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0  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΛΟΣ.

Ο Π α ν  Jot;, ό τών έθνών διδάσκαλος καί κήρυςτής οικουμένης, 

6 στύλο;, καί 6 ασάλευτο; πύργος των τοϋ Χριστού έκκλνίσιων, 

ητον ’Ιουδαίος, έκ τής φυλής τοϋ Βενιαμίν (πρός Φ ιλ ιππ . γ . 4 . 5 .), 

γεννηθείς εις τνιν Ταρσόν τ ι ς  Κιλικίας (Πράξ. κά. 3 9 . κβ. 3 .), καί 

ο ’χ/'ι εις τα  Γ ίσχαλα, κώμην τής ’Ιουδαίας, έκ της οποίας λέγετα ι 

δτι νέος ών τήν ήλικίαν, μετοίκησε μετά  τω ν γονέων αΰτου εις 

τήν Ταρσόν ή γνώμη αδττι στηρίζεται εις απλήν τινα μόνον φήμην, 

την όποιαν πρώτος διέδωκεν ό Ιερώνυμος, πολϋ δμως μεταγενες·ε- 

ρος συγγραφείς, ώ ςτε νά επικύρωση αύτήν πληρέστατα (α). Η δέ 

Ταρσός άκμαζε την πρώτην άπό Χρίστου εκατονταετηρίδα διαφε- 

ρόντως κατά  τήν ελληνικήν παιδείαν, ύπερέχουσα ϊσως κατά  

τ ι  καί τάς ’Αθήνας, καί την ’Αλεξάνδρειαν- καθότι εις αύτήν 

έδιδάσκοντο εντελώς ή φιλοσοφία, α ί ελεύθεροι τέχνα ι, καί ή λοι

π ή  καθόλου εγκύκλιος παιδεία , τής οποίας επρεπε νά ηναι έγκρα

(α) Hieronym. in catalogo scrip tt. eccl. r . Paul. « Paulus apo- 
» s tjlu s , qui ante Saulus, extra num erum  duodecim apostolo- 
» rum, de tribu  Benjam in e t oppido Judse® G ischalis fuit. 
» quo a Romanis capto, cum parcntibus su it T arsum  .Cilicife 
» commigrevit ».
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τής, ό'ςτις ήθελε νά λέγετα ι τότε άνήρ πεπαιδευμένος· καί άν S t  

τρχοντο εις αυτήν χάριν των επιστημών άλιγώτεροι ξένοι, ή εις 

τήν ’Αλεξάνδρειαν, τοσοϋτον έπιμελέστερον ωφελούντο έκ τω ν 

σχολείων αυτής προς ιδίαν εαυτών μόρφωσιν οί εντόπιοι, οΐτινες 

προς πλειοτέραν εντέλειαν έξενίτευαν καί πολλάκις ασμένως (α). 

Εις ταύτντν λοιπών τήν πατρίδα αύτοΰ, τήν τοσοϋτον κατά τήν 

ελληνικήν σοφίαν άνθοϋσαν, είναι πολΐι πι&ανόν, οτι έδιδάχθν) καί 

ό Παϋλος τά  πρώτα στοιχεία των 'Ελλήνων γραμματικών, ή και 

ρητόρων, και φιλοσόφων, ώς δΰνανται να μοφτυρήσωσι γνώμαί 

τινες καί αποφθέγματα των αρχαίων Ελλήνων ποιητών, τά  όποια 

παρενείρει ενίοτε ό ’Απόστολος εις τήν διδασκαλίαν αύτοΰ (β)*

(α) Στράο. βιβλ. tS.' χεψ. 5. « Τοσαυτη δε τοις ένθάδε άνθρώποις 
» ( τοϊζ Ταρσεϋσι ) σπουδή πρός τε φιλοσοφίαν καί τήν άλλην εγκυ-
* χλιον δπασαν παιδείαν γέγονεν, ωςθ’ ύπερβεβληνται καί ’Αθήνας, καί 
» Αλεξάνδρειαν, και είτινα άλλον τόπον δυνατόν είπείν, Ινώ σχολαι
* καί διατριβαί των φιλοσόφων [ και τών λόγων ] γεγόνασι. Διαφέρει δε 
» τοσοϋτον, οτι Ινταΰθα μέν οί φιλομαθοϋντες επιχώριοι πάντες ίίσί, 
8 «νοι δέ οΰκ Ιπιδημοΰσι ραδίως- ούδ’ αύτοί οΰτοι μένοασιν αυτόθι, 
» αλλά και τελειοΰνται έκδημήσαντες, καί τελειωθέντες, ξενιτεΰουσιν 
» ήδέως, κατέρχονται δ’ ολίγοι· τοκς δέ αλλαις πόλεσιν, ας άρτίως
* εΐπον, πλήν ’Αλεξάνδρειάς, συμβαίνει τάναντία* φοιτώσι γαρ εις 
» αύτάς πολλοί, καί διατρίβουσιν αυτόθι άσμενοι’ τών S’ επιχωρίων 
» ού πολλούς, ουτ’ 2ν έςω φοιτώντας ίδοις κατα φιλομάθειαν, ούτ’ 
» αυτόθι περί τοΰτο σπουδάζοντας ».

(β) ΟΤον, προς Κορινθ. Α /  ιέ. 33. « Φθείρουσιν ηθη χρηστά όμι- 
» λίαι κακαί ».—είναι ιαμβικόν τρίμετρον άκατάληκτον, τό όποιον ό μεν 
έκκλησιαστικό; Ιστοριογράφος Σωκράτης άποίίίει εις τον Εΰριπίδην" ό 
δέ 'Ιερώνυμος, Ευσέβιος, καί Εϋθάλιος, ίΐς τον Μένανδρον.—Καί, ΙΙρά;. 
ι ζ /  28. « Έ ν  αϋτώ γάρ ζώμεν, και κινουμεθα, καί Ισμέν" ώς καί 
» τινες τών καθ’ ύμας ποιητών είρήκασι- Τοΰ γαρ καί γένος εσμέν . 
— είναι ήμιεξάμετρον έκ τοΰ αστρονόμου Άράτου, τοΰ έκ Κιλικίας 
ποιητοΰ, άκμάσαντος τήν γ /  προ Χριστού εκατονταετηρίδα. ( Αράτ. 
Φαινόμ. 5. « ’Εκ σοΰ γ&ρ γένος έσμέν. *) — Καί, προς Τ ϊτ. ά. 12. 
« ETr.i τις ές αϊτών ίδιος αυτών προφήτης- Κρητίς αεί ψεΰσταί. καχα
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πρέπει όμως νά σημειώσωμεν, δτι δεν έλαβε καί πλήρη τελειό

τη τα  εις τήν ελληνικήν παιδείαν· διότι αΰτός ομολογεί, δτι εύρι- 

σκε δυςκολίαν εις τό νά γράφη ελληνιστί (προ; Γ αλάτ. ς·.' 11 .). 

ΪΙοοωρίσθη δέ ό Παϋλος ύπό τοϋ πατρός αύτοϋ, έχοντος τό δίκαιον 

τοϋ ρωμαίου πολίτου ( Πράξ. ι^ .’ 3 7 . κβ·’ 2 5 —  2 8 . ), νά γείννι 

ραββίνος· δθεν καί άπεστάλη εις την 'Ιερουσαλήμ, τήν κα&έδραν 

τής ιουδαϊκής μαδήσεως, οπού έπαιδεΰθη υπό τοϋ περίφημου ραβ- 

€ίνου καί Φαρισαίου Γαμαλιη'λ (Πράξ. κ β / 3.).

Περί δε τοϋ Γ α ,μ α .Ι ι 'η.1 τοότου πολύς πολλάκις γίνεται λόγος 

εις τά  συγγράμματα τών Ταλμουδιστών, οίτινες αναφέρουν πάντο

τ ε  τό όνομα αϋτοϋ μετά  σεβασμού, κα ί γενεαλογοϋν αύτόν υιόν 

μέν τοϋ ραββίνου Συμεών, έ'γγονον δέ τοϋ γνωστοϋ Χ ιλλέλ , προε- 

δρεύσαντα τοϋ συνεδρίου επ ί τών αϋτοκρατόρων Τιβερίου, Γ α ίου , 

καί Κλαυδίου, καί άποθανόντα δέκα οχτώ έτη ίμερον μ ετά  τήν 

αλωσιν τής 'Ιερουσαλήμ. Λέγεται δέ προςέτι περί αϋτοϋ, δτι ύπήρ- 

Εεν εις τών έπ τά  εκείνων άνδρών, οίτινες δ ιά  τήν β αθεΐαν αυτών 

παιδείαν ούχί μόνον paGGiroi έκλήθησαν, άλλ’ ήξιώθησαν ετι κα ί 

τής επωνυμίας τοϋ pa66d,y. Κ αί τωόντι, άν θέλωμεν νά κρίνω- 

μεν έκ τών μετρίων καί επιεικών αϋτοϋ φρονημάτων, τά  όποια 

έξέφρασε περί της χριστιανικής πίστεως, ευρίσκομεν αύτόν άνδρα, 

ύγιή  νοϋν, καί μεγάλην πείραν τοϋ κόσμου έχοντα* διότι περί
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» θηρία, γαστέρες άργαί». — είναι ολόκληρον δακτυλικόν έςάμετρον εκ 
τοϋ ΈιαμενΙδου Κρητός. Παοσλ. Σωκράτ. έκκλ. ίστορ. βιολ. γ .' κεφ. 
46. β Εϊ δέ τις ή μάς βιαίως ταΰτα λέγειν νομίζει, σκοπησάτω, δτι ό 
» ’Απόστολος οΰ μόνον οΰ κωλύει μανβάνειν ελληνικήν παίδευσιν, άλλα
* γαρ φαίνεται καί αύτός μή άμελήσας «ότης, ενεκεν τοϋ γνώναι τολλά
> τών είρημένων τοϊς "Ελλησιν" Ι τ ά  πόθεν όρμώμενος, έλεγε- Κρή-
» τες αν. ψεϋσται, κακα θηρία, γαστέρες άργαί, εΐ μή τούς Έ πιμενί-
* δοο τοΰ Κρητός, άνδρός τελεστοΰ, άνεγνώκει χρησμούς' η πόθεν
* εγνώκει τό, Τοϋ γάρ καί γένος εσμέν, εΐ μή τα φαινόμενα τοϋ άστρο-
» νόμου ’ Αράτου ήπίστατο ; άλλα καί τό, Φθ·(ρου«ν η6η χρηστά όμι- 
.*> λίαι κκααϊ, δείκνυσι μή άνηχοον τών Εύριπίδου δραμάτων τυγχάνονΐα».



τών γοιστιανών συνεβούλευε τους ’Ιουδαίους νά τταΰσωσι διώκον- 

τες αύτοΰς, καί νά τους ά<ρνίσωσιν ήσυχους, προβάλλων, οτι, άν ή 

χριστιανική θρ·/,σκ.εία ν,νοα έργον άνθρώτπνον, θελει καταλυθή άψ 

έαυτής* εϊ δέ καί είναι έκ θεοΰ, οΰτε αύτοί θέλουν ίσχύσει νά τήν 

ίίαταλύσ'ωσι (Πράς. έ. 3 3 — 40 .).

Κ ατά τήν τότε έτηκρχτοΰσαν παρά τοϊς ’ίουδαίοις γενικήν συνή

θειαν, καί κατά  το άρχαϊον αύτών γνωαικόν, δτι δςτις δεν διδά

σκει τόν υιόν αύτοΰ τέ'/νν,ν, καθιστά αύτόν χ λ έκ τ η ν  ·?„ ώς ΊΤ,αε'.οΐ 

ό περίβλεπτος ταλμουδιστής Μωσής Μαιρ.ονίδνις, επειδή πολλοί 

τώ ν πεπαιδευμένων [Λετήρχοντο καί τ ι  να τέχνην, διά νά μή ε^ω- 

η: τήν χρείαν τών άλλων (α), έδιδάχθν] καί ό Παύλας εις τήν 

•πατρίδα αύτοΰ τήν τέχνην τοΰ β χη νο χ ο ίϋ ϋ  (β).
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(а) Maimonid. in tract- Talm ud T ora c. 1. g. 9· « Sapien- 
‘ ti‘S piurim i artem  aliqiiam fecerunt, ne aliorum  beneficen- 
‘ fia in d ig e ren t».

(б) Τήν λέξιν ταΰτην έκ τών έκκλησιαστικών Πατερών ό μέν Upic 
Χρυσόστομος έρμπνεΰει διά τοΰ σ κ η ν ο ρ ρ ά φ ο ς "  ό οέ Θεοδώρη
τος ταυτίζει αυτήν μετά τής λέξεως σ κ υ τ ο τ ό μ ο ς  (θεοδώρητ. θ ε -  
ραπευτικ. έν τώ ττρολόγ. «Τούς άλιέας λέγω, καί.τον σκυτοτόμον,
* καί τούς τελώνας καί, λόγ. έ. «Και νΰν απαντες τών οιλοαό- 

■» φων τους λήρους καταλιπόντες, τοϊς τών άλιέων καί τελωνών iv -
» τρυφώσι μαθήμασι, καί τα τοΰ σκυτοτόμου συγγράμματα· περιέπου- 
» σι»' καί, λόγ. ή. ι  (ό Θεός] άλιεύσι καί τέλώναις καί σκυτοτόμω
* χρησά μένος ύπουργοϊς, προςενήνοχε τοϊς άνθρώποις τά σωτήρια καί 
» θεία μαθήματα ".)' εκ όέ τών νωτέρων έρμηνευτών ό μέν Μιχαήλος 
Minhaeiis E inleitung ins Ν· Τ . §. 216.) ύπομνηματίζει, δτι ό 
ΙΙαΰλος ήτο μ η χ ά  ν ο π ο ι ό ς, τουτέστι κατασκευαστής διαφόρων τε
χνικών μηχανών, άπατηθείς εις τούτο έκ τοΰ Πολυδεόκους (Όνομαστικ. 

Ί  §. 189.), όπου άνε’γνωσε- «τούς δέ μηχανοποιούς καί σ κ η ν ο -  
« π ο ι ο υ ς  ή  παλιιά κωμωδία ώνόμαζεν».—άλλ’ ένταύβα, ώς ση- 
μειούν ο! κριτικοί, γίνεται λόγος μόνον περί τών θεατρικών μηγανών 
καί παντά^ασιν άττίΟανον, ϊμα  δέ καί ατοπον είναι να ΰπολάβωμεν, δτ. 
ό Παύλος και ώ ; Ιουδαίος, καί ώς άπόστολος, κατεσκίναζε μηχανάς



*Η κατά τήν μητρόπολιν τής Ιουδαίας έξάπλωσις τής χριστια

νικής πίστεως, ητις προώδευε καθ’ έκαστον γιγαντικώτερον, προς- 

είλκυσεν αμέσως τοϋ νέου Φαρισαίου Παύλου -τήν προςοχήν ό πυρώ

δης αύτοϋ χαρακτήρ ήρέθισεν ευθύς εις τήν κκρδίαν αύτοΰ τήν κατά  

ταύττς άγανάκτησιν, καί δλως ένθερμος ζηλωτής ύττέρ τής πα- 

Αα'.ας, ϋπό τού Θεοΰ αύτοΰ καθιερωθείσης διδασκαλίας, δεν ένόμν- 

ζεν άλλο εύαρεστότερον είς τον Θεόν έ'ργον, εί μή ν’ άνιχνεύη παν- 

ταχοΰ τής νέας θρησκείας τούς οπαδούς, νά Λβραδίδη αύτούς εις 

τά  δικαστήρια, καί νά λαμβάντ, μετοχήν εις τήν θανάτωσιν αύ- 

τών (Πράξ. i  2 . 3 . κβ.' 3 — 5 . 1 9 — 2 1 .  κ τ '.  10 — 12. ττρός 

Κορινθ. Α.' ιέ. 9 . πρός Γ αλάτ. ά. 1 3 . 1 4 .  πρός Τιμόθ. Α,' ά. 12. 

13 .). 'θ  τοιοΰτος δέ αύτοΰ ζήλος δέν περιωρίσθη μόνον εις τήν ’Ιε

ρουσαλήμ· λαβών πληρεξουσίους έπιστολάς παρά τοϋ συνεδρίου, 

άπεδήμησεν είς τήν Δκμασ/.όν, δ ιά  νά καταδιώξη καί τούς έκεΐ 

νεωστί εις τήν ευαγγελικήν διδασκαλίαν προςελΟόντας (Πράξ. θ /

1. 2 .) . Αλλά, ένφ έπλησίαζε ποός το τέρμα τής όδοΰ, έξαίφνης 

(θαΰμα μ έγ α !) περιαστράπτει αύτόν φως ουράνιον, π ίπ τε ι κατά  

γής άπεσκοτισμένος, καί ακούει τήν φωνήν τοΰ Κυρίου Ιησοΰ, έρω- 

τώντος αύτόν κατ’ όνομα, διά τ ί  γίνεται τ/)λικοΰτος διώκτης αύτοΰ, 

καί διατάσσοντος αύτόν νά είςέλθη εις τήν πόλιν τής Δαμασκού,

θεάτρου καί σκηνάς' άλλοι δέ ίςηγοϋν, ότι τό σ κ η ν ο π ο ι ό ς  σημαί
νει τον σ α γ μ α τ ο π ο ι ό ν ,  τον κατασκευάζοντα έκ δερμάτων σάγματα* 
άλλοι, ότι ό Παύλος έξειργάζετο και Ικ δερμάτων, καί έ£ άλλης δλης 
σκηνάς, τ ις  · όποιας μετεχειρίζοντο οί χεριοδεύοντες τούς ανατολικούς 
τοπους πρός τήν κατά τοΰ ήλιακοΰ καύσωνος δπεράσπισιν' οί δέ πιθα- 
νώτερα λέγοντες, ερμηνεύουν, ότι ό Παϋλος η·.ον δ φ ά ν τ η ς ,  ή κα
τασκευαστής όθονίων, έκ· τών όποιων -έγίνοντο αί σκηναί, ή τα όποια 
^χρησίμευαν καί είς τα πλοία' διότι, κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Σουίδα, 
είς τήν Κιλικίαν έγεννώντο πολλοί λασιότριχες τράγοι καί αίγες, καί 
εκ τών τρίχών αύτών κατεσκευάζοντο όθόνια, κ ι λ ί κ ι α λεγάμενα. 
(Σουίδ. εν λέξ. Κιλίκιος τράγος' « Κιλίκιος τράγο*, ό δασύς' τοιοΰτοι 
» γάρ εν Κιλικία γίνονται τράγοι' οθεν καί τά εκ τών τριχών συντι- 
» θεμδνα, κιλικία καλούνται».)
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όπου έμελλε νά (λάθη, τ ί  έπρεπε νά χράξ-r, (Πράς. 6 / 3 — 7.). Βν. 

ταϋΟα εις τήν ΔαμασΜ&ν, εις την οικίαν χριστιανού τίνος, καλου- 

μένου Λνανίου, άφ’ ού καιρού είδε τά θειον εκείνο δραμα, μεταβάλ

λει 6 Παύλος τον μέχρι τής ώρα; εκείνης καταδιωκτικόν αύτοΰ 

ζήλον είς ζ?,λον άκρον προς τήν ευσέβειαν, και άφιεροϊ έκτοτε προς 

τήν έςάπλωσιν τής χριστιανικής πίστεως τον αυτόν άκαταπόνη- 

τον πόθον, τόν όποιον εΐχέν αφιερώσει πρότερον προς τήν κατάθλι- 

ψιν αυτής (Πράξ. θ /  17 — 2 3 .).

Τάς πορείας, τάς όποιας έπεχείρησεν ό κλ/,τός απόστολος Παύ

λος πρός τό κήρυγμα τής χριστιανικής διδασκαλίας είς τ ά  έθνη, 

διηγείτα ι ό πολυχρόνιος συνοδοιπόρος καί φίλος αύτοΰ Λουκάς, ό 

βύχγγελιστής, είς τό δεύτερον αύτοΰ σύγγραμμα, τάς Πράξεις τώ ν 

αποστόλων, έκ τών όποιων περιγράφομεν καί ήρ.εΐς αύτάς διά 

βραχέων ώς έφεξής, ύποσυνάπτοντες καί δσας μνημονεύει αύτός ό 

Παύλος είς τινας έπιστολάς. Μετά όλιγοχρόνων διατριβήν είς τήν 

Δαμασκόν άπέρ^εται ό Παύλος είς τήν ’Αραβίαν, καί έκεΐθεν έπι- 

στρέφει πάλιν είς τήν Δαμασκόν (πρός Γ αλά τ. ά. 1 7 . ) ·  ά λλ ’ έν- 

ταϋδα, έπιβουλευθείς ύπό τώ ν ’Ιουδαίων καί τού έθνάρχου τοΰ βα- 

σιλέως Αρέτα, έκφεύγει ,τοΰς διώκοντας, καταβιβασθείς είς κόφι- 

νον διά τοΰ τείχους (Π ράξ. 6 /  2 3 — 2 5 · πρόςΚορινθ. Β.' ιά. 3 2 . 

3 3 . ) .  Ε π ειτα  έπανακάμψας είς τήν Ιερουσαλήμ, μετά  ετη τρία 

άπό τής είς Χριστόν αύτοΰ επιστροφής, γνωρίζεται έκεϊ μετά  δύο 

αποστόλω ν μ ετά  ταϋτα  άναχωρεΐ είς τήν Ταρσόν* έκεΐθεν, είς τήν 

’Αντιόχειαν, όπου μ ετά  τοΰ Βαρνάβα ενα όλον ενιαυτόν έδίδαξε 

λαόν πολύν (πρός Γ αλάτ. ά . 1 8 — 2 2 . Πράξ. ιά. 2 5 .  2 6 . ) .  Μ ε

τ ά  δέ εν έτος ύστερον, επειδή είς τήν ’ίουδαίαν συνέβη μέγας λ ι

μός, οΐ χριστιανοί τής ’Αντιόχειας, συλλ:ξάντες συνειςφοράς τινας 

υπέρ τών έν Ιεροσολύμοις αδελφών, επεμψαν αϋτάς διά τού Παύ

λου καί τοΰ Βαρνάβα· ώςτε ό Παύλος έρχεται ήδη τό  δεύτερον 

(ά π ό  τής επιστροφής αύτοΰ) είς τήν 'Ιερουσαλήμ (Πράξ. ιά. 2 7 —  

3 0 . ) .  Μόλις δέ επέστρεψε πάλιν είς τ ή ν ’Αντιόχειαν, καί προς- 

διωρίσθη μετά τοΰ Βαρνάβα ύπό τοΰ άγιου Πνεύματος είς τό νά
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κνιρύζτι τά εύαγγέλιον είς τά  έθνη (Πράξ. ιγ .' 2 . 3 . ) .  “Ε χτοτε 

λοιπόν έπεχείρηβεν ό Παϋλος ανυπερθέτως την πρώτην πρός τό 

κήρυγμα άποστολικήν πορείαν, καί α ί κυριώτεραι χώραι, τάς ο

ποίας κατά ταύτην περιήλβεν, είναι* ή Σελεύκεια, ή Κύπρος, ή 

Πέργη τη ; Π αμφιλίας, ή ’Αντιόχεια τη? Πισιδίας, τό Ικόνιον, ή 

Λύστρα, καί ή Αέρβη ( Πράξ. ιγ .' καί ι3 .') (α) · από τής Δέρβης

(α) Σημείωσαν ο; ενταύθα περί τής μεταβολής τοΰ ονόματος τοΰ 
’Αποστόλου άπό τοϋ Σ α ΰ λ ο ς  εις τό Π α ϋ λ ο ς ,  οτι τό βιβλίον τών 
Πράξεων καλει πάντοτε κατά τό τελευταϊον όνομα τόν ’Απόστολον άπό 
τοΰ χρόνοι, ά'-ροΰ ουτος είς την Κύπρον έπέστρεψεν είς τήν χριστια 
νικήν πίστιν τόν ανθύπατον, Σ έ ρ γ ι ο ν  Π α ΰ λ ο ν  λεγόμενον (Πράς. 
ι γ /  6—12.). ’Εντεύθεν ό 'Ιερώνυμος, ίστορών τά κατά τόν ανθύπα
τον Σέργιον Παΰλον, σημειοΤ περί τοΰ ονόματος τοΰ ’Αποστόλου, οτι 
ίκληθη Π α ϋ λ ο ς  άπό τοΰ ίθνικοΰ τούτου, τόν όποιον πρώτον ίιπέ- 
ταςεν είς τήν είς Χριστόν πίστιν* Hieronym. in catal. ν. Paul. «Q uum - 
» que prim um  ad prEedicationem ejus Sergius Paulus, p ro - 
» consul Cypri, credidisset, ab eo, quod eum C hristi fidei sub- 
i> jugarat, sortitus est nonien Paulus » . — καί , Comraentar. in  
epist. ad Philem. « D iligenter attende, quod hie prim um  Pauli 
» nomen inceperit· U t enim Scipio, subacta Africa, African i 
» sibi nomen asium sit, e t M etellus, C reta  insula subjugata, in -  
» signe C retici suae faniiliae reportavit ; e t im peratores nunc 
u usque Romani Adiabenici, Partiei, e t Sarm atici nuncupan- 
» tu r  ; ita  e t Saulus ad praedicationem  gentium  missus, a prim o 
» ecclesiae spolio proconsule Sergio Paulo victoria: suae trophsea 
» retu lit, erexitque vex illum , u t  Saulus e Paulo d iceretur ». 
Πρός ταύτην τήν γνώμην τοϋ 'Ιερωνύμου συμφωνεί καί ό Ιερός Αΰ · 
γουστΐνος, λέγων (A ugustin. Confession, lib 8· c· 4. ) « E t ta -  
» men idem ipse minimus apostolorum tuorum , per cujus lin- 
» guam tu  ista verba sonuisti, cum Paulus proconsul per ejus 
» militiam debellata superbia, sub 1 eni jugo C hristi tu i missus 
» esset, ipse quoque ex priore Saulo Paulus vocari amavit ob 
» tam magnae insigne victoriae ». Ά λλ’ ό θείος Χρυσο’στομος νο
μίζει, οτι διά τοΰτο ό ’Απόστολος προςηγορεύθη Π α ϋ λ ο ς, 8ιά νά 
μή *ανή μτ,τί κατά τοΰτο ΰζοίιΐσζερο; τών άλλων αποστόλων, κα’-'
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i r i c x ρεψε διά τής Ατταλείας είς τήν Αντιόχειαν (Πράξ. ιδ /  2 5 , 

2 6 . ) .  'Επειδή δέ εις τήν πόλιν ταύττ-,ν' κατελΐάντες αύστ/ιροί τι*

μάλιστα τοΰ Πέτρου, είς τους όποιους ό Ίησοϋς Χριστοί έπέβαλεν 
άλλα ονόματα' ( Χρυσόστόμ. Ό μιλ . ά. είς τήν -irpoc Ρωμ. α 'Ίνα 
» μηδέ ταΰτϊ) τών αποστόλων ελαττον εχη , άλλ’ όπερ έ'σχεν Ιξαίρετον 
* ό κορυφαίος τών μαθητών, τοΰτο καί αύτός κτησηται, καί πλείονος 
ϊ  οίκειώσεως ΰπόθεσιν λάβτ  ̂».) πρός δέ τήν δόξαν αύτοΰ ταΰτην ομό
ψηφον εχει καί τόν Θεοδώρητον ( είς την πρός 'Ρωμ. κειο. ά. « Εαυτόν 
» Παΰλον καλεΐ, ού ταυτην άνωθεν παρά τών πατέρων τήν προςηγο- 
» ρίαν δεξάμενος, άλλα μετά τήν κλήσιν ταΰτης άξιωθείς, ώς Σίμων 
» Πέτρος, καί υίοί βροντής ο! Ζεβεδιίου υίοί, καί ό ’Ιακώβ Ισραήλ, και 
» Άβρααμ ό ’Άβραμ ».), καί τόν Θεοφΰλακτον ( εις τήν πρός 'Ρωμ. 
κεφ. ά. « Τίνος ενεκα άπό Σαΰλου Παΰλος έκλήθη ; "να μηδέ κατά 
» τοΰτο ίλαττωθή τοΰ κορυφαίου τών άποστόλων, έπικληθέντος Κη- 
» φα, ο ερμηνεύεται Πέτρος, καί τών υιών Ζεβεδαίου, έπονομασθέν- 
» των Βοανεργες, δ Ιστιν υίοί βροντής».). 'Ο  αυτός ό'μως χρυσορρή- 
μων Πατήρ άλλαχοΰ (Ό μιλ. μ γ /)  αναφέρει καί άλλην αιτίαν τής με
ταβολής τοΰ ονόματος τήν εξής* « Καθάπερ δεσπότης, οίκέτην πριά- 
» μένος, είτα βουλόμένος αυτόν διδάξαι τήν δεσποτείαν, μετατίθησιν 
» αϋτοϋ τό όνομα" ουτω καί τό πνεΰμα τό άγιον έποίησε τότε’ καί 
» γάρ ί \  αιχμαλωσίας τόν Παΰλον έλαβε, και προςφάτως ήν τή δε
ι  σποτεία ταΰτη προςελθών" διά τοΰτο αύτοΰ μετέβαλε τήν προςη- 
» γορίαν, ?να μάΟτ) κάντεΰθεν τήν προςηγορίαν Ικεϊνίς».— Έ κ  δέ τών 
νεωτέρων ερμηνευτών ό μεν Σουΐκήρος (Suicer. T hesaur. ecclesiast- 
Tom If . pajr. 04!).) υπομνηματίζει, δτι ό ’Απόστολος εκαλείτο νη
πιόθεν Σ α ΰ λ ο ς καί Π α ΰ λ ο ς ,  κατ άμφότερα τά όνόματα ταΰτα, 
σημαίνων διά μέν τοΰ πρώτου, οτι ήτο τό γένος Εβραίος, καί Ιγεννήθη 
£ξ Εβραίων" διά δέ τοΰ δευτέρου, δτι έγενντ'θη πολίτης 'Ρωμαίος" διά 
τοΰτο καί ό ευαγγελιστής Λουκάς εις τάς Πράξεις λαλών περί αύτοΰ, δια- 
τρίβοντος είςέτι ε’ς τήν Συρίαν παρά τοϊς Ιουδαίοι;, ονομάζει αύτόν 
Σ  α υ λ ό ν "  δτε δέ όμιλεΐ περί τοΰ ’Αποστόλου, άπελθόντος είς τά 
ϊθνη, τά μακρά όντα τής Συρίας ij Ιουδαίας, αποδίδει εις αύτόν τό 
ονομα τοΰ Π αΰ λ ο υ, τό όποιον ητον οίκεώτερον καί γνωστότερον είς 
τά έθνη" καί αύτός δέ ό Απόστολο; είς τάς οποίας γράφει έπιστο- 
λάς πρός τάς διαφόρους έκκλησίας, τάς συνισταμένας Ιλ χριστιανών 
τών ές εθνών, μετεχει ρίζετο τό δεύτερον όνομα, ουδέποτε δε τό* Σ α ΰ-
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ν»ς έξ Ιουδαίων -/ριστιανοί, έδίδασκαν, οτι πρός σωτηρίαν είναι α

ναγκαία ή πεοιτομή, καί έκ -τούτου έγεννήθησαν είς τήν έν ’Αντιό

χεια  κοινότητα σείσματα, άπεστάλησαν ό Παϋλος καί ό Βαρνά. 

βας εις τήν Ιερουσαλήμ, όπου έμελλε νά συγκροτηθή άποστολική 

σύνοδος περί τούτου (Πράξ. ιέ. 1. 2 . πρός Γ α λά τ. € /  1 . ) .  ’Επα- 

νελθών δέ ό Παύλος έκ τής Ιερουσαλήμ, έπεχείρησε τήν δευτέραν 

πρός τό κήρυγμα άποστολικήν πορείαν, καί κατά ταύτην διά τής 

Συρίας καί Κιλικίας ηλθε πάλιν είς τήν Δέρβντν καί Λύστραν (Πράξ. 

( κ · ) ,  έπειτα  είς τήν Φρυγίαν, Δαλματίαν, Μυσίαν, Βιθυνίαν, Τρω

άδα, Μακεδονίαν ( είς τους Φιλίππους, Αμοίπολιν, Απολλωνίαν, 

Θεσσαλονίκην, Βέροιαν), ’Αθήνας, (Πράξ. ις·/ ιζ·’) ,  Κόρινθον, καί 

*Εοεσον (Πράξ. ινί.) , οθεν διά τ ι ς  Καισαρείας έπέστρεψεν εις τήν 

Αντιόχειαν (Πράξ. ιή. 2 1 .  2 2 . ) .  ’Η δέ τρίτη πρός τό κήρυγμα 

ά π  οστολική πορεία τοΰ Παύλου περιλαμβάνει τάς χώρας Γαλα

ρίαν, Φρυγίαν, “Εφεσον, Μακεδονίαν, Ελλάδα, Φιλίππους, Τρωά

δα, ’Ασσον, Μιτυλήνην, Χίον, Σάμον, Τρωγύλλιον, Μίλητον, Κών, 

Ρόδον, Πάταρα, Κύπρον, Τύρον, Πτολεμα'ιδα, Καισάρειαν Φ ιλίπ

που, όθεν ό ’Απόστολος άνέρχεται τό τέταρτον είς τήν 'Ιερουσαλήμ 

( Πράς. ι-/5. 2 3 . κ .' 1 . 2 .  6.  13.  14.  15.  κά.  1 . 2 .  3 . 7 . 8 .  17 .).

Καθ’ όλας δέ ταύτας τάς πορείας ο Παύλος κατεδιώκετο α /ζ ·

λο<·  τήν γνώμην δε ταύτην, προίΟέτει ό Σόυϊκήρος, Ιπικυροΐ καί 
ή προ αιώνων Επικρατούσα παρά τοϊς Ίουδαίοις συνήθεια τοϋ νά 
ίχωσι πολλοί δύο ονόματα, τό μεν, έβραίκόν, τό δέ, ξένον, ώς παρα- 
τηροΰμεν εις τόν Ίώσηπον, καί εις τα βιβλία τών Μακκαβαίων- Ιν- 
τεΰθεν, Ίανναΐος, 'Αλέξανδρος’ Ίωάκειμος, “Αλκιμος' Ώνιας, Μενέ
λαος· Ίωάννηο, Υρκανύ?. "Αλλοι δε έρμηνεύουν, οτι οΐ περί τόν 
ανθύπατον Σέργιον, άσυνείθιστοι οντει εις τό όνομα Σ α ϋ λ ο ς, ώνί- 
μασαν πρώτοι τόν ’Απόστολον Π α ΰ λ ο ν ,  και ουτος τό διετήρησεν 
έπειτα καί εις ιόν έ^εξής γρόναν, καί καΟό 'Ρωμαιος πολίτης, 
καί καΟό μέλλων ν’ άποδημή συνεχώς εις τά έθνη" καί άλλοι τελευ- 
ταίον λέγουν, οτι μετέβαλε τό Σ α ϋ λ ο ς είς τό Π α ϋ λ ο ς, ταπει- 
νοφρονών διά τήν πνευματικήν αύτοΰ μεταβολήν, ώ ί 3ν ώνουιαζεν Ιαυ- 
ιόν μ ι κ ρ ό ν  (Paulus λατινιστί σημαίνει τόν μικρόν).
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δόν άδιαλείπτω ς ύπό τών ’Ιουδαίων καί τών εθνικών, διαφεύγων 

όμως πάντοτε τ ά ; ένέδρας αΰτών π οτέ  μέν δ ιά  τ ι ς  ιδίας έαυτοϋ 

συνέσεως, ποτέ δέ διά  τ ι ς  βοήθειας τώ ν χριστιανών· άλλ’ είς τήν 

μνίτρόπολιν τής Ιουδαίας, τήν 'Ιερουσαλήμ, εύρηκαν τελευταϊον οί 

εχθροί αύτοΰ ευκαιρίαν νά τόν φυλακώσωσι (Πράξ. κά. 2 7 — 3 4 .). 

Τήν ακόλουθον ήμέραν μ ετά  τήν φυλάκισιν μανθάνει ό Παΰλος διά 

τοΰ παιδός τής αδελφής αύτοΰ τόν τρόπον, καθ’ δν πλειότεροι τών 

τεσσαράκοντα ’Ιουδαίων συνώμοσαν νά τόν φονεύσωσι, καί μηνύει 

τό  πράγμα αμέσως εις τόν χιλίαρχον, όςτις χωρίς αναβολής κ α ι

ρού διατάσσει δύο έκατοντάρχους νά έτοιμάσωσι διακοσίους στρα- 

τιώ τας, καί έβδομήκοντα ιππείς, και διακοσίους πρός τούτοις φύ

λακας (<JεΙ,ιοΛάβανς) , καί κτήννι, δ ιά  νά κομίσωσι τόν Παΰλον είς 

τήν Καισαρείαν πρός τόν ήγεμόνα Φ>ίλικα (Πράξ. κ γ /  12— 25 .). 

’.Ενταύθα απολογείτα ι ό ’Απόστολος ενώπιον τοΰ ήγεμόνος* ά λλ’, 

επειδή ούτος ήθελε νά πληροφορτ,θϊί άκριβέστερον περί τοΰ πράγ

ματος, δέν απαγγέλλει είςέτι οίΐτε άθωωτικήν, οΰτε καταδικας·*- 

κήν άπόφασιν, καί ή δίκνι μένει εκκρεμής (Πράξ. κδ.’ 1— 2 7 .) .  

Μ ετά δύο έτη ύστερον, ό'τε ήλθεν έπαρχος τής Συρίας ό Γΐόρκιος 

Φήστος, ό Παΰλος άνακρίνεται πάλιν κατά  θέλτ;σιν τών ’Ιουδαίων 

είς τήν Καισαρείαν· ά λλ ’, επειδή κινδυνεύει ν άπαχθίί είς τήν Ιε

ρουσαλήμ, διά νά λάβν) έκεΐ τέλος ή δίκη αύτοΰ, αναγκάζεται νά 

ζχττ'στι Ικκλησιν είς τόν Καίσαρα τ ι ς  Ρώμτ,ς (Π ράξ.κέ, 7 — 13.). 

Άποφάσεως δέ γενομέντις ν’ άποσταλ·^ ό Παΰλος πρός τόν Καίσα

ρα, έπιβάς είς πλοΐον, άφοΰ διά τούς εναντίους ανέμους έναυάγτ- 

σεν είς Μελίττιν, άποπλέει εντεύθεν δ ιά  τών Συρακουσών, τοΰ Ρ 

γιου, καί τώ ν Ποτιόλων, καί φθάνει τελευταϊον είς τήν ΐ'ώμν;ν, 

έξελθόντων τώ ν έκεϊ χριστιανών είς άπάντν,σιν αύτοΰ μέχρι τοΰ 

Ά πίου φόρου καί τώ ν Τριών ταβερνών (Πράξ. κ ζ /— κή. 15 .) 

Είς τήν Ρώμτ,ν διακρατεΐται ό Παΰλος, φυλασσόμενος μεν είς 

ιδιωτικήν οικίαν, άλλά τοσαύτης έλευθερίας άπολαύων, ώςτ’ έδύ- 

νατο ν άναστρέφεται άκωλύτως μετά  τών φίλων αύτοΰ, νά κ-ί-
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ρύσστι την βασιλείαν τοΰ Θεοΰ, καί νά διδάσκνι τά  περί τοΰ Ιη

σού Χριστού (Πράξ. κ-/,. 3 0 . 3 1 .) .

Ε νταύθα καταπαύει ή βίβλος τών Πράξεων την ιστορίαν τοΰ 

Παύλου* αί δε περαιτέρω τύχα ι αύτοΰ μας είναι γνωστάί έκ τής 

παραδόσεως τών εκκλησιαστικών Πατέρων. Κ ατά τούτους απε

λευθερωθείς ό ’Απόστολος άπό της έν Ρώμη φυλακής, έπεχείρησε 

καί αλλας ποοςέτι άποστολικάς πορείας ( α ) ·  ηλθεν είς τήν 'Ισπα

νίαν ( β ) , κατά  τον όποιον ε ίχε  ποότερον σκοπόν ( πρός Ρω μ . ιέ. 

2 4 . ) ·  έπειτα , είς τήν Ίουδαίαν, τό  εκ τον, είς τάς Κολοσσάς, τήν 

"Εφεσον, καί έντεΰθεν είς τους Φιλίππους τής Μακεδονίας (γ) · με

τ ά  δέ ταΰτα  είς τήν Νικόπολιν, καί πάλιν είς τήν Ασίαν, οθεν διά  

τής Κορίνθου επιστρέφει τό δεύτερον είς τόν Ρώμην (’δ ) .  Τήν δευ

(α) Εύσέβ. έκκλ. Ιστορ. β'.ολ. Β /  κεφ. 22. <γ Καί Λουκάς δε, ο
» τάς πράξεις τών ’Αποστόλων γραφ-7) παραδοΰς, Ιν τούτοις κατέλυσε
» τήν ιστορίαν, διετίαν δλην επί τής "Ρώμης τόν Παΰλον ανετον δια—
* τρίψαι, και τόν τοΰ Θεοΰ λόγον άκωλύτως κηρύξαι Ιπισημν;νάμε- 
® νος. Τότε μέν ο5ν άπολογησάμενον, αδθις in i  τήν τοΰ κηρύγματος 
» διακονίαν λόγος εχει στείλασθαι τόν ’Απόστολον ».

(6) Κλήμ. ‘Ρωμ. επιστολ. Α /  πρός ΚορινΟ. §. 5. «Διά ζήλον ό 
» Παϋλος υπομονής βραβεϊον άπέσχε . . . κήρος γενόμενος εντι τν) 
» ανατολή καί h  τή δύσει, τό γενναίον τής πίστεως αύτοΰ κλέος ελα- 
» Sc, δικαιοσύνην διατάξας όλον τόν κόσμον, καί επί τ ό τ έ ρ μ α τ ή ς ·  
11 δ ύ σ ε ω ς έλΟών, καί μαρτυρήσας επί τών ηγουμένων, οΰτως άπηλ-
* λάγη τοΰ κόσμου> καί τόν άγιον τόπον Ιπορεύθη, υπομονής γενό- 
11 μένος μέγιστος υπογραμμός». 'Υπό τήν ιρρά σ ιν ίπ ί τ ό  τ έ ρ μ α  
τ ή ς δ ύ σ ε ω ς  νοοΰν Ινταΰθα τήν ' Ι σ π α ν ί α  ν.—Κύριλλ. 'Ιεροσολ, 
χατηχ. ι ζ /  §. 26. « Καί τόν ποτε διώκτην, κηρυκα καί δοΰλον άγα- 
» βόν άπείργάσατο- άπό 'Ιεροσολύμων μεν καί μέχρι τοΰ ’Ιλλυρικοί
* πεπληρωκότα τό εύαγγέλιον, κατηχήσαντα δέ καί τήν βασιλίδα Ρώ-
* μην, καί μέχρι Σ π α ν ί α ς  τήν προθυμίαν τοΰ κηρύγματος έκτεί- 
» ναντα ».—Έπιφάν. αίρέσ. κ ζ /—Χρυσόστομ. 'Ομιλ. ζ /  τών εις Παϋλ. 
— Hieronvm. in Jes . X I, 14·.—θεοδώρητ. είς τήν πρός Φιλιππ. ά. 25.

(γ) Εϋγέν. Βούλγαρ. Έκατονταετηρ. §. 234. σελ. 177.
(3, Εϋγέν. Βούλγαρ. αύτόβι, §. 238 . 240.
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τέραν ταύτ·/,ν φοράν, καδ’ ?,ν ό Παΰλος διέτριβεν είς τήν Ρώμην, 

οιιτιγεΐται ό άγιος ’Ιωάννης Χρυσόστομος (α ), δτ ι, επειδή έπέστρε- 

ψεν είς την χριστιανικήν πίστιν οίνοχόον τινά καί μίαν τών π α λ 

λακίδων τοΰ Νερωνος, έφυλακώΘη ύπ» τοΰ ώμοΰ καί θτ,οιώδους 

τούτου αύτοκράτορος, όργισ&έντος διά τοΰτο εις υπερβολήν, καί 

έφε;ής, συγχρόνως μετά τοΰ αποστόλου Πέτρου, ϋπ ίστη  t<i υ.αρτύ- 

ριον, άποΟανών τόν διά  τ·?,ς καρατομίας θάνατον, κατά τ6 67 vj 

6 9  σωτήριον ετος, ι ο . δέ της αυτοκρατορίας τοΰ Νερωνος ( β ) .

(α) Ό μιλ. μ α τ/ εις· τάς Πράξ. τών Ά ποστ.
(6) Παρβλ. Εύσέβ. έκκλ. ίστορ. βιβλ. Β / κε">· 22. λ Δεύτερον ο’ 

» έπιβάντα ( τόν Απόστολον) τή αυτή πόλει ( Ρώμη), τώ κατ’ αύτόν 
» τελειωθήναι μαρτυρίω- έν ω δεσμοΐς έχόμενος, τήν πρός Τιμόθεον 
» δευτέραν έπιστολήν συντάττει, όμοΰ σημαίνων rr’v τε προτέραν αύτώ 
» γενομένην άπολογίαν, καί τήν παρά πόδαί τελείωτιν. Δέχου δέ καί 
» τούτων τάς αύτοΰ μαρτυρίας- Έ ν  τη πρώτη μου, φησιν, απολογία 
» ούδείς μοι συμπαρεγένετο, άλλά xcίντες με έγκατέλιπον- μή αύτοΐς 
» λογισΟείη' έ δέ Κύριός μοι παρέστη, καί ένεδυνάμωσέ με, "να δΐ 
» έμοΰ τό κήρυγμα πληροφορηθή, καί άκούσωσι πάντα τα εθντ.' 
» καί έρρΰσθην έκ στόματος λε’οντος. [πρός ΤιμόΟ. Β / ο / 16. 17.1 
» Σαφώς δή τ.αρίστησι ί>.α τούτων, δτι δή τό τφότερον, όπως &ν τό 
» κήρυγμα δΐ αύτοΰ πληρωΟείη, έρ^ύσΟη έκ στόματος λέοντος , 
» τόν Νέρωνα ταύτη, ώς εοικε, διά τό ώμόΟυμον προςειπών. Ούκ 
» οΰν έξης προςτέΟεικε παραπλτ,σιόν τι, τό, ρύσεια! με έκ στόματος 
» λέοντος' έώρα γάρ τώ πνεύματι τήν όσον ούπω μέλλουσαν αύτοΰ 
ϊ  τελευτήν- διό φησιν, έπιλέγων τώ, καί Ιρ^ύσΟην έκ στόματος λέον- 
» τος, τό" ρύσεταί με ό Κύριος ά~ό παντός έργου πονηρού, καί σώσει 
» είς τήν βασιλείαν αύτοΰ τήν έπουράνιον, σημαίνων τό παραυτίκα 
» μαρτύριον, δ καί σαφέστερον έν τή αύτή προλέγει γραφή, φάσκων- 
» Εγώ γαρ ηδη σπένδομαι, καί ό καιρός της άναλύσεώς μου έφέστη-
* κε. [πρός Τιμόθ. .Β / δ /  6.] Νΰν μεν οδν έπί τής δευτέρας έπι* 
» στολής τών πρός Τιμόθεον, τόν Λουκαν μόνον γράφοντι αύτώ συνεΐ- 
» vat δηλοϊ, κατά δέ τήν προτέραν απολογίαν ού&έ τούτον- ό’Θεν είκότως 
» τάς τών ’Αποστόλων πράξεις έπ’ έκείνον ό Λουκάς περιέγραψε τόν
* χρόνον, τήν, μέχρις οτε τώ Παύλω συνήν, Ιστορίαν ύφηγησάμενος.
* Ταΰτα δε ήμΐν είρηται παρισταμένοις, ον. μή καθ’ ην ό Λουκάς
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’Κτά'ρτ, δέ ό Απόστολος έπ ί τί,ς όδοΰ τί,ς Ρώμη;, Ω<;τίας καλού* 

μένν,ς (α ) , απον άνηγέρδη υςττϊραν ναό;, μ έ /ρ ι τής ««μιρον διχσω- 

ζόαζκζ.

"λν  ό Παϋλος si/ ε  γυναίκα, διαφωνούν οί έκκλησιαοτικοί Πα

τέρες· αυτως ό θεοφόρο; 'Ιγνάτιος, καί Κλνίμτ,ς ό Αλεξανδρεΰ; 

φαίνονται φρονοΰντες, ότι ό Απόστολος δινίγεν έγγαμον βίον ( β ) ·
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> ϊνέγραψεν επί τής Ρώμης ίπιοημίαν τοΰ Παύλου, τό μαρτύριον 
». αύτώ συνεπεράνθη. Είκός γέ τοι κατά μεν άρχάς ήπιώτερον τοΰ 
» Νέρωνος διαχειμένου, ράον , τήν υπέρ τοΰ δόγματος τοΰ Παύλου 
» καταοεχθήναι απολογίαν" προελθόντος δέ εις αθεμίτους τόλμας, μετά 
» τών άλλων καί τά κατά τών ’Αποστόλων έ γ χ ε ιρ ισ θ ή ν α ικ ε ιρ . 25 .
> Ταύτγι γοΰν ουτος (Νερών) θεομάγος tv τοις μάλιστα πρώτος
> άνακηρυχθεις, επί τάς κατά τών ’Αποστόλων Ιτήρθη σφαγάς. 
» ΙΙαΰλος δή οΰν in ’ αϋτής Ρώμης τήν κεφαλήν άποτμηθήναι, καί
> Πέτρος ώ ςα ύ τω ; άνασχολοπισθήναι κατ’ αυτόν ιστορούνται. Κ αί 

» π ιστοϋσί γ ε  τήν Ιστορίαν ή Π έτρου καί Παύλου εις δεύρο κρα τη-

* σασα έπί τών αυτόθι κοιμητηρίων πρόςρησις» . — Hierouyoi. ca- 
» talog- in vita Pauli. » H ie ergo deciinu quarto N eronis anno, 
» eodem die, quo Petrus, Romae capite trunca tu s . . . anno 
» post passionem Domint trieesirao septimo- *— Παρβλ. Εΰγέη
* Βούλγαρ. Έκατονταετηρ. §. 2 ί6 .

(α) Εύσίβ. έκκλ. ίστορ. βιβλ. Β’. κεφ. 2ο. « Ούδεν δ’ ήττον καί
* ίχκλησιασϋκός άνήρ, Γάϊο; όνομα, κατά Ζεφυρΐνον γεγονώς Ιπ ί-
* σκοπόν" δς δή Π ρόκλω, τή ς  κατά  Φ ρύγα ς προϊσταμένω  γνώ μη ς
* έγγράοως διαλεχθεις, αυτά δή ταΰτα περί τών τόπων, ενθα τών εί-
* ρημένων ’Αποστόλων τά ιερά σκηνώματα κατατέθειται, φησίν' ’Εγώ
* δέ τά τρόπαια τών Αποστόλων εχω δεϊςαι" έάν γάρ θελτ’στ,ς άπελ- 
2 θεϊν έπί τόν Βατικανόν, ί) Ιπί τήν όδόν τήν Ωστίαν, ίΰρήσεις τά 
Β τρόπαια τών ταύτην ίδρυσαμένων τήν έχκλησίαν. »

(ζ) Ίγνάτ. έπιστ. πρός Φιλαδελο. κεφ. δ /  « Πέτρου καί Παύλου
* · . . χαί τών άλλων αποστόλων, τών γάμοις π ρ ο ςο μ ιλ η σ ά ντω ν< 
Κλήμ. Άλεξανδ. στρωματ. Γ /  κεφ. ατ'. §. 52. 53. « Πέτρος χαί
* Φίλιππος έπαιδοποιήσαντο . . . καί ο γε Παϋλος βύκ όκνεϊ £ν τινι 
» έπ'.σιο/.ή τήν αϋτοϋ προςαγορεύειν σύζυγον, ην ού περιεκόμιζε διά



ο δέ Τεοίολλιανός, καί ό ’Αμβρόσκις, η κάλλιαν ό συγγραφεΰς τών 

είς τάς έπιστολάς τοΰ Παύλου υπομνημάτων, ό φερων τό  όνομα 

τοϋ ’Αμβροσίου, άντίκεινται είς ταύτην τήν γνώμην ( α) .

Πλήν τών δέκα τεσσάρων έπιττολώ ν (τή ς πρός Ροιμαίους, τών 

πρός Κορινθίους δύο, τής πρός Γαλάτας, τής πρός ’Εφεσίους, τής 

πρός Φιλιππησίους, τής πρός Κολοσσαεϊς, τώ ν πρός ©εσσαλονικεΐς 

δύο, τών πρός Τιμόθεον δύο, τής πρός Τίτον, τής πρός Φιλήμονα, 

καί τής πρός 'Εβραίους) αποδίδονται είς τόν απόστολον Παύλον 

καί τινα απόκρυφα καί νόθα ήδη κριθέντα καί κατακριθέντα συγ
γράμματα , τ ά  έξής·

ά.) Τ ό  κ α τά  Π α ϋ .Ιο γ  εναγγέ.ΙιοΥ · ( β ) . 

β /)  Α ί  Π ερ ίο δ ο ι Π α ύ λ ο ν  χα'ι θ έ χ Λ ψ '  ( γ ) . 

γ . )  Α ί  Π ρ ά ξεις  τοϋ IIα ν .Ιο ν  (δ ), 

δ / )  Τ ο  ’A r a G a z ix c r  τοϋ Π α ύ λ ο υ  (ε). 

έ.) 11 Ά η  οχά Λ  ν φ ς  τοΰ Π  αν J o  υ (ζ).
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» τό τής υπηρεσίας εύσταλές" λέγει οδν εν τινι επιστολή [πρός Κο- 
» ρινθ. Α /  θ /  5.]' ούκ εχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκα περιάγειν, 
» ώς καί οί λοιποί Απόστολοι; *>

(α) T ertu llian . de monogam. c. 8. « Petrum  solum invenio 
» m aritum  ; ea te ro s cum  maritos non invenio, au t spadones 
» intelligam  necesse est, au t continentes· »— Am brosiast. ad  II  
C orinth. 11 , 2 .  <t Omnes Apostoli, exceptis Jobannc e t Paulo, 
» uxores habuerunt. i>

(6) Εΰγέν. Έκατονταετηρ. σελ. 232.

(γ) Εϋγέν. Αυτόθι, σελ. 235. 236.

(5) Εύγέν. Αυτόθι.

(ε) Εύγέν. ΑϋτίΟι, σελ. 237.

(ζ) Σωζόμεν. έκκλ. ίστορ. βιβλ. Ζ. χις. 19. <r Τήν ίέ νΰν ώς 
ι> Άποκάλυψιν Παύλου τοϋ αποστόλου φερομένην, ην οόοεΐς άρ^αίων 
» ειοε, πλεϊστοι μοναχών έπαινοΰσιν- έπι ταύτης όέ τής βασιλείας 
» ισχυρίζονται τινες ταύτην ηΰρήσΟαι τήν βίβλον- λίγουσι γάρ έκ Οίί»ς 
» έπιφανεί*; έν Ταρτώ τής Κ'-λικας κααά την οικίαν Παύλου μαρμαρίντ,ν



ζ.') 4 ί  ίχ ισ το .Ια Ι  τοϋ Π α ύ λο υ  npbc  r tV  Σ ε ν έ χ α ν  (α ). Ε ίνα ι’ 
δέ α ί έπιστολαί αυται δέκα τρεις τόν άριθμον, συμπεριλαμβανομέ

νων καί τών άπχντ/ίσεων τοΰ Σενέκα ττρ6ς τόν Παΰλον, καί οί λόγοι 

έκ τών οποίων οί κριτικοί αναγνωρίζουν τόν νοθείαν αύτών, άν κα ί 

ό 'Ιερώνυμος καί 6 Αυγουστίνος, ώς φαίνεται, τάς ένόμισαν άληθεϊς» 

είναι ουτοι* ά.) τδ  ύφος τών επιστολών τούτων άναγινώσκετατ 

διάφορον παρά τδ  τοϋ Παύλου καί τοΰ Σενέκα· τδ  μέν τοΰ Παύ-' 

λου, ά-εκκλίνον πολύ τής άποστολικής «ςιοπρεπείας· τδ  δέ τοΰ 

Σενέκα, βάρβαρον περί τόν λατινικήν γλώσσαν, β. ) Λέγεται είς 

αύτάς, δτι κατά  τδν έν Ρώμη έττί Νέρωνος έμπρισμδν έκάησαν- 

μόνον 13 2  οΐκίαι, ένώ είναι βέβαιον, ότι μέγα μέρος τής τ:όλεως 

fvetvs τοΰ πυρδς παρανάλωμα, τουτέστι, κατά τήν μαρτυρίαν το!> 

Τακίτου, έκ δέκα τεσσάρων δήμων τής πόλεως τέσσαρες ρ.όνο» 

ϊμίιναν αβλαβείς, τριών αί οΐκίαι κατηφανίσθησαν δλαι, καί τώ * 

λοιπών έπτά  όλίγαι τινές διέφυγαν τάς φλόγας (β). γ / )  Β χρο

νολογία αυτών είναι ψευδής καί ήμαρτ/ιμένντ καθότι μία μεν χρο
νολογείται επ ί τής ύπατεία ; το ΰ ’Απριανοΰ καί Καπίτωνος, οίτινες 

υπατέυσαν πέντε ετη πρδ τοΰ εμπρησμού* άλλη δε φέρει τόν χρο

νολογίαν τής ΰπατείας τοΰ Φρυγίου καί τοΰ Βάσσου· έπί δέ τής 

ΰπατείας τοΰ Αε/.ανίου Βάσσου καί Αικιννίου Κράσσου συνέβη ό
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1 λάρνακα ΰπό γην εΰρεθήναι, καί εν αΰτή τήν βίολον είναι* έρομίνφ
* os μοι κερί τούτου, ψεΰδίς εφηιεν είναι Κίλις πρεσβύτερος τής Ιν 
1 Ταραω Ικκληυίας' γεγονέναι γάρ πολλών Ιτών καί ή πολια τόν
* άνδρα Ιοείκνυεν’ έλεγε οέ μηδέν τοιοΰτον Επίατασδαι παρ οώτοίς
* συμβάν* θαυμάζειν τε, εΐ μή τάδε πρός αιρετικών άναπεπλασται. » — 
Εΰγέν. Αυτόθι.

(α) Λ ο ύ κ ι α ν  Ά ν ν α Γ ο ν  όνομαζόμενον, (ριλόσοοον, καί τραγικόν
*9(ηγήν, γεννηθέντα είς τήν Κορδούην τής 'Ισπανίας, καί παιδαγωγόν 
χρημα-ίσαντα τοΰ Νε’ρωνος. — Εΰγέν. Έκατονταετηρ. σελ. 240. .

[S, Tacit· AiinaJ. XV, 40. <r Quippe in rcgioneS quaforde- 
» cim Roma d m d itu r ; quarum quatuor integrac manebant ; 
» tres solo tenus dejeetae ; scptem reliquis pauca tectorum
* vestig-ra superarent, lacera -et semiusta, »

12.



έμπρ·/)σμός· άλλ’ ή έπι στολή γράοεται άπό τοϋ «.αρτίου μν,νός, 

ένώ κατά τον Τάχ.ιτον ό έμπρτ,σαός ήρχισε περί τόν αυγουστον (α).
η /)  Ε ίςτινα χειρόγραφα σώζεται προςίτι ύπό τό δνομα τοΰ άπο-. 

στόλου Παύλου έη ισ το Λ ή  zic πρ ός  τους Α α ο δ ιχ ε ϊς ,  τ ί ς  ό~οίας 

μνημονεύει καί όι 'Ιερώνυμος, προςθέτων δμω; ρν·,τώς, δτι 0—6 πάν

τω ν έκσυρίττεται (β). Τό αίτιον δε, δ ια  τό όποιον παρεκινήθϊ,σάν 

τινες νά νομίσωσιν, δτι ό Παΰλος έγραψε τοιαύττΓν επιστολήν, εί

ναι, ώ ; σνιμειοΐ ό Θεοδώρητος (γ), δτι ό ’Απόστολος κατά τό τέ 

λος τής πρός Κολοσσαεϊς επιστολής συνιστα είς τούτους τους χρι

στιανούς ν άναγνωσθή ή επιστολή αΰτνι καί έίς την έκκλτ,σίαν 

τώ ν Λαοδικέων, καί ν' άναγνώσωσιν αυτοί καί τήν έκ Λαοδικείας 

γραφεΐσαν (πρός Ινολοσ. δ /  15 . 16.)· α’Ασπάσασθε τους ένΛαοδι- 

9 κ :ία  αδελφούς, καί Νυμφάν, και τήν κατ’ οΐ/.ον αύτοΰ έκκλν,σί- 

*αν· καί, δταν άναγνωσθίί παρ ύμΐν ή επιστολή, ποιήσατε, ϊνα 

* καί έν τή  Ααοδικέων έκκλνισία άναγνωσθ-^, καί τήν έκ Ααοδικειζς 

» ϊνα καί ΰμεΐς άναγνώτε.» Τά γραφόμενα ταΰτα  έδωκαν, φαίνε

τ α ι, αφορμήν είς τινας νά ΰπολάβωσιν, δτι ά Παΰλος έγραψε πρός 

τους Λαοδικεϊς τόν αύτόν χρόνον, καθ’ &ν καί πρός τους Κολοσ- 

«αεΐς· καί έντεΰθεν έ/.ιν/’θτ, ίσως καί ό αιρετικός Μαρκίων νά με- 

ταβάλιρ τήν επιγραφήν τής πρός ’Εφεσίους έ~ιστολής εις τήν πρός 

Λαοδικεϊς (δ). Αλλά κατά τήν γνώμην τών πλείστων έκκλν,σια·
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(a) Tacit. Anna]. XV, 41. * Fuere qui annotarent, X IV  Ka· 
» lend. Sextiles principium  inccndii liujus ortum . »

(β) H ieronyir. in catalog. « L evant quidam e t ad Laodicenses 
» epistolam, sed ab omnibus exp lod itu r».

(γ Πρός Κολοσ. S'.

(δ) Tertullian. advers. M arcion. lib. V, c. \  1. Praetereo hie 
» -et de alia epistola, quara nos ad Ephesios praescriptam  habe- 
> mus, haeretici vero ad Laodicenof. »— καί, c. 17· c Ecclesi- 
» ae quidem veritate istam ad Ephesios habemus emissam, 
» non ad Laodioenos; sed Marcion ei titulum  aliquando inter- 
» polare g e s tii t , quasi e t in isto diligentissimus explorator. » -



βταω ν Πατέρων' (Χρυσοστόμου, Θεοδωρήτου, Οίκουμενίου) έγρά- 

φη ή ίτροκρημένη α3τη επιστολή ούχΐ Οπό τοϋ Παύλου πρός τους 

Ααοδικεϊ;, άλλ ·ύπό τούτων πρός τόν Απόστολον, οςτις έκρινεν 

αξίαν τήν άνάγνωσιν αύτής μεταξύ τών Κολοσσαέων πρός οικοδο

μήν και διδασκαλίαν αύτών..

Τόν αύτόν τρόπον άπατηδέντες πολλοί καί έχ τοϋ ρητοϋ τού

του τής πρός Κ,οτ.νΟ. Α.’ ( ζ '  9 )  β 'Εγραψα ύμΐν έν τή έπιστολή, 

» μή συναναμίγνυσδαι πόρνοίς»· άπεδέ/δησαν, δτι ό Απόστολος ε* 

γράψε καί τρίτην επιστολήν πρός τούς Κορινθίου;· άλλ’, ώς όρδώς 

υπομνημάτιζε', ό άγιος Χρυσόστομος, ή περί ή ;  ό λόγος επιστολή 

είναι αύτή εκείνη, τήν οποίαν έγραφε τότε, δηλονότι ή πρώτη.

Περί δ* τή ; ρητορείας τού αποστόλου Παύλου δέν δέλει φανή 

ανοίκειον, δ ιά  νά έξεΰρωμεν νά έκτιμώμεν αΰτήν άποχρώντως, νά 

ίιποσυνάψωμεν ένταϋΒα τρεις κρίσεις έκ τών αρχαίων* δύο μέν, έκ 

συγγραφέων καί Πατέοων τής εκκλησίας* μίαν δέ, έξ άνδρός τή ; 

έξω σοφία;. Ο υτω;ν ό μέν Ιερώνυμο;, όσάκι; άνεγίνωσκε τόν ’Από

στολον, ένόμιζε, λέγει, οτι ήκουεν αύχί λέξει;, άλλα βροντάς  καί 

χ α τα χ ίπ τ ο ν τ α ς  κεραυνούς (α)· ό δέ ιερό; Χρυσόστομο; άιία· 

μ ά ν τ ιν ο γ  τ ε ίχο ς  ονομάζει τά ; έπιστΓ>λά; αύτοΰ, διά τών όποιων 

α ιχμαλω τίζει παν νόημα εί; τήν ύπακοήν τοϋ Χριστοϋ (β)· δ δέ

Παρβλ. Έ τ ΐ ϊ ά ν .  αίρέσ. μ β '. κεβ . 9 . « (Μαρκίων) εχει Ι - ιτ το λ ά ς  itap

* a'j-ω  τοΰ αγίου αποστόλου δ;κα, αΤς μόνον κε^ρηται. Α ί δε Ιπι - 
» στολαΐ . . . είϊΐ, πρώτη μεν τρό< Γαλάτας . . . έβδομη τρος 
» Εφεσίους . . . Έ χ ε ι δε καί τής πρός Λαοδι/,έας λεγομένης μερη.»

(а) Hieronyra. epist. 48· ad Paminach. c. 13. s Paulum pro* 
» feram, quern quotisscunque lego, videor mihi non verba 
» audire, sed tonitrua . . · Vide.ntur quidera verba simplicia,
* et quasi innocentis hominis ac rusticani, e t qui nec facere,
* nec declinare noverit insidias, sed quocumque respexeris ,
* fulmina sunt. H aeret in causa, capit omne quod tetigerit,
* tergum  vertit, u t su p e re t; fu^am simulat, u t oecidat ».

(б) Χρυσδστομ. Πει; ίερωσΰν. λόγ. S', xete. 6 . t  'Ώςηερ vap « ί -
1‘2*
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γραμματικός, ρήτωρ, καί φιλόσοφοί Αιονύβιος Λογγϊνος, ό κ « τ£  

τήν γ /  έκατονταετΓ,ρώα ά ψ ά σ α ς, δεν όκνίϊ ν* παρκβάλη αύτό» 

πρός tows &ινοτέρους ρήτορας τώ ν Ελλήνων (β).

Κ. Κ .

» χος I; άδάμαντος κατασκευασθέν, οίίτω τας πανταχοϋ τής ο’κου- 
» μένης Εκκλησίας τα τούτου τειχίζει γράμματα- και καθάπερ τις ά-
* ριστεΰς γενναιότατος, εστηκί καί νΰν μέσος, αΐχμαλωτίζων παν νό- 
» ημα εις τήν ΰπακοήν τοΰ Χριστοϋ, και καθαιρών λογισμούς, καί
* «αν ύψωμα Ιπαιρόμενον κατά τής γνώσεως τοΰ Θεοΰ' ταΰτα δέ 
» πάντα Εργάζεται, II ών ήμΐν κατέλιπεν επιστολών τών θαυμασίων 
» Εκείνων, και τής θείας πεπληρωμένων σοοίας ».

(β). Παρά Fabric. Bibliotheca graeca, lib. IV. pag. 445. 
< Κορι-ινίς δ’ εστω λόγου παντός καί φρονήματος έλληνικοΰ Δημο- 
» σθένη ς, Λυσίας, Αισχίνης, Ύπερίδης, Ίσαϊος, Δείναρχος, Δημοσ- 
» θένης ό κρίθινος, Ισοκράτης, Άντιφών, πρός τουτοις Παύλος ό 
» Ταρσεός, ςν τιν* και πρώτόν φημι προϊστάμενον δόγματος άναπο- 
> δείκτου. >



Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α .

Άνάλεχτα νομισματογραγιχά, σοναρμοσθέντα ix  
διάφορων συγγραφέων χάριν τών φίλων τί|ς 

αρχαιολογίας (α).

’Εκ τώ ν πολλών καί πολυειδών τοΰ αρχαίου κόσμου μνημείων, 

$1 ών δηλοϋται τό πνεΰμα καί ή παιδεία  τών 'Ελλήνων καί Ρω

μαίων, όλίγα παρέχουσι τοσαύτας ποικίλας επόψεις, ολίγα εχουβι 

τόσας πολυειδείς αναφοράς πρός τόν εσωτερικόν κχΐ εξωτερικόν 

τών αρχαίων εθνών βίον, δσας τά  νομίσματα. * Αν είς τινα έκ τών 

μνημείων εκείνων έμφαίνεται ακραιφνώς τής αρχαίας τέχνης $ 

τελειότης· άν έξ άλλων πηγάζωσι πολλά  λόγου άξια βοηθη'ματ* 

πρός άκριβεστέραν γνώσιν της ιστορίας, τών γλωσσών καί επιστη

μών της αρχαιότητας· άλλ* όμως συντρέχουσιν ούχ ηττον καί είς 

τά  νομίσματα πολλά  πράγματα , τά  όποια μας είσάγουσίν εις τής 

αρχαιότητας τόν περίβολον, καί διά  τ ά  όποια όμολογεΐται κοι

νώς ή μεγάλη αύτών ωφέλεια. Οι τύποι τών νομισμάτων είναι 

βοχνάκις βοηθη'ματα ούσιώδη εις την σπουδήν τής ιστορίας καί 

μυθολογίας· ή γεωγραφία καί χρονολογία σαφηνίζονται δ ί αύτών 

πολλαχώς* αϊ έπ  αύτών έπιγραφαί καθοδηγοΟσι πρός άκριβε- 
οτέραν γνώσιν τών αρχαίων γλωσσών καί γραμμάτων· διά τών 

έπ’ αύτών εικόνων άνδρών ένδοξων και όνομαστών πλουτίζεται ■}> 

εικονογραφία. Αΐ αύτών γνωρίζομεν προσέτι τήν παιδείαν, τά  ήθη 

καί τά  έθιμα τών έθνών μεταξύ τών όποιων έχαράχθησαν* τά

(α) Τά «λιϊβτα έλι^ϋηβαν έκ τοϋ Stieglitz Archaeologische U n- 
terhaltungen, Leipz, 1820.
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•νοαίσματα t ’vai πολλά*ις χα ί -καρ αύτούς τούς συγγραφείς άξιο* 

πιστότεροι μάρτυρες, διότι έδηαίουρΫοϋντο ΰ“ ό τήν εφορείαν τής 

δημοσίας αρχής.

Αλλ’ δ,τι προ πάντων κάανει σπουδαία τά  νομίσματα είναι 

ή τέχνη, τήν όποιαν έπ’ αύτών βλέπομεν. "Οχι μόνη ή έντεχνος 

εργασία, Si ής πολλά έξ αύτών διακρίνονται, άλλά καί ή έξ αύτής 

συναγόμενη τ ι ς  αρχαίας τέχνες ιστορία. Πολλά νομίσματα άν 

καί μικρά κατά τόν ό ρ ο ν , πρέπει νά συναοιθμηθώσιν τά  εις 

κάλλιστα τής αρχαιότατος έργα. 'Ικανά έκ τών καλών τής τέ· 

χντ,ς χρόνων νομίσματα είναι άξια δ ιά  τήν έξαίρετον αύτών εργα

σίαν νά παραβληδώσι προς τους γλυπτούς τίμιους λίθους. ΙίαΙ 

ότι ή τ ια ή  αυτή δέν άπεδόθη είς τά  νομίσματα πρώτον κατά  τούς 

νεωτέρους χρόνους, άλλ.’ δτι καί οί αρχαίοι ήδη έτίαων καί έθη* 

σαΰριζον τά  τοιαΰτα νομίσματα ώς έξοχα τής τέχνης έργα μαρ» 

τυρεϊ άρκούντως τό έξής τοΰ Πανδέκτου τεμάχιον. a Numisma- 
tu in  aureorum  et argenteorum  veterum , quibus pro  gem» 
mis uti solent, ususfructus legari potest, (a) ».

Βεβαίως δέν σφάλλομεν άποφαινόριενοι δτι τά  άρχαϊα νομί

σματα πρόκεινται είς τούς τεχνίτας ώς κάλλιστα τινα πρότυπα, 

δ ιά  τής σπουδής τών όποιων δύνανται νά κατασταθώσιν είς τήν 

τέχνην αύτών τελειότεροι. Ec, αύτών μανθάνουσιν ορθότητα καί 

ακρίβειαν περί τήν διαγραφήν, λεπτότητα  καί εύρυθμίαν περί τήν 

εξεργασίαν, αλήθειαν περί τήν έκφρασιν καί τόν χαρακτήρα. Σχε

δόν όλων τών έλευθέρων τής "Ελλάδος πόλεων τά  νομίσματα πα- 

ριστάνουσι. κεφαλάς τελειοτέρας κατ’ είδος παρ αύτής τής φύσεως 

τάς καλλίστας [λορφάς. (β)

’Αλλ’ έκτος τής ώφελείας, τήν οποίαν παρέχουσιν ιδίως είς τόν 

τεχνίτην καθίστανται τά  άρχαϊα νομίματα άξια λόγου καί είς πάν-

(α) L. 28* Lib. VII, tit. 1, Dig. de usufructu.
(β) Winckelmann· Περί θεωρίας τών έργων της αρχαίας τέχνης'

Τ . 1. « λ . 231.



τα  πεπαιδευμένον καί φιλότεχνον. Καί έξ ένος μέν μέρδυς τά  νομί

σματα είναι τά  ασφαλέστατα μνημεία της αρχαιότατης περί τήν 

τέχνην εργασίας, έξ ετέρου δέ χρησιμεύουσιν ώς ασφαλείς οδηγοί 

είς τήν έρευναν των περιστάσεων καί μεταβολών τής τέχνης, καί 

έξειχονίζουσι τόν χαρα/.ττ,ρα αύτής κατά τους διαφόρους αιώνας 

■άκριβέστερον π»ρ άλλα τών καλών τεχνών Ιργα, είναι μάλιστα 

υπέρτερα τούτων, ώς μή υποκείμενα μήτε είς ακρωτηριάσεις, μήτε 

είς επανορθώσεις καί έπισκευάς. Α λλ’ άν Θέληση τις νά έξομοι- 

ώση τους δακτυλιόλιθους μέ τά  νομίσματα, πάλιν πρέπει νά πρ> 

τιμηβώσι ταΰτ« , καβό μνημεία δημόσια, έκφράζοντα ακραιφνώς 

τώ ν έθνών τό πνεΰμα καί τό φρόνημα.

Τήν είς τάς διαφόρους χώρας κατάστασιν τής αρχαίας τέχνης 

δηλοϋσι τά  νομίσματα σαφέστέρον καί παρ αΰτήν τήν Ιστορίαν, 

παρ ης μόνον ολίγα τινά διδασκόμεΟα περί τούτου. Εκ τών νομι

σμάτων μανδάνομεν πόσον ή καλλιτεχνία καί φιλοκαλία ητο με

ταξύ τών ‘Ελλήνων εξαπλωμένη, έμφιλοχωροΰσα όχι μόνον είς με- 

γάλας καί πλούσιας πόλεις, αλλά καί είς άσημα χωρία, τών ό

ποιων μόλις γίνεται μνεία τις είς τήν ιστορίαν καί δτι ή τοΰ καλοΰ 

«ϊσδησις δέν έπεριωρί^ετο είς μόνην τήν ιδίως 'Ελλάδα, άλλ’ έπε* 

κράτει πανταχοΰ οπουδήποτε κατωκίσθησαν "Ελληνες.

"Αξια σημειώσεως μάλιστα διά  τήν έξοχον καλλονήν καί τε

λειότητα τής τέχνης είναι τ ά  νομίσματα τής Μεγάλης Ελλάδος 

καί τής Σικελίας, πόλεων πολλών τής Μικρας ’Ασίας, τής Μακε

δονίας, τής Θεσσαλίας καί τής Πελοποννήσου· ετ ι δέ τής Εύβοιας, 

πόλεων τινων τής Κρήτης καί τών πλείστων τοϋ Αιγαίου νήσων. 

Οί κάτοικοι τόπω ν, ώς τής Θράκης, Βιθυνίας, Καρίας καί άλλων, 

περί τής φιλοκαλίας τών όποιων ή ιστορία σιωπά· οί Βοιωτοί καί 

’Αρκάδες, τούς όποιους οί αρχαίοι ήγοΰντο λαούς απαίδευτους, ά- 

ποδεικνύουσιν έκαστοι δια τών νομισμάτων αύτών τό  εναντίον. 

Α λλά καί έν τώ  μέσω τών Βζρβάρων, όπουδήποτε έσΰστησαν α

ποικίας οί “Ελληνες, διετηρήθ/) ή ελληνική φιλοκαλία, ώς μχρτι>

ΑΝΑΛΕΚΤΑ Ν0ΜΙ2ΜΑΤ0ΓΡΑΦΙΚΑ. 169
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ροϋσι τά  νομίσματα τής έν ’ΐβηρΰι ΐ>όδης, τής έν Γ αλατία  Μχα< 

βαλίας, τής έν Αιβύν) Κυρήνης. Κ αί είς αύτήν δε τήν ά -οτά τω  

Βακτριανήν, ο του ό Μέγας Αλέξανδρος χατέστησεν αποικίαν 

μακεδονικήν άναγγέλουσι τά  νομίσματα τής ελληνικής καλλιτε

χνίας τήν ύπαρξιν.

"Οτι τά  νομίσματα τών αρχαίων ησαν έν γένει πραγματικόν 

«ργύριον, χρήματα, δέν ΰπόκειται είς οϋδεμίαν αμφιβολίαν.

Πρώτος ό ’Ιταλός ’Ερίτζος. (α) διϊσχυρίσθη τά έναντίον, δτι 

δηλαδή όλα τών αρχαίων τά  νομίσματα έχαράχθησαν είς μνήμην 

τών ηγεμόνων καί τών ένδοξων άνδρών διά  >ά φέρωσι τάς εικόνας 

καί τάς πράξεις αύτών είς τούς μεταγενεστέρους· άλλ’ έκτος τοΰ 

’Αρδουίνου(β),καί κατά τους νεωτέρους χρόνους τοϋ Φκλλέττου(γ), 

ή γνώμη αΰτη δεν εύρε κανένα ^οπαδόν. ’Εν τοσούτω άπαντών- 

τα ι δχι ολίγα νομίσματα, τά  όποια πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς γε- 

νόμενα άπλώς χάριν άναμνήσεως.

Δυνάμεδα έν γένει νά παραδεχδώμεν ώς βέβαιον (δ), δτι δλα τά  

νομίσματα, οσα είς τόπον τινα έχαράσσοντο πολλούς κατά  σειράν 

χρόνους, καί είχαν τήν αυτήν ολκήν, τήν αύτήν αξίαν καί τους 

αυτούς τύπους, έκόπτοντο δέ καί είς πλείονα ποσότητα, ησαν 
αληθώς αργύρια, χρήματα. Εκ τοΰναντίου δέ άλλα νομίσματα, 

είς τά  όποια δέν άρμόζουσι τά  γνωρίσματα ταϋτα, ησαν νομίσμα

τα  γενόμενα πρός μνήμην, καΐέκδιδόμενα τά  μέν είς έορτάς, πανη- 

γύρεις, αγώνας ιερούς καί άλλας τοιαύτας περιστάσεις, τά  δέ καί 

ώς άμοιβαί άπονεμόμενα.

(ct) Erizzo, Discorso sopra le M edaglie deg-li Antichi.

(g) Harduini D isquisitio: Numos antiquos non esse, consueti 
uaus monetum. Opp. select, pag· 506 seq.

(γ) Falletti, Introduzione alio studio dei preziosi M usei'  Diss. 
I I I .

(S) Eckhel, Doct. Num. Vet. Vol. 1. Proleg· pag. X II· seq. 
■ό’του περί τούτου yl'/ετζt λόγος iv έχτάσει.



Τόπλεΐστον μέρος τών αρχαίων νομισμάτων τών πόλεων καί 

βασιλέων άνήκουσιν είς τό πρώτον είδος· εις τ6 δεύτερον πρέπει 

νά xaTaTay θώσιν όλα τά  παρά τών νομισματολόγων λεγάμενα Me
dallions, νομίσματα σχήματος μείζονος τών συνήδων, κυρίως εί- 

κονογραφικά ή μνημόνια, ελληνικά τε  καί ρωμαϊκά, τά  χρυσά νο

μίσματα τών ρωμαίων οικογενειών, τά  χάλκινα έκ διπλού μετάλ

λου συγκείμενα, ισως καί τά  λεγόμενα restituti τοϋ Τραϊνοϋ καί 
άλλων, ωσαύτως δέ και τά  λεγόμενα contorniati.

Τών αρχαίων νομισμάτων ή μεγάλη σπουδαιότης νίρχισε κατά 

μικρόν νά γνωρίζεται μετά  την παλιγγενεσίαν τών γραμμάτων 

κατά τήν 14 και 15 εκατονταετηρίδα. Κ ατά πρώτον έσυραν τήν 

προσοχήν τών λογίων αρχαιολόγων τά  νομίσματα Ρωμαίων αύτο· 

κρατόρων, καθό διαδεδομένα πανταχοϋ. Μετά ταΰτα  άνεζητηβη- 

cav τά  ρωμαϊκά νομίσματα τών αρχαιότερων χρόνων οίον τών 

υπάτων, καί βαδμηδόν καί τά  τών διαφόρων πόλεων καί αποικιών 

τοϋ ρωμαϊκού κράτους. Μολονότι ό Γόλτζιος είχεν ήδη έκδώσει 

τάς συλλογάς του, μολοντούτο οί νομισματολόγοι καί έξηγηταί 

τών νομισμάτων πολλά ολίγον ακόμη κατεγίνον-ιο είς τά  ελληνι

κά νομίσματα. Α λλ’άπό της 17 έκατονταετηρίδος, καί μάλιστα 

ά~ό τά  τέλη αύτής ηύξησεν ό κύκλος τής νομισματογραφίας διά 

τών μεγάλων συγγραφών τοϋ “Οκκωνος, τοϋ Δουκαγγίου καί τοϋ 

Vaillant, οί όποιοι ήσχολήδησαν εξίσου εις τήν έρευναν τών νομι

σμάτων τοϋ τε  δυτικοϋ καί τοϋ ανατολικού ρωμαϊκού βασιλείου. 

Εν τούτοις έςεδόδη τοϋ Σπαγχεμίου ή περιβόητος πραγματεία 

Dissertationes de usu et praestantia num ism atum  antiquo
rum. Lond. 1 706. T. II . Είς τό σύγγραμμα τοΰτο θεωρήσας ό 
συγγραφεύς τήν έπιστήμην ταύτην κα6’ ό'λην αύτής τήν εκτασιν 

£λαβεν ύπ’ όψιν, πρός άπόδειξιν τών δεωριών καί γνωμών αύτοΰ, 

νομίσματα καί ελληνικά καί ρωμαϊκά. Ο Vaillant, ό Froelich, 
ό Pellerin καί ό Combe έσυραν διά τών συγγραμμάτων αύτών 

τήν προσοχήν τών αρχαιολόγων ιδίως έπΐ τών ελληνικών νομι

σμάτων. Συγχρόνως έφάνησαν διάφοροι διατριβαι περί ειδικών τ>,<;
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νοιχισματογραφίας [χερών, καί Si αύτών έγνωρίσδησαν άκριβέσ-ra· 

ρον τά  αρχαία νομίσματα τής Ισπανίας, Σικελίας, Μεγάλες 'Ε λ

λάδος, τής άνω καί κάτω Ιτα λ ία ς . ’Αρχαιολόγοι τινές ώς ό Flo
rez, Ε γγο, Torrem uzza, Magnan, G ori, Passeri, Danieli κα- 

τέγιναν είς τήν ερευνάν τών νομισμάτων τών κατά μέρος πόλεων. 

“Αλλοι ένησχολήθησαν είς τά  νομίσματα τών λοιπών έκτος της 

Εύρώπτ,ς τόπων οίον τϊ]ς Συρίας, τής Αίγυπτου, ώς ό Y aillant, 6 
Froelicfy, ό Zoega, ό Cary. Τοιουτοτρόπως τά  όρια τής νομισμα

τικής βαθμηδόν έξετείνοντο πανταχόσε. 'θ  Ααββαϊος, ό Βανδούρης, 

ό "ΐρσχιος έσύστησαν βιβλιοθήκας νομισματικά;, έργα, τά  όποια 

είς τους άνερευνώντας τήν αρχαιότατα πεπαιδευμένους έμελλον 

νά χρησιμεύσωσιν ώς ασφαλείς οδηγοί. Μέ τής Ολης τήν έπαύξη- 

σιν συνηύξανε καί ό υπέρ τής έπιστομης ζήλος. Πλήθος νομισμά

των αρχαίων άνευρίσκοντο κατ έτος καί όμοϋ με τάς άνα*ρυομένας 

δυσκολίας έπολλαπλασιάζοντο α ί θεωρίαι καί τά  συστήματα- 

Τελευταΐον είδε τά φώς τοϋ Έκκελίου (Eckhel) το αθάνατον 

σύγγραμμα, D octrina num orum  veterum, είς τό όποιον 6 
συγγραφεΰς συμπεριλαβών είς τό σύστημα αύτοΰ τάς δόξας τών 

προκατόχων του, καί καθαοίσας καί διατάξας με οξύνοιαν ό'λα τής 

επιστήμης τά  μέρη άνήγειρεν έπ ί αμετακίνητων θεμελίων στερεόν 

καί επιστημονικόν νομισματογραφίας οικοδόμημα, περί τής έξο

χου άξίας τοΰ οποίου υπάρχει μεταξύ τών πεπαιδευμένων μία 

κοινή γνώμη. "Ολοι οί μ ετά  τόν Εκιέλιον νομισματογράφοι ακο

λούθησαν τό σύστημα αύτοΰ. Προσθήκας καί διορθώσεις είς αύτό 

έκαμαν ό Neumann, ά Sestini, ό M ionnet καί άλλοι νϊώτεροί

Χάριν τών φίλων τής νομισματολογίας σημειόνωμεν ένταΰθζ 

καί τινα έκ τών κυριωτέρων τής ΰλης ταύτης συγγραμμάτων.

Η. Goltzii, De re  num aria antiqua. A ntuerp. 1708 
T. 5 . fol.

Ez. Spanhemii, de praestantia et usu num ism atum . Loud 
T. 2 fol.
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J . J . Gesneri, Num ism ata regum  Macedoniae. T igur 
1738  fol. l

—  Numism ata regum  Sicilia;, Judea;, m inorum  gentium  
et virorum  illustrium . T ig. 1751 . fol.

—  Num ism ata regum  Syria;, Aegypti, A rsacidarum , Pon* 
ti  e t Rospori Cimmerii, Bithyniae. Tig. 173S . fol.

—  N um ism ata graeca populorum  et urbium . Tig. fol-
—  Num ism ata fam iliarum  Rom anarum . Tig. fol.
—  Num ism ata antiqua Im peratorum  Rom anorum  la- 

tina et graeca. Tig. fol.
T hesaurus M orellianus, sive fam iliarum  Rom anarum  num i
smata omnia, edid. Sigeb. H avercam pius. Amstel. 1734 . fol.

Thesaurus M orellianus continens X II priorum  imperato- 
rum  Rom anorum num ism ata aurea, argentea, aenea. I l l  
Tom. Amstel. 1752 fol.

Jos. Pellerin , Recueil de M edailles des Rois, des Peu- 
ples et des Villes, qui n’ ont point encore publi& s ou qui 
sont peu connues. lO Y o l-P a r is  17 6 2 — 67.

F r. Neumann, Populorum  et Regum  numi veteres inediti- 
collecti et illustrati. P a rt. II. Vindob. 17 79 . 4 .

J . Chr. Rasche, Lexicon universae rei numariae veterum, 
praecipue G raecorum  et Rom anorum . Lips. 17 8 5— 1805. 
'Γ. 13. 8.

Jos. Eckhel, Doctrina N um orum  veterum  T. 8 Vindob. 
1 792— 1798. 4.

—  Catalogue Musei Caesarci Vindobonensis num orum  
veterum. 1779  fol.

T. E . Mionnet, Description desMedailles antiques grecques- 
et romaines, avec leur degr6 de rarete  et leur· Estimation. 
P aris  1803 9 Vol. 8.

Dom. Sestini, Classes generates Geographiae Numisma
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tic® seu monetae orbium , populorum  et regum  ordine geo 
graphico et chronologico distributae. Lips. 1797 . 4 .

Πρόχειρα περί νομισματικής αρχαίας συγγράμματα είναι τά  

έζί,ς.

Eckhel, K urzgefasste Anfangsgruende der alten Numi- 
smatik. W ien, 17 87. 8.

M illin , Introduction  & Γ Etude des medailles. P aris 
1796  8.

G. J .  K . (Kolb). TraitE ElEmentaire de numismatiqueancieiv·. 
ne. P aris  1 8 2 5  2 Vol.

Hennin, Manuel de N um ism atique ancienne. P aris  1 8 3 0 .
2. V ol. 8.

F. de Dominici, R epertorio  numismatico per conoscere 
qualunque moneta graeca. Napoli 1 8 2 6 — 2 7 . 2 Vol. 4 .

A .'

Γ ενεσ ις καί α ρ χή  τοΰ νομ ίσμ ατος.

Είς Γοΰς άρχαιοτάτους χρόνους ή εμπορία εγίνετο Si εναλλα

γής. Τοΰτο βεβαιοΰσι πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, καί ιδίως μά

λιστα ό νομοδιδάσκαλος Παϋλος εις τόν Πανδέκτην (α). « Origo 
emendi yendendique a perm utationibus coepit. Olim enim 
non ita  e ra t num us, neque aliud m erx, aliud pretium  vocaba 
tu r , sed unus quisque secundum  necessitatem tem porum  ac 
rerum  utilibus inutilia perm utabat; quando plerum que eve- 

nit et quod alteri su p e re s t,, alteri desit. Sed quia non sem
per nec facile concurrebat ut, cum tu haberes, quod ego de* 
siderarem , invicem haberem, quod tu  aecipere velles, e l i  

eta m atera est, cujus publica ac perpetua aestim atio  difficul

(«} Pand. Lib. X V III, tit. J .



ta tib u s  perm u ta tio n u m  aequalitate q u an tita tis  subveniret, eai 

que m ate ria , fo rm a pub lica  percussa , u sum  dom inium quq 

non tarn  ex  substan tia  p raebet, quam  ex q u an tita te , nec ul

t r a  m erx  u tru m q u e , sed a lte ru m  p re tiu m  v o ca tu r s.

Μχνθάνομεν i/ .  τούτων, δτι επειδή ή έναλλαγή δέν έξνίρκ&ι 

πάντοτε πρός πλνίρωσιν δλων τώ ν χρειών έκλέχθη ΐΒιαιτέρα τις , 

υλη πρός θεραπείαν τής έλλείψεως ταύττις. 'II ύλη δέ αυτή ίτ ο  

τά μέταλλον. Κ αί κατ’ άρχάς μέν έμεταχειρίζοντο πράς τοΰτο 

μετάλλου δγκους ακατέργαστους* έπειτα  έλάμβανον λεπ τά  ίσο- 

βαρ?, άλλ’ ετι άσ/ιμα μετάλλου κομμάτια, οβελούς vj οβελίσκους, 

δδεν καί τά οβολός. Προϊόντος δέ τοϋ χρόνου έπέβάλλον, πράς 

άποφυγήν τ ι ς  άπάτας, χάραγμα είς τά  μεταλλικά αύτα κομμα- 

τ ια , καί έκ τούτου έγενννίθη τά  νόμισμα.

’Επειδή σταδμάς καί νόμισμα έ'χουσι στενήν σχέσιν πράς άλ- 

ληλα, δέν είναι άπίθανον, δτι κ α ί ώμοότερα έλαβον σύγχρονον 

γένεσιν. ’Επειδή προσέτι είς προσδιορισμόν τ ί ς  αξίας καί τής άλ- 

κής έπρεπε νά έ~ιστ·μάνωσι τά  σταθμα, τοΰτο έδυνατο ευκόλως 
νά «ρέρνι τους άνθρώπους είς τήν χρήσιν τοΰ νομίσματος. Καί είναι 

γνω^όν δτι είς τήν μεσν,ν’Ιταλίαν κατά τους άρχαιοτατους χρονους 

τά As καί τά pondus (άσσάριον καί λίτρα) ειχον τόν αύτόν όγκον 

καί τήν αύτήν όλκτίν.

Τίς πρώτος ευρε τήν τέχνην τοϋ κόπτειν νόμισμα, περί τούτοι 

δέν παρελάβομεν έκ τ?<ς αρχαιότατος ακριβείς πληροφορίας. Οί 

μέν άναγράφουσι τήν ευρεσιν ταύτν,ν είς τούς θεούς, τόν Κρόνον καί 

Ιανάν, είσαγαγόντας πρώτους εις τήν ’Ιταλίαν τά έκ χαλκού νο> 

μισμα* οϊ δέ άποδίδουσιν αύτήν είς τόν Θουβάλ'/αϊν (α). Τινές 

θεωροΰσιν ώς εύρετάς τοϋ επισήμου νομίσματος τούς Φοίνικας, τούς
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(α) "Ορ. τ&ς διαφόρους γνώμας τών αρχαίων περί τή ί εύρ6«ως 
•too νομίσματος ταρ'α Eckbel, Doctr. Num. v e t. Τ· I. pag. VI. 
καί W aohter Archwol. Num. Cap. IV.



Λυδοΰ;. (α) άλλοι πάλιν τούς 'Ελληνας· καί μεταξύ αύτών, οί 

μεν δίλουσιν δτι πρώτοι οί Άδηναϊοι έχάραξαν νόμισμα, οί δε 

άποδίδο;σι τούτο εϊς τούς Ναξίους, η εις τούς Θεσσαλαύς καί άλλοι, 

είς τούς Αίγιννίτας.

’θ ,τ ι  μ ετά  τίνος βεβαιότητας δύναται νά λεχδϊί, είναι δτι Φαί

δων τις, Βασιλεύς τοΰ “Αργους έκοψε πρώτος νόμισμα είς Αίγιναν 

περί τήν άρχήν τών ’Ολυμπιάδων (’Ο λυμπ. S,) (β). Διάφοροι συγ

γραφείς δέλουσι τόν Φαίδιονα τούτον εύρέτην τών σταδμών καί 

τοΰ νομίσματος (γ). Πολλά έκ τών σωζομενων αρχαιότατων νο

μισμάτων φέροντα το τετράγωνον έντύπωμα, q u ad ra iu m  iocu- 

6am , έκόπησαν άναμφιβόλω; 6 0 0  ετη κ ζ ί επέκεινα Πρ. Χρ.

Τά πρώτα ελληνικά νομίσματα έκό~ησαν ίσως είς τούς τόπους, 

οί όποιοι μετήρχοντο κατ’ εξοχήν τήν εμπορίαν (δ), καδώ; καί 

είς τό μετέπειτα  αί διά τής εμπορίας πλουτισδϊΐσαι καί ϊσχύσα- 

c αι χώραι ειχον κατά τήν εποχήν της ακμής αύτών τά  πλεΐστα 

νομίσματα (ε). Ά λ λ ’ έν. τοσούτω κ ατ’ άρχάς δεν έ'κοπτε νόμισμα
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(а) Ιίρόο. Α / 94. Πρώτοι ανθρώπων (Αυδοί) τών ήμεϊί ίομεν 
νόμισμα χρυσού καί αργύρου κοψάμενοι εχρησαντο.

(б) Στρχο. βιδλ. Η / «Έφορος ο’ έν Αίγίνϊ) άργυρον πρώτον κο- 
πτ,νιι φησίν υπό Φαίδωνος. » Ή  Αίγινα ύπέκειτο τότε εις τό Άργος. 
Περί Φιιίί. καί τοΰ αρχαίου αΐγινητικοΰ νομίσματος ϋ .  M ueller. 
A eginet. pajr. 5 1 .^ 8 ·

(γ) Μάρμ. Πάρ. σ τ ίχ  ίο ,  46. Πολιιο. Όνομ. κεφ. ΣΤ . 33. Στράβ. 
Η /  577. W'achter Archacol. Num. Cap. V. (J. M ueller, A cg i- 
net. pag. 57-

■ ( 8 ) Ή  Πελοπόννησος, ή Αττική, ή Αίγινα Ιδόθησαν πρωίμως είς 
τό Ιμπόριον, οθεν καί ές αύτών σώζονται αρχαιότατα νομίσματα. 
Ά λλα καί εις Κ,ρτ'την, εις πολλά; πόλεις τής Μικρά; Άσίας, τής 
Μακεδονίας, τής Θράκης ήκμαζε κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους τό 
έμπόριον καί ε; αύτών σώζονται νομίσματα με ‘/αραγήν άρ/αιοτάτην.

ι*) Αρκεί νά όνομάσωμεν τάς πόλεις τής Μεγάλης Ελλάδος καί 
Σικελίας, ώς τήν Ύε'λην η Έλέαν, τόν Τάραντα, τό Μεταπόντιον, 
τήν Ποσειδωνίαν, τήν Νεάπολιν, τον Άκράγαντα, τήν Σελινούντα,



χαθεκάστη πόλις, άλλά χώρα', όλόκληρot ή έπιχράτειαι. Τοΰτο 

εξάγεται έχ τών διασωδέντων έχ τ ι ς  μαχροτάτης αρχαιότατος 

νομισμάτων τοΰ “Αργους, τ ίς  Εύβοιας, τά  όποια φέρουσι τό όνομα 

?ι τον κοινόν τύπον τής χώρας πρίν ετι έκάστη έκ τών έν αύταΐς 

«όλεων χαράξωσι νόμισμα. “Ετι βραδύτερον άρχισαν οί Βασιλείς 

νά θετωσι τά  άνόματά των έπί τών νομισμάτων. Εκ τών Ελλη

νικών βασιλικών νομισμάτων τά  άρ·/αιότερα είναι τά  Αλεξάν

δρου τοΰ Α.' Βασιλέως τών Μακεδόνων. (4 5 4 . Π. X).

“Οσον ελλείπεις καί άν είναι αί γνώσεις μας περί τής αρχής 

τ ί ς  νομισματικής τέχνης, είναι βέβαιον έν τοσούτω, δτι άν πρώ

τοι εϋρεται τής τέχνης ταύτης δεν έστάθησαν οί “Ελληνες, έτε- 

λειοποιήθη ό'μως παρ αύτών καί διεδόθη μακρύτερα καί είς άλλους 

λαούς. Βεβαιότερον είναι μέχρι πόσου χρόνου έκόπτοντο παρά τών 

"Ελλήνων καί 'Ρωμαίων νομίσματα.

Είς τοΰί υπό τούς “Ελληνας διατελοΰντας τόπους έκόπτετο 

νόμισμα πολλούς κατά συνέχειαν αιώνας μέχρις ού αί δορικτησίαι 

τών 'Ρωμαίων έστέρησαν κύτους τά  δικαιώματά το ν . II Ισπα

νία χα ί Γαλλία  έπαυσαν έπ ί τών πρώτων αύτοχρατόρων νά κό* 

πτο>σι νόμισμα. Από τάς ίταλιχάς πόλεις άφγ,ρέθη τό δικαίωμα 

τοΰτο περί τά  τέλη της δημοκρατίας. Η κατά τήν Ευρώπην 

'Ελλάς έντίργει τό δικαίωμα τοΰτο μέχρι τών χρόνων τών 'Ρω 

μαίων αύτοχρατόρων Γαλλιηνου χαί Κλαυδίου του Γοτθικού. Τά 

αλεξανδρινά νομίσματα έχλείπουσιν έπί· Διοχλητιανοΰ χα ί Γ αλΐ- 

ρίου Μαξ'.ΐΛίανοϋ.

Τά ί>ωμαΐχά νομίσματα άρχίζουσιν έπ ί τών ύπάτων. 'Ο Πλί- 

νιος (α) θέτει τήν άρχήν τών νομισμάτων έπί Σερβίου Τυλλίου·
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τήν Κατάνην, τήν Γελαν, καί Συρακούσας i f  ών είναι γνωστός μίγ*; 
άριΟμός νομισμάτων.

(α) Plin. H ist. N at. X V III, 3 . Servius rex ovum boumque 
effigie primus aes signavii—-X XX III, 3. Servius rex  primus
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άλλά τοΰτο επειδή π ίπ τε ι  είς τους μυθικούς καιρούς τής ρωμαϊ

κής ιστορίας φαίνεται τόσω πλέον μυθώδες, δσω δ αύτός ΙΙλίνια; 

καί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς άντιλέγουσιν είς τήν γνώμην τα ίϊ 

την καί άναγράαουσιν είς τόν Νουμάν τήν πρώτην τοΰ ρωμαϊκοί! 

νομίσματος χαραγήν. Τά τελευταία ρωμαϊκά νομίσματα έχαρί·* 

χβησαν έπ ΐ Ρωμύλου Αύγουστύλου, καί ή σειρά αύτών λήγει μέ 

τήν πτώσιν τοΰ δυτικού ρωμαϊκού βασιλείου, δτε κατά τό 4 7 6  

μ . χ .  έκυριεύθη ή Ρώμη άπό τόν αρχηγόν τών Ερούλων 'οδόακρον* 

Α λλ’ όμως ολίγον μετέπειτα  έπ ί τών γοτθικών Βασιλέων, δτε ό 

Θευδέριχος, βασιλεύς τών ’Οστρογότθων ένίκησε κατά τό 4 9 3  

μ., χ .  τόν Οδόακρον, έκόπησαν είς τήν Ιταλίαν πάλιν νομίσμα
τ α .— Τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων τά  νομίσματα προοαίνουσι 

μέχρι τοΰ έτους 1 4 5 3  μ . χ . μέχρι τής δυστυχούς δηλαδή ένο

χης, δτε ό Σουλτάνος τών Τούρκων Μωάμεθ ό Ε .' νικήσας τόν 

ύστατον τής Κωνσταντινουπόλεως αύτοκράτορα, Κωνσταντίνον 

Παλαιολόγον εγινε κύριος τής μητροπόλεως τοΰ ανατολικού ρω

μαϊκού βασιλείου.

Β .'

Ύλη Ίων νομισμάτων.

Πρός κατασκευήν τών νομισμάτων ησαν έν χρήσει είς τούς αρ

χαίους χρόνους, ώς καί τήν σήμερον, χρυσός, άργυρος, χαλκός. 

’Α λλ’ ή χρήσίς τών μετάλλων τούτων δεν έγίνετο πάντοτε συγ

χρόνως, ουτε έμεταχειρίζοντο πανταχοΰ καί τά  τρία συνάμα, άλλά

signavit aes, antea n id i usos Romae, Timaeus tradit· XXXIV. 
1. D o c u is se  quamdiu populus Romanus aere tantum fiignato 
usus esset, et alia quae vetustas tradidit cum iequalem urbi 
auctoritatem  ejus declararet, a rege N um a collegio tertio, aera- 
riorum fabrum institute· Ό  Cassiodorus, var. Form · V Ii,' 
συμφωνεί μέ τόν Πλίνιον ώς πρός τόν Σέρβιον, ό Σουΐϊας λέξ. Ά σ- 
νίρχκ θέλει τόν Νουμϊν πρώτον ίίσηγητή-/ τοΰ χαλκού νομίσμ»το^.



μ3λλον ή φΰσις έκάστης χώρας, όπου τ ιχό ν  εΰρίσκετο άΐθανώτε- 

τερον τοΰτο ί) έκεϊνο τό μέταλλον, έχορήγει τήν ποώτην τών νο

μισμάτων υλην. ’Επειδή διάφοοοι τής'Ε λλάδος χώραι είχον πλού

σια αργύρου μεταλλεία , τινες δέ τόποι αυτής ϋ'ρερον χρυσών, τά  

μέταλλα  δέ ταΰτα δέν ΰπήρ;/ον είς τ /ν  μέσήν ’Ιταλίαν, όπου εύρί- 

σκέτο μόνος ό χαλκάς, δέν είναι θαυμασμού άξιον οτι τό πρώτον 

ελληνικόν νόμισμα ητο άργυροΰν, τινών δέ τόπων χρυσοϋν, τών δέ 

τής [λέτ/ις ’Ιταλίας πόλεων χαλκοϋν. ’Αλλά τοΰτο ίσως έχει καί 

άλλον λόγον, οτι δηλαδή αί έλληνίδες πόλεις ήκμαζον ήδη, δτε 

πρώτον ήρχισαν νά κόπτωσι νόμισμα, διό καί εΰδύς ά π ’ άρχής 

μιτεχειρίσθησαν πρός τοΰτο χρυσόν καί άργυρον, ένώ τής μέσης 

’Ιταλ ία ; αί πόλεις διά τήν πτω χείαν των μετεχειρίζο-ντο κατ 

άρχάς τόν χαλκόν. ’Αλλ’ έν τούτοις ό χρυσός καί ό άργυρος είσή- 

γετο διά τοΰ εμπορίου είς τάς πόλεις, αί όποΐαι έστεροΰντο τά  μέ

ταλλα  ταΰτα· καθώς πάλιν άαι’ ετέρου χώραι πλούσιαι ήρχισαν 

νά κόπτωσι χάλκινα  νομίσματα ώς κέρματα, διότι τά  έξ αργύ

ρου ή&ελαν άποβή πρός τήν χρήσιν λ επ τά  υπέρ τό δέον,

"Οτι αί “Ελληνες μετεχειρίσδησαν πρώτον τόν άργυρον πρός 

κατασκευήν νομισμάτων άποδεικνύουσι τά  άργυρα νομίσματα, τών 

όποιων τό σχήμα, τό χάραγμα καί αί έπιγραοαί μαρτυροΰσι τήν 

αρχαιότατα, καί οτι παρόμοια μέ αύτά κατά  τήν εργασίαν καί 

τό σχήμα νομίσματα χάλκινα δέν εΰρέθησαν. ’Απόδειξις τούτων 

είναι τά  άρχαια νομίσματα τών Συρακουσών καί άλλων τή ς Σικε

λίας πόλεων, τά  τοΰ Τάοαντος τοΰ Ρηγίοο, τής Ποσειδωνίας, 

τών ’Αθηνών καί τής Πελοποννήσου, πολλών πόλεων τής Μακε

δονίας καί Θεσσαλίας καί Τής Μικράς Ασίας, μεταξύ τώ ν όποίων 

δέν ευρίσκεται οΰδέ έν χάλκινον. Αλλά καί πόλεων τινων, αίτινες 

πρω ϊαίτατα ήτοι καταστράφησαν η ήλλαξαν όνομα, δέν γνωρί- 

ζομεν «λλα παρά άργυρα νομίσματα. Π αραδείγματα τοΰ πρώτου 

είδους, είναι ή έν Σικελία Νάξος, ή έν Βρεττΐοις Κ,αυλωνία· παρα

δείγματα  τοΰ δευτέρου είδους ή έν Αευνανία Σ κ ά ε ις , ή -Ζά··κλη
13.
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1 8 0  ΑΝ ΑΛΕΚΤΑ tfOM ΙΙΜΑΤ0ΓΡΑΦ1Κ A.

έν Σικελία. Αλλά και χρυβά νομίσματα διεσώθτ;σαν τής Κυζίκου, 

τοΰ Περγάμου καί άλλα αγνώστου πατρίδος άντίκοντα κατά  τε  τό  

σχήμα καί τό χάραγμα είς τούς άρχαιοτάτους χρόνους. Α λλά 

τα ϋ τ»  *ι&νοοΰνται μόνον περί νομισμάτων τώ ν πόλεω ν καθότι 

Βασιλέων £ρυοα νομίσματα αρχαιότερα τών Δαρεικών (α) δεν 
ϋ π ά ο χ ί'^ ίν ΐ

Τό χαλκοΰν νόμισμα, αν καί κατά τους αρχαίους χρόνους Οττν-ρ- 

χ /ν  ν·υη ένιαχοΰ τ ίς  'Ελλάδος (β) έν χρτίσει. έγινεν ό'μως κατά 

πρώτον κοινότερον μετά Αλέξανδρον τόν Α.' Βασιλέα τώ ν Μακϊ- 

δόνων. ’Ε πί Φ ιλίππου τοΰ Β.' άρχισαν όμοϋ με τόν -/ρυσόν καί 

τόν άργυρον νά μεταχειρ ίζοντα ι καί χαλκόν πρός νομισματο- 

ποιΐαν. Α ρ ου δε οί Ρωμαίοι ύπεδούλωσαν τήν 'Ε λλάδα, σπα- 

νίως πλέον έκόπτοντο άλλα παρά χάλκινα νομίσματα.

Οί Ρωμαίοι, οί όποΐο: κατά τους άρχαιοτέρους χρόνους εκο- 

πτον μόνον χαλκοΰν νόμισμα, εϊσήξαν τό μεν άργυροΰν νόμισμα 

κατά  τό 4 8 5  ετος άπό κτίσεως Ρώμ/,ς· τό δέ χρυσοΰν κατά τό 

5 4 7 .  ά . κ. Ρ . Χρυσός έχαράττετο σπανίως έν καιρω τής δτ,μο. 

κρατίας, καί τ ά  όλίγα  είς ή μας γνωστά χρυσά νομίσματα ρωμαϊ

κών οικογενειών, δέν ·7,σαν άναμφιβόλως πραγματικόν νόμισμα, 

άλλα νομίσματα κοπέντα πρός μνήμην, μνημόνια. Κ ατά τους 

τότε  χρόνους μετεχειρίζαντο οί Ρωμαίοι τά  χρυσά τής 'Ελλάδος 

νομίσματα, μ ά λ α τα  τά  Φιλίππου τοΰ Β.’ τοΰ Μακεδόνος, τ ά

(α) Δαρειχοί λέγονται τα αρχαιότατα τών βασιλέων τής Π εραίχς 

νομίϊματα, ώνομαιΟέντα άπό Δαρείου τοΰ πατρός τοδ Ξέρςου, ή άλλου 
τινός άρχαιοτέρου. Φε’ρουσιν επί μέν τοΰ ένός μέρους ά'μοροον κοί
λωμα, ^πί δε τοϋ έτέοου τοςότην, οθεν καί Γ ο ς ό τ α ι έπωνομάσΟη- 
σαν. Οϋτοι εΤναι ο! χρυιοι δαρεικοί' αλλ * έτώΟηααν καί άργυροί εχον- 
τες χαραγήν ί~ ’ άμφοτέρων τών μερών. Eekhei, D oetri. A uni. vet. 
Vol. ill, 551.

(β) Πόλε. ς τινες τή ς Ελλάδος, ώς αί Άθήναι, ίφρόνουν ανάξιον 
ίαυ 'ΰ*  να κόπτωη χάλκινα νομίσματα. Κ ατά τόν Πώοποννησιακόν



δποϊα £<ρερον εις *Ρώμνιν α ί έ~ί τών 'Ελλήνων νίκαι των ’Ρω

μαίων (α). Έ π ί Sk τών αύτοχρατόρων, άπ’ αύτοΰ 7$η τοΰ ’Ιουλίου 

Καίσαρος, έχαράσσετο συχνά χρυσούν νόμισμα.

'θ  χρυσός τών αρχαίων νομισμάτων ητον εντελώς καθαοδς, άκρα

τος. Οσάκις έκαθαρίζετο διά τοΰ πυρός έλέγετο άπεφθος, παρά 

τή ν  μεταγενεστέρων δβρυζος έκ τοΰ λατινικού ob russum . ’Ενίο

τε  ό χρυσός άνεμιγνύετο μέ άργυρον καί τότε έλέγετο χλεκτρον. 

Τό κράμα τούτο συνίστατο έκ τεσσάρων μορίων χρυσού καί ένας 

μορίου αργύρου (β). Νομίσματα έξ τ,λέκτρου ύπάρχουσι τών Συ- 

ρακουσίων, τών βασίλέων τού Βοσπόρου, ττ,ς 2ίδν;ς έν Παμφυλία, 

καί Βχρυαρι/.α έκ τή ; Γαλλίας καί λα/.ίας. Τινες θίλουσίν δ τ ι ό 

Αλέξανδρος Σεοήρος έχάραξε νόμισμα έ ;  ήλεκτρου. ’Α λλά κ α τ  

άλλους τούτο είναι «βέβαιον (γ)

Οί αρχαίοι συγγραρεϊς βεβαιούσι δ τ ι τό ηλεκτρον ευρίσκετε 

είς τ^ν γν,ν, καί τούτο μετεχειρίζοντο πιθανώς εϊς τινα  μέρη πρός

ΑΝΑΑΕΚΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ. 181

πόλεμον «ί7η/Οη (ραίνεται πρλ; καιρόν χαλκοΰν νίμιΐ'Λχ, ά λ λ i  μ η ’ 
όλίγον πάλιν Ιςέλιπε. Ά ρυτοφ. Βατρ. στίχ. 737.

—’Αλλα (χρώμεθα) τοΰτοις τοΐ; πονηροίς χα λκά ς,
ΧΟί; 7£ καί πρώψ χοτιιϊσι τώ κζκ: ττω χόμματι. 

χαί Έκκλησιαζ. στίχ. 8 16.

Άνε’κραγ’ ό κτ,ουξ μή δεχεσθαι μη'ενα 
Χαλκοΰν το λοιπόν' άργΰρω γ ίρ  χρώμεθα.

*’0 ρ . Ri-khel. I). Ν. ν· V ol. I. Proletr. Χ ΧΧΤ.

Άλλα τα σωθεντα πολλά χάλκινα άθηναίκα νομίσματα άποοειχνόουν, 
δτι εί; τό μετέπειτα τό χαλκοΰν νόμισμα ϊγινί κοινόν.

(α) Livii, Hiatur· X x X l l I ,  5*J. XX X I X ,  57·
(6) Plin- Hist- N at. XXXI I I ,  4. U bicunque quinta nrsrent 

portio esfc electrum  vocatui—'Juod si quintam portionem excee- 
fiit incudibiiN non resistit. Κατα τόν Ίσίοωρον χ γ |  .-3 . Ιλαμδά- 
νοντο ένίοτε τρεις μερίοε; χρυσού καί μία μερίς αργύρου.

(γ) Lam prid. Alexanti. Severn*, cap. XXIv. Eckbel, Doct. 
Ν . V'. Vol. 1· Proleg· XXIv.
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χαραγήν νομισμάτων, δπου «κόμη δέν έγνώριζον τοΰ y ρυσοϋ τήν 

κάθαρσιν. Αλλ δτι έκαμνόν καί έξεπίτηδες /ρήσιν τοΰ ήλεκτρού 

μαρτυροΰσι τά  έξ χλέκτρου νομίσματα τω ν Χυρακ,ουσών, καθότι ή 

πόλις αίίτη έκοπτε καί έκ καθαρού ^ρυσοΰ δχι ολίγα νομίσματα.

Ο άργυρος τών Ελλήνων ήτο ωσαύτως καθαρός. ’Αφ’ ού οί 

Ρωμαίοι *β&υπέταξαν εις τό κράτος αυτών τάς έλλ/,νικάς χώρας 

ό άργυρος άνεμίχθη μέ φαυλότερον μέταλλον. Φαύλος κατ’ έξο- 

χήν είναι 6 άργυρος τών αλεξανδρινών νομισμάτων, τόν όποιον οί 

Γάλλοι όνομάζουσι Potin .

Τών Ρωμαίων 6 άργυρος διαρκούσης τής δημοκρατίας καί έπ ΐ 

τών αύτοκρατόρων μέχρι τοϋ ’Α λεξάν^ρ^ Σεβήρου ήτο καθαρός. 

Μόνος ό Κ,αρακάλλας έ'κοπτεν ενίοτε νομίσματα έκ φαυλοτέρου 

αργύρου, άλλ’ είς σχήμα τοΰ συνήθους μεγαλήτερβν. Τό παράδειγ

μα  αύτοΰ έμιμήθη καί 6 Γορδιανός. Από τοΰ Σεβήρου καί κάτω  

έλαβε προσθήκην μίαν μερίδα περίπου χαλκού είς τρεις μερίδας 

αργύρου. Ε π ί Γαλλινήνου τό νόμισμα έδολώθη τόσον, ώστε είς έν 

μόριον αργύρου προσετίθεντο τέσσαρα μόρια χαλκοΰ. Οί Λατίνοι 

έ'διδαν εις τά  τοιαύτα νομίσματα τά  επίθετα serosi η incoctiles, 

χαλκώδη $ άνεψημένα. Οί Γάλλοι ονομάζουν τό τοιοϋτον μ έταλ

λον billon. 'Από Κλαυδίου τοΰ Γοτθικού καί εφεξής τά  άργυρ* 

νομίσματα ήσαν πάντη κίβδηλα, η έκ χαλκοΰ· άλλά τυλιγμένα 

είς λεπτόν έξ αργύρου έλασμα. Τά τοιαΰτα νομίσματα όνομά- 

ζου ίΐ οί Γάλλοι m edailles saucEes. Ο Αιοκλητιανός άποκατέ- 

στησε πάλιν τόν καθαρόν άργυρον καί τοΰτο διέμεινε καί έπ ί τών 

Βυζαντινών αύτοκρατόρων.

Ο χαλκός Τών αρχαίων δέν είναι καθαρός, ά λλ ’ άναμεμιγμένος 

με άλλα μεταλλικά μόρια. Εκ τούτου προέρχονται τά  διάφορα χρώ

ματα  τών χαλκών νομισμάτων, έκ τών όποιων τινά  είναι υπέρυ

θρα, τινά κίτρινα καί άλλα έχουσι μικτόν τ ι  έξ άμφοτέρων χρώμα. 

Α λλ είς τά  διασωθέντα χάλκινα νομίσματα, τό πρωτότυπον «ρ* 

χ«ΐον χρώμ.α σπανίως είναι καταφανές. Η γη, είς τήν όποιαν τά
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χάλκινα νομίσματα ίκειντο τοσοΰτον χρόνον Θαμμένα, τά  iW i«£ 

μέ λεπτήν ποικιλόχρουν επιδερμίδα, όνομασδείσαν επίχρισμα, [kji- 

νίκιον, vernis, r -ις  ό/_ι μόνον τά  έπροφύλαξεν ά~ί) τήν φθοράν 

είς ίν  συνήθως ύπόκειται ό χαλκός, άλλ ' έδωκεν είς αύτά καί δψο* 

τερπνήν. "Οτι έκόττη νόμισμα και άπο  κορίνθιον μέταλλον (α), ώς 

ιηνές διίσχυρίσθτ,σαν εμεινε μέχρι τοΰδε άναπόδεικτον.

Ά λ λ α  καί τοΰ σιδήρου, τοΰ κασσιτέρου καί τοΰ μολίβδου |κα« 

μναν οί αρχαίοι χρήσιν πρός χαραγήν νομισμάτων (β). Οί π α 

λαιοί συγγραφείς αναφέρουν τά σιδηροΰν τ ί ς  Σπάρτης νόμισμα 

ωσαύτως καί τά  κασσίτέρινα τοΰ Αιονυσίου είς Συρακούσας. Ουτε 

έκ τοΰ πρώτου είδους, ουτε έκ τοΰ δευτέρου εύρέθ/,σαν νομίσματα 

κατά τους νωτέρους χρόνους. Μολίβδινα διεσώθησαν όχι όλίγα· 

ά λλ ' αύτά δέν ίσαν νόμισμα, ά λλ ' έχρησίμευαν προς άλλον σκοπόν.

γ : >
Όνομασί'αι τών νομισμάτων.

Λί λέξεις, τάς όποιας αί αρχαίοι "Ελληνες καί Ρω μαίοι μ ε τ ι; 

χειρίζοντο πρός δήλωσιν τοΰ νομίσματος έν γένει ησαν, αργύρ ιο*  

χρήμα, Γύρισμα. — · Pecunia, Moneta, Numus, N iim igm a.
Τό άργΰριον, έκ τοΰ άργυρος, «ν καί κυρίως δηλοί τό έξ αργύ

ρου νόμισμα ητο μολοντοΰτο όνομα γενικόν, διότι είς τήν 'Ελλάδα 

κατά  τους αρχαίους χρόνους τό πλεϊστον νόμισμα ητο έξ .αργύρου. 

Καί οί Αατΐνρι ώνόμαζον έν γένει τά  χρήματα a rg en tu m , άδιοί- 

φόρως είτε συνέκειντο εκ χρυσοΰ ί  έξ αργύρου.

(a) Τ ό  κορίνΟιον μέταλλον λέγουαιν, οτι ελαβε γένεβιν κατά τήν 

ύ-κό τοΰ Μ ομμίου *t*priX r,«v ϊ ή ί  Kopiy,0ου. Ά λ λ ά  τό κορίν&ιον μ έ 

ταλλον ητο καί πρότερον ήδη γνωστόν, καί ήχο μ ίγμ α  έκ διαφόρων 

μετάλλων, έξ ου κατεσκευάζοντο αγγεία , τρίποδες, λ α μ υ τή ρ ε ί και τά  

τοιαΰτ», αλλά νομίσματα δέν έκόκτοντο ,ές αύτοΰ. E c k lie l, 1>. Ν-· 

V vol. I. Proleg·, χ χ ι χ .
(5) Τ ά  χω ρ ία  τώ ν άρχαίω ν συγγραφέων καί τά  τών νεωτέρων, ο ι  Ή 

λαλούσι περί τοιοότων νομισμάτων άναφέρει ό E c k h e l, 1). Χ· V.
vol. ι. Preig. x ix·
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Χρήματα λέγονται έν γ ίνει δλα τά  έτ-.ίγεια άγαδά δσα βυντε- 

Atwci πρός τάς χρείας καί τάς αναπαύσεις τοΰ βίου· έπειδή τά  

άγαθά ταΰτα  αποκτώνται διά τοΰ νομίσματος, έδοθτι καί είς τό 
νόμισμα ή ονομασία τοΰ χρήματος.

Νόμισμα ώνομάσθη τδ κοινόν τής συναλλαγής μέσον, ιδότι τήν 
άζίαν αύτοΰ προσδιορίζει ό νόμος.

Pecunia παράγεται έκ τοΰ pecus, διότι κατά τή ν π α ρ α τ ι^ α ιν  

τοΰ Πλίνιου (α) τό άρχαιότατον τών Ρωμαίων νόμισμα έφερε τύ 

πον βοος ή προβάτου. Α λλ τ) παραγωγή αυττ) άμφισβϊΐτεΐται πα* 

,f«  τινων, διότι δέν βΐβαιούται άπό τά  γνωστά άρ /α ιότατα  ρω. 

μα ϊκά  νομίσματα, τα  όποια, ώς ό Οβίδιος, ό Μακρόβιος καί αύτδς 

6 ίΐλίνιος αλλαχού ρ ,τώ ς λέγουσιν (β )ίσ α ν  σεστ,μασμένα μέ τήν 

κεφαλήν τοΰ Ιανοΰ καί μέ άκροστόλιον. Πιθανόν ή ονομασία ρβ· 

cun ia νά προήλθε, διότι εί: τούς αρχαίους χρόνους δ πλούτος συνί· 

βτατο ί ’.ς θρέμματα, pecus, ύστερον δέ μετά  τήν εδρεβιν τού νο

μίσματος, τούτο ίπ ε ίχ ε  τον τοττον εκείνων, ώς βεβαιούσιν αρχαίοι 

βυγγρα·ρίΐς, δ ’Ούάρρων καί δ Κολουμέλλας (γ).

Moneta ητο έπώνυμον τής "Ηρας, ώς άποδεικνύεται καί έξ ένός

(ϊ) Piin. H ist. Nat. XVIII,  3. Pesunia ipso a pecore appel- 
iaba.iii;—Servius rex ovium boumqae effijfie prim us aes signv- 
-vit- XXXIII.  H- S ignatum  es t nota pe< udum, untie e t pecunia 
oppeilatum.

(5) Plin. Η. N. X X X III, 3 . N ota aeris, (Assis) fu it ex altera 
parte  I an us geminus ex altera rostrum  navis, in trien te  vero et 
ijuadrante ratig. Macrob. Saturn. 1, 7 . Ovid, Fast. I , v. 229 
seq.

(t) ^’arr0> *!e Re Rust. Lib. I I  c· 1· E st seientia pecorls 
parandi, u t fructus qtsatn possint maximi cop 'an tur ex ea, a 
quibus ipsa pecunia nomiuata est- Nam omnis pecuniae pecus 
fundam entutn. C o lum .de  R. It. L. V II· Nomina pecuniae et 
peculii trac ta  videntur a pecore, quod non solum veteres pos-
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βωζομένου δηναρίου τοΰ Κίρισίου ( Carisius ) (α). Και επειδή είς 
τήν Ρώμην τό νομισματοκοπεΐον ητο πλησίον τοΰ ναοΰ τής 
'Ηρας ( l uno moneta ) μετηνέχθη τό όνομα τοΰτο καί έπΐ τοΰ 
νομίσματος. Κ.ατά τόν ’Ισίδωρον (β) ή λέξις m oneti παράγεται 
έκ τοΰ monere, διότι τό νόμισμα υπομιμνήσκει διά τής σφραγί
δας χαί άλλων σημείων τήν αξίαν του. N um us, Numism a πα- 

ράγεται έκ των έλληνικών λέξϊων νόμος, νόμισμα· $ μάλλον τό 
num us είναι αυτόχρημα έλληνιχόν, χα ίίτ ι οί Δωριείς τ ίς  Μεγά
λης ‘Ελλάδος χαί Σικελίας ώνόμαζον εΐδός τι νομίσμαματος νοΰ* 
μον ί  νοΰμμον. Είς τους ΰστεροτέρους χρόνους τοΰ ριυμαϊκοΰ βα
σιλείου οαίνεται δτι διά Τών λέξεων τούτων έννόουν μόνα τά  αρ

χαιότερα νομίσματα.

Α ϋταί είναι αί κοιναί χα ί συνήδεις τοΰ νομίσματος όνομασίχι 

χα τά  τους “Ελληνας χα ί Ρωμαίους. Είδη τινά νομισμάτων έλάμ- 

βανον ονόματα ίδια. ’Από τών αρχηγών τών νομισμάτων π . χ .  

ώνομάσδ/,σαν Κ ρο ΐο ιο ι (στατήρΐς) άπό Κροίσου τοΰ Λυδών βα- 

σιλέως. J a ^ a p s z i o r  νόμισμα (Dam aretii num ij άπό Δαμαρέ- 

της, γρ α ικ ός τοϋ Γέλωνος. d a a ti '.o l  νομίσματα περσικά έκ χρυ- 

σοΰ καί αργύρου άπό Δαρείου 'Τστάσπου. Φ ι.Ι ικ η ιχο ι (Philippici) 
νόμισμα χρυσοΰν άπό Φιλίππου τοΰ Β.' Βασιλέως τών Μακεδόνων, 

οσ ιις  πρώτος είς Μακεδονίαν έκοψε χρυσοΰν νόμισμα. 'Α λ ε~  

ia n lp tr o i  άπό Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου* Ι Ι το .Ι ιμ α ϊχ ο 'ι ,  λέ

γονται τά  νομίσματα τών Πτολεμαίων, βασιλέων τής Αίγυπτου. 

B e r x r ix a o i , άπό Βερενίκης, βασιλίσσ/ις τής Αίγυπτου.

Εκ τής έπ’ αυτών έγκεχαραγμένης είκόνος ώνομάζοντο τά  άδη- 

ναϊκά νομίσματα Β ο ϋ ς , Γ .Ια ,ύ ί' τά  πελοποννησιακά καί α ίγ ι- 

νητικά, Χ ε Α ά κ η ΐ’ τά  τής Κορίνδου πω  Joe  έχ τοΰ έπ ’ αύτών

sederunt, sed adhuc apud quasdam gentes unum usurpatur 
divitiarurn genus. Eckhel, D· N. V. Vol. V. pag. 10.

(а) Moreili N um i familiarum· C a r  i s i a.
(б) Isidor. de Orig. X X I, 17·
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Πήγασου· τό σμυρναΐον νόμισμα έλέγετο O jify e ic r ,  διότι βφϊ» 

ρε τήν εικόνα τοϋ ,Ομηρου* Κιατηφόροι, έλέγοντο τά  νομίσματα 

διαφόρων πόλεων της Μικρά; ’Ασίας, δ ιότι εφερον χαραγήν την 

μυστηριώδη κίστιν τοΰ Βάκχου. Τ<£ότα,ι (Sagittarii) τά  περσικά 

χρυσά νομίσματα, έκ τοΰ έπ’ αύτφν τοξότου. Παρά Ρωμαίοι; ώνο- 

μάζοντο τά δηνάρια, τά όποια έφερον χαραγήν άρμα δίζυγον Α τε- 

τράζυγον bigati, quadrigati. Τά φέροντα Νίκης είκόν* νομί

σματα έλέγοντο -victoriati.

Πολλά νομίσματα έλάμβανον ιδιαιτέρας επωνυμίας και από τόν 

τόπον τής τυπώσεως· οίον Λ ΐγ ιν α ϊο ι ,  Κ ν ΐ / χ η ν ο ϊ ,  Φ ω χα ίχα ι, 

A .le t.a rd p iro i (στατήρες), Oscense argentum  είς τήν Ισπα

νίαν κ. τ . λ.

’Εκ τ/,ζ ολκής και αξίας έγεννήΟ/,σαν ωσαύτως ονόματα νομι

σμάτων οίον Σταΐ'ηρ, νόμισμα φυσούν, ενίοτε δε καί άργυροΰν. 

Λ ρ α χ μ ή  καί τά  έκ τούτου σύ·'βετα Λ ίό ρ α χ μ ο ν , Tfiidf-a\'i«>y, 
Τίτράόραγμς*', 06oj0c, Η[uaM.Uar, Jiu6oM>iTyT(H<tfoJor 
καί άλλα. Παρά δε Ρωμαίοις As, Semis, Triens, Quadrans^ 
Sextans, Uncia, Denarius, Q uinarius, Sestertius.

’Αλλά καί συμπτώ ματα τινα  έδοσαν άφορμήν είς ίδια ονόμα

τα . Τά εχοντα γΰρον οδοντωτόν ή πριονοειδή λέγονται serrati, 
τά  εχοντα έπ ί μέν τοΰ ένός μέρους εικόνα πρόστυλον, έπ ί δέ τοΰ 

ετέρου έντυπον ήτοι κοίλως έκτετυπωμένηνλέγονται incusi· εκεί

να εις τά  όποϊα έπεβάλλετο νέα σφραγίς, ένώ ό παλαιός τύπος 

εμενεν έν μέρει ορατός λέγονται recusi. —  Γπόχαλκα subaera- 
ti ονομάζονται τά  κίβδηλα νομίσματα, τών οποίων ή ΰλη σύγ- 
xsiTat έκ χαλκού ή μ.ολίβδου, εξωθεν δε είναι περιτυλιγμένα μέ 

άργυροΰν πέταλον. R estitu ti λέγονται νομίσματα τινα αρχαία, 

τά  όποια εις καιρούς μεταγενεστέρου; έχαράσσοντο έκ νέου καί 

τρόπον τινά άποκαθίσταντο. Τοιαύτα έγιναν πολλά έπί Τραϊανού. 

Contorniati λέγονται χάλκινα νομίσματα τών μεταγενεστέρων 

χρόνων Τοΰ ρωμαϊκού βασιλείου εχοντα περί τόν γΰρον κύκλον 

ϊλ  τού αύτοΰ ή έξ άλλου μετάλλου.
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ΤΙρέπει ακόμη νά κάμ,ωμεν μνείαν καί τών αύτονόμων νομι

σμάτων, δ ία  δηλαδή έκόπησαν παρ έλευθέρων καί αύτονόμων πό

λεων. 'fay τα  διακρίνονται άτ:’ εκείνων τών νομισμάτων τών πό

λεων, τά  όποϊ* δί επιγραφής η δί είκόνος βασιλέως $ αύτοκράτο- 

ρος δηλοΰιιι τήν υποταγήν τών πόλεων, καί τά  όποια οί νομισμα- 

τολόγοι ώνόμασαν νομίσματα πίστεως ή ϋποτελείας. 'Η τοιαύτη 

ονέσις τών πόλεων ώνομάσθη παρά τοΰ Εκκελίου A utooom ia  

of ficiosa.

Τά βομίσματ» τών άποιχιών τής Ρώμης λέγονται num i co- 

loniales· έξ αύτών τά  τλ ε ϊα τα  φέρουσι τήν εικόνα η τήν επιγρα

φήν αΰτοκράτορο;· άλλα δέ εχουσιν ίδιοι*; τύπους, δ'.ό καί χ χ τα - 

τάττοντα ι εις τ ά  αυτόνομα.

Τά ονόματα τών ελληνικών νομισμάτων ήλλαξαν μέ τόν καιρόν, 

καθόσον έφθείρετο ή χαραγή, καί έφαυλίζ&το ή εσωτερική αύτών 

άξία. Επειδή πρός κατάληψιν τών μεταγενεστέρων συγγραφέων 

συμβάλλει ή γνώοις τών ονομάτων τώ ν νομισμάτων εκείνων 6s- 

λομεν κάμει καϊ αύτών σύντομον μνείαν. Τινά έκ τών ονομάτων 

τούτων είναι μέν ελληνικά, άλλ’ έχουσι τύπους καί σημασίαν άγνω

στους είς τους αρχαίους· —  1. Ν ό μ ισ μ α  δηλοΐ πολλάκις άπλώς 

χρυσοΰν νόμισμα  καί διακρίνεται ρητώς άπό τόν οβολόν καί άλλα 
αργυρά νομίϊμ.ατα· 2  Χ ρ ύ ο ιν ο ζ  δηλοΐ νόμισμα χρυσοΰν, τά  παρά 

τών Λατίνων μετά  τόν ’Αλέξανδρον Σεβήρον ώνομασθέντα Solid» 
au re i η άπλώ ς Solidi· 3. 'T 'x Jp .tvp o r . Ούτως ώνόμαζον οί Γραι- 

κορωμαΐοι τά  χρυσά νομίσματα, τά  κοινώς ονομαζόμενα σήμερον, 

Φλωρία* 4 . E f.o r io r ,  λατ . sextula η solidus, τό εκτον μέρος 

τα ; ούγκίας· έξ ούτό εξαγιάζω, ζυγίζω, σταθμίζω· 5 . Τ ρ ιχ έψ α Λ α . 

νομίσματα τινά τών Γοαικορωμαίων αύτοκρατόρων ιδίως δέ τοΰ 

Ηρακλείου καί τών άπογόνων αύτοΰ. 6 . Φ ό.Ι.Ιις χα). Φ οΜ ΐ νόμι- 

μισμα χρυσοΰν, άργυροΰν, χαλκοΰν καί αριθμητικόν. 7 . }} μ ια »  

τρ ιμήο ιον  ζ ίτά ρ τη ρ ο ν  τμ ή μ ατα  νομισμάτων. 8 . “Α α η ρ α , μ ι

κρά άργυρα νομίσματα έκ τής λευκότητας ούτως ώνομασθέντα
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albi denarii· άναφέροντα·. χα ί dvrrpa τραχέα. , wj.ic iazz νίχ 
ύ ίέ τ ι  ά τ;ιτ ;τχ , num i asperi. 9 .  Κ ι μ ά r t o r ,  μικρόν ν ό μ ιζ α , 

γνωστόν ί ίν ι εις τούς αρχαίους* 10 . Κ α υ χ ία  num i scypha ti 

ώνθ;χαββ£ντ« έχ Τοΰ βχτίματος* παρομοίως χα ί τά  ΤίΤράγΜία.
“Αλλα τών γραιχορωμαϊχών νο;/Λί;/.άτων ονόματα παράγοντα» 

έκ τ ίς  λατινατς γλώβοις οίον dccripror, ttr/ι Uf.toy, χοι a<h ά>·- 
γτ?< $ χοι^ά rrr/c, αι.Ι<ηγψηον. Τινά χρυοα \ομίου.ατα τών 
Βυζαντινών αύτοχρατ<ί;ων ονομάζονται κατ’ ε;αίρ:σιν h 'arazar ·  
xtraza, Μ ιχα  ΐάτα, Μ aro.idza, έκ τοΰ οποίου έτερον τύπου 
τών αύτοχρατόρων, Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, Μιχαήλ Δούκα, 
Μανουήλ Κομντ,νοΰ. (άκολουδΐϊ]
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α .

Τ Ι ΕΙΝΑΙ Η Ε Λ Λ Α Σ ;

T o be or not to  be. tha t is the  question.

H am let·
1.

7 7  i t r a i  r) E . i . l d c ; ' A r a x o X 'q  ή  J i o i c \

“ίσως τό ζήτημα τοΰτο φαν?, έκ πρώτης δψεως άδιάφο:ον· δς·ις 

δμως σκεφ9ή ολίγον περί αύτοΰ, θέλει ςυμφωντίσει jj.i ήμδς, δτ ι 

έξ δλων τών ζητημάτων δσα εγέννν,σεν ή κατά τόν αίώνά μας άνά- 

βτασις τοΰ έλληνικοΰ έθνους, τοΰτο είναι τό σπουδαιότερον, καί 

δτι ;:ας πολιτικός' άνήρ ό αμελών τοΰ ζητήματος τούτου τήν με· 

λέτην και λύσιν, όμοιάζει ναύτην πλέοντα τόν Ωκεανόν άνευ χάρ- 

του καί πυξίδος.

*Λς ύποθεσωμεν πρός ολίγον, δτι τό ζήτημα ελύθ-.η οδτω πως* 

ή ' Ε . υ ά ς  t h a t  ' A r u zo .h ] ' ποΐαι τής το ιιύ τ^ ς  λύσεως e l  

πολιτικα ί συνέπεια ι; Είναι φανερόν δτι οΰσης τί,ς 'Ελλάδος Ανα

τολής καί ό έθνισμός αύτής είναι ανατολικός* δτι επομένως ό 

δυτικός πολιτισμός είναι πρός αύτήν αντίθετος και πολέμιος. 'Η  

'Ελλάς τότε λαμβάνουσα τάς δεσμοίεσία; της έκ τής δυτικής Ευ

ρώπης, πράττει πολιτικήν αύτοχειρίαν, άπαρνεϊται τόν έθνισμόν 

της, δέχετα ι είς τόν κόλπον της ξένα στοιχεία, τά  όποια όλίγον 

κατ’ όλίγον θέλουν πνίξει τά  έμφυτα, είς τρόπον ώστε ή 'Ελλάς 

θέλει ζή είς τό ΐξ ή ς  δεδανεισμένην ζωήν, άν προνοητική χειρ δέν 

βπεύσ/, νά κλείσ/) τήν Οΰραν, δί ής εισέρχονται τα  δ ια λ υτα ά  τβώ* 

*α  στοιχεία.



"Α; ύποθέσωμεν ηδη τήν εναντίαν τού αϋτοϋ ζητήματος λϋ- 

σιν, οτι ή 'E .I . la c  e i m i  J ooiq· και αί συνέπειαι θέλουν ε>  

σθαι έκ. διαμέτρου έναντίαι. Δεχομένη ή Ελλάς δ ί βλων τών πό

ρων τοϋ σώματός της τόν δυτικόν πολιτισμόν, υιοθετούσα τών δυ

τικών έθνών τούς πολιτικούς και διαδικαστικούς νόμους, τόν διοι

κητικόν όργανισμόν, τάς κοινωνικάς ελευθερίας, τά  φιλοσοφικά συ

στήματα, τάς έπιστήμας καί τά ς τέχνας, δέν δέχετα ι ξένα στοι- 

χ ί ϊα ,  άλλ’ οίκειοποιεΐται τά  ίδ ικάτης, δέν άπαρνεΐται τόν έθνι- 

σμόν της, άλλά πληροί αύτόν, δέν αύτοχειριάζεται, άλλ άναπτύσ. 

οεται, δέν οπισθοδρομεί, άλλά προοδεύει.

Δέν εΐχομεν δίκαιον λέγοντες, δτι σπουδαιότερον ζήτημα άκόμη 

δέν έπροτάθη; είναι ώς τής Σφιγγός τό αίνιγμα, τό όποιον δστις δέν 

λύσει «πόλλυτα ι.

Α λλά σπουδαιότερον άκόμη, εί δυνατόν, θέλει μάς φ«νή, δταν 

σκεφθώαεν πρός τούτοις, δτι δι’ αύτοϋ εξηγείται ή άρχή, ή γέννητι- 

κή ιδέα τών πολιτικών μερίδων, εί; τάς όποιας διαιρείται τό 

ελληνικόν έθνος.

Είναι καιρός πλέον νά παύσωσιν « ί μεταξύ τών κομμάτων 

προσωπικά! λογομαχίαι, είναι καιρός νά ύψωθώσι τά  κόμματα 

είς άνώτερον στάδιον, δπου νά ύπάρξτι ή πάλη  όχι μεταξύ ανθρώ

πων, άλλά μεταξύ θείων ιδεών.

Τ ι έγέννησε λοιπόν τά  κπτά τήν Ελλάδα κόμματα; ή δ ιά 

φορος τοΰ ζητήματος λύσις. Οί μέν νομίζουν δτι ό ελληνικός πο

λιτισμός είναι δυτικός, οί δέ δτι είναι άνατολικός· οί μέν ότι τό 

πρωτότυπον, τό όποιον πρέπει νά μ ιμήται ή 'Ελλάς είναι ή Αγ

γλ ία  και ή Γαλλία, οί δέ δτι είναι ή Ρωσσία (α).

19 0  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ.

(α) Περί του δτι εύλόγως χατατάυομεν τήν Ρω jc ’iv μεταςΰ τών 
ανατολικών έθνών, έπιχαλοΰμεθα μάρτυρα άρμοοιώτατον, τύν Κ. Α. 
. Σ τ ο ό ρ τ ζ α ν .

< h  Asie, λέγει ουτο; ιΐς τόν βίον τοΰ Καποοίυτρια, η  lig u e  a u l



2 .

"Ας έπαναλάβωμεν λοιπόν τήν έρώτησιν t t  e i r t i  ή Έ . Ι Λ ά c ;

Αλλά, τις  θέλίι άπδκριθή κάλλιαν ή αύτή ή Ελλάς καί αύτή ή 

ιστορία τ ι ς ;

* Ας προσκχλέσωμεν λοιπόν ώς αιρετοκριτάς τους ενδόξους ή- 

μών προγόνους· άς άκούσωμεν από τό στάρια αύτών τ ί  έστιν 

Ελλάς ·

Καί ή αρχαία 'Ελλάς εύρέθη, ώς καί ή βηίλβρινή ϊύρίσκεται, 

μεταξύ Ευρώπης καί Ασίας, μεταξύ Ανατολής καί Αύσεως. Αλλά 

πόσον διαφόρως ετίθετο είς αύτήν τά ζήτημα παρ ότι τήν σήμερον 

τ ίθ ετα ι! Ενφ τά Ελληνικόν έθνος λαμβάνει ήδη τά  φώτα τοΰ 

πολιτισμού άπά τήν Λύσιν, πρός άνατολάς δέ αύτοΰ δέν βλέπει 

ίίμή  πολιτισμούς σεσαθρωμίνους, ή αρχαία 'Ελλάς ύπήρχεν εις 

δίσιν κ ό ντη  έναντι α ν  τότε τά ηθικόν οώ ί ώσπερ τό ύλικάν ηρχετο 

έξ Ανατολών, πράς δέ δυσμάς έξετείνοντο χώραι κατά μέγα  μέ- 

ρΛς άγνωστοι καί άπά βαρβάρους φυλάς κατοικημέναι* πρόσθες δέ 

ότι αύτός ό έλληνικάς πολιτισμός ήτο νεδγνόν τ'όΰ ανατολικού τέ- 

κνον είς τρόπον ώστε φαίνεται έκ πρώτης δψεως, δτ ι ήδύνατό τις 

*κ τώ ν προτέρ<*ν ν’ άποφανθή θαρραλέως δτ ι 4  α ρ χ α ία  E J M c  

v x y p & r  ά ΐα ζ ο Λ ιχ ή .

Πόσον όμως ήθελε λανθασθή εις τήν τοιαύτην περί τής αρ

χαίας 'Ελλάδος «κτίμησιν! πόσον ήθελε παώιγ υ ρ ίσ ε ι  τήν βείαν 

αύτής άποστολήν ! Η άρχαία 'Ελλάς υπήρξε τόσον ολίγον «ν*. 

τολική, ώστε δί αύτής πρώτης ελαβεν άρχήν τά τά  δυτικά εθνη 

χαρακτηρίζον σήμερον πνεύμα.

Κ αί τω όντι κατά τ ί  διακρίνονται τά  δυτικά άπά τ ’ άνβτ-ολικά 

έθνη; είς τ ί συνίσταται ή άντίθεσις αύτη μεταξύ τοΰ δυτικοΰ καί

T t ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΑΑ2. 101

Russo-Staves sa norw baknce worale,smi abeissance au pouvcnr, f t  
eertain esprit de resignation majeetttenHe e t calm© dent Γ ele
ment chreticn tlegenere parfoie en fatalisnae oriental ».



Ανατολικού πολιτισμού; εις τό αίσθημα τής αξίας τοΰ «τομιχοδ 

ανθρώπου. Είς v b  Α νατόλήν, τό άτοαον χάνεται είς τά  πλτ!δη· 

α ί θρησκεϊαι, τά  φιλοσοφικά συστήματα, οί κοινωνικοί δεσμοί, 

αύταί αί καλαί τ ί / ν α ι  τών ανατολικών έδνών, λαμβάνουν ώς πρώ- 

Τ7,ν βάσιν τήν έςουδίνωσιν τής άτομικότνιτος. Είς τήν Δύσιν έξ 

ένχντίας ό ατομικός άνθρωπος είναι τό κέντρον τοΰ παντός. Ί ΐ  

κοινωνία δέν είναι ή μν,δένισις αύτοΰ, άλλ’ ή έπικύρωσις καί έγ· 

γύησις τ·?,ς άνεςχοτν-,σίας του, ή μεταξύ αύτοΰ καί τών άλλων ατό

μων έλευδίρα συνδνίκ/,* ή φιλοσοφία είναι ή έλευθέρα αύτοΰ δί 

έαυτοΰ νοτ,τινή άναπτυξις- ή τέχν/,, τό  άπεικόνισμά του· ή δ^τ,- 

σκεία, ή άποθέωσίς του.

Ποΰ άλλοΰ δέ V) είς τ/,ν άρχαίαν 'Ελλάδα έγενντίθτι τό φρόνψα 

τούτη τοΰ ατομικού άνδρώπου περί τής άξίας καί τών δικαίωμά· 

τω ν  αύτοΰ; καί ποία άλλη υπήρξε τοΰ αρχαίου ελληνισμού ή άπο- 

στολή παρ’ αύτή αυτή τοΰ νά δυτικίσ·/·, τήν ’Ανατολήν, τοΰ να 

έξαγαγη καί διαχωρίσ/, τ/,ν ανθρώπινον ατομικότητα άπό τό χάος 

τοΰ ανατολικού πανθεϊσμού ;

Τά ρ -ω ώ  n e a v ro r , ή άρχή αυτή τής άτομικότητος, συγκε- 

φαλαιόνει δζυμασίως δλον τόν ελληνικόν βίον, είναι ή κλείς τής 

θρησκείας, τής φιλοοοφίας, τών καλών τεχνών τών αρχαίων 'ΐίλ· 

λήνων.

'Η  άρχή αύτη είναι είς τοιαύττ,ν άντίφασιν μέ τήν αρχήν τ ις  

’Ανατολής i^ r ir /iin t ca rro r, ώστε άν ή ύλική ττάλν, τής 'Ελ

λάδος μέτά  τής 'Ασίας δέν έβεβαιοΰτο δί αναμφισβήτητων ιστο

ρικών άποδε ίξεων, ήδυνάμεδα νά έκλάβωμεν τάς έν ΛΙαραδώνι καί 

έν Π λχταιαΐς μάχας ώς συμβολικάς εικόνας τ ι ς  μεγάλτ,ς νοητικΐς 

πάλης μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως. Καδώς είς τήν νοητικήν 

ταύτην πχλχίσ τραν ή άτομικότης νικα τόν πανδεϊσμόν, οΰτω καί 

είς τ ά  πεδία ταύτα τής έλληνικής δόςης ολίγα άτομα τρέπουν είς 

φυγήν τ ' άπειρα ανατολικά πλήθη.

'Ο τα ν  δέ όλη ή 'Ελλάς κατέστη εις μόνος άνθρωπος, ό ’Αλέςαν-
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δρος δ τοΰ Φιλίππου, όταν οδάσασα είς τήν οαμήν τ ί ς  εξωτερικής 

αύτής άναπτύξεως, γ,σβάνθη τήν ανάγκην νά μορφο'ιστι καί τόν 

έτερον κόσμον κατ’ εικόνα αύτής, πού διεΰθυνε τά  νικηφόρα ό'πλα, 

κατά τής ’Ανατολής ή κατά τής Δΰσεως; Η Δΰσις παρέσχεν εκ

τεταμένα·; στάδιον είς τό κατακτητικόν τοΰ Νακεδόνος πνεΰμα* 

άλλ ό Μακεδών συναισθάνεται τής "Ελλάδος τήν αποστολήν, καί 

διαβαίνει τον 'Ελλήσποντον. Από τήν αόρατον χείρα τής θείας 

προνοίας οδηγούμενος, καταστρέφει τούς σεσαδρωμένους θρόνους 

τής "Εω, φέρει πέραν τοΰ Ίνδοΰ ποταμοΰ τά  ελληνικά δπλα καί 

τάς έλληνικάς ιδέας, καί διά  νά διαιωνίσνι τήν πολιτικήν καί φι

λοσοφικήν κατώκτησιν, εγείρει είς τάς δχθας τοΰ Νείλον τήν δμώ- 

νυμόν του πόλιν, έν τ) ή ελληνική φιλοσοφία έπέπρωτο νά εξακο

λούθησή τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου τό έργον καί νά δέση τής κα- 

τακτήσεως τήν κορωνίδα, μεταπλάττουσα καί έξελληνίζουσα τής 
Ανατολής τά  θρησκευτικά κ / ι  φιλοσοφικά συστήματα. Είς τ* 

αντίθετα ταΰτα  στοιχεία τά  εντός τοΰ αύτοΰ σκευους άναβρά^ον- 

τα δεν ελειπεν είμή είς σπινδήρ, δέν έλειπεν είμή είς λόγος, ό λό

γος τοΰ θεού, διά νά γεννηθί) έξ αύτών δ νέος κόσμος, ή νέβ τής 
άνδρωπότητος σύνθεσις.

■3.

Τό νέον τοΰτο γ ε γ γ η θ ή τω  έξεφωνήθη τέλος άπδ τοΰ Οψους τοΰ 

βταυροΰ, καί ή νέα πλάσις έτελέσθη.

’Ας ίδωμεν ήδη άν ή ’Ελλάς, οϊανδ χριστιανισμός τήν άνέπλα- 

οε, διετηρησε τόν άρχαϊον αύτής χαρακτήρα, καί άν είς τδ  νέον 

τ/,ς άνδρωπότητος δράμα έξελέξατα τδ  αύτό πρόσωπον, τδ  πρό- 

βωπον τής άτομικότητος.

Α λλά διά νά ίδωμεν τοΰτο, πρέπει πρώτον νά έρεβνηαωμεν τ ά  

έξ ών σύγκειται ό χριστιανισμός στοιχεία, νά έρευνησωμεν τ ί  άπέ- 

γινεν έντός τοΰ χριστιανισμού ή αρχαία μεταξύ Δύσεως καί ’Ανα
τολής πάλη.

Ο χριστιανισμό:, δ μόνη άληδής, καί επομένως ή μόνη *α *ο - 

Μ χή  &ρησκεία, δέν έπρεπε νά ψ χ ι  άποκλενιτικώς Ανατολή $
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m  n  e i s a i  h  ϊ λ λ α ς .

Λύσις, άλλ άμφοτέρων τω ν μερίδων τούτων τοϋ άνθρωπίνου 

γένους σύνδεα; καί συμφιλίωσις. Αιά τοϋ χριστιανισμού άμφό- 

τεβαι έδικαιώθησαν ή μέν Ανατολή έμηδένιζε τό άτομον, διότι 

ώς γ?, τοϋ παρελθόντος, γή  τώ ν τϊαραδόσεων, διεούλαττε ζωηράν 

τήν ένθύμησιν τού αμαρτήματος, τής πτώσεως τής άνθρωπίνης 

ούσεω;· ή Λύσις ές εναντίας, γή τών προσδοκιών, γή  τοϋ μέλ

λοντος, τό ετερον τού Ιανοϋ πρόσωπον, δέν ήσθάνετο τόσον τήν 

τττώσιν τοϋ ανθρώπου δσον έπροσδόκ* τήν διά τοϋ Χριστού γενη- 

σαμένην άποκατάστασιν τής άςίας του. 'θ  χριστιανός παραδέ

χετα ι καί τήν πτώσιν καί τήν άποκατάστασιν άλλά  διά τής 

ένώσεως ταύτης 6 μέν δυτικός εγωισμός ϋψούται εις τήν κατανόη- 

Oiv τής χριστιανικής αγάπης καί άφοσιώσεως· ή δέ ανατολική 

τοϋ άτόμου έξουδένωσις γίνεται ή Ιλλογος χριστιανική θυσία.

Η ’Ανατολή καί ή Δύσις, φωτισμέναι ουτω διά τή ; χριστιανικής 

άκτΐνος, δέν είναι πλέον αντίθετα καί πολέμια στοιχεία, άλλ' 

α ί δύω πτέρυγες έψ ών ή άνθρωπότης ύψοϋται πρός τόν ουράνιον 

αύτή ; πατέρα.

ί£ ς  δέ θέλει μδς άρνηβή δτι δ ελληνισμός ύπήρζεν ή δυτική τοϋ 

χριστιανισμού πτέρυξ; 01 έλληνες τής εκκλησίας πατέρες πλατω· 

νίζουν αί συγγραφαί των πνέουν μέγ ιστόν πρός τόν άτοαικόν λό* 

γον σέβας (α)· τό δέ σέβας τούτο μάς άποδεικνύει δτι ό έλλην, 

γενόμενος χριστιανός, δέν είχε παύσει νά ηναι ελλην καί νά έχνι 

τήν αύτήν συναίσθησιν περί τής άξίας τής άνθρωπίνης (ρύσεως.

"Οτι δέ τό δυτικόν ν\ έλληνικόν τοϋ χριστιανισμού στοιχεΐον 

υπάρχει τά έπικοατέστερον, μάς τά βέβαιοί ή ιστορία· ένώ τά

(α) « Ή  γαρ φιλοσοφητεον ?) τιμητέον φιλοσοφίαν, ε·"—ερ μή μέλ- 
λοιμεν παντελώς ’εςιο τοϋ καλού πίπτειν, μηοε άλογίας κατακριθήσεϊΟϊΐ) 
λογικοί γεγονότες, κα·. ό ι a  λ ό γ ο υ  π ρ ό ς  λ ό γ ο ν  σπεΰ3οντε< *· 
Γρηγόριοί ό Ναζιανξ. είς "Ηρωνα τόν φιλόσοφον (λόγ. κ γ /) .  "Ο?1 
κ*ί herdM » S, de Γ Bclectistne, σ. 54— G ? u  ο v e  s i ,  Dladi|il 
M<*t»p1jys. T. 2 j .  ID.



δυτικά έθνη είναι ολα χριστιανικά,, ή τοΰ Χ:ιστοϋ πίστις δεν ήδυ*· 

νήθη είμή άτελώς εις τήν Ανατολήν νά εισχώρηση.

'Ο χριστιανισμός λοιπόν δέν έξήλειψε τόν διακριτικόν τής ελ

ληνικής φυλής χαρακτήρα, άλλα τόν συνεπλήρωσε* καθότι ό ελ

ληνισμός, άναπτύζας τό περί τής άξίας αύτοΰ φρόνημα τοϋ άν- 

θρώπου, προετοίμασε τόν κόσμον είς τήν καλήν αγγελίαν, τήν 

αγγελίαν τοϋ θεοΰ, τοϋ υπέρ τοϋ ανθρώπου έκχύσαντος τό πολύ

τιμον αύτοΰ αίμα.
4.

Ό  χριστιανισμός δμως, ή νέα αυτη πλάσις τοϋ ήθικοΰ κόσμου, 
δέν είχε κηρυχθή διά τήν παλαιάν σεσαθρωμένην κοινωνίαν via. 

κοινωνία έπρεπε νά διαδεχθή τήν άρχαίαν, διά νά δυνηθώσι τά  

•χριστιανικά στοιχεία νά '«ιαραγάγωσι τά  μεγάλα αύτών απο

τελέσματα. Διά τοϋτο, καθ 8ν χρόνον ό Χριστός έξέπνεεν 

έπ ί τοϋ σταυροϋ και διά τοϋ θανάτου του έδιδε νέαν ζωήν εις τό 

ανθρώπινον γένος, αόρατος χειρ εζύπνιζε τάς γερ«ανικάς φυλάς 

είς τά  βάθη τών δασών των, καί έδείκνυεν είς αύτάς τόν δρόμον 

τής πόλεως τών πόλεων (α).

Ενώ δέ ούτω τά  γερμανικά έθνη προητοιαάζοντο ν’ άναγενντ- 

σωσι διά τοϋ παρθενικοΰ αύτών αίματος τόν άοχαΐον κόσμον, ό 

άρχαΐος κόσμος τ ί  έπ ρα ττε; τίνα μέσα άντέταττεν είς τήν έπι- 

κειμένην θύελλαν;
Ο αρχαίος κόσμος η 'ον ή Ρώμη* ή δέ Ρώμη, ό τών Ρωμαίων 

αύτοκράτωρ. Ο βίος ολος τής οικουμένης είχε συγκεντρωθη είς 

τήν κατ’ έςοχήν Πόλιν (U rbem ), ή δέ Πόλις, είς τά  Βασίλεια τοϋ 

Αϋγούστου. ’Η ίστοοία είχε καταντήσει βιογραφία.

"Οταν ή ρωμαϊκή αυτοκρατορία έβάπτισε διά  τοϋ Κωνσταντί

νου τόν άρχαϊον κόσμον εις τοΰ Ιορδάνου τά  υδατα, δταν έπί 

τών διαδόχων αύτοΰ ύπερενίκησε της ψυχορραγούσης είδωλολα- 

τρείας τάς τελευταίας επιθέσεις, καί έστερέωσε παντοΰ τοΰ χρι-
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βτιανισμοΰ τό οικοδόμημα, ή αποστολή αύτής συνεπληρώθη· άπό 

τοΰδε επαυσεν αύτη νά γιν.ι τής θείας προνοίας τό δργανον, καί 

άλλο δέν έμεινεν είμή τυραννία ένός ατόμου έπ ί μυριάδων.

Τό παράδοξον όμως είναι δτι αύτός ό ρωμαίος αύτοκράτωρ 

Κωνσταντίνος συντ,σθάνθη δτι ό χριστιανισμός δέν ήδύνατο νά συνυ

πάρξω με τήν παλαιάν κοινωνίαν* ή Κωνσταντινούπολις ύπήρξεν 

ή νέα Δήλο?, τήν όποιαν ή τρίαινα τής αύτοκρατορικής του παν

τοδυναμίας έδη-i ιούργησεν έπ ί τών όρίων τής Ευρώπης καί Ασίας 

ώς ναόν τοϋ,νέου αύτοκρατορικοΰ θρησκεύματος. J t a  τοΰ ο υ γ -  

χ(ραη/ιοΰ  τούτου τής άρχαιότητος μέ τόν χριστιανισμόν ένόμισεν 

ό αΰτοκράτωρ ίκανώς κραταιωμένων τήν ρωμαϊκήν κοινωνίαν καί 

κατά τών ένδομύχων διαλυτικών στοιχείων καί κατά τών εξωτε

ρικών κινδύνων.

Αλλά πρός τώ  γενικώ τούτω σκοπώ ένυπήρχεν είς τήν 

άνεγερσιν τής νέας πόλεως καί έτερος ίδιοτελής σκοπός, δ 

σκοπός τής κραταιώσεως τής αύτοκρατορικής εξουσίας. Η απόλυ

τος μοναρχία είναι τής Ανατολής τεκνον· ή περιφρόνησις τής 

ατομικότατος, ήτις είναι τής μοναρχίας ταύτης βάσις, αποτελεί, 

ώς άπεδείξαμεν, τό διακριτικόν τής 'Ανατολής σημείον- διά τοΰ

το δέ, ένώ ό άπολυτισμός είναι ή κατά τήν Ανατολήν φυσική 

τών πραγμάτων κατάστασις, είναι παρά τοϊς δυτικοϊς έθνεοι 

προσωρινόν γεγονός ώς οί σεισμοί καί ή πανώλης.

Ταΰτα καί ό Κωνσταντίνος συναισθανόμενος, έννόησεν δτι ή 
ρίζα τής εξουσίας του ύπήρχεν είς τάς άνατολικάς τοΰ εκτετα

μένου αύτοΰ βασιλείου έπαρχίας' δτι έκεϊ ό θρόνος του ητο 

οτερεώτερος* δ τ ι έκεϊ επομένως έπρεπε νά μεταφερθή ή έδρα 

του. Δεν άμφιβάλλομεν δέ νά πιστεύσωμεν δτι, άν ό Κωνσταν

τίνος δέν έφοβεϊτο ν' άπομα/.ρυνδνί παραπολΰ άπό τό κέντρον 

τής έπικρατείας του, είς τήν πατρίδα αύτήν τοΰ δεσποτισμοϋ, 

είς τά  ένδότερα τής ’Ασίας ήθελε στήσει τόν θοόνον του, έπί 

τών Ερειπίων τών ά,ακ'όρων τοΰ Μεγάλου Βασιλέως, τοΰ ό·
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ποιοι» έπροσπάθει νά μιμηθ/j τήν παντοδύναμον εξουσίαν καί τ ’ 

αύλικά έθιμα.

5 -

Τοιουτοτρόπως ή ’Ελλάς, ή πατρίς αΰτη της ελευθερίας, εύ· 

ρέθη το κέντρον τής απολύτου μοναρχίας τών απογόνων τοϋ 

Κωνσταντίνου. Τό άπό την αυλήν των έξερχόμενον δουλικόν 

πνεϋμα, τ ’ ανατολικά έθιμα είς τάς σχέσεις τών υπηκόων πρός 

τόν ηγεμόνα, τά  όποια ούτοι έφιλοτιμήθησαν νά είσαγάγωσι, τά  

εσωτερικά δυστυχήματα, αί είσδρομαί τώ ν βαρβάρων, έπνιξαν 

βαθμηδόν τοϋ αρχαίου ελληνισμού τήν φύσιν. ’Ενώ τό αίσθημα 

τής ατομικότητας ύπερυψοΰτο είς τήν Ευρώπην, είς τήν ’Ελ

λάδα έμηδενίζετο· ένώ τά  ευρωπαϊκά έθνη π ιστά  είς τήν κα

ταγωγήν των καί είς τήν αποστολήν τής δύσεως, συνέτριβον 

καθ’ ημέραν κρίκον τινά τών «λύσεων της ατομικότητας ταύτης, 

ή ’Ελλάς έξ εναντίας έβυθίζετο καθ’ ημέραν περισσότερον είς τής 

Ανατολής τό πνεύμα, καί, ώς είς νεκρικήν σινδόνα, περιετυ- 

λίσσετο είς τόν ανατολικόν πολιτισμόν..

Εντεύθεν, καί όχι έκ τών θρησκευτικών ερίδων, έγεννήθη ή 

μεγάλη μεταξύ Δύσεως καί 'Ελλάδος κατά τούς χρόνους τών 

Βυζαντινών αντιπάθεια, ήτις υπήρξε πρόξενο; όλων τών τής 

Ελλάδος δυστυχημάτων, αντιπάθεια τής όποιας οί τελευταίοι 

σπινθήρες έμφωλεύουσιν άκόμη εις τινας καρδίας ένθεν καί ένθεν 

τοϋ Αδριατικοϋ κόλπου»

Καί τωόντι, πώ ς ό Δυτικός δέν έπρεπε νά περιφρόνηση, τόν 

Βυ,αντινόν, πώς ό βυζαντινός δέν έπρεπε νά μισήση τόν Δυτι

κόν; 'Η  άπλή περιγραφή τοϋ αντιθέτου χαρακτήρας τής τότε 

βυζαντινής καί δυτικής κοινωνίας, θέλει μας πείσει οτι τό πράγ

μα δέν ήδύνατο άλλως πως νά έχη, ότι ή μεταξύ ’Ελλάδος καί 

Δύσεως αμοιβαία αντιπάθεια δέν προήρχετο άπό τινα θρησκευ

τικά  δόγματα, άλλ’ άπό τήν διάφορον τοϋ πολιτισμού φύσιν.

Ας ύποθέσωυ.εν σταυροφόρον τινά ιππότην διά τής τότε Κων~
14*
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βταντινουπόλεως διαβαϊνοντα* είς κάδε βήμα έπρεπε ν' άπαν» 

τήσνι ούτος τήν είς εαυτόν άντίθεσιν.

’Ενώ είς τήν Ευρώπην ό βασιλεύς ήτον ό πρώτος μεταξύ τώ ν 

εύγενών, καί έκαστος εύγενής έβλεπεν αύτόν ώς όμότιμόν του 

(pa ir) (α), εις τό  Βυζάντιον ό βασιλεύς ήτον είδος επιγείου 

θεού· δταν ό Βυζαντινός προσήρχετο ένώπιόν του, μή δυνάμενο; 

νά ύποφέρνι τάς άπό τό  πρόσωπον αύτοΰ έκπεμπομένας ακτίνας, 

ά γγ ιζε  μέ τό μέτωπόν του τό έδαφος, καί έδείκνυε δ ιά  τ ί ς  ύλ ι- 

χ/,ς προσκυνησεο^ς την ηθικήν αύτοΰ έξουδένωσιν.

'θ  έξουδενίζων δέ τοιουτοτρόπως έαυτόν έμπροσθεν τών άλ

λων, δέν ήδύνατο νά έχη αύτός ούτος πρός έαυτόν σέβας· ώς 

έκ τούτου δέ ή ί π π ο τ ι κ ή  τ ι μ ή  (honneur chevaleresque), 

τουτέστιν ή πρός έαυτόν ύπόληψις τοΰ ατόμου, τό αίσθημα εκεί

νο είς τό όποιον ό Αυτικός τό παν έθυσίαζεν, έπρεπε νά η ναι 

ε ί; τούς Βυζαντινούς άγνωστος η γελοία, ' θ  λ ό γ ο ς  τ ή ς  τ ι 

μ ή ς  (p a ro le  d  honneur), τοΰ αισθήματος τούτου τέκνον, ή  

ακράδαντος αύτη βάσις είς τά ς μεταξύ Δυτικών συναλλαγάς, ό 

λόγος έκεϊνος ό παρέχων μεταξύ αύτών περισσοτέραν έγγύησιν 

άπό πάσαν άλλην ασφάλειαν η υποθήκην, ητον ώσαύτως, κ ατ’ 

άναγκαίαν συνέπειαν, άπλοΰν μεταξύ Βυζαντινών παίγνιον· είς 

τρόπον ώστε δέν είχον άδικον οί σταυροφόροι παραπονούμενοι 

πολλάκις κατά  τής αύτών απιστίας.

' ί ΐ  μονομαχία, τέλος, ή έσχάτη αύτη υπερβολή της αρχικής 

ιδέας τοΰ δυτικού πολιτισμού, δ ι ής τό άτομον έαυτόν μόνον έ- 

πεκαλεΐτο . έκδικητήν καί κριτήν είς τάς μετά τών άλλων δια

φοράς, έπρεπε νά φανη είς τού; Βυζαντινούς έθιμον βάρβαρον καί 

αποστροφής άξιον· ή άποποίησις δέ αύτών τού νά προστρέξωσιν 

είς τοιοΰτον μέσον άνορθώσεως τών παραπόνων τών σταυρο-
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τρόρων, ν,ϋξανε πάλιν τ/,ν πρός εκείνους βαθεϊαν περιφοό νησιν 

αυτών.

Η γενική λέξις ύφ ^ν οί Βυζαντινοί συγκατέτασσον άπαντα τά  

έσπέρια εθνη, θαυμασίως έκοράζει τάς άντιθέσεις ταύτας. Φ ρ ά γ 

χ ο ς  σημαίνει ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς ,  ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς ·  δλαι δέ αί μέχρι 

τούδε έκτεθεΐσαι διαφοραί και αντιθέσεις πηγάζουν άπό τήν 

παρά τοΐς έσπερίοις επικρατούσαν άρχήν τής ελευθερίας, τής 

ανεξαρτησίας τοϋ ατόμου. . -

Η έξουδένωσις τής ατομικότατος τών υπηκόων ενώπιον τής 

αύτοκρατορικής θελήσεως έπέφερε πρός τοΐς άλλοις και τό άπο- 

τέλεσμ,α, οτι δλα τά  πολιτικά ζητήματα /σαν έξηρημένα τής 

τοΰ λαοΰ συζητήσεως· ό δέ ανθρώπινος νοΰς άπό τήν γήν έςω- 

ρισμένος, εύρισκε τον ουρανόν ώς μόνον τής δραστηριότητα; αύ

τοΰ καταφύγιον’ εντεύθεν αί θεολογικαί έριδες αϊτινες έπησχό- 

λουν τό κοινόν τής Κωνσταντινουπόλεως καί είς αυτούς άκόμη 

τούς κρισίμους καιρούς, καθ’ οϋς τό κράτος έτρεχε τούς μεγαλη- 

τέρους κινδύνους. Μέ ποιον περιφρονητικόν όμμα παρετήρουν 

ταΰτα  οί σταυροφόροι, παρ οίς τών εύγενών έργον και καθήκον 

■ησαν ό πόλεμος καί τά  δημόσια πράγματα, τ ά  δέ θεολογικά 

ζητήματα  άφίνοντο άποκλειστικώς εις τών κληρικών τήν αρμο

διότητα!

’Αλλά κα ί είς τόν ούρανόν άκόμη έφεραν οί Βυζαντινοί τάς 

μικροπρεπείς ιδέας των, καί επομένως αντί τών μεγάλων κατά  

τούς πρώτους τοΰ Χριστιανισμού αιώνας συζητήσεων, αϊτινες 

τόσον συνετέλεσαν εις τήν άνάπτυξιν τών θείων αύτοΰ δογμά

τω ν, ούτιδαναί θεολογικαί φιλονεικίαι διαιρούσαν τ ά  πνεύματα 

πρός μεγίστην της αληθούς θρησκείας βλάβην.

Μία μόνη έξ αύτών, ήτις έπησχόλησε χρόνους πολλούς τήν Βι> 

ζαντινήν αύλήν, τ) jr tp t .Ίροοχντήο ίω ς τω ν  ά γ ιω ν  t i x o r u r  

είναι αξία νά έπιστήση την προσοχήν μας, ώς γεννήσασα μέγι 

στα  αποτελέσματα, καί ώς κάλλιστα ζωγραφούσκ τήν τότε κα - 

τάστασιν τοΰ ελληνικού πνεύματος.
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6.

Το περί εικόνων ζήτημα αφορά συγχρόνως καί τήν Θρησκείαν 
καί την τέχνη ν  όθεν πρός κατάληψιν αύτοΰ πρέπει πρότερον νά 

έξετάσωμεν τήν τών καλών τεχνών πρός τήν θρησκείαν cy έσιν.

Τρεις περιόδους δύναταί τις νά διακρίνν) είς τήν τής τέχνης 

ιστορίαν, τρεις επόψεις ϋφ’ δς ή τέχνη δύναται νά συλλαβή τήν 

πρός τό απόλυτον σχέσιν τοΰ ατόμου, τήν ά ξ ίχ ιτ ε χ το η χ ή ν  δη

λαδή, τήν π Λ α σ τ ιχ η ν  καί τήν γρ α φ ικ ή ν .

Κ αί εις μέν τήν αρχιτεκτονικήν περίοδον, ή ανθρώπινη μορφή, 

τό κατ’ έςοχήν σύμβολον τής άνθρωπίνης ατομικότητας, ακόμη 

δέν αναφαίνεται· ή τάξις καί αρμονία τών κιόνων, τών τοίχων, 

τώ ν θόλων, ή εύουθμία τών έκ τών διαφόρων τούτων τής οι

κοδομής μερών σχηματιζομένων ευθειών καί καμπύλων γραμ

μών, μ ιμείτα ι μάλλον τόν μέγαν τής φύσεως κόσμον ή τόν μ ι ' 

κοόκοσμον, τόν άνθρωπον. Καθώς δέ ό φυσικός κόσμος μόλις 

συντελεσθείς έφαίνετο ποοσδοκών τήν κορωνίδα τής πλάσεως, 

τόν άνθρωπον, ουτω καί ό ναός, είς τήν πρώτην ταύτην περίο

δον, ύψόνει πρός τόν ούρανόν τάς σ τ  ή .Iας  του, ώς ΐκετικάς 

χεΐρας, άναζητών τό ώραιότερον αύτοΰ κόσμημα, τά άγαλμα, καί 

επικαλούμενος ούτω τήν π Λ α ο τ ιχ η ν  τής τέχνης περίοδον.

Κ αί τωόντι, καθώς ό θεός τί) έβδομη ημέρα άπό αρχιτέκτονας 

έγινε πλάστης, ουτω καί εις της τέχνης τήν γένεσιν διαδέχεται 

τόν αρχιτέκτονα ό πλάστης. 'Η  μορφή εκείνη, τήν όποιαν ό θεός 

ένετύπωσεν είς τό χώ μα κατ’ εικόνα αύτοΰ καί όμοίωσιν, ή θεία 

αύτη μορφή, παλαίσασα πολύν καιρόν με τήν απειθή δλην, θριαμ· 

βεύει τέλος διά τής χειρός τοΰ Φειδίου, καί απεικονίζεται, ώραία 

ώς έξήλθεν άπό τάς χεΐρας τοΰ θείου πλάστου, είς τό ελληνικόν 

άγαλμα. Τήν συνταύτισιν ταύτην τής πλαττούσης καί τής π λ α τ- 

τομένης άτομικότητος έξέφρασαν θαυμασίως οί "Ελληνες διά τοΰ 

μύθου τοΰ Πυγμαλίωνος.

Καθώς δμώς είς τήν πρώτην περίοδον ατελής έφαίνετο 6 ναός
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ϊίς εαυτόν μεμονωμένος, ούτω καί τό ελληνικόν άγαλμα φαίνεται 

επίσης άτελες είς τόν αποκλειστικόν εγωισμόν του. II πλαστική 

τέχνη ώς έκ τής περιωρισμένης φύσεώςτης δέν δύναται ειμή μόνον 

τό άτομον νά παραστήστι και νά έκφράστ)· διά τοΰτο ή”ον αναγ

καία τρίτη τής τέχνης άνάπτυξις, έκφράζουσα τήν ενωσιν τής άρ- 

χιτεκτονικής και τής πλαστικής, τόν κόσμον καί τόν άνθρωπον, 
τό πλήθος καί τήν ατομικότητα.

Η Γραφική δύναται νά όνομασθϊ) ή χ α τ  εtfiX h r τ ί γ ν η ,  ώς 

πληρούσα τόν μέγαν τούτον τής τέχνης σκοπόν. Είς τήν γραφικήν 

τό ύπερήφανον άγαλμα συναισθανόμενον τοΰ εγωισμού του τήν ερη

μιάν, άποσύρεται καί γίνεται έν μέ τήν επιφάνειαν τήν όποιαν 

πρότερον έπεοιφρόνει* άλλά πόσα δέν άποκτά διά τής έκουσίας 

ταύτης θυσίας προτερήματα! ποιον ιδανικόν κάλλος δέν περιχέει 

τό άνθρώπινον πρόσωπον, άπαλλαχθεν ούτως άπό τήν υλικήν καί 

σαρκικήν, οΰτως είπεΐν, τής πλαστικής τέχνης μορφήν! "Ολα τοΰ 

Ηλίου τά  χοώματα υπάρχουν ήδη εις τήν διάθεσιν τοΰ καλλιτέ

χνου περιωρισμένου πρότερον εις τό μονότονον τοΰ μαρμάρου χρώ

μα· ό'λα τ  άπειρα τής πλάσεως αντικείμενα δύναται ήδη νά μιμηθή 

ουτος καί καθ’ έκαστα καί είς τούς άπειρους αύτών συνδυασμούς* 

ή παντοδύναμος γοαφίς του δύναται νά παραστήστι τόν κόσμον καί 

τόν άνθρωπον, τ ’ άτομα καί τά  πλήθη, τό πεπερασμένον καί τό 

άπειρον.

Είς τάς τρεις ταύτας τής τέχνης περιόδους αντιστοιχούν ακρι

βώς καί τρεις τής θρησκείας μορφαί.

Καί εις μέν τήν πρώτην τής θρησκείας μορφήν, τήν ’Ανατολικήν, 

ό άνθρωπος είναι άκόμη βεβυθισμένος εις τό άπόλυτον, καί κάθε 

βήμα αϋτοϋ διά νά έκτυλιχθή έντεύθεν καί ν’ άποκτήση άνεςάρ- 

τητον ΰπαρξιν, τόν φαίνεται άμάρτημα καί βεβήλωσις. Ο θεός 

παρίσταται ώς ον φθονερόν καί μνησίκακον, τοϋ δποίόυ ή έκδίκη- 

σις εκτείνεται μέχρις έβδομης γενεάς· ό φόβος, καί ό'χι ή άγάπντ» 

είναι ό χαλινός δί ού διοικεί τήν άνθρωπότητα. Ο άνθρωπος εί

ναι τοΰ θεού τό άνδράποδον· χρεωστεϊ επομένως πρός αύτόν
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δουλικήν ΰπβχβήν ή παραμικρά αύτοΰ προσπάθεια τοϋ νά έννοή- 

<5η τόν λόγον τοΰ νόμου, είναι ανταρσία, είναι αμάρτημα. ΙΙώς 

λοιπόν ό θεός ούτος αδύνατο νά έπιτρέψνι νά λατρεύεται ύπό τήν 

μορφήν τής παρ «ύτού μισουμένης ατομικότητας; Λιά τοϋτο ν) 

διά  τής ανθρώπινης είκόνος παράστα<τις τοΰ θεοϋ θεωρείται ώς τοΰ 

θείο»· βεβήλφσις καί περιφρόνησις* τόν ναόν, τόν οίκον τοΰ θεοϋ, 

κατοικεί αύτός ό αόρατος θεός καί δχ ι ή υλική αύτοΰ παράστασις.

Τήν πρώτην ταύτην της θρησκείας μορφήν διαδέχεται ή έκ δια

μέτρου αντίθετος* ή κατ ' εξοχήν ' Ε Λ 1> \γιχή· Ο άνθρωπος, ό 

πρφην έντρομος τοϋ θεοϋ δοΰλος, διώκει ήδη αύτόν άπό τόν θρόνον 

του, καί εγκαθιδρύει «ύτός έαυτόν μέ τάς ιδέας και τά  πάθη τής 

τής γης, είς τά  ούράνια δώματα. Ο ελληνικός “Ολυμπος είναι ή 

ελληνική κοινωνία· ό ούρανός γίνεται ό καθρέπτης της γης* ή άν- 

θρωπίνη άτομικότης μήν έπαρκουμένη είς τοΰ κόσμου τούτου τήν 

κατάκτησιν, θέλει καί τόν άνω κόσμον εις αυτήν υποχείριον.

Καί ιδού ή τέχνη, πιστή τής θρησκείας όπαδή, αμέσως έκφρά- 

ζουσα τών θρησκευτικών ιδεών τήν μεταβολήν. Οί κολοσσαϊοι τής 

Ανατολής ναοί συστέλλονται ούτως είπεΐν ύπό τόν ελληνικόν ήλιον, 

καί λαμβάνουν αναλογίας μάλλον άνθρωπίνας, ώσάν συναισθανό

μενοι ότι δέν είναι πλέον ό οικος τοϋ θεοΰ, αλλά τοΰ θεοποιουμέ- 

νου ανθρώπου* καί ιδού εγείρεται έπί τοΰ βωμοϋ ό άνθρωπος-θεός, 

τό  ελληνικόν άγαλμα, έν ω ό ελλην λατρεύει τόν ίδιον έαυτόν 

του. Καθώς δέ είς τήν ανατολικήν τέχνην τοσαύτη είναι τής αρ

χιτεκτονικής ή υπεροχή, ώστε καί αύτά τής γλυπτικής καί τής 

γραφικής τ ά  έργα έχουν αρχιτεκτονικόν ύφος (α), ούτως είς τήν 

ελληνικήν τέχνην, τής πλαστικής ό χαρακτήρ αναφαίνεται καί είς 

τάς οικοδομάς καί είς «ύτούς τών ζωγράφων τούς πίνακας (β).

Πόσον όμως ατελής δεν είναι ακόμη ή θρησκεία είς άμφοτέρας 

τάς μορφάς ταύτας! καί είς αύτήν καί είς εκείνην ό θεός καί ό
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άνθρωπος παρίστανται ώς αντίθετα δντα· είς τήν άσεβή ταύτην 
μάχην τοϋ οϋρανοΰ καί της γης, ποτέ μέν ή γή γίνεται τοΰ ούρα- 
νοΰ παράρτημα, ποτέ δέ ό ουρανός τής γής* καί έν τώ μέσω τής 
πάλης ό άνθρωπος δέν δύναται νά ηναι εϊμή τύραννος ή άνδράποδον.

'θ  Χριστιανισμός τέλος, ή τρίτη τής θρησκείας άνάπτυξις, εννοεί 
καί τόν θεόν καί τόν άνθρωπον, καί συμφιλιώνει αύτόν μ’ εκείνον 
διά τοϋ νόμου τής αγάπης. Ένώ πρότερον ό άνθρωπος δέν ήδύνατο 
νά όνομασθνί υιός τοϋ θεοΰ, ήδη όθεός γίνεται υιός τοϋ ανθρώπου, καί 
διδάσκει τούς ανθρώπους νά λέγουν αύτόν· πάτερ ι)μων ό έν  τοΐς  

ον p a r o le  ένω πρότερον ό θεός δέν έπέτρεπε τήν διά τής άνθρω
πίνης είκόνος παράστασίν του, γίνεται ήδη αύτός ούτος άνθρωπος· 
ένω πρότερον ό άνθρωπος ήτο τής θείας οργής τό άντικείμενον, 
•ήδη ό θεός αύτός χύνει υπέρ αύτοΰ τό πολύτιμον αίμά του.

Ποία δέ άλλη τής τέχνης μορφή δύναται νά παραστήση καί νά 
έκφραση πληρέστερα τήν χριστιανικήν ταύτην ιδέαν παρά τήν 
γρ α φ ικ ή ν , 'Η γραφική είναι ή κατ’ έξοχήν χριστιανική τέχνη· 

καί διά μόνου τοΰ χριστιανισμοΰ έδιδάχθη αυτη τόν αληθή αύτής 
χαρακτήρα α P arti du principe exclusivement spirituaHste de 
la vie, pour em brasser plus ta rd  la vie cntiere, le Christiani- 
sme engendra d ’abord un a r t exclusivement ideal, et tendit a 
to u t rapporter a la peinture qui, ne produisant que des ap

paritions de lum iere et de form e, sans corps palpabe et 
r6el, est par essence le plus m ystique de tous les arts, le plus 
ap p ro p rii au caract^re su rnatu re l dn nouveau culte. Ain- 
si r  a r t du C hrist, en quelque sorte tou t peintre, qui de- 
vait au moyen 4ge tran sp o rte r le vague, 1’ £thir£, les loin- 
tains et les illusions du pinceau jusque dans Γ architectu

re, se s£para des Γ origine d une maniere tranchante d’ 
avec Γ a r t tou t plastique, tout palpable de 1 antiquity gre* 
cque qui s’ £tait englouti dans la sculpture (a).

(a) R o b e r t ,  de Γ a rt chretien, εις τήν G azette de France
τών 22 Φευρουαρίου 1835.
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’Εςαιτοΰμεθα συγγνώμην άπό τούς άναγνώστας διότι ήναγ· 

κάσθημεν νά προτάζωμεν τών αρχών τούτων τήν άναπτυςιν* 

άλλά νομίζομεν δτι διά μόνων αύτών δΰναται νά έννοηθνί δτι ή 

έπ ί των Βυζαντινών άκμάίδσα αΐρεσις τών είκονομάχων δέν η- 

τον άνθρώπων τινών κακοβουλία καί αυθαιρεσία, άλλά τών πραγ

μάτων αύτών συνέπεια· δτι τήν αΐρεσιν ταύτην έπρεπε νά έναγ* 

καλισθοΰν ασμένως, ώς καί πραγματικώς τήν ένηγκαλίσθησαν, 

οί αύτοκράτορες τ ί ς  Κωνσταντινουπόλεως, καί δτι διά ταύττ,ς 

έπρεπε νά γεννηθούν αί πρώται αίτίαι τοΰ μεγάλου σχίσματος 

τοΰ ανατολικού καί δυτικοΰ καθολικισμού.

Είναι φανερόν δτι ή Βυζαντινή πολιτεία  οΐα παρ’ ί,μών ανω

τέρω περιεγράφν;, /τον  είς άντίφασιν μέ τήν ουρανίαν χριστιανι

κήν πολιτείαν. Ενώ ό είς τόν ουράνιον θρόνον καθ/μενος ©εός 

/τον  ό θεός τ ί ς  αγάπης, ό τόν θρόνον της γης κατέχων βασιλεύς 

έδιοίκει τούς ύπηκόους του διά τοΰ φόβου καί τ ί ς  σιδηράς τοΰ 

δεσποτισμοΰ ράβδου· ενώ οί άνθρωποι ησαν τοΰ θεού τέκνα, /σαν 

τοΰ βασιλέως ταπεινότατα ανδράποδα· ενώ συνγ,σθάνοντο τήν 

αξίαν των ενώπιον τοΰ ουρανίου θεού, έπρεπε νά έξουδενισθοΰν 

έμπροσθεν τοΰ επιγείου αϋτοΰ αντιπροσώπου· έν ένΐ λόγω , ένώ 

έν τοϊς ούρανοϊς ύπίρχεν ή χριστιανική πολιτεία, ήκμαζεν επ ί 

τ ί ς  γ ίς  ή ασιατική π ο .Ια ε ία .

Η άντίφασις αυτη δέν έδύνατο έπ ί πολύ νά διαρκέσει· γι 

λογική, ή τις είναι ό ύπέρτατος τών πραγμάτων κυβερνήτης, έ

πρεπε νά τήν καταστρέψν). Κ αί είς μέν τήν Δύσιν δπου τό εκ

κλησιαστικόν στοιχειον εύρέθη, διά λόγους μή δυναμένους νά 

εκτεθούν ενταύθα, τοΰ κοσμικού ίσχυρότερον, ή εκκλησιαστική 

πολιτεία, της ουρανίας άπεικόνισμα, βαθμηδόν έμόρφωσε καθ 

όμοίωσίν της καί τήν κοσμικήν πολιτείαν· ήθελε δέ είσθαι 

Ιργον σπουδαιότατον καί ώραιότατον ή έξέτασις τοΰ τρόπου, 

δι ου ύπό τήν επιρροήν τών χριστιανικών ιδεών εμοροώθη καί
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άνεπτύχ Or, ή εις τους αρχαίους καί είς τους ανατολικούς άγνω

στος συνταγματική μοναρχία.

Είς τό Βυζάντιον δέ ό'που ή βασιλεία είχε διατηρήσει με 

γάλην έπ ί τής εκκλησίας επιρροήν, έπρεπε νά συμβή ολωσδιόλου 

τό εναντίον ό ουρανός έπρεπε νά συμμορφωθή μέ τήν γην, εις 

τρόπον ώστε ό βασιλεύς νά βλέπνι έν αύτώ ώς έν καδρέπτνι 

τή ν άπόλυτον εξουσίαν του.

’Α λλά πρός τόν σκοπόν τοϋτον έπρεπεν ό Χριστιανισμός ν’ 

άποσυρθή πρός τόν Μωσαϊσμόν, έπρεπεν ό θεός τής αγάπης, ό 

θεός τής καινής διαθήκης, νά γίνν) τής παλαιάς διαθήκης ό αυ

στηρός καί αδυσώπητος θεός* έπρεπεν ή άνθροιπίνη άτομικότης 

εί; τήν κοινωνίαν έξουδενωδεΐσα καί είς τόν ναόν νά έξουδενωθή* 

έπρεπεν επομένως καί ή τέχνη άπό τήν γραφικήν είς τήν αρχι

τεκτονικήν μορφήν νά οπισδοδρομήση,· έπρεπεν έν ένί λόγω οί 

αϋτοκράτορες νά γίνουν εϊκονομάχοι.

Η δέ ευκολία μέι τήν όποιαν επέτυχαν τόν σκοπόν των άπο* 

δεικνύει πόσον βαδέως εΤχεν ό δεσποτισμός διαοδείρει τήν ελληνι

κήν κοινωνίαν. Μία σύνοδος έκ 3 3 8  επισκόπων συγκείμενη πα - 

ρεδέχδη καί καδιέρωσε τά  νέα αΰτοκρατορικά δόγματα, καί ό 

κατά τών άγιων εικόνων καταστρεπτικός πόλεμος ήρχισε καθ’ 6- 

λην τήν εκτασιν τοΰ Βυζαντινού βασιλείου.

’Αλλ’ άν ή Ε λλά ς, ή πατρίς τών καλών τεχνών, ύπετάσσετό 

τόσον ευκόλως εις τάς βανδαλικάς ταύτας διαταγάς, ή Δύσις έξ 

εναντίας, ό'που ή έκ τής Έ λ/άδος διωχθείσα άτομικότης είχε κατα- 

φύγει, άμα είδε προσβαλλομένας τάς παρ’ αύτής προσκυνουμένας ει

κόνας, αμέσως έσηκώδη πρός ΰπεράσπισιν αύτών. Τότε κατά πρώ

τον ή ’Ιταλία  άπετίναξε τόν ελληνικόν ζυγόν· τότε κατά πρώτον 

οί ’Αρχιερείς τής Ρώμης έκηούχθησαν ανεξάρτητοι άπό τόν βυζαντι

νόν θρόνον καί έθεσαν τά  θεμέλια τής κοσμικής αύτών εξουσίας, (α)
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Τοιαΰτα υπήρξαν τ ’ αποτελέσματα τής τών είκονομάχων αίρε- 

σεως, διότι ή αΐρεσις αΰτη ήτον ούτως είπεϊν τό σύμβολον τής 

μεγάλης μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως διαφορας καί άντιθέσεως.

Είναι μέν αληθές δτι ή χριστιανική ιδέα έπ ί τέλους ένίκησεν 

είς τήν Κωναταντινούπολιν, καί οί άγια ι εικόνες μ ετά  πολυετή 

καταδρομήν έστόλισαν έκ νέου τόν οίκον τοΰ θεοΰ· άλλ’ έντοσούτω 

ό τύπος τής βυζαντινής έποχής τώ ν καλών τεχνών συγ/ρινόμενος 

μ έ  εκείνον τόν όποιον εδωκεν είς αύτάς Ραφαήλ ό έξ Ούρβίνου, ά ' 

ποδεικ,νύει τρανότατα πόσον τής άτομικότητος τό αίσθημα εμεινε 

παρά τοϊς Βυζαντινοϊς άλυσόδετον.

8.

Αέν είναι λοιπόν απορίας άξιαν άν έπ ί τής σταυροφορικής επο

χής, καθ’ ην ή Ευρώπη καί ή "Ελλάς ήλθαν κατά πρώτον είς 

συγκοινωνίαν μεταξύ των, άμοιβαΐον μίσος κατέλαβε βυζαντινούς 

καί σταυροφόρους· μάλιστα  δέ απορίας άξιον ήθελεν είσθαι τό ε

ναντίον αποτέλεσμα. Τό δέ μϊσος τοΰτο επρεπε νά φέοη ώς άναγ- 

καίαν συνέπειαν τήν διά τώ ν σταυροφόρων καταστροφήν τοΰ Βυ- 

ζαντινοΰ βασιλείου. Οί σταυροφορικοί πόλεμοι ησαν αύτή ή αρ

χαιότατη καί πάντοτε νέα τής Αύσεως κατά  τής ’Ανατολής 

πάλη· τό ίδιον αίσθημα τό ώθησαν τούς "Ελληνας κατά τών 

Περσών, τόν ’Αλέξανδρον κατά  της Ασίας, τό  αίσθημα εκεί

νο τό  όποιον έδιοικοΰσε πρός τήν άγνωστον Ανατολήν τήν 

πρώραν τοΰ πλοίου τοΰ Κολόμβου καί τοΰ Βάσκου Δεγάμα, 

τό  όποιον έφερε τόν Ναπολέοντα είς τάς πυραμίδας, τό αίσθημα 

εκείνο δ ι ού εκπυρσοκρότησαν σχεδόν αύθορμήτως τά  κανόνια τοΰ 

Κοδριγκτώνος κατά  τήν μεγάλην ήμέραν τής έν Νεοκάστρω ναυ

μαχίας, τό  αύτό τοΰτο αίσθημα εσπρωξε τήν Ευρώπην ολόκληρον 

νά πολεμήσ·/] τήν ανέκαθεν μισουμένην ’Ανατολήν έπ ί τοΰ τάφου 

τοΰ Σωτήρος. Διαβαίνουσα δέ ή Εύρώπη διά τής ’Ελλάδος ειδεν 

δτι καί ή Ελλάς ήτον Ανατολή, καί διά τοΰτο είς τής Ανατολής 
τήν καταστροφήν συμπεριέλαβε καί αύτήν.
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Τότε δέ τήν πρός τόν δυτικόν πολιτισμόν άχρι τοΰδε ερμη

τικώς κεκλεισμένην Ε λ λ ά δ α  διά μιας έπλυμμήρησαν τής Δύσεως 

οί θεσμοί καί τά  έθιμα. Ο φράγκος βαρώνος ώκοδόμησε_ τόν 

κροσσωτόν πύργον του, καί ΰψωσε τήν σημαίαν του έπ ί των 

ερειπίων της ελληνικής αρχαιότητος· τό φεουδικόν σύστημα 

τό  διά τής αμοιβαίας πίστεως κανονίζον τάς μεταξύ κυρίου 

καί νπα Λ .ίή Λ ου  σχέσεις διεδέχθη τό βυζαντινόν τό έπ ί τοϋ α

μοιβαίου φόβου καί τής αμοιβαίας δυσπιστίας στηριζόμενον* αί 

Δρυάδες καί οί.Φαϋνοι ήκουσαν έκπεπληγμένοι άπό τά  βάθη τών 

δασών των .νέους αγνώστους ήχους, τούς ήχους τών ίπποτικών α

γώνων, τήν κλαγγήν τής σάλπιγγας, τήν σύγκρουσιν τών τεθωρα

κισμένων ίππων, τάς λόγχας συντριβομένας έπ ί τών άσπίδων τών 

ιπποτών καί τάς άνευφημ.ίας τάς άποδιδούσας είς τοϋ ναητοϋ τήν 

ερωμένην τής ώραιότητος τόν στέφανον, “ί ϊ  πόσον διάφορος ήθελεν 

άποβή τής Ελλάδος ή τύχη, αν αί ιπποτικαί άοεταί έμβολιάζον- 

το τότε μονίμως είς τόν ελληνικόν πολιτισμόν! άν έτελοϋντο τότε 

τής Δύσεως καί τής Ελλάδος οί γάμοι!

Α λλ’ ή θεία πρόνοια ειχεν άλλως πως διατάξει· ή Ε λλάς, ή 

πατρίς αυτη τοϋ λόγου, διά μόνου τοΰ λόγου έπρεπε νά έπανέλθ·/) 

είς τήν χορείαν τών δυτικών εθνών καί όχ ι διά τής βίας καί τής 

κατακτησεως, διά τοΰ καλάμου τοΰ Κοραή καί ό'χι δ ιά  τής λόγ

χης τοΰ ιππότου τοΰ Μεσαιώνος.

Διά τοΰτο ή ίπποτική αΰτη εποχή παρήλθε χωρίς ν’ άφήσνι ί

χνος ούδέν, χωρίς νά τροπολογήσ-/] κατά παραμικρόν τόν έλληνικόν 

χαρακτήρα. Ο τήν Ε λλά δα  περιηγούμενος οδοιπόρος δυσκόλως 

δύναται νά ευρνι τόν τόπον όπου τό φεουδικόν φρούριον ΰψονε πρός 

τόν ούρανόν τάς επάλξεις του' άλλά δυσκολώτερον άκόμη δύναταί 

■τις ν’ άνακαλύψ·/) είς τήν ιστορίαν τ ά  ίχνη τής εποχής ταύτης τοϋ 

έλληνικοϋ μέσου αίώνος. Τ’ άγρια χόρτα καλύπτουν τοϋ φράγκου 

ιππότου τόν τάφον· τ ’ άγρια χόρτα τής λήθης καλύπτβυν τούς 

έρ<οτας αύτοΰ καί τ ’ άνδραγαθήματα.
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Πως δέ ήδύναντο τά  ξενικά ταΰτα στοιχεία νά ευρωσιν εντός 

τής 'Ελλάδος ϋποδοχήν, αν αύτά ταΰτα  τά  ελληνικά γράμματα, 

ή ένδοξος κληρονομιά τώ ν προγόνων, ειχον καταντήσει ξένα είς 

τήν πατρίδα το)ν; Τά μεγάλα τών προπατόρων μας ονόματα ή- 

κούοντο πάντοτε είς τών ρητόρων τά  γυμνάσια, άλλ’ έγρησίμευον 

μόνον είς τό νά καταστήσουν στρογγυλοτέρας και πομπωδεστέρας 

τάς φράσεις αύτώ ν τά αληθές της αρχαιότητας πνεΰμα είχεν δ- 

λωσδιόλου έκλείψει. Ήαράδοςον τωόντι φαινόμενο ν! “Αμα τά  έλ- 

ληνικά γράμματα  διω^θέντα άπό τήν πατρίδα των έπάτησαν 

τής δυτικής Ευρώπης τά έδαφος, μετέβαλον τοΰ κόσμου τήν κατά- 

στασιν καί είς μέν τήν \ r  εκατονταετηρίδα έγέννησαν τήν λεγο- 

μένην (ν,σκευτικήν μεταρρύθμισήν, είς δέ τήν ιζ' τήν φιλοσοφικήν 

τοΰ Καρτεσίου κίνησιν, είς τήν ιη’ τέλος πάντων, τήν Γαλλικήν 

έπανάστασιν· καί όμως αύτά ταΰτα  τά  γράμματα, ένόσω διέμενον 

είς τήν πατρίδα tcov, ώ ; τεταρΓ/ευμένα σώματα, ούδέν ίχνος ζωής 

έφανέοωσαν, ούδέν γενναΐαν αίσθημα ένέπνευσαν.

Δυνάμεθα ν άπορήσωμεν ήδη πλέον άν συγγραφείς τινες διά 

νά έξηγήσωσιν ίστορικώς τήν τοσαύτην τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος 

μεταβολήν κα ί πτώσιν, ήναγκάσθησαν νά ϋποθέσωσιν ότι ή πα- 

λαιά  φυλή εΐ^εν εντελώς έκριζωθή, κ α ί ό'τι αύτήν είχε διαδεχθή 

ξένη τις  ανατολική φυλή;

Αί στιγμαί τής ζωής τοΰ Βυζαντινού κράτους ησαν μετρημέναι* 

αναρίθμητα Οθωμανών πλήθη έπολιόρκαυν τήν πόλιν τού Κων

σταντίνου*

Χ ρ ϋ σ έ ΐ α  π α τ ή ρ  Ι τ ί τ α ι ν ε  τ ά λ α ν τ α *

ό δέ λαός έντρομος ΰψονε πρός τόν ϋψιστον τάς χεΐρας καί Ιλεγεν* 

itO t ίδ ό θ η  ή π ό Μ c έν  χ ιρ α ι  τώ ν  Λ α τ ίν ω ν  τώ ν  όνο μ α ζό ν-  

t ’.or το ν  Χ α ιο τ ν ν  κ α ι Θ εοτόκον, χ α ί μ ι) άπορ μ ιφ θ ώ μ ιν  έν  

r a t e  τώ ν άοίβώ ν π α .Ιά μ α ις"  τότε άναστάς είς τών μεγάλων, 

ό Μ ίνας Δοΰξ έφώναξε* x n u x to v  to z iv  id i l r  i r  μέοφ
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T7/c n o .lcuc  cpaxto.lior a o ijs o o r  Τούρκων rj xaM 'J tzpar  

Λατιηχήΐ  (α ).

Η εύχή έξεπληρώθη· ή δέ Βυζαντινή έποχή, άφοΰ συνήγαγε 

τάς τελευταίας της δυνάμεις διά νά έκφωνήστ) τήν τελευταίαν 

κατά τής Δύσεως κατάραν, έξηλείφθη άπό τήν βίβλον της ζωής διά 

τής αίματοσταγοΰς ρομφαίας τοΰ Μωάμεθ. —  Τετέλεσται!

9.
'Ο ταν συνοδεύωμεν τήν κηδείαν άποθχνόντος φίλου, πιστεύομεν 

μεν δτι ό θάνατος είναι νέας ζωής έναρξις, ό τάφος, νέας ύπάρξεως 

κοιτίς· άλλ’ ή παλιγγενεσία αΰτη διαφεύγει, τάς γήινους αισθήσεις 

μας. Τό πράγμα δμως δέν εχει ούτως ώς πρός τούς λαούς· δταν 

λαός τ ις  είς μεγάλους προωρισμένος σκοπούς μέλλει ν’ άναγεννηθ·?,, 

δυνάμεθα καί έντός τής νεκρικής αύτοΰ κατοικίας ν’ άκολουθήσω- 

μεν τής ζωής τήν πορείαν, καϊ νά βλέπωμεν τόν σκελετόν αύτοΰ 

όλίγον κατ’ όλίγον νέαν σάρκα ένδυόμενον, καί τέλος αΐροντα είς 

τούς ώμους τόν έπιτύμβιον λίθον.

“ΐίΟελεν εΐσθαι τοΰ προκεψένου μας άλλοτρία ή τοιαύτη μελέ

τη* μας άρκεϊ ήδη νά βεβαιωθώμεν δτι ύπό τήν έπιρροήν δύο με

γάλων στοιχείων ήρξατο, έξηκολούθησε καί έπραγματοποιήθη ή 

παλιγγενεσία αΰτη τοΰ ελληνικού έθνους.

Τό πρώτον αύτής στοιχεΐον είναι άναμφιβόλως ή ορθόδοξος ή- 

μών θρησκεία- είς αύτήν πρέπει ν’ άποδώσωμεν τήν διατήρησιν τής 

γλώσσης καί τής έθνικότητος η μ ώ ν δι’ αύτής ένετυπώθη εις τό μέ- 

τωπον τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ή σφραγίς τής αθανασίας.

’Αλλά τοΰτο δέν έξήρκει· ή θρησκεία έσυντήρει μόνον τό δέ έ

θνος είχεν ανάγκην καί προόδου διά  νά έζέλθ·/) άπό τήν οίκτράν 

αύτοΰ κατάστασιν. Τό δεύτερον τοΰτο στοιχεΐον άπετέλεσαν αί 

ΐδέαι τής Δύσεως.

Αί έσωτερικαί καταδιώξεις, τό έμπόριον, ό τής παιδείας πόθος, 

ΰπεχρέωσαν κατά καιρούς τό έκλεκτότερον μέρος τών Ελλήνων,

(α) Δούκχ; κ$ρ. λζ »
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νά έπισκεφθοϋν τά  βασίλεια τής Δύσεως. Εκεί, είς τήν καθημερινήν 

μ ετά  τών δυτικών συγκοινωνίαν, άπεκδύθησαν ούτοι όλίγον κ ατ 

όλίγον την βυζαντινήν πτωχαλαζωνίαν καί τήν πρός τήν Δύσιν 

αποστροφήν. Επανερχόμενοι δέ είς τήν πατρίδα τω ν καί συγκρί- 

νοντες τήν τοϋ έθνους κατάστασιν πρός έκείνην τών έσπερίων λα

ών συνησθάνθησαν τήν βαθυτάτην πτώσίν των, άλλά  συγχρόνως 

συνέλαβον τήν ελπ ίδα  τής άναγεννήσεως.

Τά δε ελληνικά γράμματα υπήρξαν τό ό'ργανον τής συμοιλιώσεως 

μεταξύ Ελλάδος καί Δύσεως, καθότι οί μέν δυτικοί ένεκα αύτών 

ήγάπτ,σαν τά  τέκνα τοιούτων προγόνων, οί δέ Έ λληνες διά τής 

μελέτης τών γραμμάτων τούτων ανέκτησαν τό άρχαϊον πρός τήν 

ελευθερίαν καί τήν δόξαν αίσθημα, έγιναν γ ρ ά γ χ ο ι  κατά τήν έτυ 

μολογικήν τής λέξεως σημασίαν, και κατεπεισθησαν ό'τι a t  νέαι 

εύρωπαϊκαί ίδέαι αί είς τήν 'Ελλάδα είσερχόμεναι δέν ήσαν παν

τελώς ξέναι, άλλ.’ απόρροια τής είς τήν Δυτικήν κοινωνίαν έμβο- 

λιάσεως τών έλληνικών γραμμάτων.

, 'θ  μέγας όμως της Δύσεως πρός τήν Έ λλάδά  διερμηνεϋς ΰπήρ- 

ξεν ό ’Α δ α μ ά ν τ ιο ς  Κ ο ρ α ή ς ' αύτός πρώτος εθεσεν επ ικεφ αλής 

τής έλληνικής φιλολογίας άντί τοϋ βαρβαρικοϋ οαριχ ίον  τόν είς 

τόν Μέγαν Δοϋκα τοσοϋτον μισητόν δυτικόν πίλον. ’Αναδεχθείς 

τήν ϊασιν τών αναρίθμητων τής έλληνικής φυλής πληγώ ν, είχε 

πάντοτε είς τό στόμα ώς πανάκειαν τήν λέξιν Ενρώ :τη. Τ η ν  Ε ύ · 

ρώ π ην  μ ιμ ή θ η τ ε , τ η ν  Ε υ ρ ώ π η ν  μ ε λ ε τ ή σ α τ ε ,  ά π ό  τ η ν  Ε υρώ 

π η ν  ΰ εο μ ο ν ς  χ α ί νο μ ο θ έτα ς  ζ η τή σ α τε ' τοιαϋται ήσαν αί τοϋ 

’Αδαμαντίου καθημεριναί παραινέσεις· δ ι αύτών ό νέος ουτος μυ- 

σταγωγός προσεκάλει τήν ελληνικήν νεολαίαν είς τής Δύσεως τά  

μυστήρια.

'Τπήρχον όμως δύο Εύρώπαι πρός άλλη'λας αντίθετοι, ή μέν 

συνθετική, ή δέ αναλυτική· ή Ευρώπη άφ’ ένός τοϋ Πασχάλη, τοϋ 

Βοσσουέτου, τού Σατωβριάνδου· ή Εύρώπη άφ’ ετέρου τοϋ Ρουσ- 

cw, τοϋ ’Αλαμζέρτου, τοϋ Βολταίοου. Πόσον ωραιότερα ήθελεν εΐ-
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βθαι τοΰ Κοραή ή δόξα, άν ήθελε κ ά μ ε ι. ότ·. εις τοΰ Β ε χ χ α ρ ίο ν  

τά  προλεγόμενα (α) συνεβούλευε τους έλληνας! άν τ ά ς  μ εΑ Ιο σ α ς  

μ ιμ ο ύ μ ενο ς  ήθελεν έκ τών δύο τούτων περιβόλων,έν οίς έχωρίζε- 

το ή Ευρώπη, ά π α τ θ ίο ε ι  τ ά  χ ρ ή σ ιμ α , καί ουτω διερμηνεύσει 

πρός τήν 'Ελλάδα πλήρη τόν εύρωπαΐκόν πολιτισμόν’!

’Α λλά πολλά σπάνιοι είναι οί άνδρες οί δυνάμενοι νά ύπεονική- 

σωσι τάς έξωτερικάς περιστάσεις ύπό τήν επιρροήν τών όποιων 

διήγαγον τόν πρώτον βίον. Ο Κοραης σύγχρονος καί θεατής τής 

Γαλλικής έπαναστάσεως, δέν ήδΰνατο νά διεομηνεύστι είς τήν 'Ε λ ' 

λάδα άλλ,ας ιδέας παρ έκείνας τής ©ιλοσοφίας τοΰ ιη αίώνος.

Λόξα μολοντούτο καί τιμή  είς τόν ’Αδαμάντιον! Αύτός μας ή- 

νοιξε πρώτος τής Αύσεως τάς πύλας, αύτός έδημιούργησε τό νεο

ελληνικόν πνεΰμα, αύτός προετοίμασε τήν έλληνικήν έπανάστασιν. 

*Αν καί τό εργαν του δέν ητο καθ' δλα εντελές, αύτός μόνος κα- 

τέστησεν εφικτήν είς τούς μεταγενεστέρους τήν τελειοποίησίν του.

Έ νώ δέ ό Κοραής έθετεν έν Παρισίοις τά  θεμέλια τοΰ μεγάλου 

τούτου επιχειρήματος, τά  τελευταία σπέρματα τοΰ βυζαντινού 

πνεύματος, καταπολεμούμενα άπό τάς νέας δυτικάς ιδέας, έσχη- 

μάτιζον άλλην σχολήν είς έκείνην ταυ, Κοραή άντίθετον (β). Χα- 

ρακτήρ τής σχολής ταύτης είναι ή άπό τώ ν βυζαντινών κληοονο- 

μηδεΐσα κατά τής Αύσεως αποστροφή· ή είς τήν ορθόδοξον ανατο

λικήν εκκλησίαν αύστηρά προσήλωσις καθιστα μέν τήν σχολήν ταύ

την είς άκρον άξιέπαινον· άλλ’ ό θρησκευτικός αύτής ζήλος δέν. 

έμπνέεται άπό τό αίσθημα τής χριστιανικής αγάπης, δέν έννοεϊ. 

τοΰ αίώνος τήν κίνησιν, καί διά τοΰτο μ ’ εχθρικόν δμμα ύποβλέ-

(α) 6 /  εχ3. σ. ιέ.

(β) Ό  τής σχολής ταύτης τελευταίος είς την Έλλάία άντιπρίσω-
*ος ελεγε προ ολίγου περί τοΰ Κοραή, ά ν ή ρ  . . . κ α τ ά  δ υ σ τ ο -  
y j a  ν 3. σ ο a ο ς π  ο λ λ ά κ ι ς ί) χ α κ ό σ ο ο ο ς  κ α ί  μ α τ α ι ό 
σ χ ο λ ο ς  π ε ρ ί  τ ο ύ ς  θ ό σ π ε σ ί ο υ ς  τ ή ς  Ε κ κ λ η σ ί α ς  θ ε 
σ μ ο ύ ς  κ α ι ν ο τ ό μ ο ς .

l a .
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πει όλα τοΰ έσπερίου ναός τά  έργα, ώς κατά  τ ι ς  ίεράς ημών θρη* 

ε/.είας επίβουλα.

’ΐδοϋ λοιπόν και ~ρό τ ι ς  έπαναστάσεως προετοιμαζόμενα τά  

δύο κόμματα, οϊ νέοι Δωριείς καί Ίωνες τής έλευθέρας Ελλάδος- 

ιδού καί προ τάς έπαναστάσεως οί δύο άγγελοι τής Ανατολές καί 

τής Δύσεως περί τοΰ γεννηθησομένου βρέφους άντιπαλαίοντες.

Τό βρέφος έγεννήθη ηδη· άς άκροασθώμεν με θρησκευτικήν προ

σοχήν τάς πρώτας αύτοΰ φωνάς, διά νά μάθωμεν ποιος έκ τών 

δύο αγωνιστών ένίκησε, ποιος έξ αύτών θέλει τοΰ επιβάλει τό  

όνομα.

Παράδοξον τω όντι βρέφος! μόλις έγεννήθη, καί ό κόσμος όλος 

κινείται* μόλις έφιλήθη άπό τάς ακτίνας τοΰ ήλιου, καί νέος ’Ηρα

κλής είς τά  σπάργανα, μέ τάς τρυφεράς χεΐράς του πνίγει -τους 

τρομερούς δράκοντας τής οθωμανικής τυραννίας· μόλις άπέπεμψε 

τήν πρώτην φωνήν, καί ή φωνή αΰτη είναι τό σύνταγμα τής ’Ε πι- 

δαύοου.ϊ

Τ ί λέγει δέ ή φωνή αυτή; καταράται πάντοτε τήν Δύσιν, ώς 

τό ψυχορραγούν Βυζάντιον; όχι βέβαια, άλλ’ έπαναλαμβάνει είς 

τήν γλώσσαν τοΰ Δημοσθένους τάς φιλελευθέρους άρχάς, όσας ή 

συνέλευσις τής Γαλλίας συμπεριελάμβανεν εις τήν περίφημον έκεί- 

ντ,ν διακήρυξιν τών δικαιωμάτων τοΰ άνθοώπου. Τάς άρχάς ταύ- 

τα ς, τάς όποιας ή δυτική Εύρώπη μόλις μ.έ τόσους χείμαρρους αιμά

των επέτυχε νά έγγράψνι είς τούς κώδηκας αύτής καί νά κάμνι 

νοητάς είς τούς λαούς της, ή 'Ελλάς μόλις άναγεννηθεΐσα κατε- 

νόησε ν,αί διεκύρηξεν· έφάνησαν ώς ό πρώτος τοΰ νέου βρέφους 

αυθόρμητος συλλογισμός. Είς μέν τήν Ευρώπην ένεφανίσθησαν ώ; 

θεάς έκ μηχανή;, ώς υπερφυσικόν τ ι, τό όποιον μόλις διά  πολυ

χρονίου πάλης ήδυνηθη νά ριζωθίί είς τόν κόσμον είς δέ τήν *Ελ* 

λάδα ώς πράγμα τόσον φυσικόν καί άναγκαιον, όσον ή ανατολή 

χα ί ή δύσις τοΰ ήλιου.

11 Ελλάς λοιπόν «ύτή άφ έαυτή; ώνομάσθη, μόλις άναγεννη*
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^ίΐσα , τέκνον τής Δύσεως, και ουτε καν ένδυμήβη οτι μεταξύ αυ

τής καί τής Δύσεως υπήρξε π ά λα ι ποτέ αδιάλλακτος εχβρα. Ο1 

ελληνες ήρωες συνεμάχησαν μετά  ιώ ν εύρωπαίων φιλελλήνων είς 

τ ά  πεδία τής δόξης· τί» αίμα τω ν συγχυνόμενον έπεσφράγισί τήν 

νέαν τής 'Ελλάδος καί τ ί ς  Δύσεως σύζευξιν.

’Α λλά, ίσως είπη τις, δτι τά  αισθήματα ταΰτα ησαν γέννημα 

τώ ν εκτάκτων εκείνων περιστάσεων, τ ί ς  ανάγκης τήν όποιαν ή 

καταπολεμούμενη Ελλάς ε ίχε  τή ; συνδρομής τ ί ς  Δύσεως· οτι ε

πομένως, άμα τής ανάγκης ταύτης παρελδούσης, ή Ελλάς άνέδειξε 

τήν έν αύτή έμφυτον πρός τήν Δύσιν αποστροφήν.

Η ιστορία τών μεταγενεστέρων χρόνων τής ελληνικής έπανα- 

στάσεως άποδεικνύε; τό εναντίον αί δυτικά ί ίδέαι διά τοΰ τύποι», 

διά τών σχολείων, διά τών στόλων, διά τοϋ εμπορίου, διά  τών 

νόμων, διά τών περιηγήσεων, δ ΐ όλων έν γένει τών οχετών, δ ι’ ών 

α ί ίδέαι δύνανται νά διαβιβασδοΰν, έξαπλόνονται είς δλην τήν 

'Ελλάδα, ριζόνονται είς αύτάς τών χωρικών τά ς καλύβας.

Τέλος επέρχεται ή ελληνική βασιλεία, ήτις είς τήν διεύδυνσιν 

ταύτην τοΰ ελληνικού πνεύματος ύπακούουσα, προικίζει τήν Ελ- 

λ,άδα μέ τάς πλείστας τών έσπερίων έδνών δεσμοθεσίας· ή ταχύ- 

της δέ μέ τήν όποιαν έσυσσωματώδησαν, έσυνταυτίσδησαν αύται 

μέ τά  ήδη τοΰ έλληνος, άποοεικνύει δτι δέν μετεφυτεύδησαν είς 
γήν ξένην καί ανοίκειον.

10 .

Νομίζομεν τά  μέχρι τοΰδε έκτεδέντα ίκανά πρόί λύσιν τοΰ ζη· 

τηματος τό όποιον έξ άρχής έδέσαμεν· νομίζομεν αρκούντως άπο 

δεδειγμένον, δτι ή Ελλάς κατά τήν φύσιν, κατά τόν πολιτισμόν, 

κατά  τήν ίς-ορικήν αύτής αποστολήν, είναι J v o ic  καί οχι ’A r a ·  

τ ο λ ί γ  οτι είς τους χρόνους τ ί ς  παρακμίς καί διαφθορας, έπί 

τώ ν Βυζαντινών, έφάνη λ,ησμοναΰσα έαυτήν καί είς τό άντίδετον 

έαυτής μετασχηματιζόμενη· δτι δμως άναγεννηθεΐσα ήδη, έπανέβ- 

χετα ι ώς φωταγωγόν έστρον εις τήν άρχαίαν αύτής τροχιάν, καί



ύ-οσχετα·. νά γίνν) εκ νε'ου ό άρχτ,γός τής Δύσεως εί; την ήδικήν 

τής ’Ανατολής κατάχτησιν καί άνάπλασιν.

Διά τών προειρημένων άποδεικνύεται προσέτι πόσον σαθροί εΐ- 

ναι οί έςής ισχυρισμοί τοΰ Κυρίου Τ  a 1 l m e r a y e r ,  έφ’ ών ιμκο- 

δόμνισεν ουτος τά περιβότ,τον αύτοΰ σύσττμα· ο τι δήθεν ή αΛ ηθης  

τώ ν  ν ν ν  Ι ε γ ο μ ε ν ω ν  i J J i j y u r  ψύαις o v r i o t a t a i  ε ίς  τη ν  

ά ν ιζ ά .Ι ε ιπ το ν  α ύ τώ ν  α ποστροφ ήν χ α ί π α ρ ιγρ ό ν η ο ιν  χα τά , 

τώ ν  δ ο γμ ά τω ν , τοΰ γ α ρ α χ τ ί /ooc χ α ί τώ ν Μ ίμ ω ν  τής J c -  

οεωc* o n  μ ε τ α ξ ύ  α ύ τώ ν  χ α ί  τώ ν  Ε υ ρ ω π α ίω ν  ϋύ<ύοεν ή 

γύα ις  α ύ τη  α ιώ ν ιο ν  μ ε σ ό το ιχ ο ν  (α).

‘Η ατελής τών έλληνικών πραγμάτων γνώσις τοΰ συγγραφέως 

τούτου τόν έκαμε νά έκλάβγ λείψανά τινα τής βυζαντινής εποχής 
καί τών κατά τής Δύσεως προλήψεών της, ώς άποτελοΰντα τόν 
γνήσιον τοΰ έλληνισμοδ χαρακτήρα.

’Α λλ’ ή ’Ελλάς ήμέραν παρ’ ήμέραν εξαλείφει άπό τό ώραίον 

βώμά τος τά  τελευταία ταΰτα  διεφθαρμένων χρόνων ίχνη, καί 

•κρός τους ολίγους τών βυζαντινών ιδεών οπαδούς απευθύνει τού; 

λόγους τοίτους· s  αν θέλετε, ώ μικρόνοες, ν’ άντισταθήτε είς τό 

» μέγα τής Δύσεως κΰμα, πρέπει ν ’ ανεγείρετε περί τήν 'Ελλάδα 

ι  τής Κίνας τό περιτείχισμα· πρέπει νά καταργήσετε ολους τούς 

» νόμους δσοι έγιναν άπό τής ήμέρας τής άναγεννήσεώς μου, 

ι  καθότι εις όλους εμφωλεύει τής Δύσεως ό σκώλι-,ς· πρέπει είς 

τι τ ά  σχολεία ν' αντικαταστήσετε τόν Π λάτωνα καί τόν Δημοσθέ- 

ϊ  ντι διά τής Βυζαντίδος· πρέπει έως καί αύτόν τής Δύσεως .τόν 

s  ιματισμόν ν’άπεκδυθήτε, καθότι είς τάς π τυχά ς αύτοΰ κρύπτον· 

» τα ι τής Δύσεως αί ίδέαι καί αί αναμνήσεις. Κ αί δμως τής Δύ- 

» σεως τό κΰμα, τό κΰμα εκείνο τά όποιον έπλνιμμύρνίσε τάς ΰψη- 

» λοτάτας τής ινδικής 'ΐμαλαίας κορυφάς, καί άρχεται εισχωρούν 

» είς αύτήν τήν μέχρι τοΰδε είς τήν Δύσιν κατάχλί'-στον Κίναν,
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» το κΰμ* τοΰτο θέλει σας περιβάλει καί σας πνίξει· χα ί ή Ελλάς, 

* άν -/.αί είς εαυτών αόν/,ν έγκαταλελειαίΛεν/ι, θέλει εδρει άο’ έαυ- 

s τ ίς ,  ώς ή μαγν/τικ,ή βελών-/!, τήν διεύθυνσίν τ/,ς. »

*  *  ·*
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Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

Περί κατασκευής μελάνης Sta τούς ί χ  
χάλυβος καλάμους,

Η συνήθης μελάνη ενεκα τοΰ έν αΰτη εμπεριεχόμενου θειϊκοϋ 

■οξέος το ό—οίον έκ τοϋ θειϊκοϋ σιδήρου αποχωρίζεται, καθώς 

καί έξ αιτίας τοϋ δξους τό όποιον προστίθεται είς τήν πεπυκνω- 

μένην μελάνην, φθείρει τους μεταλλικούς καλάμους καί άποκαθι- 

στα αύτούς πολλά  οξείς, ώστε, πολλοί οΐτινες έμεταχειρίζοντο 

τούς καλάμους τούτους, πάλιν τούς παρητησαν. Τά ρηθέντα προέρ

χονται όμως μόνον άπό μή κατάλληλον μελάνην καί τούτου ενε- 

κα νομίζω όχι άπο σκοπού νά διακοινώσω σύνθεσίν τινα, δί ής 

άποτελεΐται αξιόλογος μελάνη χρήσιμος οιά  τούς μεταλλικούς 

καλάμους. Πρός τούτο πυρούται 1]4 λάτρας θειϊκοϋ σίδηρου εϊς 

πηλίνην χύτραν, μέχρις ού προαχθή έρυθρά τις μάζα, δηλαδή εως 

ότου τό ύποξείδιον τοΰ σιδήρου μεταβληθή εϊς όξείδιον καί τά θεϊ£- 

κόν όξύ έκλυθή εντελώς. Ζέονται επομένως 1 [4 ώρας άδρομερώς 

κοπανιζομένων κηκκίδων λόδιον ον, αραβικού κόμμεος 1 [2 λόδιον, 

όμβριου ύδατος λόδια 10· μ ετά  τήν ζέσιν αύτών προστίθεται 

τοϋ άνω έκτεθέντος έρυθροΰ οξειδίου 1 [3 δραμμίου. Η μελάνη 

άποκαθίσταται πάραυτα εντελής καί δέν φθείρει τούς μεταλλικούς 

καλάμους, ξηραίνεται ταχέω ς καί έάν ήθελεν εύρωτια προστίθεν

τα ι σταγόνες τινές Κοεοσώτου ή κόκκοι τινές τοϋ έρυθροΰ οξειδίου 

τού υδραργύρου.

Κατασκευή χυτών τοίχων.

Προ ό λίγων έτών έφευρέθη νέος τρόπος τοϋ οίκοδομεΐν, όστις 

συνίσταται είς τά νά κατασκευασθώσι οί τοίχοι τών οικοδομημάτων 

δ ί έγχύσεως τινός φυράματος είς τύπους κατασκευασμένους άπό 

σανίδια.



Τό τ:ρός πλασιν η μάλλον πρός χύσιν τώ ν οικοδομών φύρα

μα συντίθεται έκ 4 . μερών άμμου, 1 μέρους ασβέστου καί 1 1 [2 . 

δδατος, καί πρός τοΰτο τό μ ίγμ α  συμμιγνύονται καί συντρίμματα 

κεραμιδίων ή άλλων λίθων, δί ών άποτελεΐται μ ίγμα  μεγαλητέ- 

ρας σκληρότατος καί διαρκείας, παρά οί συνήθεις λίθοι.

Ιΐρός τούτοις τά  ουτω κατασκευασμένα οικοδομήματα είναι 

πολύ εύθηνότερα, κχί τοΰτο εξάγεται καθότι οικοδόμημα τό ό

ποιον έάν ώκοδομεΐτο κατά  τόν συνήθη τρόπον, ηθελεν ά π α ιτητει 

δύο χιλ ιά δα ς τάλληρα, καί κατά  τόν ρηθέντα τρόπον θέλουν δα- 

πανηδή μόνον 4 7 2  τάλληρα.
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ΙΙερ! τν̂ ς στεγάσεως τών οικοδομών διά χάρτου.

'Η  μέθοδος τοΰ νά στεγάζωνται οικοδομήματα με χάρτην είσή- 

χθη πρώτον είς τήν Σουϊκίαν καί Νορβεργίαν καί ά~ό τόν καιρόν 

τής έφευρέσεως ταύτης γινόμενης πρό 3 0  περίπου έτών, έμιμή- 

θησαν ταύτην καί εϊς διάφορα μέρη τής Εύρώπ/;ς.

Τά ουτω καλούμενα έκ χάρτου στεγάσματα σύγκεινται εκ τίνος 
σειράς σανιδίων έπί τών όποιων διά καρφιών έμπνίγνυται χάρτης με
τά  ρευστής πίσσης ήλειμμενος. Τό τοιοΰτον σκέπασμα άνθίσταται 
ώς άπεδεί^θη διά τής πείρας είς τήν επιρροήν τοΰ ανέμου καί τής 
βροχής καί δύναταινά παραβληθή ώς πρός τήν στερεότητά τουμ ί- 
τά  σιδηρού στεγάσματος, φθάνει μόνον νά άλείφθή ό χάρτης αρκούν

τως μετά πίσσης εως καρφωθη καί νάξαναλοίφεται τό μετά πίσσης 

άλοιμα κάθε δέκα ή τό πολύ δεκαπέντε ετη.

Ως πρός τά  έξοδα άπεδείχθη δτι τό στέγασμα τών οικιών 
διά πισσομένου χάρτου είναι δύο τρίτα όλιγώτερον άπό τό μετά 
κεραμίδων. Πρός τούτοις είναι τά έκ χάρτου στεγάσματα τά  ε

λαφρότερα, καί τούτου ενεκα άπαιτοΰσι μόνον ελαφρώς κατα- 
οκευασθέντα στέγη έκ ξύλου.

Εάν έκτός τούτου είς τήν ρευστήν πίσσαν άναμιχθη λειοτριμ- 

μένη κεραμίς (άργιλλος) δύνατα·, νά άπομιμηθή τό χρώμα τοΰ



S ix  χαλκού, εάν δέ άναμιχθή πεύκινη αιθάλη τ; γραφίτις τά 
χρώμα τώ ν τοϋ σίδηροι» πλατυσμάτω ν.

Τό άλειμμα τοϋ χάρτου μ ετά  τής ρευστή; π ίισ η ς  γίνεται συν
ήθως τό καλοκαιρών καί είς θερμάς ημέρας πρός ταχείαν ξηραν. 
σιν τοϋ γλειμμένου χάρτου* ή δέ ρευστή πίσσα πρέπει νά η ναι 
λείψυδρος, θέρμη μέν ο / ι  δμως πολΰ ζέστη- Ο χάρτας έςαπλού- 
τα ι έπ ί τίνος άμαλής τραπέζης καί οΰτως άλοίφεται έπανειλλημ- 
μένως μετά  της ρευστής καί θέρμης πίσσης, έπ ί τών δύο επιφα
νειών μεχρισοϋ φανή όμοιομερώς κατασκευασμένος* ακολούθως εκ
τίθεται είς την τοϋ ήλιου επιρροήν διά νά ξηρανθνί εντελώς.

Τά ούτω προετοιμασθέντα φύλλα τοϋ χάρτου καρφώνονται ά . 
κολούθως διά καρφίων έπί τής στέγης. 'θ  πρός τοϋτον τόν σκοπόν 
κατάλληλος χάρτης κατασκευκάζεται εις τήν Α γγλίαν έκ π α 
λαιών καί πρός άλλας χρήσεις άχρηστων σχοινιών, καί έσχάτως 

έζ  άχύρων.

2 1 8 ΔΙΑΦΟΡΑ.

Κυνήγιον τ^ς Στρουθοκαμήλου.

Τό κυνήγιον τής Στρουθοκαμήλου γίνεται άπό τους Βεδουίνους κα
τά  τόν καιρόν τής ωοτοκίας των μέ μεγίστην έπιτυχίαν ώς έφεςής.

’Αφοϋ τό θήλυ κρύψ·/) τά  ώά εις τήν άμμον, κάθηται φυλάτ- 
τον αύτά είς όλίγον άπόστασιν μέ προσηλωμένους τους οφθαλμούς 
εις τό μέρος όπου κεΐνται, μεχρισοϋ τά άρρεν έπανελθάν άπά 
τροφήν αντικαταστήσω είς τήν φυλακήν έαυτά άντ’ έκείνου. ’Αφ' 
οΰ λοιπόν οι κυνηγοΰντας Βεδου'ίνοι άνακαλύψουν τά  ώά, κατα
γίνονται είς τά νά κατασκευάσωσιν οχύρωμα πρός άπόκρυψιν τοΰ 
πυροβόλου, πεοιμένοντες μεχρισοϋ τό άρρεν άπομ-ακρυνθή άπά τά 
θήλυ τόσον, ώστε νά μήν ακούεται ό κρότος τοϋ πυροβόλου, καί 
τότε πυροβολεί κατά τοΰ φυλάττοντος* άφοϋ τό πυροβολη,θέν 
σκοτοθή, τρέχει ό κυνηγάς σφογγίζει τά  διασκορπισθέντα αίματα 
καί ανεγείρει τό σκοτομένον πτηνάν είς τήν συνήθη του θέσιν, πε- 
ριμένων τά άλλον* μετά  "2 περίπου ώρας επανέρχεται τά άρρεν, 
καί άνευ φόβου πλησιάζει* τοιουτοτρόπως ό κυνηγός άπέκτησεν 
έν ζεύγος στρουθοκαμήλων. Ξ, ΛΑΜ1ΪΡΕΡ.


