδώς, ήτοι έκεΐνος, 8ν έν τοΐς ήγουμένοις 
κελεύει νά φανέρωση τόν φονέα’ σΟτι αποταθείς κατ’ άρχάς τοΐς 
Καδμείοι; άποτείνεται ειτα τοΐς ξένοις, ϊνα περιλάβη ουτω πάν
τα δυνάμενον νά γνωρίζη, τίς δ φονεύς' °Οτι τό ; Εί δ’ αύ τις 
άλλος κτλ. άντιτίθεται προσηκόντως τώ : σΟστις (μέν) υμών (τών 
Καδμείων) κτλ. ΓΌτι τδν μέν αστόν, δστις οφείλει ύποταγην τώ 
τυράννω, κελεύει, τώ δέ ξένω, ον δέν δύναται νά κελεύση, ύπι· 
σχνεΐται άμοιβάς’"Οτι δέν κελεύει απλώς και τυραννικώς τδν εί- 
δότα άστδν νά φανέρωση τόν φονέα, άλλ’ ύποτιθείς, δτι όκνεΐ νά 
προδώση συμπολίτης συμπολίτην, ως και έν στίχ. 233 και 234 
ύποτίθησι τδν είδότα τδν φονέα σιωπώντα δεδιότα φίλου, πειρά- 
ται νά έξαγάγη αύτοϋ τόν φόβον τοϋτον και νά προτρέψη είς 
την φανέρωσιν λέγων, δτι ούδέν άνυπόφορον θά πάθη δ φονεύς, 

άλλά θ’ άπέλθη της χώρας άσφαλης.
Έκτος δέ τούτων ύπέρ της γραφής ταύτης τών στίχ. 228 

και 230 συνηγοροϋσι τά έξης· Υπέρ μέν της έν στίχ. 228 γρα
φής : αστός κατ' αστόν συνηγοροϋσι τά έν στίχ. 233 και 234 
και ιδίως τό: εϊ τις δείσας φίλου άπώσει τουπος τόδε. Κατά 
τοϋτο δέ τό χωρίον καί κατά τό: πείσεται γάρ άλλο μέν ούδέν, 
γης δ’ άπεισιν άσφαλης καί κατά τό σχήμα της άποσιωπησεως, 
οπερ άναμφιλέκτως καθ’ ημάς έχομεν ένταϋθα τό : Κεί μέν φο-
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βεΐται τούπίκλημ’ ύπεξελεΐν^) αστός κατ’ αστού, όφείλομεν νά 

έρμηνεύσωμεν ώδε’ Και έάν μέν όκνή υπό φόβου, μήπως θανατω- 
θή δ συμπολίτης, νάποκαλύψη τό έγκλημα συμπολίτης κατά συμ
πολίτου, άς μή φοβήται. Επειδή δέ τό : εί (δείσας) χαντον 
ναται νά παρερμηνευθή και επειδή παρερμηνευόμενον ύποστηρίζει 

την γραφήν’ αντός καδ’ αύτοϋ, κρίνομεν άναγκαΐον νά σημειώ- 
σωμεν, ότι ή ορθή έρμηνεία τών στίχ. 233—235 είνε η έξης* 
Έάν δέ πάλιν ύμεΐς οί είδότες τόν φονέα σιωπήσητε καί όλιγω- 
ρησητε τού κηρύγματος τούτου είτε διότι τυγχάνοντας τοϋ φο- 
νέως φίλου ύμών φοβεΐσθε, μήπως θανατωθή δ φίλος είτε διότι 
φοβεΐσθε καί περί υμών αυτών ακόμη, μήπως πάθητε υπό τών 
συνωμοτών(2), ακούσατε κτλ, καί ούχί αύτη* Έάν ύμεΐς, δ είδώς 
τόν φονέα καί δ φονεύς αύτός, σιωπήσητε καί έάν τυγγάνοντος 
τοϋ φονέως φίλου τοΰ είδότος φοβηθείς περί τοϋ φίλου δ είδώς η 
καί περί εαυτού δ φονεύς κτλ. Τούτο δ’ άποδείκνυται έκ της έπι- 
δόσεως* έν δέ τώ : (εΐ) τις δείσας φίΛον η χαύτοϋ εχομεν δμο- 
λογουμένως έπίδοσιν έκ μείζονος είς εΛασσον. ’Αλλ’ έπίδοσις 
έκ μείζονος εις έλασσον ένταϋθα γίνεται κατά την πρώτην έρμη- 
νείαν* διότι, επειδή εινε πιθανώτερον νά τιμωρηθή φανερωθείς δ 
φονεύς ή νά πάθγι φανεριόσας δ είδώς ύπδ τών συνωμοτών, δ εί
δώς έχει μείζονα μέν φόβον περί τοϋ φίλου ηττονα δέ περί εαυ
τού, έν ώ τούναντίον κατά τήν δευτέραν έρμηνείαν γίνεται έπί- 
δοσις εξ έΛάσσονος είς μεΐΐ,ον' διότι, επειδή δ μέν είδώς φοβεί
ται μόνον περί τον ylJov,o δέ φονεύς περί έαντοΰ, ό είδώς έχει 
έλάσσονα φόβον τον φονίως. Υπέρ δέ τής έν στίχ. γραφής: άλ
λος συνηγοροΰσι τά έν στίχ. 817 καί 818*

τος τούτου συνηγοροΰντα υπέρ τής νέας γραφής τών στίχ. 228 καί 230.
(I) Περί τής διορθώσεως τοϋ: ύπεξελών εις: ϋπεξελεΐν ποιούμεθα 

λόγον έν τοΐς έπομένοις.
(2) 'Ότι δέ ό Οιδίπους τούτο έννοεΐ διά τοΰ ; δείσας χαύτοϋ 

Εξάγεται έκ τούτου, ότι ό τύραννος ύπώπτευσεν, δτι'ό Λάιος έγένετοθύμχ 
τής φιλοδοξίας τίνος άποπειραθέντος διά συνωμοσίας και δολοφονίας νά 
καταλάβη τόν θρόνον (στίχ. 124, 125}. Τοΰτο δέ ύποπτεύσας έκφέρει 
ένταϋθα τήν ύπόθεσιν ταύτην.

(Αθηναίου τόμος Θί τεύχος ε'.) 29
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"Ον μή ξένων έ'ςεστι μηδ’ αστών τινα 
δόμοις δέχεσθαι μηδέ προσφωνεϊν τινα,...

ά δείκνυσιν, οτι ό Οίδίπους πρώτον μέν προεκηρυξε τοΐς άστοΐς 
και τοΐς ξένοις (άπό τού στίχ. 223 μέχρι τού 233), ϊνα ό εΐδώς 
αύτών φανερώστι τον φονέα, έπειτα δέ άπηγόρευσε (236 και έπ.) 
και τοΐς μέν καί τοΐς δέ : δόμοις δέχεσθαι, προσφωνεΐν και κοι· 
νωνεΐν αύτώ* ά'λλως δέν αδύνατο νά είπα τά έν τοΐς στίχοις 817 

και 818.
Περί δέ τοϋ στίχ. 227 παρατηροϋμεν, ότι τηροΰντες τήν 

γραφήν τών χειρογράφων ειμεθα αναγκασμένοι νά συντάξωμεν 
καί συμπληρώσωμεν βεβιασμένως καί άπιθάνως το χωρίον ώδε’ 
Κεί μέν φοβείται λέγειν τούπίκλημα άστός κατ’ αστού ύπεξε- 
λών τον φόβον λεγέτω. Διό νομίζομεν, οτι πρέπει άντι τού ; ύπε- 
ζεΛων γράψωμεν: ύχΕζε.Ιεΐν^). Ουτω δέ τό χωρίον συντάσ
σεται φυσικώς καί άβιάστως καί συμπληρουμένης τής άποσιωπή- 
σεως, αν άναμφιλέκτως έχομεν ενταύθα, έχει ώδε’ Κεί μέν φοβεί
ται άστος κατ’ άστού ύπεξελεΐν τούπίκλημα, μή φοβείσθω.

Στίχ. 287.

ΑΛΛΟΥΚ€ΝΑΡΓΟΙΟΟΥΔ€ΤΟΥΤ€Π?ΑΞΑΜΗΝ
Μάτην πονούσιν οί έρμανευταί πειρώμενοι νά έρμανεύσωσι τόν 

στίχον τούτον, ώς έχει, δικαιολογίας έπινοούντες τού μέσου : 
έπραξάμαν, στίζοντες πρό αύτοΰ καί χωρίζοντες αύτό τών ηγου- 
μένων. *Εχομεν φθοράν τής γραφής, ώς καί δ Wolff παραδέχε
ται, ητις άποκαθίσταται ώδε’

ΑΛΑΟΥΚ€ΝΑΡΓΟΙΟΟΥΔ€ΤΟΔ€ΠΟΙΗΟΑΜΗΝ
Ήτοι’ άλλά δέν έθεώρασα άργόν ούδέ τόδε, άλλά δέν αμέλησα 
ούδέ τούτου.

Εικάζομεν δέ, οτι άφορμήν εις τήν άλλοίωσιν ταύτην τοΰ στί- 
χου έδωκεν ή σύνταξις τού έποιησάμην μετά τοΰ έμπροθέτου :

(I) Καί ό Bleydes εΐκασεν υπεξελεΐν, άλλά δι’ άλλον λόγον, οΰ ένεκα 
καί τδ όρθώς έχον : Κεί μέν φοβείται διορθοΐ είς: Και μή φοβεί
σθω. "Ετι δέ και ό Ilalm.
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έν άργοΐς, δτι δηλ. την έννοιαν αύτοϋ ένταϋθα μή έννοών αμαθής 
τις Βυζαντινός Γραμματικός έρμηνεύων ή μάλλον παρερμηνεύων 

το : έποιησάμην παρέγραψεν τή δα: έπραξάμην, νομίζων αύτδ 
ταύτόσημον μέν τω : έποιησάμην, σαφεστέραν δέ δεικνύον την 
έννοιαν της φράσεως, ύστερον δέ τδ πρός έρμηνείαν παρατεθέν : 
έπραξάμην παρεισέφρησε και έλαβε την θέσιν τοϋ : έποιησάμην, 
ως και αλλαχού τοιαϋτα συνέβησαν, ώς διδάσκει ή Παλαιογρα- 
φική.

Στίχ. 328. Πάντες γάρ ού φρονεΐτ* έγώ δ’ ού μη ποτέ 
ταμ’ ώς Sv εϊπω μή τά σ’ έκφήνω κακά.

σΟτι τδ χωρίον τοϋτο είνε έφθαρμένον άναμφίλεκτον, οτι δέ 
μείζονα φθοράν έποιήσαντο αύτω οί Κριτικοί διορθοΰντες άναμ- 

φιλεκτότατον. Ήμεΐς νομίζομεν, δτι αύτδ διορθοϋται έλαφροτά· 
ττρ μεταβολή, ήτοι έάν έν τω στίχ. 329 άντι τοϋ:

ΤΑΜΩ0ΑΝ€1ΠΩ
γράψωμεν:

ΙΤΑΜΩΟΤΑΔ€ΙΠΠ
Και τδ μέν φρονεΐν ένταϋθα σημαίνει: γνωρίζειν, ώς καί έν 

στίχ. 326, 316, 317 καί αλλαχού, τοϋ δέ δλου χωρίου ή έν
νοια κατά τήν γραφήν ταύτην είνε ή έξης’ Μέ παρακαλεΐτε πάν
τες, διότι πάντες δέν γνωρίζετε’ άλλ’ έγώ δ γνωρίζων ούδέποτε 
καί κατ’ ούδένα λόγον μετά παρρησίας (άσυστόλως, άνυποστό- 
λως) θά εΐπω ταϋτα (τά τοϋ φόνου), ϊνα μή φανερώσω τάς κα- 
κάς πράξεις σου (τά έγκλήματά σου, τάς κακουργίας σου). Λέ
γει δηλ. Άλλ’ έγώ ό γνωρίζων δυσκολεύομαι νά ομιλήσω μετά 
παρρησίας, διότι, έάν ομιλήσω μετά παρρησίας, θά φανερώσω 

τάς κακουργίας σου.

Στίχ. 478. . . πέτρας, ώς ταύρος,
μέλεος μελέφ πόδι χηρεύων.

'Ότι δ στίχος 478 νοσεί, παρετηρήθη πρδ πολλοϋ, ώς δεικνυ- 
σιν ή έν τοΐς χειρογράφοις ήδη γενομένη διόρθωσις τοϋ : πέτρας 

ώς ζανρος είς : πεζραΐος ό ζανρος.
29*
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’Αλλ’ ούτε ή διόρθωσις αύτη είνε όρθτί’ διότι δ σχολιαστές, 

οστις, ώς πεπείσμεΟα, είνε αρχαίος και είχε τήν γνησίαν γραφήν» 
παρατηρεί’ αΟικεία δέ ταϋτα τά ονόματα ά'ντρα και πέτραι· · »’ 
διότι τδ ά'ρθρον ούδαμώς αρμόζει ενταύθα και διότι τδ μέτρον, 
ού χάριν μάλλον ή τής έννοιας γίνεται ή διόρθωσις αυτή, δέν θε
ραπεύεται εντελώς, διότι, έν ώ ή τελευταία συλλαβή τοϋ έν τή 
στροφή αντιστοίχου στίχου είνε μακρά (νωμαν), έν τώ 478 στί
χω και μετά τήν διόρθωσιν μένει βραχεία’ ούτε ή τοϋ Dorville 
προτείνοντος: άτε άντί τοϋ : ώς, διότι καί ούτω τδ μέτρον δέν 
θεραπεύεται και διότι, άν πιστεύσωμεν τώ Wolff, τό : άτε δεν 
είνε Αττικόν έπί τοιαύτης χρησεως.

Άλλ’ έκτδς τούτων καί δ επόμενος στίχος είνε βεβλαμμένος, 
διότι τό : μί.ΐεος μεΛέω ποόί είνε άνοητότατον. Αντί δέ νά 
πονώμεν ματαίως καταδεικνύντες τά άτοπα τής γραφής τοϋ 

στίχου τούτου παρατίθεμεν τήν παρατήρησιν τοϋ σχολιαστοϋ, 
ήτις ύποδηλοΐ αρκούντως τήν ορθήν γραφήν τοϋ στίχου τούτου 
καί τοϋ ηγουμένου καί ήτις δέν έμελετήθη καί έξετιμήθη, ώς 
φαίνεται, δεόντως δπδ τών κριτικών. Ό σχολιαστής λέγει’ «Εκεί
νος δ πεφονευκώς παντα/οϋ κρυπτόμενος ού βούλεται εαυτόν έμ- 
φανίσαι. Τδ δέ έξιχνεύειν έπήγαγε καί τά άλλα ονόματα τροπι- 

κώς, ώς έπι άγρας ταύρων τών υπό πάντων ζητουμίνων 
και ώσπερ έν vJy κεκρυμμένων. Οικεία δέ ταϋτα τά ονόματα 
άντρα καί πέτραι». Ταϋτα δέ δηλοϋντα, οτι δ σχολιαστής είχε 
διάφορον τής περισωζομένης γραφής, καθ’ ήν δ χορός εΐκάζων, 
δτι δ φονεύς κρύπτεται έν δάσεσι καί σπηλαίοις, παρέβαλλεν αύ
τδν πρδς κυνηγόν φοιτώντα υπ’ άγρίαν ύλαν άνά τ’ άντρα καί 
πέτρας πρδς άγραν ταύρων, κατ’ ακολουθίαν παρέβαλλε τδν φο
νέα πρδς θηρευτήν ταύρων καί ούχί πρδς ταϋρον φοιτώντα είς 
τοιαϋτα μέρη, ύποδείκνυσι σύναμα, τίς ή ορθή γραφή τών στί
χων τούτων.

'Επόμενοι λοιπόν τώ σχολιαστή, τή απαιτήσει τοϋ μέτρου καί 
τοΐς διδάγμασι τής ΓΙαλαιογραφικής αντί τοϋ:

reTPAcncTAYPoc
Μ£ΛεθΟΜ€ΑεΏΙΠΟΔΙΧΗΡεΥΩΝ
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γράφομεν: Π£ΤΡΑΟΩΟΤΑΥΡΟΥΟ 

ΜεΛ€ΟΟΜ€ΛεΩΙΠΟΔΙΘΗΡ€ΥΩΝ
Ή έννοια δέ άπδ του στίχ. 476 είνε ή έξης’ διότι συχνάζει 

είς τάγρια δάση και είς τά σπήλαια και είς τούς βράχους δ φο- 
νεύς, ώς άθλιος κυνηγός ταύρων κυνηγών μέ άθλιον πόδα. Περί 
δέ τοΰ: ώς παρατηροϋμεν, οτι ένταΰθα έκειτο άναμφιλέκτως 
ομοιωματικός σύνδεσμος, άφίεται δέ τω δεινοτάτω κριτικώ και 
γραμματικώ κ. Κόντω ν’ άποδείξ·ρ, έάν δ υπό τοΰ Dor ville προ- 
ταθείς: άτε εχχΐ όρθώς ένταΰθα κατά τήν χρήσιν τών Αττικών.

Στίχ. 485. Ούτε δοκοΰντ' ούτ’ άποφάσκονθ’· δ,τι λέςω δ’, άπορώ.

Ούτε ή γραφή αύτη εινε ορθή ούτε ή τοΰ Bleydes είκασία : 
άπαρέσχονθ άντι τοΰ : άπο^άσζο^ά' άποδείκνυται.

Περί τής γραφής τών χειρογράφων παρατηροϋμεν τά έξής’ 
"Οτι τό : αποφάσκονθ ούδαμώς αρμόζει ένταΰθα, διότι αποβαί
νει έντελώς άνερμήνευτον. Δέν δυνάμεθα δέ νά παραδεχθώμεν, 
δτι έτέθη άντί τοΰ: άποδοκοΰνθ , ώς δ σχολιαστής έρμηνεύων 
«ούτε πιστά ούτ’άπιστα» πράττει, ούτε οτι τό : όοκοΰν^ έτέ
θη άντί τοΰ: καταφάσκοντ\ ώς ένιοι νομίζουσι, διότι ού μόνον 
άπίθανα καί άναπόδεικτα είνε ταΰτα, άλλά καί παρέχουσιν έν
νοιαν άσύμφωνον τοΐς έπομένοις’ διότι καί τό : ούτε όοκοΰντ 

ουτ^ άποόοχοϋνθ και τό : οΰτε καταφάσκοντ ουτ άποφάσκονθ 
= άβέβαια, άμφίβολα’ τοιαύτην δέ γνώμην δέν δυνάμεθα νά πα
ραδεχθώμεν, δτι έκφράζει ένταΰθα δ χορός, διότι άντίκειται ττί 

κατωτέρω ύπ’ αύτοΰ έκφερομένη έν στίχ. 489—495, ένθα λέ- 
γων’ Ούδεμία έρις ύπήρξε μεταξύ τών Λαβδακιδών καί τοΰ Οί- 
δίποδος, καθόσον έγώ γνωρίζω, ή τεκμηρίω χρώμενος νά έπιδο- 
κιμάσω τά λεγόμενα ύπό τοΰ μάντεως, δτι δ Οίδίπους είνε δ φο- 
νεύς τοΰ Λάιου άποφαινόμενος παρά τήν ύπόληψιν παντός τοΰ 
δήμου, δτι δ τύραννος είνε χρηστός καί άγαθός άνήρ, δείκνυσιν, 

δτι δέν θεωρεί αμφιβόλους καί αβέβαιους τάς άποκαλύψεις του 
μάντεως, άλλ’ απίθανους και άπαραδέχτους. Αύτη δέ εινε ή 
ορθή έρμηνεία τών στίχων τούτων, ώς καί έκ τής παρατηρήσεως 
τοΰ άρχ. σχολιαστοΰ’ «Άντί τοϋ : τίνος πράγματος κρίσει χρώ-
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μένος τοΐς λεγομένοις πιστεύσω κατά Οΐδίποδος; »,(*) συνοψίζον- 

τος έν ταύτη τάν έννοιαν πάντων τών στίχων τούτων, έξάγεται. 
Σφάλλεται δέ ό Wo]ff θεωρών τά του σχολιαστοϋ ώς ερμηνείαν 
μόνον τών έκπεσουσών του κειμένου λέξεων και συμπληρών: 

πίστιν παρέχων.
Περί δέ της διορθώσεως τοϋ Bleydes : άπαρέσκονθ' άντι τοϋ: 

άποφάσκονθ' παρατηροϋμεν, οτι και κατά την γραφήν ταύτην 
προέρχεται έννοια άσύμφωνος τοΐς έπομένοις, έν οίς, ώς είδομεν, 
δ χορός δείκνυται θεωρών τά τοϋ μάντεως απίθανα καί άπαρά~ 
δεκτά και ούχί απίθανα καί αρεστά (άσπαστά, αποδεκτά).

Εμείς νομίζομεν δτι άντι τοϋ:

ΟΥΤΑΠΟΦΑΟΚΟΝΘ
ην γεγραμμένον:

ΟΥΤ€ΓΑΡ€ΟΚΟΝΘ
Διότι κατά την γραφήν ταύτην δ χορός έν τη άρ/η της β' 
στροφής λέγει' θαυμάσια (έκπληκτικά, παράδοξα) τη άληθεία, 
θαυμάσια άνακυκα (έκσφενδονίζει) δ σοφός μάντις ούτε πιθανά 
(εύλογα) ούτε (κατ’ακολουθίαν) βεβαίως αρεστά (άσπαστά,απο
δεκτά)’ κατ’ ακολουθίαν λέγει’ δέν παραδέχομαι ταϋτα, διότι 

είσίν απίθανα^ ά'ρα λέγει τοιαϋτα, οία καί έν τοΐς έπομένοις έν 
τρισί χωρίοις. Διότι έν μέν τοΐς στίχοις 489—495, ώς εΐπομεν, 
λέγει, οτι δέν αποδέχεται τά τοϋ μάντεως, άναφέρων καί τδν λό
γον, έν δέ στίχ. 505 λέγει’ Άλλ’ έγώ τούλάχιστον ούδέποτε 
πριν ΐδω τούς λόγους μεμφομένων άποδεικνυομένους ηθελον συνο- 
μολογη'ση, παραδεχθη αύτούς καί έν στίχ. 510 λέγει’ Τδ κατ’ 
έμέ ούδέποτε καταγνώσομαι τοϋ Οΐδίποδος κακίαν (άλλά πάν
τοτε θά θεωρώ αύτδν χρηστόν καί αγαθόν).

Στίχ. 487· Πέτομαι δ’ έλπίσιν ούτ’ ένθάδ’ ορών ούτ’ όπίσω.

Τδ χωρίον τοϋτο, ώς έχει, διττώς δύναται νά έρμηνευθη η ου-

(I) Κακώς γράφτται έρωτηματικοΰ ή παρατηρησις αυτή τοΰ 
σχολιαστοϋ.
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τω’ Πετώ δέ υπό ελπίδων ούδαμοϋ άποβλέπων, ούδέν έξετάζων

>1 ούτω’ Πετώ δέ υπό έλπίδων ούτε εις τό παρόν ούτε είς τό 
παρελθόν (ούτε εις τό μέλλον) ρίπτων βλέμμα κα'ι έξετάζων 
περί τοΰ φόνου του Λάιου και τής υπό τοϋ μάντεως άποδόσεως 
αύτοϋ τω Οϊδίποδι.

Άλλά κατά μέν τήν πρώτην έρμηνείαν τό χωρίον τοΰτο παρέ
χει έννοιαν ατοπογ, διότι παρίστανται οί Θη6αΐοι γέροντες 
πίζοντες ανεξέταστων άνευ Αόγου^ κατά δέ τήν δευτέραν κα'ι 
άτοπον (διά τόν αύτόν βεβαίως λόγον) και άντιφατιχην τή αμέ
σως έπιφερομένη αιτιολογία, καθ’ ήν δ χορός ήρεύνησεν έν τή 
έαυτοΰ μνήμη τό τε παρελθόν καί παρόν.

Έκ τούτων πειθόμεθα, ότι ή γραφή τοΰ στίχου τούτου εινε 
ήλλοιωμένη. Νομίζομεν δέ, οτι τής άλνΐθοϋς γραφής έπιτυγχάνο- 

μεν γράφοντες’

ΠεΤΟΜΑΙΔεΛΠΙΟΝΟΥΤεΝΘΑΔΟΡΑΝΟΥΤΟΠΙΟΩ (τόν μά™)
Ένταϋθα τό : οράν σημ. μαντικώς δράν, μαντεύεσθαι. Και τό 
μέν: ένθάόε σημ. έν τούτω τω άντικειμένω, έν τώ ζητήματι τοϋ 
φόνου τοΰ Δα’ίου, περί ού τανΰν πρόκειται, περί ού ποιείται τάς 
αποκαλύψεις δ μάντις, τδ δέ : όπίσω κατά τε τδν σχολιαστήν κα'ι 

κατά τόν ορθόν λόγον σημ. έν τώ παρελθόντι, έν τοΐς προηγου- 
μένοις τοΰ φόνου. Κατά ταϋτα ή έννοια τοΰ χωρίου τούτου εινε ή 
έξής’ Πετώ δ’ υπό έλπίδων, ότι δ μάντις ούτε τά τοΰ φόνου μαν

τεύεται καλώς ούτε τά προηγούμενα αύτοϋ.
Ταύτην δέ τήν γραφήν και ερμηνείαν τοΰ χωρίου τούτου ύπο- 

στηρίζουσι τά επόμενα, ώς έξάγεται έκ τής σχετίσεως αύτοϋ πρός 
αύτά* διότι δ χορός λέγει* Επειδή ούδέποτε εμαθον, έάν υπήρ- 
ξεν έρις μεταξύ τών Λαβδακιδών και τοϋ Οίδίποδος, έλπίζω, 
οτι δ μάντις δέν μαντεύεται καλώς τά παρελθόντα, τά προηγού
μενα τοΰ φόνου* καί’ Επειδή έρις δέν ύπήρξεν, δ δέ Οίδίπους

(1) Τό: όπίσω δεν έχει ένταϋθα τήν σημασίαν: είς τό μέλλον, άλλά, 
ώς άποδειχθήσεται άριδήλως έν τοΐς επομένοις, σημαίνει: είς τό παρελ
θόν, ώς ζαΐ ό σχολιαστής δέχεται. Άλλ’ ε’νταϋθα, έπειδή εινε «διάφορον, μεταχειριζόμεθα και τήν σημασίαν έχείνην.
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είνε χρηστός και αγαθός άνήρ κατά τήν πάνδημον φήμην, έλπί- 

ζω, οτι δ μάντις δέν μαντεύεται καλώς τά τοϋ φόνου.
'Ότι δέ δ χορός μικρόν σεβασμόν τρέφει πρός τήν μαντικήν 

ικανότητα τοϋ Τειρεσίου, άποδείκνυται και έξ όσων γενικώς περί 
πάντων τών μάντεων "λέγει έν τοΐς έπομένοις, έν δλγ] τή β' αν
τιστροφή τοϋ στάσιμου τούτου’ (στίχ. 498 — 512)

Στίχ. 543. Οΐσθ’ ώς ποίησον;.......................

Τδν παρά τοΐς δραματικοΐς ευχρηστον τοϋτον τρόπον έκφρά- 
σεως προτροπής ή συμβουλής διέσωσεν άπαράλλακτον ή καθωμι- 
λημένη. Τό : οΐσθ’ ώς ποίησαν ·, έν αύτή λέγεται* ’Ξέρεις πώς κάμε ; 
τό : παρ’ Εύριπίδη έν 'Εκάβη στίχ. 229’ Οίσθ’ ούν ο δράσον; 
κατ’ αυτήν λέγεται* ’Ξέρεις λοιπόν τί (ή ποιό)κάμε; καί τό τοϋ 
Σοφ. (Οίδ. έπί Κολ. 75)* Οισθ’, ώ ξένε, ώς νϋν μή σφαλής = 
’ξέρείς, ξένε, πώς τώρα νά μή σφάλης ; κα'ι τάλλα ώσαύτως.

Ταΰτα έκρινα δέον νά σημειώσω ενταύθα, έπειδή παρετήρη- 
σα, δτι και έν συντακτικοΐς και έν σχολίοις ύφ’ Ελλήνων συντε- 
ταγμένοις έξ άγνοιας δέν μνημονεύεται, ένθα γίνεται λόγος περί 
τής φράσεως ταύτης τών δραματικών, ή δμοιοτάτη χρήσις αύτής 
έν τή καθωμιλημέν/), δι’ ής εννοείται κάλλιστα καί ερμηνεύεται 

ακριβέστατα ή παρά τοΐς άρχαίοις.

Στίχ. 567. Βαρέσχομεν, πώς δ’ ούχί j κούκ’ήκούσαμεν.

Άντί τοϋ πλημμελούς: πα^σγομεν νομίζομεν, δτι πρέπει 
νά γράψωμεν: άρ εσχο^εν καί νά θέσωμεν έρωτηματικόν μετ’ 
αύτδ ήτοι’

Άρ' έσχομεν; πώς δ’ ούχί; κούκ ήκούσαμεν.

Παρατηρητέα δ’ ένταΰθα ή ζωηρά έκπληξις τοϋ Κρέοντος ή 
έκδηλουμένη διά τής χρήσεως έν τή άποκρίσει τοΰ αύτοΰ καί έν 

τή έρωτήσει ρήματος καί διπλή έρωτήσει*

Άλλ’ ούκ έρευναν τοΰ θανόντος έσχετε;
Άρ’ έσχομενj πώς δ’ ούχί; κούκ ήκούσαμεν.

Στίχ. 572. Όθούνεκ’, εί μή σοι ξυνήλθε, τάς έμάς 
ούκ άν ποτ’ εΐπεν Λα ίου διαφθοράς.
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Οι στίχοι ούτοι, ώς έχουσιν, επιδέχονται διττήν ερμηνείαν η 
ταύτην’ "Οτι, έάν δέν έλάμβανε συνέντευξιν μετά σοΰ, τόν ύπ’ 
εμού έκτελεσθέντα φόνον τοΰ Λα'ίου ούδέποτε θά έφανέρωνε, συν- 
ταττόμενοι δηλ. ούτω’ Όθούνεκ’, εί μη σοί ξυνήλθε, τάς εμάς 
διαφθοράς Λα'ίου ούκ άν ποτ’ ειπεν’ η ταύτην’ "Οτι, έάν μή έλάμ- 
βανε συνέντευξιν μετά σοΰ, τόν έμόν φόνον ούδέποτε θάπέδι- 
δεν είς τόν Λάιον, συνταττόμενοι δηλ. ούτω’ Όθούνεκ’, εί μή 
σοί ξυνήλθε, τάς έμάς διαφθοράς ούκ ά'ν ποτ’ είπε Λα'ίου (δια
φθοράς). Άλλ’ επειδή τοιαύτη έννοια ούδαμώς αρμόζει ένταϋθα 
καί επειδή δέν δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν' "Οτι, έάν δέν έλάμ- 
βανε μετά σοΰ συνέντευξιν, ούδέποτε θάπέδιδε τόν φόνον τοΰ 

Λάιου είς έμέ, ώς ποιοΰσι τινές, συντάττοντες’ Όθούνεκ’, εί μή 
σοί ξυνήλθε, τάς Λάιου διαφθοράς ούκ άν ποτ’ ειπεν έμάς, διότι 
τό έμάς δέν δύναται νά χωρισθή τοΰ ένάρθρου ούσιαστικοΰ : τάς 
διαφθοράς καί ν’ άποδοθή ώς κατηγορηματικός προσδιορισμός 
τοΰ: διαφθοράς, έπειδή ή θέσις αύτοϋ μεταξύ τοΰ άρθρου: τάς 
και τοΰ μετ’ αύτού συναπτομένου ούσιαστικοΰ : διαφθοράς και 
μάλιστα ή αμέσως μετά τό άρθρον: τάς θέσις αύτοϋ ούδαμώς 
έπιτρέπουσι τούτο, άλλ’ οφείλει νάποδοθή ώς έπιθετικός προ
σδιορισμός τοΰ: διαφθοράς καί νά συνταχθή: τάς έμάς διαφθο
ράς, παραδεχόμεθα οτι ό στίχος 572 ύπέστη άλλοίωσιν καί οτι 

έν τή θέσει τοΰ άρθρου: TAC ύπήρχεν ή μετοχή: ΦΟΑΟ, 
ήτις φθορά χειρογράφων καί άμαθεία καί αμβλυωπία βιβλιογρά- 
φων μετετυπώθη είς τό άρθρον: TAC· Διό γραπτέον’

‘Οθούνεκ’, εί μή σοι ξυνήλθε φθάς, έμάς 
ούκ άν ποτ’ ειπεν Λάιου διαφθοράς.

καί έρμηνευτέον’ Ότι, έάν μή έλάμβανε μετά σοΰ συνέντευξιν 
προηγουμένως, ούδέποτε θ’ άπέδιδεν είς έμέ φόνους Λάιου.

Ότι δέ τό: έφθη ξυνελθών λέγεται καί: ξυνήλθε φθάς, ούδα
μώς, νομίζομεν, είνε αναγκαίου νάποδείξωμεν.

Στίχ. 582. Ενταύθα γάρ δή και κακός φαίνει φίλος.

Αί διδόμεναι τώ στίχω τούτω έρμηνεϊαι ύπό τοΰ W under? 
Schneidevin καί Nauck καί άλλων είσί πλημμελέσταται.
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Ούδαμώς εινε ορθόν, οτι ό Οίδίπους έν τώ στίχω τούτω λέγει, 

ώς ό Wunder ερμηνεύει* «Έξ αυτού τούτου γίνεται φανερόν, 
οτι είσαι άπιστος φίλος, οτι θέλεις νά κοινωνής τής βασιλείας»’ 
διότι ούδεμία λογική σχέσις υπάρχει μεταξύ τούτων και τής 
άποκρίσεως τού Κρέοντος’ διότι συμπληρουμένου τού: ούχ τοϋ 
έν τή αρχή τής άποκρίσεως τού Κρέοντος κατά τήν έρμηνείαν 
ταύτην κα'ι συγκεφαλαιουμένης τής άποκρίσεως τοϋ Κρέοντος ό 
μέν Οιδίπους λέγει* Έξ αύτού τούτου γίνεται φανερόν, ότι είσαι 
άπιστος φίλος, διότι θέλεις νά κοινωνής τής βασιλείας, ό δέ Κρέων 

αποκρίνεται* Δέν γίνεται έκ τούτου φανερόν κτλ., έάν άναλογι- 
σθής, οτι μοί είνε αίρετώτερον νάπολαύω τών άγαθών τής βασι
λείας άμερίμνως καί άφόβως σού βασιλεύοντος ή νάπολαύω αύ
τών μετά μερίμνων καί φόβων έγώ βασιλεύων. Επειδή άρα μοί 
εινε αίρετώτερον κτλ. δέν γίνεται φανερόν κτλ. Ούδαμώς όρθό- 
τερον έρμηνεύουσιν δ Schneidevin καί Nauck έρμηνεύοντες’ 
Ακριβώς διότι είσαι ομοιος ήμΐν τοΐς δύο, είσαι άξιος μειζονος 
μομφής’ διότι συμπληρουμένου τού : ονκ κα,χοι. τήν ερμηνείαν 

ταύτην καί συγκεφαλαιουμένης τής άποκρίσεως τοϋ Κρέοντος ό 
μέν Οίδίπους λέγει* Ακριβώς διότι είσαι ομοιος ήμΐν τοΐς δύο, 
είσαι άξιος μείζονος μομφής, ό δέ Κρέων άποκρίνεται" Δέν είμαι 
κτλ. έάν άναλογισθής, οτι μοί είνε αίρετώτερον κτλ. Επειδή άρα 
μοί είνε αίρετώτερον κτλ. δέν είμαι κτλ. Τοιαϋται είσίν καί αί 

άλλαι έρμηνεΐαι.
Οί έρμηνευται παρηρμήνευσαν τδ χωρίον τούτο, ιδίως διότι 

δέν ένόησαν τήν σημασίαν τοΰ : ίκταϋθα καί τοΰ: γάρ. Έν τω 

στιχ. τούτω τδ μέν γάρ κεΐται βεβαιωτικώς έχον εί^ωηχώς βε· 
βαιωτικήν σημασίαν. Ούδαμώς δέ δυνάμεθα ένταΰθα νά λάβω- 
μεν τδν γάρ αίτιολογικώς, διότι τότε αιτιολογεί παραλειφθεΐσαν 
πρότασιν ή τήν πρότασιν’ Έξισοΐ ή τήν: Ούκ έξισοΐ. Άλλά ού
δαμώς δυνάμεθα λογικώς σκεπτόμενοι νά λάβωμεν τά έν τώ 

582 στιχω ώς αιτίαν, τήν δέ πρότασιν* Έξισοΐ ή* Ούκ έξισοΐ ώς 
αίτιατόν. Ό Οίδίπους δέν άποκρίνεται, τί φρονεί περί τής έξισώ- 
<ιεως ταύτης, περί ής έρωτα δ Κρέων, άλλά, ώς δειχθήσεται άρι- 
δήλως έν τοΐς έπομένοις, καθάπτεται πικρώς τής έξισώσεως εκεί-
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νης, ή'ν, ώς ύποπτεύει, επιδιώκει ό άδελφός τής Ίοκάστης. Τδ 
δέ: ένταϋθα σημ. έν τούτω τώ έξισοΰσθαι, έν τούτω τώ άντι- 

κειμένω, έν τώ ζητήματι τής έξισώσεως, περί ής ό λόγος. Έκ 
δέ τών έν αύτώ μορίων τό μέν : καί συναπτέον μετά τοϋ ένταΰ~ 

θα^ ού τήν έννοιαν περιορίζει, τό δέ : δί] μετά τοϋ: είς δ
παρέχει έμφασιν. Κατά ταϋτα ό Οίδίπους έν τώ στίχω τούτω 
λέγει’ Τή αλήθεια έν ταύτη ακριβώς τή έζισώσει εμφανίζεσαι 
έπίβουλος συγγενής, εννοεί δέ ταϋτα' Μή άρκούμενος ταύτη τή 
έζισώσει, ήν έχεις, ήτοι μή άρκούμενος άπολαύων τών αγαθών 
τής βασιλείας, άλλά θέλων νά έξισωθής, τέλεον αύτοΐς γινόμενος 
σύ αυτός βασιλεύς, ού δύνασαι νά τύχης διά τών έκ τής συγγέ
νειας έπί τοϋ θρόνου δικαιωμάτων σου, έπιβουλεύεσαι ήμάς πει- 
ρώμενος διά συνωμοσιών, δολοφονιών καί τών τοιούτων νάρπά- 
σης τόν θρόνον. Τήν έννοιαν δέ τοϋ λόγου τοϋ Οίδίπ. δέν ένόησαν 
μέν οί έρμηνευταί, άλλ’ ό Κρέων, ό «δεινά έπη πεποσμένος κα- 
τηγορεϊν αύτοϋ τόν Οίδίποδα» (513, 514), ό μαθών, ά έν στίχ. 
385—387 καί 399—400 ειπεν δ Οίδίπ., ένόησε πολύ καλώς 
καί πειρώμενος νάποκρούση τήν μομφήν ταύτην λέγει' Δέν είνε 
άληθές τοϋτο, διότι έάν σκεφθής, ώς έγώ, θά ίδης, ότι μοί εινε 
αίρετώτερον νάπολαύω τών άγαθών τής βασιλείας άφόβως καί 

άμερίμνως σοϋ βασιλεύοντος ή νάπολαύω αύτών μετά μερι- 
μνών καί φόβων έγώ βασιλεύων. Ύπομιμνήσκομεν δέ, οτι δ,τι 
δ Οίδίπ. ύπαινίσσεται μόνον ένταϋθα περί τοϋ Κρέοντος, σαφώς 
καί διαρρήδην έξέφρασε περί αύτοϋ έν τοΐς ήγουμένοις έν στίχ. 
385—387 καί 399—400. Ό Οίδίπους ύποπτεύει, δτι δ Κρέων 

έπιβουλεύει τής ζωής τών συγγενών βασιλέων σκεπτόμενος, δτι 
ούτος ώς έπίδοζος διάδοχος τοϋ άπαιδος Λάιου έπεισε τινάς, ό
πως φονεύσωσιν αύτόν καί οτι διά τοϋτο δέν άνεκαλύφθη δ φο
νεύς καί δτι ούτος δ προτείνας αύτώ νά προσκαλέση τόν μάντιν 
συνεννοηθείς έπεισεν αύτόν, δπως άποδώ>η αύτώ (τώ Οίδίποδ) 
τόν φόνον τοϋ Λάιου, ϊνα έκβληθέντος κατά τόν χρησμόν τής 
χώρας λάβη τόν θρόνον ώς κηδεμών τών άνηλίκων τέκνων αύτοϋ.

Έν τέλει δέ παρατηροϋμεν, δτι κακώς μέν δ Heiosoetd έν 
στίχ. 583 διορθοϊ τό : £γώ είς: πλημμελώς δέ δ WoliT
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έκ τοΰ: σαυτώ συμπληροϊ τό : ώς έγώ διά τοΰ: ώς έγώ σοι, 
διότι όρθώς συμπληροΰται: ώς έγώ έμαυτώ (δίδωμι Τζόγον).

Στίχ. 639. 'Όμαιμε, δεινά μ’ Οιδίπους, ό σδς πόσις, 
δρασαι δίκαιοι δυοΐν άποκρίνας κακοϊν,...

Τδ έν τω δευτέρω τών στίχων τούτων όυοΐν πρέπει νά λά· 
βωμεν έν συνιζήσει’ άλλ’ έπειδη', ώς παρετηρήθη, ή συνίζησις 
παρά Σοφοκλεϊ δέν άπαντα, διορθοΰσιν ό μέν Diudorf’

δρασαι δίκαιοί, θάτερον δυοΐν κακοϊν,...

δ δέ Bellermann·

δρασαι δίκαιοί, δείν’, άποκρίνας κακοϊν,...

Άλλ’ έκ τών διορθώσεων τούτων ή μέν τοΰ Diodori είνε 
τολμηρά, ή δέ τοΰ Bellermann άποκρουστέα διά τήν έπανάλη- 
ψιν τοΰ : όεινά, οπερ ήδύνατο μέν νά έπαναληφθή, άλλά χάριν 
έμφάσεως' πλήν άλλ’ όμως δέν έπιτυγχάνεται τοιοΰτόν τι έν 
ταΰθα, έπειδή τό: όεινά επαναλαμβάνεται έκτεθλιμμένον έν τώ 

640 στίχω. 'Ως έκτεθλιμμένον δέ κα'ι έν μέσω κομμάτων κείμε
νον ούδεμίαν εμφασίΎ άΧλα μάλλον ατονίαν παρέχει.

Είκάζομεν, οτι άντι τοΰ : ΔΥΟΐΝ ήν γεγραμμένον : ΤΟΙΝΔ

ΔΡΑΟΑΙΔΙΚΑΙΟΙΤΟΙΝΔΑΓΌΚΡΙΝΑΟΚΑΚΟΙΝ

ήτοι: Κρίνει δίκαιον νά προξενήση είς έμέ δεινά έκλέξας έκ 

τών κακών τούτων ή κτλ.
Ή διόρθωσις αύτη ούτε τολμηρά εινε, τουναντίον υποστηρίζε

ται ύπδ τής Παλαιογραφικής, ούτε προσκρούει τινί, ώς νομίζομεν.

Στίχ. 644. Μή νΰν δναίμην, άλλ’ άραίος, εϊ σέ τι κλπ.

Ουδόλως εινε ορθόν, οτι τδ μακρδν χρονικδν: νϋν κεϊται έν- 
ταΰθα άντι τοΰ βραχέος συλλογιστικού : νυν διά τδ μέτρον, διότι 
ούδέ ή έννοια τούτου αρμόζει ένταϋθα. Άντι τοΰ : ΝΥΝ ήν γε
γραμμένον, νομίζομεν: ΜΗΝ, δι’ ού καί έννοιαν άρμόζουσαν 
εχομεν ένταϋθα και τώ μέτρω δέν προσκρούομεν. Γνωστδν δ’ είνε, 

οτι συνήθως τδ : μήν τίθεται έπί ευχών.
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Μηττω μ, Ιρωτα- τον δέ Λάϊον φύσιν 
τίν εϊχε, φράζε, τίνα δ’ άχμήν ήβης έχων·

’Εκ τών πολλών εικασιών, αι μέχρι τοΰδε έγένοντο πρδς διόρ
θωσή της άναμφιλέκτως πλημμελούς γραφής τών χειρογράφων 

τοΰ στίχου 741, ούδεμία είνε επιτυχής. Τούτου δ’ αιτία εινε, 
οτι ουδεις τών επιχειρησαντων νά διορθώσωσι τδ γωρίον τοΰτο 
κριτικών διεγνω, ποΰ έγκειται ή βλάβη. Τδ χωρίον διορθοΰταν 

καλλιστα, ώς νομίζομεν, άν άντι τοΰ:

ΤΙΝΑΔΑΚΜΗΝΗΒΗΟεΧΩΝ
γράψωμεν’

ΤΙΝΑΚΟΜΗΝΒ€ΒΗΚ€ΧΩΝ
Μετά την διόρθωσιν ταύτην παρατηροϋμεν τά έξης’ ΓΌτι ε- 

χομεν έρωτησιν περί της κόμης τοΰ Λαϊου’ οθεν έρώτησιν και 
άπόκρισιν περί κόμης’ "Οτι έρωτάται τίνα κόμην είχεν δ Λάιος, 
orar ε6η είς Λε.ίφονς. Καί ύπομιμνήσκομεν, δτι δέν ήδύνατο ό 
Οίδίπους νά ερώτηση ούτε περί της ηλικίας ούτε περί της κόμης 

τοΰ Λαϊου άπΛώς, άλλ’ ώφειλε νά προσθη τοΰτο. σΟθεν κατά 
μέν την διόρθωσιν ταύτην ή έρώτησις γίνεται, ώς άπαιτεΐται, 
κατά δέ τήν γραφήν τών χειρογράφων καί κατά τάς άλλας διορ
θώσεις καί κατά τοΰτο έλλιπώς καί κατ’ άλλα, ά παραλείπομεν 
συντομίας χάριν, πλημμελώς’ και τρίτον' σΟτι αί ερωτήσεις του 
Οίδίποδος γίνονται άσυνδέτως, δπερ δείκνυσι την ταραχήν καί 

τό άνυπόμονον του τυράννου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΠαΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.

(άπόφοιτος τής φιλολογίας).
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QUAESTIONUM CICERONIANARUM.

PARS III.

De Oratore II § 6

«talem vero existere eloquentiam, qualis fuit in Crasso 
«et Antonio, non cognitis rebus omnibus [, quae ad 
«tantam prudentiam pertinerent], tantamque dicendi 
«copiam, quanta in illis fuit, non potuisse confirmon.

Novissimi editores comma post pertinerent omittunt, 
ut tantam prudentiam tantamque dicendi copiam coniun- 
gi velle videantur. Quae ratio perversissima est. Quis 
enim ferret Ciceronem baec balbutientem: «non potuit 
talis eloquentia existere non cognitis omnibus rebus 
quae ad talem eloquentiam (hoc est enim dicendi copia) 
pertinerent»? Imo nexus orationis hic est: «talem vero 
existere eloquentiam, qualis fuit in Crasso et Antonio, 
tantamque dicendi copiam, quanta in illis fuit, non po
tuisse confirmo». Deiude quae verba uncinis inclusi 
spuria iudico. Neque enim homo sanus, nedum Cicero, 
sic loqui potuit. Crassus Antoniusque cognorant omnes 
res, quae ad tantam prudentiam, h. e. ad tot tanta- 
rumque rerum scientiam, quanta in illis fuit, pertine
bant; hoc est aliis verbis·, cognorant omnes res, quas 
cognorant. Addidit haec qui nimium putaret omnium 
rerum cognitionem in Crasso et Antonio fuisse affirma
ri. At hoc ipsum Ciceronem voluisse ex eis, quae pro
xime antecedunt, apparet.

§ 9

«Quod hoc etiam spe aggredior maiore ad probandum, 
«quia non de Ser. Galbae aut C. Carbonis eloquentia 
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«scribo aliquid,................sed edo haec eis cognoscenda, 
«qui eos ipsos, de quibus loquor, saepe audierunt».

Quod referendum est necessario ad ea quae proxime 
antecesserunt : «ut, cum etiam nunc vivam illorum me
moriam teneremus, hanc immortalem redderem, si pos
sem». At hoc non probandum erat, sed efficiendum. 
Quod cum intellegeret Bakius verba ad probandum de
levit. Pideritius autem, qui haec retinuit, sic enarrat: 
«Cicero hofTt dass man die Wahrheit seiner Darstellung 
.......... um so eher anerkennen werde u. s. w» rectissi
me, si scriptum exstaret ad verum probandum, quod 
ipsum reponendum censeo. Sed etiam initio huius loci 
aliquid mutandum puto/ut et sententiae aptius nectan
tur, et oratio sine ullis salebris fluat. Sic igitur totum 

locum refinxerim :

Quo etiam spe aggredior maiore ad verum probandum. 

Quo est = quod etiam nunc vivam illorum memoriam 
tenemus. Postquam ex quo factum est quod, addidit ali
quis demonstrativi pronominis ablativum (hoc), quem 
in hac orationis forma Latinitatis ratio postulare vide

batur.

§ 17
«ex omnibus Latinis verbis huius verbi vim vel maxi- 
«mam esse putavi. [Quem enim nos ineptum vocamus, 
«is mihi videtur ad hoc nomen habere ductum, quod 
«non sit aptus, idque in sermonis nostri consuetudine 

«perlate patet.]»

Haec vocabuli q. e. ineptus notatio quid ad illud con
firmandum valeat, quod Crassus dixerat, vim huius 
verbi vel maximam esse, minime video, et verba «id
que. . .patet» prorsus idem sonant, quod illa : «huius
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verbi vim vel maximam esse putavi». Itaque totum 
hunc locum a docto lectore, qui se haec alibi legere 
meminisset, propter similitudinem cum nostris in mar
gine adscriplum a librariis postea in orationis seriem 
receptum esse suspicor.—Ceterum tota haec de ineptis 
digressio tam inepta mihi quidem videtur, ut nihil ma
gis. Cicero clavos in Graecorum oculis optime cernebat, 
trabem in suo non item.

§ 30

«Ut igitur in eiusmodi re, quae mendacio nixa sit, 
«quae ad scientiam non saepe perveniat, quae opiniones 
«hominum et saepe errores aucupetur eqs.»

Mirum sane, ni ad scientiam saepe perveniat ea res, 
quae mendacio et hominum erroribus nitatur! Tollit 
has nugas Bakii egregia emendatio, qui pro eo quod 
in codicibus fertur : «ud scientiam non saepe perveniat» 
scribi jussit «scientiam saepe pervertat». Quam emen
dationem cur postea ipse auctor repudiaverit causam 
quaerens nullam invenio. Sententia est: ars oratoria 
saepe res certas atque exploratas incertas reddere, re
rum notiones claras atque distinctas confundere atque 
obscurare fallacibus argumentis conatur. Hoc sane modo 
scientia ex eorum qui audiunt mentibus extorquetur.

§ 42

«Infinitum mibi videbatur (Crassus) id dicere, in quo 
«aliquid generalim quaereretur.................... certem autem
«in quo quid in personis et in constituta re et definita 

«quaereretur».

Nondumne editores vidisse scribendum esse: «quid 
in personis et temporibus constituta re et definita»! h. e. 
in re constituta et definita personis et temporibus. Ver- 



QUAESTIONUM CICERONIANARUM. 391ha Crassi haec sunt (I § 138): «deinde esse omnem orationem aut de infinitae rei quaestione sine designatione personarum et temporum aut de re certis in per
sonis et temporibus locata».

§ 58«vehemens fortasse minus, sed aliquanto tamen [ est ], »ut mihi quidem videtur, dulcior». Delendum est, quod «corrumpit orationem.
S 64«Verborum autem ratio [et] genus orationis fusum at- »que tractum et cum lenitate quadam aequabili pro- «fluens sine........... aculeis [persequendum est]».Difficultates, quibus plurimis hic locus laborat praeclare 'exposuit Bakius. Cui ut assentior verba et et 

persequendum est delenda esse, ita postulandi verbum, quod ille ante genus poni iubet, non desidero. Hoc enim facillime ex antecedentibus subauditur. Quod quidem cum non intellexissent horum librorum corruptores inepta illa de suo addiderunt.
§ 67Delendum puto de hominum moribus, quod quaestionum genus ad ηθικην, cuius partes paullo ante commemoratae sunt, pertinet, cum h. 1. de civilibus disciplinis agatur.
§ 79Scr: «quis enim hoc non sua sponte viderEt, neminem »posse dicere, nisi et quid diceret, et quibus verbis et »quo ordine diceret, haberet ?». Imperfecta diceret et ha

beret ratione carebunt, nisi antecesserit viderEt.

(Ά0ηναί°υ τόμος Θ' τεύχος ε’.) 30
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§ S2

catientum vero crebro tota actione [excitandis menti- 
»bus indicum], non prima denuntiatione efficere pos- 

ssumus».

Quae uncinis inclusi verba Bakio Kayseroque delen- 
tibus assentior. Sed crebro quod ex paucis codd. rece
ptum est, cum maior pars credo exhibeant, iniuria fa
ctum. Neque enim crebro, sed perpetuo (tota actione) 
attentos esse oportet eos, qui audiunt. Reponendum est 
igitur credo, quod si cui forte ideo displiceat, quod 
plerumque ironice interponitur, non desunt exempla, 
ubi nullum ironiae vestigium reperias, velut huius 
ipsius operis 1 § 101, de Finn. IV § 138 («si igitur illa 
cultura vitium in vite insit ipsa, cetera, credo, velit, 
quae ad colendam vitem attinebunt, sicut antea)», ad 
Att. VI, 1, 7. Liv. I, 54, 7 («huic nuntio, quia, credo, 
dubiae fidei videbatur, nihil responsum est»). IV, 17, 
7 al. Pl. Pseudol. 415 sqq. FI.

Si de damnosis aut si de amatoribus 
Dictator fiat nunc Athenis Atticis, 
Nemo anteveniat filio, credo, meo*.

Berolini d. xn m. Martii a. mdccclxxxi.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

'Η αρχαιολογική ημών εταιρία ένέκρινε έν ταΐς τείευταίαις 
αύτης συνεδριάσεσι τδν τοϋ έτους τούτου προϋπολογισμόν της, 
καθ’ δν τά μέν έσοδα ανέρχονται είς δραχμάς 150,300, τά

*; pag. 303 1. 9 pro: § 39 scr: § 37. 
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δέ έξοδα εις δραχ. 165,400. Άναλόγως δέ τών εσόδων ώρισε 

{χετα τούτο τινα έργα μέλλει νά έκτελέση κατά πάν το έτος 
τούτο. Τούτων πρώτον έθεωρήθη ή τών έν Άθήναις συλλογών 
αυτής συγκέντρωσις και διακόσμησις* καί ευθύς ήδη μετεκομίσθη 
ή έν τώ Βαρβακείω εις δύο μεγάλας αΐθούσας τού νέου Πολυτε
χνείου, ένθα θέλουσιν έκτεθή πάντα εις νέας εύπρεπεΐς θήκας, 
οιαι αι αύτόθι τών Μυκηναίων αρχαίων καί τών Αιγυπτιακών.

Ειτα ένέκρινε νά επιχείρηση έν Τανάγρα άνασκαφάς τάφων 
και νά οίκοδομήση εύρύχωρον άπλούν οικοδόμημα πρός τοποθέ- 

τησιν τών πολλών αυτόθι άνευρεθέντων έργων της γλυπτικής, 
επιγραφών και άλλων διαφόρων αρχαίων. 'Ηδη δέ άπεστάλη 
έκεϊ ο έφορος κ. Π. Σταματάκης πρός έναρξιν τών έργων τούτων.

Είς τό παρά τήν Επίδαυρον ιερόν τού Ασκληπιού, ου σώζε
ται σχεδόν σώον τό κοΐλον τού θεάτρου και μέγα πλήθος έοει- 
πιων κτιρίων και άλλων διαφόρων αρχαίων, ένεκρίθη νά καθαρι- 
σθή αμέσως πάν τό θέατρον άπό τών καλυπτόντων αυτό πολλών 
θάμνων καί χωμάτων, έφεξής δέ νά έκτελεσθώσιν άνασκαφαϊ έν 
τώ ίερώ, ού πάν τό έμβαδόν κατέχοντες οί κάτοικοι τού παρα
κειμένου χωρίου Λιγουρίου, αυθόρμητοι παρεχώρησαν τή εταιρία 
είς άνασκαφήν, ούδέν δικαίωμα τηρήσαντες αύτοΐς έπί τών άνευ- 

ρεθησομένων, καθ’ ά και άλλοτε είπομεν έν τώ περιοδικώ τού
τω. Άπεστάλη δέ ήδη έκεΐσε δ έφορος κ. Π. Καββαδίας ϊνα κα- 
θαρίση έμπρώτοις τό θέατρον και περιγράψη αύτό, και προτείνη 
τή έταιρία δ,τι δυνατόν αμέσως γενέσθαι πρός έπιχείρησιν τής 
τού Ιερού άνασκαφής.

Επειδή δέ έξηγοράσθησαν ήδη παρά τής Κυβερνήσεως αί 
πλεϊσται τών οικιών, τών έπί τού ιερού χώρου τού έν Έλευσΐνι 
ναού τής Δήμητρας, υπολείπονται δέ όλίγαι μόνον, ένεκρίθη νά 
έξαγορασθώσι και αύται προςεχώς και εύϋύς μετά τούτο νά έπι- 
χειρήση άνασκαφάς ή έταιρία. Έλπίζομεν δέ οτι ταχέως θέλο- 
μεν γνωστοποιήσει τοΐς φίλοις τών άρχαίων τήν έναρξιν καί τού
του τού έργου.

Πρό έτους άνηγγέλθη οτι ή Κυβέρνησις αιτήσει τής εταιρίας 
ένέκρινε νά οίκοδομήση τήν βόρειον πλευράν τού παρά τήν οδόν
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Πατησίων μεγάλου έθνικοϋ Μουσείου. *Η οικοδομή αυτή έξετελέ- 
σθη ήδη και μετ’ ού πολύ μεταφέρονται καί τοποθετούνται έκεΐ 
τά πολλαχου τής πόλεως ύπάρχοντα μαρμάρινα έργα τής αρ
χαίας τέχνης. Ευκταΐον όμως νά συνταχθή και κατάλογος αύτών 
πρός οδηγίαν τών έπισκεπτομένων το Μουσεΐον εγχωρίων καί ξέ
νων παρ’ άνδρών δυναμένων και θελόντων νά έκτελέσωσι τα
χέως καί προςηκόντως το σπουδαιον τούτο έργον’ διότι αληθώς 
ή μέχρι τούδε έλλειψις καταλόγων τών έν ταΐς συλλογαΐς ημών 
κατέστη λίαν έπαισθητή.

Άποπερατωθεισών τών έν Όλυμπία άνασκαφών τών δαπά- 
ναις της Γερμανικής Κυβερνησεως έπί εξαετίαν γενομένων, έξητή- 
σατο ή έν Άθήναις Γερμανική πρεσβεία την έκτέλεσιν τοϋ 6 άρ
θρου της περί τών άνασκαφών τούτων συμβάσεως της Γερμανικής 
καί 'Ελληνικής Κυβερνησεως, καθ’ δ δωρηθήσονται τή Γερμανική 
έκ τών εύρεθέντων διπλών καί όμοιων δσα ή 'Ελληνική Κυβέρ- 
νησις θέληση. Περί έκτελέσεως τοϋ άρθρου τούτου ύπεβλήθη κατ’ 
αύτάς νομοσχέδιον είς τήν Βουλήν, καί τριμελής έπιτροπεία άπε- 
στάλη είς Όλυμπίαν, ϊνα έξετάση πόσα καί τίνα διπλά καί 
ομοια δύναται ή Κυβερνησις ημών νά δωρήση άνευ βλάβης τών 

ήμετέρων αρχαιολογικών συλλογών. Ή έπιτροπεία έπανελθοϋσα 
ύπέβαλεν είς τήν Κυβέρνησιν τό αποτέλεσμα τών έργασιών της.Ε. Κ.

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.
Τα κατα τόν μητροπολίτην Άδριανουπόλεως Διονύσιον, ήτοι τηλεγρα

φήματα, έπιστολαι, άπαντήσεις, άναφοραί και διάφορα έγγραφα, χρο
νολογούμενα άπό τής 5 Φεβρουάριου 1879 μέχρι τής 14 Ιουνίου 
1880. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1880. [8ον μέγα, σελ. 65.]

Περί χημικής συνθέσεως και τής σπουδαιότητος αύτής ε’ς τήν φαρμα
κευτικήν, ύπό Γ. Α. Κρίνου. Διατριβή έπι ύφηγεσία. Έν Άθήναις, 
έκ τοϋ τυπογραφείου Έρμου, 1880. [8ον, σελ. 138.]

Μονογραφία περί τής πόλεως Μιστρα, ύπο τοϋ γυμνασιάρχου Αγγέλου
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Δ. Καππώτου. ’Εν Καλάμαις, τύποις I. Α. Μιχαλακέα, 1880 [8ον, 
σελ. 84]. Τιμάται δραχμής.

'Ιερεμίου τοΰ Β' και τών διαμαρτυρομένων θεολόγων τής Βυρτεμβέργης 
τά γράμματα περί τής Αύγουστέας ομολογίας (1576— 1581) , δια
τριβή έπι ύφηγεσία, ύπδ Ίωάννου Ε. Μεσολαρά Δ. Φ. καί καθηγη- 
τοΰ. Άθήνησι, τυπογραφεΐον δ Παλαμήδης. 1881. [8ον, σελ. 60.]

Περί τής άληθοΰς πατρίδος τοΰ έξοχου καλλιτέχνου Παιωνίου, ύπδ Μαρ
γαρίτου Γ. Δήμιτσα. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Π. Ία- 
σεμίδου, 1881 [8ον, σελ. 24.]

Περί έπιστημονικοΰ προςδιορισμοΰ τών άρχαίων έλληνικών φυτών διά 
τών ονομάτων τοΰ λαοΰ κατά τόπους καί χρόνους καί τής έκ τού
του ώφελείας εις τήν ονοματολογίαν καί λεξικογραφίαν τής έλληνικής 
γλώσσης, ύπδ Σταματίου Δ. Κρίνου. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογρα
φείου Παρνασσού, 1881. [8ον μέγα, σελ. 29.]

Κήπος Χαρίτων ύπδ Κωνσταντίνου Δαπόντε τοΰ μετονομασθέντος Και- 
σαρίου. Έκδίδοται τδ πρώτον ύπδ Γαβριήλ Σοφοκλέους μετά προλό
γου, γλωσσάριου κλ π. Άθήνησι, 1880, έκ τοΰ τυπογραφείου Ερμου. 
[8ον μικρδν, σελ. λβ^ και 304.] Τιμάται δραχ. ν. 3.

Πραγματεία, άναγνωσθεΐσα είς δύο συνεδριάσεις τοΰ ελλ. διδ. συλλό
γου ύπδ Χαρίση Πουλίου, περί τής έν τοΐς δημοτικοΐς σχολειοις δι
δασκαλίας τής Σέρας ιστορίας. Έν Άθήναις, τυπογραφεΐον Σ. Ίασε- 
μίδου, 1880. [12ον, σελ. 106.] Τιμάται δραχμής.

Δημοτική β βλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, ύπδ 
Μιχαήλ Χατζή Ίωάννου. Έν Θεσσαλονίκη, έκ τοΰ τυπογραφείου «ή 
Μακεδονία» Θάνου καί Βασιλειάδου, 1881. [8ον, σελ. β' και 114.] 
Τιμάται 1/2 μετσήτιον.

The Journal of Hellenic studies. Text and Plates, Vol. I. Nos 
1—2- April and October, 1880. London by Macmillan and 
Co. 29 Bedford Street. [8o, p. XXVI, 313 and Vili plates 
folio.]

Άθηνά ή παρά τδ Βαρβάκειον εύρεθείσα έν σχέσει πρδς τήν Άθηνάν 
τοΰ Παρθενώνος, ύπδ Π. Καββαδία Δ. Φ., ύφηγητοΰ τής άρχαιολο- 
γίας έν τώ έθν πανεπιστημίψ καί έφορου τών αρχαιοτήτων. Έν Άθή
ναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Ένώσεως, 1881. [μικρ. 8ον, σ. 39, 
μετά είκόνος.]

Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, έποποιία Βυζαντινή τής 10ης εκατονταε
τηρίδας, κατά τδ έν Άνδρφ άνευρεθέν χειρόγραφον, ύπδ Αντωνίου 
Μηλιαράκη. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Έλλην. Ανε
ξαρτησίας, 1881· [8ον, σ. ις' καί 166 μετά πανομοιοτύπων δύο σε
λίδων τοΰ χειρογράφου] τιμαται ν. δραχ. 5.
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Paul FraUC Στοιχεία ρωμαϊκής γραμματολογίας ύπδ Ιακώβου X. 

Δραγάτση, καθηγητοΰ τοΰ ίν Πειραιεΐ γυμνασίου. Έν Άθήναις, τυ- 
■πογραφεΐον «ό Παλαμήδης, 1881. [μικρόν 8ον, σ. δ' και 173 ] Τι- 
μαται δραχ. 2.

Ueber den Aristeas Brief, von Dr. Sp. C. Papageorgios aus Grie- 
chenland. Miinchen, 1880 [8ov, σ. 58].

Περί έπιδράσεως τοΰ ελληνισμού έπι τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ, ύπδ 
J. Π. ‘Ραγκού, καθηγητοΰ της γαλλικής γλώσσης, ύπερ τοΰ έθνικοΰ 
στόλου. Τιμαται δραχμής νέας. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου 
Ν. Γ. Πάσσαρη, 1880. [8ον, σ. 16].

Μελέτη περί καταιγίδων και όδηγίαι πρδς αποφυγήν αύτών, ύπδ Σπ. Ε. 
Στάη, φοιτητοΰ τών μαθηματικών. Έν Πειραιεΐ, έκ τοΰ τυπογρα
φείου τής Σφαίρας, 1880. [8ον, σ. 15].

*Παρνασσδς, ήτοι απάνθισμα τών έκλεκτοτέρων ποιημάτων τής νεωτέ- 
ρας Ελλάδος ύπδ Π. Ματαράγκα. ]Έν Άθήναις, 1880. [1 6ον, σελ. 
ιδ' και 4040]. Τιμαται δρ. 10.

*Χατζάκος Ματθ. Ήλ., Νικηφόρος Φωκάς, αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου, 
δραμα τρίπρακτον έμμετρον. Άθήνησιν, 1880.

* Γαβριηλίδης, Β., Τορπίλλαι, κωμωδία ε’ις δυο πράξεις μετά προλόγου 
και ασμάτων. Έν Άθήναις, 1879. [σελ. ή και 59]. Τιμαται δρ. 2.

*Ν. Γ. Καμπας, Στίχοι. Άθήνησι, 1880. [8ον, σ. 108]. Τιμ. δρ. 1.
* Κόκκος, Δημήτριος I., Γέλωτες. Έν Άθήναις. 1880. [8ον, σ. ιέ κα'ι 68].
* Φερέοικος Κωνωπίων, Άσωτεία και Μετάνοια, κωμφδία είς τρεις πρά

ξεις. Έν Άθήναις, 1880 [8ον, σελ, δ' και 59]. Τιμαται νέας δραχμής.
•Σουρής Γεώργιος X. Άλλ’ άντ’ άλλων, κωμωδία μονόπρακτος. Έν 

Άθήναις, 1880. Γ8ον, σελ. 35].
* Στρατήγης Γεώργιος Κ., 'Ροδοδάφναι, συλλογή λυρικών ποιήσεων, 

Έν Άθήναις, 1880. [8ον, σελ. 79]. Τιμ. δρ. 2.
* Στρατουδάκης Έμμ. Κ., Κρητικαι έμπνευσεις. Έν Άθήναις 1880· 

[8ον, σελ. 64]. Τιμ. δρ. 2.
Θρησκευτική τοΰ λαού βιβλιοθήκη. — Βίος τοΰ έν άγίοις πατρδς ήμών 

Βασιλείου τοΰ Μεγάλου [μετά διαφόρων βοηθητικών σημειώσεων.] ύπδ 
Δημητρίου Είρηνίδου.—Φυλλάδιον Ε'. Έν Άθήναις, έκ τοΰ τυπο
γραφείου Έρμοΰ, 1881. [1 δον, σελ. 32.]



ΜετεωροΛογιχαΙ παρατηρήσεις χοινοποιηθ είσαι 

έχ τοΰ αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ιανουάριος. (Ε, Ν.) 1881.

Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

750,34 χμ.
764,47 (την 25ην)
739,03 (την 14w)

Θερμόμετρον έζ.

Μέση θερμοκρασία
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

11,71
21, 1 (την 16ην)
2, 5 (την 25ην)

'Ημέραι βροχής 10 (ποσδν του καταπεσόντος ύπατος 90,90), 
δρόσου 3 (0,54 χμ.), αστραπών 1. Άνεμοι έπνευσαν κατά 11 

ημέρας ΝΔ, 1 Δ, 3 ΒΔ, 8 ΒΑ, 1 Α, 1 ΝΑ, 6 Ν.

Φεβρουάριος.

Μέση θλίψις
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

Βαρόμετρον.

750,41
761,53 (την2Γν)
735,51 (την 9ην) 

Θερμόμετρον.

Μέση θερμοκρασία 8,50 
Μεγίστη » 16, 5 (την 12ην)
’Ελαχίστη » 0, 8 (την 23ην)

'Ημέραι βροχής 13 (ποσδν τοΰ καταπεσόντος ΰδατος 93,88 

χμ.), αστραπών 2, βροντών 1. "Άνεμοι έπνευσαν κατά 3 ήμέρας 
ΝΔ, 3 Δ, 2 ΒΔ, 2 Β, 17 ΒΑ, 1 Ν.
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Άνερχόμενος μέν έπι τήν έδραν ταύτην πληροΰμαι βαθυτά- 

της ευγνωμοσύνης πρός την Σ. Κυβέρνησιν και ιδία πρός τον φι- 
λομουσότατον 'Υπουργόν τής Παιδείας κ. Ν. Παπαμιχαλόπου- 
λον, δςτις έπεδαψιλεύσατό μοι τήν τιμήν ταύτην’ διό και έκ- 
φράζω δημοσία αύτω ταύτην μου τήν βαθυτάτην εύγνωμοσύνην* 
άποβλέπων δ’ άτενέστερον είς τόν λόγον καί τήν αιτίαν τής πα- 

ρούσης επιστημονικής όμηγύρεως καί άκριβέστερον τήν σημασίαν 
αύτής αναμετρών αισθάνομαι τήν προςοχήν μου ίσχυρώς άπό τοΰ 
παρόντος άφελκομένην καί σχεδόν άπερισπάστως συγκεντρουμέ- 
νην περί τό παρελθόν καί δή τό ήμέτερον έν τή φιλοσοφία πα
ρελθόν. Και δέν είνε άτοπον, νομίζω, τό πάθημά μου τοΰτο. 

Διότι τό φιλοσοφικόν ημών παρελθόν διττώς αποβαίνει τά μάλι
στα περ’-σπούδαστον είς ημάς’ πρώτον μέν καί καθολικώτερον ώς 
ύπόθεσις απλώς φιλοσοφική, δεύτερον δέ καί ιδιαιτέρως, ώς ήμέ
τερον αυτών παρελθόν έν τώ φιλοσοφικω τών πατέρων ημών βίω. 
Άλλα πρός τών πατέρων καθόλου τόν βίον πότε άλλοτε είνε 
τόσον εύκαιρον ν’ άποβλέπωσι πατρώζοντα τά τέκνα, οσον δταν 
έπιχειρώσι νά συνεχίσωσι καί προαγάγωσι κατά τό δυνατόν αύ
τών τό έ'ργον; Άπασχολοΰντες άρα ήδη έν προοιμίοις του σή
μερον έγκαινιζομένου φιλοσοφικού τούτου σταδίου τήν ήμετέραν 
διάνοιαν καί προςοχήν περί τόν φιλοσοφικόν τών πατέρων ημών 
βίον όμοιάζομεν πρός τούς σώφρονας εκείνους κληρονόμους, οϊτι- 
νες προθυμούμενοι ν’ άσκήσωσι τό έ'ργον του πατρός και νά προα- 
γάγωσι μέν αύτό, αύξήσωσι δέ τήν πατρικήν ουσίαν, σπεύδουσι 

πρό παντός νά καταμάθωσιν οποϊά τινα κατώρθωσεν ό πατήρ 
καί τίνα κατέλιπε κληρονομιάν, έπίκουρον είς τό νέον αύτών έρ-

(*) Λόγος είςιτήριος, ρηθεις τή 11 Μαρτίου έ. έ. ύπο Περικλεούς 
Γρηγοριάδου, καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας έν τω έθνικω πανεπιστημίω.

(Αθηναίου τόμος Θ' τεύχος ς’.) 31
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γον, ϊνα ουτω μάλιστα δυνηθώσι, ρυθμίζοντες καταλληλότερον 
τά της ιδίας έργασίας, νά προίδωσιν άμα πιθανωτερον αυτής την 
>/ Ρ εκοασιν.

Τις είνε λοιπόν ή δύναμις καί σημαντικότης τών Ελλήνων έν 

τή φιλοσοφία ;
Πρός τό ερώτημα τοΰτο θά σπουδάσω νά άποκριθώ οσον άν 

ουνηθώ σαφέστατα και βραχυλογώτατα.
Οί "Ελληνες οικοΰντες χώραν έλευθέραν μέν της πολλής τρα

χύτητας τών άνω τόπων, άλλοτρίαν δέ τής άβράς και θηλυνού- 
σης μαλθακότητος τών άνατολικωτέρων και μεσημβρινωτέρων 

λίκνων τοΰ πρωτογενούς πολιτισμού, οικοΰντες χώραν έναρμονίως 
συνάπτουσαν είς εν τά άγαθά τών άλλων, διέστησαν πρωϊμώτα- 
τα και τής θυμώδους αγροικίας εκείνων και τής άθύμου και νω- 
χελοΰς εύφυϊας τούτων καί ^εσεύσαντες χατά τους τόπους 
έμέσευσαν άμα κατά τε τόν άλλον καθόλου καί κατά τόν πνευ
ματικόν ιδία βίαν. Εί καί ή χώρα δέν είνε οίον ή μόνη πηγή, έξ 
ής άπορρέει ολόκληρος ή φύσις καί δύναμις τοΰ οίκοΰντος αυτήν 
λαοΰ, άναντιρρήτως όμως φέρει πλείστην είς ταύτας ροπήν ποι- 
κίλως καί σημαντικώς μεθαρμόζουσα έκάστοτε πρός έαυτήν τούς 
οίκοΰντας καί έπ’ αύτών έκτυποΰσα, ούτως είπεΐν, τήν ιδιόρ
ρυθμον σφραγίδα τής έαυτής φύσεως καί δυνάμεως. Διό καί ού
δέν ίσως άλλο δύναται νά λεχθή μετά μείζονος αλήθειας, ή τό 

πλειστάκις καί έκπαλαι ρηθέν, ότι τό ελληνικόν πνεύμα εινε οίο- 
νεί λαμπρόν κάτοπτρον τής ελληνικής χώρας καί ότι άρα δπως 
αύτη είνε εξαίρετος τις καί άρμονικωτάτη ένωσις αντιθέσεων καί 
σύμμετρος κράσις ετερογενών κλιματικών ιδιοτήτων, ούτω καί τό 

ελληνικόν πνεύμα καθόλου είπεΐν κυριώτατον φέρει χαρακτήρα 
τήν σύμμετρον σχέσιν τοΰ πνεύματος πρός τήν φύσιν, τήν εμμε
λή σύνθεσιν αίσθητικότητος καί πνευματικότητας, θυμού καί διά
νοιας (’Αριστοτέλους Πολιτ. Η. 7).

Τοιαύτης λοιπόν συνδρομής κυριωτάτων αγαθών εύμοιροϋντες 
οί "Ελληνες διηγέρθησαν μέν πνευματικώς πρωϊαίτερον τών βο
ρείων, παραλαβόντες δέ παρά τών παλαιοτέρων τής Ανατολής 
λαών οίονεί τά σπέρματα του πολιτισμού έσπειραν αυτά έν τή
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εύφορωτάττι χώρα τοϋ εαυτών πνεύματος, ήτις προϊόντων τών 
αιώνων άνέδωκεν έξ αυτών τά ζαλλίφυλλον έκεΐνο και γνησίως 
ελληνικόν δένδρον, οπερ άπήνεγκε καρπόν ολως νέον και άγνω
στον εις τά της Ανατολής έθνη. Είνε δ’ ό γνησίως ελληνικός ου- 
τος καρπός ή επιστήμη καθόλου λαμβανομένη. 'Η έλληνίκη επι
στήμη συνέχεται μέν ίστορικώς πρός τήν άξεστοτέραν εμπειρίαν 
τής Ανατολής, διότι προήλθέ πως έξ αύτής, άλλά προήλθεν έξ 
αύτής μόνον όπως, φέρ’ είπεΐν, έκ τοϋ άτέχνου φορητοϋ τών φύρ
δην πρός άλληλα συμπεπλεγμένων οικοδομικών ικριωμάτων καί 
περιπηγμάτων προέκυψε θείαν αίγλην και έξαίσιον κάλλος άπα- 
στράπτων ό θαυμαστός Παρθένων. Τοϋτ’ έστιν ό πνευματικός 
βίος τών άνατολικών λαών ήτο μέν βοηθητική πρός τόν ελληνι
κόν και προκαταρκτική έργασία, έργασία όμως ουσιωδέστατα 
καθ’ έαυτήν καί σχεδόν παντάπασι διάφορος τής τοϋ έλληνικοϋ 

πνεύματος. Διότι πρώτοι πάντων οί "Ελληνες έσπούδασαν νά 
νοήσωσι διά τοΰ λόγου τά πράγματα καί τάς περί αυτών γνώ
σεις νά συναρμόσωσι πρός άλλήλας εύμεθόδως καί συστηματικώς. 
Οΰτω δέ πλάσαντες τήν επιστήμην έστήριξαν δι’ αύτής χάσμα 
τεράστιον, διαχωρίζον τόν πρότερον πνευματικόν βίον τής Ανα
τολής άπό τοϋ τής Δύσεως. Ή πνευματική άρα διαφορά τών χω
ρών τούτων πρός άλλήλας δέν είνε βαθμού διαφορά, ώς λέγου- 
σιν, άλλ’ ειδοποιική διαφορά’ καί ταύτης πατήρ καί δημιουργός 
ΰπήρξεν ό ευφυέστατος καί έπιστημονικώτατος τών λαών τοϋ 
άρχαίου κόσμου, οί "Ελληνες.

Άλλ’ οί "Ελληνες ού μόνον τήν έπιστήμην καθόλου εύρον, 
άλλ’ έδημιούργησαν άμα καί τήν ήμετέραν ιδία έπιστήμην. Διότ^ 
πρώτοι αυτοί έπεχείρησαν έπιστημονικώς νά καταμάθωσι τάς 

πρώτας τών όντων άρχάς και νά νοήσωσι τό σύνολον τών όντων 
φιΛοσοφικως' πρώτοι αυτοί έτόλμησαν νά είςπηδήσωσιν είς τόν 
άχανή τών αιωνίων προβλημάτων ώκεανόν, όχούμενοι, ϊνα εϊπω 
κατά Πλάτωνα (Φαίδων. 85. D), ώς περ έπί σχεδίας, έπί τοϋ 

άνθρωπίνου λόγου’ πρώτοι οί "Ελληνες κατώρθωσαν νά περικό- 
ψωσι τά πτερά τής κούφως περιπετομένης φαντασίας τής Ανα
τολής’ πρώτοι αυτοί ζατίσχυσαν άντι τοϋ ερεβώδους καί άκριτου 

31*
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και άφιλοσόφου χάους τών ύπολήψεων και δογμάτων έκείνων νά 
δημιουργήσωσι κόσμοκ φιλοσοφικών γνώσεων και άληθειών. Τού
του δ’ ούτως έχοντος όπως δημιουργήσαντες τήν έπιστήμην 
καθόλου διέστησαν σημαντικότατα τών άρχαιοτέρων της Ανα
τολής λαών, ούτω δημιουργήσαντες και πλάσαντες ιδία την φι

λοσοφίαν άπέλαβον σημαντικωτάτην και αίωνίαν έν τη καθόλου 
ιστορία τής έπιστήμης ταύτης διαφοράν ού μόνον πρός τούς πρό
τερον άκμάσαντας άλλά και πρδς τούς μετ’ αύτούς έπελθόντας 
και έπελευσομένους λαούς πάντας, ώς εύχεται, και πατέρες τής 
φιλοσοφίας. Και ταύτης μόνης ένεκα τής περί τήν επιστήμην 
ταύτην υπηρεσίας τών 'Ελλήνων δέν είνε ίσως τολμηρόν νά εί· 
πωμεν, δτι ούδενδς έθνους τό δνομα συνέχεται πρός αύτήν ΐστο- 
ρικώς τόσον σφιγκτώς, δσον τό ελληνικόν.

Τής φιλοσοφίας δμως δέν είνε οί "Ελληνες εύρεταί μόνον καί 
πατέρες, άλλ’ άμα καί πρώτοι όιαμορφωταί, και διαμορφωταί 
θαυμάσιοι. Καί τίνα ημών δέν έκπλήττει ή ύγρότης καί άγχι- 
στροφία καί όζύτης καί βαθύτης τοΰ φιλοσοφικωτάτου πνεύμα
τος τοΰ έθνους τούτου καί έάν πρδς μόνα εκείνα τά συστήματα 
άποβλέψωμεν, άτινα παρ’ άλληλα καί μετ’ άλληλα οίονει άνε- 
φύησαν καί ήνθησαν καί έκαρποφόρησαν έντδς τοΰ παραδόςως 
γονίμου εδάφους τής βραχείας άμα καί πρωτοπείρου περιόδου, 
ήν διήλθεν ή φιλοσοφία πρδ τοΰ Σωκράτους, ήτοι περίπου άπδ 

τών αρχών τοΰ έκτου μέχρι τών μέσων τοΰ πέμπτου πρδ Χρί
στου αίώνος; Διότι κατά τδν άναλόγως λίαν βραχύν τοΰτον χρό
νον έν Μιλήτω άναλάμψαν πρώτον τδ ιερόν πΰρ τής φιλοσοφικής 
ζητήσεως τών δντων, άνέδραμε μέν γοργώς ολόκληρον τήν πρδς 
βορράν παραλίαν τής Μικράς Ασίας, ήψατο δέ τής Θράκης, με- 
τεδόθη δ’ είς τάς έλληνικάς νήσους, διεφοίτησε δέ πέραν τοΰ Αι

γαίου καί Άδριατικοΰ πελάγους καί τέλος είς τάς Αθήνας έμ- 
πεσδν καί ύλης τυχόν αυτόθι έπιτηδειοτάτης τοσοΰτον διετράφη 
και έπερρώσθτ, ώστε άνέλαμψε μέν πολύ ζωηρότερον, ή πριν, 
άπέβη δ’ έμμονώτερον, διότι αύτόθεν ώς άπδ λαμπροτάτης 
εστίας διετέλεσεν έπί αιώνας δλους φωτίζον καί θερμαΐνον τήν 
ανθρωπότητα. Μίλητος, 'Εφεσος, Κολοφών, Κλαζομεναί, Έλέα,
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Άβδηρα, Σάμος, Κρήτη, Κάτω Ιταλία, Σικελία και Δυτική'Ελ

λάς άντέλαμψαν κατά διαφόρους ώς έκασται χρόνους καί ολό
κληρος σχεδόν ή άρχαία 'Ελλάς διεφλέγη1 εύεργετικώς ύπό τής 
φιλοσοφίας, ής ό πρώτος σπινθήρ έξετρίβη έκ τής έλληνικής διά
νοιας έν Μιλήτω. Άπασαι αί πόλεις καί νήσοι καί χώραι αυται 
άπέβησαν οίον φάροι τινές άρίδηλοι, παρηγόρως καί ένθαρρυντι- 

κώς φαίνοντες είς τούς τολμηροτάτους εκείνους τοϋ πνεύματος 
ναυτίλους, οϊτινες πρώτοι έτόλμησαν νά είςέλθωσιν είς τόν ώκεα- 
νόν τών φιλοσοφικών προβλημάτων αυτοσχέδιοι καί κατά τήν ζο- 
φεράν πέριξ έπικειμένην νύκτα τής έτι άνεπις-ήμονος αρχαιότητας. 
Δέν είνε περιεργότατον τό θέαμα τής γεωγραφικής ταύτης δια
δοχής καί ευκινησίας; Άλλ’ ή γεωγραφική αύτη ευκινησία είνε 
οίονεί είκών τής πολλής ευτραπελίας καί εσωτερικής ζωής, ής 
Θαυμαστώς εύμοιρεϊ ή πρώτη περίοδος τής ελληνικής φιλοσοφίας. 
Διότι ούδείς περίπου τών άρτίως μνημονευθέντων τόπων άνέπλα- 
σε πιστώς τό φιλοσόφημα τοϋ άλλου, άλλά σχεδόν έκαστος έχει 
ίδιον σύστημα σημαντικότατα ώς έπί τό πολύ πρός τά τών άλ

λων διαφέρον. ΓΟσαι λοιπόν πόλεις φιλοσοφικαί, τόσαι περίπου 
φιλοσοφικαί σχολαί’ τόσαι περίπου διάφοροι άλλήλων άπόπειραι 
πρός φιλοσοφικήν τών δντων κατανόησιν. Και ΐνα τάλλα παρα- 
λίπω έν Μιλήτω μέν έδογματίζετο ύΛοζωΐκή φιλοσοφία’ έν Έφέ- 
σω δ’ έδιδάσκετο ή διηνεκής τών δντων ροή καί διεφωτίζοντο 
τά παράδοξα τοϋ γίγνεσθαι μυστήρια* ή δέ Κολοφών και ή 
Έλέα έπελαμβάνοντο τών αινιγμάτων τοϋ είναι αί δέ Κλαζο- 

μεναί έδημιούργουν τό πρώτον τόν δυαδισμδν τοϋ πνεύματος 
καί τής ύλης* τά δ’ Άβδηρα άπέβαινον πατρίς τοϋ ύΛισμου έν 

Ιταλία δ’ έμορφοϋτο φιλοσοφία τών μαθηματικών και τοϋ εί
δους τών δντων καί έν Άθήναις έπεγείροντο άμφιβολίαι περί 

τής δυνάμεως τοϋ ανθρωπίνου λογου και ή φιλοσοφία εστρεφετο 
πρός βάσανον ταύτης τής δυνάμεως. Έαν και άλλως επιθεωρη- 
σωμεν τά τής πρωτογόνου ταύτης περιόδου συστήματα θά κατί- 

δωμεν εύφροσύνως, οτι τό φιλοσοφικόν πνεϋμα οίονεί ίλυσπώμε- 
νον κατ’ άρχάς έντδς τής ύλης τών Ίώνων φυσιολόγων, έξήλθεν 
αύτής τά/ιστα καί γοργώς διά τών Πυθαγορείων έπαναβαθμών 
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δ^λθδν ύπερήρθη είς τδ θαυμάσιον έκεΐνο ύπέρ την ύλην ύψος τοΰ 
Άναξαγορείου τοΰ και τοϋ Ελεατικού οττοο 'Υλισμός καί Ιδα
νισμός. Ενισμός, Δυαδισμδς καί Πληθυσμός’ μηχανική και τε
λεολογική ερμηνεία τοϋ κόσμου’ ύλη καί είδος’ γίγνεσθαι καί εί
ναι’ εγκόσμιος καί υπερκόσμιος αίτιότης’ αί αντιθέσεις αύται ου 
μόνον ένοηθησαν πάσαι, άλλά καί αί πλεΐσται άνεπτύχθησαν 
μετά πολλής δυνάμεως επιστημονικής εντός της έτι άπασχολού- 
σης ημάς φιλοσοφικής περιόδου. Τούτου δ’ άπόδειξιν άρκοϋμαι 
φέρων ένταϋθα τδ ύλίζον σύστημα τοϋ Δημοκρίτου, οπερ τοσαύ- 
της εύμοιρεΐ σαφήνειας, ακολουθίας καί πλούτου, ώστε άπέβη 
πρότυπον συμπάσης της μετά ταϋτα ύλιζούσης διδασκαλίας 
περί τοϋ παντός. Καί αύτδς δέ ό γαύρος υλισμός τών καθ’ ήμάς 
χρόνων είνε ούσιωδώς Δημοκρίτειος’ διότι κατά τήν μαρτυρίαν 
τοϋ εύφυεστάτου ιστορικού καί κατακριτοϋ τών ύλιζόντων δογ
μάτων F. Α. Lange δ ύλισμός τών Άβδήρων ενός μόνου θεμε
λιώδους δόγματος άμοιρεΐ έξ έκείνων έφ’ ών θεμελιούται δ υλι
σμός τοϋ δέκατου ένάτου αίώνος, ήτοι τής διά φυσικής τίνος αρ
χής άναιρέσεως πάσης τελεολογίας. Διό καί ό μνημονευθείς συγ- 
γραφεύς δέν όκνεΐ νά κατατάζη τδν Δημόκριτον «εις τούς μεγί
στους έκ τών μεγάλων τής άρχαιότητος φιλοσόφων» (Geschichte 
des Materialismus έκδ. 2. I, II). Ένώ δέ ούτω έπεσκοποϋν- 
το πολλαχόθεν τά οντα και έπεγείροντο τά πλεΐστα καί δυςχε- 
ρέστατα τών φιλοσοφικών προβλημάτων καί συστημάτων μα
κραίωνων κατεβάλλοντο οί θεμέλιοι λίθοι, οι άκάματοι φιλόσοφοι 
τής περιόδου ταύτης έπελαμβάνοντο καί άλλων επιστημών, έν 
αίς πάμπολλα αυτοί πρώτοι εύρον, ή προεμάντευσαν. Καί ϊνα 
έπί παραδειγμάτων τινών άποσαφήσω τά λεγάμενα, οί μέν Πυ
θαγόρειοι προελάμβανον τόν Κοπέρνικον, οςτις δέν έδίστασε νά 
άναγάγη είς αύτούς τήν έαυτοϋ θεωρίαν, καί έθεμελίουν έπιστη- 
μονικώς τήν μαθηματικήν έπιστήμην’ δ ό’ Άλκμαίων πρώτος 
έδίδασκεν δτι κέντρον τής αίσθητικότητος είνε δ έγκέφαλος’ δ 
δ’ Άπολλωνιάτης Διογένης, πρώτος έφίστα τήν προςοχήν έπί τδ 
αρτηριακόν σύστημα’ οί δ’ Ελεατικοί έδημιούργουν τήν διαλε
κτικήν τέχνην’ οί δέ μηχανικοί καλούμενοι φιλόσοφοι προδιετυ-
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πουν σαφέστατα το θεμελιωδέστατον δόγμα τών νεωτέρων φυσι
κών έπιςημών, σχεδόν αυτολεξεί προειπόντες τό τοΰ Lavoisiere 
«dans la nature rien ne nait ni ne se perd»’ ό δέ Δημό
κριτος καί αύτόν τόν νόμον της διατηρήσεως της δυνάμεως προέ- 
λαβέ πως, τό μέγιστον τοΰτο θεωρητικόν εγκαλλώπισμα και πει
ραματικόν έγκαύχημα της νεωτέρας έπιστήμης. Τό δέ περίεργό· 
τατον πάντων είνε, οτι και αυτή ή σήμερον βιαίως μέν περί πάν
τα σχεδόν νεωτερίζουσα, εις μεγίστην δ’ έμβάλλουσα κατά- 
πληξιν τούς άρχαιοτροπωτέρους διδασκαλία τοΰ Δαρβίνου έχει 
προδρόμους τρόπον τινά και αντιπροσώπους έν τή πρώτη) ταύττ) 
περιόδω τής ελληνικής φιλοσοφίας, τόν Αναξίμανδρον μάλιστα 
και Έμπεδοκλέα. Τούτων άρα πάντων ένεκα αποβαίνει ή φιλο
σοφία τών χρόνων τούτων θέαμα τερπνότατον άμα και διδακτι- 
κώτατον. Παραβάλλων δέ τις αύτήν πρός τόν χαώδη και άσύν- 
τακτον όγκον τών θεοσοφικών δογμάτων, τών μυθολογικών φαν
τασμάτων και τής διεσπασμένης εμπειρίας τής Ανατολής ευρί
σκει τοιαύτην αύτής περίπου πρός ταϋτα διαφοράν, οϊαν έχουσιν 
οί εύσταλεις καί φωτεινοί κόσμοι πρός τάς πελώριας αεριώδεις 
σφαίρας έξ ών προήλθον κατά τήν θεωρίαν τοΰ Κάντιου καί La- 
place. Τοσαΰτα καί τηλικαΰτα έπετέλεσε τό έλληνικόν πνεύμα 
έντός ένός καί ήμίσεος περίπου αίώνος, δτε έτι τό πρώτον έπε- 
λαμβάνετο τοΰ φιλοσοφικού έργου.

Καί δμως τό κυριώτατον αγλάισμα τής έλληνικής φιλοσοφίας 
δέν είνε γέννημα τής πρώτης ταύτης περιόδου, άλλά τής αμέσως 
μετ’ αύτήν έπελθούσης' διότι έν ταύτη αναφαίνονται οί τρεις μέ
γιστοι διδάσκαλοι έν τε τή ελληνική και τή καθόλου φιλοσοφία, 
Σωκράτης, Πλάτων καί Αριστοτέλης, οίτινες είνε συγκεφαλαίω- 
σις τρόπον τινά καί συγκορύφωσις τής έλληνικής μεγαλοφυί'ας έν 
τή φιλοσοφία.

'Τπό τοΰ Σωκράτους άφέλκεται ή φιλοσοφία άπό τής πρώην 
εύθυγράμμου, ούτως είπεΐν, αύτής πρός τήν φύσιν καί τόν έξω 
κόσμον κινήσεως, τρεπομένη πρός τον ηθικόν και τόν έσω κό
σμον, άπό τοΰ μεγακόσμ,ου έπί τόν μικρόκοσμον, έως ού έπελθών 
ό Πλάτων καί προςεπαγαγών τήν διαλεκτικήν κατέστησεν, ϊνα
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είπω ουτω, την τροχιάν αυτής κυκλοτερή (Διογ. Λαερτ. Α, 14. 
Γ, 56.). Πρώτος δ Σωκράτης κατήγαγε κατά τδν Κικέρωνα (Tuse. 
III, 4. V, 4) τήν φιλοσοφίαν έκ τοΰ ουρανού και έτρεψεν αυτήν 
είς ζητήματα ηθικά, περί ά μόνα κατά τδν Άριστοτέλην έπραγ- 
ματεύετο, ολως όλιγωρήσας τής περί φύσεως έρεύνης (Μετά τά 
φυσ. Α. στ. 3). Αυτή είνε ή περί τήν υπόθεσιν τής φιλοσοφίας 
κυριωτάτη Σωκρατική καινοτομία, είς ήν προςέθηκε καί μεθοδο

λογικήν, πρώτος αύτδς έπιστήσας την διάνοιαν περί ορισμών 
και πρώτος είςαγαγών την επαγωγικήν μέθοδον συστηματι- 
κώτερον έν τή φιλοσοφία (’Αριστ. Μετά τά φυσ. Α, δ, 8. καί 
στ. 3). Άμφότεραι αί καινοτομίαι αύται ήσκησαν ανυπολόγιστον 
δύναμιν έν συμπάση τή μετά ταΰτα φιλοσοφία. Ταύτας δ’ ημείς 
συνδυάζοντες ένθεν μέν πρδς τούς χρόνους έκείνους, ένθεν δέ πρδς 
τήν άλλην διδασκαλίαν καί τδν βίον καί χαρακτήρα τοΰ υιού 
τοΰ Σωφρονίσκου, κατανοοΰμεν εύ/ερώς διά τί οί έπ’ αύτοΰ έκη- 
λοΰντο καί έπλήττοντο καί κατείχοντο ύπό τών φιλοσοφικών αύ- 
λημάτων τού παραδόξου τούτου Μαρσύου (πρβλ. Συμπόσιον 
Πλάτωνος).

Τί δέ νά είπη τις περί τών δύο άλλων άνδρών τής φιλοσοφι
κής ταύτης τριάδος, τοΰ Πλάτωνος καί Άριστοτέλους ·, Ό μέν 
Πλάτων είνε δ πρώτος μετ’ άξιολόγων επιστημονικών έφοδίων 
είςελθών είς τήν μεγάλην δδόν τής ίδανιζούσης διδασκαλίας 
περί τού παντός, είς ήν έπειτα είςήλθον καί έβάδισαν δ Αριστο
τέλης αυτός, δ Λεϊβνίτιος, δ Βερκέλεϋς, δ Φίχτιος, δ Σχελλίγ- 
γιος, δ 'Έγελος καί άλλοι πολλοί. 'Η άληθής αιτία τών δντων 
είνε κατά τδν Πλάτωνα ή ιδέα' ή άληθής ουσία αύτών είνε ή 
Ιδέα' ή άληθής επιστήμη είνε ή έπιστήμη τών ιδεών' ή άληθής 
φιλοσοφική μέθοδος είνε ή διαλεκτική, ή τών ιδεών άντεχομένη' 
τέλος καί κανών τού άληθώς ηθικού άνθρωπίνου βίου είνε δ άθά- 

νατος και άναλλοίωτος και γωριστδς κόσμος τών Ιδεών. Ταΰτα 
εινε τά κυριώτατα τών Πλατωνικών δογμάτων, άτινα έξέθηκε 
μετ’ άπαραμίλλου τέχνης καί δυνάμεως δ δαιμόνιος αύτού κά
λαμος, δςτις θαυμασίως συνήψεν είς τδ αύτδ καί κατά τδ δυνατόν 
αρμονικότατα τέχνην καί έπιστήμην. Είδος καί ύλη τών συγ-
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γραμαατων τοΰ Πλάτωνος έχουσι τδ ιδιόρρυθμον τοϋτο γόητρον, 
οτι έγείρουσι και συναρπάζουσι τδν αναγνώστην και έπαίρουσιν 
αυτόν πρός ύψηλότερόν τινα διανοητικόν και ηθικόν βίον' ούδέ 
δύναται τις ίσως έξ απάντων τών φιλοσόφων ν’ άσκηση τοσαύ- 

την όύναμιν έπί τοΰ συναισθητικού, τεχνικού και ηθικού βίου 
ημών, έξευγενίζων, διαθερμαίνων και έπιρρωννύων αύτόν, δσην δ 
μέγιστος τών μαθητών τοΰ Σωκράτους.

Ό δ’ 'Αριστοτέλης βαίνων έπί τού ιδανισμού τοΰ Πλάτωνος 
προάγει καί συντελεί αύτοϋ τά δόγματα’ καί αύτός καθυπάγει 
την ύλην εις τό είδος* άλλά καθέλκει αυτό έκ τοΰ ύπερβατού καί 
χωριστόν έκείνου κόσμου είς τά ένταύθα πράγματα. Περί τά 
κυριώτατα άρα καί ουσιωδέστατα συγγενεύει πρός τό τοΰ διδα
σκάλου σύστημα. Άλλ’ ό Αριστοτέλης άσκεΐ πλήν τής διαλε
κτικής καί τήν εμπειρικήν μέθοδον* ή δέ κράσις αύτη τών δύο 
μεθόδων άποτελεΐ τό ίδιορρυθμότατον γνώρισμα τής Αριστοτε
λικής φιλοσοφίας πρός τήν τού διδασκάλου αύτού παραβαλλομέ- 
νης. Άλλ’ έκεϊνο οπερ μάλιστα έζαίρει τόν Άριστοτέλην έν τη 
ιστορία ε?νε ή ύπ’ αύτού τό πρώτον γενομένη συστηματική και 
οίον οργανική συνάρθρωσις τών πλείστων φιλοσοφικών έπιστη- 
μών. Ό νους τού Άριστοτέλους ήτο κατ’ έξοχήν επιστημονικός, 
διό και τό σύστημα αύτού άν μή είνε τδ πάντων τελειότατον, 
άναντιρρήτως όμως είνε έκ τών τελειοτάτων παραδειγμάτων σα
φούς, έμμελούς καί άποτετελεσμένης διδασκαλίας περί τοΰ παν
τός. Πλήν δ’ όμως τών πολλών φιλοσοφικών έπιστημών, δ Αρι
στοτέλης είνε πρώτος οργανωτής καί πατήρ καί τινων τών έπί 
μέρους έπιστημών* διότι, ϊνα εϊπω μετά τοΰ Έγέλου (Geschi- 
chte der Philos. II, 298), δ όξύτατος νοΰς αυτού είςέδυ παν- 
ταχόσε είς τόν ολον όγκον τού κόσμου τών όντων καί ύπέζευξεν 
είς τήν έννοιαν τόν διεσπασμένον αυτού πλούτον. Έκ ταύτης δέ 
μάλιστα τής συστηματικότητος έκπηγάζει τρόπον τινά καί ή 
πλείστη δύναμις ήν έσχε κατά τούς μετά ταϋτα αιώνας ή φι
λοσοφία τοΰ Σταγειρίτου, άμιλλωμένη πρός τό ιστορικόν κράτος 
τών Πλατωνικών δογμάτων.

Τούτων όμως απάντων ούτως έχόντων δ Πλάτων καί δ Άρι-



408 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
στοτέλης δέν εινε οίονεί αντίποδες έν τή φιλοσοφία, ώς ένόμισάν 
τινες’ διότι έχουσιν, ώς είδομεν, στενωτάτην πρός άλλήλους συγ
γένειαν και σημαντικωτάτην ομοιότητα* άλλά πάλιν ούτε ή 
συγγένεια αύτη καί δμοιότης εινε τόσον μεγάλαι, ούτε αί πρός 
άλλήλους τών δύο άνδρών διαφοραί τόσον μικραί, ώστε νά ύπο· 
λάβωμεν περί του Άριστοτέλους, οτι δέν είνε αυτοτελής φιλό

σοφος, άλλά μόνον διασκευαστής καί μεθαρμοστής μορφολογικώς 
της Πλατωνικής φιλοσοφίας, ώς άλλοι τινές διατείνονται. Άμ- 
φοτέρων ή φιλοσοφία είνε ιδανισμός’ παρ’ άμφοτέροις κυριεύει ή 
διαλεκτική τής έμπειρ·κής μεθόδου’ άμφότεροι γεραίρουσι πρό 

παντός τό ηθικόν άςίωμα τοΰ θεωρητικού βίου' ούδέν ήττον δμως 
πάντα ταύτα συμβαίνουσι διαφόρως παρ έκατέρω. Πλήν δέ τού
του δ μέν διδάσκαλος ύπερίπταται τού μαθητού κατά τήν πρός 
τά άνω επαρσιν’ δ δέ μαθητής είςγωρεΐ βαθύτερου τού δίδασκά 
λου είς τά μυστήρια τού κόσμου τών πραγμάτων. Εγείρει εκεί
νος τό αίσθημα καί πληροί τήν ψυχήν ημών θείας τινός πτοή- 
σεως και άγάπης πρός τό τέλειον, κατακρατεί πάλιν ούτος τής 
διανοίας ήμών. Καί δ μέν Πλάτων κατακηλεΐ ημάς διά τής εύ- 
μουσίας καί ποιητικωτέρας χάριτος τοΰ λόγου' δ δ’ Άριστοτέ” 
λης εκπλήττει τόν άναγνώστην διά τής συντομίας, λογικής άκρι- 
βείας καί πεζολογικής στεγανότητος τής έπιστημονικής αύτού 
φράσεως. Έάν ζητήσωμεν εικόνα τινά τής έφ’ ήμών δυνάμεως 
τών δύο άνδρών δέν εύρίσκω άνάρμοστον πρός τούτο τήν παρά 
τώ Λογγίνω (περί σΥψους 12) σύγκρισιν τού Δημοσθένους και 
Κικέρωνος' παραλαμβάνων λοιπόν ταύτην δύναμαι νά είπω, δτι 
δ μέν Πλάτων είνε όμοιος πρός σκηπτόν τινα ή κεραυνόν, δςτις 
«καίει άμα καί διαρπάζει», δ δ’ Αριστοτέλης πρός «άμφιλαφή 

έμπρησμόν» δςτις «πάντη νέμεται και άνειλεΐται, πολύ καί έπι- 
μονον άεΐ έχον τό καΐον καί διακληρονομούμενον άλλοτ’ άλλοίως 
έν αύτω καί κατά διαδοχάς άνατρεφόμενον.» Προαγόμεθα φιλο- 
σοφικώς παοά τω Πλάτωνι άναθεώμενοι έν τοΐς διαλόγοις έκά- 
στοις τήν περιέργως καί θαυμαστώς προίούσαν τροφήν και αυξη- 

σιν τού φιλοσοφικού αύτού πνεύματος ; ’Έχομεν παρά τώ ’Αρι- 
στοτέλει έξαίσιόν τι δλον, αρτιμελές καί άποτετελειωμένον. Έκα-
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τέρου τδ μεγαλεΐον εκπλήττει* έκατέρου ή ιδιορρυθμία γοητεύει. 
Οι δύο άρα ούτοι μέγιστοι τοΰ φιλοσοφικού τών Ελλήνων πνεύ

ματος ιεροφάνται ϊστανται πρδ ημών ώς δύο ολόκληροι και με
γαλοπρεπείς κόσμοι, συγγενέστατοι μέν πρδς άλλήλους, άλλά 
και παρ’ άπασαν τήν συγγένειαν πολύ έχοντες έκάτερος τδ ίδιά- 
ζον μεγαλεΐον.

Έπι τών δύο τούτων άνδρών καί δι’ αύτών άνήλθεν ή φιλο
σοφία έπι περιωπήν, ής τό ύψος άείποτε έθαύμασαν οί μετά 
ταΰτα αιώνες. Πόσα προβλήματα φιλοσοφικά έπήγειρε τδ πρώ
τον ή διάνοια τής φιλοσοφικής ταύτης συνωρίδος! Πόσας φιλο- 
σοφικάς άληθείας πρώτα διδάσκουσι τά άθάνατα αύτών συγ
γράμματα ! Πόσον παιδεύει καί τρέφει φιλοσοφικώς τόν νοΰν ή 

λιπαρά αύτών μελέτη!
Άλλά τδ πΰρ τοΰ φιλοσοφικού τών Ελλήνων πνεύματος άφ’ 

ού άνέδωκε φλόγας είς τοσοΰτον ύψος μετά πολλής τής δυνάμεως 
άναδραμούσας ήρξατο, μοιραίως συμφθϊνον μετά τοΰ άλλου ελ
ληνικού βίου, ν’ άπομαραίνηται καί αύτό. Ούχ ήττον όμως και 
άπομαραινόμενον άνέλαμψε πολλάκις θαυμαστώς, ώς μαρτυρεί ή 
επιμελής έξέτασις τοΰ μετά τόν Άριστοτέλην φιλοσοφικού τών 
Ελλήνων βίου. 'Η έλληνική φιλοσοφία ύπδ τών έξωθεν καί έσω
θεν αύτής άνακυπτόντων μεταρρυθμιστικών αίτιων πρδς τήν φύ
σιν τών χρόνων τούτων μεθαρμοζομένη έτράπη μάλιστα έπί τήν 
έρευναν καί καλλιέργειαν τής πρακτικής φιλοσοφίας καί έδίδαξε 
μετά πολλής σαφήνειας καί λογικής δυνάμεως ούκ ολίγα δόγμα
τα μεγάλην άπολαβόντα τιμήν παρά τοΰ έπειτα σύμπαντος 
χρόνου. Είς τήν φιλοσοφίαν τών χρόνων τούτων όφείλομεν πλήν 
άλλων τδν άποσχισμόν καί τήν άπελευθέρωσιν τής ηθικής άπδ 
τής πολιτικής έπιστήμης* ή φιλοσοφία τών χρόνων τούτων έδί
δαξε συστηματικώς τδ πρώτον τήν άρσιν τών έθνικών μεσότοι
χων* αύτής έργον είνε ή πρώτη έπιστημονική διατύπωσις τού 
μεγαλοπρεπεστάτου δόγματος τής πρδς άλλήλους ίσότητος τών 
άνθρώπων, ώς άνθρώπων. Ουτω δέ μεγάλως προπαρεσκεύασε τήν 
διάδοσιν τοΰ Χριστιανισμού καί τήν έπικράτησιν τών νεωτέρων 
κοινωνιολογικών θεωριών.
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Λόγου όμως έμπεσόντος περί τής είς τούς μετέπειτα χρόνους 

δυνάμεως τής ελληνικής φιλοσοφίας δέν δύναμαι νά μή άποβλέ- 
ψω ενταύθα πρδς τήν φιλοσοφίαν τών δύο έκείνων άνδρών, οϊτι- 
νες άρτίως άπησχόλουν ήμάς, τού Πλάτωνος, λέγω, καί Άριστο- 
τέλους. 'Η ιστορία τής φιλοσοφίας δέν γνωρίζει μέχρι τούδε άλ

λους φιλοσόφους, ών τά συστήματα έσχον τοιαύτην και έπι τό
σους αιώνας διαρκέσασαν ροπήν πρδς τδν διανοητικόν καθόλου 
καί πρδς τδν φιλοσοφικόν ίδια τής ανθρωπότητας βίον, δσην ή 
Πλατωνική καί Αριστοτελική φιλοσοφία. Δέν είπε δ’ ίσως υπερ
βολήν δ ποιητής Golbe άντιπαραβαλών τήν σημαντικότητα τών 
δύο 'Ελλήνων φιλοσόφων πρδς τήν τής 'Αγίας Γραφής. Καί άγιοι 
ένομίσθησαν οί φιλόσοφοι ούτοι* και τιμαι αγίων προςεφέροντο 
πρδς αυτούς' και σχίσματα έγέννησεν ή πρδς αύτούς τιμή, και 
ϊνα μετά τού αύτού ποιητού είπω «ούς οί λαοί ούτω καί οί αιώ
νες διέστησαν πρδς άλλήλους περί τήν λατρείαν τού Πλάτωνος 
καί Άριστοτέλους νύν μέν είρηνικώτερον, νύν δέ βιαιότερον.» 
(Geschichte der Farbenlehre. Ueberliefertes).

Διά τών δύο τούτων άνδρών διετέλεσε τδ ελληνικόν έθνος 
παιδεύον περί τήν φιλοσοφίαν έπί αιώνας ολους τήν ανθρωπότη
τα' ού μόνον δέ ή τής ελληνικής ίδια, άλλά καί ή τής όλης φι
λοσοφίας ιστορία τοσούτον πολλα/ού διαπλέκεται καί συμφύε- 
ται τρόπον τινά πρδς τάς διδασκαλίας αύτών, ώστε άποβαίνει 
σχεδόν ιστορία τής Πλατωνικής καί Αριστοτελικής φιλοσοφίας. 
Ού μόνον δέ τήν φιλοσοφίαν τών μετά ταύτα χρόνων διηνεκώς 
ένέπνεε καί έζωογόνει τδ φιλοσοφικόν αύτών πνεύμα, άλλά καί 
τδν Χριστιανισμόν διέπλασαν είδολογικώς τά άθάνατα αύτών 
συγγράμματα. 'Η έπίσκεψις καί μελέτη τής ιστορικής δυνάμεως 
τών δύο τούτων φιλοσόφων γεννά άβιάστως έν τή διανοία μου 
τήν εικόνα δύο πελωρίων ποταμών, οϊτινες προχεόμενοι δαψιλέ- 
στατοι καί διαυγέστατοι είς άχανή πεδιάδα διαρρέουσι δι’ αύτής 
ποικίλως διασχιζόμενοι καί σχηματιζόμενοι κατά τήν μακροτά- 
την αύτών ροήν. 'Η πεδιάς αύτη είνε διάφορος μέν πολλαχοϋ 
κατά τε τήν φύσιν καί τδ σχήμα, άκαρπος όμως, ώς έπι τδ 
πολύ, καί άτερπής, καί άλλως δέ καθόλου είπεΐν τοιαύτη, ώστε
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τδ ρεΤθρον τών ποταμών δσω μάλλον απομακρύνεται τών πηγών, 
τόσω μέν θολερώτερον και δυςγευστότερον αποβαίνει, τόσω δέ 
άβαθέστερον και άδρανέστερον καταφέρεται. Καί ενιαχού μέν είς 
αγαθήν πως είςρέον γήν γέννα χλοεράν τινα και παρήγορον δα- 
σιν* ενιαχού δ’ είς κοιλώματα είςκυλιόμενον άποτελματίζεται 
και φθείρεται* πού δέ πάλιν αύθις εύθετωτέρας έκτάσεως έπι- 
τυγχάνον καθίσταται διαυγέστερον καί ζωηρότερον και τέλος έμ- 
πΐπτον είς τήν βαθεΐαν κοίτην τών νεωτέρων χρόνων αυξάνει μέν 
αύτής και τρέφει τδ ρεύμα, άνακαθαίρεται δέ αύτό και άποβαί- 
νει πολυτιμότατον και κατά πάντα ευεργετικόν. Τής είκόνος 
ταύτης δύναται εύχερέστατα νά εύρη τις τά αντίστοιχα έν τή 
ιστορία τής Πλατωνικής και Αριστοτελικής Φιλοσοφίας διά τών 
έκατονταετηρίδων τού μέσου αίώνος. Καθ’ άπαντα τδν χρόνον 
τούτον τδ άςίωμα τού θείου Πλάτωνος, ώς ώνόμασεν αύτδν ή 
άρχαιότης, καί τού «διδασκάλου τών έπαϊόντων», ώς έκάλεσε 
τδν Άριστοτέλην ό Δάντης, υπήρξεν έξοχόν τι καί καινόν έν τή 
ιστορία τής φιλοσοφίας. Ή δόξα όμως αύτη είς τίνα προςήκει 
άλλον, ή είς τήν ελληνικήν φιλοσοφίαν ς

Άλλά τής έλληνικής φιλοσοφίας τά νάματα καί είς τδ ρεύμα 
τών νεωτέρων χρόνων είςβαλόντα άπεδεί/θησαν ζωτικά, "ϊνα δέ 
διά παραδειγμάτων πιστώσω τά λεγάμενα, πάντες μέν γινώ- 
σκουσι τίνα ήσκησαν δύναμιν τά συγγράμματα τού Πλάτωνος 
έπί τού Σλεϊερμαχέρου, Σχιελλιγγίου, Σγχωπεγχαυέρου, Έρβάρτου 
καί 'Εγέλου* ίκανώς δέ γνωστόν είνε πόσον ίσχυσεν ή τού Άρι- 
στοτέλους φιλοσοφία έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις, έν οίς άρκούμαι 
μνημονεύων τήν σχολήν τών Νέων Αριστοτελικών. Τήν μεγά- 
λην δύναμιν καί ύπόληψιν τού Σταγειρίτου έν τοΐς καθ’ ημάς 
χρόνοις δύναται ίσως κάλλιστα να δηλώση και ή εξής ομολογία 

τού Kuno Fischer, άνδρδς έκ τών έπιφανεστάτων ιστορικών 
τής ήμετέρας έπιστήμης, δτι «δύο τινών δέν δύναται τις ατι
μώρητε! νά όλιγωρήση, τής Αριστοτελικής, λέγω, λογικής καί 
τής φιλοσοφίας τού Κάντιου» (System der Logik und Me- 
taphy^ik Heidelberg 1865, σελ. VI). Άλλά καί τών άλλων 
ελληνικών φιλοσοφικών συστημάτων δύναται τις ευκόλως νά άπο-
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δείξη τήν άξιόλογον σημαντικότητα έν τή νεωτέρα φιλοσοφία 
παραδείγματος χάριν, προς τον 'Υλισμόν τοΰ Δημοκρίτου άπο- 
βλέπων, ή προς τόν αισθητισμόν τοΰ Πρωταγόρου καί τών Στωϊ- 
κών, ή πρός τάς διδασκαλίας τών Νέων Πλατωνικών.

’Εκ τούτων δ’ απάντων εξάγεται, δτι τό φιλοσοφικόν έργον 
τοΰ ελληνικού πνεύματος είνέ τι διαφερόντως έξοχον καί σημαν
τικόν έν τή ιστορία της φιλοσοφίας. Οί αιώνες και αί χιλιετηρί
δες δέν κλίνουσιν ύπό σεβασμού τήν κεφαλήν ενώπιον τοΰ ταπει
νού καί μικροχαροΰς' ούδέ θά άνέτρεχεν ή φιλοσοφούσα άνθρωπό- 
της τού καθ’ ήμάς αίώνος πρός τήν ελληνικήν φιλοσοφίαν ζητού
σα ψυχαγωγίαν καί έπίρρωσιν και έμπνευσιν, άν τό έργον ταύτης 
μή είχεν άνεξάντλητον δύναμιν καί ζωήν. Τής δέ δυνάμεως καί 

ζωής ταύτης εύμοιρεΐ ή ελληνική φιλοσοφία ού μόνον ώς προγε- 
νεστέρα, άλλά καί ώς έΛΛηνική. Διότι έκβλάστημα τρόπον τινά 
ούσα τοΰ καλλιγόνου εδάφους τής ελληνικής διανοίας φέρει τόν 
ιδιόρρυθμον χαρακτήρα τής φύσεως τούτου. "Οθεν δπως ό δλος 
πνευματικός τών Ελλήνων βίος είνε πλήρης ζωής καί δυνάμεως 
άνωλέθρου, ουτω και ή φιλοσοφία αύτών. "Οπως λοιπόν ό "Ομη
ρος δέν παλαιοϋται ύπό τών αιώνων, ουτω καί ό Πλάτων καί ύ 
Αριστοτέλης έμπνέουσι ζωήν καί δύναμιν άνεξάντλητον είς τούς 

έπιγενεστέρους.
Τοιαύτη εινε, ή σημαντικότης τού ήμετέρου 'Έθνους έν τή φι

λοσοφία, σημαντικότης Θαυμαστή, ής λιτήν μόνον ύποτύπωσιν 
παρέχει ό παρών πρός ύμάς λόγος.

Έάν ήδη άναθεωρήσωμεν προςεκτικώς τά είρημένα, δυνάμεθα 
εύχερώς νά εύρωμεν, δτι κεφαλαιωδέστατα ιστορικά πλεονεκτή

ματα τής ελληνικής φιλοσοφίας είνε πρώτον μέν, οτι οί "Ελλη
νες έδημιούργησαν τήν φιλοσοφίαν, δεύτερον δ’ δτι ού μόνον έδη- 
μιούργησαν, άλλά καί έμόρφωσαν πρώτοι τήν έπιστήμην ταύτην 
καί έμόρφωσαν αύτήν θαυμασίως’ τρίτον δ’ δτι έπί δέκα μέν πε
ρίπου αιώνας ήσαν τό μόνον σχεδόν φιλοσοφούν έθνος, έπί δέκα 
δ’ έπειτα σχεδόν ά'λλους αιώνας ύπηρξαν οί κράτιστοι καί σχε
δόν μόνοι περί τήν φιλοσοφίαν παιδαγωγοί και διδάσκαλοι τής 
άνθρωπότητος* καί τέταρτον, δτι οίονεί έκμαγμα ούσα ή έλλη-
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νίκη φιλοσοφία τοϋ ελληνικού πνεύματος καθόλου, εύμοιρεϊ έξαι- 

ρετικώς τοϋ ίδιάζοντος γοήτρου εκείνου, οπερ γέννα ό έναρμόνιος 
καθόλου είπεΐν συνδυασμός τοϋ νοεροϋ καί αισθητικού ζοσμου, 
τοϋ πνεύματος καί της φύσεως καί ή εμμελής και άπρόληπτος 
έκείνη νηφαλώτης καί ηρεμία άτινα πάντα χαρακτηρίζουσι μέν 
καί τέχνην καί φιλοσοφίαν καί καθόλου τόν πνευματικόν τών 
'Ελλήνων βίον, έξαίρουσι δέ σημαντικώς αύτοϋ την δύναμιν καί 
αρετήν. Τούτων δ’ ούτως έχόντων ποιον έκ τών άλλων έθνών 
πάντων έτυχε τοσούτον αγαθού δαίμονος; Τά τέσσαρα ταύτα 
πλεονεκτήματα κοσμοϋσι καί θά κοσμώσιν ές άεί περιφανώς την 
έλληνικήν φιλοσοφίαν και θά άποτελώσιν οίονεί τούς κυριωτάτους 
τίτλους ούχι της ψιλής εύγενείας, άλλά της αθανασίας αυτής.

Ιδού πόσον μέγα είνε τό ήυ-έτερον παρελθόν έν τή φιλοσοφία. 
Άλλ’ "Εθνος τοιοϋτο έχον παρελθόν άδύνατον εινε νά μη εχτ) 
και μέλλον μέγα! Κ.αί άν τό ήμέτερον ένεστώς είνε λιτόν, έχο- 
μεν έφόδια πολύτιμα πρός γενναΐον μέλλον, άτινα παρελάβομεν 
τιμαλφή κληρονομιάν παρά τών ήμετέρων πατέρων. Οϊκούμεν 
τήν αύτήν χώραν τήν εόκράτως συγκεραννύουσαν τάς ακρότητας 
τών άλλων τόπων καί τήν ήδέως μέν έγείρουσαν πρός έπιστήμην 
καί φιλοσοφίαν, φλογέράν δέ θάλπουσαν τήν πρός αύτάς αγά
πην. "Ενομεν γλώσσαν, ήτις θαυμασίως διεπλάσθη και διελε- 
πτύνθη έπι τοϋ άκμονος τοϋ φιλοσοφικωτάτου πνεύματος τών 
ήμετέρων προγόνων. "Εχομεν τά θεσπέσια συγγράμματα τών 
Πλατώνων καί Άριστοτελών, άτινα μετά τών άλλων φιλοσοφι
κών τής προγονικής άρχαιότητος δέλτων εινε οίονεί άρισται πα- 
λαΐστραι, έν αίς δύναται γυμναζόμενον τό ήμέτερον πνεύμα κάλ- 
λιστα νά άπολάβη εύτονον καί έμμελή διάρθρωσιν καί παρά
στημα φιλοσοφικόν. Καί τέλος πάντων εχομεν ήμας αύτούς κλη
ρονομιάν πολύτιμον τών μακαρίων έκείνων άνδρών’ εΐμεθα υιοί 
γνήσιοι αύτών, υιοί φέροντες τήν σφραγίδα τής ήμετέρας κατα
γωγής, υιοί πατρώζοντες καί δόξαν θεωροϋντες τήν μίμησιν ταύ

την τών πατέρων.
"Οτι δέ τών πατέρων τόν χαρακτήρα σώζομεν ζωηρόν καί 

βαθύν έν ήμΐν άποτετυπωμένον, περιφανές παρέχει έαυτόν μαρ-
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τύριον δ πολιδς τήν ηλικίαν και έπιστήμην πέρυσιν άφ’ ήμών 
έκδημήσας άοίδιμος προκάτοχος τής έδρας ταύτης. Τίς έξ υμών, 
φίλτατοι δμιληταί, δέν τηρεί ζώσαν έν τή μνήμη την εικόνα τοΰ 
σεβαστού γέροντας καί διδασκάλου τοΰ ’Έθνους Φιλίππου Ίωάν
νου ; Καί τίς δύναται νά λησμονήση τδν έλληνικώτατον τούτον 
άνδρα j Διδαχθείς ύπδ μέν τοΰ Πλάτωνος την λεπτοφυα καί 
εύαίσθητον αγάπην πρδς τδ καλόν, ύπδ δέ τοΰ ’Αριστοτέλους 
την λογικήν ακολουθίαν καί ένάργειαν’ καί παρά μέν της φιλο
σοφίας καθόλου παραλαβών νουν ορθόν, ήθος στεγανόν καί άγα- 
θωτάτην καρδίαν, παρά δέ της όλης έλληνικής φύσεως συμμε
τρίαν καί αρμονίαν έν τω πνευματικώ βίω, άπέβη ένδοξος ιερο
φάντης τών φιλοσοφικών διδαγμάτων, άτινα ακάματος έπί τεσ
σαράκοντα έτη (1839—1880) Ερμήνευε πρδς τήν όργώσαν 
πρδς τά καλά ελληνικήν νεότητα. Ό όλος δ’ άνθρωπος παρά τω 
άειμνήστω τούτω διδασκάλω τόσον έξαισίως διεμορφώθη, ώςτε 
δέν δύναμαι νά νοήσω προςφυέστερον έπιτύμβιον αύτού άποιχο- 
μένου, ή τούς στίχους έκείνους τοϋ Εύριπίδου, έν οίς δ ποιητής 
μακαρίζει, ώς νομίζεται, τδ ηθικόν μεγαλεΐον τού έλληνικωτά- 
του τών παλαιών Ελλήνων φιλοσόφων Άναξαγόρου*

Όλβιος δς τις τής ιστορίας 
εσχε μάθησιν, μήτε πολιτών 
έπι πημοσύνας μήτ’ είς αδίκους 
πράξεις όρμων, 
άλλ’ αθανάτου καθορών φύσεως 
κοσμον άγήρω, τίς ποτέ συνέστη 
και δπη καί δπως 
Τοΐς τοιούτοις ούδέποτ’ αισχρών 
έργον μελέτημα προσίζει.

(Κλήμ. Άλεξ. Στρωμ. IV, 25, 21).

Άλλ’ ει και τοιούτος ύπήρξεν δ αγαστός ούτος άνήρ, τδ έργον 
όμως αύτού δέν έμελλε νά είνε έξ έκείνων, άτινα ύψούνται πάν- 
τοθεν κάτοπτα και περιφανή’ διότι οί χρόνοι έν οίς έζησε και 
έδρασε φύσει κατέστησαν αδύνατον τήν περιφάνειαν ταύτην. ’Εν 
τή άνεγέρσει τοΰ ιερού μεγάρου τής νέας έθνικής ήμών φιλοσο-
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φιας ή ιστορία και φύσις τών πραγμάτων ή διανέμουσα τά τοΰ 
έργου άνέθηκεν είς τον πρώτον τούτον άξιόλογον εργάτην την 
προκαταρκτικήν εργασίαν της οικοδομής, τδν δμαλισμδν τού εδά
φους, την διαχάραξιν τών θεμελίων, την καταβολήν θεμελίων 
λίθων, Ταύτα πάντα εινε απαραίτητα ! Οί θεμέλιοι λίθοι εινε με
γάλοι και σημαντικώτατοι, άλλ’ έχουσι φύσιν νά κρύπτωνται 
τεθαμμένοι έντδς τού εδάφους, άσήμως φέροντες τδ έφηδρασμέ- 
νον έπ’ αύτών οικοδόμημα. Ούτως έπέκλωσεν δ δαίμων τά τών 
πρώτων εργατών ! ’Λλλά καί ημείς οί δεύτεροι χωρούντες έπι 
τήν εργασίαν ταύτην ταπεινόν ε’ιμεθα επιτετραμμένοι έργον. 
Εί'θε μόνον ή πρόςγειος καί ταπεινή ημών εργασία νά μή φανή 
παντάπασιν άναξία τής καλλιτεχνικής οικοδομής τών επιγόνων! 
Είς ύμάς, προςφιλέστατοι δμιληταί, είς ύμάς καί τούς μεθ’ ύμας 
άνέθηκεν ή έθνική ιστορία τδ χαρίεν καί επίζηλον έργον νά προα- 
γάγητε τά ύπερανέχοντα καί ευπρεπή τού έγειρομένου ιερού τής 
εθνικής φιλοσοφίας. Υμών τών έπερχομένων θά άπολάμπη σεμνή, 
έξέχουσα καί μεγαλοπρεπής ή εργασία' τών έπερχομένων αί 
χεΐρες θά συντελέσωσι τδ ποθητόν καί μακάριον τούτο οικοδόμη
μα, οπερ βεβαίως θά συντελεσθή περιφανές, διότι άρχιτέκτων 
αύτού θά είνε ή καλλιτεχνική καί άριστουργδς ελληνική διάνοια.

Πρδς τήν περιφάνειαν τού έργου τούτου άποβλέποντες χωρεΐ- 
τε, φίλτατοι, πρδς συντέλεσιν αύτοΰ μετά ελληνικής γενναιότη- 
τος και αγάπης πρδς τά καλά. Άποδύθητε μεγαλοφρόνως είς 
τδν πνευματικόν τούτον αγώνα, ού άθλον πρόκειται ή αθανασία. 
Μακάριοι οί μέλλοντες νά διαδράμωσι καλλίνικοι τδ εύγενέστα- 
τον στάδιον τού αγώνας τούτου. Ευτυχείς δέ καί ημείς, έάν λυ
σιτελώς προαλείψωμεν πρός αύτδν τούς εύδοκίμως άγωνισομέ- 
νους. Καί καθήκον καί τιμή καί τέρψις θά ζωογονώσι πάντοτε 
τήν πρδς τούτο ήμετέραν προθυμίαν καί θά έκκαίωσι τδν ζήλον 
καί τήν έπιθυμίαν ημών ΐνα (ίσον τάχιστα έπανίάη ή Ελλάς 

τήν άρχαίαν αύτής φιλοσοφικήν εύκλειαν !

(Αθηναίου τόμ. Θ' τεΰχ. ς'.) 32
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7 J Λιάθεσις τής έΛΛηνιχής οικίας, %) γένεσις της έν αντή 

Λατρείας τών θεών, 5) τίνες οί έν αυτή Λατρενόριενοι 

θεοί χαί τις ό τρό.τος τής τούτων Λατρείας.

Έν τω τελευταίω τεύχει τοϋ περιοδικού τούτου1) έξεφράσα- 

μεν τήν εικασίαν περί τοϋ εσχάτως άνευρεθέντος παρά τδ Βαρ- 
βάκειον αγάλματος τής Αθήνας, δτι τοϋτο προέρχεται έξ οικια
κής τοϋ θείου λατρείας, ώς εύρεθέν έν έρειπίοις αρχαίας ιδιωτικής 
οικίας, ής τά διασωθέντα τοιχία έμφαίνουσι τοϋτο. Πρδς βεβαίω- 
σιν τής εικασίας ταύτης δέν εχομεν άλλας αποδείξεις ή τά γνω
στά έκ τών αρχαίων περί τής έν οίκω λατρείας τών θεών, άφ’ ών 
νομίζομεν, οτι πιθανοποιεΐται αυτή, ήν καί δ άγγλος αρχαιολό
γος Newton άπεδέχθη. Διδ κρίνομεν άναγκαΐον νά περιλάβω- 
μεν έν τοΐς έπομένοις οσα περί τής λατρείας ταύτης είσί γνως-ά.

1) Θ', σελ. 321 κ. έ.
2) Περιγραφήν αύτής βλέπε έν Bechcr Charicles 2, 70 κ. έ. τής 

ο' έκδόσεως.

Πάσα ιδιωτική οικία, μικρά ή μεγάλη, ήτο καί αυτή ίερδν, 

έν ή έλάτρευον οί ένοικοϋντες πάντας τούς τής πόλεως θεούς, 
ήτοι πολιούχους, πατρώους, καί ούς τινας άλλους είχον παρα- 
λάβει παρά τών προγόνων ή αυτοί άπεδέχθησαν. Τούτων δέ 
πάντων είχον τά αγάλματα έξ ής έκαστος ήδύνατο τέχνης καί 
ύλης, φυλασσόμενα έν σηκοΐς ή ναϊσκοις (oicbes) ή άρμαρίοις έν 
τοΐς διαφόροις τής οικίας θαλάμοις, δπως μή ώσιν έκτεθειμένα 
καί προςιτά πάσι. Πρδς άπόδειξιν τούτων ανάγκη νά προτάξω- 
μεν ολίγα περί τής οικονομίας καί διαθέσεως τής ελληνικής οι
κίας2), διαγράφοντες τδν τύπον ταύτης οίος είναι ήμϊν γνωστδς 
έκ τών συγγραφέων καί έκ μνημείων. Καί γενικδς μέν τύπος αύ?
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της όέν είναι δυνατόν νά δοθή, διότι αί άνάγκαι και τδ πλήθος 

τών της οικίας ενοίκων καί ή θέσις αύτής καί ή πρόοδος του 
χρόνου προεκάλουν διάφορον έκτασιν καί διάθεσιν της οικίας καί 
διακόσμησιν. Ούχ ήττον όμως δυνάμεθα ν’άποδεχθώμεν ένα τινά 

τύπον ώς έπικρατέστερον, καθ’ ον τρόπον καί έν τή άνασκαπτο- 
μένη Πομπηία άπασαι αί οίκίαι υπάγονται κατά τό μάλλον καί 
ήττον είς ένα γενικόν τύπον, εί καί διαφέρουσιν έν πολλοϊς.

Διάθεσις και οικονομία τής έλληνικής οικίας.

Και έν μέν άρχαιοτέροις χρόνοις αί οίκίαι ήσαν μικραι και ευ
τελείς πάσαι, άν ούχί άπδ πρίονος μόνον καί πελέκεως, ώς αί 
τών Σπαρτιατών κατά τάς διατάξεις τοϋ Λυκούργου1), τοιαϋται 
όμως, οίας περιγράφει αύτάς δ Δημοσθένης2), μή διακρινόμεναι αί 
τών πλουσίων καί ισχυρών άπδ τών άπορωτέρων, διότι οί αρ

χαιότεροι μόνον ναούς πολυταλάντους καί μεγαλοπρεπείς ώκο- 
δόμουν καί άλλα δημόσια κτίρια, είς ά συνήρχετο πολύ πλήθος, 
ούχί δέ οικίας. Αί τών Αθηναίων οίκίαι ήσαν κατά Δικαίαρχον0) 
(γράφοντα περί τά 300 π. X.) πλινθόκτιστοι καί μικραι, ποιου- 
σαι μεγίστην άντίθεσιν πρδς τά δημόσια οικοδομήματα. Εντεύ
θεν ούδέ έρείπια οίκιών αρχαίας έποχής διεσώθησαν έν Άθήναις' 
καθ’ όσον μάλιστα οί Αθηναίοι μέχρι τοΰ Πελοποννησιακοϋ πο
λέμου κατωκουν ούχί έν άστει κατά Θουκυδίδην"), άλλ’ είς τά έν 
τοΐς δήμοις κτήματά των μάλλον, όπου συνήθως είχον πολυτε- 
λεστέρας οικίας κατά τόν Ισοκράτη5). Μόνον ολίγων πλουσίων1) Πλουτ. έν βίω Λυκ. ιγ\

2) Κατά Άριστογ. § 207 καί Όλυνθ. γ' § 29.
3) Έν μικροϊς γεωγρ. τόμ. 1, σελ. 485 τής Γαζή έκδόσ. «αί μέν 

πολλαί τών οίκιών εύτελεΐς, δλίγαι δέ χρήσιμοι»’ πρβλ. Boeckh έν τή 
τών Αθηναίων πολ. οίκον. 1, σ. 92. Και αύταί αί τιμαί τών Άθήνη- 
σιν οίκιών έμφαίνουσιν τήν εύτέλειαν, άνερχόμεναι άπδ 3 μνών μέχρι 
δυο ταλάντων, ήτοι άπδ 300—-42000 περίπου δραχμών.4) 2, 14.

5) Έν Άρεοπαγ. § 32’ πρβλ. και Θουκ. 2, 65. Ώςχύτως καί οί 
Ήλεΐοι κατά Πολυβ. 4, 73.

32*
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οίκίαι έποίουν έξαίρεσιν τοϋ γενικού τούτου κανόνος τής έν τω 
βίω ευτελείας τών Αθηναίων, ώς ή τοϋ ’Αλκιβιάδου, οςτις διά 
τοΰ ζωγράφου Άγαθάρχου έκόσμησε γραφαΐς1) την οικίαν του. 
’Αλλ’ άπδ τοϋδε φαίνεται οτι αρχίζει ή πρδς την πολυτέλειαν 
ροπή αυξάνουσα μέ τήν πρόοδον τοϋ χρόνου, ώστε έπι Διογένους 
τοϋ Σινωπέως κατά Γαληνόν") ού μόνον τούς τοίχους μέ άξιο- 
λόγους γραφάς, άλλά και τδ έδαφος έκόσμουν μέ εικόνας θεών 

έκ πολυτελών ψήφων οί πλουσιώτεροι τών 'Ελλήνων. Οί άρε- 
σκόμενοι όμως εις τήν άρχαίαν λιτότητα άποδοκιμάζουσι τήν έν 
τούτοις πολυτέλειαν, ώς ό Ξενοφών3), λέγων οτι «γραφαί και 
ποικιλίαι πλείονας εύφροσύνας άποστεροϋσιν ή παρέχουσιν»’ οθεν 
δηλοϋται οτι έπ’ αυτού ήδη ή τών οικιών πολυτελής διακόσμη- 
σίς δέν ήτο άσυνήθης1*).

1) Άνδοκ. κατά Άλκιβ. § 17. Πλουτ. Άλκ. 16.
2) ’Εν τω προτρεπ. 8· «τούς γάρ τοίχους απαντας άξιολόγοις γρα- 

φαϊς κεζοσμήσθαι, τδ δ’ έδαφος έκ ψήφων πολυτελών συγκεισθαι Θεών 
εικόνας έχον έξ αύτών διατετυπωμένας».

3) Άπομνημ. 3, 8, 10.
4) Πλείω περί τούτου παρά Becker έν Χαρικλεϊ 2, 106 κ. έ.

Πλήν τής ρηθείσης άρχαίας λιτότητος και τής ύστερον πολυτε
λείας ταύτης αί τών άρχαίων έν τή πόλει οίκίαι ειχον τάς έξής 
διαφοράς άπδ τών οικιών ημών* αί πλεϊσται είχον σχήμα τετρά
γωνον ή έπίμηκες ορθογώνιον και ουδεμίαν άλλην συνήθως κοι
νωνίαν πρός τά έκτδς εί μή τήν διά μιας ή δύο θυρών, κειμένων 
τής μέν έμπροσθεν έπί τής δδοϋ, τής δέ όπισθεν ώςαύτως έπί 
δδοϋ, άν ύπήρχε τοιαύτη. Θυρίδας δέ ή παράθυρα ουδόλως ει- 

χον έπί τών οδών ή οίκίαι τινές μόνον, κλειόμεναι πανταγόθεν 
ύπδ τών τεσσάρων τοίχων. Όλίγαι δέ ειχον καί υπερώα ή δεύ
τερον πάτωμα, έκτεινόμενον συνήθως έπί τίνος μόνον μέρους τής 
οικίας. Άλλά ταΰτα ήσαν έπουσιώδες μέρος καί προωρισμένα κυ
ρίως πρδς κατοικίαν δούλων ή ξένων καί πρδς έργασίας οίκιακάς 
καί είς άπόθεσιν πραγμάτων. Διό πιθανόν οτι ή είςοδος είς τινων 
οικιών υπερώα ήτο άμέσως άπδ τής δδοϋ διά κλίμακος. Τδ κύ
ριον μέρος τής οικίας έξετείνετο έπί τοϋ τής γής έδάφους καί ήτο 
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δλον ίσόπεδον τετράγωνον, ώς ειρηται, ή έπρηζες ορθογώνιον 
διαιρούμενον είς δύο μέρη, το μέν έμπροσθεν ζαι έπι της οδού 
κείμενον ήτο προωρισμένον διά την τών άνδρών έν τώ οίζω δια
τριβήν, τά δέ όπισθεν τούτου διά τήν τών γυναικών και τάς 

τούτων έν τώ οίκω εργασίας.
Άμφότερα τά μέρη ταϋτα είχον συνήθως σχήμα τετράγωνον, 

ού έν μέσω έ'μενεν ικανόν μέρος ύπαιθρον, αυλή καλούμενον, δπως 
κατέρχηται φώς και ήλιος και άερίζηται ή οικία. Καί έν μέσω 
μέν τής έπί τής όδοϋ πλευράς ήτο ή εϊςοδος' έκατέρωθεν δέ ταύ
της είχον οΐκίαι τινές άποθήκας πρός εμπορίαν, άν ή οίκία έκειτο 
έπι όδοϋ ή άγοράς. Καί άν μέν αύται έδίδοντο ξένοις είς ένοίζιον, 
είχεν έκάστη αποθήκη μίαν μόνην έπι τής όδοϋ θύραν ίκανώς με- 
γάλην’ άν όμως αυτός δ οικοδεσπότης μετεχειρίζετο αύτάς πρός 
ιδίαν χρήσιν ή έμπορίαν, τότε ειχον αύται και πυλίδας μικράς 

όπισθεν, δι’ ών έκοινώνουν πρός τούς έν τώ οίκω. Άμφότερα 
ταϋτα βλέπομεν έν πολλαΐς οίκίαις τής άνασκαπτομένης παρά 
τήν Νεάπολιν τής Ιταλίας αρχαίας πόλεως Πομπηίας, ής αί οί- 
ζίαι πολύ πιθανόν οτι είχον τύπον ελληνικόν, διότι αύτη κεϊται 
έν χώρα όπου αί πολλαι έλληνικαι αποικίαι, καί άλλως αί ρω- 
μαϊκαί οΐκίαι είχον ύστερον πολλά κοινά πρός τάς έλληνικάς. 
Διά τοϋτο δέ έν τή συνοπτική ταύτη περιγραφή τής έλληνικής 
οικίας άποβλέπομεν έν έλλείψει άλλων μαρτυριών και είς τά έν 
τή ρηθείση πόλει σωζόμενα έρείπια οικιών, νομίζοντες οτι δέν 
άπομακρυνόμεθα τής αλήθειας διά τήν καί έν ρωμαϊκαΐς πόλεσιν 
έπικράτησιν τής τέχνης καί τοϋ βίου τών Ελλήνων, ής ένεκα δ 
σατυρικός Ίουβενάλιος1) καί αύτήν τήν 'Ρώμην καλεΐ ελληνικήν 
πόλιν.

"Οσαι οίκίαι δμως δέν έ'κειντο έπί έμπορικής όδοϋ είχον έκα
τέρωθεν τής είςόδου ένδον δωμάτια πρός κατοικίαν θυρωρού και 
άλλων δούλων, ιπποστάσια, άποθήκας καί άλλα τοιαϋτα χρήσι

μα εις τούς έν τή οίκία.
Διά τής θύρας ταύτης είςήρχοντο εις τήν ύπαιθρον αυλήν, ής

4) Sat. 3, 60. Non possum ferre, Qviriles, Graecam urbem. 
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και εις τάς τέσσαρας πέριξ πλευράς ύπήρχε περίστυλον ή στοαι 
έστεγασμέναι, ϊνα ύπ’ αύτάς διατρίβωσι καί περιπατώσιν οί έν τώ 
οίκω, προφυλασσόμενοι άπδ τοϋ ήλίου καί άπό όμβρων και λοι
πών τής ατμόσφαιρας έπενεργειών. ‘Όπισθεν δέ τοϋ περιστύλου 
τούτου ήσαν δωμάτια, οίκοι, οικήματα ή θάλαμοι χρήσιμοι 
πρδς διατριβήν και κατοικίαν τών τοϋ οίκου άνδρών' δθεν και 
τινες τούτων άνδρώνες, άλλοι κοιτώνες, άλλοι παστάδες και οί
κοι τρίκλινοι καλούμενοι, πεντάκλινοι, δεκάκλινοι άπδ τοϋ άριθ· 
μου τών έν αδταΐς κλινών, έφ’ αίς κατακλινόμενοι ήσθιον. Εις 
τήν απέναντι τής ειςόδου πλευράν ή έν τώ μέσω αύτής ύπήρχε 
θύρα μέταυλος ή μέσαυλος λεγάμενη, είςάγουσα είς αίθουσαν με- 
γάλην, ής έν μέσω ύπήρχεν ή εστία1), ούσα τδ ίερώτερον τής οι
κίας μέρος, έν ώ συνήρχοντο πάντα τά μέλη τοϋ οίκου, και έν ω 
έτελοϋντο, ώς ύστερον έροΰμεν, πάσαι αί οίκιακαί θρησκευτικάι 
τελεταί, διότι παρά τήν εστίαν ϊσταντο τά τών εφεστίων και 
οίκιδίων θεών άγάλματα, ών ύπδ τήν προστασίαν έκειτο πας δ 
οίκος. Διά τής αιθούσης ταύτης, καί δι’ έτέρας έν αυτή ειςόδου, 

είςήρχοντο είς δευτέραν αύλήν, έχουσαν πέριξ στοάς καί θαλά
μους, ώς και ή πρώτη αυλή, πρός διατριβήν τών γυναικών. Έν
ταϋθα ήσαν έν ταΐς τών πλουσίων οίκίαις τά ύπδ Πολυδεύκους2) 

φερόμενα γυναικωνΐτις, ίστεών, ταλασιουργικδς οίκος, σιτοποιϊκδς, 
όπτανεΐον, μαγειρεΐον, άποθήκαι, θησαυροί, καί δ κατ’ έξοχήν θά
λαμος, έν ώ έκάθευδον οί οίκοδεσπόται.

1) "Οθεν μ^σόμοαλος Ιστία παρ’ Αιιχΰλω Άγαμ. 4026 λέγεται 
αυτή. 2) Έν Όνομ, α'. 80.

Πιθανόν όμως οτι τινές οίκίαι δέν είχον τήν δευτέραν ταύτην 
αύλήν, άλλά κηπάριον καί πέριξ αύτοϋ οικήματα καί άποθήκας 
χάριν τών οίκετών καί τής οικιακής έν γένει ύπηρεσίας.

Οί όπισθεν τών στοών τούτων θάλαμοι είχον πάντες θύρας 
ίκανώς μεγάλας και ύψηλάς, όπως ου μόνον άερίζονται, άλλά 
και φωτίζονται* δποίας βλέπομεν οτι έχουσι καί οί τών έν Πομ

πηία οικιών θάλαμοι* διότι οί ύπδ τάς στοάς θάλαμοι έφωτίζοντο 
άπδ τής αυλής, τά δέ έπί τής δδοϋ δωμάτια καί διά θυρίδων 
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ίσως, ων η χρησις δέν ητο άγνωστος τοϊς άρχαίοις^), άλλά μόνον 
μετριωτέρα η παρ' ημϊν διά τδν ιδιόρρυθμον τρόπον της τών 
αρχαίων οίκοδομιας και τδν περιωρισμένον τών γυναικών βίον.

Οικιαι δέ τινες, και ιδίως αί μικράς περιοχής και έκτάσεως, 

ωί ειρηται, ανω τών θαλάμων και δεύτερον πάτωμα, υπε
ρώον καλούμενον, έκτεινόμενον έπί τίνος μόνον μέρους της οι
κίας, συνήθως είς τδ έπι τίς οδού, εχον έπ’ αυτής καί θυρίδας* 
εν δε Πομπηία και εξώστην ) βλεπει τις πρδ αύτών, καί άλλας 
μικρας θυρίδας αυτόθι κεκλεισμένας μέ σιδηρούν πλέγμα, όποιον 

εχουσιν εν ταϊς ημετεραις οικιαις τά τοϋ ισογείου πατώματος 
παράθυρα. Ή πρόνοια αύτη αναφοράν ειχεν είς τούς δούλους, ϊνα 
μη δραπετεύωσιν η μη κοινωνώσι πρδς τούς έκτός’ διότι δούλοι 
συνήθως κατωκουν είς υπερώα καί είργάζοντο έν αύτοϊς, άν αλ
λαχού έν τω ίσογείω δέν υπηρχον θάλαμοι χάριν αύτών.

Ή τών οικιών οροφή ητο η έπίπεδος, ώστε έχρησίμευεν ώς 
ηλιαστ-ηριον, η κεκλιμένη καί μέ κεράμους καλυπτομένη, ϊνα εύ- 
κολώτερον καταρρέει τδ της βροχής ύδωρ, η καί άμφότερα έν 
μέρει κατά τάς άνάγκας τών έν τώ οϊκω3), όπως καί νύν γίνεται.

1) Becker ε. ά. σελ. U1. και "Ερμαννον έν έλλ. άρχαιολ. 3. § 19 
σημ. 23.2)'0 Πολυδεύκης (1, 8!) γεισηποδίσματα καλεϊ τούς έξώστας· «εΐτα 
ύπερφα οικήματα· αί δέ προβολαι αύτών, αί ύπέρ τούς κάτω τοίχους 
προύχουσαι, γεισηποδίσματα, και τά φέροντα αύτάς ξύλα γεισήποδεςυ.

3) Becker έ. ά. σελ. 105.
4) Τον παρ’"Ελλησι βίον τών άνδρών περιεγραψα έν Χρυσβλίδος 

τόμω Δ’, σελ. 525 κ. έ.

Τοιαύτα τά κυριώτερα συστατικά τών έν άστει οικιών τών 
ευπορωτέρων πολιτών. Οί άπορώτεροι ηρκουντο φυσικώς καί είς 
μικροτέρας και εύτελεστέρας, καθόσον μάλιστα οί άνδρες ολίγον 
χρόνον διέτριβον έν τώ οϊκω, τδν πλεΐστον δέ έν ύπαίθρω καί έν τη άγορα και άλλαχού4)’ ώστε μόνον αί γυναίκες, καί μάλιστα 
αί τών Αθηναίων καί ιδίως τών Ίώνων, διηγον τον βίον έν τω 
οϊκω. Αί έν άγροΐς όμως καί τοϊς δημοις οίκίαι ησαν βεβαίως μεί- 
ζονες καί άλλης ίσως κατασκευής, άρμοζούσης μάλλον είς άγρο- 
τικδν βίον.
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Γένεσις της έν τώ οίκω λατρείας τοΰ θείου.

Επειδή ή ελληνική θρησκεία προήλθεν έκ της φυσιολατρείας, 
ώς και η τών συγγενών τοΐς 'Έλλησι λαών, πάντα τά περις-οι- 
χοϋντα τδν άνθρωπον φυσικά όντα έξελήφθησαν ύπ’ αύτου ώς 
θεοί, τά δέ έν τή ατμόσφαιρα και τή γή τακτικώς η εκτάκτως 
γινόμενα καί φαινόμενα ώς ένέργειαι αύτών τών θεών* ή τοϋ 'Έλ
ληνας φαντασία προσωποποιήσασα και ώς ζώντα και ενεργά 
ύπολαβοϋσα, άπέδωκεν αύτοΐς ύστερον άνθρωπίνην μορφήν, ήν 
διά τής τέχνης πρώτον μέν ατελέστατα, προϊόντος δέ τοϋ χρό
νου καί τής τέχνης βελτιουμένης έντελέστερον, καί τελευταΐον 
τελειότατα άτεικόνισεν, άποδοϋσα ιδανικόν ανθρώπινον κάλλος 
ένί έκάστω τών θεών, έν ή ηλικία καί μορφή ύπελάμβανεν αύ
τούς, σύμφωνα πρδς τήν έμφυτον τώ σΕλληνι καλλαισθησίαν, 
δι’ ής ούτος έν τοΐς χρόνοις τής ακμής του άπεθέωσεν αύτδ τδ 

κάλλος.
Επειδή δέ έαυτδν ό σΕλλην έπίστευε τέκνου τής γής, ήτις 

έτρεφε καί συνετήρει αύτδν, έπίστευεν ότι καί οί θεοί ήσαν ώςαύ- 

τως τέκνα τής γής, τελειοτέρας όμως φύσεως και αθάνατοι, καθ’ 8 
καί μόνον διαφέρουσιν άπ’ αύτοϋ, καί οτι τδ πάλαι συνέζων 
καί συνωκουν μετά τών ανθρώπων καί είς κοινωνίαν ήρχοντο πρδς 
άνδρας καί γυναίκας, και ότι έ/ τής κοινωνίας ταύτης παρήχθη- 
σαν οί άνακτες καί βασιλείς καί πάντα τά αρχαία και έξέχοντα 
γένη τών Ελλήνων, οί 'Ήρωες. Ή προβαίνουσα όμως έξαχρείω- 
σις τοϋ ανθρωπίνου γένους ήνάγκασε τούς θεούς ν’ άποχωρήσω- 
σιν άπδ τών ανθρώπων, και τοϋ λοιποϋ νά έμφανίζωνται μόνον 

τοΐς φίλοις αύτών. Εντεύθεν έν τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις ούτε κοι
νωνία θεών πρδς τούς ανθρώπους, ούτε τέκνα θεών αναφαίνονται. 
Οί θεοί, εί και αόρατοι, ουχ ήττον εϊσί πανταγοϋ παρόντες καί 
βοήθειαν καί προστασίαν παρέχουσι τοΐς δικαίοις έπικαλουμένοις 
αύτούς, ούδέ μακράν πολύ άπδ τών άνθρώπων οϊκοϋσιν. Οίκοΰσι 
δηλαδή οπού έξ άρχής έπιστεύθησαν οϊκοϋντες καί ένεργοϋντες, 
καί οπού άλλαχοϋ ηύδόκησαν. Τά έξ άρχής λοιπόν ώς θεοί έκ- 
ληφθέντα έν γή καί έν θαλάσση καί έν ούρανώ εϊσί νϋν κατοικη- 
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τήρια των θεών, δρη δηλονότι, ποταμοί, πηγαί, δένδρα, λειμώ
νες, δάση, σπήλαια, μάλιστα δέ τόποι μακράν της κοινωνίας τών 
ανθρώπων υπάρχοντες, φάραγγες, χαράδραι, κοιλώματα της γης 
καί άλλα τοιαϋτα είσίν ένδιαιτη'ματα τών θεών, και διά τοΰτο 
ιερά, ών η ίερότης έδηλώθη ύστερον διά βωμών.

Ό "Ελλην όμως, θέλων νά έχη οσον πλησιέστερον τούς θεούς, 
όπως έπικαλήται αύτούς καί έχη την άπ’ αύτών βοήθειαν και 
προστασίαν έν παντί καιρω καί ταχέως, καθιέρωσεν, ένθα αύτδς 
κατώκει, τον έπιφανέστερον τόπον είς κατοικίαν τών θεών έκεί
νων, ούς έξέλαβε συγγενείς αυτοΰ καί γενάρχας, η έκ παραδόσεως 
έγίνωσκεν ότι αύτοί έξελέξαντο ώς αρεστόν αύτοϊς. Έν αύτω 
έστησε βωμόν καί παρά τόν βωμόν έκτισε ναόν πρός κατοικίαν 
τοΰ θεοΰ, ού καί τό άγαλμα ίδρύσατο έν αύτω.

Καί δ μέν ναός είναι οίκος, έν ω ένοικεΐ δ θεός, τό άγαλμα 
όμως ούδέποτε έξελήφθη παρά τών Ελλήνων ώς αύτός δ θεός, 

άλλ’ ώς πεπληρωμένον έκ της χάριτος αύτου καί ώς δμοίωμα 
απλώς αύτου, έν ώ άγάλλεται ούτος' οθεν και άγαλμα αύτου 
έκλήθη, διότι άπεδέχθη διά της καθοσιώσεως τόν τε ναόν καί 
τό άγαλμα, καί έκτοτε οίκεΐ έν τώ ναώ η διηνεκώς η δσάκις έπι· 
καλούνται οί πιστοί προςέρχεται καί άκούει αύτούς καί άποδέ- 
χεται τάς εύχάς καί θυσίας αύτών1).

1) Ταύτα έξηγοϋνται διά πολλών έν Αθηναίου τόμ. 3, άπο σελ, 40υ κ. έ.

Τοιαύτην καταγωγήν έχουσι τά αρχαιότατα τών έλληνίδων 
πόλεων ιερά, ά είσι καθιδρυμένα έν τώ κέντρω καί έν έπιφανεΐ 
αύτών τόπω. Άλλά καθόσον έξετείνοντο αί πόλεις και οί κάτοι
κοι αύτών έπληθύνοντο είτε άφ’ εαυτών είτε καί διά προςελεύ- 
σεως άλλων έξωθεν έρχομένων, ηΰξανε καί δ αριθμός τών έν αύ- 
ταΐς λατρευομένων θεών, διότι οί τών προςελθόντων νέων κατοί
κων πατρώοι θεοί προςετίθεντο είς τούς έγχωρίους καί έλατρεύον 
το ή έν τώ αύτω ναώ τών άρχαίων κατοίκων ώς σύνναοι θεοί, ή 
έν ίδίοις ναοΐς έν τώ αύτω χώρω, όπου καί οί ναοί τών έγχωρίων 
θεών, ή άλλαχοΰ τών πόλεων. Ούτως έπληθυνθησαν κατά μικρόν 
τά έν ταΐς πόλεσιν ιερά' ώστε, διαιρουμένων τών κατοίκων έκά- 
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στης έλληνίδος πόλεως εις φυλάς, φρατρίας, δήμους και γένη, ού 

μόνον ή πόλις πάσα, άλλά καί έκάστη φυλή και φρατρία και 
έκαστος δήμος και πάσα έν γένει πολίτικη η τοπική συνέλευσις 
είχε τδν ίδιον προστάτην θεόν ή ήρωα, δν γενάρχην ή ιδρυτήν 
αύτής ένόμιζε* πάσα τέχνη ή έπιτήδευμα ύπδ πολλών έξασκού- 
μενον είχε προστάτην τδν έφευρόντα καί έπινοήσαντα τήν τέ
χνην καί τδ έπιτήδευμα θεόν, καί εις τούτον απέδιδε λατρείαν καί 
τιμάς έν ίδίω ίερώ, πάντων εις αύτδ έν ρητω χρόνω συνερχομέ- 
νων πρδς τούτο. Διδ πάσα πόλις καί κώμη καί χωρίον είχε πολ
λά ιερά, βωμούς καί ναούς καί αγάλματα θεών' καί ή Ελλάς 
πάσα διά τούτο όσους είχε ζώντας ανθρώπους, τοσαύτα ίσως καί 
αγάλματα θεών, δαιμόνων καί ηρώων, άφ’ ών έπληρούντο τε
μένη, ναοί, οδοί, πλατεϊαι, πηγαι, Θέατρα, βουλευτήρια, άγοραι, 

γυμνάσια, παλαίστραι, οΐκίαι και πάς άλλος τόπος, είς ον συνήο- 
χοντο πολλοί πρός τινα θρησκευτικόν ή πολιτικόν ή κοινωνικόν 
σκοπόν. Καί έν τώ οίκω δέ, δςτις είναι έν μικρώ αυτή ή πόλις, 
έκαστος ώφειλε νά λατρεύη καί τιμά πάντας τούς τής πόλεως 
κοινούς θεούς, τούς τής φυλής καί γένους καί τής κοινότητας είς 
ήν άνήκεν δ οικοδεσπότης, καί τούς τού έπιτηδεύματος καί άλ
λους ουκ ολίγους έχοντας σχέσιν πρδς τδν οίκον, τάς κτήσεις, τά 
τέκνα, τδν βίον καί πρδς άλλας αύτού σχέσεις. Εντεύθεν καί ό 
οίκος έκάστου πολίτου ήτο ίερδν καί κατοικητήριον όσων άνθρώ- 
πων τοσούτων ή καί πλειόνων θεών καί δαιμόνων.

Πρδς άπόδειξιν τών τελευταίων τούτων έστωσαν τά εξής1).

1) Είς σύνταξιν τής διατριβής ταύτης, πλήν τών άρχαίων μαρτυ
ριών, ας παραθέτομεν, και πολλών μυθολογικών και αρχαιολογικών συγ
γραμμάτων τών νεωτέρων, έλήφθη ύπ’ οψιν καί ή τελευταία γνωστή 
μοι περί τής ύποθέσεως ταύτης πραγματεία τοΰ άλλοτε έν Άμβούργω

Περί τών έν τώ οϊκφ λατρευομένων θεών και τού τρόπου 

τής λατρείας αύτών.

’Εν τοΐς προθύροις τής οικίας καί τή παρ’ αύτή δημοσία όδω 
ισταντο ώς φύλακες τών δδών τά άγάλματα καί οί βωμοί τών 
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ένοδιων θεών, ήτοι Εκάτης, άγυιέως Απόλλωνος και Έρ- 

μοΰ, εις ούς οί τών παρακειμένων οικιών κάτοικοι ώφειλον να 
προςφέρωσι λατρείαν έν καιρώ τώ δέοντΓ διότι οί θεοί ούτοι έπι- 
στεύοντο δτι ησαν φύλακες τών οδών καί προστάται τών οδοι
πόρων καί τών παρακειμένων οικιών. Ή μέν Εκάτη, ταύτιζο* 
μένη τή Άρτέμιδι, ώς προσωποποίησις της σελήνής φωτιζούσης 
έν καιρώ νυκτος τάς οδούς καί μάλιστα τάς τριόδους, οπού συνή
θως ώς καί πρδ τών οικιών1) ίδρύετο τδ τρίμορφον, τρισσοκέφα- 
λον και τριπρόσωπον κατά τόν αριθμόν τών διασταυρουμένων 
οδών άγαλμα αύτής* οθεν καί αύτη τριοδΐτις λέγεται, εις προ- 
φύλαξιν έν καιρώ νυκτος τών διαβατών καί τών πλησίον οίκούν- 
των, οϊτινες προςέφερον διά τούτο αυτή είς θυσίαν τροφάς κατά 
μήνα έκαστον έν νουμηνίαις2), καταθέτοντες αύτάς πλησίον τού 
άγάλματός της έν ταΐς τριόδοις’ ταύτας δέ προςερχόμενοι ήσθιον 
οί πτωχοί3). 'Ως φύλαξ δέ τούτων έν νυκτί έχει τούς κύνας, ιερά 
αύτής ζώα4), ών αί φωναί άναγγέλλουσι τήν έν νυκτί έμφάνισιν 
αύτής καί άποτρέπουσι τούς κλέπτας και κακοποιούς, προφυ- 
λάττοντες ουτω τάς παρακειμένας οικίας.

καθηγητοϋ Ch. Petersen, Der Ilausgottesdienst der alten Griechen. 
Cassel 4851, δοκίμου συγγραφέως πολλών θρησκευτικών καί μυθολογι
κών πονημάτων.

4) Άρισιοφ. Σφηκ. 805*
ένοικοδομήσοι πας άνήρ

ώςπερ 'Εκάτειον πανταχοΰ πρδ τών θυρών.

πρβλ. και Εύρ. Μήδεια 396.
2) Πορφ. περί αποχής 2, 16, 127.
3) Πλουτ. Συμπ. 7, 6. Άριστοφ. έν Πλούτω 396.4) Πλουτ. κεφ. ^ωμ. 49. Σχολ. Θεοκρ. 2, 42 καί Σχολ. Άριστοφά- 

νους έν Πλούτω έ. ά. « Γην Έκάτην έν ταΐς τριόδοις έτίμων τδ παλαιόν 
διά τδ τήν αύτήν Σελήνην καί ’Άρτεμιν καί Έκάτην καλεϊσθαι. Κατά 
δε νουμηνίαν οί πλούσιοι έπεμπον δεϊπνον Ισπερας, ώςπερ θυσίαν τή Ε
κάτη έν ταΐς τριόδοις, οΐ δέ πένητες ήρχοντο πεινώντες καί ήσθιον αύτά 
καί έλεγον δτι ή Εκάτη έφαγεν αύτά».

5) Σχ. Όρατίου έν ωδαϊς 4, 6, 28* Άγυιαί viae'graece dicuntur.

Παρά ταΐς οίκίαις, έπί τής οδού καί πρδ τών θυρών5), ϊστατο 
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τό άγαλμα τοΰ Άγνιέως ’ΑπόΛΛωνος, οπερ συνήθως έτήρει 
αρχαϊκόν τύπον καί εργασίαν, δν δηλαδή κίων είς όξύ λήγων ώς 
οβελίσκος, η κωνοειδής κίων, ώςεί βωμός στρογγύλος ή και τε
τράγωνος. ’Ελατρεύετο δέ καί ούτος ού μ.όνον ώς φύλαξ τών οί
κιών καί οδών, άλλά καί ώς έφορος τής ύγιείας τών κατοίκων, 
άφ’ ότου έταύτίσθη μέ τόν ήλιον, δςτις ού μόνον φωτίζει τάς ά- 
γυιάς καί οδούς, άλλά καί καθαρίζει διά τής έξατμίσεως τάς 
ύγρασίας, καί ουτω παρέχει ύγίειαν τοΐς παροίκοις, οϊτινες διά 
τοΰτο προςφέρουσιν αύτω θυσίας καί εύχάς. Εις τήν ιδιότητα αύ- 
τοΰ ταύτην άναφέρεται ’ίσως καί τό κωνοειδές καί είς οξύ λήγον 
άγαλμα αύτοϋ, ώς άπεικόνισμα τών ηλιακών άκτίνων1), ών άπο- 
τέλεσμα είναι ή άποξήρανσις καί ή εντεύθεν καθαριότης καί ύγίεια* 
δι’ 8 καί ό θεός λέγεται άλεξίκακος, άποτρόπαιος καί προςτα- 
τήριος* άπό δέ τής πρό τών θυρών θέσεως θυραΐος καί θυρωρός. 
Τήν λατρείαν αύτοϋ έπέβαλε τοΐς Άθηναίοις νά θύωσι χρη
σμός έκ Δωδώνης, λέγων, αύπέρ ύγιείας τώ Δϊΐ, Ήρακλεΐ καί 

προστατηρίφ’ καί περί τύχης αγαθής ΆπόΑΙωη 
Άγνιεϊ, Αητοί, Άρτέμιδι* καί κατ’ άγυιάς κρατήρας ίστάναι καί 
χορούς καί στεφανηφορεΐν κατά τά πάτρια2)». Απαντάται όμως 
καί παρ’ άλλοις λατρευόμενος δ Απόλλων ώς προστατήριος καί 
άγυιεύς, οίον έν Μεγάροις καί έν Τεγέα3)’ έτι δέ καί έν νομίσμα-

1) Πλατ, έν Νόμ. 914. «’Άν τις τών αύτού τι καταλίπη που Ικών 
είτ’ άκων, δ προςτυχάνων έάτω κεΐσθαι, νομίζων φυλάττειν ένοδίαν δαί
μονα τά τοιαϋτα ύπο τού νόμου τή θεω καθιερωμένα». Ένθα ό σχολια
στής παρατηρεί· «τήν ’Άρτεμιν, ήτοι τήν Σελήνην φησ'ιν, έπει και ό 
Απόλλων Άγυιεύς· και γάρ άμφω τάς οδούς πληρούσι φωτός..... άλλά 
και τον Έρμήν ένόδιον και ηγεμόνα λέγουσιν, ώς δέον αύτω πρδς τάς 
πράξεις ήγεμόνι χρήσθαι. Και τούτον δέ έπι τών οδών διά τούτο άνε- 
στήλουν».

2) Δημοσθ. κ. Μηδείου § 14.
3) Παυσ. 1, 44, και 8, 53. Ήσύχ. έν λ. προστατήριος.

Varro autem κλ. Σχ. Άριστοφ. έν Σφηξ. 825· ((προ τών θυρών έθος 
εΐχον κίονας εις οξύ λήγοντας ώς οβελίσκους Ιδρύειν εις τιμήν Απόλ
λωνος Άγυιέως d. Ταύτα και Άρποκρατίων έν λ. Άγυιεύς. 
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σιν ούκ ολίγων πόλεων1) απεικονίζεται ώς τοιούτος* ώστε ουδό
λως άπίθανον οτι ή λατρεία αύτου ώς τοιούτου ήτο γενική πα
ρ’ σΕλλησι.

1) Σουιδας έν λ. Ναί· Μα τδν Άπόλλω τουτονί και τάς θύρας.
2) Mulier έν Δωριεΰσι 1, 302, 4.
3) Άριστοφ.'Ιππ. 1320, ένθα δ Σχολ. «"Εθος ήν τοΐς έν άγυιαΐς ίστα- 

μένοις ΟεοΤς έπί ταΐς έρχομέναις άγγελίαις θυειν, ώς άν εί άγαθαί ειεν 
έπινεύσαιεν ταύταις, εί δέ τούναντίον, άποτρέψαιενο. Πρβλ.’Όρν. 1233, 
Σορ. Ήλεκ. 634.

4) Παυσ. 1, 22, 8 έν τή ε’ςόδω τής άκροπόλεως Αθηνών δ αύτδς 
4, 33, 4, έν τή τής Μεγαλοπόλεως,

5) Άθην. 10, 437 καί Αίλιαν. ποικ. ίστ. 2, 41.
6) Θουκ. 6, 27. «'Όσοι 'Ερμαΐ ήσαν λίθινοι έν τή πόλει τών Αθη

ναίων (εϊσί δέ κατά τδ έπιχώριον, ή τετράγωνος έργασία, πολλοί καί έν 
ίδίοις προθύροις καί ίεροΐς.) μια νυκτί οί πλεΐστοι περιεκόπησαν τά πρό
σωπα».

Είς τδν Απόλλωνα τούτον ώμνυον οί διαβάται, έπιβεβαιούν- 
τες τούς λόγους των2), ηύχοντο οί έξ αποδημίας οίκαδε έπιςρέ- 
φοντες, και θυσίας προςέφερον οί κακήν ή αγαθήν αγγελίαν λαμ- 
βάνοντες3).

Τρίτος ένόδιος θεός ήτο ό Ερμής^ ώς άγγελος τού Διδς, και 
διά τούτο έν όδοΐς άναστρεφόμενος είναι έφορος αύτών, οδηγός και 
προστάτης τών οδοιπόρων' δθεν καλείται ένόδιος καί ήγεμόνιος. 
Τήν παρουσίαν δ’ αύτού έδείκνυον τδ πάλαι μέν λίθοι τετράγω

νοι, είς ούς προςετέθη ύστερον κεφαλή άνδρός καί έπιγράμματα 
νουθετικά τοΐς οδοιπόροις ή δεικνύοντα τάς αποστάσεις. Επειδή 
δέ άρχή τών οδών είναι αί τής πόλεως πύλαι καί αί τών ναών 

και οικιών θύραι, ϊσταντο παρ’ αύταΐς τά τού θεού τούτου άγάλ- 
ματα, Ερμαΐ καλούμενα, καί δ θεός προπύλαιος, προθύραιος, 
πρόναος, οίον κατά τήν εϊςοδον τής Άθήνησιν άκροπόλεως καί 
αλλαχού4). Εις τά αγάλματα αύτού προςέφερον άπλήν λατρείαν 
οί διαβάται, καί έστεφον τακτικώς5) οί έν τοΐς οϊκοις καί έν πά- 
ση τιμή ειχον αί πόλεις, ώς μαρτυρεί ή τών 'Ερμοκοπιδών δίκη6) 
κατά Άλκιβιάδου καί τών συν αύτώ, είς ούς άπεδόθη ή διά 
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περικοπής τών προσώπων βεβήλωσις και έξύβρισις τών αγαλμά
των τοϋ θεού τούτου.

Τον θυραΐον τούτον Έρμήν έπικαλεΐται επίκουρον ό Στρεψιά- 
δης παρ’ Άριστοφάνει1), έξερχόμενος τής οικίας του καί άποτεί- 

νων τόν λόγον πρός αύτόν ίστάμενον πρό τής θύρας.

1) Έν Νεφέλ. 1480, ένθα βλ. και τόν Σχολιαστήν.
2) Έν λόγω ς'. σελ. 200* «έπι τούτου φασι τούς ‘Έλληνας έπιγρά- 

φειν τοΐς εαυτών οΐκοις έπι τών προπυλαίων* Είςοδος Κράτητι, Άγαθω 
δαίμονι».

3) Βλέπε τοιαυτην παρά Διογ. Λαερτ. 6, 39 καί 50.
4) Βλ. Overbeck Pompegi 1875 έκδ. γ σελ. 311 κ. έ.
5) Έν Nat. hist. 20, 39.
6) Πολυδ. 8, 72 και Σουίδ. έν λ. στροφαΐος. «Επωνυμία έστιν Έρμου 

παρά τό ταΐς θύραις ίδρΰσθαι έπί φυλακή τών άλλων χλεπιών ούτ:ι 
γάρ οπίσω τών θυρών είώθασι και άναδόεσθαι και όλως πανουργεύεσθαι.»

Έπι τής είςόδου οικιών τινων ή καί παρ’ αύτη έπεγράφοντο 
αγαθού προδηλωτικαί ή κακού άποκρουστικαί, ώςεί προβασκάνια, 

έπιγραφαι, ο'ία ή παρ’ Ίουλιανω2) «Είσοδος Κράτητι 'Αγαθω 
ΛαΙμοη*' καί άλλη παρ’ άλλοις3), ώς «Μηδέν ειςίτω κακόν».

Έν άλλαις άπεικονίζοντο πρό τής είςόδου δφεις, τρώγοντες 
άπό βωμού εις δήλωσιν τής ίερότητος τής οικίας καί πρός απο
τροπήν ακαθαρσιών, ο'ίους δφεις βλέπομεν έν τισιν οίκίαις τής 
άνασκαπτομένης πόλεως Πομπηίας’ αλλαχού εικόνες θεών καί δαι
μόνων, αναφοράν έχόντων πρός τούς οίκούντας καί τό επιτήδευμα 
αυτών’ έπιγραφαι δηλωτικαί αγαθής τύχης καί άλλα τοιαύτα4). 
‘Όμοια είκάζομεν ότι ειχον καί έλληνικαί οίκίαι.

Πρός αποτροπήν τού φθόνου και παντός άλλου κακού άνήρ- 
των απο τής θυρας διάφορά σύμβολα, αποτρόπαια καλούμενα’ 
οϊα ή σκίλλα, περί ής αυτός ό Πυθαγόρας έδόξαζεν ότι άποτοέ- 
πει τήν είςοδον κακών φαρμάκων, άν αληθή λέγει ό Πλίνιος5). 
Προς αποτροπήν δε κλεπτών ιόιως η και άλλου κακού ίστατο 
ένδον τής θύρας, ή μάλλον παρά τάς στρόφιγγας αύτής, τό τού 
θεού τής κλοπής, τού Έρμου δηλονότι, δςτις έκ τού τόπου Στρθ~ 

φαϊος επικαλείται, είτε τό άγαλμα ή ή κεφαλή μόνον6), είτε γε- 
γραμμένη έπί τού τοίχου ή είκών αυτού.
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Έν πάση δέ χαρμοσύνω ημέρα έορτής ή άλλου εύχαρίστου 

γεγονότος, οίον γάμου, γεννήσεως τέκνων και τών τοιούτων, 
έστεφον μέ στεφάνους και άνθη την θύραν της οικίας πρός δή- 
λωσιν της χαράς τών ενοίκων.

Προχωροΰντες διά της ειςόδου είς τά ένδον της οικίας, είςερ- 
χόμεθα είς την αύλήν, έν ή βλέπομεν έν τώ μέσω ύύούμενον έπί 
βαθμιδών τόν βωμόν τοΰ ' Ερχείου Jώς, καί παρ’ αύτω έν πολ- 
λαΐς βεβαίως οίκίαις τό τοΰ θεοΰ τούτου άγαλμα. Ή έν τω οϊκω 
λατρεία τοΰ θεοΰ τούτου είναι ού μόνον κοινή πάντων τών Ελ
λήνων, άλλά καί άρχαιοτάτη, διότι καί παρ’ Όμήρω άπαντάται 
καί έν τοΐς μεγάροις τών άνάκτοον1), καί έν ταΐς σκηναΐς αυτών 
έν Τροία, ώς έν τή τοΰ Άχιλλέως2), σπένδοντος καί εύχομένου τω 
Διι τούτω. Καλείται δέ ούτος "Ερκειος άπό τής θέσεως, έν ή 
ύπάρχει ό βωμός καί τό άγαλμά του, ώς προστατεύων καί συντη- 
ρων πάχτας τούς περί τό αύτό έρχος, ώς ό Ευστάθιος έρμη- 
νεύων τήν ευχήν τοΰ Άχιλλέως λέγει5).

1) Έν τοΐς τοΰ Όδυσσέως, Όδ. χ, 335’ ποτ'ι βωμόν Έρκείου "ζοιτο.
2) Ίλ. II, 231· πρβλ. Άθην. 5, 189. Virg. Aen. 2, 512.
3) Σουίδας έν λ. «Έρκεϊος Ζεύς· ώ βωμοί έντός έρκους έν τή αυλή 

ιδρυνταΓ τδν γαρ περίβολον έρχος έλεγον, μετήν δέ τής πολιτείας, οίς 
είη Ζευς Έρκεϊος».

4) Ιίολυδ. Όνομ. 8, 85. «Ει 'Απόλλων έστιν αύτοΐς πατρώος και
Ζευς "Ερκειος»· πρβλ. Κρατΐνον παρ’ Άθηναίω σελ. 460. «Ζευς έστι μοι 
Έρκεϊος».

Διά τήν ιδιότητα δέ ταύτην τοΰ θεοΰ ή λατρεία αυτοΰ ήτο 
αναγκαία έν παντί οϊκω. Έν Άθήναις μάλιστα έπεβάλλετο παν- 
τί Άθηναίω πολίττ), όςτις δέν ήδύνατο νά άναδεχθή αρχήν τινα, 
εί μή ίίρκω έβεβαίου ότι έτέλει λατρείαν τω θεώ τούτφ4). Λόγος 
δέ τούτου είναι ότι ή τών οίκων συντήρησις καί σωτηρία, ή άνατε- 
θειμένη τώ Δΐί τούτω, σώζει καί τήν πολιτείαν αυτήν, ώς καί 

τάνάπαλιν.
Είς τόν θεόν τοΰτον προςέφερον θυσίαν, οϊαν έκαστος έβούλετο 

καί ήδύνατο’ ή άπλουστάτη καί άρχαιοτάτη ήτο βεβαίως ή έξ 
οσπρίων, ήτις ώς λείψανον τοΰ άρχαίου λιτοΰ βίου τών άνθρώ- 
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πων φαίνεται οτι ήτο συνήθης καί ύστερον έ'τι, ώς και έν ταΐς 
ίδρύσεσιν άγαλμάτων καί ναών, καθ’ ά αλλαχού είπομεν1), καί 
έν ταΐς ίδρύσεσι τών βωμών τοϋ θεοΰ τούτου2). Είς τάς πρός αύ
τόν προςφερομένας θυσίας έλάμβανον μέρος πάντες οί τοϋ οίκου, 
και αυτοί έτι οί δούλοι καί άνήλικες παΐδες, ώς ό Δημοσθένης 
περί αύτοϋ λέγε?) παιδός έτι δντος, τηροϋντες και ενταύθα τήν 
έν πάσαις ταΐς θυσίαις συνήθειαν τοϋ φέρειν στεφάνους, ώς ό παρά 
Πλάτων?) Κέφαλος, φέρων έτι τόν στέφανον μετά τήν έν τή 

αύλή τω Έρκείω Διι τελεσθεΐσαν θυσίαν.

1) ’Εν Αθηναίου τόμφ 8, 358 κ. I. ένθα ό λόγος περί Ιδρύσεων 
ναών και Αγαλμάτων, δι’ ής έδίδετο αύτοΐς ή ίερότης.

2) Άριστοφ. Ειρήν. 923, ένθα ό Σχ.«οπότε μέλλοιεν βωμούς καθι- 
δρύειν ή άγαλμα θεού, έψοντες όσπρια άπήρχοντο τούτων, τοΐς άφιδρυ- 
μένοις χαριστήρια άπονέμοντες τής πρώτης διαίτης, ώς Αριστοφάνης έν 
ΔαναΐσΓ «μαρτύρομαι Ζηνος Έρκείου, μεθ’ ών ο βωμός ούτος ίδρύθη 
ποτέ»· άλλοτε δέ καί πολυτελεστέρφ ΐερείω άφιδρύοντο».

3) Δημ. προς Εύβουλίδην § 53—54.
4) Έν Πολιτείας αρχή σ. 328.
5) Κορνούτος περί φύσεως θεών 28· «Στρογγύλος δέ πλάττεται καί 

κατά μέσους ΐδρυται τούς οίκους»· πρβλ. Έτυμολ. και Σουΐδαν έν λ. Έςία.
6) Εύρ. Έρακ. Μαινόμ. στ. 715. «'Ικέτιν προς άγνάς εστίας θάσσειν 

βάθροις». Θουκ. 1, 135, Άπολλ. 1, 1, 5.
7) Διοδ. 5, 68.
8) Άριστοφ. Σφηκ. 840, ένθα ό Σχ. «Τον Δία δεξάμενον τήν βασι-

Είς τό βάθος τής αυλής απέναντι τής είςόδου ήτο έν πολλαΐς 
οίκίαις ή μεγάλη αίθουσα, ό άνδρών, ού έν τώ μέσω έκειτο ή 
εστία, έφ’ ής έκαιε τό πύρ έπί τοϋ στρογγυλού αύτής βωμού’), 
ύψουμένου έν τισιν οίκίαις έπί βαθμιδών6) καί ούτω χωριζομένου 
άπό τοϋ λοιποΰ χώρου.

Ή εστία ήτο τό ίερώτατον τής οικίας μέρος καί τό έπ’ αύ
τής καΐον πύρ ή τής θεάς Εστίας συμβολική έμφάνισις’ δθεν σε
βαστή πάσι τοΐς έν τώ οικω καί άπαραβίαστος. Είς αύτήν κατέ- 
φευγον ώς είς άσυλον’) δούλοι τοϋ οίκου άμαρτάνοντες καί ξένοι 

πρός τούτοις αίτοϋντες προστασίαν καί βοήθειαν, ής καί έτύγ· 
χάνον πάντοτε ώς ίκέται ύπό τής θεάς ταύτης ποοςατευόμενοι8).
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Ή της εστίας ίερότης είναι τοσοΰτον αρχαία, δσον και ή οί- 
κια ως μέρος ουσιώδες αυτής. Και όμως ή προσωποποίησις αύ- 
τΖς ως θεάς νεωτερα τοΰ 'Ομηρου και 'Ησιόδου* διότι παρ’ αύ- 
τοϊς δεν άναφέρεται ώς τοιαύτη1). Διά τοΰτο ϊσως δένεται πρε
σβυτέρα και νεωτερα θυγάτηρ τοΰ Κρόνου καί της 'Ρέας, κα- 

ταταχθεισα ύστερον μετά τών δώδεκα ουρανίων θεών. 'Ως θεά 
εμφανίζεται κατα πρώτον εν τώ Όμηρικώ ύμνω είς Άφροδίτην2) 

και παρά τοϊς λυρικοϊς3).
Εικονιζεται δέ ώς παρθε'νος στέμματα λευκά φέρουσα διά 

την άκηρατον και αμίαντον φύσιν αύτής και το άκαρπον καί άγο- 
νον της παρθενίας ). Και ποτέ μεν κεκαλυμμένη το πρόσωπον 

και ίσταμένη και φερουσα σκήπτρον5) ή σπονδείον, άλλοτε δάδα 
η λύχνον, ως συμβολον τοΰ ακοίμητου φωτός, άλλοτε έπί θρόνου 
καθημένη6).

Ου μόνον δ’ εν τώ οικω, αλλά και έν παντί ναω τιμάται αύ

τη, και εν παντι αλλω ίερω η δημοσίω τόπω, έν ώ συνέρχονται 
πολλοί πρός έκτέλεσιν θρησκευτικοΰ η κοινωνικοΰ σκοποΰ’ διότι 
εν πάσι τούτοις υπήρχεν εστία, έπί της οποίας έκαιε πΰρ, καί 
ητις έθεωρεΐτο ως ιερόν κέντρον της ενότητας τών συνεργομένων. 

Εις τινα ιερά μαλιστα, ώς έν τω της Πολιάδος Άθηνάς ναω τω 
έν Άκροπολει και έν τω τοΰ Απόλλωνος έν Δελφοϊς, έδει νά 

λείαν, έπιτρέπειν Εστία λαβεΐν δ,τι βούλοιτο, την δέ πρώτον μέν παρ
θενίαν αίτήσαι, μετά δέ τήν παρθενίαν άπαρχάς θυόμενων αυτή νέμε- 
σθαι πρώτη παρά τών ανθρώπων»· πρβλ. Εύσεβ. Εύαγ. προπαρ. 3,1 4 ,4.

4) Είς τρία χωρία τής Όδυσσείας ξ. 458, ρ, 455, τ, 303, και 
παρ’ Ήσιόδω έν Έργοις 733 λέγεται άπλώς Ιστία.

2) στίχ. 20 κ. έ.
3) ΙΙίνδ. Νεμ. 4 4 έν αρχή. 4) Πλουτ. Νουμ. 9.
5) Mulier Denckm. 4, 42, 44.
6) Έτυμ. μεγα έν λ. 'Εστία. (('Εστία, ή θεός· παρά τό εσασθαι, δ 

έστιν Ιδρύσασθαι· πρώτη γάρ αύτη οίκον συνέστησεν ή δτι πανταχοϋ 
ϊδρυται και τιμάται· και δτι τά αγάλματα αύτής ιδρύοντο καθήμενα»’ 
Plin. Ν. Η. 30, 5, 7· Όμ. ύμνος εις Άφροδ. 30*

Καί τε μέσω οϊκω κατ’ άρ’ εζετο.
Πάσι δ’ έν νποΐσι θεών τιμάοχο’ς έστιν.

(Αθηναίου τόμ. Θ' τεΰχ. ς’.) 33



432 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

καίη άκοίμητον το πυρ’ σβεννύμενον δέέκ τύχης ή άλλως, προε- 
δήλου μέγα δυστύχημα, και έδει άπδ τών ηλιακών άκτίνων νά 
άναφθή έκ νέου, καθ’ δν τρόπον ό Πλούταρχος έν βίω Νουμά λέ
γει, πραγματευόμενος περί τοϋ έν 'Ρώμη ναοϋ της 'Εστίας.

’Εν τοΐς πρυτανείοις πρδ πάντων ύπήρχεν ή γενική τών πό
λεων έστία, έφ’ ής έδει νά καίη πϋρ άσβεστον, όπως εντεύθεν 
λαμβώνωσιν έκάστοτε προς χρήσιν τών ναών και τών οικιών. 
Ενταύθα ειχεν ή θεά, ώς πρυτανΐτις, Ιερόν, έν ώ ϊστατο δ βωμός 
καί τδ άγαλμα αύτης1), είς ο εύρισκον οί ίκέται άσυλον και οί 
πρύτανεις έθυον άναλαμβάνοντες τήν αρχήν, και έκάλουν τούς 
ξένους είς δεΐπνον και τών πολιτών οσους ή πόλις έτίμα διά τάς 
είς αυτήν εύεργεσίας των2). Περιεκλείετο δέ δ ενταύθα βωμός 
αύτής διά στρογγύλου οικοδομήματος, θόλου ζαλουμένου, συμ- 
φωνούντος πρός τδ σχήμα τού βωμού καί άνωθεν διά ήμισφαιρι- 
κής οροφής στεγαζομένου. Τοιούτος ήτο δ έν 'Ρώμη ναός τής 
'Εστίας, δι’ ους λόγους φέρει δ Πλούταρχος3), και ή έν Άθήναις 
©όλος5). ’Επειδή δέ ιερά αυτής ήτο πάσα έν τω οίκω εστία ώς 
έν τοΐς ναοΐς καί βωμοΐς, δέν ειχεν ίδιους ναούς έν Έλλάδι, εί μή 

έν Έρμιόνη άνευ άγάλματος5).

I; Παυσ. 1, 18, 3.2) Διονυσ. f. άρχ. 2, 65. Παρθεν. ίρ. παθημ. 18. Πινδάρου Νίμ^11 και σχόλ. 3) ’Εν β'φ Νουμά κεφ. θ'.4) Τιμαίου λεξ. έν λ. θόλος, Πολυδ. δνομ.8, 155 καί Bekker άνεκδ.1, 264. 5) 'Ηροδ. 1, 146 περί τών άπ’ Αθηνών Ίώνων.
6) Παισ. 2, 35, 2.
7) Κορνούτος έ. ά. «Καί ταΐς θυοίαις οί "Ελληνες άπδ πρώτης τε 

αύτής ήρχοντο καί είς έσχάτην αύτήν κατέπαυον». Cic. N.D.2, 27, 67.

Άπδ τού αύτοϋ πυρός έλάμβανον έτι καί πάσαι αί έκ τών 
μητροπόλεων πεμπόμεναι έκτδς τής Ελλάδος άποικία?), όπως 

έλάμβανον μεθ’ εαυτών καί τά πατρώα ιερά και έθεράπευον κα* 
θ’ δν τρόπον καί αί μητροπόλεις πρός δήλωσιν τής συγγένειας.

’Εν πάση θυσία ηΰχοντο καί έθυον πρώτον τή Εστία, ώςαύ- 
τως καί έν τέλει τής θυσίας7)’ διό λέγεται έν τώ είς Άφροδίτην 

δμηρικώ ύμνω (στίχ. 31)’ «Πάσιν δ’ έν νηοΐσι θεών τιμάοχός 
έστιν»’ διότι ιερόν καί θυσία αύτής ήτο τδ πϋρ, ού ή εύκολο;
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άνάφλεξις ήτο αίσιον τοΐς θύουσι. Προςέφερον δ’ αυτί) είς θυσίαν 
πέμματα ές έλαίου, άπαρχάς καρπών, μονοετή δάμαλιν και ξη
ρά χόρτα, και έσπενδον ύδωρ, έλαιον καί οίνον. Πάντα δέ τά είς 
θυσίαν αυτής προςφερόμενα έκαίοντο έπί τού βωμού, ώστε ού- 
δεις άπελάμβανεν έξ αυτών. 'Όθεν ή παροιμία « Εσζία 
έπι τών ούδόλως έκ τίνος ώφελουμένων, καί έπί τών μηδενί με- 
ταδιδόντων τινός1).

4) Σουίδας έν λ. 'Εστία θυειν.
2) Πλατ, έν Νόμοις 9Ι5, Α’ισχ. Άγαμ. 1055* πρβλ. Becker έν 

Χαρικ. 3, 27 κ. έ.
3) Έν Πλουτω 768' πρβλ. Σουίδαν καί ' Αρποκρατίωνα έν λ. χατα- 

χύσματα και Πολυδ. Όνομ, 3, 77.

Άφορμάς πρός λατρείαν τής θεάς 'Εστίας καί θυσίαν παρεΐ- 
χον πολλά περιστατικά τού βίου* οιον άναγώρησις καί έπάνοδος 
μελών τού οίκου, δτε ώφειλεν ό άναχωρών ή επανερχόμενος έκ 
τής αλλοδαπής νά προςφέρη εύχάς καί θυσίαν έξαιτούμενος παρά 

τής θεάς βοήθειαν καί προστασίαν αυτού τε καί τών ύπολειπο- 
μένων έν τώ οϊκω, ή ευχαριστών διά τήν αίσίαν έπάνοδον είς 
τόν οίκον καί τήν πατρίδα.

'Ωσαύτως καί οτε είς τά μέλη τού οίκου προςετίθεντο νέα 
εΐτε διά γεννήσεως είτε διά γάμου, είτε καί δι’ ώνήσεως δού
λων, διότι καί οί δούλοι ήσαν μέλη τού οϊκου2), ώς έκτελούντες 
πολλάς έργασίας χάριν τών δεσποτών πρός συντήρησιν τού οϊκου 
και αΰξησιν τής κτήσεως ή ουσίας τού δεσπότου’ τούτου δ’ ένε
κα ήσαν καί ουτοι υπό τήν προστασίαν τών έφεστίων θεών και 
τού κτησίου Διός τού· προστάτου τών κτνμάτων τού δεσπότου.

"Οτε λοιπόν προςεκτάτο δπωςδήποτε δούλος, ήγετο πρό τής 
έστίας, καθωσιούτο είς ταύτην δι’ ευ/ών, ϊσως δέ καί δι’ απλής 
θυσίας, καί ώς είς αγαθόν οιωνόν εχεον έπί τής κεφαλής αυτού 
διάφορα γλυκύσματα καί άλλα, καταχύσματα καλούμενα, δη- 
λούντες οτι ή έν τώ οϊκω ζωή καί υπηρεσία αύτού έσται ήδεΐα 
αύτω καί πλούτου πάροχος τοΐς δεσπόταις. Τούτο μανθάνομεν έκ 
τού Σ/ολιαστού τού Άριστοφάνους’)’ «Τών γάρ νεωνήτων δού

λων τών πρώτον είςιόντων είς τήν οικίαν ή απλώς τών έφ’ ών

33*
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οίωνίσασθαί τι αγαθόν έβούλοντο, ώς και έπι του νυμφίου, περί 
τήν εστίαν τά τραγήματα κατέχεον είς σημεΐον ευπορίας... Σύγ- 
κεινται δέ τά καταχύσματα άπό φοινίκων, κολλύβων, τρωγα- 
λίων, ίσχάδων καί καρύων, άπερ ηρπαζον οί σύνδουλοΓ κυρίως 
δέ έλέγοντο, οτε δοΰλον ήγόραζον* εφερον γάρ αύτόν έπι την 
εστίαν και καθίζοντες κατά της κεφαλής κατέχεον κόλλυβα»,

Τό αντίθετον τούτου έγίνετο, οτε συνέβαινε κακόν τι είς την 
οικίαν καί τούς έν αύτη, υ,άλιστα δέ σιτοδεία η αφορία καί άλλο 
τι τοιούτο, τότε προςφέροντες θυσίαν έξηλαυνον διά πληγών ένα 
τών δούλων, πιστεύοντες, ότι δι’ αύτοΰ συνεξελαύνεται καί τό 
κακόν, ώς μανθάνομεν παρά Πλουτάρχου1)’ «Θυσία τίς έστι πά
τριος, ην ό μέν άρχων έπί της κοινής έστίας δρα, τών δέ άλλων 
έκαστος έπ’ οίκου’ καλείται δέ βουλίμου έξέλασις’ καί τών οί- 
κετών ενα τύπτοντες άγνίαις ράβδοις διά θυρών έξελαύνουσιν, 
έπιλέγοντες' * Εζω βούΛιμον^ ίσω όε nJovzor καί νγιείατ».

1 ) ’Εν Συμποσ. 6, 8.
2) Οί αρχαίοι λεξικογράφοι Σουίδας, 'Αρποκρατίων, 'Ησύχιος, Ετυ

μολογικόν μέγα και άλλοι λόγον ποιούνται περί τριών έορτών, τελουμέ
νων κατά την γέννησιν παιδός την ε’, ζ' και ι' ημέραν. Ό Ch. Peter- 
sen έν ιδία πραγματεία άντιλέγων κατά τής τριπλής ταύτης εορτής 
(die Gebuhrtagsfeier der Griechen, Leip. 1858 σελ. 288) άποδει- 
κνυει διά συγκρίσεως τών μαρτυριών τών αρχαίων τό αδύνατον τής τρι
πλής ταύτης έορτής, δεχόμενος δτι τήν ζ' ή τήν ι' μόνον ημέραν έτελει- 
το ή εορτή αύτη, δτε ήτο δυνατόν νά λάοη εις αύτήν μέρος καί ή μήτηρ 
και οι συγγενείς τοΰ παιδός. Δέν βλέπω δμως τί τδ κωλύον νά δεχθώμεν 
δτι καί τινες τών πλουσίων έώρταζον δίς καί τρις μετά τήν γέννησιν 
παιδός πρός δήλωσιν τής χαρας των καί άπόλαυσιν τών τοΰ βίου αγαθών.

3) Εύρ. Ήλέκτρ. 652 κ. έ. καί 1123. Ήσύχ. έν δεκάτη θύειν. Άριστ. 
*Ορν. 922, τήν δεκάτην θύειν. Εύρ. "Ιων 651, γενέθλια θύειν.

Παρά την εστίαν τελουμένων πολλών οικιακών εορτών καί 
θυσιών, είς άς έλάμβανον μέρος ού μόνον οί έν τώ οϊκω έλεύθε- 
ροι καί οίκέται η δούλοι, άλλά καί συγγενείς τού οικοδεσπότου, 
ούσιώδης είναι ή μετά την γέννησιν παιδός τελουμένη περί την 
εστίαν2). Έτελεΐτο δ’ αύτη την ζ' η μάλλον την ι' μετά την 
γέννησιν τού παιδός ημέραν ). Πρός τούτο έστέφετο ή θύρα στε- 
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φάνοις και παρεσκευάζετο ίδιος άρτος, χαρίσιος καθούμενος1), 
ζώον προς θυσίαν καί δεΐπνον, είς ο παρεκάθηντο οί συγγενείς, 
καί προςεφέροντο δώρα παρά τών οικείων, τών συγγενών και 
φίλων.

1) Άθην. 14,646 και 15, 668. Πολυδ. 6, 73. Έτυμολ. άμφιδρόμια.
2) Μένανδρος ό ^ήτωρ' αΤών οικείων και τών φίλων εύελπις ήν έκα

στος, έθυε θεοΐς γενεθλίοις, βωμοί δέ ήμάσσοντο».
3) Έν βιβλ. 9,370. «Έπειτα πώς; ού στέφανος ούδείς έστι πρόςθε 

τών θυρών, ού κνϊσσα κρούει ^ινδς δπεροχάς άκρας, άμφιδρομίων δντων ; 
έν οϊς νομίζεται δπτάν τε τυρού χερ^ονησίτου τόμους, έψειν τ’ έλαίω 
ράφανον ήγλαϊσμένην, πνίγειν τε παχέων άρνίων στηθύνια, τίλλειν τε φάτ- 
τας και κίχλας όμοΰ σπίνοις, κοινή τε χναύειν τευθίσιν σηπίδια, πιλεΐν 
τε πολλάς πλεκτάνας έπιςρόφως,πίνειν τε πολλας κύλικας εύζωρεστέρας.υ4) ’Αθην. ιε', 668. 5) Αυτόθι.

Καί πρώτον μέν έτελεΐτο ή θυσία παρά τάν έστίαν πρδς τούς 
γενεθ,Ιίους θεούς2) υπέρ τοΰ καθαρμού τής μητρδς καί μαίας και 
άλλων συγγενών γυναικών, οσαι παρέστησαν είς τδν τοκετόν* 
ειτα συγγενείς γυναίκες έλάμ.βανον τδ τεχθέν καί περιηγον περί 
την έστίαν, ήτις πραξις άμφιόφόμια εκαλείτο, καθοσιοϋσαι ού
τως η άναθέτουσαι αύτδ τοΐς θεοΐς’ συγχρόνως έδίδετο καί τδ 
δνομα τοΰ παιδδς, καί μετά ταϋτα εϊπετο τδ δεΐπνον, έν φ πα
ρετίθεντο όσα ό παρ’ Άθηναίω κωμικδς νΕφιππος (περί τά 280 
π. X. άκμάσας), λέγει3).

Είς τδ δεΐπνον τοΰτο παρεκάθηντο καί γυναίκες, αϊτινες και 
είς τδ έν τέλει τοΰ δείπνου έπόμενον συμπόσιον φαίνεται ότι 
παρέμενον, έν ω έν άλλοις συμποσίοις τοΰτο ήτο ασυνήθες, λαμ- 
βάνουσαι μέρος καί είς την δι’ οίνου παιδιάν, τδν κότταβον, 
καθ’ ον έδίδοντο νικητήρια, ταινίαι, μήλα καί φιλήματα4). Τε

λευταίου δέ εϊπετο καί χορδς, ώς μανθάνομεν έκ τοΰ παρ’ Άθη- 
ναίω5) κωμικού Εύβούλου*

Εϊεν, γυναίκες* νΰν όπως την νύχθ’ δλην 
έν τη δεκάτη τοΰ παιδιού χορεύσετε* 
θήσω δέ νικητήριου τρεις ταινίας, 
και μήλα πέντε καί φιλήματα έννέα.

Πρδς τούτοις εύχαί καί θυσίαι πρδς την Έστίαν καί τούς 
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λοιπούς εφεστίους και οίκιδίους θεούς έγίνοντο και είς τάς έξης 

περιστάσεις.
‘Ότε έτελεύτα τις έν τή οίκία, έξετελούντο θυσίαι ίλαστή- 

ριαι τοΐς θεοΐς τούτοις, καί καθαρμοί εύθύς μετά την εκφοράν τοΰ 
νεκρού* διότι ενεκα τούτου ένομίζετο μεμιασμένη η τε οίκία καί οί 
έν αύτή. "Οθεν εκτός της θύρας ϊστατο άγγεΐον μέ ύδωρ, ενόσω 
ητο ό νεκρός έν τή οίκία, είς 8 βάπτοντες τάς χεΐρας οί έξερχό- 
μενοι, έρραίνοντο πρός καθαρισμόν1) άπό τοϋ μιάσματος.

4) Πολυδ. 8, 6θ. «Και οί έπι τήν οικίαν τοΰ πενθοϋντος άφικνούμε- 
νοι, έξιόντες έκαθαίροντο ύδατι περιρ^αινόμενοΓ τδ δε προύκειτο έν άγ- 
γείω κεραμέω έξ άλλης οικίας κεκομισμένον». πρβλ. Εύρ. Άλκιστ. 100. 
Άριστοφ. Έκκλ. 1025.

2) Βλ. ταϋτα παρά Becker έν Χαρικλεΐ 3, 276. καί Hermann έλλ. 
άρχ. 3 § 31.

3) Μαξ, Τυρ. λόγ. 26, κφ. 6.
4) Becker έ. ά. σ. 305.5) Αυτόθι έ. ά. 281.

Άλλά χαρμόσυνος καί επίσημος εορτή, τελουμένη τοΐς έν τω 
οίκω λατρευομένοις θεοΐς γαμήλιοι; τε καί άλλοις, ητο ή τών 
γάμων. Παραλείποντες οσα άλλοθεν γνωστά2) περί τούτων, πε- 
ριορίζομεν τόν λόγον είς τάς έν τή οίκία θρησκευτικά; υπέρ τοϋ 
γάμου τελετάς. Ό γάμος καί παρά τοΐς άρχαίοις, ώ; θεσμός θεών 
γαμήλιων καί όμογνίων καί γενεθλίων’), έδει νά καθιερωθή ύπο 
της θρησκείας. Αύται αί πρός τούς γαμήλιους θεούς, περί ών 
ύστερον ό λόγος, θυσίαι καί εύ/αι, ή έμφάνισις ίερών προσώπων 
έν τή τελετή, ή έπίσημος έκτέλεσις γάμου και άλλα περιστατι
κά4) παρεΐχον αύτώ τό έκ της θρησκείας καί της πολιτείας κύ
ρος’ ώστε ό τοιούτος γάμος ητο ιερός καί άρρηκτος, καί τά έξ 
αυτού τέκνα νόμιμοι τών γονέων κληρονόμοι5). ΓΌπως έν τοΐς 
μυθικοΐς γάμοι; τού Πηλέως και τή; Θέτιδος προ;έργονται πάν
τες οί θεοί καί αί θεαι, ϊνα τελέσωσι δσον λαμπρότερον αύτούς, 
ούτω προςέρχονται καί πάντες οί τών είς γάμον συνερχομένων 

συγγενείς, δπως έκτελέσωσι κατά τόν καθιερωμένου τρόπον τόν 
γάμον ύπό τήν έφορίαν καί προστασίαν τών γαμήλιων θεών. Πρδ 
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τοΰ γάμου ήδη προςεφέροντο τοΐς θεοΐς τούτοις θυσίαι και εύ- 
χαί, ΛροτέΑεια^ καλούμεναι. Οί μέν τοΰ γαμβρού γονείς ή μάλ
λον δ πατήρ αύτοΰ τώ Τελείω Δίί2), δστις ά'γει τούς νέους είς 
τδ τέλος, τδν σκοπδν δηλαδή τής ανθρώπινης κοινωνικής και νο
μίμου ζωής, είς τδν γάμον, ού σκοπδς είναι ή τεκνοποιία, οί δέ 
τής νύμφης τή τελεία "Ηρα’), ήτις ώς σύζυγος τοΰ Διδς είναι δ 
τύπος αγαθού συζυγικού βίου και έφορος αύτοΰ4), δπως χο
ρήγηση τή νύμφη πάντα τά αγαθά ήδέος καί εύδαίμονος βίου* 
τή Άρτέμιδι, όπως ϊλεως ή τή νύμφη διά τήν απώλειαν τής 
παρθενίας, καί ταΐς Μοίραις, όπως κλώσωσι καί προμαντεύσωσι 
καλά τοΐς νεονύμφοις5).

1) Ήσυχ. έν λ. γάμων έθη. Becker έ. ά. 2, σελ. 298.
2) Πλουτ. έν ’Ρωμ. κεφ. 2. Διοδ. 5, 73.
3) Πολυδ. 3, 37 κ. έ.
4) Σουίδας έν λ. Τελεία. (('Ήρα τελεία και Ζευς τέλειος έτιμώντο έν 

τοΐς γάμοις, ώς πρύτανεις δντες τών γάμων. Τέλος δέ ό γάμος.)) Ταΰτα 
και οί Σχ. Άριστοφ. έν Θεσμοφ. 982.

5) Catuli. 65, 305 και Αίσχ. Εύμ. 947 και Πολυδ. 3, 38. «Ταυτη 
(’Ήρφ) τοΐς προτελείοις προύτέλουν τάς κόρας και Άρτέμιδι και Μοί- 
ραις ».

6) Φωτ. λεξ. σ. 46ί· «προτελείαν ήμέραν όνομάζουσιν, έν ή εις τήν 
άκρόπολιν τήν γαμουμένην παρθένον άγουσιν οί γονείς ώς τήν θεάν και 
θυσίαν έπιτελοΰσιν».

7) 'Ως έν Τροιζήνι κατά Παυσ. 2, 33.
8) Πλουτ. Έρωτ. 10 Σχ. Άριστοφ. έν Εφ. 866 και ’Όρν. 159.

’Εν Άθήναις κατά τήν ήμέραν τών προτελείων ήγον οί γο- 
νεΐς τήν γαμουμένην παρθένον είς τήν Άκρύπολιν πρδς τήν Πο- 
λιάδα Άθηνάν καί έτέλουν αυτή θυσίαν6). Τούτο δέ βεβαίως έγί- 

νετο και είς άλλας πόλεις πρδς τούς πολιούχους θεούς7), όπως 
ώσιν ούτοι εύμενεΐς τοΐς νεογάμοις.

’Εν τή ημέρα τής τού γάμου τελετής έστεφον τά αγάλματα 
τών οίκιδιων θεών πάντων, ώς καί τήν θύραν τού γαμβρού καί 
τής νύμφης, καί πάντες οί κατάγοντες τήν νύμφην είς τδν οίκον 
τοΰ γαμβρού έφερον ώςαύτως στεφάνους είς δήλωσιν τής ίερότη- 
τος8)* πΰρ δέ εκαιεν έν παντί τής οικίας βωμώ καί έπί τοΰ τοΰ
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Άγυιέως, και θυμιάματα διέχαιον άνά τδν οίκον ευώδη οσμήν,
Οί δέ συγγενείς και φίλοι κατέχεον έπι τούς νεόνυμφους είς- 

ερχομένους είς τδν οίκον τά λεγάμενα καταχύσματα είς ση- 
μεϊον ήδύτητος και ευτυχίας έν τώ βίω1), μεθ ο εΐποντο άσμα
τα, χοροί καί λοιπά2), άπερ πάντα ήσαν ού μόνον δείγματα χα
ράς καί ευθυμίας, άλλά καί μαρτύρια τής νομιμότητας τού 
γάμου3).

Πλήν τών ήδη όνομασθέντων θεών, είς ούς έν καιρώ τού γά
μου προςεφέροντο, ώς είπομεν, θυσίαι, όπως ώσιν ευμενείς τοΐς 
νεονύμφοις, ώς γαμήλιοι θεοί ένομίζοντο έτι, καί ώς τοιούτοι έτι- 
μώντο έν τγί οίκία, δ Ούρανδς καί ή Γή, τδ πρώτον γαμικδν ζεύ
γος έξ ού προήλθον θεοί καί άνθρωποι4)’ οί έν Άθήναις έν τώ 
Άνακείω λατρευόμενοι Τριτοπάτορες, οίς προςέφερον λατρείαν οί 
νεόγαμοι ύπέρ γενέσεως παίδων5)' αί Νύμφαι, ών άνευ ούδείς γά
μος τελείται κατά τδν Σχολιαστήν Πινδάρου6), διότι αύται 
«πρώται τιμώνται μνήμης χάριν οτι εύσεβείας τε καί δσιότητος 
αρχηγοί έγένοντο».

4) Σχ. Άριστοφ. έν Πλούτφ στ. 768.

2) Βλ. Becker έ. ά. 308.
3) Άθην. 5, σ. 485* «ώς νενόμισται άγειν συμπόσια περί τους γά- 

μους τών τε γαμήλιων θεών ένεκα καί τής οίονεί μαρτυρίας))’ πρβλ. 
Πλούτ. έν Συμποσ. 4, 3. Άθήν. 7, σ. 309.

4) Πρόκλος έν Τιμαίω 5, σελ. 293.
5) Σουίδας έν λ. Τριτοπάτορες.
6) Έν ΠυΟ. 4, 404.
7) Serv. Aen. 4, 58.

«Et leges sanctas invenit at cara jugavit 
Corpora connubiis et magnas condidit urbes».

Καί ή Δημήτηρ δέ, ώς θεσμοφόρος καί δδηγδς κοινωνικού αγα
θού βίου ένεκα τής ύπ’ αύτής είςαγωγής τής γεωργίας και ώς 
ιδρυτής τών θεσμοφορίων, έν οίς πρδς τοΐς άλλοις έδιδάσκετο 
άγνότης γάμου καί έζητεΐτο καρπδς τέκνων, φαίνεται ότι συνέ- 
πραττεν είς σύνδεσμον νομίμου γάμου1), καί παρείχε τήν τελευ- 
ταίαν ευλογίαν καί οδηγίαν πρδς σώφρονα καί ευτυχή συζυγικόν 
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βιον. Τοΰτο ποριζόμεθα Ικ των λόγων τοΰ Πλουτάρχου1), λέγον

τας οτι ή της Δήμητρος ιέρεια, προςερχομένη εις τούς νεόνυμ
φους, έγκλειομένους ήδη είς τδν νυμφικόν θάλαμον, έδήλου αύ- 
τοΐς τόν πάτριον θεσμόν, δςτις ούδέν άλλο ίσως ήτο η νουθε- 
σίαι καί παραγγέλματα πρός τήρησιν άγνοΰ καί αρμονικού γα- 
μικού βίου, καί εύχαί πρός τεκνοποιίαν. Εντεύθεν αφορμήν λαμ- 
βάνων δ Λοβέκκιος2), άποφαίνεται ότι ούδεμίαν άλλην μαρτυ
ρίαν γινώσκει ότι έν τοΐς γάμοις τών Ελλήνων παρενέβαινον οί 
τών θεών ιερείς, εί μη ταύτην τού Πλουτάρχου καί τήν τού Ζω- 
ναρά3), ότι αή ιέρεια ’Αθήνησι, την ίεράν αιγίδα φέρουσα, 
τούς νεογάιιους είςήρχετο»’ ούχ ήττον δμως δέχεται ότι οί 
γάμοι έξετελοΰντο άλλως διά μεγάλων θρησκευτικών τελετών, 
έπιβεβαιούμενοι δι’ όρκου έπί τών βωμών καί τοΐς ίεροΐς τών 
θεών4). Ταύτα νομίζω ότι έπιβεβαιούνται καί έκ τών ήδη ρη- 
θέντων περί τής έπισήμου τελετής τού γάμου καί τής λατρείας 
τών όνομασθέντων θεών, τών αναφοράν έχόντων πρός τόν γάμον.

4) Έν αρχή τών γαμικών παραγγελμάτων «Μετά τόν πάτριον θε
σμόν, δν ύμΐν ή τής Δήμητρος Ιέρεια συνειργνυμένοις έφήρμοσεν, οιμαι 
καί τόν λόγον ύμών συνεφαπτόμενον ύμΐν και συνυμεναιοϋντα, χρήσι
μον άν τι ποιήσαι καί τω νόμω προςωδόν». Πρβλ. Preller Denieter 
και Persephone σελ. 352.

2) Έν Aglaoph. 4, 650, σημ. η.
3) Έν λεξικφ λ. Αίγίς σελ. 77.
4) Αίσχ. Εύμ. 207' α'Ήρας καί Διός πιστόματα». Άχιλλεύς Τάτ. 5, 

44, 415, δτι οί νεόγαμοι ειςήρχοντο είς τό Ιερόν πιστωσόμενοι 
έπ I μ ά ρ τυ fι τφ θεω.

’Εν ώ δέ χρόνω ή τής Δήμ.ητρος ίέρεια έγνωστοποίει τόν πά
τριον θεσμόν τοΐς έν τώ νυμφικω θαλάμω ούσι νεονύμφοις, οί 
συγγενείς καί φίλοι τούτων έδείπνουν παρά τήν Έστίαν, έντεΰθεν 
μέν οί άνδρες, έκεΐθεν δέ αί γυναίκες έν ίδίαις τραπέζαις κατακε- 
κλιμένοι. Καί αύτη δέ ή περίστασις ήτο έξ έκείνων, καθ’ άς αί 
γυναίκες συνήσθιον μετά άνδρών, είτε διότι πάντες οί σύνδειπνοι 
ήσαν συγγενείς, είτε διότι τό γαμικόν τούτο δεΐπνον είχεν ιερόν 

χαρακτήρα, τελούμενον μετά τάς υπέρ τών νεογάμων θυσίας, είς 
ο εδει νά μετέχωσι πάντες οί τάς θυσίας προςενεγκόντες τοΐς 
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θεοΐς ώς μάρτυρες τοΰ γάμου. Και άλλως δέ ό γάμος H/Z συμ· 
βολικήν καί μυστηριώδη έννοιαν, ώς άπομίμησις τοΰ ιερού τών 
θεών γάμου, τοΰ Διδς δηλονότι και της "Ηρας, τοΰ Διονύσου και 
της Αριάδνης και άλλων, τελούμενου πολλαχοΰ της 'Ελλάδος1), 
μάλιστα δέ έν μυστηρίοις. Εντεύθεν και έν τοϊς τών θνητών γά- 
μοις έπανελαμβάνοντό τινα συμβολικά και μυστηριώδη, at ησαν 
συνήθη έν τοϊς μυστηρίοις τών θεών. ’Εν Άθήναις τουλάχιστον, 
κατά Πλούταρχον2), παΐς αμφιθαλής έν καιρω γάμων, άναλαμ- 
βάνων άκάνθας μετά δρύινων καρπών καί λίκνον άρτων πλήρες, 
περιεφέρετο λέγων’ «έφυγον κακόν, εύρον άμεινον»* δι’ ού έση- 
μαίνετο, οτι άποφυγόντες οί άνθρωποι τήν άγρίαν καί παλαιάν 
δίαιταν, εύρον ήμερον βίον. Τά αύτά δέ έγίνοντο καί έν πολλοΐς 
μυστηρίοις1). "Οπως δέ έν τούτοις, ουτω και έν τοΐς γάμοις ήσθιον 
πέμματα έκ σησάμου, τάς σησαμίδας, διά τδ πολύγονον τών 
νεονύμφων1).

4) Ώς έν Κρήτη έν τή Κνωσίων χώρα κατά Διόδωρ. 5, 72.
2) Έν τω περί παροιμιών Άλεξ. 46.
3) Δημοσθένης περί στεφ. § 259 καί πλείω ό Lobeck έν Agl-σ. 648.
4) Σχολ. Άριστοφ. Εΐρ. 869. «Έδόκουν γάρ έν τοΐς γάμοις σήσαμον 

διδόναι, δς έστι πλακοΰς γαμικδς άπδ σησάμου πέποιημένος διά τδ πο
λύγονον». προλ. Becker έν. ά. 3, 310.

5) Πλουτ. έν συμπ. τών έπτά φιλοσόφ. έν τέλει κεφ. 24. Άθην. σελ. 
32. Όδυσ. γ, 335.

Διαρκοΰντος τοΰ γαμικοΰ αύτοΰ δείπνου γδον, ώς είκδς, διά· 
φορά άσματα, έν οΤς και τδ εις τδν Άγαθοδαίμονα, είς 8ν έπι· 
νον άκρατον οίνον, είς δέ τδν Δία σωτήρα καί είς τήν Ύγιείαν 
συγκερασμένον. Τελευτώντας δ’ αύτοΰ έσπενδον είς τάς Μούσας, 
τδν Ποσειδώνα και τήν Άμφιτρίτην5) καί είς τδν Έρμήν τελευ- 
ταΐον, ώς έποίουν και έν παντι άλλω συμποσίω.

Έν τούτω τω χρόνω χορός παρθένων είχεν ώδηγήσει τούς νεογά- 

μους είς τδν νυμφικόν θάλαμον, ού πρδ τής θύρας έστεμμένης ίστά
μενος ^δε τά συνήθη έπιθαλάμια άσματα. Οί δέ νεόνυμφοι είςελ- 

θόντες προςέφερον εύ/άς πάσι τοΐς θεοΐς τοϊς τε έφόροις καί προ- 
καλοΰσι τδν γάμον καί τοΐς χορηγοΰσι τά ές αύτοΰ καλά. Τοι- 
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ούτοι δ’ ήσαν ή του έρωτος θεά Αφροδίτη} μετά τών ακο

λούθων αύτής, ό διά λόγου συντελέσας είς έκτέλεσιν τοΰ γάμου 
Ερμης2}, ό διά τής ένώσεως άμφοτέρων τούτων προσωποποιών 

τήν έκτελεσθεΐσαν σύναψιν τοΰ γάμου θεός Ερμαφρόδιτος. Ή 
μύχια Ληζω, ταυτιζόμενη τή γαμήλια και τελεία "Ηρα’). Ή 
θεά Πείθω συντελούσα διά τοΰ λόγου είς έκτέλεσιν τοΰ γάμου 
και τών κατ’ αύτόν* οί τέσσαρες πτερωτοί παΐδες, οί άοράτως 
έπενεργοΰντες είς παρασκευήν και σύναψιν τοΰ γάμου, * Ερως, 
'Ίμερος, Πόθος καί 'Τμηκ ή 'ΤμΑΐαιος, ώι ή διαστολή δέν εί

ναι εύκολος'4).

1) Μυχία καλούμενη άπδ τοΰ νυμφικού θαλάμου, δςτις και μυχός 
καλείται καί ή έν αύτώ κλίνη λέκτρα μύχια. Ήσυχ. έν λ. μυχός, καί 
Αίλ. ιστ. ζώων, 10, 34.

2) Πλουτ. γαμ. παραγγέλμ. έν αρχή. «ΟΙ παλαιοί τή Αφροδίτη τόν 
'Ερμήν συγκαθίδρυσαν, ώς τοΐς περί τδν γάμον ηδονής μάλιστα λόγου 
δεόμενης, τήν τε Ιίειθώ καί τάς Χάριτας, "να πείθοντες διαπράττωνται 
παρ’ άλλήλων ά βούλονται, μή μαχόμενοι μηδέ φιλονεικοΰντες.» 'Όθεν 
καί Έρμης ψιθυριστής εϊχεν άγαλμα έν Άθήναις κατά τά Άνέκδ. Βε- 
κήρου σελ. 317’πρβλ. Σουίδαν έν λ. Ψιθυριστής Έρμης καί 'Αρποκρατίωνα 
έν λ. ψιθυριστής Έρμης* «ήν τις Άθήνησιν Έρμης οΰτω καλούμενος* έτι— 
ματο δέ Άθήνησι καί ψίθυρος Αφροδίτη καί Έρως ψίθυρος».

3) Πλουτ. π. τ. έν Ωλαταιαΐς Δαιδάλων κεφ. γ' καί δ'.
4) Τους περί τούτου πραγματευθέντας καί τάς διαφόρους δόςας φέρει 

δ Petersen έν τή άνωτέρω όνομασθείση διατριβή, σελ. 65 κ. έ.
5) Διον. Άλικ. ^ητ. κεφ. 2. 2.
6) Πολυδ. 3, 38.
7) Όδυσ. Η. 138. 8) 'Ύμνος είς Έρμην 14.

Αί Χάριζες, αί χάριν καί κάλλος παρέχουσαι τοΐς νέοις, αί 
Μονσαι, αί διά τών δώρων τής διανοίας ήδύν καί επαγωγόν κα- 
θιστώσαι τόν βίον, καί αί εύάρεστον καί ευτυχή άναδεικνύουσαι 

αύτόν 'Ωραι, Εύνομια και Ειρήνη, αί Μοΐραι, αί χορη- 
γοΰσαι τά τοΰ βίου καλά ή κακά κατά τάς πράξεις καί διαθέ
σεις τών ανθρώπων. Έπί τούτοις δέ ό γαμήλιος Ζευς καί ή τε
λεία "Ηρα5) καί ή *Αρτεμις6), όπως ϊλεως ή τή νύμφη διά τήν μή 
τήρησιν τής παρθενίας, καί τελευταίος ό τών νυχίων θεών Ερμής, 

ω πυμάτφ σπένδεσκον, δτε μνησαίατο κοίτου7/

διότι έπιστεύετο «ήγήτωρ ονείρων καί νυκτός όπωπτήρ8)».
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Πάντων τών όνομασθέντων τούτων Θεών τά αγάλματα άπί- 

θανον είναι οτι ήσαν έν τώ νυμφικώ θαλάμω παντός νεογάμου, 
όπως ούδέ τών πολλών άλλων, ών ό αριθμός είναι ού μικρός, και 

ή λατρεία κατά τό μάλλον και ήττον απαραίτητος έν τώ οϊκω 
παντός ευσεβούς και θεοφιλούς οικοδεσπότου, θέλοντας νά έχη 

ευμενείς πάντας τούς αναφοράν πρός αύτόν έχοντας θεούς' οίον 
τούς πολιούχους και έφορους τής πόλεως και χώρας ένθα κάτω- 
κει, τούς γενάργας ή προστάτας τού γένους αύτού, τούς εφόρους 
τού επιτηδεύματος ή έργου δ μετήρχετο, ών τά μέν ονόματα 
και ό αριθμός διαφέρουσι κατά τό γένος και τό επιτήδευμα ένός 
έκάστου, ή δέ έν τώ οϊκω λατρεία ήτο κοινή πάσι τοΐς "Ελλησι 
διά τήν ομοιότητα ή μάλλον ταύτότητα τής θρησκείας.

Ό Αθηναίος πολίτης λόγου χάριν (τά δέ λεγάμενα περί Αθη
ναίων ίσχύουσι μέ τινας παραλλαγάς mutatis mutandis και 
περί τών πολιτών άλλων έλληνίδων πόλεων.) ώφειλε νά λατρεύτι 

και επομένως νά έχη έν τω οϊκω αύτού τό τής Πολιούχου 
Αθήνας αρακαα, τό τού 4 ιός, τού ΆποΛΛωνος Πατρώου, 
ώς πατρός τού "Ίωνος άφ’ ού οί ’Ίωνες πάντες καί ιδίως οί Αθη
ναίοι, τής δήμητρος καί Κόρης1} καί όσων άλλων έκ"τών μεγά
λων θεών ή λατρεία έπεβάλλετο διά τινα θρησκευτικόν ή ιστορι

κόν λόγον τοΐς Άθηναίοις πάσι. Πλήν τούτων ώφειλε νά λατρεύτι 
τόν έπωνυμον ηρώα της ppvdfjc, τής φρατρίας καί τόν τοϋ όή- 
μου, και τούς έφόρους πάσης άλλης πολιτικής διαιρέσεως είς ήν 
ανήκε’ τούς γενάρχας ή δμογνίους θεούς ή ή'ρωας, είς ους έκα
στον τών έν Αττική 360 άρχαίων γενών άνήγε τό ίδιον γέ
νος, καί ών τά ιερά ήσαν ιδιοκτησία τρόπον τινά τοΐς έκ τού αύ
τού γένους, οϊτινες είχον καί τήν ίερωσύνην' διότι έκ τών τού 
αύτού γένους έδει νά λαμβάνωνται οί ιερείς τού θεού ή ήρωος2), 

1) Τάς θεάς ταυτας κυρίως καί τόν 'Ίακχον, ώς και τόν μετ’αύτών 
συνημμένον Πλούτωνα καί Διόνυσον, έδει νά λατρεύωσι πάντες οί μυη- 
θέντες έν τοΐς μυστηρίοις αύτών. Τοΰτο μαρτυρεί τό μέγα πλήθος τών 
άγαλματίων τών θεών τούτων, ά ανευρίσκονται πανταχοΰ δπου 'Έλ
ληνες.

2) Ώς άπέδειξεν ό Meier έν ίδίφ διατριβή de gentilitate Attica 
το 1822.
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*Ετι δέ οδς οί πρόγονοι διά τινα θρησκευτικόν λόγον έλάτρευον, 

και ών τά ίερά μετά της κληρονομιάς μετέβαινον είς τούς κληρο
νόμους αύτών, καί ησαν ούκ ολίγον έπαχθή τούτοις1), τούς εφό
ρους τοϋ έργου η επιτηδεύματος ο έκαστος μετήρχετο* οίον ό ια
τρός τόν Ασκληπιόν, οί διδάσκαλοι και ποιηταί τάς Μούσας, ό 
χαλκεύς τόν "Ηφαις-ον2), ό κήρυξ τόν Έρμήν, οί κεραμείς τόν ηρώα 
Κέραμον3), καί άλλος άλλον' διότι καί οί αρχαίοι τεχνϊται καί 
βιομήχανοι πάντες ειχον προστάτην τόν καί εΰρέτην της τέχνης 
των θεόν η ηρώα, ον και έν κοινώ πάντες, ώς όργεώνες η θιασώ- 
ται, έλάτρευον έν ιδίω ίερώ η βωμώ, καί είς έκαστος ιδίως έν τώ 
ο’ίκω αύτοΰ' όπως καί σήμερον οί ομότεχνοι έορτάζουσι πάντες 
την μ,νήμην τοΰ προστάτου της τέχνης των 'Αγίου, 8ν ώς τοιοΰ- 
τον διά τινα θρησκευτικήν παράδοσιν έξελέξαντο, συνερχόμενοι 
έν τώ ναω αύτοΰ η άλλω οπού κατέθεσαν την διά κοινοϋ έράνου 
γραφεΐσαν εικόνα αύτοΰ, καί ένθα τελοϋσι λειτουργίαν, καί μετά 
την θρησκευτικήν ταύτην τελετήν τρέπονται είς δεΐπνον καί ευω
χίαν συνήθως, απαράλλακτα όπως καί οί αρχαίοι έποίουν εις 
όμοιας περιστάσεις, ώς μαρτυροΰσι πολλαί σωζόμεναι τοιούτων 
θιάσων έπιγραφαι. Καί αύτοί δέ οί αλλοδαποί καί μέτοικοι έν 
Άθήναις, έλεύθεροι άλλως, καί αύτοι έτι οί άγνωστου καταγω
γής καί γένους, καί μη έχοντες διά τοΰτο πατρώους καί πολιού
χους καί όμογνίους θεούς, έλάτρευον ούς προετίμων θεούς ώς προ- 
στάτας αύτών, μάλιστα δέ τούς τής τέχνης των. Καί αύτοι έτι 
οί δοΰλοι τόν Δούλιον Δια4), έν έλλείψει παντός άλλου, ώς προ
στάτην εαυτών.

1) "Οθεν hereditas sine sacris έλογίζετο μέγα ευτύχημα παρ’ "Ελ- 
λησι καί 'Ρωμαίοις. Τοσούτω δέ απαραίτητος ήτο ή τών ιερών τούτων 
έκτέλεσις, ώστε έν έλλείψει κληρονόμου άνελάμβανον οί τοΰ άποθανόντος 
συγγενείς τήν έκτέλεσιν αύτών.

2) Σουίδας καί Άρποχρατίων έν λ. Χαλκεία.
3) Παυσ. 4, 31, καί 'Αρποκρ. έν λ. κεραμεύς.
4) Σχολ. Άριστο®. έν Βατράχ. στίχ. 75ο.

’Εκ τών είρημένων γίνεται δήλον, οτι έν τή οικία έλατρεύον- 
το πάντες σχεδόν οί τής πόλεως θεοί, ώστε ήτο αύτη ίερά έξ 
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ίσου, όπως και ή πόλις. Έν τή οίκία μάλιστα δυνατόν νά έλα- 
τρεύοντο καί άλλοι ίδιοι τοΐς έν αύτη οίκοΰσι θεοί και ήρωες, ούς 
ή πόλις δέν άνεγνώριζεν, ήνείγετο όμως τήν τούτων λατρείαν.

Επειδή δέ κατά τάς θρησκευτικάς δόξας τών Ελλήνων, και 
καθ’ ά άνωτέρω είπομεν, έδει νά ώσι παρόντες οί θεοί και σύνοι
κοι τοΐς άνθρώποις, ών είσι προστάται και επίκουροι έν παντι 
καιρώ, όπως έπακούωσι τάς ικεσίας καί ευχάς καί δέχωνται τάς 
θυσίας καί προςφοράς αύτών, τούτο έκατορθοΰτο διά τής παρου· 
σίας τών αγαλμάτων τών θεών. ’Αφ’ ού λοιπόν χρόνου έπροσω- 
ποποιήθησαν οί θεοί καί έδόθη αύτοΐς ανθρώπινη μορφή, έκτοτε, 
ώς ήδη καί άνωτέρω είπομεν, κατεσκευάσθησαν καί άγάλματα 
αύτών, ά ουδέποτε μέν έπιστεύθησαν άληθώς ότι ήσαν αυτοί οί 
θεοί, ένομίζοντο όμως οτι ήσαν πεπληρωμένα έκ τής γάριτος, ώς 
άνωτέρω είπομεν, ή τό πολύ ότι ήσαν κατοικητήρια αυτών, ώς 
έν άλλη διατριβή1) άπεδείξαμεν τοϋτο.

Πάσα λοιπόν οίκία έδει νά έχη τά άγάλματα πάντων τών 
θεών καί ήρώων, άφ’ ών προςεδόκα βοήθειαν καί προστασίαν, 
και έν τώ προςήκοντι καιρώ νά προςφέρη αύτοΐς θυσίας καί ευ- 
χάς. Οΰ μόνον δ’ έν τή οικία έδει νά ύπάρχωσιν αυτά διά τόν 
ρηθέντα λόγον, άλλά καί έν τοΐς τάφοις τών έκ τής αυτής οικίας 
νεκρών συνεθάπτοντο. Εντεύθεν έξηγεΐται ότι πρός τοΐς λοιποΐς 
κτερίσμασιν άνευρίσκομεν έν τοΐς τάφοις καί άγάλματα θεών. 
'Ωςαύτως έξηγεΐται και τό μέγα πλήθος τών μικρών πήλινων καί 
χάλκινων άγαλματίων, ά πανταχού τής Ελλάδος ευρίσκομεν, 
καί ών είναι πλήρη τά μουσεία τής Ευρώπης καί τά ήμέτερα.

Έκ τής ευσεβείας δέ καί τού πλούτου καί τής άρχαιότητος 
τοϋ γένους τών έν τή οικία ώρίζετο βεβαίως τό τε πλήθος τών 

οίκιόίων θεών^ τό ποιόν της ν.Ιης και τό μέγεθος τών άγαΛ' 
μάτων καί τό είθος τών θυσιών, Καί έν μέν ταΐς οίκίαις τών 
πλουσίων όπήργον μεγάλα τό μέγεθος άγάλματα έκ λίθου ή 
μετάλλου καί πολυτελή, έργα περιφήμων τεχνιτών, άνάλο- 
γα πρός τόν πλούτον καί τήν λοιπήν πολυτέλειαν τών οίκοδε-

4) Έν ΆΟην. τόμ. 8, σ. 353 κ. έ. 
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σποτών. Τοιοΰτο καθ’ ημάς ήτο κα'ι τδ εσχάτως άνευρεθέν έν 
ιδιωτική οικία έν Άθήναις άγαλμα τής Παρθένου Άθηνάς, μιμη· 

μα τής τοΰ Φειδίου Παρθένου, οπερ νϋν κεΐται έν τω κεντρικω 
μουσείω τω κατά την οδόν Πατησίων. Είς άπόδειξιν τοΰ λόγου 
τούτου δέν εχομεν πολλάς μαρτυρίας, αρκεί δμως ή τοΰ Κικερω· 
νος έν τοίς κατά Βέρρου λόγοις αυτοΰ, ένθα ό ρητωρ ούτος λέ
γει1) δτι έν τω οϊκω πλουσίου κατοίκου της έν Σικελία πόλεως 
Μεσσήνης, τοΰ Γ. Ήιου, ύπήρχεν ιερόν (sacrarium), έχον πλήν 
πολλών άλλων αγαλμάτων καί τό τοΰ νΕρωτος έκ λευκοΰ λί
θου, έ'ργον τοΰ Πραξιτέλους, τό τοΰ Ήρακλέους χαλκοΰν, έργον 
τοΰ Μύρωνος* πρδ τούτων βωμίσκους είς δήλωσιν της θρησκευ
τικής σημασίας τοΰ ίεροΰ, καί δύο άλλα μικρά μέν άλλ’ έςαιρέ- 
του χάριτος άγαλμάτια παρθένων, φέροντα μέ άνυψωμένας χεΐ- 
ρας έπί της κεφαλής ιερά τινα, ώς αί έν Άθήναις κανηφόροι παρθέ
νοι. Πάντα ταϋτα άρπάσας ό Βέρρης μετεκόμισεν είς'Ρώμην, ώς 
έποίουν καί άλλοι άρχοντες 'Ρωμαίοι έν ταΐς έπαρχίαις, είς άς 
διοικηταί έπέμποντο, δπως καί αύτδς δ Κικέρων δμολογει, άπο- 
γυμνοΰντες ούτω τήν 'Ελλάδα τών ίερωτάτων κοσμημάτων 
αυτής.

1) VeiT. II, ί, 2.

Άλλά τοσαϋτα καί τοιαϋτα αγάλματα θεών μόνον όλίγαι οί- 
κίαι ήδύναντο νά έχωσιν, ίσως δέ καί ούχί πάντα χάριν λατρείας, 
άλλά τινα καί χάριν έπιδείξεως πλούτου καί φιλοκαλίας αί 
πλεΐσται" έν άρχαιοτέροις όμως χρόνοις ειχον μικρά καί έκ πη
λού ή χαλκού άγαλμάτια, ά ϊσταντο ή παρά τήν έστίαν, 
οθεν έφέστιοι λέγονται ούτοι, ή έν κόγχαις (nicbes) έν τοΐς δια- 
φόροις θαλάμοις τής οικίας καί μάλιστα έν τόποις μυχίοις' οθεν 
οικίδιοι γενικώς καί μύχιοι (penates) θεοί καλούνται ούτοι άπδ 
τοΰ τόπου έν ώ ήσαν ιδρυμένα τά άγαλμάτια αύτών, ή καί πα
τρώοι και πάτριοι καί γενέθλιοι άπδ τής καταγωγής ή πα
ραδοχής αύτών. Επειδή δέ τδ πλήθος τών οίκιδίων τούτων θεών 
δέν ήτο μικρόν, καί άδύνατον πάν άγαλμα νά ϊσταται έν ιδία 
θέσει καί κόγχη ή ναίσκω έν τοΐς τοίχοις έσχηματισμένω ή κι- 
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νητώ και φορητώ1), ούδέ έν παντί χρόνω νά ήναι εκτεθειμένα έν 

τώ φανερω, πολ.λά τών άγαΤματίων πάντων ένεκλείοντο έν έρ- 
μαρίοις, ήτοι τετραγώνοις όρθίαις θήκαις, έχούσαις άνω τάν κεφα
λήν τοΰ 'Ερμου έν εΗει έρμαίας στήλης (οθεν καί. τδ ονομα Έρ- 
μάριον2) ή τάν τοΰ Σειληνοΰ3), ής έν τω ένδον κενω έτίθεντο καί 
έφυλάσσοντο τά άγαλμάτια' έξήγοντο δ’ εντεύθεν, δτε έν καιρώ 

4) Περί τών τοιούτων ναΐσκων ή ναϊδίων, ά και έν ταΐς ήμετέραις 
έκκλησίαις είναι νΰν χρήσιμα ώς εικονοστάσια, κινητά ή μόνιμα, ειπο- 
μέν τινα καί έν Αθηναίου τόμ. 2, σ. 310, ένθα ό λόγος περί εικόνων 
αγίων καθιερωμένων ύπο ομοτέχνων, οΐτινες έν τή ήμεροι τής μνήμης 
αύτών τελοΰσι λειτουργίαν πάντες όμοΰ, συνερχόμενοι έν τή αύτή έκκλη- 
σία. ΟΙ τοιοΰτοι ναΐσκοι, άφ’ ών παρά τοίς νεωτέροις αί όνομασίαι DIC- 
chia, niche, nische, κατεσκευάζοντο συνήθως έκ ξύλου, ένίοτε δέ και 
έξ αργύρου, δτε ήσαν μικροί, ώς οί τής Άρτέμιδος, οδς κατά τάς πρά
ξεις τών Αποστόλων (19, 24) κατεσκεύαζέ τις «Δημήτριος όνόματι 
«ργυροκόπος, ποιων ναούς αργυρούς Άρτέμιδος», οιτινες πιθανώς πε- 
ριεΐχον και τής θεάς ομοίωμα διά τήν έν τω οικω λατρείαν αύτής. Τού
τους καλεϊ ό Πλίνιος (15, 2) armaria, ώς χρησιμεύοντα συνήθως εις 
άπόθεσιν και φύλαξιν τών όπλων (arma). Ούχ ήττον κατετίθεντο έν 
αύτοΐς και αί τών προγόνων άπο κηρού εικόνες τών 'Ρωμαίων εύγενών, 
περί ών διά μακρών πραγματεύεται δ Πολύβιος (6, 53 κ. έ.). Εντεύθεν 
και διφορεΐται ή ονομασία αύτών άρμάρια και ερμάρια ή έρμίδια, καθ’ ά 
ανωτέρω ειπομεν.

2) Έτυμ. μέγα έν λ. «άρμάριον, ότι τά λεγάμενα παρ’ ήμΐν άρμάρια 
ερμάρια δφείλουσι λέγεσθαι. . .οί γάρ 'Έλληνες οία τινάς άδριάντας έ
ποίουν μήτε χεΐρας μήτε πόδας έχοντας. Τούτους Έρμας έκάλουν, ου 
υποκοριστικόν Έρμάριον. Έποίουν δέ αυτούς διακόνους θύρας έχοντας 
καθάπερ τοιχοπυργίους* και έσωθεν αύτών έτίθουν αγάλματα ών έσεβον 
θεών· έξωθεν δέ άπέκλειον τούς Έρμας.». Πρβ. Σουΐδαν έν λ. Έρμαΐδιον, 
έρμάδιον.

3) '0 Πλάτων έν Συμποσ. 216 παρομοιάζει τον Σωκράτη τοιούτω 
Σειληνώ διά τήν έξωτερικήν δυςμορφίαν του, έχοντα όμως ένδον άρετάς 
πλείστας καί θαυμασίας, ώς ό έγκλείων έν αύτώ άγαλμάτια χρυσά καί 
άργυρά Σειληνός· «Σωκράτης έξωθεν περιβέβληται ώςπερ ό γεγλυμμένος 
Σειληνος, ένδοθεν δ’ άνοιχθεΐς πάσης γέμει σωφροσύνης.. . .σπουδά- 
σαντος δέ καί άνοιχθέντος ούκ οΐδα, είτις εώρακε τά έντός αγάλματα, 
άλλ’ έγώ ήδη ποτ’ έΐδον, καί μοι έδοξε θεία και χρυσά είναι και πάγ
καλα και θαυμαστά.»
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εορτής και θυσιών έδει νά προςενεχθή αύτοΐς πάσιν ή ένί έκάστω 
ίδιως ιατρεία. Έκτος τούτων δέ έφυλάσσοντο και εντός πήλινων 
διώτων αγγείων, ή καδίσκων1).

Αι δε προςφερόμεναι τοΐς οίκιδίοις θεοΐς θυσίαι ήσαν έν μέν 

αρχαιοτέροις χρόνοις καί ύστερον έτι παρά τοΐς άπορωτέροις τών 
πολιτών λιτόταται* αύται αί τών καρπών άπαρχαί2), θυμίαμα3), 
και όσπρια έν χύτραις έψημένα ήρκουν εις θυσίαν έν έορταΐς τε- 
λουμεναις έν τώ οίκω, είτε έν καιρώ τών μεγάλων τής πόλεως 
εορτών προς τούς πολιούχους και πατρώους και λοιπούς θεούς, 
ών τά ιερά άπεδέχθη καί έτίμα ή πόλις πάσα, είτε έν καιρώ οι

κιακών έορτών προκαλουμένων έκ γάμου, γεννήσεως τέκνων, θα
νάτου μέλους τοϋ οίκου, ή καί έζ άλλης τίνος οικιακής αιτίας. 
Έν τοΐς χρόνοις όμως τοΰ πλούτου καί τής πολυτελείας καί ή 
έν οικω λατρεία τών θεών ήτο πολυτελέστερα* διότι, μή άρκού- 
μενοι οί άνθρωποι εις τήν αρχαϊκήν λιτότητα τών άναιμάτων θυ
σιών, έθυον έπι τοϋ βωμού τοϋ Έρκείου Διός καί έπί τής Εστίας 
ζώα παντός είδους, ά καί έν ταΐς κοιναΐς τής πόλεως θυσίαις 
ήσαν συνήθη.

Τάς πρός τούς οίκιδίους θεούς θυσίας έξετέλει ούχί ίερεύς, διότι 
παρά τοΐς άρχαίοις δέν ύπήρχεν ιδιαιτέρα τάξις ιερέων προς έκ- 
τέλεσιν τών τής λατρείας, πλήν ολίγων έξαιρέσεων θεών τινων, 
ών ή λατρεία άνήκεν άποκλειστικώς είς τούς έκ τοΰ αύτοϋ γέ
νους, διότι ό θεός ήτο γενάρχης ή είχεν άλλην τινά σχέσιν πρός 
τό γένος, καί ήθελε νά τελήται παρά τών έκλεκτών αύτοϋ ή 
λατρεία του καθ’ ον τρόπον αύτός έδίδαξεν, ή ήρέσκετο νά έκ- 
τελήται αύτη* άλλ’ αυτός δ οικοδεσπότης έθυε καί ηύχετο ύπέρ 
έαυτοϋ καί τών ιδίων τέκνων καί τοϋ οίκου, δπως καί πας αρ
χών ύπέρ τής πόλεως άπάσης. Ούτω Κέφαλος, δ τοϋ ρήτορος Λυ-

4) 'Ησύχ. έν λ. «καδίσκοι σικυας, εις άς τά ιερά έτίθεσαν.»
2) Πορφ. περί αποχής 2, § 16.
3) Είς τοϋτο έχρησίμευον τά και σήμερον έν χρήσει θυμιατήρια. Αίλ. 

π. ίστ. 12, 51.

(Αθηναίου τόμος Θί τεΰχος ς’.) 34
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σίου πατήρ, θύει τοΐς θεοΐς έν τω οϊκω αύτοϋ κατά Πλάτωνα1) 

ώς Σερεύς.

1) ’Εν αρχή τής πολιτ. σελ. 328 «(Κεφαλος) καθήστο έστεφανωμέ- 
νος έπί τίνος προςκεφαλαίου τε καί δίφρου' τεθυκώς γάρ έτύγχανεν έν 
τή αύλή. Έκαθεζόμεθα ουν παρ’ αύτω· έκειντο γάρ δίφροι τινες αυτόθι 
κύκλω.» Προ. Ξεν. Άπομ. 1, 1,2.

2) Πορφ. περί αποχής έ. ά. «"Οτε και οί 'Ρωμαίοι έθυον τοΐς οίκι- 
δίοις θεοΐς,ξους Lares ώνόμαζον.» ΗΟΓ. 0(1. 3, 23, 2.

©υσίαι δέ προςεφέροντο τοΐς θεοΐς έν τω οϊκω πλήν τών ανω
τέρω περιστάσεων και κατά πασαν νουμηνίαν2) τή δ' και ζ' τοϋ 
μηνός, ών ή μέν ήτο ιερά τοϋ 'Ερμου, ή δέ τοϋ Απόλλωνος. 
Καθ’ άς δ’ ημέρας έδέοντο πρός τούς οικιδίους θεούς, έστεφαν 
πάντα τά Ιερά της οικίας και πυρ έκαιε έπί τών βωμών αύτής.

Μετά δέ τήν θυσίαν εϊπετο έν ταΐς σπουδαιοτέραις έορταΐς 
δεΐπνον καί εύωχίαι, εις άς μέρος έλάμβανον, ώς ήδη εϊρητο, ου 
μόνον οί τής οικίας έλεύθεροι καί δούλοι, άλλ’ ενίοτε καί άλλοι 
συγγενείς και φίλοι προςκαλούμενοι παρά τοϋ οικοδεσπότου. 
νΕφερον δέ και τά δείπνα ταϋτα τόν αύτόν θρησκευτικόν και 
κοινωνικόν τύπον, 8ν γνωρίζομεν άλλοθεν.

Μηνϊ άπριλίω 1881.

Ετθ. Καστόρχης.

ΜΕΤΑΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΝ.
Παρά τώ Άθηναίω Α' 29 φέρεται καί έν τή τελευταία αύ

τοϋ υπό τοϋ Μεινεκίου έκδόσει (1858)" α "Οτι Θεμιστοκλής 
υπό βασιλέως έλαβε δωρεάν τήν Αάμψακον είς οίνον, Μαγνη
σίαν δ’ είς άρτον, Μυοϋντα δ’ είς όψον, Περκώτην δέ καί τήν 
Παλαίσκηψιν είς στρωμνήν και ιματισμόν. Έκέλευσε δέ τούτω 

στολήν φορεϊν βαρβαρικήν, ώς καί Δημαράτω, δούς τά πρότε
ρον υπάρχοντα καί στολήν γάμβριοκ προσθείς, έφ’ ωτε μηκέτι
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ελληνικόν ίμάτιον περιβάλεται.» Ούδείς τών έκδοτων ένεθυμή- 
θη δτι ό βασιλεύς προσέθηκε τώ Θεμιστοκλεϊ στοΛην (’ή είς 

στοΛην) την πόλιν Γάμβρειον' ητις και ύπό τού Ξενοφώντος 
μνημονεύεται έν 'Ελ. Γ', 1, 6, λέγοντος’ απροσεχώρησαν δ’ 
αύτώ (τώ Θίβρωνι) και Γοργιών καί Γογγύλος, αδελφοί οντες, 
έχοντες ό μέν Γάμβρειον και Παλαιγάμβρειον, ό δέ» κτλ. Ό 
Σουΐδας, καταχωρίσας έν τώ λεξικώ γάμβρειος στοΛή, φανε

ρός είνε οτι ένέτυχε τή όρθή γραφή τή δι’ ει τοϋ ονόματος 
Γάμβρειον, άλλ’ έξέλαβεν αύτό ώς έπίθετον’ καί τις τών έκ- 
δοτών τοϋ Αθηναίου, παραθέτων και την διάφορον ταύτην 
έκ τοϋ Σουί’δου γραφήν, προτιμά όμως την διά τοϋ ό, άναφέ- 

ρων αύτήν είς τό γαμβρός καί έρμηνεύων τό χωρίον ούτως’ 
«adjecta insuper stola quali regis generi consueverant 
uti.»

Γ. Ν. Σωτηριογ.

Ο ΠΑΟΥΤΑΡΧΕΙΟΣ ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ.

ΜηνΙ Ίουλίω τοϋ παρελθόντος έτους ό κ. Κάρολος Graux, 
άνήρ τά μάλιστα είδήμων τών κατά τήν 'Ισπανίαν ελληνικών 
χειρογράφων, έν Μαδρίτη ποιούμενος τάς διατριβάς πρός έρευ
ναν τών έν τή αύτόθι βιβλιοθήκη άποκειμένων έλληνικών κω

δίκων, ένέτυ/έ τινι τοϋ Πλουτάρχου αντιγράφω, οχι μέν πολύ 
παλαιώ, αξίας δ’ δμως ού τής τυχούσης, ώς έκ πρώτης δψεως 
έφάνη. Διότι ό κ. Graux είχε παρατηρήσει έν δυσί τόποις τοϋ 
κωδικός τούτου ίχνη στιχομετρικά’ στιχομετρίας δέ, ώς είναι 

γνωστόν, μόλις που καί έν άρίστοις χειρογράφοις ύπάρχουσι 
παραδείγματα (α). Περί τοϋ κωδικός τούτου ό κ. Graux έξέ-

34*

(α) Περί στιχομετρίας έγραψεν ό αυτός Graux έν τή Revue 
de philologie κτλ. τμ. β' σλ. 97 κέξ. καλλίστην πραγματείαν, ήν με- 
τα©ράσας ελληνιστί ό καθ. κ. Δ. Η. Κυριακόπουλος κατεχώρισεν έν τή 
Έφημ. τών Φιλομαθών, περ. υ* τόμ, δ'.
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δωκεν ιδίαν πραγματείαν (α), ήν ύπέβαλεν ώς θέσιν τή τών 
γραμμάτων Σχολή έν Παρισίοις, κατεχώρισε δέ καί έν τή 

Revue de Philologie (τόμ. έ. τεΰχ. ά). Έκ ταύτης της 
πραγματείας μεταδίδομεν τοϊς άναγνώσταις του 'Αθηναίου τα 

έξης.
'Ο κώδιζ ούτος άπόκειται έν τω αναλογειω Ν της Biblio— 

teca nacional, φέρει τδν άριθ. 55, είναι βομβυκηνός, σχήμα

τος 45υ, φύλλων 392 και έχει αναγραφή ύπδ τοϋ Ίριάρτου 
έν τω ύπ’ αύτοΰ γενομένω καταλόγω (τω 1769) τών τής βι

βλιοθήκης τής Μαδρίτης ελληνικών χειρογράφων. Άποτελεϊ- 
ται δέ κυρίως έκ δύο μερών, άμφοτέρων μέν τοϋ ΙΔ' αίώνος, 
άλλά τυχαίως πρδς άλληλα προσκολληθέντων" διότι τδ μεν 

πρώτον μέρος, ο κυρίως ονομάζει Ν ό κ. Graux είναι το περί- 
σπούδαστον, τδ δέ δεύτερον είναι άναξιον λόγου (β). Τοΰτο 
δέ τδ ά μέρος, δ κώδιξ Ν, είναι μέν κατά τδν κ. Graux, 
τοΰ ΙΔ' αίώνος, άλλά κατάγεται έξ άρχετύπου μή σωζομένου, 
πολύ δέ καλλιτέρου πάντων τών νΰν σωζομενων Πλουταρ- 
χείων κωδίκων τών ύπδ τών έκδοτών ληφθέντων πρδ οφθαλμών 
είς παρασκευήν τοϋ νΰν φερομένου Πλουταρχείου κειμένου, έν

(α) De Plutarchi Codice manuscripto Madritensi injuria ne
glecto. Facultati litterarum Parisiensi thesim proponebat Caro- 
lus Graux. Paris, Klincksieck. 1881. 51 σλ. είς μ. 8ov.

(β) Τδ δεύτερον μέρος περιέχει τους βίους Δημητρίου καί Αντωνίου, 
Πύρρου καί Μαρίου, Άράτου, Άρταξέρξου, ’Άγιδος καί Κλεομένους καί 
Γράκχων, Λυκούργου καί Νομα, Λυσάνδρου καί Σύλλα. Ενιαχού ύπαρ- 
χουσι χάσματα. Καί ό χάρτης τού β' μέρους διαφέρει κατά την ποιό
τητα τοΰ τοϋ ά. Τδ ά μέρος περιέχει τά εξής τέσσαρα ζεύγη παραλλήλων 
βίων.

1. Νικιου καί Κράσσου 3. Δημοοθένους καί Κικέρωνος
2. Άλκιβιάδου καί Κοριολανοΰ 4. Αγησιλάου καί Πομπηΐου.

'0 Ν. όλιγώτερον θέλει χρησιμεύσει εις παρασκευήν τοΰ κειμένου τών 
δύο τελευταίων βίων, Αγησιλάου καί Πομπηώυ, διότι τούς βίους Εκεί
νους έξέδωκεν δ Sintenis τή βοηθεία άρίστου κώδ κος, τοΰ καλουμένου 
Sangermanensis, δστις, φαίνεται, είναι κατά τήν αξίαν πληαιεστατος 
τώ Ν.
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ω ούτος ο κώδιξ, ό Ν, injuria ήμελήθη καί ούδόλως έλήφθη 
“Ρ° οφθαλμών. Είναι γνωστόν δτι τά Παξθίκα, τοϋ Άππια- 
νοϋ η μάλλον τοϋ ψευδαππιανοΰ είναι ειλημμένα έκ τοϋ βίου 
τοϋ Κράσσου τοϋ Πλουτάρχου καί δτι τό κείμενον τοϋ Άπ- 
πιανοϋ διεσωσε γραφάς άρχαιοτέρας και καλλιτέρας τών έν τώ 

φερομένω κειμένω τοϋ Πλουτάρχου. Ό κ. Graux άντιβαλών 
τα κεφ. 21 και 22 τοϋ βίου τοϋ Κράσσου τοϋ κοινοϋ κειμέ
νου πρός τό τοϋ κωδικός Ν, άποδεικνύει προφανώς, τήν ύπάρ
χουσαν συμφωνίαν τοϋ κωδικός τούτου πρός τάς γραφάς τοϋ 
ψευδαππιανοΰ. 'Η συζήτησις περί τών ομοιοτήτων καί άνομοιο- 

τητων, άς ευρίσκει μεταξύ τών τριών κειμένων ό κ. Graux, 

άγει αυτόν είς κατασκευήν τοϋ γενεαλογικού στέμματος τοϋ 
κωδικός Ν, καθ’ δ ό κώδιξ ούτος παραβαλλόμενος πρός τό 

κείμενον τοϋ ψευδαππιανοΰ, ανήκει μέν είς την αύτήν οικογέ
νειαν, είς ήν καί τό κοινόν Πλουτάρχειον κείμενον, άλλ’ έκ- 
προσωπεΐ τόν πρεσβύτερον ούτως είπεΐν τής οίκονενείας ταύ
της κλάδον, έν ώ τό κοινόν κείμενον εκπροσωπεί τόν νεώτερον.

Άλλά πρός άπόδειξιν τής άζίας τοϋ κωδικός Ν, έπιμελέ- 
στατα άντέβαλεν ό κ. Graux τά πέντε μάλιστα πρώτα κε

φάλαια τοϋ βίου τοϋ Δημοσθένους τοϋ κοινού κειμένου πρός τό 
τού Ν (α). Τώ δντι δέ έν τη άντιβολή ταύτη (σλ. 3 —17 
τής πραγματείας) βλέπει τις τοϋ κωδικός Ν τάς άρετάς, άν 
κα'ι δέν πρέπει νά παρέλθωμεν έν σιγή δτι πλεϊστα καί παο’ 
αύτω είναι τά άγαν διεφθαρμένα, ένεκα μάλιστα τών χρόνων, 
καθ’ούς άντεγράφη. Όπωσδήποτε δμως ό κώδιξ ούτος τής 
Μαδρίτης προώρισται νά έπιδράση ούκ ολίγον έπι τήν κριτι- 

κωτέραν παρασκευήν τού κειμένου τών οκτώ βίων τών έν αύ-

(α) Ό κ. Graux, άριστα ποιων καί Οέλων τρόπον τινά νά δώση ό 
ιοιος το παραοειγμα της πρεπουσης χρησψοποιήσεως του κωδικός του, 
έςέδωκε κατ’ αυτόν καί δλον τόν βίον τοΰ Δημοσθένους; Plutarque. 
Vie de Demosthene. Texte grec, revu sur le manuscrit de Ma- 
drid, accompagnee de notes en francais, κτλ., par Ch. Graux. 
Paris, Hachelte, 1881, XXV, 95 είς l6ov.
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τώ περιλαμβανομένων, ήδη δέ πολλάς έξ εικασίας γενομένας 
διορθώσεις τοϋ Reiske, τοΰ Wyttembach, τοΰ Cobet, μά

λιστα δέ τοΰ ήμετέρου Κοραή περιφανώς έπεκύρωσε.

Πλήν τής άκριβοΰς άντιβολής τών πέντε πρώτων κεφαλαίων 
τοΰ βίου Δημοσθένους κα'ι δύο κεφαλαίων (21 και 22) τοΰ βίου 
τοχ Κράσσου, ό κ. Graux σημειοϊ κα'ι πάσας τάς άλλας άπδ τοΰ 
κοινοΰ κειμένου ουσιώδεις διαφοράς τοΰ Ν, διαιρών αύτάς είς 

γραμματικά^ (σλ. 33—46 τής πραγματείας) και ίατορικάς 
(σλ. 47—57), τουτέστιν εις διαφοράς άφορώσας είς το κείμε
νον αύτδ και εις διαφοράς άφορώσας εις τδ πραγματικόν μέρος 
είτε την ύλην. Έν τούτω δέ μάλιστα τώ δευτέρω μέρει πολ
λά και καλά είχε νά έπιδείξη έκ τοΰ κωδικός Ν ό κ. Graux. 

Ούτω λ. χ. έν βίω Δημοσθ. κφ. 25 άντι ώς ιστορεί Θεόπομ
πος δ Ν έχει ώί ιστορεί Θεόφραστος (πρβλ. β. Άγησ. κφ. 
2). Έν κφ. 14 έπίσης άντί τοΰ Θεόπομπος ζγν. Θεόγραστος 
ό Ν, ενταύθα δέ μάλιστα είναι προτιμητέα ή γραφή Θεό- 

φραστος, καθ’ δσον τοΰ Θεοπόμπου τδ μίσος πρδς τούς μή μα- 
κεδονίζοντας καί δη πρδς τδν Δημοσθένη είναι γνωστόν, καί 
έφαίνετο παράξενον πώς έκ τών τοΰ Θεοπόμπου ειχεν αντλή

σει ό Πλούταρχος τδν λόγον έκεΐνον τδν τώ Δημοσθένει τιμι- 
ώτατον, δν ειπεν ό ρητωρ πρδς τούς Αθηναίους, οτι «υμείς 
έμοί, ώ άνδρες Αθηναίοι, συμβούλω μέν, κάν μή θέλητε, '/γτπ 
σεσθε, συκοφάντη δέ, ούδ’ έάν θέλητε.». Έν κφ. 1S τό κοινόν 
κείμενον έχει: «Έπεμψε δέ καί Φίλιππος, ώς Μαρσύας φησίν, 
Άμύνταν μέν κα'ι ΚΛέαργον Μακεδόνας, Δάοχον δέ Θεσσα- 
λόν καί Θρασυδαϊοκ άντεροΰντας», τό δέ τοΰ Ν : α ... Ά
μύνταν μέν καί Κ Λέακδ ροκ καί Κάσακδ ροκ Μακεδόνας, Δάο
χον δέ Θεσσαλόν καί 4 ικαίαρχοκ άντεροΰντας.» Καί είς τδ 
γνωστόν δ’ έπίγραμμα τοΰ Δημοσθένους (κφ. 30) έχει διάφο
ρον γραφήν ό Ν. αΕίπερ ϊσην γνώμη ρώμην, Δημόσθενες, εσγες.τ>

Έν κφ. 23 άντί τής κοινής γραφής «και παρητήσατο τούς 
άνδρας ό Λημάδηςί) ό Ν έχει «ό ΦωζΖωζ», οπερ είναι καί τδ 
ορθόν, διότι συμφωνεί καί πρδς β. Φωκ. κφ. 17, Είς τδ κοινόν
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κείμενον παρεληφθη έκ τών Ηγουμένων τδ Αημάδης, ίσως δε 

καί ηθέλησέ τις τών άντιγραφέων νά φέρη συμφωνίαν μεταζύ 
τοϋ Πλουτάρχου καί τοΰ Διόδωρου (17, 15, 5) προφανώς 
σφαλλομένου, μη συλλογισθείς δτι όμοφωνών ούτως ό Πλού
ταρχος πρδς τδν Διόδωρον διαφωνεί πρδς έαυτόν (β. Φωκ. 17). 
Την γραφήν τοϋ Ν δίκαιοι καί ό πληθυντικός ούνοι (αμεγάλοι 
μέν ησαν οντοι (Δημάδης καί Φωκίων), ταπεινά δ’ έπραττεν 
ό Δημοσθένης»), ’Εν β. Κράσ. 19 άντί τοϋ κοινοϋ Λξΐταβάζης 
q Ν έχει Α ρταουάζης (καί κφ. 22 Αρταονάζον), δπερ ορθό— 
τερον (ΐδ. Pauly Realeocyclop. τμ. Α' μέρ. β' σλ. 1781). 
Άλλά καί τά λατινικά ονόματα πολύ όρθότερον μεταγράφον
ται ελληνιστί έν τώ Ν η έν τοΐς άλλοις Πλουταρχείοις κώδι- 
ζιν’ ουτω λ. χ. Κοναδ φανταρίαν έχει ό Ν άντί τοϋ κοινοϋ 
Κοναδφαντίαν (β. Κικέρ. 29. Πρβλ. Cic. pro Cael 26 § 62), 
Καιήτας (= Caietas) άντί Καπίτας (β. Κικέρ. 47. — Άντί 
Καιήτην εγραψεν ό Πλούταρχος Καιήτας^ άπατηθείς έκ τών 
Baiae, Cumae, έν ώ λατινιστί Caieta η Caiete μόνον λέγε
ται η πόλις), Γάϊος ΑυφήΛίος άντί'Ονάτιος ΑνφήΛιος (πρβλ. 
καί β. Πομπ. 23) (α).

Άλλ’ ικανά είναι, νομίζομεν, ταΰτα. Ήθελησαμεν μόνον νά 
δηλώσωμεν τοΐς άναγνώσταις τοϋ Αθηναίου τδ ύπδ τοϋ κ. 
Graux έν Μαδρίτη γενόμενον φιλολογικόν εύρημα, ούτινος ο
λίγα τώ οντι γίνονται τά νϋν άντάςια καθ’ δσον άφορα εις 
την κλασικήν φιλολογίαν. Άν τις θέλη πλειότερα, άς άναγνώση 
αύτην την πραγματείαν τοϋ ευτυχούς εύρέτου. Πρδ πάντων 
δέ τολμώμεν νά συστησωμεν είς τούς τυχόν διδάσκοντας παρ’ 
ήμΐν άκόμη τδν Πλούταρχον (διότι δυστυχώς ό Χαιρωνεύς 

σχεδόν δλως έςωρίσθη έκ τών ημετέρων σχολείων) νά έχωσι 
πρδ οφθαλμών την ειλικρινή καί άκριβή εργασίαν τοϋ κ. Graux 
καί την ύπ’ αύτοΰ φιλοπονηθεΐσαν έκδοσιν τοϋ βίου τοϋ Δημο- 

σθένους. Σ. Κ. Σακελλαροποτλος.

(α) Σημειωτέον, ώς άξιον λόγου δια την ήμετέραν προφοράν, δτι γ ά
γιος ( = Γάϊος) έχει ό Ν.
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Α'.

Ό έν Άλεξανδρέττα αξιότιμος δμογενής κ. Π. Άρτίκης 
έδωρησατο τώ έν Σμύρνη Μουσείω της Εύαγγελικής Σχολής 
σταθμόν τών βυζαντινών χρόνων, έχοντα σχήμα κανονικού τε
τραγώνου πλευράς 0,034 γ. μ.1). Συνίσταται έκ χαλκού, έκ δέ 
της τέχνης και τού σχήματος τών γραμμάτων ανάγεται πι
θανώς είς τον έ μ. X. αιώνα. Επ’ αύτού ό τεχνίτης έχάραξε 
κυκλικόν έδαφος ύψους 0,031 γ. μ. καί διαμέτρου 0,032. ’Εν 
δέ ταΐς τέσσαρσι γωνίαις ένεχαράχθησαν τά έξης γράμματα. 
Θ€- X-AP-IC, συναποτελούντα την κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους τυπικήν έπί διαφόρων αντικειμένων φράσιν Θεοΰ χάρις. 
Έπί τού ύψουμένου κυκλικού εδάφους έγκεχάρακται κύκλος, 
καί είς μικράν άπόστασιν έτερος έχων διάμετρον 0,02 γ. μ. 
Έν τώ μεταξύ δέ τών δύο τούτων κύκλων έγκεχάρακται ή 
έπιγραφη ΑΠ ΑΜΑΡΙΑ ΒΟΗ-©ICON = 'Αγία Μαρία βοή- 
θ(η)σο?. Έν τώ μέσω δέ τού δευτέρου κύκλου ύπάρχουσι με
ταξύ δύο μικρών σταυρών τά στοιχεία Ν I Η, έπί τού Κ] μά

λιστα έγκεχάρακται καί μία στιγμή σημαίνουσα έν μικρόν ό. 
"Απαντα τά έγχαράγματα τών κύκλων, τών σταυρών καί 
τών γραμμάτων είσί πεπληρωμένα διά ταινιών αργύρου. Έπί 

της όλης ταύτης έπιφανείας τοϋ σταθμίου ύπήρχεν έπίχρισμα 
έκ ριτινώδους ύλης, ου πλεΐστον μέρος διεσώθη. Τά μέλαν δέ 

τούτο στρώμα η έπίχρισμα δέν πρέπει νά έκληφθη ώς όξύδω- 
σις, διότι ούδεμίαν ομοιότητα έχει προς τάς γνωστάς οξυδώ- 

σεις τών άρχαίων χάλκινων αντικειμένων. Είς έπιβεβαίωσιν δέ 
τούτου άναφερομεν πράς σύγκρισιν καί έτερον σταθμόν εύρεθέν- 

1) Τό σταθμ'ον τούτο άναγέγραπται συντόμως έν τώ ήμετέρω Ca- 
taloguc descripti! des poids antiques du Musee de 1’Ecole Evan- 
gelique a Smyrne, accompagne de sept planches. — Smyrne, 
•1880, σ. 26, άρ. I. Χάριν τής ιδιαζουσης σπουδαιότητός του, περιγρά- 
φομεν αύτό ένταϋθα έκ νέου μετά τινων διασαφητιχών παρατηρήσεων.
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τα, ώς και ό ήμέτερος, έν Συρία. Ό έκδότης αύτού, ό κ. Al
beri Dumont, παρετήρησεν δμοιον επίχρισμα, οπερ καθυπέ- 
βαλεν είς μελέτην ένΐ τών επισημότερων της Γαλλίας χημι
κών ούτος δέ μετ’ ακριβή τού πράγματος έρευναν ήδυνήθη ν’ ά- 

ναγνωρίση δτι τδ έν λόγω βερενίκειον είναι άναμφιλέκτως 
μίγμα έκ τής γνωστής έν τή άρχαιότητι τερεβινθίνης καί έξ 
ασφάλτου τής Ίουδαίας1).

1) Α. Dumont, Sur un poids byzantin du cabinet de M. 
Verdot. Paris, 4870, σ. 7.

2) Έκ τυπογραφικού σφάλματος γέγραπται έν τω ήμετέρω CatalogUC 
γρ. 79t960. Τδ άπεικόνισμα δέ τού σταθμού εύρηται έπι τού pl. VI1, 
Ν° 1.

Τδ ήμέτερον στάθμιον έλκει γραμμάρια γαλλικά 79 καί 
680ΠΧ (2). Τίς δ’ήτο ή αρχική σταθμική αύτού χρήσις ·, Τήν 
έρώτησιν έπιλύουσι τά έπ’ αύτού τού σταθμού, ώς προανεφέ- 
ραμεν, τρία στοιχεία Ν I άτινα, ώς έγένετο γνωστόν και 
έν ετέρω άρθρω τού «Αθηναίου», σημαινουσι νομίσματα ιή. 

ΓΌθεν, καί τδ στάθμιον τούτο κατατάσσεται είς τήν σειράν 
τών σταθμών έκείνων, δι’ ών έξηλέγχετο ή ολκή τών χρυσών 
νομισμάτων τής πρώτης βυζαντινής περιόδου, καθ’ ήν ώς νο
μισματικόν μετρικόν σύστημα ήτο παραδεδεγμένου ή είς 72 
μέρη διαίρεσις τής ρωμαϊκής λίτρας. ’Επι τή βάσει τής διαι- 
ρέσεως ταύτης έκόπησαν νομίσματα έκ χρυσού, έξ ών 72 τοι- 
αύτα είλκον μίαν ακριβώς ρωμαϊκήν λίτραν. Συγχρόνως δέ τδ 
αύτοκρατορικδν νομισματοκοπεϊον τού Βυζαντίου έξέδωκε πρδς 
χρήσιν και εαυτού και τών τραπεζιτών κα'ι τών έμπορων ίδια 

βάρη, κατά τδ αύτδ μετρολογικδν σύστημα, άτινα έχρησίμευον 
πρός άνακάλυψιν τής κιβδηλείας και πρδς έξέλεγξιν τής βα
ρύτητας τών τότε κυκλοφορούντων χρυσών νομισμάτων τού 
κράτους.

Καί έκ τών αριθμητικών σημείων και έκ τού σημερινού βά
ρους τού άνωτέρω περιγραφέντος σταθμίου άποδεικνύεται, δτι 
τούτο ήν έν quadrans, ήτοι τεταρτημόριον τής λίτρας, έχρη- 
σίμευσε δέ είς ολικήν 18 μόνον χρυσών νομισμάτων. Έάν ήδη 
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πολλαπλασιάσωμεν την νΰν αύτοΰ όλκην εις γραρο. 79,680Χ 
4, εύρίσκομεν δτι ή νομισματική λίτρα είλκε γραμμ. 318,720* 
έάν δέ διαιρέσωμεν τό γινόμενον τοΰτο διά τοΰ 72, θά έχωμεν 
πηλίκον 4,426..., δηλαδη οτι έκαστον καλώς διατετηρημένον 
βυζαντινόν χρυσούν νόμισμα έδει νά έλκη τοσαΰτα γαλλικά 

γραμμάρια.

Β'.

Ό αξιότιμος φίλος κ. Α. Martin, αξιωματικός τοΰ γαλλι- 
κοΰ πολεμικού ναυτικού διατριβών έν Σμύρνη, εύηρεστηθη νά 
μοι ύποβάλη πρός μελέτην ανέκδοτά τινα σταθμά, εύρεθέντα 
παρ’ αύτοΰ κατά την έν Ανατολή διαμονήν του. "Απαντα δια

τηρούνται καλώς, είσι σχήματος κανονικού τετραγώνου καί 
συνίστανται έκ μολύβδου, πλην δύο (άριθ. 2 καί 12).

’Εκ της σημερινής δέ όλκης αύτών νομίζω, δτι δύνανται νά 

όνομασθώσι ώς άκολούθως:

1) δραχμή τοΰ αττικού συστήματος. "Ελκει γραμ. 8,78.
2) Τετράδραχμον·, έκ χαλκού' άφ’ ενός έχει έν △ έστιγ- 

μένον. Ζυγ. γραμ. 14,037.
3) Π ενίάΰραχμοκ, έλκον γραμ. 16,974.
4) ΗμίΛιτpor, έλκον γραμ. 164. Τό κανονικόν βάρος ώ- 

φειλε νά ηναι έκ γραμ. 163c73.
5) Η^iJlcz^or^ έλλιπές. "Ελκει γραμ. 152.
6) ζΐίούγγι,ον (sextans). Ζυγ. γραμ. 55,310. Φέρει άφ’ε

νός δύο τύπους κυκλικούς μετά κεφαλής.

7) dίούγγιον, φέρον άφ’ ενός δύο τύπους. "Ελκει γραμ. 
54,850.

8) Λιούγγιον, έλκον γραμ. 52,04,
9) dι,ούγγιον^ έλλιπές (faible), έλκον γραμ. 46,618.
10) Ούγγία έλκουσα γραμ. 27,56.
11) Ούγγία έλκουσα γραμ. 27,268.
12) 'Ημιούγγιοτ έλκον γραμ. 12,812. Χάλκινον.

Έν τη περιστάσει ταύτη έκδίδωμι νΰν τό πρώτον καί τά 
έξης μικρά σταθμά :
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1) Τριούγγιον (quadrans) χάλκινον, σχήματος κανονικού 

τετραγώνου’ έπι της μιας έπιφανείας ύπάρχει κεχαραγμένον 
κυκλικδν έδαφος υψ. Ο,ΟΟΙ γ. μ. ’Εν τώ μέσω δέ αύτου έγκε
χάρακται σταυρός έχων άμφωτέρωθεν τά στοιχεία Ιο Γ = ούγ- 
γίαι γ. "Ελκει γραμ. 76ς88. (Ευρίσκεται έν τώ Μουσείω τής 
Εύαγγελικής σχολής.)

2) Ασσάριον χάλκινον, σχήματος κυκλικού, εύρεθέν έν Ού- 
σακίω τής Φρυγίας και δωρηθέν τω αύτω Μουσείω ύπο τοΰ έκεΐ 
διαμένοντος κ. Αθανασίου Κυριακίδου. Έπί της μιας έπιφα

νείας εχει τύπον σχήματος τετραγώνου παραλληλογράμμου 
φέροντα έν έκτύπω τά στοιχεία AE’ άνωθεν δέ αύτού έτερος 

τύπος μετά τού γράμματος I. "Ελκει γραμ. 4C46. Το στά- 
θμιον τούτο είναι πρωτοφανές. Πιστεύομεν δέ δτι τά δύο στοι
χεία ΑΕ σημαίνουσιν άσσάριον, τδ δέ — C' δηλοϊ τδν ά - 
ριθ. 7, δηλαδή δτι τδ άσσάριον έλκει Λεπτά ζ'. ήμετέραν 
πιθανήν ταύτην έζηγησιν δικαιολογεί τδ επόμενον χωρίον αρ
χαίου λεξικογράφου. «Άσσάριον τού χαλκού φόλλεως τδ τέ
ταρτον’ άσσάριον ές άργυρον λεπτών επτά.» Βλ. Fr. Hultscll, 

Metrologic. script. reliquiae ί, σ. 305, 6.
3) Dragma, χαλκούν, έχον άφ’ ένός τύπον κυκλικδν μέ τι 

κόσμημα, και άφ’ έτέρου τδ στοιχεΐον Η, δπερ δηλοϊ δτι τδ 
στάθμιον τούτο είναι τδ η της ούγγίας. "Ελκει γραμ. 3t32’ 
εύρίσκεται δ’ έν τή συλλογή τού κ. Π. Λάμπρου. Βλ. Fr. 

Hultsch, Metr. Ser. Rei. I, σ. 265, 17’ «της γάρ ούγγίας 
η' ήν ή δραγμή. Πρβλ. σ. 266,12’ 278, 20’ 316, 22. Π, σ. 
31. Πέντε έτερα dragma έδημοσίευσα καί έν τω έμω Cala- 
logue descriptif, σ. 20 καί 25.

4) Dimidium solidi' χαλκούν, άφ’ ένός τά στοιχεία ΙΒ δη- 
λούντα κατά τινας κώδικας τών μετρολογικών άποσπασμά- 
των τού Ισιδώρου «IB iota adiuncta beta significat dimi
dium solidum» (Βλ. Fr. Hullsch, ένθ. άνωτ. Π, σ. 122, 
σημ. 4.). "Ελκει γραμ. 2ζ 2’ ευρίσκεται δέ έν τή συλλογή τοΰ 
κ. Π. Λάμπρου. Τρία δμοια σταθμά έδημοσιεύθησαν καί έν τω 
ήμετέρω Catalogue descriptif, σ. 29—30. Τά στοιχεία 
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ταυτα (1Β) ^•/ι'λουσι καί τήν semunciam, ώς άποδεικνύεται 

έξ ετέρου σταθμού τοϋ ήμ. Catalogue, σ. 24 άριθ. 20.
5) Tremissis, (τά ύπδ τδ δ'νομα τοϋτο στάθμια έχρησί- 

μευον είς την έξέλεγξιν της ολκής τών μικρών χρυσών νομι
σμάτων τής πρώτης βυζαντινής περιόδου, άτινα είχον ολκήν 
1/3 τοϋ solidum.) Έστι χαλκοϋν, διατηρείται καλώς κα'ι έλ
κει 1 γραμμάριου' έχει δέ άφ’ ενός Η, διπλοϋν οτι ζυγίζει 
σκρίπου.Ια i. (Βλ. Isidori, de nolis ponderarum έν Me- 
trol. script. Rei. Ii, σ. 122, 1 καί σ, 134, 1. αΗ littera 
significat siliquas octo, id est tremissem.»). Εύρίσκεται 

έν τώ Μουσείω τής’Αρχαιολ. Εταιρίας Αθηνών.

’Εκ Σμύρνης.
Α. Παπαδοποϊλος κεραμεϊς.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΤΡΩ. i 4

Έν τω τελευταίω τοϋ περιοδικού τούτου τεύχει έγνωστο- 

ποιήθη, ότι ή αρχαιολογική ήμών έταιρία άπέστειλεν είς μέν 
Τάναγραν τδν έφορον τών αρχαιοτήτων κ. Π. Σταματάκην, 
όπως έκτελέση άνασκαφάς τάφων, είς δέ Λιγουρίον (δήμον Αήσ- 
σης παρά τήν Επίδαυρον) τδν έτερον έφορον τών άρχαιοτήτων 
κ. Π. Καββαδίαν, όπως καθαρίση τδ έκεϊ έν τώ ίερω τοϋ 
Ασκληπιού θέατρον άπδ τών έπ’ αύτοϋ πολλών δένδρων καί 
χωμάτων. Άμφότεροι μεταβάντες έκεϊ καί άρξάμενοι τών έρ- 
γασιών έπιστέλλουσι είς τδ προεδρεϊον τάς εξής έκθέσεις.

Πρός τόν κ. Πρόεδρον τής έν Αθήναις 
αρχαιολογικής Εταιρίας·

Τήν 25 παρελθόντος μηνός έφθασα ένταϋθα και τήν 26 
ήρχισα άνασκαφάς τών τάφων έξω τής μεγάλης πύλης τοϋ 
τείχους τών ερειπίων Τανάγρας, μακράν αύτής περί τά 150 
μέτρα γαλλικά. Ή πύλη κεΐται πρός τδ αρκτικόν μέρος τού 
τείχους και έξ αύτής έλάμβανεν αρχήν ή αμαξιτή οδός, ή πρδς 
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ι

τάς Θήβας και την Χαλκίδα φέρουσα. Ένταΰθα δέ είς βάθος 

περί το γαλλικόν μέτρον ύπό την νϋν επιφάνειαν τοΰ έδάφους 
εύρεθη ή έπιχαλίκωσις της αρχαίας όδοΰ καί κατά τό έτερον 
πλάγιον άκρον αύτής άνεκαλύφθησαν τάφοι μέχρι τής χθές 
περί τούς 15 είς βάθος 2—3 ρι. γ. Έν τοΐς άνω δέ στρώμασι 
τών τάφων εύρέθησαν θεμέλια μεταγενεστέρων οικοδομών" ύπό 
δέ τά θεμέλια οί τάφοι, αρχαϊκοί καί ασύλητοι, έν αύτοΐς δέ 
ούδείς μεταγενέστερος τάφος έπαρουσιάσθη, ώς έν άλλοις τά- 
φοις έν άλλαις θέσεσι τής περιοχής Τανάγρας. Τά δέ έν τοΐς 
τάφοις κτερίσματα μέχρι τής χθές είσί τά ακόλουθα"

Α') πήλινα είόώλια εύρέθησαν περί τά 60, ών τά πλεΐστα 
σώα" είσί δέ άπαντα κεχρωματισμένα. Τά ειδώλια ταΰτα 
παριστώσι ά) Έρμας διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων, ώς τούς 

συνήθως έν άρχαϊκοΐς τάφοις ευρισκομένους (ό έλάσσων τούτων 
έχει ύψος 0,10, ό δέ μείζων 0,35)" β') γυναικείας μορφάς κα- 

θημένας καί έπί τών γονάτων έχούσας τάς χεΐρας" γ') σατύ- 
ρους καθημένους καί έστυκότας. 'Έν τών ειδωλίων τούτων πα- 
ριστα κλίνην" παρά δέ τήν κλίνην ϊσταται τράπεζα, έφ’ ής 
φαγητά(;)" έπί δέ τής κλίνης συνευρίσκεται μετά γυναικός 
άνη'ρ. Τό είδώλιον τοΰτο είναι μικρού μεγέθους καί σώον.

Β') πήλινα άγγεΐα" ά) 20 λήκυθοι, ών αί πλεΐσται σώαι, 
φέρουσαι γραφάς άρχαϊκάς, αϊτινες παριστώσι τινές μέν σκηνάς 
έκ τοΰ Διονυσιακού κύκλου, τινές δέ άνδρας μαχομένους, τινές 
δέ όδηγοΰντας τέθριππον, καί τινες παριστώσι γυναίκας κα- 
τοπτριζομένας ή κρατούσας θύρσον έν χερσίν’ β') πλήθος καν
θάρων (αγγείων), διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων, απλών 
άνευ γραφών ή κοσμημάτων. Όλίγιστοι δέ τούτων έξήχθησαν 
τοΰ τάφου σώοι. Είς δέ τών κανθάρων τούτων σώος, ευρεθείς 

εντός πώρινης λάρνακος, φέρει έγκεχαραγμένην έπί τής κοι
λίας τήνδε τήν έπιγραφήν

TU

Τοιαύτη δέ έπιγραφή εύρέθη άλλοτε καί έπί τεμαχίων όμοιου 
κανθάρου, εύρεθέντων έν τοΐς χώμασι τάφου συληθέντος ύπό 
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τυμβωρύχων. Τά τεμάχια ταϋτα μετά τήν εύρεσιν άπεστά- 
γχσαν ύπ’ έμοϋ έκτοτε είς τό μουσεϊον τής έταιρίας. "Εχει δέ 
ό ενεπίγραφος κάνθαρος ύψος 0,4 8. Εντός της λάρνακος, έν ή 
εύρέθη ό κάνθαρος ούτος, εύρέθη καί αργυρούς δακτύλιος, α

πλούς, έκ τών μή έχόντων λίθους' γ') πλήθος κυλικών έκ τών 
συνήθων. Τούτων τινές μέν φέρουσιν έπί τής έξωτερικής έπι

φανείας γραφάς, παριστώσας σκηνάς έκ τού Διονυσιακού κύ
κλου, τινές δέ ά'νθη καί τινες άπλάς ταινίας' έκ τών κυλι
κών δέ τούτων όλίγισται έζήχθησαν σώαΓ δ') είς κρατήρ δίω- 
τος σώος, ύψους 0,22, φέρων γραφάς βεβλαμμένας ύπο τής υ

γρασίας.:
Γ') στλεγγίδες σιδηραΐ 14. Είς δέ τών τάφων έμπεριεϊχεν 

8 στλεγγίδας, έτερος δέ 4. Οί πλεΐστοι τών τάφων στλεγγί- 

δας δέν έμπεριεϊχον.
Είς δύο δέ τάφους μεταςύ τών άλλων κτερισμάτων εύρέ

θησαν καί περί τά 50 μικρά έζ οπτής γής κοσμήματα, δια- 
οόρων σχημάτων καί κεχρωματισμένα. Τούτων τινά μέν είσιν 
όμοια κατά τε τό μέγεθος καί σχήμα πρός τά πολλά έκ μά- 
ζης ύελώδους, τά εύρεθέντα έν τοΐς προϊστορικοϊς ταφείοις 
Σπάττα καί Μενιδίου' τινά δέ παρεμφερή κατά τό σχήμα 
πρός έκεΐνα. Δύο δέ τούτων, σφαιρικού σχήματος, είσί περικε- 

καλυμμένα υπό φύλλου χρυσού, οίά είσι καί τινα τών έν τοΐς 
ταφείοις έκείνοις εύρεθέντων.

’Εν τοΐς άνοιχθεϊσι μέχρι τής χθές τάφοις ούτε λύχνος εύ
ρέθη, ούτε ύάλινον κόσμημα ή άγγειον, ούτε σωληνοειδή έπι- 
μήκη πήλινα σκεύη μικρά, οία έν πληθύϊ εύρίσκονται έν τά- 
φοις μεταγενεστέροις. Έπιγραφή δέ ούδεμία εύρέθη. Έπί τινων 
τάφων εύρέθη καί κρηπίδωμα έκ πωρίνων πλίνθων, έφ’ ού 
ϊστατό ποτέ στήλη γλυπτή ή γραπτή. Τινές δέ τών τάφων 

είχον ώς τοιχώματα καί καλύμματα πλίνθους όπτάς, τινές 
δέ πωρίνας καί άλλοι λάρνακας πωρίνας άπλάς. "Απαντα δέ 

ταύτα συλλέγονται καί τοποθετούνται παρά τάς άνασκαφάς, 
ινα κατόπιν μετακομισθέντα χρησιμεύσωσιν είς τήν οικοδομήν 
τού μουσείου. Έκ τών άνασκαφών τών τάφων, έάν έξακολου- 
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θήσωσΐ, δύναται νά συναχθή τδ πλεΐστον μέρος τών λίθων καί 
τών οπτών πλίνθων διά τήν οικοδομήν. Τδ μήκος τής όδοϋ 

άπδ της μεγάλης πύλης μέχρι τοΰ σημείου, άφ’ ού ά'ρχονται 
οί σεσυλημένοι τάφοι, έστί περί τά 300 μ. γ. Γ/Απαν δέ τδ 
μήκος τούτο, ώς δεικνύουσιν αί άρξάμεναι έργασίαι, θά περιέ
χω εκατέρωθεν τάφους. Καί άν ούτως έχν], δύνανται νά ένερ- 
γώνται έκεΐ άνασκαφαί έπί πολλούς μήνας.

Έν Σχιματάρι Τανάγρας τή 1 άπριλίου 1881.

Πρδς τδν κ· Πρόεδρον τής εν Άθήναις 
Αρχαιολογικής εταιρίας.

Τά μέχρι της χθες εύρεθέντα έν τοΐς τάφοις κτερίσματά είσι 
ποίκιλα καί ύπερβαινουσι τά 300. Έν τούτοις δέ τινά είσι 
σπουδαία καί σπάνια εύρη'ματα.

Χθες ήνοίχθη τάφος βάθους ύπέρ τά 2 γαλ. μέτ. έχων έν 
αύτω λάρνακα πωρίνην απλήν* έπί τοϋ καλύμματος τής λάρ— 
νακος καί έπί τών άκρων αύτής ήσαν σωρηδόν έρριμμένα άπαν
τα τά κτερίσματα τοϋ νεκρού. Εντός δέ ή λάρναξ πλήν τοϋ 
σκελετού, διαλελυμένου ό'ντος, ούδέν έτερον έμπεριεΐχεν. Έκ 

τών κτερισμάτων έξήχθησαν* α) περί τά 20 πήλινα άγγεΐα, 
σώα καί τεθλασμένα, διαφόρων σχημάτων καί μεγεθών. Έκ 

τών άγγείων τά μέν 10 φίρουσι γραφάς καί κοσμήματα, έξ 
ών διακρίνονται δύο μεγάλα άγγεΐα, φέροντα ώραιοτάτας γρα

φάς καί κοσμήματα, τής καλής εποχής* άμφότερα τά άγγεΐα 
εύρέθησαν τεθλασμένα* τών δέ ετέρων δέκα τά μέν φέρουσι 
κοσμήματα, τά δέ είσιν απλά, β) Πήλινα ειδώλια υπήρχαν 
πλεΐστα, άλλά σχεδόν διαλελυμένα καί συντετριμμένα. Έκ 
τούτων έξήχθησαν 8, έξ ών τά μέν 6 τεθλασμένα καί κολο
βά, τά δέ δύο σώα*

Τούτων τδ μέν είναι σύμπλεγμα. Σχήμα δέ έχει τοιόνδε’ 
τδ μέν όπισθεν μέρος έχει μορφήν άγγείου μετά στομίου καί 
λαβής, τδ δέ έμπροσθεν μέρος παριστα νεανίαν πτερωτόν (Έρ- 
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μήν· )} έ'/οντα τάς πτέρυγας άναπεπταμένας και στάσιν έτοι
μον πρός πτήσιν. Έμπροσθεν τοϋ νεανίου, εφαπτομένη αύτου, 
ίσταται σχεδόν έπί τών γονάτων νεάνις (ψυχή ·,), ην ό νεανίας 
ύποβοηθεΐ μετ’ εύλαβείας νά έγερθή και λαβή μεθ’ έαυτοϋ 
κατά τήν πτήσιν. Λαμβάνει δέ μετά τρυφερότητας αύτήν διά 
μέν τής δεξιάς αύτού έκ τοϋ δεξιού άγκώνος έκείνης, διά δέ 

τής άριστεράς έκ τού αριστερού έκ τών κάτωθεν. Ή έκφρασις 
τής νεάνιδός έστι σχεδόν λειπόθυμος κατά τε τό πρόσωπον 
καί τό ολον σώμα. Ή δέ έκφρασις τού νεανίου φαίνεται σεμνή 
καί συμπάσχουσα πρός τήν θέσιν τής νεάνιδός. Ή νεάνις έστι 
γυμνή, κρατούσα διά τής άνυψουμένης άριστεράς χειρός αύτής 
τόν όπισθεν (μεταξύ αύτής και τού νεανίου) άνεμούμενον πέ
πλον. Τά πέδιλα αύτής είναι κυανού ζωηροτάτου χρώματος. 
Έπί τής κόμης τής κεφαλής σώζονται ίχνη έπιχρυσώσεως’ έπί 
δέ τού λαιμού περιδέραιον χρυσοϋν. Ή κεφαλή τής νεάνιδός 
εύρέθ.η άπεσπασμένη, άλλ’ ούδεμίαν βλάβην φέρουσα* μικρά 
μόνον έκδορά έγένετο κατά τούς ώμους, άλλά καί ταύτης εύ
ρέθησαν δύο λεπτότατα τεμάχια. Ό νεανίας φορεϊ ίμάτιον καί 
έπ’ αύτού χλαμύδα, κεχρωματισμένα έκάτερον δι’ ίδιου χρώ
ματος. Τά πέδιλα αύτού, κυανού ζωηροτάτου χρώματος, ανέρ
χονται μέχρι τών γονάτων* έπί τών πεδίλων διακρίνονται 
ζωηρότατα οί ιμάντες φέροντες ερυθρόν χρώμα. Έπί τής κορυ
φής τής κεφαλής τοΰ νεανίου ύπάρχουσι δύο προεξοχαί έν εί- 
δει κεράτων. Έπί τής κόμης σώζονται ίχνη έπιχρυσώσεως. 

Τών πτερύγων τού νεανίου τεμάχιά τινα εύρέθησαν άποκεκομ- 
μένα, άλλά μή φέροντα βλάβην ούδεμίαν. Άμφοτέρων δέ τών 
μορφών ό ποικίλος χρωματισμός είναι ζωηρότατος. Είς τό έμ

προσθεν μέρος τής βάσεως, έφ’ ής ίστατο τό σύμπλεγμα, είς 
τά δύο άκρα αύτής, ύπήρχον δύο ρόδα επίχρυσα, ών τό έν μέ

νει κατά χοιραν, τό δέ έτερον δέν εύρέθη. Έρευνώνται δέ τά χώ

ματα τού τάφου πρός εύρεσιν τούτου. 'Έχει δέ ύψος τό σύμ
πλεγμα 0,22, συμπεριλαμβανομένης τής βάσεως καί τοΰ άνω
θεν τής κεφαλής τοΰ νεανίου άνερχομένου στομίου τοΰ άγγείου.

Τό δέ έτερον παριστα τήν Άφροδίτην άναδυομένην έκ τών 
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κυμάτων της θαλάσσης διά μέσου οστράκου ήνεωγμένου. Σχή
μα δέ έ'χει καί τοΰτο τοιόνδε* Τό μέν όπισθεν μέρος έχει σχή
μα αγγείου μετά στομίου καί λαβής πρός τά άνω* τό δέ έμ
προσθεν μέρος παριστα τήν Άφροδίτην άνω τής όσφύος γυμνήν* 
έκατέρωθεν δέ αύτής έξέχουσι τά πτερύγια τοϋ οστράκου. Έπί 
τής κόμης τής κεφαλής τής Αφροδίτης σώζεται έπιχρύσωσις* 
ένώτια δέ και περιδέραια φέρει χρυσά. Επίσης κόσμημα χρυ- 
σοϋν φέρει ύπο καί μεταξύ τών μαστών. Ή δέ βάσις, έφ’ ής 
ί'σταται παριστα κύματα θαλάσσης, έχοντα ζωηρότατου κυα- 

νοΰν χρωματισμόν. Τά πτερύγια τοϋ οστράκου εύρέθησαν άπε- 
σπασμένα, άλλά μή παθόντα ούδεμίαν βλάβην. Ό ποικίλος 
χρωματισμός και τούτου είναι ζωηρότατος. Ή δέ έκφρασις 
τής Αφροδίτης έμπνέει μεγίστην θυμηδίαν και 'ίμερον. "Εχει 
δέ καί τό σύμπλεγμα τοΰτο ύψος 0,15, συμπεριλαμβανομένης 
τής βάσεως, και τοϋ άνωθεν τής κεφαλής τής Αφροδίτης άνερ- 
χομένου στομίου τοϋ αγγείου. Άμφότερα δέ τά συμπλέγματα 

είσι κατά τε τήν τέχνην, έκφρασιν καί ποικίλον χρωματισμόν 
τά άριστα έκ τών μέχρι τοϋδε (άπό τοΰ 1872) έν τοΐς τά- 
φοις Τανάγρας εόρεθέντων. Είσί δέ γνήσια καί άπηλλαγμένα 
πάσης νοθείας. Καί έκ τούτων δύνανται νά κρίνωσιν ασφαλώς 
οί έπιστήμονες μέχρι τίνος βαθμοϋ τελειότητας έφθασεν ή τέ
χνη τής κατασκευής τών πήλινων ειδωλίων παρά τοΐς άρχαίοις 
"Ελλησιν. Αί μορφαί τών συμπλεγμάτων δέν είναι εικόνες, ώς 
έπι τών αγγείων, άλλ’ άνάγλυπτοι, λίαν προεξέχουσαι.

Επειδή δέ τά τε συμπλέγματα ταϋτα καί τά άλλα τά 
μετ’ αύτών εύρεθέντα κτερίστατά είσιν είςέτι ύγρά και δύναν

ται κατά τήν μετακόμισιν νά ύποστώσι βλάβας, θέλουσιν 
άποσταλή αύτόσε ( ή καί συνοδευθώσιν ύπ’ έμοΰ ) τήν έρχομέ- 
νην πέμπτην ή παρασκευήν τής ερχόμενης εβδομάδας.

’Εν Σχιματάρι Τανάγρας τ$ 8 Απριλίου 1881.'0 'Έφορος τών άρχαιοτήοωνΠ. Σταματακης.

('Αθηναίου τόμ. Θ' τεΰχ. ς’.) 35
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Πρός τόν Πρόεδρον τής Λ ρχαιο.Ιογικής Εταιρίας.

Τή 16 Μαρτίου ήρξάμην τών ενταύθα εργασιών πρδς έκ- 
καθάρισιν τού θεάτρου. Ή άπδ τών έν αύτώ φυέντων αγρίων 
δένδρων έκκαθάρισις διήρκεσεν έξ ημέρας. Έκλιπόντων όμως 
τών δένδρων τούτων, έξεπλάγην ίδών αίφνης οτι έλάχιστον 
μέρος της όλης πρδς την έκκαθάρισιν εργασίας είχε γείνει. Έξ 

όσων είχον πληροφοριών καί έξ όσων είχον άναγνώσει έν βι- 
βλίοις, έγνώριζον μόνον οτι τδ κοΐλον τού θεάτρου είχε μετα- 
βληθη είς δάσος. Τούτο όμως έλάχιστον ήτο σχετικώς πρδς τά 

έπικαλύπτοντα αύτδ χώματα, άτινα από πο.ΙΛών εκατόν" 
ταετηρίόων καταρρεύσαντα έκ τοΰ Κυνορτίου όρους ένεκα απο
κοπής ξυλείας καί δετών, καθά φαίνεται, πολλά εδώλια αφανή 
έποίησαν, έπί τών άνωτάτων δέ μάλιστα είς ύψος ένδς μέ
χρι δύο μέτρων έπεκάθησαν. Μόνον κατά τά άκρα δέν κα
τέπεσε χώμα’ ένταύθα όμως έφύησαν ύπδ τά εδώλια δένδρα, 
άτινα διελθόντα διά τών αρμογών τών λίθων ού μόνον έξετό- 
πισαν, άλλά καί συνέτριψαν πολλούς αύτών. Έκ τούτου δέ 
καί κατέπεσαν άμφότερα τά κέρατα συν τώ συγκρατούντι αύ- 
τά τοίχω, ών οί λίθοι τήδε κάκεϊσε διεσκορπισμένοι κεΐνται. 
Τά λοιπά δέ δένδρα τά έν τώ κοίλω δέν έβλαψαν καθόλου 
τά εδώλια, διότι ειχον φυή ούχί έν τώ ύπ’ αύτά έδάφει, άλ
λ* έν τώ καταρρεύσαντι καί έπικαθημένω χώματι’ ούτω δέ 
καί έξερριζώθησαν έντελώς άνευ φόβου μήπως άναβλαστήσω- 
σι. Διετηρήθησαν δέ ένταύθα τά έδώλια έν καλλίστη κατα- 
στάσει, άτε ύπδ τάς ρίζας τών δένδρων κείμενα. Ούτω τά 

καταρρεύσαντα χώματα μεγάλως ωφέλησαν ά κατεπλάκωσαν 
εδώλια' διεφύλαξαν δ’ αύτά και έξ έτέρας φθοράς. Οί ποιμένες 
δηλ. έθετον κατά καιρούς πύρ είς τά έν τώ κοίλω δένδρα, καί έκ τούτου πολλά άσκεπή έδώλια έβλάβησαν, τινά μέν συν- 
τριβέντα, τινά δέ άπολέσαντα τδ τού λίθου χρώμα καί μέλανα 
γενόμενα' τοιαύτην όμως βλάβην, έννοεΐται, οτι δέν ύπέστησαν 
τά ύπδ τών χωμάτων κεκαλυμμένα.

Ούτως είχε τδ κοΐλον μετά τήν έκρίζωσίν καί αποκοπήν 
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τών δένδρων. Ύπελείπετο άρα ή κυρία και μεγάλη εργασία, 
ή άπό τών χωμάτων έκκαθάρισις αύτοΰ, καί ήρξάμην 
παρευθύς* έκαθάρισα δέ μέχρι χθες τάς οκτώ άνωτάτας σει
ράς εδωλίων. 'Η περαιτέρω εργασία θά προβαίνει ταχύτερον, 
διότι έν τοΐς κατωτέροις έδωλίοις τά χώματα εινε πολύ όλι- 

γώτερα.

’Εν Λιγουριώ, τή 9 Απριλίου 1881.

Πρός τόν Πρόεδρον τής Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Τή τετάρτη τοϋ Πάσχα (15 ίσταμένου) έπανέλαβον τάς 
ένεκα τών έορτών διακοπείσας εργασίας, έξακολουθήσας την έκ- 
χωσιν καί έκκαθάρισιν τοϋ κοίλου. Προέβη δέ ή εργασία αύτη 
μέχρι της 20G’ σειράς εδωλίων. Συγχρόνως δμως άπεκάλυψα 
διά τάφρου ύπεράνω της άκρας δυτικής κερκίδας τά θεμέλια 

τείχους, δπερ θά περιέβαλλεν ολόκληρον τό κοΐλον. Τό θέα
τρον άρα ειχεν ένταΰθα δρόμον, δ έστι διάζωμα. Την άποκά- 
λυψιν ταύτην μετά χαράς αναγγέλλω ύμΐν, διότι δι’ αύτής 

συλλαμβάνομεν πληρεστάτην έννοιαν της τοϋ θεάτρου μορφής 
καί διατάξεως’ τοΰτο δέ μέγα κέρδος, καθότι τό θέατρον τής 
Επίδαυρου, τό καί έν αύτή τή άρχαιότητι έπιφανές, ώς έργον 
τών καλλίστων τής ελληνικής τέχνης χρόνων, και δή επισή
μου τεχνίτου, θέλει αποτελεί άπό τοϋδε τό άσφαλέστατον όρ- 

μητήριον πρός άναπαράστασιν τοΰ ελληνικού θεάτρου καί τήν 
πρωτίστην πηγήν τών περί αύτοΰ γνώσεων ημών.

’Έχει δέ τό θέατρον μετά τήν 20η9 σειράν έδωλίων καί 
έτερον διάζωμα, διαιρούν τό κοΐλον είς άνώτερον καί κατώτε
ρον τμήμα, και δν εντελώς κατακεχωσμένον. Άφ’ ου δέ έξε- 
χώθησαν καί έκκαθαρίσθησαν ήδη έντελώς, καθ’ ά ανωτέρω εΙ· 
πον, αί είκοσι πρώται σειραί έδωλίων, ήτοι τό άνώτερον τοΰ 
κοίλου τμήμα, άρχομαι άπό τής αύριον τής έκχώσεως καί έκ- 
καθαρίσεως τοΰ διαζώματος τούτου.

Τελευταΐον δέ άναφέρω ύμΐν, κ. Πρόεδρε, τήν εύχάριστον 
35* 
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επίσης ειδησιν, οτι σώζεται καί ή σκηνή τοϋ θεάτρου, ής άπε- 
κάλυψα διά τάφρου μέρος τοϋ έξωτερικοΰ τοίχου. Την τάφρον 
ταύτην ήνοιξα τδ μέν ϊνα μάθω άν σώζεται ή σκηνή, τδ δέ ϊνα 

έξερευνήσω τδν πρδ της ορχήστρας χώρον, καί ουτω ρίψω τά 
έκ ταύτης χώματα, οπού δει.

’Εν Λιγουριώ, τή 26 Απριλίου 1881.

'Ο “Εφορος τών κατά τάς νήσους Αρχαιοτήτων

Π. Καβαδιας.

ΑΝΑΣΚΦΑΦΑΙ ΕΝ ΟΡΧΟΜΕΝΩ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Ό διδάκτωρ κ. Έ. Σχλίεμαν, λαβών κατά τδν παρελθόντα 
νοέμβριον την άδειαν παρά τής Κυβερνήσεως νά ένεργήσγ έν 

Όρχομενώ τής Βοιωτίας άνασκαφάς, έπεχείρησεν αμέσως τότε 
τοιαύτας είς διάφορα μέρη έξορύξας πολλά φρέατα πρδς άνα- 
ζήτησιν τοϋ αρχαίου εδάφους' άλλ’ ένεκα τοΰ χειμώνας δια- 
κόψας τάς έργασίας, άπήλθε πάλιν περί τά τέλη τοϋ παρελ
θόντος μαρτίου εις Όρχομενον μετά τοϋ κ. Π. Εύστρατιάδου, 
γενικοϋ έφόρου τών αρχαιοτήτων, καί άπεπεράτωσε τήν άνα- 
σκαφήν και έρευναν τοϋ έκεΐ γνωστοΰ παναρχαίου τάφου, τοϋ 
τε έξω μείζονος κα'ι τοΰ έσωτέρου έλάσσονος. Έκ τής έρεύνης 
ταύτης έγένετο γνωστδν, οτι ό τάφος ούτος ήτο ήδη πρδ 
πολλών αιώνων σεσυλημένος’ διδ ούδέν μέν λόγου άξιον κτέ- 
ρισμα εύρέθη έν αύτω πολλαι δέ έξ έγχωρίου λευκοϋ λίθου 

πλάκες (4 μ. μήκους, 0,80 πλάτους καί 0,30—40 πάχους), 
καλύπτουσαι τάς πλευράς και τήν οροφήν τοΰ έσωτέρου μι- 
κροΰ τάφου* πάσαι κεκοσμημέναι δι’ έξεχόντων άναγλύφων 
τής προϊστορικής τέχνης. Τούτων έκτυπα λαβών ό κ. Σχλίεμαν 
μελετά νά έκδώσαι προςεχώς μετά περιγραφής άκριβοΰς τοϋ 

τάφου καί τών έν αύτω εύρεθέντων.
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ώ? χωΛυούσης αΛΛοφύΛους ν άνασχάπτωσι πρός ανεύ
ρεσήν αρχαίων χαί νά μεταφίρωσιν αύτά είς 

τά τής εσπερίας Ευρώπης μουσεία.

Πολλάκις έν έπιστημονικοΐς καί πολιτικοϊς περιοδικοΐς καί 
έν τισι συγγράμμασι περιηγητών Εύρωπαίων1) άνέγνωμεν μομ- 
φάς καθ’ ήμών, ώς μή συγχωρούντων παντί ν’ άνασκαπτη δπου τής 'Ελλάδος βούλεται πρδς άνεύρεσιν αρχαιοτήτων, νά έξάγτι 
αύτάς κατ’ αρέσκειαν δπου θέλει, καί νά έμπορεύηται έλευθέ- 
ρως εντός τής 'Ελλάδος. Κατά τής ποθητής ταύτης ελευθε

ρίας πρόσκομμα εύρίσκοντες οί ήμάς μεμφόμενοι τδν άρχαιολο- 
γικδν ήμών νόμον, δν σοφοί κα'ι φίλοι τής αρχαίας καί νέας Ελ
λάδος αλλοδαποί άνδρες συνέταξαν, καί ήμεΐς ώς πολύτιμον 

φρουρόν τών κειμηλίων τής ήμετέρας πατρίδας έν ΐσχύϊ τηροϋ- 

μεν άπό τών χρόνων τής ήμετέρας αύτονομίας, καί θέλομεν τη
ρεί διά παντός, έν δσω εύ φρονοΰμεν, καταφέρονται σφοδρώς 
κατ’ αύτοϋ καί άντικρυς βάρβαρον νομοθέτημα άποκαλοϋσι.

1) Τούτων τελευταίος είναι ό κ. Gabriel Charmes, δστις έπισκε- 
φθείς τήν 'Ολυμπίαν έδημοσίευσεν έν τή Έφημερίδι τών Συζητήσεων 
■πρδ μηνός πίκρας μομφας κατά τών άποδοκιμασάντων κατ’ αύτόν τήν 
περί άνασκαφής τής 'Ολυμπίας συνθήκην Γερμανίας και Ελλάδος.

Οί τοιαϋτα καθ’ ήμών λέγοντες ποθούσιν, ώς εΐκδς, νά θέ- 
σωσι καί τήν 'Ελλάδα έν ίση μοίρα πρδς τήν γείτονα Τουρ
κίαν, δπου δεσπόζει ή ποθητή αύτη έλευθερία, λαμβάνοντος 
έκάστοτε παντός ισχυρού διπλωμάτου ή καί ιδιώτου πλουσίου, 
δυναμένου νά φιλοδωρή τούς Τούρκους αφειδώς, τήν άδειαν νά 

άνασκάπτη οπού τοϋ οθωμανικού Κράτους θέλει, καί νά μετα- 
φέρ·/) άκωλύτως τά άνευρεθέντα δπου άρέσκεται, διαχειριζό- 
μενος ταϋτα ώς ίδιον αύτοϋ κτήμα. Τοιαύττ, άδεια άφηρπάγη- 
σαν έξ 'Ελλάδος πρδ τής άπελευθερώσεως αύτής βανδαλικώ 
μάλιστα τώ τρόπω τά πολύτιμα τοΰ Παρθενώνας άγάλματα 
καί άνάγλυφα, τά έξ Αίγίνης καί Φιγαλείας, καί άλλα άλλο-
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Οεν, ά κερδοσκόποι διπλωμάται και λόγιοι άπεμπόλησαν είς 
Κυβερνήσεις. Και σήμερον δέ έτι άκούομεν οτι τοιαύτη άδεια 

καί όμοίω περίπου τρόπω ανασκάπτονται πολλαχού τοϋ οθω
μανικού Κράτους άρχαιότητες, καί άποσπώμεναι τοϋ οικείου 
αύτών χώρου μεταφέρονται εις τά τής Εύρώπης μουσεία 
προς κόσμον βεβαίως τούτων και προς γνώσιν και έκτίμησιν 
της αρχαίας ελληνικής καλλιτεχνίας. Τοιαύτη ήτο ή τύχη 

έπ’ έσχάτων τών έκ Σαμοθράκης είς Βιέννην άποκομισθεισών 
αρχαιοτήτων, τοιαύτη ή τών έκ Θεσσαλονίκης είς Παρισίους1), 
καί τελευταΐον ή τών έκ Περγάμου είς Βερολΐνον. Παραλείπο- 
μεν άλλας άρχαιοτέρας όμοιας φύσεως έπιχειρήσεις* διότι ού- 
δόλως προτιθέμεθα νά συγγράψωμεν πλήρη ιστορίαν νέωνδιαρ- 
παγών, οί'ας οί ισχυροί 'Ρωμαίοι έξετέλουν έν Έλλάδι, άφ’ ο- 

του έγένοντο κύριοι αύτής, μεταφέροντες πρός κόσμον της πό
λεως καί τών οικιών καί έπαύλεων αύτών οσα έδύναντο νά με- 
τακομίσωσιν. Αί σήμερον πρό τών οφθαλμών ήυ.ών έκτελούμεναι 
διαρπαγαί έχουσι τούτο τούλάχιστον παρήγορον, δτι οί διε- 

νεργοϋντες αύτάς έκτιμώσι προςηκόντως την άζίαν τών έργων 
τής ελληνικής τέχνης, καί μεταφέροντες τά άνευρισκόμενα κα

ί) 'Ότι τοιαΰται πράξεις άποδοκιμάζονται ύπδ τών ευ φρονουντων 
άπόδειςις α'ι δύο έπόμεναι έπιστολαί Αρχιτεκτόνων Γάλλων, σταλεΐσαι 
πρδς τδν ήμέτερον αρχιτέκτονα κ. Δ. Καυτανζόγλον καθ’ δν χρόνον 
κατεστράφη ή έν Θεσσαλονίκη στοά και τά μέλη αύτής μετεκομίσθησαν 
είς Παρισίους πρδς αιώνιον τιμήν τών έκτελεσάντων τοιαυτην βανδαλι
κήν πράξιν Γάλλων αρχαιολόγων. "Εχει και ή έπιστήμη Έριννΰς!

aParis, 12 Janvier 1865.
«Mon cher Lysandre Caftangiogle.

α .... Tu as bienr raison a propos du portique de Salonique. 
11 devait etre admirable sur le sol du royaume d’Alexandre; la 
les defauts n’en etaient pas; a Paris s’il y en a, iis seront im- 
menses, et le monument aura peu d’in teret. Jadmets ton idee 
d’acquisition et de conservation sur le sol par le gouvernement 
Francais, et un moulage pour nos musees. N ou s somnies en 
cela plus barbares que les Anglais. lis pouvaient 
penser sauver des ravages du temps et de la barbarie de 
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θιστώσιν αύτά προςιτά τοΐς άρχαιολόγοις και παντι φιλοκαλω* 
ώστε εντεύθεν κερδαίνει ή έπιστημη.

Οί θέλοντες όμως νά νομιζωσι διά τόν αύτόν λόγον καί την 
'Ελλάδα Μυσών Λείαν, ώς την Τουρκίαν, άδικουσι καί αυ
τούς και ημάς. 'Η Τουρκία ούδέν κοινόν έχει ούδέ δύναται νά 
έχη έν τούτω μέ την Ελλάδα, ούδέ άνάγκη είναι νά δείξω- 
μεν τάς διαφοράς* άρκεϊ ημΐν νά ειπωμεν δτι ή Ελλάς ού μό-, 
νον σώζει καί εκτίμα προςηκόντως τά έν αύτη άρχαΐα μνη
μεία, ού μόνον σέβεται καί συντηρεί αύτά κατά το δυνατόν, 
καί αναζητεί οθεν δύναται, άλλά καί συλλέγει είς μουσεία καί 
είς την μελέτην τών σοφών έχει έκτεθειμένα, και δλαις δυνά- 
μεσι προςπαθεϊ νά κατάσταση αύτά προςιτά παντί έπιστημονι. 
Δέν δύναται μέν νά έκτελέση ταχέως καί δεόντως πάνθ’ οσα 

βούλεται πρός σωτηρίαν και συντηρησιν καί χρησιμότητα τών 
άρχαίων, έζετέλεσεν δμως άπό τίνος χρόνου πολλά άναλόγως 

τών μέσων αυτής καί τών γνώσεων τών είς αύτά άσχολου- 
μένων 'Ελλήνων λογίων, ά όμολογοΰσιν οί άμεροληπτως κρί· 
νοντες τά ημέτερα. Ή Ελλάς είναι έν τούτοις τοσουτον άνε- 
κτικη, ώςτε ούόένα ουδέποτε έκάΛυσε νά ποίηση έρευνας καί 

Turcs et des touristes d’admirables chefs-d’ceuvre de la statuaire 
grecque. Nons, nous n’avons pas d’excuses.

Un temps viendra peut etre ou l’on restituera ces objets aux 
pays qui comme Athenes auront ete rendus a la civilisation.»

«12 Janvier 1865.
«Mon cher Monsieur Lysandre Caftangiogle.

<Je vous envoie un article des Debats qui a trait a 1’affaire 
du portique de Salonique. Vous y verrez que l’Empereur n’y est 
pour rien et que l affaire est toute privee, pour ainsi dire, et je 
puis vous 1’assurer. Votre leltre a reveille mes douleurs causees 
par reflet de cet enlevement. J’en ai ete malade. II serait trop 
long de vous expliquer comme toute cetle affaire s’est enchainee, 
mais soyez certain que 1’Empereur n’y est pour rien. Au reste 
la France n’a pas I habitudc de depouiller les pays etrangers. 
Et les monuments transportes a Paris sous le 
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aracxagiaC χατά βον.ΐηοιν. Πλλοΐς μαλι^α ίδιωταις αλλοφυ- 
Άοις, μ-'λ έχουσιν άφθονα τά πρδς άνασκαφάς μέσα, έχορήγησεν 
αύτοΐς ούκ ολίγα χρήματα. Καί κατ’ ενιαυτόν δαπανά ηδη εις 
συλλογήν αρχαίων, είς άνασκαφάς και είς οικοδομήν μουσείων 
χαί συντήρησιν αύτών μυριάδας κα'ι εκατοντάδας χιλιάδων ουκ 

όλίγας’ πλειοτέρας βεβα.ως ή δσα συγχωροΰσι τά χρηματικά 
αύτής μέσα, έν ώ χρόνω μάλιστα οφείλει τά πάντα νά παρα- 
σκευάση πρδς συγκρότησιν πολιτείας εύκόσμου καί καλώς συν
τεταγμένης.

Ή Ελλάς έχει καί τούτο, ίδιάζον ίσως αύτη μόνη, δτι χάριν 
τής έπιστήμης καί τής έλευθέρας άσκήσεως αύτής ούδέν δι

καίωμα προτεραιότητας τηρεί έαυτη μετά τήν άνακάλυψιν 
παντδς άρχαίου μνημείου’ διότι, ο,τι καί άν εύρη, εκθέτει εύ- 

θύς τοϋτο είς τήν μελέτην παντδς λογιου άλλογενοϋς καί ιθα
γενούς άδιακρίτως’ έν ώ χρόνω βλέπομεν οτι καί Κυβερνήσεις σο- 
φαί περιόριζα >σιν έπί τινα χρόνον τήν έλευθέραν μελέτην τών ά- 
νευρισκομέν ν ή όπωςδήποτε άποκτωμένων ύπ’ αύτών άρχαίων, 
διότι θέλουσι νά έχωσιν αύται πρώται έφ’δσον χρόνον άρέσκει 
αύταΐς τήν τιμήν τής εύρέσεως καί πρώτης δημοσιεύσεως.

Έν ώ δέ αύτη ούδέν αποκλειστικόν δικαίωμα τηρεί έαυ

τη έπί τών άνευρισκομένων άρχαίων, συγχωρούσα ένίοτε παντί 
άλλοφύλω πρώτω τήν μελέτην καί δημοσίευσιν αύτών, δε
σμεύει μάλιστα αύτή έαυτήν καί τήν τής άνευρέσεως τιμήν 
ανέχεται -.ά στερηθή, δταν άλλόφυλός τις αίτηση νά άνασκάψη

premier Em pire, direz vons. C’cst vrai, mais cetait alors 
de coquet . LEmpereur actuel qui a achele le Palalin deRome 
veut qn’on y laisse presque toul ce qu’on y Irouve. Ceci est l’an- 
tithese de son oncle.

Ne reparlons plus des pauvres Incantados, tout cela m’a fait 
et me fait une grand peine et surtout ne croyez pas ei ne dites 
pas que nous somnies des Vandales. LaGrece, et paria j’entends 
toute la Gr0ce, n’a pas de meilleure amie que la France......... Je 
crois que la sympalhie de la France n’a pas ete deracinee. Ainsi 
donc il ne s’agit pas d?exercer du Vandalisme; croycz le bien». 
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που της χώρας αύτής ίδίαις δαπάναις, παραχωρών αύτή τά άνευ- 
ρισκόμενα. Άπόδειξις τοΰ λόγου ή έν Άθήναις γερμανική σχολή, 
ήτις αίτήσασα πρό διετίας νά άνασκάψη τόν παρά τό Μενίδιον 
(’Δχαρνάς) άρχαΐον τάφον, άνέσκαψε τούτον άδεια τής Κυβερνή- 

σεως, προτιμηθεϊσα καί αύτής τής αρχαιολογικής ημών έται
ρίας, ήτις εϊχεν αιτήσει παρά τής Κυβερνησεως νά έκτελέση τήν 
άνασκαφήν αύτού ίδίαις δαπάναις. Καί Κυβέρνησις καί εταιρία 
έπροτίμησαν νά παραχωρήσωσιν αύτή τήν άνασκαφήν ταύτην, 
όπως δείζωσιν ότι έν αρμονία καί φιλία συνεργάζονται Γερμανοί 
καί "Ελληνες έν Έλλάδι υπέρ τής έπιστήμης. "Οθεν οί μέν Γερ
μανοί κατέβαλον τήν τής άνασκαφής δαπάνην καί τήν τής πρώ
της έκδόσεως τής τού τάφου τούτου περιγραφής καί άπεικονί- 
σεως, ή δέ ελληνική Κυβέρνησις έδαπάνησεν έτι πλείονα πρός 

άγοράν τού άγρού ένθα ό τάφος, καί πρός έπισκευήν καί συντή- 
ρησιν και φρούρησιν αύτοΰ. Τά δέ έκ τής άνασκαφής ταύτης 
προελθόντα έργα τής παναρχαίας τέχνης έζέθηκε πρός μελέτην 

παντός έν τώ Μυκηναίω μουσείω.

Άλλη άπόδειξις τής έλευθεριότητος τής Ελλάδος έν τή 
άκωλύτω άναζητήσει άρχαίων υπό άλλοφύλων είναι ό διδά- 

κτωρ κ. Σχλίεμαν, είς ον συνεχωρήθη δικαίωμα άνασκαφής 
όπου ήθέλησε καί άποκλειστικόν δικαίωμα τής πρώτης έκδό
σεως παντός ύπ’ αύτοΰ εύρεθέντος άρ/αίου, ούδέν όμως δικαίω
μα ιδιοκτησίας έπ’ αύτοΰ. Πας δέ γινώσκει, οτι τά ύπ’αύτοΰ 

άνευρεθέντα έν Μυκήναις καί οπού άλλαχοΰ τής Ελλάδος έξε- 
τέλεσεν ούτος άνασκαφάς, κατετέθησαν προςηκόντως έν συλ
λογή καί είσί προςιτά παντί λογίω ξένω καί έγχωρίω πρός 

τιμήν τοϋ άνευρόντος καί ωφέλειαν τής έπιστήμης.

Οί μεμφόμενοι φέρουσι καθ’ ημών τήν μετά τής Γερμανίας 
σύμβασιν καί τόν άρχαιολογικόν πρό πάντων νόμον. ’Τδωμεν 
κατά πόσον έχουσι δίκαιον καί έν τούτοις.

'Η Ελλάς έδέχθη όπωςδήποτε τήν ρηθεΐσαν συνθήκην καί 
έξετέλεσεν αύτήν είλικρινώς, ύποβληθεΐσα μάλιστα εις δαπά- 
νας ένεκα ταύτης ού μικράς, διότι καί οδόν πρός τήν Όλυμ- 
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πίαν άμαξιτην έστρωσε καί προσωπικόν ούκ ολίγον μισθοδοτεί 
προς φύλαξιν και συντήρησιν τών αρχαιοτήτων, καί μουσεΐον 
αξιοπρεπές ετοιμάζεται νά κτίση. Όμολογοΰμεν δτι αί δαπά- 
ναι αύται έδει μέν νά γένωσί ποτέ χάριν ημών αύτών, έγέ- 

νοντο δμως νϋν χάριν τών άνασκαφών τούτων και έν καιροϊς, 
καθ’ ούς τά οικονομικά ημών ούδεμίαν τοιαύτην πρόωρον δα
πάνην συγχωροΰσιν ήμΐν, στερουμένοις έτι οδών πρώτιστης α
νάγκης καί χρησιμότητας. Ή ελληνική Κυβέρνησις δέν άπέ- 
κρουσε λοιπόν την σύμβασιν αύτήν, άλλ’ έδέχθη δι’ ούς λόγους 

αύτη οιδε και έξετέλεσεν αύτήν. Άντέστησαν δέ κατά της πα
ραδοχής δρων τινών αύτής ίδιώται, ή αρχαιολογική ημών εται
ρία, ούχί διότι δέν ήθελον νά έκτελεσθή ή τής’Όλυμπίας ά- 
νασκαφή δαπάναις τής γερμανικής Κυβερνήσεως και πρός ωφέ
λειαν τής επιστήμης — τοσοϋτον μωρός ούδείς έν'Ελλάδι υπάρ
χει, ίνα απόκρουση τοιαύτας αιτήσεις—άλλά διότι έζητεΐτο 
δεκαετές αποκλειστικόν προνόμιον υπέρ τής Γερμανίας, δπερ 
αύτη ή Ελλάς δέν τηρεί έαυτή έπί τών ύπ’ αύτής άνευρι- 
σκομένων αρχαιοτήτων’ δι’ ού προνομίου μόνη ή Γεραανία 
έλάμβανε τό δικαίωμα ού μόνον νά μελετά, νά περιγράφη 
καί έκδίδη τάς άνευρεθησομένας αρχαιότητας έπί δεκαετίαν, 
άλλά καί νά >αμβάνη μήτρας καί έκμαγεϊα έξ αύτών καί έκ 
παντός πρός τούτοις άλλου, δ κατά τό διάστημα τοΰτο ήθε- 
λεν άνακαλυφθή έν Έλλάδι παρ’ οίουδήποτε καί οπουδή
ποτε. Ή άρχαιολογική ήμών εταιρία ύπέδειξεν, δτι διά τοϋ 
προνομίου τούτου δυνατόν νά προέλθωσιν είς τό δεκαετές τού
το χρονικόν διάστημα δυςχέρειαι, άν καί άλλη τις Κυβέρνησις 

πλήν τής γερμανικής αΐτήση έπί τοΐς αύτοΐς δροις νά ένεργή- 
ση άνασκαφάς είς άλλο μέρος τής Ελλάδος’ διότι τότε ώφει- 

λεν αύτη σύμφωνα τή συνθήκη νά συγχωρήση τοΐς Γερμανοΐς 
νά άπεικονίσωσι, περιγράψωσι καί έκδώσωσι πάν δ,τι εύρη έν τώ 
χρονικω τούτω διαστήματι άλλη τις Κυβέρνησις ή καί ιδιώ
της. Εύτυχώς δέν έπαρουσιάσθη ή περίστασις αύτη’ άλλ’ άν 
έπαρουσιάζετο ; "Αν καί άλλη Κυβέρνησις φίλη τής 'Ελλάδος 
έζήτει τό αύτό προνόμιον, ήδύνατο ή Ελλάς ν’ άρνηθή αύτό ;
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■ήδύνατο νά μεροληπτ^ μόνον ύπέρ τής Γερμανίας; Μ ή άρνου- 
μένη δέ δέν θά περιεπλέκετο είς δεινάς συνέπειας ; Οί άπο- 
κρούσαντες τδ προνόμιον τούτο "Ελληνες έλεγον οτι διά τοΰ 

ύπάρχοντος αρχαιολογικού νόμου δύνανται οί Γερμανοί νά έπι- 
χειρήσωσιν άνασκαφάς δπου τής Ελλάδος βούλονται, δπως καί 
Γάλλοι έζετέλεσαν τοιαύτας πρότερον έν ’Ελευσϊνι καί Δελ- 
φοΐς καί τελευταΐον έν Δήλω, δπως καί πας άλλος "Ελλην καί 
άλλόφυλός έξετέλεσε τοιαύτας τηρών τά τού νόμου. Πρδς τί 
λοιπόν ή ανάγκη προνομίων, άφού ό βουλόμενος δύναται ν’ άνα- 
ζητή αρχαία δπου τής 'Ελλάδος θέλει πρδς οφελος τής έπιστή
μης ; Άλλά δυνατόν νά άντιτάζωσιν οί άντιλέγοντες, δτι ούδείς 
δαπανά άνευ ιδίας ώφελείας, ούδε'ς θέλει ν’ άνευρίσκη καί νά 
δωρήται τά άνευρεθέντα είς τήν Ελλάδα. Άλλ’ άς είπωσιν 
ήμϊν οί ταύτα διϊσχυριζόμενοι, πού τής εσπερίας Εύρώπης συγ- 
χωρεΐται άλλοδαποΐς νά άναζητώσιν οίαδήποτε έγχώρια άρχαϊα 
καί νά μεταφέρωσιν δπου βούλονται τά άνευρεθέντα ;

Πάσα Κυβέρνησις θέλει βεβαίως νά πλουτίζη δπως δύναται 

τά ίδια μουσεία πρδς τιμήν έαυτής καί ώφέλειαν τής έπιστή
μης. Άλλά διά τί άρνούνται τούτο είς τήν Ελλάδα, μέμφον- 
ται δέ αύτήν μή συγχωρούσαν τά έν τή χώρα αύτής άνευρι- 
σκόμενα νά έξέρχωνται είς τήν άλλοδαπήν ; Δέν δικαιούται 
καί αύτη νά πλουτίζη τά ίδια μουσεία πρός τιμήν έαυτής καί 
ωφέλειαν τής έπιστήμης ·, Άλλά, λέγουσιν, ή Ελλάς δέν έχει 
χρήματα νά δαπανήσιρ άμέσως πρδς άνεύρεσιν τών έργων τής 

τέχνης’ ή έπιστήμη δμως θέλει άμέσως νά άνεύρη καί μελε- 
τήση αύτα. ’Εν τοΐς είρημένοις, νομίζομεν, εύρηται ή άναίρεσις 
καί ταύτης τής ένστάσεως. Ή Ελλάς ούδέποτε ήρνήθη είς τούς 
σπεύδοντας νά άναζητήσωσιν άρχαϊα καί άπεικονίσωσι καί έκ- 
δώσωσιν καί έκμαγεϊα λάβωσιν άπ’ αύτών δσα βούλονται. Αύτή 
κωλύει μόνον τήν έκ τής χώρας της έξαγωγήν αύτών, διότι 
ταύτά είσι κτήματα αύτής, καί θέλει αύτή νά τά έχη έν τοΐς 
μουσείοις της, δι’ 8ν λόγον καί οί άλλοι θέλουσι νά έχωσιν αύτά 
έν τοΐς ίδίοις μουσείοις, Τίς δέ δύναται δικαίως νά μεμφθή διά 
τούτο τήν 'Ελλάδα;
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Ή 'Ελλάς λέγει είς πάντα αλλόφυλον έλθέ, άνάσκαψον 
οσον τάχιον δύνασαι, γνωστοποίησαν διά του τύπου καί δπως 

άλλως θέλεις τά άνχκα/υφθ ;ντα, έχε τήν εκ τούτου τιμήν σύ, 
άλλά δέν συγχωρώ νά παραλαβής καί μεταβιβάσγς αλλαχού. 
Θέλω έγώ νά έχω αύτά, διότι είναι κτήριά μου. Εις πάντα 
δριως συγχωρώ νά μελετά και έξετάζη αύτά έν τοΐς μουσειοις 

μου ά εχω παντΐ προςιτά. Άλλ’ έκαστος τών αλλοφύλων, άντι- 
τάσσουσι, θέλει νά έχη αύτά πλησίον του νά τά έξετάζη έν 

άνέσει καί άνεξόδως, ό Γάλλος έν Παρισίοις, ό Γερμανός έν Βε- 
ρολίνω, ό Άγγλος έν Λονδίνω. Τότε δριως είς τίνα τούτων νά 
τά πρωτοδώσγ ή 'Ελλάς; Καί άν είς τούτων τά λάβη, δέν θά 

άπέρχωνται οί άλλοι είς την πρωτεύουσαν τούτου νά τά με- 

λετώσι ·,

Τής αύτής φύσεως και ές ίσου άδικοί είσι και αί κατά τοΰ 
αρχαιολογικού ημών νόμου έκφερόμεναι μομφαί ώς αδίκου η 
ύπέρ τδ δέον αύστηροϋ, διότι δέν συγχωρεϊ τήν έλευθέραν έξα- 
γωγήν τών αρχαίων έξ 'Ελλάδος, άλλ’ εξεναντίας ύπ θ>λπει 
ενεκα τούτου τήν λαθραίαν άναζήτησιν καί έξαγωγήν αύτών. 
Τοΰτο είναι δυστυχώς αληθές. Άλλά τδ κακόν καθ’ ήμας πη
γάζει ούχί έκ τοΰ νόμου, άλλ’ έκ τής φιλοκτημοσύνης τών 
αλλοδαπών έκείνων, οϊτινες όπωςδήποτε θέλουσι νά σφετερί- 
ζωνται τά άλλότρια, δελεάζοντες τούς ήμετέρους άρχαιοκα- 
πήλους νά παρέχωσιν αύτοΐς λάθρα άντι χρημάτων δσα άν 
έχωσιν ούτοι άρχαΐα* αύτοι δέ νά έξάγωσιν έκ τής 'Ελλάδος, 
παραβιάζοντες τδν ήμέτερον νόμον διά τρόπου μάλίςα σκανδα
λώδους, ϊνα μή τι τραχύτερον εϊπωμεν.

Πόσον δέ τδ λαθραΐον καί άτιμον τοΰτο έμπόριον βλάπτει 
και τήν επιστήμην και τούς άγοραστάς, γίνεται εντεύθεν δή- 
λον. Οί ήμέτεροι άρχαιοκάπηλοι, ών ό άριθμδς όσημέραι δυ
στυχώς αύξάνει άναλόγως τής φιλοκτημοσύνης τών ξένων, ά- 
ναζητοΰντες κρύφα δπου δύνανται άρχαΐα, και μάλιστα έν 
βία καί σκότει πολλάκις, συντρίβουσιν έκ τούτου τά άνευρι- 
σκόμενα, άποκρύπτουσι τδν τόπον δπου εύρίσκουσιν αύτά.— ό 
τής άνευρέσεως δμως τόπος έχει, ώς γνωστόν, ού μικράν αξίαν 
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έν τ$ έπίστήμ·/), — Καί δπως πλείονα ώφεληθώσΐ, κατασκευά- 
ζουσιν αύτοί κατά μίμησιν τών γνησίων κίβδηλα άγγεΐα καί 
άγαλμάτια, καί κρύφα πωλοΰσι τοΐς φιλαρχαίοις ξένοις ώς γνή
σια, έξαπατώντες αύτούς. Ούτω δέ μεταφέρονται καθ’ έκάς·ην 
είς τά μουσεία τής έσπερίας και βορείου Εύρωπης πλεϊστα κί
βδηλα άντι γνησίων άρχαίων. Τοιαΰτά εΐσι καθ’ ήμάς πολλά 
ώς Ταναγραία δήθεν πωληθέντα’καί πληροϋντα τά της Εύρώ- 
πης μουσεία1), έφ’ οίς άγάλλονται οί αδρά τιμή άγοράσαντες 
αύτά. Ούτω λοιπόν βλάπτει η ά'καιρος αύτη φιλοκτημοσύνη 
τών ξένων άρχαιοφίλων καί την επιστήμην καί τό βαλάντιον 
αύτών, τρέφει την έν Έλλάδι κιβδηλίαν καί αιτία γίνεται κα

ταστροφής τών ολίγων γνησίων άρ/αίων, και επεκτείνει όσημέ- 
ραι τό της αρχαιοκαπηλίας έμπόριον, μολύνουσα δυστυχώς ούκ 

ολίγους τών ήμετέρων, οίτινες τάν πρός τό έμποριον καί την 
φιλοχρηματίαν ροπήν των ηδύναντο νά κορέσωσι μετερχόμενοί 
έντιμότερον καί άνευ βλάβης της πατρίδας αύτών έπιτηδευμα.

1) Καθ’δν χρόνον έκτυπουνται ταύτα, φίλος Αρχαιολόγος, ίκανώς 
έμπειρος να διαστέλλη γνήσια άπό κίβδηλων άγαλμάτια, γράφει ήμΐν 
έκ Βιέννης απο 26 άπριλίου τάδε· ((Τό έξης γεγονός μ’ έπεισε νά δυς- 
πιστώ περί τών ένταϋθα φημιζόμενων ειδωλίων τής Τανάγρας. Έρ^έθη 
μοι οτι το M’inz=und Antiken Cabinct τής Βιέννης έκτήσατο νέαν 
συλλογήν ειδωλίων τής Τανάγρας. Έπορευθην και εΐδον μετά προσοχής 
τήν έκ 14 ειδωλίων συλλογήν έπείσθην δ’ έκ τής θέας, δτι πολλά τού
των είναι νέα καί κίβδηλα, έξελθόντα τών έργοστασίων Αθηνών. Πι
στεύω δέ δτι ταχέως θά έλθωσιν είς έπίγνωσιν τής άπάτης των οί έν- 
ταΰθα Αρχαιολόγοι, και ούχι μετά πολύ θά θεωρήται δπό τούτων ώς 
ύπόδειγμα άληθοΰς Ταναγραίας τέχνης μόνον ή έν Άθήναις συλλογή, ήν 
ή άρχαιολογιζή έταιρία συνήγαγεν. αύτή Ανασκάπτουσα τάφους έν Τα
νάγρα.»

Έ τοιαύτη τών αλλοφύλων φιλοκτημοσύνη η μάλλον άρ- 
πακτικότης πολλάκις καταφεύγει πρός κορεσμόν της καί είς 
βίαια καί δλως βανδαλικά έργα. Ούχί πρό πολλοΰ χρόνου έμά- 
θομεν δτι αξιωματικοί καί ναΰται πολεμικών πλοίων φίλης 
δυνάμεως έξελθόντες άφήρπασαν έκ Δήλου δσα άρχαΐα ηδυνη- 
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θησαν καί ήθελον, περιφρονούντες τους ολίγους ασθενείς ήμών 
άρχαιοφύλακας, καί άπήγαγον αύτά οπού έβούλοντο, μάτην 
καταγγειλάσης της ήμετέρας Κυβερνήσεως δπου έδει τήν τοι- 
αύτην ασέβειαν και αναιδή περιφρόνησιν τοΰ δημοσίου δικαίου. 
’Άλλοι άλλοτε άρπάσαντες δσα ήδύναντο, άπεπειράθησαν τε- 
λευταΐον καί διά πρίονος ν’ άποκόψωσιν έκ δυςκινήτου μεγά
λου μαρμάρου ο ήθελον νά λάβωσι μεθ’ έαυτών μέρος αύτου !

’Άλλοι πάλιν χρήμασι δελεάζοντες τούς άπλουστέρους έκ 
τών ήμετέρων, πείθουσιν αύτούς νά καταβιβάζωσιν είς παρα
λίαν άρχαϊα μάρμαρα, ά άναβιβάζουσιν αύτοί κρύφα και έν σκό- 
τει τής νυκτός είς πολεμικά πλοία* ήμεΐς δέ μετ’ ολίγον έκ

πληκτοι μανθάνομεν δτι γνωστόν τι άρχαϊον έκομίσθη είς τδ 
μουσεΐον πρωτευούσης μεγάλου Κράτους. Ούτως άναιδώς άπο- 
σπώνται ενίοτε αρχαία ούχί άπδ τής θέσεώς των, άλλά καί 
άπδ τοΰ μνημείου ού άποτελοΰσι μέρος, καί άγνωστα πόθεν 
προέρχονται και συντετμημένα καί άτελή μεταφέρονται είς εύ- 
ρωπαϊκά μουσεία, οί δέ περιγράφοντες καί δημοσιεύοντες αύτά 
αίσχύνονται ή φοβούνται νά εϊπωσι πώς καί πόθεν προήλθον 
αύτά !

Πολλάς άλλας τοιαύτας άθεμιτουργίας καί ιεροσυλίας ηδυ- 

νάμεθα νά όνομάσωμεν ώς καί τούς έκτελεστάς αύτών* άλλά 
τίς ή εντεύθεν ώφέλεια ; Προςθέτομεν τούτο μόνον πρδς τιμήν 
τών άλλοφύλων έκείνων, οΐτινες λαβόντες τήν άδειαν παρά τής 
ήμετέρας Κυβερνήσεως νά έκτελέσωσιν άνασκαφήν τινα έν άρ· 

χαια πόλει καί έν γνωστοϊς μνημείοις σύμφωνα τω άρχαιολογικώ 
ήμών νόμω, παραβαίνοντες δμως τούτον καί τδν λόγον τής τι
μής των είς ούδέν λογιζόμενοι, ύπεξαιροϋσιν δσα δυνηθώσιν έκ 

τών άνευρεθέντων άρχαίων, καί είτα έχουσι τδ θάρρος, ινα μη' τι 
άλλο εϊπωμεν, καί νά δημοσιεύωσι πόθεν έκλεψαν αύτά, διότι 
οΰτε αιδώ οΰτε φόβον ώς είκδς αισθάνονται, ώς άνήκοντες είς 
έθνη μεγάλα καί ισχυρά, καί ούδέν έχοντες νά φοβηθώσιν έκ 
τών ούτως άδικουμένων άσθενών ήμών.

Ή τού άρχαιολογικού ήμών νόμου αύστηρότης ούδαμώς 
βλάπτει καθ’ ήμάς τήν έπιστήμην, σκοπεί δέ μόνον νά τηρή- 
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ση έν Έλλάδι παν ο,τι έκ της αρχαιότητας υπάρχει η και έγ- 
κρύπτεται έν τοϊς κόλποις αύτής, νά καταστήση την Ελλάδα 

μουσεϊον της πεφωτισμένης Εύρώπης καί κέντρον της αρχαιο
λογικής επιστήμης. Νομίζομεν δέ δτι και πάν άλλο έθνος θά 
ώρέγετο νά καταστήση έαυτδ κέντρον της ιδίας εγχωρίου τέ
χνης, άν ήδύνατο. Διό ούδόλως θέλομεν νά άκούωμεν άν αμα
θείς και βάρβαροι γείτονες λαοί άδιαφορούσι περί τών παρ’αύ- 
τοϊς μνημείων της έλληνικής τέχνης, διότι ούδεμίαν έννοιαν 
καλού καί τέχνης έχουσιν ούτοι. Ούδόλ.ως μέλει ήμΐν άν άλλοι 
λαοί άφίνουσιν ελεύθερον τδ τών αρχαιοτήτων έμπόριον* διότι, 
καί άν ύποθέσωμεν τούτο αληθές περί ού δμως άμφιβάλλομεν, 
ένδέχεται οί λαοί ούτοι άλλως νά σκέπτωνται περί τών παρ’ αύ- 
τοΐς μνημείων της ελληνικής τέχνης’ ενδέχεται νά έχωσιν ούτοι 
τά ίδια μουσεία πλήρη αρχαιοτήτων, καί νά μη θέλωσι νά δα- 
πανώσι πρδς άπόκτησιν άλλων. Ταύτζ ούδόλως δύνανται νά 
ληφθώσιν ύφ’ ημών είς μίμησιν διά τούς ήδη ρηθέντας λόγους. 
Θέλομεν δέ μόνον νά μάθωμεν παρά τίόν μεμφομένων ημάς άν 

έθνος τι σοφδν καί πεπολιτισμένον συγχωρή άλλοδαποΐς ν’ ά- 
νασκάπτωσι κατ’ ιδίαν βούλησιν καί έλευθέρως έν τή έαυτού 
χωρά καί, άνευρίσκοντες ούτοι τής έγ χωρίου αρχαίας τέχνης 
έργα σπάνια καί μοναδικά, νά άποκομίζωσιν αλλαχού ώς εμ
πόρευμα, άπογυμνούντες ουτω τών κειμηλίων τής αρχαίας εγ
χωρίου τέχνης χώραν, έννοιαν έχουσαν καλλιτεχνίας, αρχαιο
λογίας καί τιμώσαν τά παρ’ αυτή έργα τών προγόνων αυτής, 
οίαδήποτε καί άν ώσι ταύτα; "Οταν οί. μεμφόμενοι ημάς δεί- 
ξωσιτοιαύτα παραδείγματα έλευθεριότη τος καί αδιαφορίας περί 
τής ιδίας πατρίδας των, τότε συγχωρούριεν αύτοϊς νά άποδοκι- 
μάζωσι τδν ήμέτερον ύπέρ τών ελληνικών αρχαιοτήτων ζήλον.

Ετθϊμιος Καςτορχης.
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Μεζεωρο.Ιογίκαί παρατηρήσεις χοινοποιηθεΐσαι 
έκ τον αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μάρτιος. (E. Ν.) 1881.
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 752,38 χμ.
Μεγίστη » 760,39 (τήν 24w)
Ελάχιστη » 745,63 (τήν 227ν)

Θερμόμετρον έζ.

Μέση θερμοκρασία
Μεγίστη »
Ελάχιστη »

12,82
20, 2 (τήν 12ην)
0, 6 (τήν 18ην)

'ΙΙμέραι βροχής 7 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος ύδατος 41,18 χμ.), 
άστραπών 1, βροντών 1. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 13 ημέρας ΝΔ, 
6 ΒΔ, 7 ΒΑ, 5 Ν.

Απρίλιος.
Βαρόμετρον.

Μέση θλίψις 750,75
Μεγίστη » 757,16 (τήν 18ην)
Ελάχιστη » 744,32 (τήν 21ην)

Θερμόμετρον.
Μέση θερμοκρασία 16,93
Μεγίστη » 26, 3 (τήν 8ην)
’Ελαχίστη » 5, 8 (τήν 16w)

'Ημέραι βροχής 8 (ποσδν τοϋ καταπεσόντος ύδατος 3,84 χμ.).
"Ανεμοι έπνευσαν κατά 18 ημέρας ΝΔ, 1 Δ, 8 ΒΑ, 3 ΝΑ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΜ, Θ’, ΤΕΪΧ. Δ'.
Σελ.

Λ
290
295

στίχ. 8. Άντι στίχ. Άνάγν.
»

στίχ 1.
σ ε ΐ σ α ι» 8. » πεΐσαι

» 296 » 6. » βρέξαι » βρέξοι
» » » 18. » τούς άλλους » ύπέρ τούς άλλους
» » » 27. » σ', 4. » ς'—η'·
)) 297 » 11. » γένος » γένους
» 298 » 12. » καταβαίνουσα )) κ α τ α β αινούσαν
» 299 » 22. » έθνη » έθνη δέ
» 300 » 5—6, » γάρ που » γάρ σου
» υ » 12. » ώ μέχρι » ω μέλει
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