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Π ΡΟΛΟΓΟΣ.

01 προκαλε’σαντες τήν έκδοσιν του πεοιοδικου τούτουI *
περί την φιλολογίαν ασχολούμενοι, σκοπόν ειχον κα
τ ’ άρχάς νά περιλαμβάνωσιν εις αυτό μο'νον φιλολογικήν 
ύλην· άλλα γινώσκοντες οί αυτοί έκ πείρας ότι φιλο
λογικόν περιοδικόν δυςκόλως συντηρείται παρ’ ήμίν επί 
μακρόν χρόνον διά τής συνδρομής των άναγνως·ών, διότι 
ό αριθμός τούτων δεν είναι μέγας, έξτιτήσαντο παρά 

τής Πρυτανείας του Πανεπιστημίου χρηματικήν βοή
θειαν. Ή τούτου όμως Σύγκλητος, υπεσχέθη μέν συνδρο
μήν, αλλά μή δυναμένη νά χορηγέ βοήθειαν εις πάν ε ι
δικόν περιοδικόν, άπήτησε το περιοδικόν τούτο αντί φι
λολογικού νά κατασταθή των γενικών επιστημών, όπως 

λαμβανωσιν εις τήν σύνταξιν αύτου όσον πλείονες λό 
γιοι μέρος. Τήν άπαίτησιν ταότην τής Συγκλήτου άπε- 
δεξαντο ευχαρίστως οί τήν συνδρομήν αυτής αίτησάμε- 

νοι· καί ταύτης επί τουτω τώ δρω τυχόντες, άπετα'θη- 
σαν εις πολλούς τών έν ΆΟήναις λογιών, προςκαλουν- 
τες αύτους προφορικώς νά συμπράξωσι διά τής γραφίδος 

των εις παγίωσιν του επιστημονικού τούτου περιοδικού, 
αναγκαίου ήδη όντος καί ώς κε'ντρου τών ήμετέρων λ ο 
γιών καί ώς οργάνου προς διάδοσιν επιστημονικών γνώ-



σεων χάριν έχείνων ιδίως των ί.μετέρων, δσοι καί πολ
λών βιβλίων ςεροΰνται καί άδαείς ξένων γλωσσών εισι. 
Την αυτήν πρόςκλησιν καί έγγράφως νυν έπο,ναλαμβκ- 

νοντες οί αυτοί, προςκαλούσι τού; έν ΆΟήνα,ς καί εκ
τός των Άδηνων λογίους, όσοι διά τούς ρηδέντας λογους 
άναγνωρίζουσι τήν ανάγκην τ ι ς  ύπάρξεως τοιούτου π ε 
ριοδικού, νά λάβωσι μέρος εις τούτο, πέμποντες εις τήν 

διεύθυνσιν αύτού διατριβές, άναγομένας είς τάς γενικά;

έπιστήμας καί εις την φιλολογίαν.
Έ π ί τ ϊΐ δοΟείσγι ύποσχέσει λογίων τινών^ και επι τϊ) 

έλπίδι δει ετι πλείονεςθέλουσι χορηγήσει είς τόμέλλον  

τήν σύμπραξίν των είς παγίωοιν τού περιοδικού τούτου, 
άπεφασίσΟη ή τούτου Ικδοο.ς, κατά διμηνίαν ένός φυλ
λαδίου έπί τού παρόντος έκδ,δυμένου έκ πέντε τυπογρα
φικών φύλλων. *Αν όμως είς τό μέλλον αύξήσγι δ άριθ- 
μός τών συμπραττόντων είς τη,ν έκδοσιν αύτου και ο 

τών άναγνωατών και άληΟών συνδρομητών, τότε εσται 
δυνατόν νά έκδίδωται τούτο συχνότερον, καί τοϊς εργα- 
ζομένοις νά χορηγΐτα ι καί τις αμοιβή, άνάλογος προς 
τήν αυτών προθυμίαν καί τά χρηματικά μέσα τού περιο-

δίκοΰ τούτοι».

Έ ν Άθείναις τρ 13 . ’Ιουνίου 18 7 2 .

7 1 ΰ ιεύβ ννα ς  ζοΰ ’Α θ η ν α ί ο  υί

ΑΤΤΙΚΗί ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

Δ ε ν  είναι χο,ώ , ύπερβολικόν νά είχη τ ι;, δτ, έν Έλλάδ. ουδέ 
ει, σχεδόν κτύπο, σκαπάνη, κατά γη , φέρεται, χωρί, νά άνα- 
δοθρ « ,  φ „ , και έν τέχνη, «ρχαία, έργον ί  μ,'« έχιγραφά. Είτε 
την άμπελόν του και τόν αγρόν 6 γεωργό, έπιπολη; καλλιεργεί, 
ειτε προ, οικία, βεμελιωσιν 6 πόλεων κάτοικο, βαθύτερο, σκάχτει, 
ειτε ηαρχηή δημοσία ρύμα, καί λεωφόρου; τέμνει, είτε τέλο, οί 
επιστήμονες επ' «ύτό τούτο, επ' άνίχνευσιν αρχαίων, έξ επίτη
δες πο,ούσιν άνασκαφάς, τό άχοτέλεσμα είναι κατά τό μάλλον 
και ηττον τό «ύτό πάντοτε, άνακάλοψι, αρχαίων. Τόσον είνα, 
πλούσιον ακόμη τό ε'δαφο, τ *  καλη, άμών χατρίδο,, μεθ> όσα, 
και αν έκαμα, αΰτή, συλήσεις οί πρότεροι επιδρομείς. Καί έν μέν 
τοις ολιγφ παλα.οτέροι, έ,μών χρόνο,; σπαν,ώτερο, ήοχοντο εί, 
φως τα  λείψανα τού αρχαίου βίου, συχνότερο, δέ έξ ότου ί  Έλ- 
λα;, απελευθερωνεισα τών τυράννων της, πλειότερον καταγίνε
τα ι ει; ε'ργα, δι· ών πολλαχώ, ανασκαλεύεται ή γη καί θά- 
λασσα.

Τών αρχαίων τούτων δχ, ολίγα, καί το, από πολλου άνα- 
σχαφέντα, δ,ατελουσ,ν έτι άγνωστα εί; τό κοινόν, διότι όλιγο- 
στο, παρ’ η,μϊν οί περί ταύτα  έπ,στημον,κώ; ασχολούμενο,, ο ίδέ  
εξ Ιυρωπη, περ,ηγηταί τ ί νά πρωτοίδωσ,ν έν τ·ρ σπευστ,κη πο
ρεία των, τα  εκ παλαιοτέρων η"δη χρόνων τεθρυλημένα άρχαία,

Μ την σπουδήν τών όποίων καί χρό πάντων έρχονται, -? τά  
νυν σποράδην ανακαλυπτόμενα, ών τόν ύπαρξ,ν οΰδ> εύκολύνον- 
τα ι πάντοτε νά μανθάνωσιν; -Οθεν έν τώ  χεριοδικώ τούτω Μ- 
_ ουν εκδ,όεσθα. κατά καιρού, καί άλλα μέν άρχαία, ίδίω, δέ
επιγραφών κε,με,α ανέκδοτα. Ανέκδοτα δέ λέγο'ντε, έ,νοούμεν 

ΛΘΙΙΝΛΙΟϊ  ΙΈΓΧΟν Λ/ ΕΤΟΙΣ Λ/ 1



εκείνα, ών ήμεΐς οί γράφοντες τά  άρθρα ταύτα δεν είδομεν έ'κ- 
δοσιν μέχρι τής στιγμής, καθ’ παοαδίδομεν τά  χειρόγραφα 
ήμών εις τά  πιεστήρια’ διότι άλλως δυνατόν είναι, τινά έξ αυ
τών νά μή έμειναν ανέκδοτα, αφού οί ελευθέριοι κανονισμοί οί 
έν τή χώρ« ήμών βασιλεύοντες συγχωροΰσιν εις παντα τινά και 
ήμεδαπόν καί αλλοδαπόν νά αντιγραφή καί έκδίδη δ,τι άν θέλφ 
έκ τών έν ταις δημοσίαις καί ταις τής αρχαιολογικής ήμών εται
ρίας συλλογαΐς άποκειμένων αρχαίων’ αυτό δέ τούτο καί ίδιώ- 
τα ι συνηθέστατα παρ’ ήμΐν συγχωρούσι διά τά  ιδιόκτητα των 
αρχαία, οί μέν πολλοί έξ έμφύτου γενναιοφροσύνης, οί δέ τινες 
κα ί έκ φιλοτιμίας η καί φιλοκέρδειας, ώς γινομένων ούτω τών 
κτημάτων των τιμιωτέρων εις τά  δμματα τού κοινού. Τούτων 
λοιπόν ούτως έχόντων, ένδέχεταί τ ι τών παρ’ ήμών θεωρούμε
νων ώς ανεκδότων νά έξεδόθη μέν που ήδη, νά μή έφΟασε δέ μέ- 
χρις ήμών τό αυτά περιέχον βιβλίον ή περιοδικόν.

Ή έκδοσις τών επιγραφών θέλει γίνεσθαι ενταύθα μικροΐς 
γράμμασι τής τροχάδην γραφής, ως τούτο εγινετο ποτε και έν 
τώ  Φιλίστορι. Προς ταχυτέοαν δηλ. καί εύκολωτέραν διάδοσιν 
τής τοιαύτης αρχαιολογικής υλης ουόεν τού τροπου τουτου ευρι- 
σκεται συντελεστικώτερον. Θαρρούντως λέγομεν, οτι προς έκδο- 
σιν τών πολλών επιγραφών τών έν τοϊς 4 τόμοις τού Φιλίστο- 
ρος εντός 2  ετών έκδοΟεισών, άν έγίνετο χρήσις, ώς κοινώς εθί
ζεται, πρώτον μέν μεγάλων κεφαλαίων γραμμάτων, ύστερον 
δ’ ένταύτώ καί μικρών, χάριν τής σαφεστέρας άναγνώσεως καί τής 
έξ άνάγκης τινών κατ’ εικασίαν συμπληρώσεως, δέκα έτη μόλις 
ήθελαν έξαρκέσει εις τό έ'ργον. "Ισως έδώ τις ύποκρούσγ, δτι, 
επειδή πρός πλήρη βεβαίωσιν τού άρχαίου κειμένου χρεία είναι 
πάντως καί τής διά μεγάλων ποτέ γραμμάτων αυτού δημοσιεύ- 
σεως, έν καί τό αυτό έ'ργον δίς θά έκτελήται καί ό κόπος 0ά 
είναι ούτω διπλούς ώς καί ή δαπάνη. Δεχόμεθα ταύτην τήν άν- 
τίρρησιν, ώς ένέχουσαν μόριόν τ ι άληθείας’ άλλ’ άντιτάσσομεν 
εις αυτήν τό όφελος τό έκ τής ταχύτητος τής διά μικρών γραμ
μάτων πρώτης δημοσιεύσεως, δι’ ήν ό επιστημονικός κόσμος δέν 
μένει επί μακρόν εις άγνοιαν τής έκάστοτε άναφαινομένης νέας

2  ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠ1ΓΡΛΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

γνώσεων ύλης. "Αν δέ ή τοιαύτη διά μικρών γραμμάτων δημο- 
σίευσις δέν παρέχει πασαν τήν έφετήν ακρίβειαν, ή ζημία ή έκ 
τούτου δέν είναι ούτε μεγάλη ούτε άνεπανόρθωτος. ’Ίσως μάλιςα  
καί ωφελείται τ ι ή άρχαιολογία, άν μένν) τ ι έκάστοτε υπόλοι
πον κέντρον ει’ς τούς άναγνώστας τών ούτω πρώτον δημοσιευό
μενων έπιγραφών, έξ ου νυττόμενοι νά προσέρχωνται έπειτα εις 
δευτέραν τών πρωτοτύπων έξέτασίν, άντί ευθύς έπί τή πρώτη 
εμφανίσει, κεκορεσμένοι εκ τής θεας τών πεπυργο,μένων κεφα
λαίων, νά έπαναπαύωνται έπ’ αύτοις ώς καλώς δήθεν έχουσι 
κατα παντα. Γαύτα προειποντες χωρούμεν έπι τό προκείμενον.

Πρό έπτά μηνών ίσοπεδουμένης έν ΠειραιεΤ τής έν τώ  νοτίω 
μέρει τής πόλεως λίαν ανωφερούς οδού Σαχτούρη, ήτις έχει τήν 
γραμμήν άνατολικώς τής έκκλησίας τού άγίου Νικολάου, αφού 
έφΟασαν οί έργάται εις τό ύψηλότατον μέρος, εύρον άνοιγμα ευρύ, 
δι’ ού κλΐμαξ διυδεκα βαθμιδών έν τώ  αύτοφυεΐ βράχω λελα- 
ξευμένη καί έχουσα τήν διεύΟυνσιν πρός άνατολάς άγει εις ύπό- 
γειον θάλαμον σχεδόν τετράγωνον διαμέτρου 4  σχεδόν μέτρων 
καί ύψους περίπου τριών, έξ ού δύο σύριγγες υπόνομοι ά'γουσι 
πρός δύο διάφορα μέρη, πρός τό άνατολικονότιον ή μία καί πρός 
τά δυτικονότιον ή άλλη. Έ  πρός τό άνατολικονότιον, χοφοΰσα 
έπί τινα μέτρα (ως 8 9) οριζοντιως, απολήγει έχουσα εις τό
τέλος της άνοιγμα ά'νω έπι τής έπιφανείας στρογγυλόν πρό τής 
οικίας τού Β. Μερκούρη* ή δέ πρός τό δυτικονότιον χωρει ολίγον 
κατωφερέστερον και δέν ήρευνήθη ίκανώς διά τούτο. "Ετι δέ καί 
έν τώ δεξιώ τού θαλάμου τοίχω είναι ώς τις σηκός ¿σκαμμένος, 
έχων έσω φρέαρ, άνερεύνητον μειναν καί αυτό. Ά φ ’ ού δ ’ έξή- 
χθησαν τά  πολλά χώματα ών ήτο πεπληρωμένος ό θάλαμος, 
έφάνησαν οί τοίχοι του αλειμμένοι άμμοκονία, έν δέ τώ  μέσω 
έπι τού επιμελούς ισοπεδωμένου εδάφους φρέαρ βαθύ, μέ ύπε- 
ρέχον έκ μαρμάρου στόμιον κυλινδρικού σχήματος, κεκοσμημένον 
έξωθεν κυματοειδεΤ ή έλικοειδει ραβδώσει. "Ανω δέ τό βραχώ
δες όρόφωμα τού θαλάμου έφάνη επίσης άλειμμένον καί έν τώ  
μέσω ον διατετρημένον φρεατοειδώς μέχρι τής έπιφανείας τού 
λοφου, ώστε τό άνω ά\οιγμα αντιστοιχεί ακριβώς πρός τό κάτω
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στόμιον του φρέατος (*). Ευθύς δέ τάς πρώτας ημέρας της σκα- 
φής άνέσυραν οί έργάται έκ του θαλάμου αρχαίους τινάς άρχιτε- 
κτονικώς είργασμένους λίθους, ο'ίτινες ειχον πρόπαλαι πέσει εκεί, 
πάντως διά τής πλαγίας κλιμακωτής εισόδου κα'ι όχι διά του 
κατακορύφου άνοίγμ.ατος, διότι είναι ευμεγέθεις κιονόκρανον δω- 
ρικόν και τύμπανον κιονος ωσαύτως όωρικού, και βαθρον τετρά
γωνον μέ ’ίχνη ποδός άνδριάντος. Ύπεδήλουν ταύτα  οικοδόμη
μά τ ι παλαιόν αυτόθι που ΰπάρξαν, καί διά τούτο έκινήθη ή 
περιέργεια πάντων, ή δέ δημαρχια Πειραιώς, η οιευθυνουσα την 
ρυμοτομίαν, άνέλεγε μετά προσοχής τά  άνευρισκόμενα αρχαίας 
έργασίας τεμάχια, μάλιστα δέ ει τ ι ήν έπιγεγραμμένον. Τοιοΰτο 
δέ έφάνη έν λίαν περίεργον τό πρώτον έκ τών σήμερον υφ’ ήμών 
έκδιδομένων. Περαιτέρω δέ τούτου του ορύγματος, ολίγα μέτρα 
πρός νότον, οί ίσοπεδούντες έργάται άνέδειξαν παρά τό δυτικόν 
τής οδού χείλος στρωτήν τινα έκ λίθων μεγάλων πωρίνων προ- 
σανάβασιν είς τό υψηλότερα κείμενον δάπεδον, όπου πιθανώς ήτό 
ποτε τέμενος τις ή ναός* έτεκμαίροντο δέ τούτο οί άνθρωποι όχι 
άλόγως, βλέποντες την πλησίον πρός δυσμάς επιφάνειαν τού 
λόφου έ/ουσαν έν συμμετρία τινί διαφόρους θεμελίους λίθους, τε
τράγωνόν τ ι οικοδόμημα υπογράφοντας, τό όποιον εκεί έπιτη- 
δειότατα θά ήτο ίδρυμένον μέ άποψιν θαλάσσης δεξιά καί αρι
στερά. Διά ταϋτα πάντα ό δήμαρχος κ. Δ. Μουτσόπουλος παρήγ- 
γειλεν είς την έν Άθήναις ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν νά έπιληφθή 
του της περαιτέρω άνασκαφής εργου3 οπερ και έγενετο έπι πολ- 
λάς τινας ημέρας, άλλά μετά δυσκολίας διά τάς συνεχείς τού 
χειμώνος βροχάς. Καί τού μέν πρώτου έκείνου τεμαχίου έπιγρα- 
φής δέν εύρέθησαν δυστυχώς άλλα συμπληρωτικά τεμάχια, οση 
καί άν κατεβλήθη προσπάθεια, άλλο δέ άλλης έπιγραφής σπου
δαίας μέρος οί) μικρόν έξήχθη, όπερ ώς δεύτερον σήμερον έκδί-

(*) Νυν οτε γράφομεν ταύτα, ό δπόγειος θάλαμος και το άνω οπαΐον 
αυτού και ή πλαγία  είσοδος είναι αόρατα είς τούς Ιπί τής οδού Σαχτού- 
ρη περιπατούντας, διότι ή ρυμοτομία άπήτησε την έπικάλυψίν των. Έ -  
γένετο δέ τούτο, αφού πρώτον ωκοδομήθη θόλος ύπεράνωθεν, ινα ή δυ
νατή ποτε ή είς αυτά κάθοδος, αν παραστή χρεία.

4  ΑΤΤΙΚΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΑΤΤΙΚΙ1Σ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

δομ-εν. Ή δέ σκαφή ή κατά τά  θεμέλια του οίκοδομ/ήματος τού 
έπί τού δυτικού τής όδοϋ χείλους δέν έ'δειξέ τ ι άξιον λόγου έφ’ ό
σον μέχρι τούδε προήχθη. Περαιτέρω ομ.ως πρός νότον καί πρός 
άνατολάς δέ, έ'νθα έ'τι ή ρυμ,οτομία μετά καμπήν τινα παρετεί- 
νετο, ήτοι έπί τής οδού Σωκράτους, διάφορα άλλα άρχαΐα άνε- 
σκάφησαν καί δή καί ή τρίτη τών σήμερον ύφ’ ημών έκδιδομέ- 
νων έπιγραφών καί έν ου μέγα Ά  ρτέμιδος άγαλμ,άτιον άκέφα- 
λον, άπερ πάντα έν τώ  τού Πειραιώς δημοτικώ Μουσείω, τω  έν 
τή  'Ελληνική τών Ίωνιδών σχολή, έναπετέθησαν καί έγένοντο 
ούτω προσιτά τοίς φιλομαθούσιν.

’ΐδού νύν τό κείμενον τής πρώτης τών έπιγραφών.
. . . κεφ ; . .
. . . βαινοι . .

. . . α Μελεαγρος
. . . π)ερί Α ισχύλου

5 .................................... σανδρον δις
. . . αριστης Δ ακτ

ύλιος ; . . . . Ά )λκ μ έω ν  αλλο 
. . · ταίος Ά μ φ ιά ρ α -

ο ς ) ......................του οφθαλμού
4 0 ...............  . . . είδου Α ισχίνης

. . . ατα Χαρίαν καί 
. . . ςα τα  περί Ά θ η -

ν ) ................... α των μετα
. . .  τα  Χαρίαν καί Λ α-

4 5 ) ...................α ’Αχαιού Έ ργι-
νος ; ) .....................Ά σκληπ ιάδου

. . · Ις Σιληνού Χ ρ υ-
σ ...................... η)νοδώρου Φοινις

. . . .  οι Σοφοκλε · . 
2 0  . . .  . δπέρ ;) Φρύνης εκτ

. . . .  κτου κύκλου 
. . . ω)ν Ά μφ ιάραος  
. . . .  Ή λ)έκτρα 'Ηρα

κλής ¿7ΐι Γαινάρω ω)ν.Μυσοί
2 5 ................. . ιμεσ . .

. . . Αίθ)ίοπες Α . . .
. . . Ίφιγεν;)εια Πια; . .

* μνη  ; . . 
αφ . . . α
Κ ρ α τ η τ .................(Ένυ-
πνιάστρια . . . 
μοσΟένου κα . . .
ων Ε λ λ ά ν ικ ο υ .................. (Δ ιφ ί-
λου Σφαττόμενο . . . (Αίρησι- 
τείχης Τγ'θη Ά π(ολιπούσα Ε 
κάτη Στρατιώτ(ης . . . 
πευται Συνω(ρίς Ζωγρά
φος Τελεσ'α . α . .
Σκύριοι Σθενέβ(οια . . . 
(Σ)ά)τυρος Σ(συ(φος . . .
Θυέστη; Θησε(ύς . . .
Δανάη Πολύϊ(δος . . .
δες Α λ α ι π Ι ............................. (Πα-
λαμήδης . . .
Πηλεύς Π ! ..........................(Πρω-
τεσίλαος . . . .
Φ ιλο κ τή τη (ς ......................... ΦοΓ-
νιξ Φρίξος Φ . . . .
. . . Ά φ ιδ ν  . . .
,Αλκ)μήνη Αλέξανδρος . . .
. . . Εύρυσθ[ε]ύς . . .

. . . .  πι  Σ ■ . .



Είναι τά  δοθέντα ύφ’ ήμών γράμματα έπι τεμαχίου λίθου 
Πεντελνισίου, στενού καί έπιμ.ήκους, όπερ ρ-όνον έσώθη άπό στή
λης μείζονος, τής οποίας, έχούσης ποτέ τέσσαρας έπιφανείας, 
ήσαν έπιγεγραμ.μέναι πλείονες τν(ς ρ.ιας έπιφάνειαι, έν δέ τω  πα 
ρόντι τεμαχίω δντι γωνιώδει, βλέπομεν γράμμ,ατα επί δύο επι
φανειών, άποτελούντα ώς τά  έθέσαμ.εν, τά  ¡¿έν, τέλη στίχων 
πρός τη  γωνία, τά  δέ, άρχάς στίχων άπδ της γωνίας, ην γω
νίαν καί έχαράξαμεν κάθετον κατά μ.εσής. Ευθύς δε πάς τις 
βλέπει, οτι οι στίχοι έκατέρας των επιφανειών άναγνωστέοι 
ιδία, μή ύπαρχούσης συνεχείας τών λέξεων καί υπέρ την γω
νίαν χωρούσης. Καί άδηλον ¡/.έν ρ,ένει, πόσον ητο άρχήθεν τό πλά
τος τών δύο επιφανειών, πιθανόν 0|Αως, ότι τό της πρός δεξιά ήτο 
(Αίκρόν, αν συγχωρεϊται νά είπωμεν τούτο ώς έκ της κατ’ είκα- 
κασίαν συμπληρώσεως τών στίχων όγδοου καί δεκάτου, ένθα 
αύτη διά προσθήκης ολίγων γραμμάτο/ν έτελέσθη έπαρκώς πως*

'Ο λίθος έχει ύψος: 0 ,36 , πλάτος, ένθα πλατύτατος, 0 ,1 1 .  
Τό σχήμ.α τών γραμμ,άτων φαίνεται πως οιον τό έν τω ά. πε
ρίπου προ Χρ. αίώνι έθιζόμενον, άλλ’ ήμ.πορεΐ νά είναι καί νεω- 
τέρων χρόνων* ή γλυφή των όπωσούν άμελής. Παρετήρησα κα* 
τρία λάθη’ ΑΐσχύΑου άντί Αισχύλου, ΠηΑεύς άντί Πηλεύς, Ευ- 
ρυσθύς άντί Εΰρυσθεύς. Τόσα περί τού εξωτερικού τού λίθου. 'II 
δέ ΰπόθεσις της επ’ αυτού επιγραφής ποία; "Οτι μέν είναι κα
τάλογος μάλιστα μέν ποιημάτων, καί δή δραμ,άτων, κοψ.ικών 
τε και τραγικών, έν ¡/.έρει δέ και πεζών συγγραμμάτων, τούτο 
φανερόν, άλλά πρός τίνα σκοπόν, τούτο δυσκολώτερον είπειν. 
Δεν φαίνεται μέν άδύνατον νά είναι μέρος καταλόγου άπλώς 
βιβλιοθη'κης τινός τών έν ΠειραιεΓ, άλλά πιθανώτερον, ότι έχομ,εν 
ενώπιον μ.ας άναγραφήν δεδωρημένων ύπό τίνος βιβλίουν εις τό 
κοινόν, ή μερικώτερον ίσως, ύπό έφηβων εις κανέν Πειραϊκόν γυ- 
μνασιον. Τοιαυτην ύπόθεσιν μάς ύποβάλλει ή αναλογία τών έν 
Αθηναις ποτε έθιζομενων τοιούτων δωρεών καί τής έπί λίθων 

αναγραφής αυτών. νΐδε λ. χ. την έν τή Άθηνά τής 29  Σεπτ. 
,18 6 0  έκτυπωθείσαν έφηβικήν στήλην καί έτι ¡/.άλλον την έν τη  
Χρυσαλλίδι, περιοδικώ τών Αθηνών συγγράμματι, τόμω δ/ σελ,
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3 7 5  στηλην, ένθα καί όνομαστί άναφέρεται ο Ευριπίδης καί ή 
Ίλιάς.

"ΙΙκιστα δέ πάντων κλίνω νά δεχθώ, οτι είναι ό παρο/ν λίθος 
ώς έκεϊνος ό έν C. I. Gr. ύπ ’ άρ. 6 0 4 7 , έφ’ ού καταλέγονται 
τά  δράματα τού Εύριπ ίδου, ή ώς ό ύπ’ άρ. 8 6 1 3 ,  έφ’ ού αί 
συγγραφαί τού Ιππολύτου" διότι έκεΐ έ'χομ.εν χωριστά ενός τίνος 
άνδρός τά  έργα έπί τής άνακλίσεως η τού βάθρου αυτού τού 
είκονισμένου, έδώ δέ ανάμικτα πλειόνιυν έργα.

’Ά ς  ρίψωμεν τώρα καί έπ’ αυτά έν έταστικόν βλέμμα. Τά 
τής πρώτης στήλης Δηλίου όντως δέονται κολυμβητού. Διότι 
εύκολον μέν νά είπτι τις, ότι τό έν τω  γ'. στίχω Με.Ιέαγρος 
είναι όνομα δράματος τού Ευριπίδου τών ού σωζομένων, καί τό 
έν τω  ζ'. στίχω 'ΛΑχιιέων ώσαύτως, άλλά τ ί  ώφελούσι ταύτα, 
αφού τά  έν τω  δ', σ τ ίχ ω : περί Λ ισχύ Ιου, καί τό έν τω η', 
στίχω Ά μφιάραος, όνομα όν δράμ,ατος τού Σοφοκλέους τών ού 
σωζομένων, έρχονται καί έμ,βάλλουσι σύγχυσιν ετεροειδών, κο- 
ρυφώνουσι δέ αύτήν τά  έν τοΐς εξής στίχοις του όφθαΑμοϋ . . . 
Α ίσ χ ίνη ς . . . .  ατα Χ α ρ ία ν  . . .  σα τα περί Ά θ η (r )  . . .  τά  
X a p la r , καί τά  έτι κατωτέρω όνόμ-ατα τών ποιητών ’Αχαιού, 
Άσκληπιάδου καί Σοφοκλέους, μεθ’ 0 όνομ.α παρά πάσαν προσ
δοκίαν έρχεται τό τής Φρύνης (ύπέρ ής ποτέ ό Υπερείδης λό
γον έξεφώνησε) καί έπειτα ¡/.ετά τό αινιγματώδες . . .  χτου χύ~ 
χ.Ιου, άκολουθούσι ονόματα πλειόνων δραμάτων πιθανώς τού 
Σοφοκλέους, έν οις σχεδόν πρωτεύει τό Ά μφιάραος, τό καί 
ανωτέρω άναγνωσθέν. Ταύτα λοιπόν πάντα δι’ έμ.έ είναι δυσδιε- 
ξίτητα, καί, ομολογώ, ού πάνυ έπαγωγά, διότι δέν θέλω εικο- 
τολογών περί έκαστα αύτών νά καταντλώ τού χαρτίου σοφίαν, 
εύκολον μ.έν άτε ήρυσμένην έκ τών προχειροτάτων λεξικών καί 
έγχειριδίων, άκαρπον δ’ άλλως.

‘Όμοιον, άλλ ’ όχι τόσον λαβυρινθώδες είναι τό περιεχόμενον 
τής δευτέρας στήλης. Τι έν αύτώ έγώ έφρόντισα, μάλιστα περί 
τά κωμωδιών ονόματα, φαίνεται έκ τών κ α τ’ εικασίαν συμ.- 
πληρώσεών μ.ου. "Αν έκεΓ τολμηρικώς καί μέ νέον τέως άνύπαρ- 
κτον όνομ.α δράμ.ατος έπλούτισα την τών Αθηνών σκηνήν, λα
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βών το ένδόσιμον έκ του έπί του λίθου κολοβού πνιαστρ ια  και 
έκ του Ύπνου, του άποδιδομένου παρά των αρχαίων εις τον 
’Ά λεξιν , άς μή κατακριθώ πολύ, διότι φόρον καί εγώ επί βραχύ 
έδώ έτέλεσα τή είθισμέννι των φιλολογούν φιλοτιμία του νά 
φαίνωνται όχι πτωχοί τω  πνεύματι καί ενδεείς ανδρείας. Παρα
τρέχω άλλα δύσκολα καί μάλιστα τά  ένεσφηνωμένα : μοσθΐνου 
καί 'Ε .υα ν ίκ ο υ  ονόματα καί τό έν στίχω κγ'. Ά φ ιδ ν  . . . το 
όποιον συμπληρούμενον λ. χ. «Θησεύς λ Ελένη έν Άφίδναις»  
ήμπορεϊ νά φημίση κανένα νέονφιλολόγον, γλιχόμενον δόξης, καί 
τελειόνω μέ την έξης, ίσως καί σχολαίαν παρατήρησιν, οτι έν τοϊς 
ώδε του Εύριπίδου 1β  άναφερομένοις δράμασιν ούδέν είναι των 
σωζομένων, έκ δέ των άπαντικρύ πιθανώς του Σοφοκλέους 0  
δραμάτων μόνον έν σώζεται ή Ήλέκτρα, κατά συγκυρίαν τάχα  
άπλήν ̂

2.
στρ ατιω τ λειτ(ουργ.................
έπιμέλειαν (περ)ί την των στρατ(ιω τ.....................εΐ-
σήγαγεν διά του ύού καί προανηλωσεν . . α ΐ . . .  (ου- 
κ όλιγα χρήματα καί αγωνοθέτης υπακούσα(ς . .  . άνήλω- 

5 σεν έπτά τάλαντα, καί πάλιν τον ύόν δούς (έπί την αυ
τήν επιμέλειαν καί καλλίστην άγωνοθεσ(ίαν . . .  
προσανη'λωσεν ούκ ολίγα χρήματα, καί (τής χώρας διά 
τούς πολέμους αργού καί άσπορου ού(σης, αίτιος έγέ-
νετο τού έξεργασΟήναι καί σπαρήναι................

10  σας και την ελευθερίαν άποκατέστησ(ε..............
τα  τού άδελφού Μικίωνος μετά τους α π .................
αια και τα  εις τον στέφανον τοϊς στρα(τιώταις . . . .  
άποκαταστησα[σα]σιν μετά Διογένου (  χρήμα
τα  έπορισεν και τούς λιμένας ώχύρωσ(ε, τά  τε τείχη τού 

15  άστεως και τού ΙΙειραιέως επεσκεύα(σεν μετά τού ύού καί τού
αδελφού, και πόλεις Έλληνίδας κ Λ .................... (προση-
γάγετο καί οσοι τώι δήμωι χρήμα(τα ώφειλον ;  κα"
ταόικαι όπως γένητΕ φροντισ............

πίσας χρήματα καί ταςα . . . .
2 0  ησάμενος παρεσκεύα(σε.........

δήμοκ χρήσιμα προει.........
εισήνεγκεν δέ καί ν ό(μο . . .  
σεν δέ καί τάς θέας . . . .  
αγώνα είσηγησατο σ . . . .

2 5  η)ΰξησεν δέ καί τον δ .........
. ενη καί στοάν άνα(0είς. . .
. ης προς πάντας Άθ(ηναίους . . .
..................τ  . . .  ια Γ .........

ΑΤΤΙΚΙΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. 9

Άναγινώσκονται τά  άνω έπί στήλης λίθου Πεντελησίου κολο
βής, άνω καί κάτω καί προς δεξιά τώ όρώντι, υψους 0 ,3 1 ,  
πλάτους 0 ,39 , πάχους 0 ,12 . Τά γράμματα είναι τών Μακεδο
νικών χρόνων καί όχι στοιχηδόν, αλλά πλησιάζοντα εις τον τρό
πον τούτον τής γραφής. Λυπηρόν δέ, οτι δέν είναι εύκολον νά 
συμπερανθή ασφαλώς, πόσον ήτο τό μήκος τών στίχων, ήτοι 
πόσα ακριβώς έχώρει γράμματα έκαστος στίχος. ’Εγώ τουλάχι
στον δι’ ών έκαμα συμπληρώσεων εις τινας τών στίχων δέν έ- 
φΟασα εις τινα βεβαιότητα περί τούτου* διότι φαίνεται μέν ό 
1 4  στίχος συμπληρούμενος ίκανώς πως διά 4 4  γραμμάτων, ό 
δέ 7  καί ό 8 καί διά μόνον 4 1 ,  άλλ ’ άλλοι άπαιτοΰσι πλείο- 
να, ώς λ. χ. δ 17* ώστε αί συμπληρώσεις αί έμαί άς θεα>ρηθώ- 
σιν ώς δοκιμίου χάριν καί ουδέ κατά προσέγγισιν γενόμεναι, 
αλλά μόνον ίνα εύκολυνΟώσι τινές τών άπειροτέρων άναγνως·ών 
προς την όπιοσούν κατανόησιν τού περιεχομένου έν τώ άξιολόγω 
τούτω έγγράφω, όπερ είναι βεβαάυς ψήφισμα τού δήμου ’Αθη
ναίων εις τιμήν άνδρός πολιτικού διασήμου τού 3ου πρό Χρις-οΰ 
αίώνος, ού τό όνομα μέν δέν σώζεται έν τώ περιελθόντι εις ημάς 
κειμένω, αλλά μόνον τού άδελφού του Μικίωνος, μεθ’ ού συνε- 
πολιτεύθη προς όφελος τής πατρίδος του, πιΟανώτατα δέ ήτο 
Εύρυκλείδης, ώς έξ άλλων πρότερον δημοσιευθεισών έπιγραφών 
ώς και εκ παλαιών βιβλίίυν τεκμαιρόμεθα. Έπιγραφαί δύο Ευ- 
ρυκλείδου καί Μικίωνος Κηφισιέων μνημονεύουσαι κεϊνται παρά



τω  Α. Φαγκαβή έν Antiquités Helléniques τόμ. Β'. ύπ’ άρ. 
8 8 0  καί 9G2. "Αλλη έν Φιλίστορι, τόμ. 4, σελ. 3 4 3  μνημο
νεύει Μικίωνος καί υίού Εύρυκλείδου και ύιδοϋ Μικίωνος. Τετάρ
τη τις τυπωθεΐσα έν τή Παλιγγενεσία τής 1 G. Ίανουαρ. 18G7, 
μνημονεύει μόνον Μικίωνος τού Εύρυκλείδου. Έν πάσαις ταύταις 
οί άνδρες ούτοι φαίνονται ώς έν τοΐς πρώτοις εΐσφέροντες χρή
ματα υπέρ τής πόλεως, ιδίως δ ’ έν τή τελευταία επιγραφή, τή  
εύρεθείση έν τή απ’ Αθηνών εις Φάληρον άγούση όδώ, ολίγον 
κατωτέρω τής οικίας Μακρυγιάννη, τά  χρήματα δηλούνται ώς 
χρησιμεύσαντα πρός άνάθεσιν πύργου, βεβαίους του περιβόλου 
τής πόλεως καί πιΟανιότατα πρός ταις ποτέ Ίτωνίαις πύλαις. 
Χιορία δέ παλαιών συγγραφέων είναι τό Πολυβίου 5, 10  G καί 
τό Πλουτάρχου έν βίω Άράτου 4 1 , ένθα Εύρυκλείδης καί Μι- 
κίων άναφέρονται ώς προστάται Αθηναίων, ήτοι άρχοντες δη
μαγωγοί, έναντίως πολιτευόμενοι τώ  Σικυωνίω Άράτω, έφ’ ω 
και ψέγονται υπό τού Πολυβίου. —  Ό 'Ραγκαβής, έν τώ προ- 
μνημονευθέντι βιβλίω παραδέχεται σειράν τεσσάρων γενεών Α θη
ναϊκών διαδεχομένων άλλήλας με τά  ονόματα Μικίων καί Ευ- 
ρυκλειδης άπό Όλ. 12 8  έως 15 8 . Ίίμεΐς δέ τήν άκριβή δια
στολήν τών προσώπων άδυνατοΰντες νά ποιήσωμεν καί εις χρό
νους τινας έκαστον αυτών ακριβώς νά προσαρτήσωμεν, τόσον μό
νον γενικώς πιστεύομεν, οτι οί έν τώ νυν έκδιδομένω ψηφίσματι 
άναφερόμενοί, περι ών ώς αδελφών ούδεμίαν έτι είχεν έννοιαν 
φυσικώ τώ λόγω δ 'Ραγκαβής, είναι έκ τών παλαιοτέρων καί 
διασημοτεριον, και οτι πολλά τή αυτών πρωτοβουλία έγένοντο 
και ιδίως ή τών τειχών τού άστεως και τού Πειραιώς επισκευή, 
ής τούτο τε το ψήφισμα και η έν τή Παλιγγενεσία έπιγραφή μνη
μονεύει. Ευνόητον δε είναι, οτι οι Αθηναίοι άλλως σκεπτόμενοι 
καί διαφωνοΰντες πρός τον εύνουν τή ’Αχαϊκή συμπολιτεία Πο
λύβιον, γεραίρουσι τούς ϊδίους πολίτας.

Δύο έ'τι μόνον παρατηρήσεις κάμνομεν' αλ ότι ό έν στίχω 13  
Διογένης ίσως είναι ό έξ ού ώνομάσθη τό ποτέ Διογένειον έν Ά -  
θήναις γυμνάσιον· β'. ότι τό έν στίχω 3 ύοΰ εύρέθη ούτω γε- 

Α/εγραμμένον δίς καί έν τώ εις τιμήν τού στρατηγού Φαίδρου ψη-

1 0  ΑΤΤΙΚΙΙΣ ΕΠΪΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

φίσματι, όντι έκ τών άμέσως μετά τόν μέγαν ’Αλέξανδρον χρό
νων (ϊδέ αυτό έν Φιλίστορος τόμ. α'. σελ. 1 3 2 — 5.). Τό δέ έν 
στίχω 18  γένητΕ παρέχει τό παλαιότατον ίσως παράδειγμα 
κατανρήσεως τού ε άντί τής αι διφθόγγου.

3.

• * *  ..............
; * αθερ I I I ..................L· I \ / ο ; υτο .
ο ι δ s έ π  έ δ ω κ
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κ α τ α σ κ ε υ ή ν  τ 
Νικογένης Φιλαίδης υπέρ εαυτού 

δ καί τών δών Λυάνδρου καί Νικογε'νου [¿Λ  
'Ηράκλειτος Ίκαριεύς υπέρ έαυτου 
καί τής γυναικδς Νίκ(ης) καί τών υών  
Ηρακλείτου καί Διον(υ)σογένου 
κα ί τής Ουγατρος Νικαρέτης Η 

40 Ιερώνυμος Παλληνεύς δπέρ έαυτου 
κα ί τής γυναικδς Δεξούς κα ί του 
δού 'Ιερωνύμου καί τής θυγατρδς 
'Ιεροκλείας [7! ΔΔΔ  
'Ηρακλείδης Κριωεύς δπέρ έαυτου 

4 5  καί τού δού Γλαυκίου ΔΔΔΔ  
Δημ)ήτριος Αιξωνευς ΔΔ
• . . .'Αλαιευς υπέρ έαυτου καί
τών δώ)ν Ίέρωνος καί Νικογένου ΔΔΔ
................. Ότρυνεύς υπερ έαυτου

2 0  καί τής γυν)αικδς Γοργούς 
καί τών υών) ’Απολλοδώρου καί
 καί τής) Ουγατρος Γοργούς II
 ς υπέρ έαυτου

• · · · . τίωνος ΔΔΔΔ  
2 5  . . . · ευς δπέρ έαυτου

. . · της καί τής  
. . ης 

 ΔΔ
. . υπέρ έα)υτού

3 0 .........................................................
............................................................ [ 7> \

 •............................ υπέρ έα)υτού ’
καί τ  · , .................... · , · Δ

α ν ε ί ( ς τ ή  ν 
ο υ  θ ε ά ( τ ρ ο υ

Μ ε ν  (υπέρ έαυτου
καί τ ..........................

 εύς
 ου Δ Δ
ΚυδαΟ)ηναιευς υπέ(ρ. „ 
 ος. . .

< / '...................................... υ (π ε ρ . .*
• · · · · · · · · φ ι · · · · · ο · ο · Δ
..........................................καί

Διονύσιος..................... ης α . . .
 . ................... ισίας κ α . .
......................................... ς ρ Δ Δ Δ
Α . ε . . . 'Αγνούσιος δπέρ έαυτού 
καί τού πατρδς ’Αφροδισίου καί
τής μ η τ ρ δ ς .........................καί τού
αδελφού Γοργίου ["3ΛΛΛ 
Διονύσιος ΌλυμπιοδώρουΛαμπτρε(υς 
υπέρ έαυτού καί τής γυναικδς 
Σωσίβιας καί τής Ουγατρος 
Δ(ι)ονυσ!ας ΔΔΔ  
ΙΙολ)ύχαρμος Φαληοεύς ΔΑ 
Διοκλής Θεσπιεύς Π 
Φ'ιλ)όστρατος Ά ραφήνιος Δ 
ΔοσίΟεος Ά(μ)φιτροπήΟεν δπέρ 
έαυτού καί τού υού Συμμάχου. ·



............................................... του Α?αχ(νης Ά χ α ρ νευ ; ΔΔ
3-5  Σωσίβιος Σκαμβων(δης Δ

Χαρμαντίδης Μυρ^νούσιος Δ . ·  
Ά γαμηστω ρ  Παλληνευς Δ 
Ε)ύαγ'ων Κοθο)ναοη; υπερ έαυ(του 
χα)ί τή ;  γυναικος ΣωΊΐκρατε((ας

4 0 ....................................................   κα)1 του υου Ά λκ έτο υ  καί
τη;) Ουγατρος Φιλίας ΔΔΔ·
. . . ,α; ΒατήΟεν υπερ έαυ(του 
και τώ)ν ύών Δράκοντος κα(ι . .  .
 ς  Ρ Δ

4 j ..................................................................................ιοιεύς Δ
............... ης Κηφισιεύς
 'Ρ^μνούσιο;
.................... Θεοπομπ(ου .
..................................ΔΔΔ

5 0 ........................................................................................Μ)ελιτεύ(ς
....................καί τή)ς γυν(αικδς
........................ ν . . Ι ____

’Αναγινώσκονται τά  άνω επί στηλης λίθου Πεντ&λησίου, κο
λοβής τά  νυν άνω καί κάτω, έν μέρει δε και δεξιόθεν καί αρι
στερόθεν. "Υψος αυτής 0 ,6ο , πλάτος 0 ,5 7 , πάχος 0 ,1 9 . Ευλό- 
γως δ’ εκ τε του πάχους αυτής και έκ του περιεχομένου, οπε? 
είναι κατάλογος επιδόσεων, ήτοι συνεισφορών, συμπεραίνομεν, 
ότι πρέπει νά /¡το πολυ μεγάλνι και οτι μόλις_νύν τό ήμισυ του 
ΰψους της εχομεν, τό δέ ολον πλάτος της σιόζεται εκεί μόνον, 
ένθα οί στίχοι ιθ\ και κ'. Ό τρόπος τής επ’ αυτής αναγραφής 
είναι ομοιότατος προς τον επί μιας μεγίστης έξ ’Αθηνών στή
λης, ήν ποτε έξεδώκαμεν έν Φιλίστορος τόμω δ', σελ. 35 1  κ. 
ές. έφ’ ής ωσαύτως επιδόσεις ήσαν. Καί ή ορθογραφία τής πολ- 
λάκις έπαναλαμβανομένης λέξεως ύοΰ καί ύώ*· ενταύθα τε καί 
εκεί ή αυτή, καί σχήμα δέ τών γραμμάτων περίπου τό αυτό, 
τό τών υστέρων Μακεδονικών χρόνων, μόνον οτι έν έκείν/ι ήτο 
όλίγω άμελεστέρα ή χάραξις.

Κρίμα δέ ότι καί επί ταύτης τής νυν έκδιδομένης στήλης 
και έπ’ εκείνης τής προτέρας έ'παθαν βλάβην οί πρώτοι στίχοι, 
ή κεφαλίς τού ολου, καί εκεί μέν Τϊλειότερον, διότι ούδ’ εις
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δποίόν τ ι έ'ργον έδόθησαν αί επιδόσεις βλέπομεν, έδώ δέ τούτο 
μέν έσώθη, ότι εις την κατασκευήν τού θεάτρου, καί πιθανώτατα 
εις εκείνου τού θεάτρου, οπερ εκειτο πλησιέστατα τή θέσει, έν ή 
εύρέθη 6 λίθος, δηλ. πρός τώ  δυτικω μυχώ τού λιμένος Ζέας 
(Πασια λιμανιού)' άλλ ’ ό πρώτος στίχος τής κεφαλίδος τής επι
γραφής εις τοιαύτην ών κατάστασιν, εις ήν φαίνεται ά'νιυ ύ- 
φ ’ ημών δεδομένος, ουδεμίαν ασφαλή επιδέχεται άνάγνωσιν καί 
συμπλήρωσιν. Δηλαδή πρώτον είναι άβέβαιον, αν έν ή δύο γράμ
ματα έςέλιπαν πρό τού Α, είτα δέ τών έξής τριών γραμμάτων 
ΘΕΡ μόνον τό κάτω ήμισυ μέρος των έσώθη, ίόστε καί άμφίβο- 
λον νά μέν/), αν τά πρώτον αυτών είναι θήτα ή όμικρον. Περί 
τών άλλων σιωπώ, τά  δέ τελευταία υΐο  είναι βέβαια' άλλά τό 
χείριστον είναι, ότι δέν είμεθα βέβαιοι, αν δέν ύπήρχέ ποτε καί 
ανωτέρω τις στίχος. Τόσον μόνον λέγω, ότι ό στίχος ό νυν κα
θ’ ημάς πρώτος έχει τα  γράμματα όλίγω πυκνότερα ή οί δύο επό
μενοι, έ'τι δέ καί πως άμελέστερον κεχαραγμένα. Πιθανώτατον, 
οτι ή όλη κεφαλίς, αν έσώζετο, θά περιείχε καί τον άρχοντα 
έφ’ ού, καί τό ψήφισμα καθ’ Ô έγένοντο αί έπιδόσεις. Έν τούτοις 
γνωρίζομεν τουλάχιστον τόν πρώτιστον τών άναγεγραμμένων 
συνδρομητών, ώς καί τόν έτερον τών υίών του, έκ τής έν Φιλί
στορος τόμ. γ'. σελ. 15 0  τυπωθείσης μεγάλης στήλης, έν ή 
τιμ,άται ιός έπι ’Αριστοδήμου άρχοντος άγωνοθετήσας τών Θη
σείων καί δαπανήσας υπέρ τάς 2 6 9 0  δραχμάς Νικογένης Νί- 
κώνος Φιλαϊδης, καί αναγράφεται έν τοίς νικηταίς τού άγώνος 
καί ό υίός του Λύανδρος. Έκ τούτων τών δύο άνδρών καί -ή 
χρονολογία τής σήμερον έκδιδομένης στήλης όπωσούν γνωρίζε
ται. Δηλαδή ό άρχων ’Αριστόδημος, κατά τάς έρεύνας τού Ρ. 
Foucart  καί τού Λ. Mommsen, τίθεται ύπό τού A. Dumont 
(έν τώ βιβλίω Essai su r  la chronologie des archontes 
Athéniens, Par is ,  1870) περί τήν ρμβ'. Ό λυμ π ιά δ α = 169  
πρό Χριστού. Εις τοσαύτα ημείς άρκούμεθα, είς άλλους κατα- 
λειποντες τήν έξεύρεσιν τών άκριβεστέριυν. Ώς πρός τό ποσόν 
δέ τών άναγεγραμμένων συνδρομών ας παρατηρηθή, ότι είναι μέ- 
τριον. 2 0  δραχμάς συνήθως προσφέρει ό είς άνθρωπος, οίκογέ-
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νεια δέ πενταμελής 10 0 , τετράμελής 80 , καί οΰτω καθεξ/,ς* 
άλλ ’ είναι και άνουμαλίαι τινές. Εις δε ξένος, Θεσπιευς, είναι μό- 
νος καταλελεγμένος, οΰδε'ις δε, κατά τύχην ίσως, Πειραιεύς.

4.
Ι ϊ .................................... ν α Ι . . . . 1 .  11 . .  . . I α ί, όποσοι ίν  τϊΐ^ι ατ)ήλ·
■ηι ΐγγ(εγρ)αμψ.ένοι ίΐοι'ν ή τού(ς τ)ούτων ένγονους· έ*ν δέ τ ι ;  βύηι 
τ9ίι θεωι των οργεώνων, οΤς μέτεστιν του ίεροΰ, άτελείς αυτούς θύειν, 
αν δε ιδιώτης τ ις  θύηΐ τ^ι θεώι, διδοναι τ9ίι ίερείαι γαλαθηνού μέν : | Ο 

5 κ)αί το δέρμα και κωλ?ϊν Δ  I Α I I I · · % δεξιάν, του δέ τελιού :|: ||: καί δε'ρμα καί 
κ)ωλ9ίν κατά ταύτά , βοος δέ : |'  καί το δέρμα· διδοναι δέ τά ίερώαυνα τω 
ν μ)έν 0ηλ(ειώ)ν τϋ ι ιερέας των δέ(ά]ρρένων τώ ι ίερεΐ* παραβώμια δέ μη 
θύ)ειν μηδένα Γ $ τώ ι ίερώι οφείλε(ι)ν: ^  : δραχμάς. "Όπως δ* αν η οίκια καί 
τ)ο ιερόν έπισκε(υ)άζηται, το ένο(ίκΐ)ο(ν) τ%ζ οί(κίας)Ι καί το υδωρ οσου άμπραθηι, ε- 

1 0 ι)ς τη ν  έ'πίσκευην τού ίεροΰ (καί τη)ς οικίας, εις άλλο δε μηδέν άναλίσκειν, ε- 
ω)ς αν τ(ό ίερ]ον έπισκευασθήι και η (οίκί^α, έάν μη τ ι άλλο ψηφίσωνται οί οργεώνις 
.. . ί  Ε ·· ν τ ° ι ιΡ®ν · *ϊπολιμ(π)άνειν δέ υδωρ τώ ι ένοΐκοΰντι ώοτε χρ9ίσθ- 
α ι), έάν δ(έτι}ς ποιεί η έπιψηφιζηι παρά τόνδε τον νόμον, οφειλέτω :Π ;: δραχμάς τ9ίι 
0εώ)ι ο γ(ράψα)ς καί ο έπιψηφίσας κα ίμή μετέστω αύτώι των κοινών άναγράφειν δ- 

15  έ τον άει οφλό;)ντα τ9ίι θεώι τούτο το άργύριον εις την οτηλην τούς έπιμελητά(ς, 
αγοράν (τε) καί ξυ(λλ)ογον ποιεΐν τούς έπιμελητάς καί τούς ίεροποιούς 
πε(ρί τώ)ν κοινών τ9ίΐ δευτέραι ισταμένου τού μηνός έκάστου, διδο#ναι δέ 
τοίς ΌεροποιοΤς εις την θυσίαν: (τΗ : δραχμάς έκαστον των οργεώνων,οις μέτεστι 
το)ΰ(ί;ερβύ, τού Θαργηλιώνος προ της έκτης επί δέκα* ος δ* &ν έπιδημών Άθηνη- 

20 σιν) κα ίύγια ίνων μή συνβάλληται, οφειλέτω: |-£·: ίεράς τη ι θεώι* οπωςδ’ άν ώ· 
ς πλ)είστοι ώσιν οργεώνες τού ιερού, έξεΓναι τώ ι βουλομένωι ιίσενέγκαντ· 
ε · . · δ^ραχμάς μετεΐναι αύτώι τού ιερού καί εις την στήλην έγγράφεσθαι· τ(ούς 
δ* εγγεγραμμένους εις την στήλην δο(κΐμ)άζειν τούς οργεώνας καί παρ .
• ............................................................   Θαρ·

25  γ η λ ι ώ ν ) ........................................

Τά άνω άναγινώσκονται επί στήλης λίθου Ύμηττείου κολο
βής τά  άνωθεν καί κάτωθεν, τετριμμένης δέ καί πολύ την επι
φάνειαν, μάλιστα κατά τάς άρχάς πάντων των στίχων προς τ ’ α
ριστερά τώ  όρώντι. "Τψος 0 ,24 , πλάτος 0 ,39 , πάχος 0 ,10 .  
Σχήμα γραμμάτων τό των Μακεδονικών χρόνων, τρόπος γραφής 
όχι ό στοιχηδόν. Τόπος εύρέσεως ό Πειραιεύς, ποιον δέ μέρος αυ
τού επ’ ακριβώς, άδηλον έμεινεν εις την άγοράσασαν τον λίθον 
’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν.

"Οτι ή επιγραφή αύτη είναι μέρος νόμου όργεωνικου, τό λέγει

αυτή έν στίχου ιγ'. Μέχρι τοΰδε είχομεν έκ Πειραιώς ψηφίσματα 
τιμητικά έκδοθέντα υπό όργεουνων, όχι δέ νόμον (ό νόμος έρα- 
νιστών ό έν 0 . I. βι*. άρ. 1 2 0 , είναι των ¡μεταγενεστέρων 
γρόνουν καί πως άλλοΐος). "Οθεν καί λυπηρόν, οτι ό πάρουν λίθος 
δέν εύρέθη σώος. ’Αλλά και ούτω περιέγει ίκανά τά  περίεργα 
περί τού έσωτερικού κανονισμού τών θρησκευτικών τούτων σω
ματείων, τά  όποια νεωτερικώς δύνανται νά όνομασθώσιν άδελ- 
φάτα. Οί όργεώνες ημών ούτοι ίσως ήσαν τής έν Πειραιεΐ Μητρός 
τών Θεών λάτραι.

Έν τώ  έ. στίχω δέν ήδυνήθην ν’ άναγνώσω ολόκληρον τήν 
μετά τό κω.Ιήν λέξιν ούσαν επτά ή οκτώ γραμμάτων* ούτω 
δέ καί άλλα τινά. ’Αμφίβολοι μοί έμειναν καί τινες τών αριθ
μών, διά τήν πλατυκωτέραν έπί τού λίθου γάοαξιν τών πρό αυ
τών καί μετ’ αυτούς διπλών στιγμών. Μία έξ 'Αλικαρνασσού, 
έπιγραφή τυπωθείσα έν τώ 0 . I. βι\ ύπ ’ άρ. 2 6 5 6  έχει μέν 
τινας όμοιους ορισμούς τοίς τής ήμετέρας, οίον* «έμβαλλέτωσαν 
δέ οί Ούοντες έπί μέν τώ  τελείου οβολούς δύο, έπί δέ τώ γαλα- 
Οεινώ οβολόν . . .  καί λήψεται (ή ιέρεια) τών θυομένουν δημο
σία . . . , τών δέ ιδιωτικών λήψεται κωλήν καί τά  έπί κουλή 
νεμόμενα καί τεταρτημορίδια σπλάγχνων'» άλλά δέν μοι διευ
κόλυναν οί ορισμοί ούτοι ουδέ ποσώς τήν άνάγνωσιν ή συμπλή- 
ρωσιν τού κακώς έχοντος μ,έρους τού πρό οφθαλμών μου κειμένου. 
’Άλλος έμού πλείονα έχουν άνάγνωσιν καί μνήμην κραταιοτέ- 
ραν καί, τό κυριώτερον, δύναμιν τού νοός συνδυαστικήν τών προ
σομοίων, ας κατορθώση τούτο, καί έν γένει ας διακρίνη καί εί τ ι 
ένταύθα πρώτον άπαντα θέσμιον ή όνομα κυριολεκτικούς είρημέ- 
νον, καί ας έκμεταλλευθή έντελούς τό περιεγόμενον προς συμ- 
πλήρωσιν τοΰν γνώσεων ήμουν περί τε τά  όργεοονικά κατασκευά
σματα καί γενικοότερον περί τά  τής παρ’ "Ελλησι λατρείας τού 
θείου. Εις εμέ φαίνονται πους τά  έν στίχου ζ'. παρα6ό){ΐια νέα* 
άλλ’ ούδέν ισχυρίζομαι* διότι τά κείμενα τοΰν 'Ελληνικών έπι- 
γραφών τά έκδοθέντα είναι τόσον διεσκορπισμένα έν παντοδα- 
ποίς βιβλίοις καί περιοδικοίς, ώστε άποβαίνουσι δυσπεριληπτό- 
τατα  καί εις αυτούς τούς έν μ.όνον καί κύριον έργον έχοντας, τό
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έπιγραφικόν, μη τ ι γε εις εμέ. Τά δέ λεξικά της 'Ελληνικές τά  
υπάρχοντα, δτι διά τοιαύτα πράγματα είναι ελλιπέστατα, όμο- 
λογεΐται. Ή σημασία όμως ταύτης της λέξεως εδώ βέβαια δεν 
θά είναι όποια ή των τριών τεσσάρων χωρίων tojv [χνψονευο- 
ρ,ένων έν τώ  Θνισαυρω της Έλλην. γλώσσης του Ένρ. Στέφανου^ 
έν λ. 7ταραβώ[Χιος5 άλλ ’ ίσως αυτή* θύματα δχι επ’ αυτών τών 
βωμών, άλλ ’ άπωτέρω τούτων καί άτάκτως θυόμενα ύπό τινων, 
ϊνα μη άναγκάζωνται νά καταβάλλωσι τά  νενομισμένα τελη η 

ϊερώσυνα.
Εις τάς άνω τέσσαρας Πειραϊκάς έπιγραφας προσθετομεν δυο 

άλλας έξ άλλων δήμων της ’Αττικής προερχομένας, τας έξης

5.
Θ ε ο ί-

Θεοδωρίδης είπεν' έπε(ι)δή οί με- 
ράρχαι οίνέπ’ Άντικλείους άρχο- 
ντος καλώς και φιλοτίμως τών θ(υ- 

5 σιών έπεμεληθησαν και τών κοι
νών, δεδό/θαι τοΐς δημόταις στ[ε- 
φανώσαι τούς μεράρχας τούς ε
π ’ Άντικλείους άρχοντος Χαιρε- 
φάνην Χαρι(άδ)ου, Διονυσοφάνην 

10  Διονυσ(οδώρ)ου, Λυκόφρονα Λυκί
σκου, Ά ντιφώ ντα ΆρΚστομάχου,
Λύσιππ(ο)ν Λυσίου, ΣμικυΟίωνα 
ψ(ι)λάνθου χρυσώι στεφάνωι έκα
στον αυτών ά-ό πεντακοσίων δρ- 

1 5 αγμών άρετης ένεκα καί δικαιο
σύνης της είς τούς δημότας καί 
άνειπεΐν Άμαρυσίων τώι άγώνι* άν- 
αγράψαι δέ τό(δε το ψήφισμα έν στέ- 
(λ)ει (λιΟίνει κ α ί ...................................
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ΤΙ τό ψήφισμα τούτο εχουσα στηλη είναι λίθου Πεντελη- 
σίου (;) μέ αέτωμα άνω ολίγον βεβλαμμένον, κάτω δέ κολοβή·

Το ύψος της 0 ,3 9 , τό πλάτος 0 ,42 , τά πάχος 0 ,0 9 . Γραφήν 
έχει την στοιχηδόν. Εύρέθη ή στηλη αΰτη ένωκοδομημένη έν τώ  
ληνώ τού Γ. Δέγλερη έν τώ  χωρίω της ’Αττικής Μαρουσίω, καί 
ηγοράσθη ύπό της Άρχαιολ. Εταιρίας, καί νυν κεϊται έν τώ  Βαρ- 
βακείω. "Οτι είναι ψήφισμα δημοτικόν, φανερόν, καί δη τών Ά θ -  
μ.ονέιυν, ών ητο τό ιερόν της Άμαρυσίας Άρτέμιδος κατά Παυ
σανίαν 1, 31 , 5, έτι δέ καί κατά ένα έπί λίθου ορον τού τεμέ
νους της Άμαρυσίας Άρτέμιδος, οστις, εύρεθείς έν Μαρουσίω, 
έτυπώθη έν τώ  Corpus Inscript. Graecar. τού Boeckh ύπ’άρ. 
5 2 8 . Ό έν γ .  στίχω άρχων Ά ντικλης είναι τών Αθηναίων 
έπώνυμος, σημειούμενος έντοίς περισωθείσι καταλόγοις, οτι ηρξε 
τό δ', έ'τος της ριγ'. Όλυμπιάδος, άτοι τώ  3 2 5  πρό Χριστού. 
Και τούτο μέν βέβαιον έχομεν, ητοι τον χρόνον τού ψηφίσμα
τος, δστις θά είναι πιθανώτατα τό αμέσως έπόμενον έ'τος, άφοΰ 
δηλ. έξηλθον της άρχης οί £ς τιμώμενοι άνδρες. Ά λ λ ά  ποϊοί 
τινες άρχοντες έγένοντο ούτοι, καλούμενοι ένταύθα μεράρχαι, 
άδηλον είς έμέ ολως' διότι δεν πιστεύω νά κηται ή λέξις με- 
ράρχαι, καθ’ ην έχουσιν αύτης σημειωμένην σημασίαν μόνην τά  
λεςικά, στρατίίυτικών δηλ. ηγεμόνων, ως φέρεται έν τοίς τακτι-  
κοΐς τού Αίλιανού.— Αί δέ έν στίχω ιδ', όριζόμεναι δι’ έκαστον 
τών 6 στεφάνων πεντακόσιαι δραχμαί φαίνονται μέν πολλαί, 
ά λλ ’ έχομεν και έν άλλω δημοτικω ψηφίσματι, τών Αίςωνέων, 
(ίδε Χρυσαλλίδος τόμ. γ'. σελ. 14 8 )  τό ομοιον.

6.
Κηφισόδωρ(ο)ς είπεν, 
έψηφίσθαι Λαμπτρε- 
Οσιν' έπειδή Φιλοκη- 
δης φιλότιμός έστι- 

5 ν είς τάς θυσίας καί 
τά  κοινά, ών μ.έτεστι- 
ν αύτώι έν τώ ι δημωι, 
έπαινέσαι Φιλοκηδ- 
ην Άριστάρχου Άχαρ-

ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. 1 7

( Ά  0 η ν α ί ο υ τεύχος ά έτους ά.) 2



10  νέα καί δοϋναι αύτώι 
ατέλειαν καί νέμει- 
ν αύτώι κρεα έν τοίς 
ιεροις οις αν «υωσι- 
ν οί δημόται Λαμπτρ- 

1 5  άσι, καθ)άπερ Λαμπτρ- 
........... υτιυ . . .

1 δ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΛΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

Άναγινώσκονται τα άνω έπί στήλης μικράς λίθου Πεντελη* 
ί̂ου (;) έχούσης μεγάλως βεβλαμμένον αέτωμα, καί τά  κάτω  

οΰσης κολοβές. "Υψος αυτής 0 ,35 , πλάτος 0 ,24 , πάχος 0 ,07 . 
Εύρέθη « ’ς του Κίτση τό πηγάδι, μίαν ώραν άνατολικώς τής 
Βάρνις (τής ’Αττικής), οπού και Είσοδίων Παναγίας εκκλησία», 
καθώς είπεν δ πωλήσας τον λίθον εις τήν Άρχαιολ. Εταιρίαν, 
οστις τόπος καί είναι όντως αυτός εκείνος, έν ω οί αρχαιολόγοι 
θέτουσι τον δήμον Λαμπτρέων, ού ψήφισμα έχει ό παρίνν λίθος. 
Ή γραφή είναι ή στοιχηδόν. Σχήμα δέ γραμμάτων τό των Μα
κεδονικών χρόνων των προτέρων. Φαίνεται δέ, ότι είχεν άλλα  
ποτέ δ λίθος παλαιότερα γράμματα έπί τής αυτής έπιφανείας, 
καί αυτών έξαλειφθέντων έπεγράφησαν τά  νυν. Τούτο τεκμη- 
ριοϋσι γραμμαί τινες γραμματοειδεΐς εξίτηλοι, κατά τό άνω μά
λιστα μέρος, καί ιδίως μετά τήν τελευταίαν λέξιν του ς/ στί
χου £ν καθαρώς γεγλυμμένον Ο, άλλότριον ον του ρήματος ¡ ιέ -  
τεστι. Τέλος δέ κάποιος άεργος άνθρωπος έδοκίμασέ ποτε νά 
χαράξη, μέ καρφίον ίσως, έπί τής τών πρώτων 7  στίχων έπιφα
νείας ομοίωμα του άνω αετώματος μετά τών ακρωτηρίων του, 
καί ταϋτα πάντα δυσκολεύουσιν δπωσοϋν σήμερον τήν άνάγνω- 
σιν. Νομίζω δέ, οτι τά πρό του Κηφισόδωρος λείψανα γραμμά
των, τά  έπί τής μόλις δύο στίχων χωρητικής έπιφανείας, δέν 
προσήκουσιν εις τό νυν τών Ααμπτρέων ψήφισμα ό έχομεν ύπ ’ ο- 
ψιν, άλλ’ ότι αυτό ήρχιζεν όντως άπό τής λέξεως Κηφισόδωρος, 
ώς καί άλλα τοιαύτα δήμων έγγραφα εύρίσκονται, άνευ τής άλ
λως προηγουμένης φράσεως* Έπί άρχοντας κτλ. Περί τοϋ π ε-’ 
ριεχομένου άλλο τ ι δέν έχω νά παρατηρήσω, είμή οτι ή άτέ-

λεια ή διδομένη εις τον ετεροδημότην Φιλοκήδην (ίδε στίχ. ιά.) 
είναι άςιον ζητήσεως πράγμα, οποία τις άρά γε νοητέα. *Ίσως πε- 
ριωρίζετο εις μόνην τήν απαλλαγήν άπό τοϋ λεγομένου έγκτη- 
τικου, κατα το εξής χωρίον ενός δημοτικού τών Πειραιέων ψη
φίσματος (τυπωθέντος ένΟ. I. Ογ. ύπ ’ άρ. 101 ), έν ώ τιμάτα ι 
Καλλιδάμας τις Χολλείδης τον δήμον* ατελείν δέ αυτόν τά  
αύτά τέλη ̂  έν τώ  δήμο, άπερ άγ καί ΠειραιεΓς, κ«ί μή έγλέ_
γειμ παρ’ αύτοϋ τον δήμαρχον τό έγ[κ]τητικόν.» Ά λ λ ’ άς ίδωσι 
καί άλλοι.

Έν Άθήναις, τή 16  Μαρτίου 1 8 7 2 .

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟϊΜΛΝΟΓΛΗΣ.
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II «χρ.οχς έρευνα : Μ , χχτανδη,τ,ςπαν_4{ ^  ^  ^  ^

• * ω ν  χαί αυτου του έλαχίατου ά χ „ τε? τοδ δλου γ νώ η ν  
ό.δτ, ανευ ταύτν« X»; ·« τοδ ^  μένε, άτεν& . >Αλ>ά ^

χα. ί  του ολου άνευ τ *  τών μερών χαθίστατα. ά β α τ ο ς -  λό τ, 
εχατερου Λ ^  ^  έχί ττ,ν του έτέρου χαί „αφ, ν!ζε, 
« υ τ , ν  -Λναγχ-ο λο,χό, έ, τ?  έρεύν, χ*ντό5 μ ίρ0„; του βίου 
•ων Ελλχνων να Λαμοάνν,τχι ύχ ’ δψ,ν χαί τό δλον, χαί νά άνα- 
ςχτν,τα. ί  οχέσ.ς τούτου χρός έχεί,ο κα; τ , άνά- Λ [ν.

αότζ- *“   ̂ Τ°3 8λ°'ί ^  ^  Έ λλ* ων *“  « *5ν μερών αυτου αχρ,ο,ς γ ν ίο ι!  ειναΙ ν3ν> εί ^  ^  ^

αχιστον ιαν ε,.ι,.ονος χαί οΰχί βεβαία έν χάοι. ΚεΓται μέν 
**« ουτο5 χρο τών ό-ρίαλμ,-νν χμών ουμχεχλ,ρωμένος χαί τέ-
■ ος, /.α: *, & , , ,  ν „ ώ(,χετίΙ1 . ¡ ^ ε(? έν τοΓ« οω-,
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ζομένοις μνημείοις της γλώσσης και τέχνης αυτών η τών ¿ιό /, 
σεων όμως τούτων άνεύρεσις καί κατανόησις απαιτεί ενίοτε με
γάλους πόνους καί μακράς μελέτας, ών τά  εξαγόμενα πολλάκις 
ούτε άσφαλή ούτε άναμφισβητητά είσιν. ’Επειδή όμως έκ τού
των καί μόνων γνωρίζεται ό τών άρχαίων βίος ούχί δ’ άλλοΟεν, 
διότι ή φιλολογία, ιστορική έπιστημη ούσα, καί κύριον μέλημα 
εχουσα την τού βίου τούτων γνώσιν, μόνον εκ δεδομένων και ις·ο- 
ρικών πορίζεται πάσαν την ύλην αυτής* διά τούτο πλειστοι των 
νειυτέρων άπεπειράθησαν άπό της άναγεννησεως τών γραμμάτων, 
μελετώντες καί έρμηνεύοντες τα σωζόμενα μνημεία, νά άναγνω- 
ρίσωσιν όσον οίόν τε άκριβέστερον την έν τούτοις έκδηλουμένην 
φύσιν τού έλληνικοΰ βίου καί τών μερών τούτου. Διά της μελέ- 
τ.;ς δέ καί έρμηνείας καί παραβολής τούτων ένιαχού μέν άπο- 
τελεϊται τελεία καί σαφής εικών μέρους τινός τού βίου τούτου, 
αλλαχού δέ ατελής καί σκοτεινή διά τήν έ'λλειψιν ειδήσεων ή 
καί διά τήν άτέλειαν τών σωζομένων. Ή αναπληρωσις τού έλ- 
λείποντος πρός συμπλήρωσιν τής εικονος κατορΟούται ενίοτε δια 
τής μαντικής όξυνοίας τών δαιμόνιων εκείνων άνδρών, οϊτινες, έ'ρ- 
γον τού παντός αύτων βιου προτιθεμενοι την μελετην και ερευνάν 
τής άρχαιότητος, αποπειρώνται νά ύποτυπώσωσι τήν καθόλου ει
κόνα παντός τού ελληνικού βίου, καί κατά ταύτην νά άναπλη- 
ρώσωσι καί τά έλλείποντα αυτού μέρη, τά  δ’ ασαφή έξ έλλεί- 
ψεως άκριβών ειδήσεων νά διαφωτίσωσι κατά τό αυτοίς δυνατόν.

Τών άνδρών τούτων έξάρχει καθ’ ημάς ό πρό τινων έτών τε- 
λευτήσας γερμανός Αύγουστος ϋοίχχιος 1), καθηγητής τού εν 
Βερολίνω Πανεπιστημίου καί διδάσκαλος πλείστων ήμετέρων λο
γιών, οστις διά πολυχρονίου καί λίαν περιεσκεμμένης μελέτης 
τών σωζομένων μνημείων τής έλληνικής άρχαιότητος, διά μεγά
λης όξυνοίας καί σπανίας κρίσεως καί φαντασίας ήδυνήθη νά κα-

1) Τάς έν τη  φιλολογία μεγάλας υπηρεσίας τούτου και άλλων τινών 
διάσημων συγχρόνων καί αρχαιότερων φιλολόγων υπεόείξαμεν ¿ν τώ  
είςαγωγικώ μαθηματι ημών εις τήν μελέτην τών ελληνικών αρχαιολο
γιών, δπερ ιοία έτυπώθη τό 1 8 4 9  καί πάλιν έν τη τών φιλομαθών έφη-  

μερίδι τό 1 8 5 8  μέ τινας προςθηκας.
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τανοηση, δσον νυν άνθρώπω δυνατόν, τον βίον τών Ελλήνων και 
νά άναπληρώση και σαφηνίση πλεΐστα τούτου μέρη καί μάλιστα  
τά  τών ’Αθηναίων οικονομικά, έκδούς περί τούτων δίτομον σύγ
γραμμα τό 1 8 1 7 ,  οπερ μετά 34  έτών μακράς καί συνεχείς 
έρεύνας καί σπουδάς έξέδωκε πάλιν τό 18 5 1  πληρέστερον καί 
τελειότερον. Τό σύγγραμμα τούτο, δν θησαυρός ανεξάντλητος 
γνώσεων ποικίλων της έλληνικης άρχαιότητος καί ιδίως τών οι
κονομικών τών ’Αθηναίων, κατέστη πηγη πολλών όμοιας φύσεως 
συγγραμμάτων* οίον τού Βαχσμούθου, Κάρολου Έρμάννου καί 
Σχοιμάννου. Τούτο θέλει χρησιμεύσει καί ημίν ως κυριοότερος οδη
γός πρός άνεύρεσιν τών ελληνικών πηγών, είς ας άνατρέχοντες 
θέλομεν άποπειραθή νά ύποτυπώσωμεν τά  τών Ελλήνων οίκονο- 
μικά, οία ταύτα  φαίνονται οτι ησαν τον ε' καί δ' π. X. αιώνα, 
έν τη άκμη δηλονότι τών Έλλη'νων.

Έκ της επομένης περιγραφής θέλει γνωσθη, οτι τελεία καί 
σαφής τούτων κατανόησις έν πάσι δεν είναι νύν δυνατή διά την 
ελλειψιν ειδήσεων. Διότι πολλών έλληνικών πόλεων τά  οικονο
μικά ολως άγνοούμεν* ολίγων δέ μόνον έχομεν σποραδικάς ειδή
σεις, 0ι ών κατά προςεγγισιν δυνάμεθα νά ειπωμεν όποια ταύτα  
ησαν έν τώ  ρηθέντι χρονικώ διαστηματι, καί έξ αυτών νά είκά- 
σωμεν ότι τοιαύτα ησαν καί τά  τών λοιπών πόλεων. Διότι, εί καί 
έν τοι*ς πλειστοις ύπηρχον παρ’ Έ λλη σι πολλαί διαφοραί, ύπηρ- 
χον ομως και πολλά κοινά, μάλις·α έν πόλεσι καλώς συντεταγμέ- 
ναις καί τό αυτό πολίτευμα έχούσαις. ’Ίσως οί μέλλοντες χρόνοι 
και παρατεταμένη άναζητησις καί άνεύρεσις νέων ειδήσεων έντοις 
σωζομένοις έρειπίοις τού αρχαίου βίου καταστησωσιν άλλοτε τε- 
λειοτέοαν καί σαφεστέραν την εικόνα ταύτην. ’Α λλά καί τά  νύν 
άνακοινουμενα, οιαδηποτε και άν ώσιν, έσονται, νομίζομεν, ευ- 
προςόεκτα έκεινοις τ(υν ήμετέρων, όσοι η δεν έχουσι καιρόν νά 
άνατρεςωσιν αυτοί είς τάς αρχαίας πηγάς, η άγνοούσι την γλώσ
σαν, εις ην έγραψαν οι ρηθέντες γερμανοί αρχαιολόγοι.

Λ ί τών éJJ?]r¿oG)r κό.Ιεων όημόσιαι όατιάναι 2), καθό

2) Βλεπε περί τούτων θεωρίας τινας και ειδήσεις τώ ν άρχαίιυν πα-  
ρ Αριστοτελει Ιν ¿ητ. 1, 4 , καί Ξενοφ. έν άπομνηυ.. Σωκρ 3. 6, 4
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λου εΐπείν, υπάγονται εις τάς έξης γενικας κατηγορίας* α) εις 
τά  υπέρ ασφαλείας και φυλακής τής χώρας κατά εξωτερικών 
έχθρών, β') εις τά τής λατρείας τών θεών, γ') εις τά χάριν άμοι- 
βής αρχόντων τινών και υπηρετών καί δικαστών διά την υπη
ρεσίαν αυτών προς τήρησιν τής ειρήνης και αρμονίας τών πολιτών, 
δ') εις τά  πρός περίθαλψιν τών υπέρ πατρίδος άγωνισαμένων 
καί παθόντων καί άλλως άνικάνων καταστάντων ζήν άπό τής 
ιδίας εργασίας, καί έ) εις τά γάριν δημοσίων οικοδομών και καθω- 
ραϊσμού τής πόλεως αναλισκόμενα.

Ή σγέσις όμως καί άναλογία τούτων ώριζετο εκάστοτε, ως 
είκός, άπό του έπικρατοΰντος έν έκαστη πόλει πολιτεύματος και 
από τών διαθέσειυν τών διευθυνόντων τά  τής πολιτείας κατά 
τό ποσόν του δημοσίου πλούτου.

Αί δέ πρόςοδοι, άς καί πόρους οί αρχαίοι καλοΰσι, προήρ- 
γοντο κυρίως έξ ένοικιάσεως δημοσίων κτημάτων και τελών 
είςαγωγίμων καί έξαγωγίμων πραγμάτων, καί ένίοτε άπό έκου- 
σίων είςφορών. Έν έλλείψει δέ ή άνεπαρκεία τούτων έποίει ή πό
λις καί τής ιδίας τών πολιτών ουσίας χρήσιν, οϊαν οί καιροί 
άπήτουν καί οί διευθύνοντες τά τής πολιτείας κατάλληλον 
ένόμιζον. ΤΙ σύνεσις όμως καί δικαιοσύνη τούτων ανεύρισκε τρό
πον ήττον έπαγθή καί οσον οιόν τε δικαιότερον, όπως μετριάση 
τήν άποστροφήν τών πολιτών κατά τής αναγκαστικής ταύτης 
φορολογίας ώς καί τής έπί τών προσώπων '). Καί ό άπό δα- 
νείων πορισμός χρημάτων δέν ήτο άγνωστος τοίς άρχαίοις, 
ά λλ ’ ουχί τοσούτον συνήθης, οσον παρά τοίς νεωτέροις, διά τήν 
έ'λλειψιν πίστεως ένεκα τής αταξίας τών οικονομικών

Ένίοτε κατέφευγον καί εις έλάττωσιν τής έσωτερικής άξίας 
του νομίσματος πρός ωφέλειαν τής πόλεως, ουδέποτε όμιυς εις 
έκδοσιν νομίσματος, ουδεμίαν έσωτερικήν αξίαν έγοντος, ώς άπό 
δέρματος ή άλλης ευτελούς ύλης, όπερ ή πόλις άναγκαστικώς

κ. έ., καί έν τώ περί προςόδων καί έν τή  τών ’Αθηναίων πολιτεία του 
αυτού καί Ά ρ ιατοφ. έν σφηξί 6 5 7  κ. I.

3) Πλ. Βοικχ. έν τοΤς οίκ. τών ’Αθηναίων τόμ. I, σελ. 4 0 7  τής β' Ικδ.
4) Κ ατα  τον αυτόν αυτόθι έν σελ. 705 .
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επέβαλλε τοίς πολίταις. Ουχ ήττον όμως έγίνωσκον οί αρχαίοι καί 
άλλ.ους πολ.λούς τρόπους, δι’ ών έν άνάγκ*/) έπορίζοντο χρήματα, 
καί ούς ονομάζει ό άνώνυμος συγγραφεύς έν τώ  εις Άριστοτέλ.η 
άποδιδομένω συνήθως οίκονομικώ.

’Αποθεματικά κεφάλαια έν ταμείοις κείμενα είχον αί ίσχυ- 
ρότεραι πόλεις, άλλ ’ έν ύστέροις χρόνοις καί μάλιστα άπό τών 
Μηδικών, μόνον πρός επιχειρήσεις έξωτερικών πολέμων, εις οδς 
ήσαν πάντοτε άναγκαία χρήματα.

/) Οικονομικά, τώ ν  *Ε,Μ ήνων επί τής β α σ ύε ία ς·

Μετά τά  γενικώς ούτω ρηθέντα προβαίνομεν ήδη εις τήν 
βεβαίωσιν αυτών δι’ άργαίων μαρτυριών. Πολ.λά τούτων, ώς θέ- 
λομεν ίδεί, βεβαιοϋνται διά μαρτυριών άναφερομένων εις άλ.- 
λας πόλεις, πλείστα δέ διά τών εις τήν πόλιν τών ’Αθηναίων* 
διότι ώς αύτη καί έν τοίς λ.οιποίς πάσιν είναι γνως-οτέρα τών 
άλλων, ούτω καί περί τών οικονομικών αυτής έχομεν άκριβεστέ- 
ρας ειδήσεις.

Έξετάζοντες τά  τών έλληνίδων πόλεων οικονομικά κατά τό 
διάφορον αυτών πολίτευμα, μανθάνομεν οτι έν δσω αΰται έ6α- 
σύεύο ντο , καί ή έ'κτασις αυτών ήτο μικρά καί έξωτερικαί σχέ
σεις καί έπιχειρήσεις έλλ.ειπον, ούτε δαπάνας πολλ.άς είχον, ούτε 
προςόδους ώρισμένας καί τακτικάς.

Ό βασιλ.εύς έκτος τής ίδιας ουσίας είγε παρά τής πόλεως 
παραχωρηθέν αύτώ ίδιον κτήμα ή τεμάχιον γης, μικρόν ή μέγα 
κατά τάς περιστάσεις, τέμενος καλούμενον, καί άπό τής λοιπής 
ουσίας του διαστελλόμενον 5), ούτινος έπορίζετο αυτός τήν 
πρόςοδον *’). Ά λ λ ’ έκτος τούτοον, φαίνονται καί άλλων κτημά
των κάτο/οι βασιλ.είς τινες. Γ0  ’Αγαμέμνων υπόσχεται νά δώσνι 
τώ  Ά χ ίλλε ί επτά πόλεις, ών οί κάτοικοι θέλουσιν αποδίδει αύτω  
δωτίνας καί Οέμιστας ')* καί ό Μενέλαος ύπόσγεται τω  Όδυσ-

δ) Όδ. α, 3 9 7 .  λ, <185. Ίλ. ζ, 194 , ι, 5 7 3  κ. έ.
6) Ίλ. μ, 3 13 καί ζ. 193 .
7) Ίλ. ι,  1 4 9  κ. έ. καί περί τής σημασίας καί διαφοράς τών λέξεων 

βλ. \ ilzsc li εις Όδ. α, 1 1 7  σημειώσεις.
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σεί, άν έξ ’Ιθάκης μετοικήση παρ’ αύτω, να δ(.όση μιαν των πό
λεων ών είναι κύριος, όπως οίκή καί νέμηται αυτός και οι απόγο
νοί του 8). Νομίζομεν ότι παραχοόρησις τοιαύτη άλλως δέν εννο
είται, είμή υποτιθεμένου οτι έπί τών πόλεων τούτων ειχεν δ 
’Αγαμέμνων καί Μενέλαος κυριότητος δίκαια, από τών χρόνοον 
ίσως τού προγόνου αυτών Πέλοπος, όςτις, χρήματα και ανθρώπους 
έκ Φρυγίας κομισάμενος, κατέσχε τήν άπ’ αυτού κληθείσαν Πε
λοπόννησον 9), ής μέρος ΰποδουλώσας ίσως, παρέδωκε τοίς αύτού 
άπογόνοις' όπως έγένετο εις πολλάς χώρας ύστερον μετά τήν κά
θοδον μάλιστα τών ΊΙρακλειδών. Ά πό τών προςόδων λοιπόν τών 
τεμενών καί τής ιδίας γής καί άπό τής άποφοράς τών υποκειμένων 
αυτοϊς λαών καί πόλεων, ή καί άπό άλλων τιμής χάριν διδομέ- 
νωναυτοϊς δώρων, άό  Θουκυδίδης 10) γέρα καλεί, οίον έξαιρέτου 
μερίδος έκ τής λείας καί άλλων τοιούτων 11), ήδύναντο οί τότε 
βασιλείς νά ζώσιν έν αφθονία καί λαμπρότητι, οίαν παρ’ Όμήρω 
βλέπομεν έν τώ οίκω τών τού Άτρέως απογόνων έν Μυκήναις 
καί Σπάρτιρ, τού Πριάμου έν Τροία, τού Αλκινόου έν τή  τών 
Φαιάκων νήσω, τού Νέστορος έν Πύλω, καί άλλων άλλαχού άνά- 
κτων 12). "Ως-ε καί δώρα πλούσια καί πολλά ήδύναντο νά δίδωσι 
τοίς ξένοις, καί τάς πόλεις νά περιτειχίζωσι, καί άνάκτορα με
γάλα καί πολυτελή καί παρ’ αΰτοΐς θησαυρούς νά κτίζωσι πρός 
άποταμιευσιν πραγμάτων" καί στόλους έ'τι νά έχωσιν, ώς ό ’Αγα
μέμνων καί άλλοι ΐΛ) άνακτες, καί άλλα τοιαύτα.

Εις άποκρουσιν εξωτερικού έ/θρού έλάμβανον τά  όπλα πάντες 
οί πολίται μετά τών βασιλέων" άν δέ ποτε ήτο άνάγκη νά λά- 
βωσι καί ξένους συμμάχους, έτρεφε τούτους ή πόλις, ώς οί Τρώες

8) Ο$. ο, 17 0  κ. έπ. Παραλείπομεν άλλα τ ινα  όμοιας φύσεως παρα- 
δείγματα.

9) Θουκ. 1, 9 .

40) Ο αυτός 4, 43· Οροτερον δ’ ήσαν έπί ^ητοΐς γέρασι πάτριαι βα- 
σιλεΓαι.

4 4) Ίλ . α, 464. 6, 2 3 7 .
42) Ί λ .  σ, 2 9 0 .  ω, 3 8 4 .

43) Ιλ. 6) 57  0 και 0 4 2 .  και Θουκ. 4, 9 . Πρδ, περί πάντων τούτων 
'Ρόσς άρχαιολ. άπό σελ. 84  κ. έ.
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τούς αυτών επικούρους 11). ’Επιχειρούντες οί αυτοί πόλεμον κατά 
ξένης /ώρας, έτρέφοντο άπό τού πολέμου, ληϊζόρ,ενοι τήν χώραν
τών πολεμίων, ώς βλέπομεν ποιούντας τούς έν Τροία Έ λλη-

16 \νας ).
Πρός έκτέλεσιν τής τών θεών λατρείας υπήρχε κεχωρισμένον 

τεμά/ιον γής, καί τούτο τέμενος καλούμενον, καθιερωμένον τοίς 
θεοίς, ού ή πρόςοδος έχρησίμευεν εις τά  τής λατρείας καί τήν δια
τροφήν τών έν τώ  ναώ ύπηρετούντων" ό,τι δέ πλέον άπτιτεΐτο, 
προςέφερεν ή τών κατοίκων ευσέβεια η ).

2 )  Οικονομικά τώ ν  ΕΜΙήνων έπί τής αριστοκρατίας 
καί έπί τής μ ετ ' αυτήν άναγανείσης όΛιγαρχίας

καί δημοκρατίας·

Μετά τήν υπό τής άριστοκρατίας κατάλυσιν τής βασιλείας 
τά  μέν δίκαια καί προνόμια ταύτης κατέλαβον οί εύγενεΐς, τά  
δέ κτήματα έγένοντο κοινόν τής πόλεως κτήμα, όπου οί άπό 
τού βασιλικού γένους ολως έξέλιπον ή έξώσθησαν βιαίως" ή, όπου 
τούτο δέν έγεινε, μετεβιβάσθησαν κατά κληρονομικόν δικαίωμα 
εις τούς άπογόνους τού βασιλέως, οίτινες κατετάχθησαν τότε 
εις τήν τάξιν τής άριστοκρατίας, ώς οί τού Κόδρου άπόγονοι έν 
Άθήναις καί άλλοι άλλαχού, καί έκυβέρνων μετά ταύτης μόνης 
τήν πόλιν 1'), έως ού έν ύστέροις /ρόνοις, ύπερισχύσαντος τού 
δήμου, έξισώθησαν πρός τούτον πάντες κατά τά  πολιτικά δ ί
καια.

Ά λ λ ά  συγχρόνως τή  μεταβολή ταύτν] τού πολιτεύματος τών 
έλληνίδων πόλεων άπό μοναρχικού εις αριστοκρατικόν, ή ούχί 
πολύ μετά ταύτην, ή'ρξατο ν’ άναφαίνηται καί τις ροπή τών 
Ελλήνων πρός πολιτικούς νεωτερισμούς καί πρός άπόκτησιν 
πλούτου. Ό πατριαρχικός καί αυτάρκης καί ήσυχος εκείνος βίος 
τών άνάκτων, 0ν ζώσιν ούτοι έν τή νήσω τών Φαιάκων καί άλ-

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 2 5

44) Ί λ .  π, 2 2 5 .
45) Θουκ. 1 , 40 κ. έ.
46) Βλ. Νέ^βίβίκιοΐΐ ομηρικής θεολογίας σελ. 2 0 0  κ. έ.
47) ΙΠουτ. έν ΘησεΓ 25 .



λαχου, ώς καί δ τών διαδεχθέντων τούτους εύγενών, μεταβάλ
λεται έπί τό άβρότερον. Μ/ι άρκούμενοι νύν εις τήν άπο τής 
γεωργίας καί κτηνοτροφίας πρόςοδον, ώς πρότερον, άναζητούσιν 
οί "Ελληνες νέαν διά τής ναυτιλίας καί τής εμπορίας' οθεν και 
πόλεις καί ίδιώται πλουτούσι, τής προοτης αίτιας εις τούτο 
δοθείσης άπό τής μετά τών ομόρων βαρβάρων λαών έπιμιςιας 
διά τών έξ 'Ελλάδος αποικιών.

"Ενεκα πολιτικής διχονοίας ή υπερβάλλοντας πληθυσμού, μη 
δυναμένης τής ελληνικής χώρας νά τρέφτ, πάντας τούς κατοίκους 
αυτής, ήναγκάσθησαν οί "Ελληνες νά πέμψωσιν αποικίας είς τάς 
νήσους καί τά παράλια τής Μεσογείου καί Εΰξείνου Πόντου άπό 
άρχαιοτάτων χρόνων. Τήν ούτω καταλαμβανομένην χώραν διέ
νεμαν είς τρεις μερίδας, ών τήν μίαν έ'διδον τώ βασιλεΐ ή κτίς-η 
τής αποικίας, τήν έτέραν καθιέρουν τοΐς θεοΐς, και τήν τρίτην, 
ήτις βεβαίως ήτο ή μείζων, διένεμον τοΐς έποίκοις πάσι.

Τό αυτό ΰποθετέον οτι έ'γεινε καί έν ταις πόλεσι τής 'Ελλά
δος, ότε αύται κατά πρώτον ώκήθησαν ή ύστερον υπό δορυκτη- 
τόρων κατελήφθησαν, ώς μετά τήν κάθοδον τών ΊΙρακλειδών 
εις τήν Πελοπόννησον, καί αλλαχού ύστερον οπού έγένοντο με
ταναστεύσεις πρό τών ιστορικών χρόνων. Οί αρχαίοι κάτοικοι 
τών χωρών τούτων ή ΰπεδουλούντο κατά τό τότε ίσχύον δί
καιον τού πολέμου ή καθίσταντο υποτελείς τών νικητών ή 
καί έξεβάλλοντο' ενιαχού δέ οί ισχυρότεροι συνεχωνεύοντο μέ 
τούς έπελθόντας ξένους καί καθίσταντο άρχοντες τής χώρας 
μετά τούτων, τών λοιπών δουλευόντουν αύτοίς. ’Εντεύθεν έπή- 
γασαν είς τάς άριστοκρατουμένας πόλεις τής 'Ελλάδος αί διά
φοροι τών κατοίκων τάξεις, ελευθέρων, ήμιελευθέρων καί δούλων, 
ώς έν Σπάρτν] καί άλλαις δωοικαϊς καί αίολικαΐς μάλις-α πό- 
λ εσι

18) Βλ. Βοίκχ. άπό σελ. 5 3 3  κ. έ.
1 9 —20) 01 μέν Σπαρτιαται ησαν κύριοι τής πόλεως, ώς έν ’ΛΟήναις 

πρότερον οί εύπατρίδαι, οί δέ περίοικοι ή Λακεδαιμόνιοι ησαν μέν Ιλεόθε- 
ροι, άλλ’ ούδεμίαν μετοχήν ειχον είς τήν διοίκησιν τής πόλεως, του
ναντίον Ιτίλουν τοΐς Σπαρτιάταις και φόρους, οί δέ Είλωτες ησαν δου ■
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"Ενεκα τών αποικιών καί τής εντεύθεν αυξήσεως τής επιμι
ξίας ν.αί κοινωνίας τών 'Ελλήνων, μάλιστα δια θαλασσής, 7τρός 
γείτονας λαούς καί βαρβάρους καί ένεκα τής έπεκτάσεως τού εμ
πορίου έπήλθεν ού μικρά μεταβολή καί είς τά  οικονομικά τών πό
λεων, μάλιστα τών παραλίων, καί τά  τών έν αύταΐς οίκούντων. 
'II τέως ισχυρά αριστοκρατία, ήτις κατείχε τάς πόλεις διά τήν 
ευγένειαν τού γένους καί τον έκ τών γαιών πηγαζοντα πλούτον, 
έβλεπε νά ίδρύηται παρ’ αυτή κατά μικρόν έτέρα δύναμις λίαν 
επίφοβος αυτή διά τον πλούτον, 8ν έκ τής εμπορίας καί ναυτι
λίας έπορίζετο, καί διά τήν συμμαχίαν, ήν ήδύνατο νά συνάψω 
πρός τον ύπ ’ αυτής καταπιεζόμενον άπορον καί έστερημένον πο
λιτικών δικαίων δήμον. Τούτο δέ αληθώς έγένετο είς πλεί- 
στας έλληνικάς πόλεις, μαλιστα Ίωνικας και παραλίου...

’Εντεύθεν βλέπομεν οτι ή διθάλαττος Κόρινθος, ήτις ανέκα
θεν ήτο πλουσία, όθεν καί άφνειός ύπό τού ποιητοϋ λέγεται ) 
καθίσταται έτι μάλλον ισχυρά καί πλούσια άπό τού η' μάλιστα  
αίώνος, πέμπει πολλάς άποικίας, καί πρώτη έναυπήγησε τριή- 
ρεις κατά τον ύστερον έν χρήσει τρόπον. Ίσχυραί καί πλούσιαι 
ώςαύτως αναφαίνονται καί αί γειτονικαι ταυτης πόλεις τά  Μ ι 
γαρα  καί ή Α ίγ ινα  ών εκείνη μέν επί μακρόν ήμφισβήτει πρός 
τούς ’Αθηναίους περί τής Σαλαμίνας μέχρι Σόλωνος 2'), έν δε 
τοΐς Περσικοις ώπλισε τριςχιλίους άνδρας καί είκοσι τριηρεις, 
αύτη δέ διά τό ισχυρόν ναυτικόν της ού μόνον έν τοΐς Περ- 
σικοΐς ήνδραγάθησεν, άλλα καί τοΐς Άθηναίοις λίαν οχληρά ητα
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λοπάροικοι, καλλιεργοΰντες τήν χ ώ ρ α ν , ήτ ις  άνήκε τοΐς Σπαρτιατα ις, και

δίδοντες τούτοι; άποφοραν.
Πολλά τού είδους τούτου παραδείγματα βλ. παρα Βοικχ. έ. ά. καί 

Büchsenschütz σελ. 128 τού περί ουσίας και κτήσεως τών αρχαίων 
Έ λλ ήνων συγγράμματος του.

2 1 )  Ί λ .  S, 570 . πρβ. Θου/.υδ. I, 1 3 .
22 ,  Ιίλουτ. 161. 8* έπεί μακρόν τινα καί δυςχερή πόλεμον οί Ιν άστει 

περί τής Σαλαμινίων νήσου Μεγαοε^σι πολεμοΰντες ε;ε/αμον, και νόμον 
ί'Οεντο μήτε  γράψαι τινα μήτ* είπεϊν αύθις ώς χρη τήν πόλιν άντιποιεϊ- 

ςθαι τής ΣαλαμΤνος ή θανάτω ζημιουσΟαι κλπ.
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αντίζηλος κατά θάλασσαν 5j) καί λήμη του Πειραιώς υπό τούτων 
λέγεται' μέχρις ού οί Αθηναίοι ίσχύσαντες μετα τα  Περσικά 
περιέστειλαν την δύναμιν ταύτης καί έταπείνωσαν διά παν
τός 2i). Καί ή Σ ιχνώ ν  φαίνεται ούχ ηττον ισχυρά, επειδή έν 
τοΐς Περσικοΐς ώπλισε τριςχιλίους ά'νδρας και 1 5  τριήρεις. 'II 
Κέρκυρα, ήτις τοσοϋτον ισχυρά ήτο πρό των Περσικών ήδη, 
ώστε δίς έναυμάχησε προς τους Κορινθίους ”5). Ή Χ α.Ιχίς ετι, ή 
1Ερέτρια <¿k), ή Σάμος, ή ΜιτυΜ)ηι,'/\ Χ ίος, ή Εφεσος, ή 0ώ -  
*αια, αϊτινες καί ναυτικόν ισχυρόν είχον έν τοΐς Περσικοΐς ήδη, 
καί πρό τούτων πλείστας αποικίας πολλαχού τών παραλίων 
τής Μεσογείου καί τού Εύξείνου έπεμψαν.

Ό έκ τής ναυτιλίας καί του εμπορίου είςκομιζόμενος εις τάς πό
λεις ταύτας πλούτος ού μόνον ίσχυράς κατέστησεν αότάς, α ιτι- 
νες άπό τούτου ήδυνήθησαν νά παρασκευάσιυσι μέγα ναυτικόν, 
άλλά καί ίκανάς οπούς κανονίσωσι κάλλιον τά  του βίου και τής 
κοινωνίας. Διότι ήρχισαν άπό του η' καί εφεξής αίώνος νά 
χαράττωσι νόμισμα έκ μετάλλων 2‘), χρήσιμον αυτοΐς εις 
την έμπορίαν καί τάς συναλλαγάς πρός "Ελληνας καί βαρβά
ρους, έν ώ ά'χρι τούδε ήρκούντο εις ανταλλαγήν τών πραγ
μάτων' νά έγείρωσιν εις πολλάς χώρας τής 'Ελλάδος καί 
τών αποικιών πολυταλάντους καί μεγαλοπρεπείς ναούς 58), 
ών τά  έτι σωζόμενα έρείπια έμφαίνουσι τό τε μέγεθος καί τήν 
λαμπρότητα αυτών" νά μεταρρυθμίσωσι τά  τής λατρείας τών 
θεών έπί τό πολυτελέστερον καί μεγαλοπρεπέστερον' διότι 
και αί θυσίαι συχνότεραι καί δαψιλέστεραι έγίνοντο, καί οί

23) Θουκ. 1 , 1 4  και Π) .ούχ. Θεμ. 4 . ’Έπεισε του; Α θηναίου; απο 
τή ; του Λαυρίου προ;όδου κατασκευάσασΟαι τριηρεις έπί τον προς Α ιγ ι-  
νητας πόλεμον. ’Ήκμαζε γαρ ουτο; Ιν τη Έλλάδι μάλιστα  και κατει-  
yov οί Α ίγινήτα ι πληΟει νηών την θάλασσαν. Βλ. πλείω περί τή ; τών  
Α ίγ  ινητών δυνάμεως έν τοΐς Μυλλέρου Αίγινητικοΐς απο σελ. 7 4 — 12 7 '

24) Θουκ. 1, 1 0 5  καί 108 , και Μυλλερον έ. ά. σελ. 179.
23) Θουκ. 1 , 1 3  καί W ésse lin g  εις Ήροδ. 3, 33 .
26) λτρά?. 1C, 4 4 7 .
27) Βοίκχ. σ. 7 7 2 .
28) Βλ. τούτους παρα 'Ρόσς ενθα ανωτέρω άπό σ. 74  κ. έ’

ναοί λαμπρότερον έκοσμούντο, καί τά  τών θεών αγάλματα  
έκ πολσυτελεστέρας ύλης κατεσκευάζοντο, καί είς τάς τών θεών 
έορτάς πάσας σχεδόν προσετέθησαν αγώνες καί πανηγύρεις, μά
λιστα δέ είς τάς τέσσαρας πανελληνίους, είς άς συνερχομένη σύμ- 
πασα ή 'Ελλάς, έτέλει μετά πάσης έπιδείξειυς καί λαμπρότητος 
τάς πατρώας θυσίας' διότι έν αύταΐςήμιλλώντο ού μόνον οί ίδιώ- 
τα ινά  έπ ιδε ίξωσι τάς τής διανοίαςκαί του σώματος άρετάς,άλλά 
καί αί πόλεις νά ποιήσωσι γνοοστόν τοΐς "Ελλησι διά τών θυσιών 
καί θεωριών τον πλούτον καί τήν λαμπρότητα αύτών. Καί πάν- 
τες έν γένει οι "Ελληνες, άφθονώτερα ήδη εχοντες τά  πρός τον 
βίον, ήρχισαν τρυφηλότερον νά ζώσι κατά τον τρόπον τών ’Α
σιανών 2Ι), μάλιστα οί ’Τουνες καί οί τών παραλίων κάτοικοι, 
οίτινες είχον πρός τούτους μείζονα έπιμιξίαν. ’Άνετον δέ βίον 
ζώντες νυν, έστρεψαν τόν νούν καί πρός πάσαν θεωρίαν καί 
μάθησιν καί τέχνην. ’Εντεύθεν καί αί άρχαί τής φιλοσοφίας καί 
ή τελειοτέρα τών έλευθερίων τεχνών άνάπτυξις καί ή δραματική 
καί λυρική ποίησις καί παν ό,τι ή ευζωία καί ό πλούτος καί ή 
κοινωνική άνάπτυξις παράγει καί τρέφει έν λαοΐς φίλοις τού κα
λού καί άγαθοΰ, άναφαίνονται παρ’ "Ελλησιν άπό τού ζ' π. X. 
αίώνος.

"Απαντες ούτοι οι νεωτερισμοί και αί τού βίου βελτιώσεις 
επόμενον ήτο οτι καί εις τά  τής πολιτείας εμελλον νά έπενερ- 
γήσωσιν ούκ ολίγον. Τό νέον αριστοκρατικόν πολίτευμα τών πό
λεων, ούτινος βάσις ήτο ή άρχαία ευγένεια καί ό πρός τά  πα
τροπαράδοτα σεβασμός, μεταβάλλεται πού μέν ταγύτερον, πού 
δέ βραδύτερον είς ολιγαρχικόν, βάσιν έχον καί έρεισμα τόν πλού
τον ■ί0). ’Εκ τών έπών τού ποιητού Θεόγνιδος μανθάνομεν οποία 
τροπή είς τήν κοινωνίαν τών Μεγαρέων έπήλθεν ένεκα τούτου
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29) Θουκ. 1, 6  περί ’Αθηναίων, πρβ. ΒϋοΙίβΟΠβοΙίϋΙζ 5 8 5 .
30) Εντεύθεν και ό ’Αριστοτέλη« έν μεν 3, 7 ,  7  τών πολιτικών του, 

όρ'ζων τήν ευγένειαν άρετήν γένους, και έν ¿ητορ. 2 , 1 5  έντι-  
μότητα προγόνων, προ«θέτει είς τήν τού γέιους άρετήν και εντιμότητα
5, 4, 3 τών πολιτικών τόν πλούτον Εύγενεΐς είναι δοκούσι, λέγει, οίς 
υπάρχει προγόνων αρετή και πλούτος, πρβ. 4 ,6 ,4.



κατά τον ς ' π. X. αιώνα, έξ ής φαίνεται δτι έ'παθε και ό αρι
στοκρατικός ουτος ττοΐ'/ιτ̂ ς 31). Οί τέως ευγενεϊς αριστοκρατικοί, 
ασθενείς καί πένητες γενύμενοι έν συγκρίσει προς τους νεόπλου
τους πρώην αγενείς πολίτας, αναγκάζονται νά συνάπτωσι προς 
τούτους έπιγαμίας, όπως μετέχωσιν εντεύθεν του πλουτου τού
των, και ούτω παραλαβόντες αυτούς κοινωνούς εις τήν κυβέρ- 
νησιν τής πόλεως, ήτις τέως άνήκεν αύτοΤς μόνοις, προλάβω- 
σιν ει δυνατόν τάς εντεύθεν εμ<ρυ7κους διχοστασίας. Λι 8 μέμ- 
ψεται αυτούς πικρώς ό ποιητής ούτος πολλαχοϋ 'ίων επών του ).

Όμοια τοοπή τών πραγμάτων έγένετο και έν άλλη έκ τής
*** / 'Χναυτιλίας πλουτησάσνι πόλει, τή Μιτυληντι, ής αποτέλεσμα /¡. ο 

7) ύπερίσχυσις τών νεοπλούτων πολιτευν κατα τής παλαι ιτχυ- 
ράς αριστοκρατίας. ΜΙ ίσχύσασα μερις άνεόειςε προς ρυθμισιν τών 
τής πόλεως αίσυμνήτην, ήτοι δικτάτορα, τόνΠιττακόν, άνήκοντα, 
ώς φαίνεται, εις τήν μερίδα ταύτην. Ό αντίπαλος όμως τούτου 
ποιητής ’Αλκαίος, αριστοκρατικός και ευγενής ών, κατακρίνει εν 
τινι σωζομένω άποσπάσματι τών λυρικών του J τους συμπολιτας 
αυτού διά την εκλογήν τού Πιττακού, καλών τούτον κακοπάτρι- 
δα,ήτοι αγενή. Ά λ λ ’ ό κακόπατρις ούτος πολίτης άνώρΟωσε την

31) Στίχ. 3 4 1  κ. I. τών έπών τούτου. Πλείω παρά D llllcker αρχα ίας  
Ιστορίας τόμ. 4 , σελ. 63 , έκδ. β'.

32) Στίχ. 184, 227 καί αλλαχού τής του Bcrgk έκδ. Περί τής έν 
τοις χρδνοις τούτοις μεγάλης τού πλούτου ισχύος εχομεν καί πολλών 
άλλων ποιητών μαρτυρίας, ώς την Σόλωνος παρά ΙΙλουτάρχψ (έν βίο) 
Σολ. 2  καί 3), του Φωκυλίδου παρά Πλάτωνι 1 έν π ολιτ. 3, 407) άπο- 
φαινομένων κατά τό Ιπικρατουν πνεύμα τών συγχρόνο)ν των*

Δει ζητεϊν βιοτήν, άρετήν δ’ όταν η βίος ήδη. 
καί την παρά ΙΙινδάρω (έν Πυθ. 2 , 9 καί Σχολ.)

Χρήματα, χρήματ’ άνήρ, πενιχρός δ’ 
ούδείς πέλετ’ έσθλος ουδέ τίμιος.

Πλείω περί τής τροπής ταύτης  τού βίου τών Ε λλήνω ν κατά τούς μετά  
τον Ησίοδον χρόνους βλ. έν τή  έμή διατριβή τή  εις Χρυσαλλίδος τόμ. 
4, νοεμβρ. 15 , 1 8 6 6  τυπωθείση, ής υπόΟεσις είναι ο τών ανδρών π α 
ρ’ Έ λ λη σ ι βίος.

33) Έν σελ. 380 άπ. 37  (5) τής τού licrgk λυρικής ανθολογίας.
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πατρίδα, ην ό Αλκαίος και οί ομοιοι αυτού εύγενεις εϊχον τα-
η  ̂\

πεινώσει J J. Έν Μιλήτω άντεμάχοντο θανασίμως αί δύο αν
τίθετοι μερισες, η πλουτις και η χειρομα^α 'β), ή τών πλουσίων 
δηλαδή καί ή τών έργατών καί άκτημόνων, αϊτινες έπήνεγκον τη  
πόλει ταύτη τά  μεγάλα εκείνα δεινά, τα  όποΤα διηγείται ΊΙρα- 
κλείδης ό Ποντικός παρ’ Άθηναίω 31γ).

Όμοιαι πολιτικαί μεταβολαί έγένοντο καί εις άλλας ίσχυ- 
ράς τής Ελλάδος πόλεις ένεκα τής ανισότητας τών πολιτών έν 
τώ  πλούτω και τοΓς πολιτικοΓς δικαίοις, καί ένεκα τής εντεύθεν 
προκληθεισης διαμαχης τής άρις·οκρατιας πρός τούς πλουσίους καί 
τον δήμον. Τής διαμάχης δέ ταύτης αποτέλεσμα ήτο, δτι είς 
τινας τών πόλεων τούτων κατεστάθησαν τυραννίδες έπί μακρόν 
ή βραχύν χρόνον, ώς έν Σικυώνι, Κορίνθω, Σάμω, Νάξω καί άλ- 
7^αχοϋ. Εις άλύ.ας άπεπειραθησαν οί συνετώτεροι νά συμβιβάσωσ, 
τά  διαμαχόμενα μέρη διά νέας νομοθεσίας ή ρυθμίσεως τής πολι
τείας επι τή βασει τής ισοτητος τής κτηματικής ουσίας διά νέας 
διανομής τής γης καί δι’ άπαγορεύσεως άποκτήσεως πλούτου, ώς 
ο/.ραςς,ν ο Λυκούργος έν Σπαρτή. "Αλλαχού δέ, οπού τοιαύτη 
ισοτης ητο αδύνατος, μετεβλήθη τό πολίτευμα από αριστοκρατι
κού εις πλουτοκρατικόν ή ολιγαρχικόν, καθ’ δ καί τά  πολιτικά δί
καια και αί ύπηρεσιαι και αι δημόσιαι είςφοραί ώρίζοντο κατά τό 
ποσον τής ουσίας έκαστου πολίτου η τό έκ ταύτης καθαρόν 
ειςοδημα. Τούτο έγένετο έν Άθήναις διά τής νομοθεσίας τού Σό- 
λωνος 3').

ΙΙρο τής νομοθεσίας ταύτης ήσαν διγ,ρημένοι οί ’Αθηναίοι από 
τών αρχαιότατων χρόνων εις τέσσαρας φυλάς, την τών Όπλι- 
τών, Τελεοντίυν, Αίγικορέων και Έργαδέων, αϊτινες είσι καί 
τών Ίώνων ιδιαι, και διά τούτο Ίευνικαί καλούνται. Έκ τού
των οί τής πρώτης ταξεευς εϊχον την πόλιν* έξ αυτών έξελέγον- 
το και άρχοντες καί δικασταί καί ιερείς* αυτοί εϊχον καί την
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34) Διόδ. έν άποσπ. 9 βιβλ. κφ. 1 6 ,2 5 .
3 4 β ;  ΙΙλούτ. έν κεφαλ. έλλ. 32 .
3 4 γ )  Έ ν σελ. 5 2 4  τής τού Κασαβ. έκδόσεως.
35) Δπιθανον οεν είναι ότι /.αι εΙς άλλας πλούσιας έλληνικάς μη·



φυλακήν τής πόλεως, κατατασσόμενοι εις τόν στρατόν, τους δέ 
λοιπούς πάντας είχον φόρου ύποτελείς, έλάμβανον δέ^έν άνάγ- 
κη καί εις τον στρατόν ώς ψιλούς στρατιώτας. Έκ των προςό- 
£ιυν έπήρκουν εις τάς όλίγας της τότε πολεως δαπανας οι δι- 
κασταί έλάμβανον διά τάς δίκας τά  λεγόμενα γέρα παρά των 
δικαζομένων. Ή υπό του Σόλωνος γενομένη νέα διαίρεσις των 
πολιτών σκοπόν είχε νά χορηγήση καί εις τους πλουσίους^ πο
λιτικά δίκαια ανάλογα του ποσού της ουσίας των, νά δρίση 
τον τρόπον της στρατιωτικής υπηρεσίας αυτών, να κανόνιση τ ι  
νες τών πολιτών ώφειλον νά τελώσι λειτουργίας, έν αναγκνι δε 
καί τό ποσόν της εκτάκτου είςφοράς, όπερ ειχε νά ειςφέρη έκα
στος τών πολιτών κατά την ουσίαν αυτού. "Αν έπι Σόλωνος η 
ύστερον έπαρουσιάσθη άνάγκη τοιαύτης ειςφοράς και όπόση, δεν 
λέγουσιν οί σωζόμενοι συγγράφεις, ίσως δέ ουδέ έπαρουσιασθη* 
διότι αί τακτικαί πρόςοδοι της πόλειυς επαρκούν εις τάς δα- 
πάνας, ώστε τό πλέον, μάλιστα τό άπό τών μεταλλείων τού 
Λαυρίου προερχόμενου, διενέμετο εις τούς πολιτας μέχρι Θεμι
στοκλέους. Ούτος πρώτος επί τής άρχής του ένομοθετησε νά κα
τασκευάζονται τού λοιπού τριήρεις, ήτοι πολεμικά πλοία, απα 
τής λαυριωτικής προςόδου. Πρώτη έκτακτος είςφορά τών πολι
τών μαρτυρουμένη ) έγένετο τό ά έτος τής 88  Ολυμπιαδος
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τροπόλεις καί άποικίας Ιγένετο συγχρόνως ή αυτή τού πολιτεύματος
μεταβολή, εί καί δεν μαρτυρεΐται υπό τών αρχαίων, διότι ολίγα Ιν γένει
γνωρίζυμεν περί πολιτεύματος τών ελλην. πο)εων. Ούοολως ομως ά μ -
οιβάλλομεν δτι εις Ίω νικας μάλ ιστα  πόλεις ΙγΙνετο όμοία τού πολιτεύ
ματος μεταρ^ύΟμισις, οία Ιν Ά θή να ις·  διότι εις πλείστας τούτων ισχυ-
σε μετά τήν κατάλυσιν τής βασιλείας ή ολιγαρχία· διότι καί τότε ού
μικρόν Ιπενήργει εις τάς πόλεις τό παράδειγμα, εί καί ήσαν όλιγώτερα
τά τής συγκοινωνίας μέσα. Τούτο βλέπομεν Ιπενεργούν κα ί εις αυτήν τήν
'Ρώμην, ήτις μέχρι τού δ' π. X . αιώνος ολίγον γνωστή τοΐς 'Έλλησιν 
ήτο. Διότι συγχρόνως περίπου μεταβάλλεται καί Ινταύθα όπό λερβίου
του βασιλε'ως τό πολίτευμα, όπως καί Ιν ΆΟήναις υπό Σολωνος. Συγ
χρόνως καταλύεται Ιν ΆΟήναις ή τών Πεισιστρατιδών τυραννίς και εν 
'Ρώμη ή τών Ταρκυνίων.

36) Θουκ. 3, 19" ΙΙροςδεόμενοι δέ οί ’Αθηναίοι χρημάτων εις τήν πο-

ενεκα τής πολιορκίας τής Μιτυλήνης έν άρχή τού ΙΙελοποννη- 
σιακού πολέμου, μετά ταύτην δέ πολλάκις 3'), οσάκις δέν έπήρ- 
κουν εις τα  τού πολ.έμου αί τακτικαί πρόςοδοι τής πόλεως* 
άλλα πάντοτε με πολλας δυςκολιας διά τό άσόνηΟες τού πράγ- 
μ.ατος. Ετι μάλλον ασυνηθης παρ’ "Ελλ.ησιν ήτο ό επί τών 
προσώπων επιβαλλόμενος φόρος, καθ’ ού φαίνεται ότι είχον 
αποστροφήν. Τά όλίγα περί τούτου άνευρισκόμενα παρά τοίς 
άρχαίοις έπιβεβαιούσι τήν άποστροφήν ταύτην* άλλά καί ταύτά  
είσιν αμφίβολα καί άλλης φύσεως, ώς ή έπιβληθεΐσα ασιτία 
τοίς Σπαρτιάταις, όπως εντεύθεν είςπραχθή βοήθεια τοίς αίτοΰσι 
Σαμιοις ” ).

Συνήθως προσωπικόν φόρον έ'διδον οί έν Άθήναις μέτοικοι τοίς 
Άθηναίοις, οί τής Σπάρτης περίοικοι καί οί Μεσσήνιοι τοίς Σπαρ- 
τιάταις 3<ί), οί Λεπρεάται τοίς Ήλείοις <0), οί έν Θεσσαλία Πενέ- 
ζ·αι τοίς Λαρισσαιοις Άλλ,α και τούτων δ φόρος δέν ήτο ακρι
βώς προσωπικός, άλλά μάλλον κτηματικός ή έπιτηδεύματος. 
Οι έν Άθηναις μετοικοι έδιδον τό λεγόμ.ενον μετοίκιον, διότι 
μετήρχοντο τέχνην τινά έν Άθήναις, καί έκέρδαινον έξ αυτής* 
ώςαύτως καί οί περίοικοι τής Σπάρτης, οϊτινες επ’ ίδίω κέρδει 
ήσχολοΰντο εις τέχνας καί άλλα βιωτικά έργα, εις ά άπηξίουν 
οί Σπαρτιάται νά ένδιατρίβωσιν. Οί Λεπρεάται καί Μεσσήνιοι 
και Πενέσται ώς καλλιεργοΰντες γαίας άλλοτρίας, καί όντες έν
αύταΐς δουλοπάροικοι τρόπον τινά, οΓοι οί Είλωτες έν τή Λα- 
κωνική·I

Ά λ λ ά  πλήν τών έκτακτων τούτων προςόδων, <£ς έκτακτοι άνάγ- 
και προεκάλουν, είχον αίέλληνίδες πόλεις καί ταχτιχάς κροςό- 
ΰονς ένιαυσίως είςπραττομένας, αϊτινες φαίνονται ότι ήσαν κοι-

λιορκίαν καί αυτοί είςενεγκόντες τ ό τ ε  π ρ ώ τ  ο ν  εΐςιροράν διακόσια 
τάλαντα.

37) Βλ. Βοίκχιον Ιν σελ. 6 5 6 .
38 )  Ά ρ ισ τ .  Οίκ. 10 ,  σελ. 2 8 3 .
39) Παυσ 4, 14 , 13 .
40) Ό  αυτός 5 ,  3, 3. 3 , 8, 3. Στρβ. 8 , 3 5 5 .
4 1 )  Στρ. 9 , 4 4 0  καί 5 4 2 ,  ένθα κα! περί άλλων όμοιας ιρύσεως δπο-

τελών φύλων. *
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ναι πασών άπό των πρώτων χρόνων τής αριστοκρατίας, μετα- 
βιβασθείσαι και είς τάς ύστερον κατασταΟείσας ολιγαρχίας καί 
τάς μετά ταύτας έπικρατησάσας λαοκρατίας ¡J-έχρι τής πα
ρακμής τής Ελλάδος.

Είς τάς τακτικάς των πόλεων προςόδους ανάγονται αί από 
τώ^ δημοσίων 7*«<ώ** κτημάτων πηγάζουσαι. Πάσα ελ
ληνική πόλις καί άποικία, ίσως δέ καί πάσα κοινότης ταύτης, 
οίον δήμος, φυλή, γένος κ.τ.τ. είχεν ιδίας γαίας καί άλλα, ών 
ή καθαρά πρόςοδος είςεπράττετο υπό τούτων παρά των γεωρ- 
γούντων αύτάς ιδιωτών ή εταιριών κατά τάς περί τούτων ιδίας 
συνθήκας. Κτήματα τών πόλεων έγίνοντο καί αί γαίαι τών 
άποξηραινομένων λιμνών 4“).

Τής πόλεως κτήματα ήσαν έτι καί τά έν τη χώρα αύτής 
ύπάρχοντα ι) άνευρισκόμενα μέταΛ.Ια παντός είδους, ών τήν 
έκμετάλλευσιν παρεχώρει αυτή είς εταιρίας καί ίδιώτας έπι 
ρητή άποφορά, ώς έποίουν οί ’Αθηναίοι, ένοικιαζοντες εις ιδιω- 
τας τά  του Λαυρίου άργυροΰχα μέταλλα, διανέμοντες είς τούς 
πολίτας τήν πρόςοδον αυτών 4j), ή τουλάχιστον τό περισσεΰον 
αυτών μ-έρος μετά τήν άφαίρεσιν του είς δημόσια άναλώματα 
άναγκαιοϋντος, μέχρις ού δ Θεμιστοκλής καθιέρωσε και τούτο 
είς κατασκευήν πλοίων πολεμικών, ώς ύστερον θέλομεν είπε?.

Ώςαύτως έποίουν καθ’ 'Ηρόδοτον 44) καί οί Σίφνιοι, έχοντες 
έν τή νήσω χρυσού καί άργύρου μέταλλα, ών τήν μέν δεκάτην 
τής καθαράς προςόδου άπέφερον τώ έν Δελφοϊς ’Απόλλωνι, πα
ρ’ ω είχον ίδιον θησαυρόν πλουσιώτατον, τά  δέ λοιπά διενέ- 
μοντο έαυτοίς κατ’ έ'τος, οπως καί οί Αθηναίοι, οντες διά τούτο 
πλουσιώτατοι τών νησιωτών* ώστε καί άγοράν καί Πρυτανείου 
έκ παρίου λευκού λίθου είχον έν τή πόλει των, έφ’ οσον χρόνον 
δηλονότι άνεύρισκον μέταλλα* διότι ύστερον κατέκλυσεν αυτά

42) Ώ ς ή παρά τήν Ερέτριαν λίμνη κατά τήν ύπ’ άριθ. 4 0 4  Ιπιγρα-
φήν τής άρχαιολ. έφημ. 1 8 6 9  τεΰχ. ιγ.' σελ. 3 2 0 ,  καθ’ ην δίδεται περι
τά 300  π. X . είς εργολάβον ή άποξήρανσις τής λίμνης καί ή Ιπικαρπία
αυτής έπί δεκαετίαν μόνον χάριν τής δαπάνης αύτοΰ’ μεθ ά γίνεται 
αύτη κτήμα τής πόλεως.

43) Ξενοφ. περί προςόδ. 4. 44) Έν 3, 5 7  κ. έ.
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ή θάλασσα, δι’ 8ν λόγον ό Παυσανίας 45) πιστεύει. ’Επί Δη
μοσθένους όμως ήσαν ένδεείς καί άποροι οπως καί σήμερον *6).

Οί Βυζάντιοι έκτός άλλων πολλών δημοσίων προςόδων, άς 
ονομάζει δ τών είς ’Αριστοτέλη άναφερομένων οίκονομ-ικών συγ- 
γραφεύς, είχον καί τήν άπό τού άλατος πρόςοδον, ήν, χρη
μάτων ποτέ δεηθέντες, έξεμίσθωσαν ίδιώταις 47) πρός μονοπώ- 
λιον, οπως είςπράξωσι πλείονα χρήματα.

Είς τάς τακτικάς έ'τι προςόδους τών πόλεων υπάγονται χαί 
τά  έπί τώ ν είςαγομένων καί έξαγομένων πραγμάτων έπ ι-  
βαΛΛόμενα τέΛη, ή οί καθ’ ήμάς τελωνιακοί λεγόμενοι φόροι, 
άτινα ήσαν κοινά πάντων τών Ελλήνων μάλιστα τών έπι- 
θαλασσίων καί άρχαιότατα καί λίαν προςοδοφόρα. ’Εκ τών έλ- 
ληνιδων πόλεων ή Κόρινθος φαίνεται οτι είςέπραττε τόν φόρον 
τούτον άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 48)* κατά μικρόν όμως 
παρεδέχθησαν αυτόν καί αί λοιπαί πόλεις κατά μίμησιν ίσως 
τών βαρβαρών ). Την γενικήν τών Ελλήνων συνήθειαν μαρτυ
ρεί τό κατα Κυμαιων τών Αίολέων φερόμ,ενον ιστόρημα, καθ’ 8 
κατηγορούνται ούτοι έπί άναισθησία, ότι μετά 3 0 0  έτη άπό 
τής κτίσεως τής πόλεως των (έκτίσθη δ ’ αύτη τό 8 2 4  π. X.) 
είςήγαγον τόν φόρον τούτον 50). Ύπέκειντο δέ είς τό τέλος τούτο 
πάντες, ιθαγενείς καί μή, πλήν έκείνων είς οδς αί πόλεις δι’ ευερ
γεσίας ή άλλον ισχυρόν λόγον παρέσχον άτέλειαν. Τό είςπρατ- 
τόμενον τέλος ήτο διάφορον κατά τήν θέλησιν καί τάς άνάγκας 
τών πόλεων* διότι άλλη μέν είςέπραττε δεκάτην, άλλη εικο
στήν, άλλη πεντηκοστήν, ήτοι δέκα, πέντε ή δύο έπί τοίς έκα-

45) 1 0 ,  1 1 ,  2 .

46) Ο Ρ ΐίη .  Ν. II. 3ο , 22 ,  4 4  λεγει οτι οί Σίφνιοι ήσχολοΰντο περί 
τήν πηλοπλαστικήν, οπως καί σήμερον. Τά σίφνια ποτήρια ήσαν όνομα- 
στα κατα .-τεφαν. Βυζάντιον εν λέξει Σίφνος, ώς καί τά έπιτράπεζα σκευή, 
καταοκευαζόμενα έξ ορυκτού λίθου κατά Θεόφ. περί λίθων 7 ,  4 2 .

47) Εν κεφ. 4 . σελ. 2 8 3  τής Ταουχ. έκδόσεως.
48) Στράβ. 8 , 3 7 8 .

49) Βοίκχ. 1 , 4 5 1 . Ό  Βαχσμούθος 2 , 7 0  νομίζει ό'τι είναι λείψανου τοΰ
αρχαίου δικαίου τού κατά θάλασσαν καί ξηράν ληίζεσθαι.

50) Στρ. 13, 0 2 2  «ώς όψε ήσθημένων δ τ ιέπ ί θαλάσση πόλιν οίκοίεν».
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τόν, καί τινες πολύ πλέον" ώς εν τινι προςδοκια ελευσεως πολ
λών ξένων πλοίων εις Λάμψακον επέβαλε τέλος ή πόλις αυτή 
τό ήμισυ τής τιμής τών άγοραίων τροφίμων πραγμάτων, όπως 
πορισθή πολλά χρήματα Μ). Ά λ λ ά  καί έ'τι μείζονας καταχρή
σεις έπραττον πόλεις τινές* ώς ή Κρίσα και ’Άμφισσα, αιτινες 
u πικρώς έτελώνουν τούς επί τό έν Δελφοίς ιερόν άφικνουμέ- 
νους» ! ί).

Καί αύταί μέν ήσαν αί συνήθεις τακτικαί πρόςοδοι τών πόλεων. 
yΕχταχτοι δέ αί έξής. Αί ύπό τών δικαστηρίων έπιβαλλόμεναι 
χρηματικαί ποιναί, αιτινες ού μικρόν ποσόν είςέφερον, τά  άπό 
τής δημεύσεως τής ουσίας τών ύπό τούτων καταδικαζόμενων, 
τά  του πολέμου λάφυρα, καί οί επιβαλλόμενοι τοίς ηττηθείσι 
λαοϊς φόροι. ΤελευταΤον κατέφευγον καί εις δάνεια έχούσια /} 
χαΐ άναγχαστιχά, λαμβανόμενα παρ’ άλλων πόλεων η άπό 
τών πολιτών τούτων ή και άπό τών ίδιων, η άπό ιερών κτη
μάτων, έπί τόκω ή υποθήκη ή και άνευ τούτιυν. Και προτιμό
τερα μέν ήσαν τά άπό τών ίδιων πλουσίων πολιτών εις την πό- 
λιν καί μάλιστα έκουσίιυς ύπό τούτοιν προςφερόμενα, όπως ποτέ 
έγένετο έν Άθήναις κατά Σουιδαν 53). Ά λ λ ά  και άπο πόλεων 
έδανείζοντο πόλεις ενίοτε ού μικρά ποσά. Οί Σπαρτιάται έδά- 
νεισαν τοίς έν Άθήναις τριάκοντα τυράννοις έκατόν τάλαντα, 
τά όποια ύστερον 6 δήμος τών Αθηναίων είτε έκουσίως είτε 
άκουσίως είςέπραξε παρά τών πολιτών δι’ έκτάκτου ειςφοράς 
άπό του τιμήματος τής ουσίας έκάστου, καί άπέδωκε τοίς Σπαρ- 
τιάταις 54). Οί Θηβαίοι έδάνεισαν τοίς Θεσσαλοίς τριάκοντα τά 
λαντα. Συνηθέστερα ήσαν τά άπό ιερών χρημάτων τών έν τη  
αυτή πόλει ή άλλη θεών δάνεια. Οί Αθηναίοι πολλάκις έδανεί
ζοντο άπό τών ιερών χρημάτων τής Άθηνάς ή καί τών άλλων
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5 1)  Ά ρ ισ τ .  Οίκονομ. 8 , σελ. 2 8 5  τής Ταουχ. Ικό.
52) Στράβ. 9, 4 1 8 .
53) Καί Φώτιον Ιν λ. θεριώ.
54) Ώ ς  ό Δημοσθένης προς Λεπτίνην 10  λέγει. Προ. Ξενορ. έλλ. 

2 ,  4 , 1 9  καί Ίαο/ρ. Ιν άρεοπαγ. 28 ,  καί Πλουτ. Ιν Λυσανδρ. 2 1 .

θεών καί άπέδι δον ταΰτα  ύστερον 55). Ά π ό  τών έν Δη'λω χρη
μάτων έδανείσθησαν έπί τόκω και πόλεις καί ίδιώται ούκ ολί
γοι μικρά καί μεγάλα ποσά, ώς μαρτυρεί επιγραφή τις 56). *Ετι 
δέ άπό τών έν Δελφοίς οί Άλκμαιονίδαι, καί άλλοι άπό τών έν 
’Ολυμ.πια κατα Θουκυδιδην 57). ’Ά λ λ α  παραδείγματα δανείων 
έπί υποθήκη δημοσίονν προςόδων, ή καί άναγκαστικώς ύπό τυ-  
ράννιον έπιβαλλομένων τοίς πλουσίοις ή καί πάσι τοίς πολίταις 
φέρει ό συγγραφεύς τών εις Αριστοτέλη άναφερομένο^ν οίκονο-

~ 5£\μικων ).
Ό Αριστοτέλης59) καταλέγει εις τους έκτάκτους πόρους και 

την μονοπωλιαν, ητοι τό ύπό της πόλεως παραχιυρούμενον δι- 
καίωμα εις τινας του πωλειν αυτούς μόνους εμπορεύματα τινα 
προς ίδιον αύτης όφελος.

Εις τάς έκτάκτους προςόδους τών πόλεων λογιστέα καί ή 
συνήθεια τού χαράσσειν νόμισμα  κατωτέρας αξίας της του ονό
ματος διά προςΟηκης μολύβδου η χαλκού εις τόν χρυσόν η τόν 
άργυρον, οία νομίσματα φαίνεται ότι είχον πολλαί πόλεις, ούχί 
ομιυς καί ή τών Άθηναίουν κατά την μαρτυρίαν του Ξενοφών- 
τος G0) έν τώ περί προςόδων, λέγοντος, οτι έν ταις πλείσταις 
τών άλλων πόλεων ηναγκάζοντο οί έμποροι άντιφορτίζεσθαι, άν- 
ταλλάσσειν δηλαδη τόν φόρτον, ητοι τά έμπορεύματα, διότι 
αύται μετεχειρίζοντο χρήματα άχρηστα εις τό έξιοτερικόν* έν 
Άθήναις όμως ηδύναντο ν’ άνταλλάξωσι, λ^αμβάνοντες νόμισμα
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5 5 )  Βοίκχ. άπό σελ. 5 7 5  κ. έ.
50 )  Παρά Βοικχ'ω τόμ. 2 . σελ. 9 0  κ. έ,
5 7 )  Κ ατα Θουκυδιδην 1, 1 2 1 .
5 8 )  Κ α ί άλλα ό Βοίκχ. έν σελ. 7 6 7 .
5 9 )  Έ ν πολιτ. 1, i ,  G* Διό καί τών πόλεων ενιαι τούτον ποιούνται

τόν πόρον, δταν άπορώσι χρημάτων* μονοπωλιαν γάρ τών ωνίων ποιουσιν.
6 0 )  3, 2* Ά λ λ ά  μην καί τοΓς έμπόροις έν μεν τα ΐς  πλείστα ις τών

πόλεων άντιφορτ'ζεσΟαί τι ανάγκη* νομίσμασι γάρ ού χρησίμοις
χρώνται* Ιν δέ ταΓς Ά θ ή ν α ις  πλεΐστα μέν laxtv άντεξάγειν, ών fiv 
δέωνται άνθρωποι* ήν δε μή βουλωνται άντιφορτίζεθαι^ καί ο\ άργύριον
έξάγοντες καλήν Ιμπορ'αν Ιξάγουσιν. 'Όπου γάο 8ν πωλώαιν αυτό, παν·  
ταχού πλεΓον τού άρχαίου λαμβάνουσιν.
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πανταχού ϊσχύον, καί μάλιστα κέρδος φέρον άνταλλασσόμενον.
νΑλλαι πόλεις πρός ευκολίαν του εσωτερικού εμπορίου είχον 

νόμισμα σιδηρούν μικράς ή ελάχιστης άξίας, ώς ή Σπάρτη άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων. 'Ύστερον ομ.ως καί αύτη είχεν έν τοΐς 
ταμειοις καί νόμισμα χρυσούν καί άργυρούν, ΐίπερ ή άπό τών 
Περσών έλαμβανεν, ή άπό φόρων, ους έπέβαλλε τοΐς ύποκειμέ- 
νοις αυτή "Ελλησιν, είςέπραττε καί μετεχειρίζετο είς έξω- 
τερικούς πολέμ.ους 6'). 'Ωςαύτως καί οί Βυζάντιοι είχον διττόν 
νόμισμα, σιδηρούν καί άργυρούν, ών τό μ.έν άργυρούν μετεχειρί- 
ζοντο είς τό έξωτερικόν έμπόριον καί έν ανάγκη πολέμου, τό δέ 
σιδηρούν, οπερ κατά τόν σχολιαςήν Άρις^φάνους6̂ ) ήτο λεπτόν 
και φαυλότατου, είς τάς έσωτερικάς συναλλαγάς τών πολιτών. 
νΑλλου είδους νόμ.ισμ.α πλήν τού μεταλλικού ήτο ά'γνωστον 
τοΐς άρχαίοις. 'Όσα δέ περί δερμάτινου νομίσματος τών Λακε
δαιμονίων καί 'Ρωμαίων έλέγοντο καί έπιστεύοντο πρότερον δο
ξάζει ό Βοίκχιος6>) ότι προήλθον έκ κακής ερμηνείας άρχαίων 
μαρτυριών.

Ά λ λ ’ οταν πάντα ταύτα δέν έπήρκουν είς τάς τακτικάς καί 
εκτάκτους δαπάνας, τότε πιθανόν οτι αί πόλεις έπέβαλλον είς-

6 1 )  Θουχ. 1, 10 9 .  Λεν. Λακ. πολ. 7 . Ιίλουτ. άττοφθ. Λυκούρ. 9 . 
30 . και Ιν τώ βίω Λυσάνδ. 17 .

62) Εν Νεφ. 2 5 0  καί Πολυδ. 9, 7 8 .  Εκαλείτο άπό τής ύλης δωρι- 
στί σιδάρεον καθ’ 'Ησύχ. Ιν λ.

63)  Εν σελ. 7 7 4 .  Αν τινα τών πολλών σωζομένων μολυβδίνων κερ
ματίων εχρησίμευον ώς νόμισμα Ιν ταίς πόλεσι μεταξύ τών πολιτών 
κατά τας συναλλαγας τούτων, δεν Ιβεβαιώθη Ικ τών μέχρι τοΰόε Ιρευ- 
νών. Πολύ πιθανόν ομως τινά τών κερματίων τούτων νά έχαραχΟησαν 
έπί τούτψ τω σκοπώ διά τάς μικράς συναλλαγάς τών πολιτών εντός τών 
πόλεων ή καί τινων μόνον Ιμπορικών καταστημάτων, ώς καί παρά τισι 
τών νεωτερων « ί μάρκαι λεγόμεναι ή σύμβολα, δπερ είσί δεκτά παρά τισι 
μόνον κατ ’ ιδιαιτέραν συνθήκην πρός εύκολίαν τού μικρού Ιμπορίου έν 
Ιλλιίψει τών συνήθων μικρών νομισμάτων, οπως συνήθως γίνεται έν 
Τουρκίφ. ’Ά λ λ α  τών μολυβδίνοιν τούτων κερματίων έχρησίμευον ώς 
σφραγίδες πρόχειροι, ίσως δε καί ώς μετάλλια πρός τήρησιν τής μνήμης  
γεγονότος τινός. Ά λ λ ά  ταύτα θέλει σαφηνίσει άκριβεστέρα μελέτη καί 
παραβολή τών σωζομένων μολυβδίνων τούτων κερματίων.
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φοράς τοΐς πολίταις. "Οπως ομως αύται διανέμονται έξ ίσου καί 
μή έπιβαρύνωνταί τινες τών πολιτών πλέον, άλλαι μέν τών πό
λεων είςήγαγον τήν τών κλήρων ισότητα έν άρχαιοτέροις χρόνοις, 
ήτοι τήν είς ίσας μερίδας διανομ,ήν τής γης καί λοιπών κτημά
των, ά'λλαι δέ, έπειδή τοιαύτη ίσότης τής ουσίας ούτε εύκολος 
ούτε διαρκής δύναται νά ήναι, κατέτασσον τούς πολίτας είς τά 
ξεις κατά τό ποσόν τής προςοδοφόρου ουσίας αυτών, ώς έγένετο 
έν ’Αθήναις ύπό Σόλωνος, καί έν 'Ρώμν] υπό Σερβίου Τυλλίου, 
καί έν πολλαΐς τών παραλίων πόλεων, όπου διά τής ναυτιλίας 
καί τού έμπορίου έπήλθεν άνισότης είς τάς ουσίας τών πολιτών. 
Κ ατά τήν Σόλιυνος νομοθεσίαν οί έχοντης καθαράν πρόςοδον 5 0 0  
μεδίμ,νων καί άνωτέρω κατ’ έτος έν ξηροΐς καί ύγροΐς ή 500  
δραχμών, διότι ό μέδιμνος σίτου τοσούτον ήδύνατο έπί Σόλω
νος Μ), κατετάχΟησαν είς τήν τάξιν τών πεντακοσιομεδίμνων, 
οί δ ’ εχοντες 3 0 0 — 4 9 9  άπετέλεσαν τήν τών ιππέων, οί λαμ- 
βάνοντες 2 0 0  ή μάλλον 1 5 0 — 2 9 9  κατετάχΟησαν είς τήν 
τών ζευγιτών, πάντες δέ οί κατωτέρω τού ποσού τούτου προςο- 
δον εχοντες είς τήν έσχάτην, τήν τών θητών 65). Κατά τήν 
κατάταξιν ταύτην τών πολιτών, ής άκριβεστερα έξετασις γίνε
τα ι ύπό Βοικχίου 6Γ>), ώρίζοντο τά  πολίτικα δίκαια έκαστου πο
λίτου καί ή έν τώ στρατώ υπηρεσία και τό είδος τής οπλι- 
σεως, αί λειτουργίαι, περί ών άμέσως έφεξής έσται λόγος, έν 
άνάγκνι δέ καί έκτακτοι είςφοραί.

Ούτως άπεπειράθη ή νομοθεσία νά προλάβν) τάς έκ τής άνισό- 
τητος τών υποχρεώσεων προερχομ.ένας άδικίας. "Αν δέ καί μετά 
τούτο συνέβαινέ ποτε νά έπιβάλληται ή άπαιτήται πλέον παρά τίνος 
πολίτου, ού τό τίμημα ή ή ουσία ήτο κατώτερον ή ήλαττώθη 
έκ περιστατικών, ήττον δέ παρ’ ά'λλου έχοντος άνώτερον τίμη
μα, τότε έσυγχωρειτο είς τούτους ή λεγομένη άντίδοσις,6') ν’ άν-

6 4 )  Πλούτ. Ιν βίω Σόλ. 2 3 .
6 5 )  Πλούτ. Ιν β!ψ Σόλ. 1 8  καί Πολυδ. 8 , 1 2 9 ,  1 3 0 .
6 6 )  Ά π ο  σελ. 6 5 3 .
6 7 )  Τοιαύτην υπόθεσιν εχ&ι ό περί άντιδόσεως λόγος τού Ισοκρά- 

τους» Πρβ. καί Δη^οσθ. ποδς Φαίνιππον κα ί Βοίχχιον 7 4 9  κ. ε.



ταλλάττω σι δηλαδή τήν ουσίαν των καί τά  επ’ αυτής επιβαλ
λόμενα βάρη.

'Υπολείπεται νά πραγματευθώμεν ετι καί περί του ίερωτέ- 
ρου και ευγενεστέρου είδους τών δαπανών καί προςόδων, τών  
εις τήν λατρείαν τών θεών άναφερομένων. Τούτων αί μέν έγί- 
νοντο έπιδείξεως πλούτου καί λαμπρότητας ^άριν έν καιρώ δη
μοτελών έορτών καί πανηγύρεων, αί δέ χάριν τής συνήθους καί 
καθημερινής λατρείας τών θεών. Και εις έκεινας μέν έπήρκουν 
αί πόλεις διά τών λεγομένων λειτουργιών, εις ταύτην δε διά 
τής προςόδου τών ίδιων κτημάτων τών ναών ή καί έν περιπτώ- 
σει άνεπαρκείας τούτων δ ι’ έπιχορηγήσεων άπό του δημοσίου 
ταμείου. Καί πρώτον μέν περί τών λειτουργιών.

Εις τάς τακτικάς ή μάλλον τάς έμμέσους προςόδους τών πό
λεων δυνατόν νά λογισθώσι καί τά άπό τ&γ Jtjo id / to r Jei~ 
τονργιωr  Ci) δαπανιόμενα, έν αρχή μέν εις τήν λατρείαν τών 
θεών καί τάς εντεύθεν προκαλουμένας διασκεδάσεις τών πολι
τών, έν ύστέροις δέ χρόνοις καί εις πολεμικάς άνάγκας. Επειδή 
αι δαπάναι αύται έγίνοντο υπό τών πλουσιωτέρων πολιτών, είτε 
οίκειοθελώς φιλοτιμίας ένεκα, είτε καί κατ’ ανάγκην οπως προ- 
λάβωσι δεινότερα ',9), άπηλλάσσετο ή πόλις τής ύποχρεώσεως 
τού δαπανάν άπό τών ιδίων προςόδων.

Αί λειτουργίαι, άναφανεΓσαι κατά τούς χρόνους τής αριστο
κρατίας και ολιγαρχίας έν πλουσιαις πόλεσί, διετηρήθησαν καί 
έτι μάλλον έξετάθησαν κατά τούς χρόνους τής δημοκρατίας. 
Εις δικαιοτεραν τού καθιδρύματος τούτου τής φιλοτιμίας καί

68) Ή λεξις (I* τού λεΤτος = λ έ ϊτο ς  καί λήϊτος, τούτο δε άπο  τού 
λεως ή λαός. βλ. κουρτίου Έτυμολ. σελ. 3 3 8  έκδ. γ') δηλοι ύπηρεσίαν 
ή έργασίαν ύπίρ τού δημοσίου ή τού λαού παρά πολιτών άναλαμβανο-  
μένην και έκτελουμένην ίδίαις τούτων δαπάναις. Διότι άληθώς οί λει
τουργοί ού μόνον έδαπάνων έξ ίδιων, άλλα καί διεύθυνον καί Ιπεμελούντο 
αυτοπροσώπως τής λειτουργίας- &ςε  ή ττόλες ήτο άπηλλαγμε'νη καί τής 
δαπανης καί τής έπιμελείας καί τών ΙντεύΟεν φροντίδων. Περί τών π α -  
ρ ' Ελλησι λειτουργιών πραγματεύεται ό F . A. W o l f  έν τοΤς προλεγο- 
μένοις είς Δημοσθ. πρός Μειδιάν άπό σελ. 8 3  καί Βοίκν. άπό σ. 59 3 .

69) Bockh « λ .  3 0 6  δτι καί ά'λλας είςφοράς έποίουν τούτου ϊνεκα.
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εύγενούς άμίλλης τών πλουσίων εφαρμογήν συνετέλεσε και ή 
τών πολιτών κατάταξις εις τάξεις, διαστελλομενας άπό τού 
τιμήματος τής ούσίας έκάστου' διότι μόνον πλούσιοι εκαλούντο 
έκάστοτε είς τάς λειτουργίας. Διά τών λειτουργιών έπέβαλλον 
αί πόλεις τοίς πλουσίοις μέ τρόπον εύπρόςδεκτον τούτοις και 
λίαν εννομον δαπάνας ού μικράς, είς άς δεν ήδυναντο αυται να 
έπαρκέσωσιν άπό τών δημοσίων προςόδων' οι δ ’ άναλαμβανοντες 
ταύτας πλούσιοι ού μόνον άγογγιστως ένιοτε, άλλα και πανυ 
φιλοτίμως άνελάμβανον και τινες λιαν αφειδώς ανηλισκον εκ 
τών ιδίων, όπως καί έαυτούς καί τήν πόλιν τιμήσωσι διά τής 
έπιδείξεως σπανίας λαμπρότητος καί πολυτελείας, ήτις τοσού- 
τον μείζων ήτο, όσον προθυμότερον έξετέλουν ταύτην οι γεν
ναιότεροι τών πλουσίων. Αί λειτουργίαι εισιν έν τών λαμπροτέ- 
ρων χαρακτηριστικών /0) τής έλληνικής άρχαιότητος, δι’ ων 
έγένετο ή εύγενεστέρα τού πλούτου χρήσις προς έπαινον τού 
έ'γοντος αυτόν, προς δόξαν τής πόλεως και κοινότητος, εις ην 
άνήκεν αυτός, καί πρός άπόλαυσιν τού άπορου πλήθους, οπερ 
διά τούτο ήττον έφθόνει τούς έχοντας τον πλούτον. Δια τών 
λειτουργιών έδαπανώντο πλειστα  χρήματα είς μειζονα λαμ
πρότητα τής τών θεών λατρείας έν καιρώ τών δημοτελών έορ
τών καί πανηγύρεων, είς άς έλάμβανον μέρος ού μόνον οι πολί- 
τα ι πάντες τής αυτής πόλεως, άλλά καί ξένοι προςήρχοντο θέας 
καί διασκεδάσεως γάριν ή καί εύσεβείας. ’Επειδή δέ είς τοιαύ- 
τας έορτάς πολλοί συνάμα λειτουργοί έκαλούντο, διότι έν Ά θ ή -  

ναις είς έξ έκάστης φυλής, αλλαχού δε ίσιος έξ άλλου είδους 
κοινότητος, άνεδέγετο τού αυτού είδους 7.ειτουργίαν, έρεθίζετο ή 
φιλοτιμία καί άμιλλα τούτων πρός άλλήλους, οπως καταστή-

70) Τό χαρακτηριστικόν τοΰτο &ς συγχωρηθή να εϊπωμεν ότι τηρεί
τ α ι  καί νυν ετι παρ’ ήμιν και υπό εύγενεστέραν ίσως επ οψ ιν  διότι σή
μερον οί πλούσιοι αυθόρμητοι άναλαμβάνουσι τοιαύτας λειτουργίας καί 
δαπανώσιν ούκ ολίγοι σύμπασαν τήν εαυτών ουσίαν υπέρ του έθνους. Έ κ  
λειτουργιών σήμερον προήλθον πάντα  τά  φιλανθρωπικά καί εκπαιδευτι
κά καΟιδούματα όσα ή έλενθέρα Ε λ λ ά ς  καί ή δούλη απέκτησε μ*χρ* 

τουδε.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 4 1



4 2 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

σωσιν όσον οίόν τε λαμπροτέραν τήν λειτουργίαν έαυτού έκαστος, 
και τύχωσι διά τούτο της ευφημίας καί τιμής των ίδιων πολι
τών καί συμφυλετών, τιμήσωσι δέ καί την ιδίαν πόλιν η φυλήν 
ένώπιον των προςελθόντων ξένων ηο). 'Απλή άνακήρυξις του ονό
ματος του νικητοϋ, η στέφανος απο θαλλού, ή τρίπους χαλκούς, 
η και αλλο τ ι τοιούτο, ήτο μεγίστη καί επίζηλος αμοιβή του 
λειτουργού ενώπιον πλήθους είς ουδέν άλλο δντος άπληστοτέρου
■η εις τον έπαινον' οπως περι^αυτού λίαν δικαίως λέγει δ ρωυ.αΐος 
'Οράτιος ” ).

Τοιουτου επαίνου ένεκα άλλοι των πλουσίων άνελάμβανον τήν 
λεγομένην χορηγίαν, ή'τις ήτο ή πολυδαπανωτέρα των λειτουρ
γιών, διότι ο χορηγός ωφειλε να άνευρα τό άναγκαίον προσιυπικόν 
πρός διδασκαλίαν και έκτέλεσιν μουσικών άγώνων, οίον κιθαρω
δών, αυλωδών, διθυραμβικού χορού, πυρριχιστών καί άλλων τοιού- 
των δαπανών ές ίδίων ου μόνον είς εΰρεσιν του προσωπικού τών 
χορών τούτων, άλλα και είς ενδύματα καί τροφήν καί άσκησιν 
τών υποκριτών καί τών χορευτών καί μουσικών, άμείβων ίσως 
καί τους ποιητάς αυτούς. "Αλλος έδαπάνα είς δαδουχίας καί λαμ- 
παδοφορίας άλλων εορτών. "Αλλος είς έστιάσεις ή πάντων τών πο
λιτών η των συμφυλετών τουλάχιστον έν καιρώ δημοτελών θυ
σιών και πανηγύρεων. "Αλλος παρείχε τήν άπαιτουμένην δαπάνην 
εις παρασκευήν καί γύμνασιν νέων πρός γυμνικοΰς αγώνας, χο-

70) Άνάλογόν τι τών λειτουργάν εΐχον καί οί 'Ρωμαίοι τάς τών άρ- 
χδντων largitiones Ιν καιρώ έο?τών, κ α θ ’ ας ο! τήν Ιπιμέλειαν έοριής 
τίνος εχοντες^άρχοντες, πραίτωρ ή άγορονόμος, πρός τοις ολίγοι« χρή- 
μασιν, α παρά τής πόλεως έλα'μβανεν δπωςδαπανήση είς τα τής εορτής, 
¿δαπάνα Ιξ ίδίων άμόθητα χρήματα πρός έατίασιν του άπδρου δήμου,’ 
πρός λαμπροτέραν διακόσμησιν του θεάτρου καί τών πολλών άγώνων’, 
καί ¿ν γίνει πρός τέρψιν καί εύχαρίστησιν το-3 πλήθους. ’Α λλά  πάντα
ταυτα^γίνοντο δατερον παρά 'Ρωμαίοις χάριν πολιτικών σκοπών, καί
διά τούτο συνετίλουν πρός ήθικήν διαφθοράν τού πλήθους, ούχί δέ πρός 
¿ςευγενισμόν καί άνύψωσιν του φρονήματος, ώς παρ’ "Ελλησιν. Ό  σκο
πός του δαπανώντος ¡5ωμα(ου ά'ρχοντος δσα είχε καί όσα δέν είχεν ήτο

Ζ'° π~~η0θζ ϊ ς τ“ς πρ0ίεχεΓς Ιχλθϊ* ς κα1 δώο* ^ΟΛπανωντος αρ^οντος.
71) praeter laudem nullius avaris. ev arte poet. 324.
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ρηγών πάντα οσα ήσαν άναγκαΐα είς τούς έν γυμνασιοις γυμνα- 
ζομένους νέους πρός τροφήν καί άσκησιν αυτών μέχρι του χρό
νου τής έορτής. "Αλλος άνήλισκεν είς παρασκευήν πλοίων καί 
ναυτών πρός έκτέλεσιν θαλασσίων άγώνων ή ναυμαχιών έν καιρώ 
μεγάλων εορτών τής αυτής πόλεως. "Αλλος τέλος άνελαμβανε 
τήν παρασκευήν καί άποστολήν θεωρίας είς τινα τών μεγάλων έλ- 
ληνικών έορτών έν ’Ολυμπία, Νεμέα, ’Ισθμοί, Δελφοΐς, Δήλω, 
καί έν Λιβύν) έτι είς "Αμμωνα ή καί αλλαχού* ένθα έφιλοτιμειτο 
δ λειτουργών δπως οσον οίόν τε λαμπροτέραν πέμψας τοΐς θεοΐς 
θεωρίαν προςελκύσνι καί τών ίδίων πολιτών τον έπαινον καί τών
Ελλήνων απάντων τόν θαυμασμόν.

Αί ρηθεΐσαι λειτουργίαι είσίν αί καλούμεναι τακτικαί ή μάλ
λον έγκύκλιοι, ώς συνήθεις καί έν περιοδικώ χρόνω έπαναλαμβα- 
νόμεναι. Αί αύταί δέ καί ίδίοις όνόμασι καλούνται χορηγιαι, 
λαμπαδαρχίαι, γυμνασιαρχίαι, άρχιθεωρίαι. ’Α λλά παρά ταυτας 
ύπήρχον καί έκτακτοι, αί είς παρασκευήν πολεμικών πλοίων 
άναφερόμεναι, αϊτινες ήσαν λίαν δαπανηραί, έν αις ή μέν πόλις 
έδιδε πλοία καί σκεύη όσα είχεν, οί δέ πλούσιοι παρεσκεύαζον 
έξ ίδίων άνδρας καί οσα άλλα ήσαν άναγκαΐα πρός άποστολήν 
τών πλοίων καί μεταφοράν καί τροφήν τών ναυτών και στρα
τιωτών. Καί πρότερον μέν, έν οσω οί "Ελληνες ήσαν πλουσιωτε- 
ροι, εΤς τών πλουσίων άνελαμβανε τήν τοιαύτην δαπάνην μιας 
τριήρους, ύστερον δέ δύο και τελευταιον πλειονες ομού. Αι λει 
τουργίαι αύται καλούνται ζριηραρχίαι γενικώς άπό τού έπικρα- 
τεστέρου είδους τών πολεμικών τχλοΐίυν.

'Άπασαι αί λειτουργίαν αύται ήσαν συνήθεις τοΐς Άθηναιοις, 
τελού[χεναι εν τε  τη πόλει έν καιρώ δηιχοτελων εορτ(υν, και έν 
τοις δηριοις ετι, η και κατά φυλάς τινες αυτών. Ουχ ήττον ό[χως 
άτταντώνται καί τινες αυτών και έν άλλαις ελληνικαίς ττολεσι 
καί άττοικίαις* οιον έν Αιγίντι τ:ρο τουν Περσικών ηδη καΟ Προ 
δοτον '2)> έν Βυζαντίω, έν Σίφνω, έν Κω, έν Μιτυληνν) έπί του 
Πελοποννησιακου πολέμου, έν Θηβαις έτι Έτα^εινωνδου, έν Ρ<5-

7 2 )  Έ ν 5, 83



δω καί έν ταΐς έλληνικαΐς πόλεσι τής μικρας Ά σ ίας ,3). ’Αλλά  
τα  περι τούτων δέν είναι τοσοΰτον γνωστά, οσον τα  των Ά0ή- 
νησι λειτουργιών.

Τα δέ εις γ;/κ ταχτικήν καί συνήθη τω ν θεων Λατρείαν 
γινόμενα άνα,Ιωματα  έλαμβάνοντο έκ των έξής πόρων. Αί λει- 
τουργιαι, καΟ ά ήδη ειπομεν, αί εγκύκλιοι καί συνήθεις, προε- 
κλήθησαν και ¿χρησιμέυσαν έξ αρχής χάοιν λαμπροτέρας έκτε- 
λέσεως τής των θεών λατρείας έν καίριο πανδήμων έορτών καί 
πανηγυρεων. ΓΙλήν και αυτή ή συνήθης καθημερινή καί τακτική  
τών θειον λατρεία άπήτει ου μικράς δαπάνας, περί ών ώφειλον 
αί πόλεις νά μεριμνώσι, καθ’ οσον μάλιστα ή τών θεών λα 
τρεία ητο τό πρώτον καί κύριον μέλημα, οπερ ή τών αρχαίων 
θρησκεία έπεβαλλεν αυταΐς. Πας πολίτης ήδύνατο νά φροννί 
και πιστευη περί θεών καί ηρώων ο,τι ήθελεν' εις τήν συνείδη- 
σιν αυτοΰ ουτε η πόλις, ούτε οί ιερείς, ούτε αί άρχαί ήδύ- 
ναντο νά έπέμβωσιν* τά τής λατρείας αυτών όμως ιυφειλε πας 
ττς νά τελή δημοσία καί φανερά, καί μόνος καί μετά τών λοι- 
τ:ών πολιτών' ή περι τούτων αδιαφορία καί αμέλεια ¿τιμωρείτο 
ως ασεβεια καί περιφρόνησις τών θεών ,4). ’Επειδή λοιπόν ή 

'/¡μοσια τουτοον λατρεία ήτο τό σπουδαιότατον μέλημα τών 
πολεοον, ώφειλον αύται νά χορηγώσι καί τήν προς έκτέλεσιν 
«υτης αναγκαιαν δαπάνην, ήτις ήτο τακτική καί αναπόφευκτος.
 ̂ Έρρέθη ανωτέρω οτι από τών άρχαιοτάτων χρόνων έσυνείθι- 
Cov οι "Ελληνες νά παραχωρώσι μέγα ή μικρόν τεμάχιον γής 
τοις παρ’ αυτών λατρευομένοις θεοΐς, ίόπερ τέμενος καλούμενον, 
ώς κεχωρισμένον άπό τών ιδιωτικών, έ'κειτο η πλησίον του ίε- 
goSj_μακράν τούτου '*). Ά πό τής προςόδου τούτου έτελειτο ή

73) Πλ. τά ; μαρτυρίας παρά Βοίκχ. 1, 4 10 .

, 7 1 } <0/Ξενοτ>ών τών απομνημονευμάτων, όπερασπιζόμενο;
τον Ιωχρατη χατά τών κατηγόρων τούτου, άλλην ίσχυροτέραν άπό-  
ειξιν της ευσεβε£ας αύτού δεν φέρει είμή τήν δημοσία έκτέλεσιν της  
«τρείας των θεών* «Θόωντε γάρ, λέγει, φανερός ήν πολλάχις μ'εν οίκοι,

ούκ αφανής ή ν ! ™ *  ^  ™λεω ί Ρω[Αών, καί μαντική  χρώμενο;
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καθημερινή του θεού λατρεία, αί έπισκευαί τού ναού καί έτρέ- 
φοντο οί ιερείς καί ύπηρέται τού ναού. ’Εκτός τούτου καθιερούτο 
τοΐς θεοΐς καί ύστερον διά παντός £ν μέρος, συνήθως τό δέκα- 
τον, τής άπό τών πολεμίων λείας 16), άλλο άπό φόρων ή είςφο- 
ρών* έτι δέ καί άπό τού κέρδους, οπερ έπιχείρησίς τις παρεΐχεν 
εις κοινότητας ή καί ίδιώτας* οΐον έμπόριον, άγρα κ.τ. Ά πό  
τούτων καί έν γένει άπό παντός είδους άναθημάτων άπέκτησαν 
ύστερον τά  τών θεών ιερά μεγάλους θησαυρούς, μάλιστα τών 
θεών έκείνων, οϊτινες ήξιούντο τής κοινής πάντων τών Ελλήνων 
λατρείας καί έδιδον χρησμούς, ώς τό έν Δελφοίς ") καί Δήλω 
καί Μιλήτω τού ’Απόλλωνος, τό έν ’Ολυμπία τού Διός, τό τού 
Ασκληπιού έν Έπιδαύρω καί άλλα άλλαχού. Τά τοιαύτα ιερά 
ού μόνον έπήρκουν άπό τούτων εις τάς συνήθεις αύτών δαπά- 
νας ,f) καί εις έργα πολυτελούς λ.αμπρότητος, οία ήσαν τά  τών 
ρηθέντων ναών, άλλά καί πλούτον ού μικρόν είχον έν τοΐς τα -  
μείοις, ούτινος καί πόλεις έν άνάγκαις έποίουν χρήσιν δανειζόμε- 
ναι, καί πάλιν ύστερον άπέδιδον τά  ληφθέντα. Τούτο τουλάχι
στον λέγει ό Περικλής παρά Θουκυδίδη 1j) οτι δύνανται νά πρά- 
ξωσιν οί Αθηναίοι έν περιπτιυσει πολέμου, καί άληθώς έπραξαν 
ύστερον. Παραλείπομεν νά μνημονεύσωμεν τής άσεβούς χ ρήσεως 
τών ιερών χρημάτιυν τού έν Δελφοίς θεού παρά τών Φωκέων έν 
τώ  ίερώ λεγομένω πολεμώ, καί τού έν ’Ολυμπία παρά Αρκά
δων 80) καί άλλων όμοιας «ρύσεως, διότι ταύτά  είσιν ύστερων 
χρόνιυν καί άσεβούς παραφοράς εργα, καί ώς τοιαύτα άπεδοκι- 
μάσθησαν παρά πάντων τών άλλων Ελλήνων.

Εις τά τών πόλεων ιερά όμως, ών ή πρόςοδος δεν έπήρκει εις 
τάς καθημερινάς καί συνήθεις αύτών δαπάνας, προςέφερον αί πό-

7 6 )  Ξεν. Έ λλ. 4, 3 , 2 1 .  ΙΙαυτ, 10 , 1 3 ,  5. Άρποκρ. έν λ. δεκα- 
τευε ιν  ’Έθος ήν ελληνικόν τ ά ;  δεκάτα; τών περιγιγνομένων το ΐ; 6εοΐ; 
καθιεροΰν.

7 7 )  'Ηροδ. 1, 5 0  κ. ϊ .  περί πλουσίων άναθημάτων τού Κροίσου. 
πρβ. 5 , 3 6  καί 8, 9ο .

7 8 )  'Έρμανν έν έλλην. άρχ. τόμ. 2 . § 2 0 ,  6 .
79 )  2 ,  13 . Πρβ. 3, 20 .  κα ι 6 , 8.
80) Ξενο^>. έλλ. 7 , 4 , 3 3  έ. προ. Βοίκχ. έν σελ. 7 7 4 .
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λεις αύταί το έλλεϊπον ποσόν πρός ακριβή έκτέλεσιν τών Ουσιόόν 
καί λοιπών. Ή τών Αθηνών πόλις μάλιστα ήτο άφειδεστάτη 
είς τά  τής θρησκείας' ώστε ένεκα τούτου καί είς ύπερβολάς με- 
γάλας προέβαινε, δι’ άς μέμφονται αυτήν πολλοί συγγραφείς 81)* 
διότι ού μόνον είς οικοδομήν καί δίακόσμησιν μεγαλοπρεπών καί 
πολυτάλαντων ναών, άλλα και είς τάς δημοτελεϊς έορτάς, ώνέτέ- 
λει πλειους ή οί λοιποί Έλληνες, καί είς τάς έντευθεν προκαλου- 
μενας δημοθοινιας και λοιπάς Οαλείας καί εύωγίας τών πολιτών, 
περι ων διεςοδικώς πραγματεύεται ό Βοίκχιος έδαπάνα άμύ- 
θητα χρήματα. Τό αυτό έποίουν καί οί λοιποί Έλληνες άναλό 
γως τού πλούτου αυτών’ διότι πάντες καί ευσεβέστατοι ήσαν 
και εις την λαμπρότητα τής θρησκείας καί τών έορτών τήν με
γαλοπρεπή έκτελεσιν μαλιστα ήρέσκοντο' ώστε ού μόνον άπό 
τών δημοσίων προςόδων έδαπάνων είς αυτά, άλλά καί τοϊς πα- 
ρ αυτοϊς πλουσιοις επέέαλλον τάς λειτουργίας πρόςμείζονα έπί- 
δειςιν του θρησκευτικού αυτών αισθήματος, καί άπόλαυσιν τών 
τού βιου τουτου αγαθών, ών δοτήρας ένόμιζον αυτούς τούς 
θεούς των, είς οδς άνέφερον καί τήν τών έορτών είςαγωγήν, ώς 
ο Πλατών έν Νόμοις 8j) άποφαίνεται.

Εν τοϊς μέχρι τούδε ούδεις έγένετο λόγος περί άναλωμά- 
των υπερ τής παιδείας τών κατοίκων τών πόλεων, διότι τοιοΰ- 
τον είδος δαπανης, υπερ νυν είναι άναπόφευκτον είς πάσαν κα
λώς διοικουμένην πολιτείαν, ήτο ά'γνιοστον τοϊς Έ λλησι μέχρι 
τών Ρωμαίων αυτοκρατορων. Πρώτοι ουτοι είςήγαγον έν 'Ρώμνι 
καί Έλλάδι τήν άπό του δημοσίου ταμείου μίσθωσιν τών διδα
σκάλων τής ρητορικής, φιλοσοφίας καί γλώσσης. Αί έλληνικαί 
πόλεις ουδεττοτε έμεριμνησαν ύπέρ συντηρήσεως δημοσίων σχο-

8 1 ;  Ό  Ξενοφών έν τή τών Ά θ η ν .  πολιτεία 2 . 9, ό Δημοσθ. Ιν τω ά 

**1 ύ Πλ&ύτ· εν τν  πότερον Ά θ η ν .  κατά  πολ. ή κατά σοφ.

8 2 ;  Ά π ό  σελ. 2 9 3  κ. έ.

, 8 3 ' 2 ’ 6 5 3 ' 0? θεο1 οίκτείραντες τό τών άνθρώπων Ιπίπονον πεφυ- 
γένος άναπαύλας τε «ύτοΓς τών πόνων Ιτάξαντο, τάς τών έορτών

3 6 3  AplC· έν Νΐκ· 8  κ *ί -τρα'βωνα 1 0 ,  ί ΰ 7  καί Ά θ ή ν .
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λείων τής στοι/ειο>δους καί τής άνωτέρας παιδείας άπό τού δη 

μοσίου ταμείου πρός έκπαίδευσιν τής νέας γενεάς. Περι τής παι- 
δεύσεως τών νέων ώφειλον νά φροντίσιυσιν οί γονεϊς, πέμποντες 
τούς παϊδάς των είς ιδιωτικά σχολεία, άπερ έτήρουν ιδιωτικοί 
διδάσκαλοι, λαμβάνοντες κατά συνθήκην δίδακτρα παρ’ έκάς-ου 
θέλοντος νά διδαχθή παρ’ αυτών ε’ίτε τά  πρώτα γράμματα είτε 
τήν μουσικήν είτε καί άνωτέραν παιδείαν. Τινές πόλεις, ώς αι 
Άθήναι, ή μάλλον έκαστη φυλή, διετήρουν ίδίαις δαπάναις πα- 
λ.αίστρας καί μουσικής σχολεία μόνον πρός τάς σωματικάς άσκή- 
σεις τών νέων καί τήν πρώτην διδασκαλίαν τής μουσικής *') καί 
ούδέν πλέον. Διό ούδέ έν τοϊς άναλώμασιν αυτών δυνατόν νά 
γείννι λόγος περί δημοσίας παιδείας. Ή τών παρά Διοδώρω (12 , 
13 )  νόμων τού Χαρώνδου ύπέρ δημοσίας παιδείας γνησιότης 
άμ,οιβάλλεται8 ).I » /

Ο ικονομικών αρχών  μικράν ανάγκην εϊχον αι έλληνικαί πό
λεις ένεκα του τρόπου της είςπράςειυς τών προςόδων και του 
τών άναλωμάτων* διότι τάς πλείστας και ουσιώδεις έξεμί- 
σθουν εις εργολάβους* οΐον τάς προςόδους τών δημοσίων κτημά
των παντός είδους και τά τέλη τών είςαγομενων και εςαγομέ- 
νων πραγμάτων. Ούτοι είςέπραττον είς ίδιον λογαριασμόν τας 
προςόδους κατά τους νόμους, καιάπέδιδον ττ) πολει καθαρόν το 
όρισθέν κατά συνθήκην ποσόν. *Αν δέ ήτο ανάγκη και ιδίων αρ
χών πρός τούτο, η αί ύπάρχουσαι άλλαι πολίτικα! άρχαι έξετέ- 
λουν συνήθως και οικονομικά έργα, παραλαμβάνουσαι πρός τούτο 
ενίοτε μισθωτούς βοηθούς, η καθίσταντο νεαι οικονομικαι αρχαι, 
ώς έγίνετο έν Άθηναις διά τό μεγεθος της πολεο>ς και την εκ- 
τασιν τών οικονομικών. Εις δέ τάς λειτουργίας^ τα  στρατιωτικά 
και ναυτικά επειδή έδαπάνα έκαστος τών πολιτών τό κατά νό
μον ποσόν και οσον πλέον εβούλετο, ητο περιττή πάσα αρχΛ 
έν άνάγκτ) δκυρίζετο επιμελητής υπο των αρχών. Η δε γενικ/ι 
έπιτηρησις και διοίκησις τών οικονομικών άνήκε πρό τής καθι-

8 4 )  Δημοσθ. τζρος Βοιωχον § 23 · σ· 1 0 0 1 ·
85) Βοικχ. 171.



δρύσεως τής δημοκρατίας εις τήν των εύγενών καί ολιγαρχικών 
βουλήν, οϊτινες εΐχον καί πάσαν τήν διοίκησιν τής πόλεως, έττί 
δέ τής δημοκρατίας εις τον δήμον. Έν Άθήναις διώκει ταΰτα  ή 
των πεντακοσίων βουλή κατά τους κειμένους νόμους. Έν δέ νεω- 
τερισμοΐς Πρωτάτο ή του δήμου έκκλησία, -/¡τις είχε καί έν τού- 
τοις τό παν κράτος.

5 J  Oixorojitxd, τών ΕΛΛηνων ίπ ΐ της τυραννίας.

Καί τοιαΰτα μέν ήσαν έν γένει τά  οικονομικά των Έλλνίνων 
κατά τον χρόνον τής έλευΟέρας αυτών άναπτύξεευς καί ζωής, 
εξαιρέσει τών Σπαρτιατών καί Κρατών διά τον ίδιότροπον αυ
τών πολιτικόν καί κοινωνικόν βίον Επειδή όμως έν μέσω ή 
μάλλον έν αρχή τής έλευΟέρας ζωής ταύτης, ένεκα τής διαμά
χης τής μετά τήν κατάλυσιν τής βασιλείας ίσχυράς γενομένης 
αριστοκρατίας καί του υπό ταύτης καταπιεζομένου, άλλ ’ έπι- 
μόνως άπαιτούντος ισότητα πολιτικών δικαίων δήμου, άνεφάνη- 
σαν είς πλείστας έλληνικάς πόλεις καί μάλιστα τάς πλουσιωτέ · 
ρας τυραννίδες, αΐτινες από του η' μέχρι του ς·' αΐώνος π. X. *') 
διωκησαν τάς πόλεις αύτάς, ανάγκη νά ρίψωμεν έν βλέμμα καί 
επι τών οικονομικών τούτων, άτινα διά τό διάφορον πολίτευμα 
και την ιδιότητα τιυν κατα πόλεις τυράννων ούκ ολίγους νεω
τερισμούς δεικνύουσιν.

Επειδή πάντες οί τύραννοι ήρχον κατά τήν Άριστοτέλους 
θ«.ωριαν ) άκοντων τών πολιτών και προς τό ίδιον συμφέρον, 
ωφειλον νά έ'χωσι καί τά πρός ασφάλειαν αυτών μέσα άφθονα, 
στρατόν δηλαδή καί χρήματα* άλλ ’ ό στρατός, ξενικός έξ 
ανάγκης ων καί μισθωτός 8:’), άπήτει πρός συντήρησίν του ού

86 )  Αύτόθι 7 8 9 .
8 7 )  ’Ενιαχού δέ και ύστερον άνεφάνησαν άλλαι τυραννίδες, ας ή Ιλ-  

ληνική ιστορία ώς νεωτέρας διαστελλει. βλ. Plass die Tyrannis bei 
den alten Griechen 1 8 5 9 .

8 8 )  ’ Εν ΓΙολιτ. 3 , 9, 4 έκδ. Κοραή.
8 9 )  Ο τής Σάμου τύραννος Πολυκράτης εΐχεν έκατόν πεντηκοντό-

ρους ναΰς καί χιλίους τοξοτας, ίσως δε καί έ'τι πλείους καθ ’ Ήροδ. 3 ,
3 9  καί 45 . πρβ. καί σημ. Bälir.
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μικράς δαπάνας, είς άς ai συνήθεις καί τακτικαί πρόςοδοι τών 
πόλεων ήσαν ανεπαρκείς. Πλήν τούτου ήμιλλώντο οί τύραννοι 
πρός άλλήλους τό μέν όπως δίδωσιν έργασίαν είς τό άπορον 
πλήθος καί άποτρέπιυσι διά τούτου άπό τών πολιτικών, τό δέ 
όπως καταστήσωσιν οσον οίόν τε λαμπράν τήν άρχήν των δ ι’ 
έργων τής τέχνης μεγάλων καί πολυδαπάνων, ών χάριν ή τής 
τέχνης ιστορία κατατάσσει καί τούτους είς τούς εύεργέτας αυ
τής ,0). Διά τούς λόγους λοιπόν τούτους έπρεπε νά έξευρεθώσι 
νέαι πρόςοδοι. Αύται δέ έλήφθησαν ώς έπι τό πολύ έκ τής τών 
πολιτών ουσίας, διότι τούτων καί πρόσωπα καί χρήματα ύπέ- 
κειντο είς τήν θέλησιν τών τυράννων. Τό συμφέρον μάλιστα τών 
άπηνεστέρων τυράννων άπήτει πρός πολλ.οΐς άλλοις 91) νά κατα- 
στήσοοσι τούς πολίτας οσον οιόν τε πένητας, όπως ουτοι έξ άνε- 
παρκείας τών πρός τόν βίον τρέπωνται είς έργα βάναυσα καί 
ταπεινά πρός πορισμόν τών πρός τό ζήν αναγκαίων αύτοΐς' καί 
διά τούτο στερούμενοι σχολής, ήτις κατά τούς αρχαίους είναι 
μήτηρ τής έλευθερίας92), άποτρέπωνται άπό τών πολιτικών. 
Τούτου λοιπόν ένεκα έπέβαλλον αύτοΐς συχνούς φόρους, ϊνα κατά  
μικρόν αυτούς έξαντλήσωσι. Κύψελος ό τών Κορινθίων τύραννος, 
εύξάμενος ν’ άναθέση τώ  Διί πάσαν τήν τών Κορινθίων ουσίαν, αν 
γείνη κύριος αυτών, καί κατορθώσας τούτο, έλάμβανεν έπί δέκα 
έ'τη τό δέκατον ταύτης, μέχρις ού έξήντλησε πάσαν, άναγκάσας 
συγχρόνως τούς ΚορινΟίους νά άποκτήσωσιν άλλην έργαζόμε-
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9 0 )  'Ροσς άρχαιολ. τεχνών σελ. 12 ο .
9 1 )  ατινα καταλέγει ό ’Αριστοτέλης Ιν πολιτ. 5 ,  9 , 4 κ. έ. «Κ α ί το 

πένητας ποιεΐν τούς άρχομένους τυραννικόν, όπως ή τε φυλακή τρέφηται, 
καί προς τώ καΟημέραν όντες άσχολοι ώσιν (;) Ιπιβουλεύειν. Παράδειγμα 
τούτου α ί τε πυραμίδες αί περί Αίγυπτον καί τά  αναθήματα τών Κ υ-  
ψιλιδών καί τού Ό λυμπιείου ή οικοδόμησις ύπο τών,Πεισιστρατιδών καί 
τών περί Σάμον έργων τά  Πολυκράτεια. Πάντα γάρ ταΰτα  δύναται τ ο ύ 
τον, ασχολίαν καί πενίαν τών άρχομένων.» πρβ. 'Ροσς I. ά. σ. 1 2 6  καί 
Πλούταρ. περί κακοηΟ. 'Ηροδ. κτλ. 2 1 .

92 )  Βλ. τάς περί τούτου δόξας τών αρχαίων Ι ν τή  Ιμή ανωτέρω μ νη -  
μονευΟείση πραγματεία περί τού βίου τών άνδρών παρ’ "Ελλησιν, έν 
Χρυσαλ. τόμ. 4, άπο σελ. 5 6 3  κ. έ.

(,Ά  θ η ν α ί ο υ τεύχος ά έτους ά.) 4



νοι 'η .  Ό ’Έφορος λέγει παρά Διογένει τώ  Λαερτίω 9') περί Πε
ριάνδρου του τών Κορινθίων τυράννου, ότι εύχήθη τώ  Όλυμπίω  
Διΐ χρυσούν ανδριάντα* επειδή δ’ ελειπεν αύτω ό χρυσός, ελα- 
βεν από τάς τών πολιτών γυναίκας εν τινι πομπή πάντα τά  
κοσμήματα 95). "Αλλοι όμως λέγονται οτι έπενόησαν νέους φό
ρους* οιον δ Πεισίστρατος, άναγκάσας τούς ’Αθηναίους νά στρέ- 
ψωσι τήν προσοχήν τιον είς τήν γεωργίαν και τήν καλλιέργειαν 
τής γής, ήν ψιλήν πρότερον οΰσαν καί άδενδρον κατεφύτευσαν 
έλαίαις96), έπέβαλεν αύτοΐς φόρον τό δέκατον τής προςόδου, 
όπως ήτο έθος τοΐς βαρβάροις, παρ’ οΐς ή γή νομίζεται κτήμα 
τών βασιλέων "). Τόν φόρον όμως τούτον ήλάττωσαν οί παΐδες 
αυτού, λαμβάνοντες μόνον εικοστήν, ήτοι τό ήμισυ 9δ)* άλλ’ αν
τ ί τούτου έπέβαλεν δ υίός του Ιππίας ά'λλους νέους φό
ρους διά τά  ύπερέχοντα τών υπερώων είς τάς δημοσίας οδούς, 
καί τούς άναβαθμούς καί τά προφράγματα καί τάς Ούρας τάς 
άνοιγομένας έ'ξιυ, ήτοι πρός τάς οδούς. ΊΙκύρωσε τό ύπάρχον 
νόμισμα καί είςέπραξεν αυτό έπί μικρά τιμή, άλλ’ άντί νά κόψνι 
ά'λλο δοκιμώτερον, έξέδωκε πάλιν τό αυτό. Παρά τών μελλόν
των λειτουργεΐν έλάμβανεν αυτός οσα ώφειλον δαπανάν, καί 
άπήλλασσε τής λειτουργίας. Διέταξεν έ'τι τήν τής ’Αθήνας ιέ
ρειαν νά λαμβάντ) δι’ έκαστον γεννώμενον τέκνον καί δι’ έκα-

93) ’Ανώνυμος Ιν τοΐς Οίκον. Άριστοτέλους 2, σελ. 2 8 2 .  πρ6. Σουί- 
δαν Ιν λ. Κυψέλου ανάθημα.

94 )  I ,  96 .
9 3 )  "Αλλως διηγείται τό ανέκδοτον τούτο ό 'Ηρόδοτος Ιν 5, 92 ,  7 .  

Ήρακλείδης ό Ποντικός ομως λέγει (Ιν Μροδρόμω Κοραή, σελ. ^09)  
τούτον οικαιότατον τύραννον καί λίαν μετριον, διότι άρκούμενος εις τα 
απο τής αγορας και τών λιμένων, μηδέν αλλο τέλος ε’.ςέπραττε, μηδε 
πλέον των προςοδων Ιοαπανα. Τουτοις συμφωνεί και ή περί αυτού τών 
αρχαίων γενική δόξα, οΐτινες κατέταξαν είς τούς έπτά τής Ε λλάδος σο
φούς, καί άπέόωκαν αύτω τά γνωμικά· Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττε. 
Κέρδος αισχρόν, βλ. καί άλλα παρά Διογένει I. ά.

96 )  Κατά Δίωνα Χρυσός.Ιν ά. λόγω πρβ.καί ΡΙα88Τ}Ταηηί8 σ ελ .2 θ Ι .
97 )  Διογ. Λαερτ. 1. § 33 |ν τή τού Πεισιστράτου Ιπιστολή.

Βοικχ. σελ. 4 1 3 .
9 8 )  Θουκ. 6, 34 .
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στον άτ:ο0νησκοντα άνά (χίαν yomy.cc κριΟης καί έτέραν σίτου, 
καί ενα οβολόν επί τούτοις ,0). Πολυκράτης ό της Σά(χου τύ -  
ραννος επέβαλε τοΐς πλουσίοις νά τρέφωσι τάς μητέρας τών 
φονευομένων μισθωτών αυτού 10°). "Ετι μείζονας βιαίας είςπρά- 
ξεις χρημάτων έπενόησε Διονύσιος δ τών Συρακουσών τύραννος, 
οςτις καί νόμισμα κασσιτέρινόν κόψας διένειμεν αύτδ ώς άργυ- 
ρούν, καί ώς τοιούτο ήνάγκαζε τούς πολίτας λαμβάνειν 101j.

Διά ταύτας καί άλλας δμοίας πράξεις τών τραχυτέρων μά
λ ιστα  τυράννων, οΓοι ήσαν προ πάντοον οί τής μεγάλης Ε λλά
δος καί Σικελίας, κατέστη παρά τοΐς "Ελλησι τδ όνομα τής άρ- 
χής ταύτης μισητόν. Όμολογητέον ομως ότι οί ήπιώτεροι έν 
τούτοις, δποΐοι ήσαν οί πλείονες τών άρχαιοτέρων τυράννων, 
μάλιστα οί τής Κορίνθου καί οί Πεισιστρατίδαι, ου μικρόν συνε- 
τέλεσαν είς τήν ηθικήν άνάπτυξιν τού λαού καί είς τήν πρόοδον 
τών τεχνών καί επιστημών, περιθάλποντες δοκίμους τεχνίτας 
καί ποιητάς μεγάλους, άξιουμένους έν ταΐς αύλαΐς αυτών τιμής 
και προστασίας, καί δαπανώντες αφειδώς είς λαμπροτέραν έκτέ- 
λεσιν τής τών θεών λατρείας καί διά ταύτης είς ευθυμίαν καί 
τέρψιν του λαού* ώς οί Πεισιστρατίδαι διά τής πολυτελούς καί 
λαμπράς εορτής τών Παναθηναίων, ήν έπί τό έπιδεικτικώτε- 
ρον διακοσμήσαντες, κατέστησαν κατά μικρόν πανελλήνιον 
έορτήν101). Ούχ ήττον δέ συνέπραξαν ούτοι καί είς τήν υλικήν 
τών ίδίων πόλεων άνάπτυξιν διά τής συνετής καί δικαίας διοι- 
κήσεώς των, καί τής εντεύθεν προελθούσης μακράς ειρήνης καί 
ησυχίας τών πόλεων. "Ισιος δέν άπέχομεν πολύ τής άληθείας, 
λεγοντες ότι ή τού Πεισιστράτου και τών παίδιον αύτοΰ συνετή 
διοίκησις κατέστησε τούς ’Αθηναίους τοιούτους, οιοι άνεφάνησαν 
μ.ετα εικοσιν έτη από τής καταλύσειος τής τυραννίδας αυτών 
έν τοΐς Μηδικοΐς πολέμοις. Τοσαύτη ισχύς, τοσούτον γενναΐον

99) ’Ανώνυμος Ιν Οί/.ον. 2, ΰ . σελ. 2 8 4 .
100) Βλ. και άλλα εν τοις Οικονον. ανωνύμου 2, 21 σελ. 289 — 92.
10|) Βλ. τας περι τουτου κρίσεις τού Ιοομενεως παρ’ ’ΑΟηναίω 12,

532 και πλειω παρα Plass ε. ί ,  1, 205 κ. ε. καταλέγοντα πάντα τά 
έργα τούτων ίιπερ τού καλλωπισμού τής πόλεως, κλπ.



καί εύγενές φρόνημα δεν ήτο βέβαια αποτέλεσμα εικοσαετούς 
μόνον έλευθέρας διοικήσεως, αλλά πολυχρονιωτέρας συνετής καί 
φιλοδήμου αρχής. Καί τοιαύτη φαίνεται ή των Πεισιστρατιδών 
διά πολλών αυτής έργων ύπέρ τε τής τέχνης καί ποιήσεως, τής 
διοικητικής άναπτύξεως και αυτής τής υλικής ευημερίας των Α
θηναίοι. ’Αλλά τούτων ή άκριβεστέρα έξέτασις δεν είναι τούπα- 
ρόντος καιρού. ’Αρκεί ήμιν να ειπωμεν οτι ο κριτικωτατος συγγρα
φείς Θουκυδίδης 1 δεν έόιστασε να ο|Αθλογησν] παρα τςν έ/,ι 
κρατούσαν δόξαν τών ’Αθηναϊκόν, οτι οι λεγόμενοι ουτοι τύραννοι 
κατέστησαν τήν αρχήν των άνεπίφθονον και «επετηδευσαν επ& 
πλεϊστον αρετήν καί ξύνεσιν* τήν τε πόλιν καλώς διεκόσμησαν και 
τούς πολέμους διέφερον 103)καί ές τά ιερά έθυον. Τά δέ άλλα αυτή 
ή πόλις τοϊς πριν κειμένοις νόμοις έχρήτο, πλήν καθ’ οσον αίεί 
τινα έπεμέλοντο σφών αυτών εν ταΐς αρχαΓς είναι Γουτου 
ένεκα και πολλοί τών νεωτέρων άποφαίνονται λίαν ευμενώς περι 
τής διοικήσεως τούτων.

Ε ϊ Ρ .  ΚΛΣΤΟΡΧΗΣ.

5 2  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

402) Έν β'.βλ. G, 54 . προ. καί τήν είς Πεισίστρατον αναφερομίνην 
¿πιστολήν παρά Διογένει τω Λαερτίω (1 ,  53) ής τό περιεχόμενον συμ
φωνεί πρες τάς κρίσεις πολλών αρχαίων.

103) Ένίκησαν τους Μεγαρεις, κατέλαοον τό Σίγειον, έπεμψαν αποι
κίαν είς Χερσόνησον, καί άλλα τινά, ά βλ. παρά PlllSS Tyruiiuis 1 .  <J.
2 0 4  κ. έ.

II ρ ο ς 0 ή κ η. —  Τό έ ν σημ. 32  £ητον του Φωκυλίδου φερεται εν τή  
νεωτάτη του Bergk λυρική ανθολογία τή μικρά σελ. 2 7  ούτω*

Δίζη ίθα ι  β ιοτήν ,  αρετήν δ’ , όταν  ή βίος ήδη.

Το δε παρά Πινδάρω ευρηται εν Ίσθμ. 2 , 9  καί εν τοΤς αρχαίοις σχο- 
λίοις αυτού. π Ρβ. περί αυτού καί Σουίδαν έν λ. χρήματα· ένθα καί περί 
τού πρώτον είπόντος αυτό ’Αριστοδήμου τού Σπαρτιάτου ή Αργείου, 
συγχρόνου τών επτά σοιρών.

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  I. C A P I P O A O Y

Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Α

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΙΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

Ό νομίζων οτι αί κοινωνίαι σταδιοδρομοΰσι τον έαυτών βίον 
ά'νευ ηθικού τίνος νόμου άϊδίου καί άτρέπτου, καί οτι διά μόνης 
τής θετικής νομοθεσίας κατά τό δοκοΰν τω νομοθετούντι άγον
ται, άπατάται όσον καί μαθηματικός δ μή γινώσκων τούς νό
μους τής κατά τάς διαφόρους διευθύνσεις κινήσεως τών σωμά
των έπιλαμβανόμενος δε τού κινήσαί τ ι τούτων διά μόνου τού 
υπολογισμού τής κινητικής δυνάμεως ή χρήσεται.

Ό άναδεχόμενος τήν κυβέρνησιν πολιτείας τινός οφείλει πάν
τως γινώσκειν τούς ηθικούς τής λογικής τού ανθρώπου φύσεως 
νόμους, νόμους πολλω τών φυσικών καί μαθηματικών δυσγερε- 
στέρους, καθόσον ουτοι μέν τό είναι άψυχων σωμάτων όρώσιν, 
οί δ’ ηθικοί τάς τύχας οντων έμψυχων καί λογικών διέπουσιν. 
Όθεν λίαν μέν καλώς ό Σωκράτης τήν πολιτικήν έπιστήμην 
ώς «τήν χαΛΜστην αρετήν καί μ εγ ίστην τέχ νη ν» (όριζε (α), 
και 6 Π .Ιατων έν τοϊς όροις ώς «επιστήμην ποιητικήν δικαιο
σύνης εν τη π δ .ίε ι» ' ό δ’ 'Α  ριστοτέΛης μάλα γλαφυρώς έ'γρα- 
ψεν ότι, «ώσπερ γάρ τοϊς ίίΑΛοις δημιονργοΐς, οΐον υφαντή  
και ναυπηγώ , δει τήν υΛην ύπάρχειν έπιτηδείαν ονσανπρός 
την εργασίαν’ δσω γάρ άν αν τη τνγχάνη  παρεσκευασμένη 
ρεΑτιον, ανάγκη καί τό γινόμενον υπό τής τέχνης είνα ι 
κα.ΙΊιον οΰτο) καί τω πο .ίιτικω  και τω νομοθέτη δει τήν οι- 
κειαν ν.ίην ύπάρχειν έπιτηδείως εχουσαν» (β).

(α) Ξ  ε ν ο φ. άπομνημ. Δ, β § I I .
(β) Ά  ρ ι σ τ ο τ έ λ. πολιτ. Ζ, ο § 2 .



Καί όμως, εί καί άπό τών αρχαίων χρόνων δήλου τού θεωρήμα
τος, οί πάντες έσφάλλοντο έπί τή  λύσει αυτού, άτε και αυτών τών 
έξόχων πολιτικών μάλλον περί τήν θέσιν νόμων, τινών δέ καί 
περί τήν μόρφωσιν άνδρών καλών κάγαθών, έπ’ ολίγον δέ, και 
τούτο κακώς, περί τήν άγωγήν γυναικών μεριμνησάντων. Πρόδη
λον δέ οτι έσφάλλοντο, ώς καί γεωργόν έν πλάνv¡ διατελούντα 
έλέγομεν άν ειποτ’ έβλέπομεν αυτόν γην μέν τραχεΐαν καί λε- 
πτόγεων έ'χοντα, άσχολούμενον δέ περί ευρέσεις σπόρων καλών. 
Ό αγαθός σπόρος έν γή κακή ή άγονος μένει ή ολίγον άποφέρεε 
τόν θερισμόν, τουναντίον δέ καί σπόρος μέτριος έν γή λιπαρά 
ευδοκιμεί.

Τήν κοινωνίαν πάντως βελτιοι δ λαμβάνων πρόνοιαν περί δια- 
πλάσεως γυναικών άξίων, αύται γάρ τό θεμέλιόν είσι πάσης 
κοινωνίας. Καί ίσως μέν τό έ'ργον αυτού έσται αφανέστερου ή τό 
τού μορφούντος άνδρας καλούς κάγαθούς, πάντως όμως σπου
δαιότερου, ώς καί πάσης οικοδομής τά  θεμέλια κρύπτονται μέν 
έν τή γή, τήν ολην όμως οικοδομήν ύποβαστάζουσιν* έάν δέ 
ταΰτα μή ώσι στερεά, μάτην δ οικοδομών δαπανάται είς πλού
σιον υλικόν καί κόσμον τής άνω οικοδομής, τών θαλάμων καί 
τής στέγης.

Άναμφήριστόν έστιν οτι ή κατά τήν παιδικήν ηλικίαν άγωγή 
τήν κυριωτάτην έχει έπίδρασιν έπί τού ολου βίου τού ανθρώπου, 
τήν δ’ άγωγήν ταύτην δίδωσι πάντοτε ή μήτηρ* όθεν καί έπαι- 
νετός δ τών ’Ινδών νομοθέτης δ είπών, ότι «ό μ εν  πατήρ σεβα
στότερος ή έχατόν παιδαγωγοί, ή δε μήτηρ καί γιΛ ίω ν π α 
τέρων σεΟαστοτέρα» (α). Καί αλλαχού' «οπουδήποτε έν τιμή 
είσιν αί γυναίκες ικανοποιείται τό θειον, όπου δ’ απεναντίας ού 
τιμιόνται, έκεΐ άγονοι άποβαίνουσι πάσαι αί ευσεβείς πράξεις »(β).

Τό ή'μισυ ακριβώς τού άθριοπίνου γένους αποτελεί τό γυναι
κείου φύλον’ τούτο άποδεικνύεται έκ τών κατά καιρούς έν δια- 
φόροις έπικρατείαις γιγνομένων άπογραφών, έξ ων άναλλοίωτον 
σχεδόν προκύπτει αποτέλεσμα, οτι τά  Οήλεα ισάριθμα τοΐς άρρεσι

(«) Lois de M an on , IF, 146,227.
(C) Αύτόθι, III, 5G.

5 4  ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΓΣ

γεννώνται, ισαρίθμους δέ καί έξ έκατέρου τών φύλων συμβαίνουσιν 
αί άποβιώσεις. ’Εκ τούτων δ ιττά  συνάγονται διά τόν φιλόσοφον 
καί τόν πολιτικόν συμπεράσματα πλείστου άξια λόγου* τό μέν, 
ότι νόμος φυσικός άμα καί κοινωνικός ή μονογαμία, τό δέ, ότι 
δει καί πρόνοιαν ίσην καταβάλλειν πρός μόρφωσιν, άτε είς τόν 
σκοπόν τής πολιτείας δμοίως συμβάλλουσαν, τών θηλέων ώς καί
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των αρρενων.
’Από τίνος χρόνου κατενοήθη μέν αληθώς ή ανάγκη τού δια- 

μορφώσαι τό γυναικείου φύλον* άλλά καί ούτως ούχί τού καταλ
λήλου έπελήφθηταν τρόπου, ώς πλείστης μέν φροντίδος κατα- 
βληθείσης είς τό κατασκευάσαι τό έξω καλόν τήν θέαν, τού δ’ έν
δον άμεληθέντος. Συνέπεια δέ τής πλάνης ταύτης ύπήρξεν, οτι 
έν πλείστοις χείρον ή ο,τι πρότερον ήν τό φύλον τούτο κατέστη.

Ή αυτοσχέδιος αύτη μελέτη— λέγομεν δ’ αυτήν σχεδίασμα 
άπλούν, καθότι ούδεμίαν έγείρομεν άξίωσιν ότι τό θέμα τούτο 
ήδυνήθημεν διά τό βραχύ τού χρόνου, 6ν άπό τών άλλων ήμών 
έργων εύρίσκομεν, έξετάσαι ύφ’ άπάσας αυτού τάς φάσεις, ού- 
δ’ άκριβή δούναι τήν κατάστασιν τών γυναικών έν τοις άρχαίοις 
χρόνοις, ούς έν πολλοΐς ζόφος παχύς περικαλύπτει —  ή αυτο
σχέδιος ήμών μελέτη αύτη έσται τις ίσως άφετηρία πρός κρεΐτ- 
τόν τ ι έργον, ικανόν δ’ ήμΐν καί τούτο, οτι άλλο^ν, πλείονα 
ήμών, σχολήν άγόντων, κεντήσει τήν φιλότιμου περιέργειαν είς 
φιλοπόνησιν έργου τελειοτέρου. Ήμεΐς τριακονταετίαν ολην περι 
τήν πολιτικήν επιστήμην άσχολούμενοι, διδάσκοντές τε καί συγ- 
γράφοντες, πολλάκις τώ  ζητήματι τούτω ένετύχομεν, δμολογοΰ- 
μεν όμως, ότι καί ούτως ώς έν παρόδω έφείλκυσε τούτο ήμών 
τήν προσοχήν, σημειώσεις δ’ άπλώς άπεταμιεύσαμεν, και ταύτας 
κατά προτίμησιν έκ γεγονότων τών έγγύτατα τοΐς ύφ’ ήμών 
ίστορουμένοις χρόνοις, ώς ήκιστα δ ’ έσκοπούμεν ΐνα τούτο έν ιδία 
πραγματεία διαπλατύνωμέν ποτε. Πλήν άλλ ’ όμως τύχη τή 
άγαθή λέξομεν ο,τι δύναμις ήμΐν πεοί τούτου.



Α .
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Την γυναίκα έν τή μάλλον άπομεμακρυσμέννι άρχαιότητι πε - 
ριβάλλει ιδανικόν τ ι ίδανόν κάλλος* ή γυνή έστιν ούτως είπείν 
αυτόχρημα ποίησις. Σεμίραμις, Ίσις, Διδώ, Νι'τωκρις, 'Ρεβέκκα, 
'Ραχήλ, Ίουδήθ, Ευρυδίκη, Πηνελόπη, Ναυσικάα, ’Ανδρομάχη, 
καί δή καί αί έν τή Ζένδ-Άβέστα καί ταις ίεραΐς Βέδαις γυ
ναίκες άληθής είσιν έποποΐία. Προσφιλείς τώ Οείω ΰπ’ αυτού ένε- 
πνέοντο* ή Μαριάμ αδει τήν πρώτην ωδήν τής άπελευΟερώσεως 
τού ’Ισραήλ μετά τήν διάβασιν τής ’Ερυθράς Θαλάσσης (α)* τής 
μαντικής φηγού τής Δωδώνης αί ίέρειαι μόναι έγίνωσκον τούς 
μυστικούς ήχους, καί από τού ιερού τών Δελφών τρίποδος ή γυνή 
Πυθία έχρησμοδότει τού έκηβόλου ’Απόλλωνος τάς ασφαλείς 
ρήτρας* γυναίκες δ’ έν τώ ναώ τής Εστίας άσβεστον διετήρουν 
τό ιερόν πύρ, έξ ού ήρτηντο τής μεγαλώνυμου 'Ρώμης αί τύχαι. 
Ωσαύτως δέ καί παρά τοΐς Δρυίδαις τήν άκραν ίερωσύνην είχον 

^  αί γυναίκες.
Πώςάρά γε από τού ύψους είς 8 άνεβίβασε τήν γυναίκα ή τών 

παλαιτάτωνχρόνων φαντασία έπί τοσούτον έξέπεσε τό γυναικείου 
φΰλον παρ’ ά'πασι τοΐς λαοΐς, μάλιστα δέ τοΐς άνατολικοΐς ;

’Εκ δύο κυρίως αιτίων προήλθε τούτο* τό μέν, έκ πλεονεξίας 
τών άνδρών, οΐτινες, ώς τήν σωματικήν ρώμην έκ φύσεως κεκτη- 
μένοι, έξέστησαν τής ίσότητος, από τού οίκου είς τήν πολιτείαν 
καθιδρυσαντες την ανισότητα* τό δέ, έκ κουφότητος τών γυναι
κών, αιτινες, τών αληθών αρετών ύπερφρονήσασαι, έτράπησαν 
τήν όλισθηράν οδόν τού κατεξουσιάσαι τών άνδρών διά τών άπα- 
τηλών θέλγητρων τού καλλωπίσματος ώς εν βρόχοις άλίσκου- 
σαι αυτους. ’Επι τών γονάτων τής Δαλιδάς ύπνιόσας δ Σαμψών 
άπώλεσε τήν έαυτού ανδρείαν, παρά δέ τούς πόδας τής Ό μφά- 
λης ό 'Ηρακλής κατέθετο τήν λεοντήν καί τό ρόπαλον.

II καταστασις τής γυναικός εις αληθή δουλείαν μικρόν κατά 
μικρόν έξολισθήσασα έ'δωκε τή γυναικί άπάσας τού δούλου τάς 
κακίας, τάς πλειστας τών θεοσδότων αυτής αρετών άφαιρέσασα*

(α) Έ ξόδ. ΙΕ, 20.
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β'Πμισυ γάρ τ ’ αρετής άποα'νυται εύρύοπα Ζευς 
» ’Ανίρος, εύτ’ άν μ ιν κατά  δούλιον ήμαρ έλτ,σιν » (α)

"Ομοια δέ καί δεσπόταις πάσι συμβαίνουσιν* ό γάρ δεσπο- 
τισμός γεννά τήν κολακείαν τών αύλικών, ώς δ ’ ούτοι τού τής 
πόλεως δεσπότου κρατούσι θωπεύοντες τάς πρός τό κακόν κλί
σεις αύτοΰ, ούτω καί ή γυνή τον κύριον τού οίκου υπόδουλον 
κατεργάζεται διά τέχνης τά  έν αύτω πάθη έξεγείρουσα. 'Ως δέ 
τής ισονομίας καταλυθείσης ο τε δεσπότης καί ή αύλή αύτοΰ, 
καί δή καί ή πολιτεία, είς έξαχρείωσιν περιέρχονται, ούτως άπό 
τής αύτής αιτίας άνήρ τε καί γυνή καί οίκος είς φαυλότητα κα- 
ταντώσιν. ’Ά ρα ή ίσότης μ.εταςύ άνδρός καί γυναικός διατηρεί 
τήν φιλίαν έν τώ  οίκω, ώς ή ισονομία, κωλύουσα τον δεσποτισμόν 
τού έγεΐραι τήν κεφαλήν, σώζει τήν εύκοσμίαν έν τή  πολιτεία.

Φέρε δή τούς τε μύθους (β) καί τήν ιστορίαν έπεξερχόμενοι 
άναζητήσωμεν έν αύτοΐς τούς κυριωτάτους χαρακτήρας έξ ών τό 
θέμα ημών άποδειχθήσεται.

’Α ρχόμενοι ομως όφείλομεν άναγράψαι οτι πρός έπιπόλασιν τής 
γενικής άπάντων τών λαών καταφοράς κατά τής γυναικός με
γάλους συνετέλεσε τό έν ταΐς παραδόσεσιν ολιυν τών εθνών δόγ
μα τής διά τής γυναικός έκ πτώσεως τού ανθρώπου άπό τής μα
καριότητας είς ήν καί δι’ ήν έπλάσθη υπό τού δημιουργού.

Ά π ό  τής πορρωτάτης Ανατολής μέχρι τών τέως πρός τήν 
λοιπήν οικουμένην άσυγκοινωνήτων, καί διά τούτο όλιος άγνώ- 
των και άγνώστιυν φυλών τής Άμερικανής ηπείρου, εύρίσκομεν 
τό δόγμα τούτο (γ), ού [χόνον κατά την ουσίαν αυτού αλλά καί

(α) Ό  δ υ σ σ. Ρ στ. 3 2 2 — 3 2 3 .— Τα μάλα δε περίεργον, οτι και έν 
τή  άπωτάττ) ’Ανατολή έν τοΐς νόμοις του Μάνου (IX, 12 )  εύρίσκομεν 
περί τής ΙλευΟερίας τής γυναικός τας έςής άςίας σημειώσεως ρήσεις « αί 
γυναίκες κατάκλειστοι ύπο τήν φύλαςιν τών άνδρών ού“/ εύρίσκονται έν 
ασφαλεία, έκείναι δε μόναι ασφαλείς είσιν αί ές εαυτών εκουσία φυλατ-  
τόμ ενα ι» .

(6 )  αΧρηστέον δε τοις μύΟοις, ού/ ώς λόγοις πάμπαν ούσιν, άλλα το 
πρόσφορον έκαστου το κατά  τήν ομοιότητα λαμβάνοντας». Π λ ο ύ τ α ρ χ .  
πεοί ’Ίσιδος καί Όσίριδος § ΝΗ.

(γ) Κ ατά  τάς παναρ/αίας Ζενδικάς τών Περσών βίβλους καθαροί



κατ’ αυτόν δή τον εξωτερικόν αυτού τύπον. Ούτευς έν ’Ιαπωνία, 
ώς και παρά τοϊς Σίναις και τοις Μογγόλοις (α) πιστεύεται ότι 
δια του δφεως ήλθε τό κακόν εις τον κόσμον* παρά δέ τοις άρ-

έπλάσθησαν ό πρώτος ανήο καί ή πρώτη γυνή υπό τού Ώρομάσδου^ 
ήτοι τής αρχής τού καλού, ά λλ ’ ό Ά ρε ιμ άν, ήτοι ή αρχή τού κακού, 
έζηλοτύπησεν αυτού;, Ιφ* ω καί ¿ν μορφή οφεως προσήλθεν αυτοί; προσ- 
φερων καρπούς, έξ ών φαγόντες διεφθάρησαν αυτοί τε καί οί τούτο>ν 
απόγονοι. Zend-Avesta, Tom. II p. 3 7 8 .— Ά λ λ α  καί τού Ίνδουστάν 
τά μνημεία καί αί παραδόσεις μαρτυρούσιν οτι καί οί Βραχμάνε; έκπα·  
λα ι ¿δογμάτισαν τήν εκπτωσιν τού άνΟραιπου, καί τον άρχοντα τών κ α 
κών Assoiirs, ήτοι δαιμόνων, βασιλέα τών οφεων όνομάζουσιν, ο δ’ ο φις 
K aly , ό τοσούτων κακών τοίς άνΟρώτοις παραίτιος γενόμενος, ώστε 
αναγκη ινα αυθις ένανθρωπίση ό 15ισχνού πρός άπυλύτρωσιν τού κόσμου, 
παριστανεται ώ ς  κατά μεν τό ήμισυ γυνή, κατά δε τό έτερον ήμισυ οφις. 
'Ωστε το δόγμα τούτο ευρίσκεται και εν ταίς ίεραΐς τών Βραχμάνων βί- 
βλοις. Ά λ λ α  προς τούτο καί οτι ή θεία κατάρα βαρύνει επί τήν γυναίκα, 
ό θ' άνηρ ώς πρός αύχην ευρίσκεται έν ή σχεσει ή Οεότης πρός τον άν
θρωπον. *Όν ακάθαρτον ή γυνή, τής τε θείας λατρείας άπείργεται, ού- 
ο έςεστιν αυτή άναγινώσκειν τάς ίεράς τών Βεδών βίβλους, ουδέ μυείσθαι 
τα μυστήρια, ούδε λατρεύειν τοίς λοιποίς Οεοίς πλήν ενός, έν πασι δέ 
σχεοον έςομοιούται πρός τους Σιούδρας (τους αίσχρογενεις, ήτοι Πα- 
ριας). Upa Lois (le Μ a Π Ο U, V , 154 , IX, 17 καί αλλαχού. Β 1ί â- 
ga v a t a - Pur a r i a  I, 4, 25 , II, 7, 4« , VI, 1 8 ,3 2 ,  I t a ma y a n a ,
I, 17, 2 8  κ τλ .— ΑΙαλιστα δε και λίαν παράδοξο; φαίνεται ήμίν ή έν τοίς 
Ινοικοίς βιολίοις αναγραφή τού δόγματος τής πτώσεως τού ανθρώπου, 

καθότι ό βραχμανικός πανθεϊσμός, θεόν ε’χων τήν υλην, εχει καί πασαν 
τής υλης ιδιότητα ως ιδιότητα αυτής τής θεότητας, επομένως κατ’ ανάγ
κην, ούτως ειπείν, δόγμα πάσης πανθεϊςνκής είτε θρησκείας είτε φιλοσο- 
φιας iç a t t οτι το κ α κ ό ν  έστι τής ουσίας τής θεότητος ώς καί τό α γ α 
θ ό ν ·  και τωόντι τοιαύτα άναγράφουσιν αί ίεραί τών Ινδών βίβλοι. 
Επομένως ό Ινδός πιστεύει καί τό κ α κ ό ν  ώς  θ ε ί ο  ν, ούδ’ εργον πί- 
στεως εχει τό αντιμάχεσθαι τον άνθρωπον πρός τό κακόν καί άνθ ίστα-  
σθαι εις τάς πονηράς υπαγορεύσεις αυτού, αλλά καί υπενδίδειν μάλιστα  
αύτω, προσπαθείν δέ καί άγωνίζε^Οαι διαρκώς ϊνα διά της έξοντώσεως 
της έαυτυΰ προσωπικότητος έ/μηδενίση εαυτόν, οπως αποθανών διά π α ν 
τός καταστραφή έν τω αιωνίω καί άτελευτήτω θανάτω. 'Όρα τό ήμέτ. 
σύς. τής ποινίκ. νομοθ. τόμ. A /σελ. 1 8 1 .

(α) A u g u s I c N i c o l a  s, éludes philos, sur la Christian. Liv.
II, ch. i.
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χαίοις Σκύθαις έκράτει μύθος τήν καταγωγήν τούτων εις μιξο- 
πάρθενόν τινα έχαναν άνάγων (α)* κατά δέ τούς Σκανδιναυικούς 
μύθους, δ φοβερός τού Λώκη υιός, ή άρχή τού κακού, έν εϊδει 
φρικώδους δφεως περιπτύσσεται τον κόσμον διαχέίυν τον ιόν 
αυτού έπ’ αυτού (β). Ό δέ Ούμβόλδτος (γ) αναφέρει ότι, κατά  
τάς παναρχαίκς τών αύτο/Οόνιυν Μεξικανών παραδόσεις, ή μή- 
τηρ τού άνθρωπίνου γένους γυνή παρισταται έν σχέσεσι προς 
τον δφιν, έφ’ ώ καί ούτως εικονίζουσιν αυτήν τά  έπι τών μεξι- 
κανικών μνημείων ιερογλυφικά, καλούσι δ5 αυτήν Cihua-Co-
hualt, ήτοι γυναΐκα-δφιν.

Τον δφιν ώς αρχήν τού κακού εύρίσκομεν και παρ’ Αυγυ- 
πτίοις υπό τό δνομα τού Τυφώνος, δφεως σώμα έ'χοντος (δ), 8ν 
νικά Ωρος ό υιός τής γυναικός ’Ίσιδος. Έκ δέ τής Α ιγύπτιας 
περί Τυφώνος παραδόσεως έμ.υθεύθησαν τά  περι του οφεως Πυ- 
θωνος ταρ’ Έλλησιν, ώς καί αυτός ό Πλούταρχος έσηυ.ηνατο(ε).

’Αλλά καί οί παρ’ Έ λλησι δύο ¡¿ύθοι της Πανδώρας καί τού

(α) 'Η ρ ό δ ο τ. Δ, 9.
(6) Ε cl cl a.—Introd. à liîst. du Danemark, par M a 1 1 e t.
(γ) Alex, de II u ni h ο 1 d t, vue des Cordillères et des monu

ments de Γ Amérique, loin. 1 p. 237 καί 27 i xaï tom. II p. 198. 
— Έ ν δε τοίς Ann. de la litlérat. et des arts, tom. X  p. 286 — 
237 άναφε’ρεται το έξης: «L’ automne dernier, un violent orage 
éclata près de Brownsville, dans la partie occidentale de la Peu- 
sylvanie, et déracina un chêne énorme, dont la chute laissa voir 
une surface en pierre d’ environ seize pieds carrés, sur laquelle 
sont gravées plusieurs figures, entre autres deux de forme hu
maine, représentant un h o m m e  et  u n e  f e m m e ,  sépa
rés p a r u n a r b r e  ·, la dernière l i e n t  d e s  f r u i t s  à l a  
main.  Des cerfs, des ours, et des oiseaux, sont sculptés sur le 
reste de la pierre. Ce chêne avait au moins cinq ou six cents ans 
d’ existence. Ainsi ces figures ont dû être sculptées longtemps 
avant la découverte de Γ Amérique par Colomb.» 'Όρα και Au g. 
Ni c o l a s ,  loc. cit. p. 48.

(δ) «Anguipedem alalis humeris Typhona furentem.» Οΰτω 
περιγράφει τον Τυφώνα ό ΛατΓνος ποιητης Μ a  11 i 1 i 11 S ,  astlOll. IV.

f »  C iστ.
Ce) Περί ’Ίσιδος καί Όσίριδος § ΚΕ



Προμηθέως τήν αυτήν είκονίζουσι παράδοσιν. ΊΙ μέν Πανδώρα, 
ή πρώτνι γυνή ·?,ν έπλασαν οι θεοί («) έκαστος ο,τι καλόν αυτή 
δωρτ,σάμενος (β), του δέ Διός ιόντος αυτή πυξίδα έν ή πάντα 
μέν τά  κακά κατεκλείσΟτ,σαν έν δέ μόνον αγαθόν, ή ελπίς, ή 
Πανδώρα, λέγομεν, παρνιγγέλθτ) ϊνα μηδέποτ’ άνοίξν) τήν πυξί
δα, πλήν άλλ’ όμως μή γενομέννι ύπό του Προμ/,Οέως αποδεκτή 
παρεδόθη υπό του Έρμου τώ τούτου άδελφω Έπιμηθεΐ, 8ς καί 
προθύμως άπεδέξατο αυτήν καί συνήνεσεν εις τήν διάνοιξιν τής 
πυξίδος, ές ής πάντα μέν τα κακά αμέσως έξέρρευσαν, έναπε- 
λείφθη δέ μόνη ή έλπίς, ήτις καί μόνον αγαθόν [¿ένει τοίς τα- 
λαιπώροις θνητοίς. Ό δέ Προμηθεύς, ή μεγαλοπρεπής έστι προ
σωποποίησές της άνθρωπότητος, κλέψας όμως από της θεότητας 
τό ιερόν πυρ της γνώσεως (γ), καθηλώθη επί του όρους της Σκυ- 
θιας καταβιβρωσκόμενος την καρδίαν μετά μιας καί μόνης έλ- 
πιδος, ότι μετά πολλας γενεάς άνΟρώπων εμελλεν έπιφανήναι 
αύτώ ό Σωτηρ, υιός Θεού καί γυναικός.

Ά λ λ 5 έστιν αρά γε δυνατόν, τηλικαύτην συμφωνίαν έν τή Οε- 
μελιώδει ταύτη παραδόσει συνορώσι, μη έκφωνήσαι ημάς μετά 
του σοφού Cuvier, του διατρήσαντος τά  έγκατα τνίς γης από 
δε της τούτων μελέτης άποδείξαντος την περί τής κοσμογονίας 
άληθότητα τής Ίεράς Γραφής; « Est-il possible que ce soit 
un simple hasard qui donne un résultat aussi frappant ?

Les idées de peuples qui ont si peu de rapports en 
semble, dont la  langue, la re lig ion, les moeurs, n' ont 
rien de commun, s’ accorderaient elles sur ce point, si 
elles n ’ avaient la  vérité pour base ?

B.

Μαρτυρία τής τε ισοτητος των παλαι ανθρώπων καί οτι ού- 
δεμια /)ν παρ αυτοις διακρισις ταζεως και φύλου παρέγει έναρ-

(«) Ά π ο λ λ ό δ .  Α , 7 , 2 .
(β) Ή σ ι ο δ. Οεογ. στ. 5 7 0 —0 12 .
(γ) Η Ο Γ a t. carm . I, Od. 3 V. *2/— 33. f,Opx και τήν ήμετ. πολι

τικήν μελετην ίπ\ του Προμηθέως δεσμοί του τού Αισχύλου.
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Iέστατα ή των παλαιτάτων εθνών ιστορία. Έν μέν γάρ τή ις-ο- 
ρία των Ασσυριών συναντώμεν τή Σεμιράμιδι θυγατρί μέν Σύρου 
βουκόλου, συνεύνω δε γενομένη του τά πρώτα έν τω βασιλικώ 
συνεδρίω φέροντας ’Όννου, ειτα δε, διά τήν ανδρείαν, ήν έπεδεί- 
ςατο κατά τήν τών Βάκτρων αλωσιν, γενομέννι αυτού τού βα- 
σιλέως Νινου γυναικί καί διαδόχω εις τήν αρχήν, είτε δι5 έγ- 
κλήματος είτε δι5 αρετήν (α).

Χωρίς τού άποδέχεσθαι ημάς τά  περί αυτής είτε ύπό τού 
Κτησίου μυθευθέντα, είτε ύπό τού Διοδώρου μετά τίνος ύπερβο- 
λής ίστορηθέντα, βέβαιόν έστιν οτι ή Σεμίραμις διαπρέπει έν τή 
ιστορία τής Έώας διά τε τά  ς-ρατκυτικά αύτής ανδραγαθήματα, 
πρός ά δπως ή βέλτιον παρεσκευασμένη καί ιδίαν στολήν έπε- 
νόησε δι’ ής ούκ ήν διαγνώναι τον περιβεβλημένον πότερον άνήρ 
έστιν ή γυνή(β), καί διά τήν φροντίδα ήν κατέβαλεν όπως άνα- 
πτύξνι παρά τοίς Άσσυρίοις καί Βαβυλωνίοις τάς έπιστήμας, 
τάς τέγνας καί τό έμπόριον.

Ουδέ μόνη ή Σεμίραμις παρά τοίς έθνεσι τούτοις διεκρίθη, 
αλλά καί ή πέντε μετ’ αυτήν γενεάς τά  σκήπτρα τής Βαβυλώ- 
νος βαστάσασα Νίτωκρις, ήν αυτός ό Ηρόδοτος άποφαινεται και 
τής Σεμιράμιδος συνετωτέραν (γ).

Άσυμβίβας-α δέ πως δοκούσιν ήμίν τά  ύπό τού ΊΙροδότου(δ) 
περί Ταμψινίτου καί Χεφρήνος λεγάμενα’ πώς γάρ τό έν τού- 
τοις, βασιλεύσι μάλιστα ούσι, σχολάζον ολως τής τιμής αίσθημα 
συμβιβάζεται πρός τά  έν Διοδώρω, ότι μείζονος έξουσίας καί τ ι
μής τυγγάνει ή βασίλισσα του βασιλέως, ώς καί ότι παρά τοίς 
ίδιώταις ή γυνή κυριεύει του άνδρός έν τή τής προικός συγγραφή

(α) Δ ι ο δ ω ρ .  Β §§ 4 — 6.
(β ; Δ ι ό δ ω ρ .  Β § 0. Τήν στολήν ταύτην τής Σεμιράμιδος οί Μή- 

δοι ήγεμονεύσαντες τής  ’ Ασίας άπεδεχΟησαν και μ ε τ ’ αυτούς οΐ ΙΙέρσαι* 
έστι δε ό νυν λεγόμενος τ σ ο υ μ π ε ς ,  τ ο ά ν τ ε ρ ι  καί τά άλλα.

(γ) Ή  ρ ό δ ο τ. Λ  § 184  — 187*
(δ) ’Α πίθανα δε καί αύτω  τω *Η ρ ο δ ό τ ω  φαίνονται, λέγει γάρ ού- 

τος, ατον δε βασιλέα . . .  δεινά ποιέειν, πάντως δε βουλόμενον εύρεθήναι 
δατις κοτε είη ό ταυτα  μηχανο)μενος, ποιήσαί μ ιν τάδε, έ μ ο ί  μ ε ν  
ο ύ π ι σ τ ά » .  ΤΙρόδ. Β § 121 καί 1 2 0 .

»



προσομολογουμένου τοϋ άν^ρύς άπαντα πειθαρ;χήσειν τή  γυ- 
ναικί(α)·, Άποδεχόμεθα μάλλον, οτι διά τό διδαχθήναι τους Α ι
γυπτίους τήν γεωργίαν παρά τής ’Ίσιδος, και διά την ένεκα των 
πολλών άλλων ευεργετημάτων, άπερ αυτη έπεδαψίλευσε τή  
Αιγύπτιο, ευχαριστίαν, προς δέ και διότι μετά τον υπό τοϋ Τυ- 
φώνος φόνον τοϋ άνδρός αύτης Όσίριδος διετελεσε βασιλεύουσα 
νομιμώτατα (β), έξηκολούθησαν οί Α ιγύπτιοι τά  μάλα τιμώντες 
την γυναίκα ζώσαν, μετά θάνατον δέ ταριχεύοντες καί παρά τώ
άνδρί θάπτοντες.

’Αλλά καί άλλως εξηγείται ή εξαιρετική τιμή ήν οί Αιγύ
πτιοι άπένειμον τή γυναικί. Γνωστόν έστιν ότι τό έν Αιγύπτιο 
πανάρχαιον πολίτευμα ήν καΟαρώς θεοκρατικόν, ή δέ παράδοσις 
από γενεάς εις γενεάν μετέδωκεν, ότι ή Ίσις διαπιστευθεΐσα 
τοΐς ιερεΰσι τά  περί την ταφήν τού Όσίριδος καί έξορκίσασα αυ
τούς μηδενί δηλώσειν τήν δοθησομένην αύτοΐς πίστιν, τιμάν δ’ ως 
θεόν τον ’Όσιριν, ήβουλήθη καί τω  λυσιτελεΐ προτρέψασθαι 
τούς ιερείς έπί τάς προειρημένας τιμάς, τό τρίτον μέρος τής χώ
ρας αύτοΐς δοΰσα πρός τάς των θεών θεραπείας τε καί λειτουρ
γίας (γ). Τό συμφέρον άρα ύπηγόρευε τούς ιερείς περί πολλοϋ 
ποιεΐσθαι τάς γυναίκας, τό γάρ φύσει είναι αύτάς δεισιδαιμονε- 
στέρας τών άνδρών, μάλλον ευάλωτους τοΐς θεοπρόποις απεργά
ζεται αύτάς, δ ι’ αύτών δέ καί τούς άνδρας υποχειρίους οί ιερείς 
κρατοϋσι, καί τά  τέκνα ούτως έν μείζονι τοϋ θείου φόβω εκτρέ
φονται.

Παρ’ Αίγυπτίοις κατά πρώτον δ γάμος υπεβλήθη εις νοαι- 
κούς τύπους (δ), έκειΟεν δέ καί εις τήν Ε λλάδα διά τοϋ Κέκρο)-

(α) Δ ι ό δ ω ρ. Α § 27.
( β )  Δ ι ό δ ιο ρ. αυτόθι. —  Πλήν δέ τ ή ;  ”Ισι5ο; καί άλλη γυνή, ή Νί-

τωχρίζ, ομώνυμο; τή  Βαβυλωνία, έοασίλευσε τή ; Αίγυπτου όιαδεςαμένη 
τον ανδρα, σκληρώ; δέ κατά τών συνωμοτών τον φόνον αύτοΰ έκδική-
σασα. Ή  ρ ό δ ο τ. Β § 1 00 . —  Ό  δε Δ ι ό δ ω ρ ο ;  ( Λ § 4 4 )  λέγει,
δτι έν τ α ΐ ;  άναγραφαΤς τών Ιερέων πέντε γυναΐκε; ώς βασιλεόσαται
τή ς  Αίγυπτου μνημονεύονται.

(γ) Δ ι ό δ ω ρ. Α  § 2 1 .
(δ) Σ ο υ ί δ α'ς έν λέςει "Ηφαιστο;.
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πος καθιερώΟη. Μαρτυρεί δέ τό πρός τον γάμον σέβας τών Αι
γυπτίων καί αύτή ή Θεία Γραφή (α), εί καί μόνοις τοΐς ίερεΰσιν 
έπεβάλλετο ύπό τοϋ νόμου μίαν καί μόνην άγεσθαι γυναίκα, 
πάσι δέ τοΐς λ,οιποΐς παρείχετο άδεια εχειν οσας άν έκαστος 
προήρεΐτο (β)* ούδαμόΟεν ομιος τεκμαρθήναι δυνάμεθα, ότι έπε- 
τρέπετο τό διαζύγιον, δεΐ γάρ ημάς καταβήναι μέ^ρι τών πτο- 
λεμαϊκών χρόνων όπως τό πρώτον συναντήσωμεν Πτολεμαιιρ τώ  
Φΐλαδέλφιρ διαζευχΟέντι τήν Άρσινόην. Ά λ λ ’ οί Λαγίδαι έκ 
Μακεδονίας κούκέτι έξ Αίγύπτου εΐλκον τό γένος.

Κάκεΐνο δ’ άξιον σημειιοσειος, οτι, ώς άρτι είπομεν, ούδεμία 
περί δυσγενείας ιδέα άπό τών παλαιτάτων χρόνων μέχρι τών 
νϋν έπεφοίτησε κατά τήν ’Ανατολήν. Ούτως ή μέν τοϋ βουκό
λου θυγάτηρ Σεμίραμις, τό μέν πρώτον ’Όννη τώ  μεγιστάνι 
συνωκησεν, είτα δ ’ εις τον βασιλικόν έκαθέσθη θρόνον* έξ έτέρου 
δ ’ ό Νΐνος τώ  ’Όνν/] εις άντάλλαγμα τήν ιδίαν θυγατέρα Σωσά- 
νην προσέφερεν (γ). Ούτιο Φερών δ τής Αίγύπτου βασιλεύς λαμ.- 
βάνει εις γυναίκα εκείνην έκ τών υπηκόων αύτοΰ, ής τώ οΰρω 
άπονιψάμενος ίάθη τούς όφθαλμ.ούς (δ), ό δέ 'Ραμψίνιτος τήν 
έαυτοϋ θυγατέρα έκδίδωσι τώ  έπιτηδείω καί πολυμηχάνω κλέ
πτη τών θησαυρών αύτοϋ (ε). Ά λ λ ά  καί πρός ξένους έπιγα- 
μίας άσμενοι έποιοϋντο* ούτως ’Ά μασις δ βασιλεύς έγημε γυ
ναίκα Έλληνίδα έκ Κυρήνης (ζ), δ δέ ’Ιωσήφ τήν Άσενέθ θυγα
τέρα τοϋ μεγάλου ίερέως τής Ηλιουπόλεως (η), καί Σαλομών ό

(α) Γ ε ν έ σ .  ΙΒ, 19 .
(β) Δ ι  ό δ ο) ρ. Α § 8 0 .  Ούτως εν ίδιο) τών βασιλείων οί/.*/,ματι ιςαντο  

εικόνες τών παλλακώ ν του Μυκερίνου. Ή ρ ό δ ο τ. Η § 130 .
(γ) Δ ι ό δ ω ρ. Β § 6.
(δ) Έ ρ ό δ ο τ ,  Β § 1 1 1 .
(ε) *Η ρ ό δ ο τ.  Β § 1 2 1 .
(ζ) βΗ ρ ό δ ο τ .  Β § 1 8 1 .
(η) Γ έ  ν ε σ. Μ Α, 50 , ΜΤ, 2 0 .  Ό  ίερευς ουτος ΙκαλεΓτο Πετεφρα, 

ού το ονομα συμπίπτον πω ς τώ του Πεντεφρή, κυρίου του Ιωσήφ, π λε ί-  
σχους δσους παρεπλάνησεν ί'να του; δυο άνΟ’ ένδς καί του αυτοΰ προσώ
που Ικλάοωσιν, εί και εδει αύτους ¿δηγηθήναι υπό τής έν Λ ίγυπτω  εις
τά ξε ι;  διακρίσεως, άλλη γαρ ή τώ ν ιερέων, ¿ς ής Πετεφρα ο Ήλιουπο-
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βασιλεύς τήν θυγατέρα τοϋ Φαραώ τής Αίγυπτου (α). ’Έτι δέ 
και νυν παρά τοΐς Όθωμανοΐς οί από των κατωτάτων τής κοι
νωνίας στρωμάτων εις τά  ΰπατα τής πολιτείας αξιώματα άνυ- 
ψοϋνται καί έπιγαμβρεύουσι προς τους Σουλτάνους, τους άπό πά- 
σης επίσης τάςειυς τάς γυναικωνίτιδας αυτών συλλέγοντας (β).

Ου μόνον δέ παρά τοΐς πεπολιτισμένοις της ’Ανατολής λαοΐς 
έξαίρετον η γυνή έν τή  κοινωνία είχε θέσιν, αλλά και παρά τοΐς 
έκ τούτων βαρβαρωτέροις. Τά γάρ περι τής Μηδείας παραδεδο- 
μένα άποδεικνύουσιν, οτι καί παρά τοΐς Κόλχοις αί γυναίκες λιαν 
έπιμεμελημένης έτύγχανον παιδεύσεως, έάν δ’ ώς μάγισσα καί 
φαρμακεύτρια παρ’ "Ελλησιν ή Μήδεια έπιστεύθη, ή πίστις αυτη 
μαρτυρεί περί τής έξόχου αυτής παιδείας, ούδείς γάρ 6 άγνοών 
ότι άπό των Χαλδαίων ή λέξις ηάγοη έλήφθη, παρά τούτοις 
δ’ ούτως οί σοφοί ώνομάζοντο" ή δέ περί τάς ένεργείας των φαρ
μάκων γνώσις αυτής, τήν περί την βοτανικήν καί ιατρικήν επι
στήμην τελειότητα τής γυναικός ταύτης ένδείκνυσιν (γ).

’Αλλά καί ή Τόμυρις των Μασσαγετών έβασίλευσε μετά τον

64 ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΓΙΕΡΙ ΤΠΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

λίχης πίνθερός του ’Ιωσήφ, καί άλλη ή των πολεμιστών χάξις, έξ ής ό 
Μεμφίχης ΙΙεντεφρή ό ώς αργυρώνητον σχών τον ’Ιωσήφ.

(α) Β α σ ι λ. Α, γ, 1.
(§) Λΐή όμω; έκ τουτου άπατηθώμεν μέχρι καί τοϋ ιαυχίσαι τήν έν 

ταίς παμβασιλείαις έν τή δουλεία ισότητα ταύτην ποός τήν Ιν ταίς  
ελευθεραις πολιτειαις ισογονίαν διά τήν κατά τον κρατούντα νόμον ισό
τητα. Ενταύθα οί πολΤται έκ φυσεως είσιν ίσοι, έν δε ταΐς παμ βασ ι-  
λείαις, ώς εν νεϋμα τοϋ μονάρχου άνυψοΐ, οϋτω καί μ ία  ιδιοτροπία αύτοϋ 
κρημνίζει. Γοϋτο ώς ά’ριστα διέκρινεν ό θείος II λ  ά τ ω ν  έν Μενεξένω 
ειπων τάοε' «ό δόςας σοφός ή αγαθός είναι άρχει καί κρατεί' αίτία 
δ ημίν τής πολιτείας ταύτης ή ές ίσου γένεσις* αί μεν γάρ άλλαι πόλεις 
εκ παντοοαπών κατεσκευασμεναι ανθρώπων είοί καί α νω μ ά λω ν  ώστε 
αυτών ανώμαλοι εισι και αί πολιτεία1.· οίκοϋσιν ούν, ενιοι μήν δούλους, 
οί δε Οεσποτας άλληλους νομίζοντες· ημείς δε, μ ιας μητρός πάντες αδελ
φοί φύντες, ούκ άςιοϋμεν δούλοι ούδε δεσπόται άλλήλων είναι' άλλ’ ή ίσο- 
γυνία ήμας ή κατά φύσιν Ισονομίαν αναγκάζει ζητείν κατά νόμον, καί 
μηδενί άλλω ύπείκειν άλλήλοις, ή αρετής δόςη καί φρονήσεως».

(γ) Ισως δι λυει την απορίαν τού παρά Κόλχοις πολιτισμού κα ί τοϋ 
παρά τούτοις εν τ ιμή  πολλή είναι τήν γυναίκα, έάν πίστιν δώμεν το>

θάνατον τού άνδρός, τό δέ φιλέκδικον αυτής, εις άκρον δέ φιλέκ
δικος ή βαρβαρότης (α), μαρτυρεί δ τρόπος καθ’ 8ν προσηνέχθη 
Κϋρον τόν μέγαν νικήσασα (β). Ό δ’ Ηρόδοτος ιστορεί οτι πα
ρ’ Ίσσηδόσι ΣκύΟαις ίσοκρατεΐς αί γυναίκες ήσαν τοΐς άνδράσιν (γ). 
Ό δέ μ.ϋθος τής έν Ταύροις Ίφιγενείας ένδείκνυσιν οΐας τιμής έκεΐ 
έτύγχανον αί γυναίκες ώς καί τήν ύπερτάτην ίερωσύνην διαπι- 
στευόμεναι.

’Έτι δέ καί ή Νίτητις όπως ’Άμασιν τόν τής Αίγυπτου βα
σιλεύοντα έκδικηθή διά τόν φόνον τού πατρός αυτής Άπρίου 
τού βασιλέως, ώθησε Καμ,βύσην τόν Κύρου υιόν πρός τήν κατά- 
κτησιν τής Αίγυπτου (δ). Καί ή Αιδώ φεύγουσα τήν έν Τύρω 
τυραννίαν τού αδελφού Πυγμαλίωνος, τοϋ καί τόν άνδρα αυτής 
Σιχαΐον φονεύσαντος, ήγαγε τήν εις Καρχηδόνα έκ Φοινίκης αποι
κίαν καί θεμ.ελιωτής τού κράτους των Καρχηδονίων έγένετο.

’Αλλά καί μέχρι των Μηδικών καθήκοντες χρόνων, δτε ή 
γυνή ήν ήδη άποβεβληκυΐα τάς τε αρχαίας άρετάς καί τήν πά
λαι δίαιταν, έντυγχάνομεν Άρτεμ,ισία τή τών Καρών βασιλίσ- 
στι, θυγατρί μέν Αυγδάμιος τοϋ Άλικαρνασσέως, μητρός δ| 
Κρήσσης, έμπλέω μεγαλ,αφροσύνης καί ανδρικού θάρρους τώ  
Ξέρξη έπί τήν Ε λλάδα συστρατευσαμέννι, έν τε  τοΐς πολεμικοΐς 
συμβουλίοις γνώμας τάς άρίστας έξενεγκούση, καί έν ταΐς κα
τ ’ Εύβοιαν καί Σαλαμίνα ναυμαχίαις διά τόλμην καί στρατηγικήν 
τέχνην άριστευσάστι (ε).

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΤΛΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

' Η ρ ο δ ό χ φ ( Β §  104) όχι άπό Αίγυπχίωυ χών μεχά Σεσούσχριος έπί 
τον Φάσιν στραχευσαμένων οί Κόλχοι εΐλ/.ον το γένος.

(α) Ώ ς Ιμφαντικώτατα 6 Κύριπίδης ¿ποίησε τήν Μήδειαν ί'/.vlpουσαν 
την φοβέραν Ικείνην κατάραν, Ιν στίχ. 1 1 2 — 415*

α’Έπαθον τλάμων, έπαθον μεγάλων 
οδυρμΰν ώ κατάρατοι 

»παΐδες ολοισθε στυγερας μητρός 
»συν πατρ', και παε δομος ερροι.»

(β) Έ ρ ό δ ο τ .  Α §§ 2 0 5 ,  2 1 2 ,  2 1 4 .
(γ) Ή ρ ό δ ο τ. Δ § 2 6 .
(δ) Έ  ρ 6 δ ο τ  Γ § 1.
(ε) Ή  ρ ό δ ο  τ. Ζ § 99,  H §§ 68,  87 ,  9 3  καί  10 1 .  Την ·Αρτεμίσιαν
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Όποιαν δ’ ή έκ ρτρός άγωγή και έπί τοΐς βαρβάροες ενασκεί 
έπιρροήν μαρτύριον εςωσαν τά  υπό τοϋ 'Προδότου περι της παι- 
δεύσεως ής έ'τυχεν, ώς έκ μητρός Έλληνίδος, Σκύλης δ τών Θρα
κών βασιλεύς, και ότι ή έλληνικη δίαιτα, $ έν μέσω λαών βαρ
βάρων έχρήτο, έγένετο αιτία  τοϋ στασιάσαι το υπήκοον προςη- 
σάμενον Όκταμάσδην τόν δμοπάτριον αδελφόν έκ μητρός δε 
βαρβάρου, 8ς και προδοσία παραλαβών παρα Σιταλκου τον Σκό
νην άπέταμεν αυτοϋ την κεφαλήν.

Τέλος δέ, όπως τά  περί τάς βαρβάρους γυναίκας συμπληρώ- 
σωμεν, έπιφέρομεν οτι, μεΟ’ ολας τάς άτελεΤς και συγκεχυμενας 
γνώσεις άς περι τών ’Αμαζόνων εχομεν, δυνάμεΟα ούτως είπειν 
ιχνηλατησαι την κατάστασιν τών γυναικών έν τοΐς άπωτάτω  
έκείνοις τόποις καί χρόνοις. Αί ’Αμαζόνες ολως ανδρικήν εΐχον 
την παίδευσιν καί την δίαιταν, στολήν τε την αυτήν τοις άν- 
δράσι περιβαλλόμενο» καί τοΐς αυτοΐς έ'ργοις έπιχειροϋσαι. Μέγα 
δ ’ αύται μέρος τής ΣκυΟικής καί τής περί τόν Πόντον χώρας 
κατεκτήσαντο, και δια του Βοσπορου και Ελλήσποντου, ισως 
δέ καί διά ξηράς άπό τών πέραν τοϋ Τανάϊδος μέχρι τής ’Α ττ ι
κής έπέδραμον, νόμω δέ παρ’ αυταΐς άΟλον έ'κειτο τής ανδρείας, 
ουδεμίαν έξ αυτών συνέρχεσΟαι εις γάμον πριν άν τών πολεμίων 
ά'νδρα άποκτείνφ, οθεν καί τινας αυτών γηραιας άγαμους τελευ
τάν ώς μή δυνηΟείσας έκπληρώσαι τόν νόμον (α).

6 6  ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΙΙΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ώς οι πρώτοι τής Γενέσεως στίχοι έκυρώθησαν ΰπό τής τά  
μάλιστα έν ταΐς καθ’ ημάς ήμέραις προοδευσάσης γεωλογικής 
έπιστήμης, άποδειξάσης οτι ή τής γήινης ημών σφαίρας διάπλα- 
σις έγένετο καθ’ δν τρόπον καί καθ’ άς περιόδους ό πνευματέμ-

ισως εδει ήμας άναγράψαι Ιν τα ίς Έ λληνίσιν, ην γαρ Δωρικόν το έθνος 
ου έβασίλευεν, ΙμνήοΟημεν δ’ αυτής κατά προτίμησιν ενταύθα δια το συ- 
στρατευθήναι αυτήν τοις Περσαις κατά τής Ελλάδος.

( α ) Έ ρ ό δ ο τ .  Δ 1 1 0 - 1 1 7  κ α ί Θ § 27 .

φορος Μωϋσής θεσπεσίως έξέθετο, οϋτω καί δ έΟνογραφικός τής 
Γενέσεως πίναξ έχρησίμευσεν ώς μίτος δδηγός καί ώς άφετηρία 
τής προΐούσης έπιστήμης τής γλωσσολογίας πρός άνεύρεσιν τής 
άπό κοινής ρίζης καταγωγής τοϋ άνΟρωπίνου γένους (α). ’Επειδή 
δέ ή Θεία Γραφή ιστοριών πασών έστιν ή άρχαιοτάτη, ώς ή άδιά-

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ· 6 7

(α) Τό δόγμα τής άπό ένός κα ί μόνου ζεύγους καταγωγής του όλου 
τών ανθρώπων γένους μάλα σπουδαία; έχει τά ς  συνεπείας, ώ ;  ενΟεν μέν 
άνάγον πρός την εις ένα καί μόνον Θεόν πίστιν, ένθεν δε φέρον εις τά  
έδραΐα καί αδιάσειστα τής πολιτείας θεμέλια, την ι σ ό τ η τ α ,  την έ- 
λ ε υ θ ε ρ ί α ν καί την άνθρώπων άπάντων πρός άλλήλους αδελφότητα. 
Κ αί ίσως μεν καί άλλων εθνών ιερείς έν τοίς άδύτοις έμύουν ε ίς τ ό  ένι- 
αίον τής Οεότητος, ώς ΰποτίθετα ι ότι συνέβαινεν έν τοίς Έλευσινίοις καί 
έν τώ ίερώ τής ΆΟηνάς έν Σάει τής Αίγυπτου, ένθα ήν καί ή περιβόη
τος έπιγραφή «έγώ είμι παν τό γεγονός, καί ον, καί έσόμενον» (Π λ ο ύ -  
τ  α ρ χ. περί /σιΟος και Οσιριδος § Θ) —  εί καί πιστεύομεν ότι π α ν 
θεϊσμού ^ήτρα μάλλον ή περί ένιαίου Θεοΰ έπιγραφή ήν αυτη (όρα ήμέτ. 
σύστ. ποιν. νομοθ. τόμ. Α . σελ. 2 0 9 )  —  ούδαμοΰ όμως τό δόγμα τοϋτο 
υπερέβη τόν ουδόν τών μυστηρίων όπως καί τώ  πλήθει γένηται κοινόν, 
δποι ποτέ γάο τό πλήθος έγκατελιμπάνετο εις τής πολυΟείας τάς  π λ ά 
νας. Πρώτος ό Μωϋσής, καί μόνο; αυτός μεταςυ τών άρχαίων δημώδες 
το δόγμα τοΰτο έποίησε, τας οε βίβλους άς συνεγραψε κοινόν κ τή μ α  του 
έθνους τών Ε βραίων κατέστησεν, κοινόν δέ ταμείον μέχρι συντελείας 
τών αιώνων έσονται αΰται άπάντων τών λαών τής γής, Γνα έξ αύτοϋ 
λαμβάνωσι τόν κηρόν, έν ω, τό εύαγγέλιον ώς θρυαλλίδα έντιΟέντες, φω -  
τίζωνται οπως ώς οιον τε οσιωτερον οιανύσωσι τόν έπί γής βίον.

Αλλα και ματην η κενοσπουΟος τινων έκ τών νεωτερων ζήτησις άγω* 
νίζεται πλάσαι τ ι νέον πρός κατάσεισιν τή ς  έν τή Θεία Γραφή α λή 
θειας, πασαι γάρ αί τών τοιούτων ζητητών πραγματεία ι αληθείς έωλο- 
κρασίαι έλέγχονται ΰπό τών γινωσκόντων τά  ΰπό τών άρχαίων Ιστορη
μένα φιλοσοφήματα- ούδέν γάρ, ώς είπειν, νεώτερόν τι ο! νυν έξεΰρον 
τών όσων περί τής κοσμογονίας οί πάλαι Α ιγύπτιο ι έδογμάτισαν, ώς καί 
τών όσων οί αρχαίοι τής 'Ελλάδος φιλόσοφοι έγνω μάτευσαν ό δέ θείος 
ΙΙλατων εν Τ ιμα ίφ  τώ Λοκρώ, καί Διόδωρος ό Σικελιώτης έν τή βιβλιο
θήκη αΰτοΰ (Α § 6 καί 10), καί Πλούταρχος έν τοίς περί τών άρεσκόν- 
των τοις φιλοσοφοις άπεταμίευσαν, έκεΐ γάρ καί ή αύτοφυής ζωογό"
νησις, εκεί και το τίς έστιν ό θεός, έκεί καί το πόθεν τρέφεται ό κόσμος> 
καί περί τών άλλων ομοίως.
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λειπτον ένός λαού, τού Ιουδαϊκού, τήν σειράν ήμίν διασώσασα, 
πολλών δέ καί άλλων εθνών, προς & οί Εβραίοι ήλθον εις επα
φήν, τάς άσφαλεστέρας παραδόσεις ήμίν διαβιβάσασα, καλόν κρί
νομεν ΐνα επί ταίς κατ’ αυτήν γυναιξίν δπωσοΰν ακριβέστερου 

ένδιατρίψωμεν.
Καί έξ αυτών ετι, τών μή άνομολογούντων τους ’Ιουδαίους 

ώς τόν εκλεκτόν λαόν του Ίεχοβά, οί συνετώτεροι καί ειλικρινέ
στεροι άνακηρύττουσιν, οτι ή μεταξύ του Θεού και του Αβρααμ 
διαθήκη, ή τους τούτου απογόνους ώς τον μαλα πεφιλημένον 
λαόν άναγράφουσα καί ώς καταπίστευμα άναθεΐσα αότώ τήν 
διάσωσιν τής παραδόσεως εϊς τήν πίστιν ένός καί μόνου Θεού, 
έχει τ ι ύψηλότερον καί εύγενέστερον τής φιλοτιμίας τών πολ
λών άλλων έκείνουν έθνών, ά, ώς οί Εβραίοι, έπίς-ευον έαυτά έκα
στον ώς τό έξόχως υπό του θείου εύνοούμενον γένος, καθόσον ή 
μέν υπέρ τούτου η εκείνου εΰνοια άπέβλεπεν ΐν’ άναδείξτ) τό εύ
νοούμενον ύπέροχον τών άλλων έν κατακτήσεσιν ή τέχναις, έν 
εγκοσμίου παιδεύσει ή εϊ τινι άλλω τοιούτω, η δ’ υπερ τών Ιου
δαίων όπως διασώσνι άλώβητον τήν εις ένα ©εόν πίστιν.

’Αλλά καν κατά μέρος έάσωμεν την άπό τών ιερών βίβλων 
παράδοσιν ταύτην, καν άνθρωπίνως μόνον τά  κατά τό γένος του 
’Ισραήλ κρίνωμεν, αδύνατον ημάς μή άνακηρύξαι αυτούς ώς τό 
διά την ισότητα καί ελευθερίαν άπαντα τά  λοιπά πρό τού χρι
στιανισμού ύπερέχον γένος. Ό αυτός Θεός, δ τόν άνδρα πλάσας 
λαβών χοΰν άπό της γης, επλασε καί την γυναίκα άπό της 
πλευράς του άνδρός, σάρκα έκ της σαρκός, όστούν έκ τών όςών 
αυτού, ίσην κατά πάντα πρός τόν άνδρα.

’Έτι δέ, έ'στι μέν δ άπό Αβραάμ λαός δ εκλεκτός του Θεοΰ̂  
άλλά καί πάντα τά  λοιπά έθνη τά διασπαρέντα καί κασυική- 
σαντα την γην άπό της αυτής ρίζης του καί του Αβραάμ προ- 
πάτορος Νώε έλκουσι την καταγωγήν (α), δ δ’ ’Ισραήλ ήγαπήθη

(α) Γ ε ν έ σ. 1, \— 3*2, τελευτά δέ τό κεφάλαιον τούτο «Νς έξης· «αύ-  
»ται αί ψυλαί υίών Νώε κατά γενέσεις αυτών, κατά τα έθνη α υ τ ώ ν  
»άπό τούτων δ ι ε σ π ά ρ η σ α ν  νήσοι τών έθνών έπί τής γής μετά τον 
»κατακλυσμόν.»

6 8  ΣΧΕΑΙΑΣΜΛ ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

►

υπό του Θεού ούχί ώς έξ άλλης καταγωγής λαός άλλ ’ ώς δ τη- 
ρών τήν πρός τόν Θεόν πίστιν. ’Έστι δέ τούτο κήρυγμα, άμα δέ 
και δίδαγμα πλείστου λόγου άξιον έν παντί καιρώ καί τόπω, 
οτι δ Θεός εκείνον ευνοεί οστις υπερέχει τών άλλων κατ’ άρετήν, 
ής ή εις Θεόν πίστις ή έδραιοτάτη έστί βάσις.

Καί είχε μ.έν ώς δόγμα πίστεως έαυτόν δ Εβραίος ώς τόν 
διακεκριμένον υπό τού Θεού λαόν, άλλ’ ούκ άπέκλειε τών ιερών 
αυτού τόν άλλότριον έάν έπίστευεν εις ο,τι καί αυτός’ έκ τού
του δ προσήλυτος ήν παρ’ αύτώ δεκτός, πιστεύουν δ’ εις τόν Θεόν 
τού ’Ισραήλ έδημοποιείτο έν τή πολιτεία τών Έβραίων(α). Προσέτι 
δέ, σπουδαίας σημειώσεως άξιόν ές-ιν, ότι έν τή εβραϊκή γλώσσν) 
ούχ υπάρχει λέςις έμφαίνουσα τήν δουλείαν κατά τήν κυρίαν 
αυτής σημασίαν, άντι δέ πάσης άλλης, τήν παρ’ αύτοίς θητείαν 
δηλουσης, ειχον τας λέξεις π α ΐς  καί παιδίσκη, οΰτως ούστε 
και τω θεράποντι ή αυτή ή καί τοίς τέκνοις ύπέρ πάσαν άλλην 
επιεικής προσηγορία έδίδοτο. Ώς καί αυτή δ’ ή άλητεία καί ή 
επαιτεία πράγματα δλως άγνως-α τή άρχαία Ίουδαία ήσαν (β).

," 'Όθεν μάλα δικαίως οί Εβραίοι είχον έαυτούς ώς λαόν τού Θεού
εκλεκτόν, επειδή τά  όντως εξαίσια ταύτα τής ελευθερίας καί 
ισότητας δόγματα είχον έν ταίς ίεραίς αυτών βίβλοις ώς άρχάς 
τής τε εαυτών θρησκείας καί τής πολιτείας (γ), άπό δέ τών τοι- 
ούτων άρχουν άναχωροΰντες άσυλον καί τοίς άπό ξένων δραπέ- 
ταις δούλοις παρείχαν τήν Παλαιστίνην (δ). (Ά κοΑουθεΐ)
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(α ) "Ορα § ρςς· τή ;  Ιστορίας τών ποιν. νομοθ· Ιν τώ ήμετ. συστήματι 
τής Ιν 'Ελλάώ ίσχυοόσης ποινικής νομοθ. καί τάς περί έκάστων έπα-  
γομένας μαρτυρίας.

(β) 'Όρα αυτόθι τάς §§ ρνθ και ρς μετα τών παραπομπών.
(γ) Ικανόν δέ προς δλην άπόδειξιν οί λίγο», οδτοι του Ίώβ (ΛΑ,  15)' 

«Εί δέ καί έφαύλισζ κρίμα θεράποντος μου ^ Οεραπαίνης κρινομένων 
 ̂ »αυτών προ; Ιμέ. . . . ΠότΣρον ούχ ώς Ιγώ Ιγενόμην |ν γαστρί καί

»έκεϊνοι γεγόνασι ; γεγόναμεν δε Ιν τ*7) αύττ) κοιλία». Όπόσον διαφέ
ρει τών άξιολόγων τούτων του Ίώ β λόγων το άπευκταΐον Ικείνο του 
’Αριστοτέλους δόγμα (Πολιτ. Α , β § 15) αοτι μέν τοίνυν εισί φ ύ σ ε ι  τ ι-  
»νές οί μέν ΙλεύΟεροι, οί δέ δούλοι, οίς καί συμφέρει τό δουλεύειν καί 
»δίκαιόν Ιστι, φανερόν»...................

(δ) Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  ΚΓ,  15,  10.

*
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Ή οικογένεια εις ήν άνήκεν δ Πόθος ήτο έκ των επισημοτα- 
των τής βυζαντινές αυτοκρατορίας. Τό δ’ έπώνυμον Αργυρός 
άπενεμήθη εις τον πάππον του Πόθου Λέοντα τόν τουρμάρχην, 
εί'τε, ώς λέγει δ συνεχίσας τδν Θεοφάνην, ΰ ιά  τό καθαρόν κα ί 
Αγνόν του σώματος, εί'τε ΰιά  τό κάΙΛος καί γεννα ΐο ν  τής 
όχβεως, εΐτε ΰ ίά  τ ινα  τρόπον τής γενεάς καί άνΰρ ίας αύτοΰ' 
καί γάρ τοιοϋτος ην ύ άνήρ οίος έτερος έπϊ Μ ιχαήΛ β α σ ι-  
Λέίύς ούχ εύρέθη στρατιώτης, ώς ποΛΛίικις τοΐς Ά γαρηνο ΐς  
τής Τεφρικής μετά τους Ανθρώπους αύτοΰ μ ιγνΰμ ενο ν  εις 
τροπήν καϊ φροϋΰον καί άπώΛειαν παρέχειν, καί τό όνομα 
αύτοΰ φημιζόμενον καταπτήσσειν καϊ τρέμειν (α).

Ό υίδς του Λέοντος και οτατνιρ του έν λόγω Πόθου Ευστά
θιος Άργυρος διετέλει έπί της αυτοκρατορίας Λέοντος δρουγγά- 
ριος της βίγλης* καθαιρεθείς όμως από του αξιώματος ένεκα αγνώ
στων υπονοιών άπεστάλη ώσεί εξόριστος εις τόν έν τω Χαρσινω 
θέματι οίκον αυτου* άλλα βαρέως φέρων την προσβολήν έλαβε

(α) ΕοηΠηίίαΙιιβ Τΐιοορίιαηίβ, σελ. 374, έκ5. Βόννης.

Α

καθ’ όδόν παρά τίνος των συνοδευόντων υπηρετών δηλητήριον 
καί άπέθανεν.

Οί υιοί του Ευσταθίου Πόθος καί Λέων, τετιμημένοι τω  άξιώ- 
ρ.ατι του μαγγλαβίτου, μεταβάντες έλαβον τδ πτώμα του πα- 
τρδς καί έθαψαν εις τό έν Χαρσινώ γονικόν αυτών μοναστήριον 
της Α γ ία ς ’Ελισάβετ, τό υπό του πάππου αυτών Λέοντος οι- 
κοδομηθέν.

’Επί τών πρώτων χρόνοι της βασιλείας 'Ρωμανού του Λεκα-ί 
πηνοϋ (922) οί Βούλγαροι λεηλατοϋντες έφθασαν μέχρι τών 
Κατασύρτων της Θράκης* κατ’ αυτών δ’ έκλεχθείς στρατηγός 
δ Πόθος, τετιμημένος τω  άξιώματι δομεστίκου τών σχολών, καί 
φθάς μετά τών ταγμάτων μέχρι Θερμοπόλεως, έστειλε πρός κα- 
τασκόπησιν τόν Μιχαήλ, υιόν του Μωρολέοντος, τοποτηρητήν 
τών μερών έκείνων. Ούτος άπροόπτως έπιπεσών κατά τών Βουλ
γάρων έφόνευσε μέν πολλούς τών έχθρών, άλλά τραυματισθείς 
άπεβίωσεν ά'μα έπανελθών είς Κωνσταντινούπολή.

Ή δραστηριότης του Πόθου καί ή άνδρεία του Μωρολέοντος 
έματαίωσαν τήν βουλγαρικήν έπιδρομήν. Ά λ λ ’ δ τών Βουλγά
ρων βασιλεύς, δυσγεραίνων έπί τ?5 ή'ττη, νέας συνήθροισε δυνάμεις 
καί τήν στρατηγίαν άναθέμενος είς τούς άξιωματικούς αύτοϋ Χ ά- 
γανον, Μηνικόν καί ά'λλους, διέταξεν ϊνα οσον τάχος κατά τής 
Κωνσταντινουπόλεως έπέλθωσιν. Ό 'Ρωμανός, φοβηθείς τήν έπερ- 
χομένην καταιγίδα, άπέστειλεν είς άναχαίτισιν τής βουλγαρικής 
δρμής πολυάριθμα στρατεύματα υπό Ίιοάννην τόν ραίκτορα καί 
τούς αδελφούς Πόθον καί Λέοντα. ’Ενώ δέ τ ’ αύτοκρατορικά 
στρατεύματα κατεσκήνουν έν τοΐς πεδίοις τών Γλυκέων Ύ δάτων, 
έπεφάνησαν οί Βούλγαροι άγρίως άλαλάζοντες. ’Έντρομος τρέπε
τα ι είς φυγήν ό δειλός ’Ιωάννης, φονεύονται δέ άγωνιζόμενοι υπέρ 
αύτοϋ δ Φωτεινός καί ά'λλοι γενναιόψυχοι αξιωματικοί. Καί δ 
μέν ραίκτιυρ σωθείς έπεβιβάσθη είς τόν προσωρμισμένον δρόμονα, 
άλλ’ δ δρουγγάριος τών πλωΐμων ’Αλέξιος δ Μουσελές μή προφθάς 
ίνα έπιβνί έρρίφθη είς τήν θάλασσαν καίέπνίγη. Ένω δέ δ άποθαρ- 
ρυνθείς στρατός είς άτακτον έτρέπετο φυγήν, οί γενναίοι άδελφοί 
Άργυροί άνδρείως άγιυνιζόμενοι ύπεχώρησαν μετά τών λειψάνων
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τής στρατιάς εις τό φρούριον. ’Ανενόχλητοι δέ οϋτ<υς οί Βούλγαροι 
μείναντες άκωλύτως έπυρπόλησαν τά  παλάτια  τών Παγών καί 
όλον τό Στενόν κατακαύσαντες έπανέστρεψαν φέροντες πλεΐστα  
λάφυρα (α).

Έπί Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου (958), οτε οί Τοϋρ- 
κοι έκστρατεύσαντες έπί την Θράκην έλεηλάτουν αυτήν καί κα- 
τέφθειρον, δ Πόθος, τετιμημένος τώ άξιώματι πατρικίου καί δο- 
μεσίκου τών έξκουβίτων, έπελΟών κατ’ αυτών έπήνεγκε σφαγήν 
καί πάσαν τήν λείαν άφήρεσεν (β).

Ένεκα τών άλλεπαλλήλων έπί τήν Ε λλάδα βαρβαρικών έπι- 
δρομών, έστάλη ένταϋΟα δ Πόθος πρός άναχαίτισιν τοϋ βαρβαρι- 
κοϋ χειμάρρου. Δυστυχώς όμως άγνοοϋνται αί λεπτομέρειαι τών 
καθ’ Ελλάδα αγώνων αυτοΰ, παρισταμένου υπό τών συγχρόνων 
χρονογράφων ώς ενός τών διασημοτέρων στρατηγών τής δεκάτης 
έκατονταετηρίδος, εις 8ν κατά πάσαν πιθανότητα οφείλεται ή 
σωτηρία τής πολυπαθοΰς ταύτης χώρας άπό τών άγριων έκείνων 
τών Βουλγάρων έπιδρομών, ών συγκινητικήν εικόνα παριστα ήμΓν 
τό χρονικόν τοϋ Γαλαξειδίου.

Έν τώ βίω Όσίου Λουκά τοϋ Στειρίτου (γ) άναφέρεται τό εξής 
έπεισόδιον τής καθ’ Ε λλάδα διαμονής τοϋ Πόθου.

α Πόθος, 8ν ΐσασι πάντες, 8ς καί τήν τής Ελλάδος αρχήν, 
οια στρατηγός έ'τυχε πιστευθείς, οΰτος έν Θήβαις τάς διατριβάς 
έχων έργω και αυτός τής συνοίκου τώ  μεγάλω (δσίω) χάριτος 
έπειράθη. Ζάλης γάρ ου μικράς τό Βυζάντιον έχούσης, άτε δή 
τυραννικής έπιθέσεως κατά τοϋ τότε βασιλεύοντος (Κωνσταντί
νος οΰτος ην δ χρηστός) μελετηθείσης, άπαντας τους υπόνοιαν καί 
μικραν υποσχόντας εκεί συνήθροιζον. Μετάκλητος ούν δ καί δη
λωθείς Πόθος ΰπό τών τής συζύγου γραμμάτων γίνεται" τό μη
δέν πάντα τά  έν χερσιν ήγησάμενον, τήν βασιλεύουσαν ώς τά 
χος καταλαβεΐν* τώ τε  γάρ βασιλεΤ, φησί, περισπούδαστος ή σή

(α) Con tin. Thcoph. σελ. 400—401.— Γεωργί ου Μονάχου ίστορίαι. 
— Δέοντος Γραμματικού χρονολ. σελ. 305, έκδ. Βόννης.

(6) Contin. Thcoph. σελ. 4G2.
(γ) Χειρόγραφον παρά Κ. ΣάΟφ.
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παρουσία καί δ τοϋ φιλτάτου σου παιδός θάνατος τήν άνοδον έπι- 
σπεύδει. Ταϋτα σκυθρωπόν έκεΐνον ποιοϋσι καί πολλήν αΰτω δια
μάχην τοΐς λογισμοΐς έμβάλλουσιν. Είχε μέν γαρ αυτόν ό τοϋ 
παιδός θάνατος, καί άνελθεΐν ή'πειγεν, έδεδίει δέ τόν καιρόν καί 
ύπώπτευε, μή ποτε κινδύνοις άνελθών περιπέσοι* καί μάλισθ’ οτι 
πρός βασΐλέως μέν μηδαμώς, παρά δέ τής γυναικός μόνης άνελ
θεΐν έπιτέτραπτο. Ούτως ούν έπαμφοτερίζοντι καί ύπό δύο παθών, 
πόθου τε καί φόβου, μεριζομένω προσελθοδν τις τών έν τέλει καί 
μνήμην περί τοϋ θείου Λουκά ποιησάμενος, Ά λ λ ’ εί τούτω, 
φησίν, ελ.θοις εις δμιλίαν καί περί τών προκειμένων άνακοινώσν), 
ουδέν σοι τό λοιπόν άμφίδοξον έσται περί τοϋ τ ί δει ποιεΐν, 
άλλά σαφώς περί τοϋ λνυσιτελοϋντος είση. Τοϋτο άκούσας δ στρα
τηγός, ού χρόνω καί άναβολαΐς τό πράγμα έδίδου, άλλά περι 
παντός έποιεΐτο τό τώ άγίω πρός δψιν έλθεΐν. Καί τυχόν ήκουεν 
ου λοξά καί άμφίρηστα, κατά τους ΠυΟίους χρησμούς, άλλά τό 
συνοΐσον, έπιδήλως καί καθαρώς" έ'λεγε γάρ μετά τοϋ προσήκον
τος ήθους καί παραστήματος, οϋτε πρός έπίδειξιν, οϋτ’ αύθις την 
έκείνου άρχήν ώ ςτι μέγα καί θεσπέσιον έκπληττόμενος, ουδ’ ώσ
περ υμείς (;) οί όλως τοϋ καιροΰ γινόμενοι, άμέτρως τε άμα καί 
πρός τό ύπερέχον ταπεινούμενοι καί τών μετριωτέρων ύπεραιρό- 
μενοι. ’Άνελθε, κϋρι δ στρατηγός, εις Κωνσταντινούπολη/ άλύπως 
καί άδεώς, καί πάντα σοι τά  σκολιά κύριος εις ευθέα μεταποιή
σει * ο,τε γάρ βασιλεύς εύμενέσιν όφθαλμοΐς δψεταί σε, πρός δέ και 
τιμής άξιώσει σε" τό τε παιδίον έρρωμένον αύτό δψει και πάθους 
παντός ελεύθερον. Ταϋτα δ στρατηγός ώς έκ προφητικής καί θεο- 
πνεύστου γλώττης άκούσας καί μηδέν έφ’ οίς άκήκοεν ολως έπι- 
δοιάσας, δδοϋ είχετο* έπεί δέ καί κατέλαβε, πάντα έκβεβηκότα 
ίδών, ού σιωπή κρύπτει τό θαϋμα, άλλά καλόν διήγημα πολλών 
άκοαΐς παραδίδωσι.»

Τοιοϋτος λ ο̂ιπόν υπήρξε Πόθος δ ’Αργυρός εις 8ν άνήκεν 
ή ένταϋΟα δημοσιευομένη σφραγίς, ήτις άνευρεθεΐσα πρό τινων ετών 
έν Βοιωτία διατηρείται έν τή έμή συλλογή. Ή σφραγίς αϋτη είναι 
αργυρά, άκριβή δ ’ εικόνα τοϋ σχήματος, τοϋ μεγέθους καί τοϋ 
σφραγίσματος αυτής παριστά ή άνω παρατεθεΐσα ξυλογραφία.
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Ή επιγραφή, έγκεχαραγμένη είς τέσσαρας στίχους άντιστρό- 
φως ινα όρΟώς επισφραγίζεται έν τώ  κηρώ, άναγινώσκεται ούτω
+  Κ £  Κ·— ΠΟϋΟΓ— Δ ΐθ Μ £ — ΟΤΚ’. ήτοι Κύριε /3οή0ει 
Πόθον Λομεστίχον.

II έτικλησις προς τον Κύριον, την Θεοτόκον η άγιόν τινα  
απαντάται εις πάσας σχεδόν τάς σφραγίδας και τα  [Λολυβδόβουλ- 
λα της βυζαντινής εποχής* επίσης δέ πάσας σχεδόν χαρακτηρι- 
ζουσιν άνορΟογραφίαι και άσυνταξίαι, ώς τούτο βλέπει τις καί 
έν τη παρ’ ή{Λών ενταύθα δη[/.οσιευο|χένη.

Αι |-»υζαντιναι σφραγίδες και προ πάντων τα  [¿ολυβδόβουλλα 
είναι [Λεγιστης σπουδαιότητος διά τάς ίστορικάς (¿ελέτας, διότ^ 
ονόματα άνδρών λαβόντων μεγάλα αξιώματα, άλλοθεν άγνω
στα, γίνονται εντεύθεν γνωστά ή καί γνωστών άνδρών τίτλο* 
και υπουργήματα εκ τούτων γνωρίζονται. νΕτι δέ μείζονα άξίαν 
εχουσι τα  μολυβδοβουλλα μητροπολιτών καί επισκόπων, δη- 
λουμέν/)ς συνήθως και τής έδρας αυτών, δι’ ών δύνανται νά συμ- 
πλ/)ρωθώσιν αι σειραι τών έν τη βυζαντινή εποχή έν έκάστη έπι- 
σκοπικη εδρα διατελεσάντων ιεραρχών. Τοιαύτη δέ τις συλλογή 
ευχ?ις εργον αν ήθελε σχηματισθή έν τώ έθνικώ νομισματικοί 
μουσειω ή τώ τής αρχαιολογικής εταιρείας.

Το έφ ημίν δέν θα όκνήσωμεν νά δημοσιεύσωμεν έκάστοτε έν 
τώ  άνά χείρας περιοδικώ συγγράμματι σπουδαίας διά την ιστο
ρικήν αυτών σημασίαν σφραγίδας καί μολυβδοβουλλα.

Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

ΠΕΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

Διά της έπιδράσεως διαφόρων αίτιων έπί τών ήμετέρων 
νεύρων αλλοιουται τούτων ή κατάστασις, αυταί δ5 αί άλλοιώ- 
σεις προξενούσα τά αισθήματα, καί ταύτα, μεταβιβαζόμενα διά
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τής τών νεύρων άγωγότητος είς τόν εγκέφαλον, γεννώσι τάς 
εντυπώσεις. Καί τοι δέ τά  νεύρα τών γνωστών πέντε ήμών αί- 
σθήσειυν είνε τής αυτής κατασκευής, έκαστον όμως νεύρον έρεθιζό- 
μενον μεταβιβάζει αισθήματα μόνον τής ώρισμέννις αίσθήσεως του 
κύκλου τής ένεργείας, είς Óv αυτό ανήκει. Ούτω τά  ακουστικά 
νεύρα μεταβιβάζουσιν αίσθημα μόνον τού ήχου, τά  όπτικά μό
νον αίσθημα τού φωτός κτλ. Τό αυτό δέ αίτιον, έρεθίζον νεύρα 
διαφόρου κύκλου ένεργείας, προξενεί μόνον τό είς έκαστον αυ
τών ίδιάζον αίσθημα. Ούτω λ. χ. αί ήλιακαί άκτινες έπί μέν 
τών νεύρων τής αφής προξενούσι τό αίσθημα τής θερμότητας, 
έπί δέ τών οπτικών νεύρων τό τού φωτός.

’Επειδή δέ πας έρεθισμός τών οπτικών νεύρων παράγει μόνον 
αίσθημα όράσεως, έπεται καί τό έκ τής πείρας γνωστόν φαινό- 
μενον, ότι καί διά μηχανικού μόνον έρεθισμοΰ τών οπτικών νεύ
ρων προξενειται τό αίσθημα αυτό, ά'νευ έπιδράσεως έξωτερικοΰ 
τίνος άντικειμένου' διότι, κλείοντες τούς οφθαλμούς καί προςφί- 
βοντες αυτούς, βλέπομεν σχήματά τινα' τά  σχήματα όμ.ως ου
δέποτε ταύτα  έκλαμβάνομεν ώς πραγματικά άντικείμενα, διότι 
έκ τής πείρας είνε ήμΐν γνως-ή ή άληΟής αυτών πηγή. ’Επίσης 
δέ καί διά τής ένεργείας τής ήμετέρας ψυχής, ά'νευ τής έπιδρά
σεως εξωτερικών άντικειμένων, δυνάμεθα νά άναπολήσωμεν ή 
πλάσωμεν εικόνας, ή καί νά όνειρευΟώμεν καθ’ ύπνον τοιαύτας.

Τό άμ,εσον λοιπόν αίτιον τής όράσεως δέν είνε αυτά τά  πραγ
ματικά άντικείμενα, άλλ’ ό έρεθισμός έν γένει τών οπτικών νεύ
ρων, οστις όμως είνε διαρκής καί κανονικός, όταν έπιδρώσι πραγ- 
μ,ατικά εξωτερικά άντικείμενα. Περί τής έπιδράσεως τούτων 0ά 
προσπαθήσωμεν νά πραγματευΟώμεν συντόμως.

Τ ά  έξωτερικά άντικείμενα έπιδρώντα έπί τών οπτικών νεύ
ρου προξενούσι τάς έντυπώσεις τών έκτός ημών άντικειμένων 
ύπό δύο επόψεις, τήν τής έντάσεως τού φωτισμ.ού αυτών καί τήν 
τών χρωμάτων, ίνα μή είπωμεν καί περί τής δι’ αυτών άντι- 
λήψεως τής έκτός ημών τοποθεσίας αυτών. Έξ αυτών 0ά έξε- 
τάσωμεν νύν τά  περί τών έντυπώσεων τών χρωμάτων, προτάσ- 
σοντες τής έρεύνης τούτων όλίγα τινά συντόμως περί τών
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οπτικών νεύρων, δι’ ών παν μετά της δράσεως συνδεύμενον αί
σθημα γεννάται.

Ό ανθρώπινος οφθαλμός έχει σχήμα περίπου σφαιρικόν και 
σχηματίζεται έξωθεν ύπδ του χοροειδούς χιτώνος, δστις εινε 
αδιαφανής, παρεμποδίζει δηλαδή την δι’ αυτού μεταβιβασιν του 
φωτύς’ τδ δέ'φώς εισέρχεται εις τδ κοιλον εσωτερικόν του 
οφθαλμού διά τής ύπδ τού κερατίνου χιτώνος προφυλαττομένης 
κύρης αυτού. Ό χιτών ούτος εύρίσκεται εις τδ έμπρύσθιον μέρος 
τού οφθαλμού, οπού παύει δ χοροειδής, ή δέ κύρη εινε διαφανε- 
στάτη καί σύγκειται άπδ σφαιρικά στρώματα. ΊΙ διαφανής 
καί ά'χρους κύρη φαίνεται μαύρη, διύτι δι’ αυτής βλέπομεν τδ 
τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τού κοίλου τού οφθαλμού καλυπτον 
μέλαν, τδ δέ κοιλον τού οφθαλμού πληρούται ύπδ άχρύου 
υγρού. Ή διάμετρος τού εις τδ φώς εκτεθειμένου μέρους τής κό
ρης αυξάνει ή έλαττούται διά τής συστολής και διαστολής τής 
περιβαλλούσης αυτήν ίριδος, ήτις έχει διάφορον χρωματισμόν εις 
τά  διάφορα πρύσωπα.

Ή έσωτερική επιφάνεια τού οφθαλμού καλύπτεται ύπδ τού 
φλεβώδους χιτώνος’ ούτος δέ ύπδ τού άμφιβληστροειδούς χιτώ
νος, οστις περιέχει τά  οπτικά νεύρα, τών δποίων δ ερεθισμός 
γέννα τδ αίσθημα τής δράσεως.

*Εάν καλέσωμεν άξονα τού οφθαλμού τήν ευθείαν τήν δια- 
ζευγνύουσαν τδ μέσον τού κερατοειδοΰς χιτώνος καί τδ μέσον 
τής κύρης, παρατηροΰμεν τά  έξης περί τής κατασκευής τού αμ
φιβληστροειδούς χιτώνος. (’Εννοείται δέ δτι τήν ευθείαν ταύτην 
παρατείνομεν πρύς τε τον αμφιβληστροειδή χιτώνα εις τδ έσω 
τού οφθαλμού καί πρδς τά  έξω τούτου).

Ό κορμός τών άπδ τού εγκεφάλου εις τδν οφθαλμόν ει
σερχομένων οπτικών νεύρων εισέρχεται εις αύτδν σχετικώς 
πρδς τον άξονα άπδ μέρους κειμένου πλησιέστερον πρδς τήν ρίνα' 
ό κορμός δ’ ούτος, διακλαδιζύμενος έπί τού φλεβώδους, σχημα
τίζει τδν αμφιβληστροειδή χιτώνα. Πρδς τδ έτερον μέρος τού 
άξονος, δηλαδή τδ πρδς τά  έξιυ τού πυθμένος τού οφθαλμού 
σχετικώς πρδς τήν ρίνα. ούχί δμως καί εις μεγάλην απ’ αύ-
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τού άπύστασιν καί κατά τ ι μικρόν άνω τού μέσου τού οφθαλ
μού, εύρίσκεται ή κιτρίνη λεγομένη κηλίς, ή'τις θεωρείται ως 
τδ διά τήν ορασιν εύαισθητύτερον μέρος τού αμφιβληστροειδούς 
χιτώνος.

Τδ άντίστροφον τής κίτρινης κηλίδος εινε ή τυφλή λεγομένη 
κηλίς τού οφθαλμού, τδ μέρος οθεν εισέρχεται εις αύτδν δ κορ
μός τών οπτικών νεύρων. Καλείται δ ’ ούτω, διύτι εινε δλως 
άναίσθητον τδ μέρος αύτδ εις τήν έντύπωσιν τής δράσεως. Συ
νήθως δέν τδ διακρίνομεν, διύτι δέν προσέχομεν εις αύτδ καί 
διύτι βλέπομεν δι’ άμφοτέρων τών οφθαλμών’ διά δοκιμών δμως 
βεβαιούμεθα περί τής ίδιύτητος αυτού ταύτης.

Έκ τής θέσεως τής κίτρινης κηλίδος έπεται, δτι ή γραμμή τής 
δράσεως δέν ταυτίζετα ι εντελώς μετά τού οπτικού άξονος, άλ- 
λ ’ έκτδς τού οφθαλμού κλίνει ολίγον πρδς τδ μέρος τής ρινύς. 
Μή σκοπεύοντες νά έκταθώμεν έν τώ  παρύντι άρθρω εις τά  περί 
τής διευθετήσεως τού οφθαλμού πρδς τήν ακριβή ορασιν τών είς 
διάφορον θεσιν έκτδς ημών άντικειμένιυν, παραλείπομεν τδν πρδς 
τδν σκοπόν τούτον μηχανισμόν τού οφθαλμού. 'Απλώς ύπενθυμί- 
ζομεν, δτι αί περί τήν κιτρίνην κηλίδα είκύνες τών ύπ’ δψιν ήμών 
αντικειμένων εινε καθαραί, έπί μάλλον δέ καί μάλλον άτελείς 
αί άπωτέρω τής κηλίδος ταύτης σχηματιζύμεναι. ’Εκ τούτου 
κάλλιστα δ σοφός Έλμχύλτζιος συγκρίνει τήν έν τώ όφθαλμώ 
σχηματιζομένην άπεικύνισιν πρδς είκύνα, ής έν μύνον μέρος 
εινε άκριβώς έσχεδιασμένον, τά  δέ λοιπά πέριξ οίονεί μύνον έσκια- 
γραφημένα. 'Ένεκα δέ τής άσκήσεως τού ήμετέρου οφθαλμού 
καί τών λεπτών κινήσεων αυτού, δι’ ών διαδοχικώς παρατηροΰ
μεν τά  διάφορα μέρη τού ύπδ τήν δψιν ήμών πεδίου τής δρά
σεως, δεν άντιλαμβανύμεθα τής άτελείας ταύτης τών είκύνων, 
μάλιστα δ’ απαιτείται άσκησις δλως ιδιαιτέρα πρδς παρατήρη-
σιν αυτής.

Καί άλλας δέ άτελείας έχει δ ήμέτερος οφθαλμός, ως τδν 
χρωματισμόν καί τήν άποπλάνησιν τού φωτός καί τδν αστιγμα
τισμόν, δι’ ών ή ακρίβεια τών είκύνων έλαττούται κάπως* ούχ 
ήττον ημείς, θεωρούντες τάς διά τής όράσειυς γεννινμένας έν τώ
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ήμετέρω όφθαλμώ εικόνας ώς σύμβολα, δηλαδή ώς είδός τ ι ψη
φίων παραδεδεγμένων και διά της πείρας μορφωθέντων, άνα- 
γνωρίζομεν δι’ αυτών τά  διάφορα αντικείμενα* επίσης λοιπόν και 
τά  χρώματα, τά  όποια, όπως θέλομεν ιδει, δεν προξενούσι πάν
τοτε την αυτήν έπι του οφθαλμού ημών ενέργειαν.

Έξετάσωμεν νυν διά βραχέων και την άνατομικην κατασκευήν

τών οπτικών νεύρων.
Ό  αμφιβληστροειδής χιτών περιέχει πλήθος μέγα λεπτοτα-

την ινών, έχουσών κυλινδρικόν σχήμα και Ας ραβδία (ΒβώΙΙοβ) 
καλουσι. Πολλά τών ραβδίων αυτών έν πρός τά  έσω του 
αμφιβληστροειδούς χιτώνος έπεκτάσει αυτών σχηματίζουσι κώ
νους, οΐτινες θεωρούνται ώς τό κύριον μέρος τών οπτικών 
νεύρων, τό προξενούν την ορασιν, διότι έν μεν τη  τυφλή κη- 
λίδ ι ολως έλλείπουσι, τουναντίον δέ εινε πυκνότατοι περι την 
κιτρίνην κηλίδα. Θέλομεν δέ μάθει άλλαχοΰ την σημασίαν τών 
κών<υν αυτών καί εις την αίσθησιν τών διαφόρίυν χρωμάτων. 
ΓΈκαστον τών λεπτών οπτικών νεύριυν ερεθιξόμενον υπο τίνος 
αιτίας μεταβιβάζει την ίδιάζουσαν αυτώ αισθησιν εις τον εγ
κέφαλον. Ό δέ νόμος, δτι τά  νεύρα τών διαφόρων αισθήσεων 
μεταβιβάζουσιν αίσθησιν τού κύκλου τνίς ενεργειας αυτών (διότι 
ούτε άκούομ-εν διά τών νεύρων τού οφθαλμ,ού, ουτε γευομεθα 
διά τών νεύριυν της όσφρνζσεως), εινε γενικωτερος και δια τα  
διάφορα νεύρα μιας καί της αύτης αίσθησεως* ότι δηλαδη έκα
στον αυτών συγκοινιονεΐ κατ’ ιδίαν μ-ετά τού έγκεφαλου και 
μεταβιβάζει αυτό καθ’ έαυτό την αισθησιν τού εις αυτο προςε- 
νουμένου ερεθισμού. Διά τά  ακουστικά νεύρα ή ά).ηθεια τού νο
μού αυτού άποδεικνύεται καί διά της κατασκευής τού συστή
ματος τών ακουστικών νεύρων και διότι έςηγεί παντα τα  φαι
νόμενα της άκοης, δπο̂ ς τούτο κάλλιστα διεξηγαγεν ο σοφός 
Έλμχόλτζιος* εξ αναλογίας όμως έδεχΟη την άληθειαν αυτού 
καί διά τό σύστημ-α τών οπτικών νεύριυν, και δια της παραδο
χής αυτής έξηγεϊ τά  διάφορα εκ της πείρας γνωστά φαινόμενα. 
Ούτως έξηγησε θεωρητικώς τό έλάχιστον οριον της άντιληψεως 
διά της όράσειυς τών ελάχιστων αντικειμένων συμφωνως πρός

ΠΕΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. 7 9

τά  της πείρας εξαγόμενα. Δεχόμεθα λοιπόν, οτι έκαστος κώνος 
τού οπτικού νευρικού συστήματος μεταβιβάζει καθ’ εαυτόν την 
ίδιαν αυτού αίσθησιν, καί ούτως έκαστον νεΰρον έκτελεί ίδιαν 
λειτουργίαν. Έάν δέ κατά τόν Έλμχόλτζιον παρομοιάσωμεν τά  
νεύρα πρός τηλεγραφικά σύρματα, έκαστον αυτών μεταβιβάζε, 
εις τόν εγκέφαλον ίδιον σημεΐον.

Πριν όμως έξετάσωμεν πώς τό έξωθεν έπι τών οπτικών νεύ
ρων ενεργούν φώς προξενεί την αίσθησιν τών διαφόρων χρωμά
των, ανάγκη νά έξετάσωμεν δποιά τινα εΐσί τά  χρώματα κα
θ’ έαυτά.

Τό φώς έπι μακρόν χρόνον, κατά την υπό του Νεύτωνος δια- 
μορφωθεΐσαν θεωρίαν της έκπομπής, έθεωρείτο ώς ύλη αβαρής κα
τ ’ άκτϊνας εύθυγραμμους έκπεμπομένη πανταχόσε άπό τής φωτο
βόλου πηγής* μεταβαινον δέ άπό μέσου εις έτερον μέσον, ώς λ. χ. 
άπό του άέρος εις τό ύδωρ, άλλάσσει διεύθυνσιν, θλωμένης έκάςης 
άκτινος κατά την μετάβασιν ταύτην. Τανϋν όμως εινε γενικώς 
παραδεδεγμένη ή θεωρία τών κυμάνσεων, καθ’ ην τό φώς γεν- 
ναται δια κυμάτων τού αιθερος, προξενουμένων υπό της φωτο
βόλου πηγης. Ή κύμανσις τών άπό της πηγης έπι της αύτης 
ευθείας έν τγ  καταστάσει της ηρεμίας κειμένων μορίων του αιθέ
ρας γίνεται περι την ευθείαν ταύτην (ην ακτίνα της κατευθύν- 
σεως καλούμεν), άνερχομένων καί κατερχομένων τών μορίων άπό 
της αρχικής αυτών έν ηρεμία θέσεως, η καί στρεφομένων περί 
αυτήν* πάντοτε όμως ή κατεύθυνσις έκάστου κυμαινομένου μο
ρίου εινε ορθή πρός την ακτίνα της κατευθύνσεως. Ή κύμανσις 
δ ’ αύτη γίνεται κατά πάσας τάς άπό της’ φωτοβόλου πηγης 
άκτίνας της κατευθύνσεως, τά δέ διάφορα μόρια του αίθέρος 
έκάστης άκτινος ανέρχονται καί κατέρχονται περιοδικώς* ούτως, 
αμα άρχιστ) η κυρ,ανσις, το πρώτον κυμαινόμενον μόριον άγχεται 
άνερχόμενον, ειτα δέ τό επόμενον, ειτα τό τρίτον καί ούτω 
καθεξής. Τό πρώτον μόριον, άφοϋ άνέλθν) μέχρις όρίου τινός άπό 
τής άκτινος τής κατευθύνσεως, άρχετα: κατερχόμενον, ένώ τότε 
τό δεύτερον μοριον φθάνει εις την μεγιστην αυτού άπό τής άρ- 
χικής θεσεως άνυψωσιν* και οταν τούτο άρχίστι κατερχόμενον,



τότε τό τρίτον εύρ ίσκεται εις τό μέγιστον υψος, καί ουτω καθε
ξής. Τό πρώτον μόριον, κατερχόμενον πρός τήν ακτίνα τής κα- 
τευΟύνσεως, εξακολουθεί κινούμενον καί κάτωθεν αυτής, μέχρις 
οδ φθάσγι είς άπόστασιν ίσην μέ τό μέγιστον άνωθεν αυ
τής ίίψος, όπόταν άρχηται πάλιν κινούμενον προς αυτήν* 
ομοίως δέ καί τα  λοιπά μόρια διαδοχικώς. 'Όταν τό πρώτον 
μόριον έν τή  νέα αυτού άνόδω φθάσνι καί πάλιν τό μέγιστον 
ίίψος, ή κύμανσις έχει ήδη μεταδοθή καί είς άλλα έπόμενα μόρια, 
καί £ν έξ αυτών εύρίσκεται επίσης είς τό μέγιστον αυτού ίίψος· 
Τα δύο ταυτα  μόρια, καί έν γένει τα μόρια τά  τελέσαντα τον 
αυτόν άπό τής αρχικής αυτών Οέσεως δρόμον, λέγομεν δτι έχουσ{ 
την αυτήν φάσιν. Καλούμεν δέ πλάτος του κύματος την άπό 
τής άκτΐνος μεγίστην άπομάκρυνσιν έκάστου μορίου, μήκος δέ 
του κύματος την άπ’ άλ7,ήλων άπόστασιν των δυο πλησιεστέ- 
ρων μορίων, τών εύρισκομένων είς τήν αυτήν φάσιν. Τό πλάτος 
του κύματος έξαρτάται έκ τής έντάσεως τής φωτοβόλου πηγής 
καί είνε τό αυτό διά μόρια μή πολύ άπέχοντα άλλήλων* έκ του 
μήκους δέ έξαρτάται τό χρώμα τού φωτός, καί τό μήκος εινε 
σταθερόν διά τήν αυτήν ποιότητα του φωτός τής φωτοβόλου 
πηγής. Τό διάφορον λοιπόν μήκος του κύματος προξενεί τήν έν-
τύπωσιν τών διαφόριυν χρωμάτων.

Είνε δέ τά  χρώματα άπλά καί σύνθετα, δυνάμενα δηλαδή 
ν’ άποσυντεθώσιν είς άπλά. Ή άποσύνΟεσις αΰτη τών συνθέτων 
χρωμ.άτων κατορθούται διά τού πρίσματος* ούτιο τό σύνηθες 
λευκόν φώς τού ήλίου είνε σύνθετον έκ πολλών απλών χρωμά
των, έξ ών διακρίνομεν έπτά κυρίας άποχρώσεις, δηλαδή τό έρυ- 
θρόν, τό κροκοβαφές, τό κίτρινον, τό πράσινον, τό κυανοΰν, τά 
ινδικόν κυανοΰν καί τό ίόχρουν ('Γινές παραλείπουσι τό ινδικόν). 
’Εννοείται οτι τά  χρώματα διαδέχονται άλληλα δι’ άποχρώ- 
σεων βαθμιαίων. Πλήν τών φωτεινών άκτίνων τών χρωμάτων 
αυτών, τό φάσμα, είς δ άναλύεται τά λευκόν φώς διά τού πρί
σματος, έχει πέραν μέν τού έρυθροΰ άκτΐνας μακροτέρου, Οερ- 
μαντικάς καλουμένας, πέραν δέ τού ίοχρόου, έτέρας μικροτέρου 
μήκους τού κύματος, χημικάς καλουμένας. Τάς θερμαντικάς δέν

8 0  ΠΕΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

δυνάμεθα ν’ άντιληφθώμεν ποσώς διά τού οφθαλμού, τάς χημι
κάς όμως δυνάμεθα νά ίδωμεν τή βοήθεια τών μαρμαρυγιζουσών 
(f lúores ceníes) ύλιύν. Ή μέν άπόχρωσις αυτών είναι κυανό- 
χρους, αύταί δέ κα7.ούνται καί ύπεριόχροοι.

Ό άποχωρισμός δ ’ ούτος τών συστατικών τού λευκού φωτό? 
διά τού πρίσματος γίνεται κατά τήν μετάβασιν τής άκτΐνος τού 
λευκού φιυτός άπό μέσου είς μέσον, ένεκα τού διαφόρου μήκους 
τού κύματος τών διαφόρων χρωμάτων. Θλώνται δέ ήττον μέν 
τά  μεγαλιρτέρου μήκους (τό έρυθρόν), μάλλον δέ τά  μικροτέ- 
ρου (τό ίόχρουν). Ό δέ διάφορος χρωματισμός τών μή αύτο- 
φώτων άντικειμένων προέρχεται έκ τής διαφόρου διατάξεως 
τών μορίων αυτών, έξ ής άντανακλώσι διάφορα συστατικά τού 
φωτός δι’ ού φωτίζονται. Ούτως, έάν μέν άντανακλώσι πάντα  
τά  συστατικά χρώματα τού λευκού έξίσου, φαίνονται λευκά* έάν 
δέ μόνον τό έρυθρόν, φαίνονται έρυθρά, έάν μόνον τό κροκοβαφές, 
φαίνονται κροκοβαφή κτλ.* έάν δέ άπορροφώντα πάντα ούδέν 
άντανακλώσι, φαίνονται μελανά.

Τά χρώματα, είς τά  όποια άναλύεται τό λευκόν φώς, καλοΰ- 
μεν καί κεκορεσμένα* λέγομεν δέ δτι είνε κατά τό μάλλον ή ήτ
τον κεκορεσμένα, καθόσον περιέχουσι μειζον ή έ'λασσον ποσόν 
άλλων χρωμάτων, δηλαδή μεΐζον ή έ'λασσον ποσόν άλλων συς·α- 
τικών λευκού φωτός, τό όποιον συνίσταται έκ τής άναμίξεως 
πάντων τών άπλών χρωμάτων.

Πλήν τής άποχρώσεως καί τού κόρου διακρίνομεν καί λαμ
πρότητα τών χρωμάτων, διότι τό αυτό μήκος τού κύματος δί
δει γένεσιν είς διαφόρους άποχρώσεις τού αυτού χριόματος* ουτω 
π. χ. τό χρώμα τού κιναμώμου είνε έρυθρόν μέ μικρότερον βαθ
μόν λαμπρότητος, τό καστανόχρουν είνε κίτρινον, τό βαθυπρά- 
σινον είνε πράσινον κτλ. "Ισως άντείπτ) τις, οτι διατί τό εσπέρας 
τό έρυθρόν μέ τον πολύ άσΟενέστερον φωτισμόν τού λυκόφωτος 
φαίνεται πάντοτε έρυθρόν καί ούχί κιναμωμόχρουν. Τούτο έξη- 
γεΐται, έάν άναλογισθώμεν, οτι, συνειθίσαντες νά θεωρώμεν τό 
ερυθρόν ώς έρυθρόν έν τώ  φωτί τής ημέρας, συγκρίνοντες αυτό 
προς τό σύνηθες λευκόν, τό Οεωρούμεν έπίσης ώς έρυθρόν έν τώ
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άσθενεΐ φωτισμω τού λυκαυγούς, οπότε θεωρούμεν ώς λευκόν 
παν φως περιέχον πάντα τά  χρώματα τά  άποτελούντα τό λευ
κόν καί μέ έντονον φωτισμόν' ώς άλλην όμως άπόχρωσιν έκλαμ- 
βάνομεν τό άσθενές ερυθρόν, όταν τό άτονον αυτού δέν προέρχη- 
τα ι έκ τής άτονίας τού όλου φωτισμού. ’Επίσης καί τό φαιόν 
είνε λευκόν άσθενές, συγκρινόμενον προς τό ύφ’ ήμών ώς λευκόν 
θεωρούμενον' τούτο δέ δύναται νά άποδειχθφ καί διά τού έξής 
πειράματος. Έπιθέτομεν φαιάν τινα έπιφάνειαν έπί λευκής, καί 
είτα συγκεντρούμεν φώς πολύ έπί τής φαιάς' αύτη θά μάς φανή 
τότε λευκή. Παρατηρούμεν δέ πρός τούτοις, οτι, όταν ή λαμπρό- 
της χρώματός τίνος έντείνηται, πλησιάζει τούτο πρός τό λευκόν' 
αλλά τήν φυσιολογικήν αιτίαν τού φαινομένου τούτου θέλομεν 

ίδει περαιτέρω.
Τρία τινα δέον λοιπόν νά έξετάζωμεν εις έκαστον χρωματι

σμόν, α) τήν άπόχρωσιν, β) τόν κόρον αυτής καί γ) τήν λαμ
πρότητα. Αιά τών στοιχείων τούτων δυνάμεθα νά όρίσωμεν τάς 
διαφόρους άποχρώσεις άπ’ άλλήλων.

Ή διαφορά λοιπόν τών κυμάτων κατά τε τό μ.ήκος καί τήν άνά- 
μ,ιξιν μετά κυμάτων άλλου μήκους, καί ή διάφορος λαμπρότης 
σχετικώς πρός τήν λαμπρότητα τών ισομήκων συστατικών τού 
λευκού, δίδουσι γένεσιν είς διαφοράν ποιότητος τών κυμάτων, 
ήν ό οφθαλμός άντιλαμβάνεται ώς διαφοράν χρώματος διά τού 
διαφοροτρόπου έρεθισμ.ού τών μεταβιβαζόντων τήν αίσθησιν τής 
όράσεως οπτικών νεύρων. Ταύτα δμ,ως, διακρίνοντα τό τελικόν 
άποτέλεσμα τού έκάστοτε διαφόρου συνδυασμ.οΰ τών άνω μνη- 
μ,ονευθέντων τριών διαφόρων στοιχείιον έκάστου χρώμ,ατος, άδυ- 
νατοΰσι μόνα νά διακρίνωσι τά  διάφορα συστατικά στοιχεία αυ
τού. ’Εντεύθεν δέν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν αν λευκόν τ ι φώς 
γεννάται έκ τής άναμίςεως πάντιυν τών απλών χρωμάτων ή 
τινών μόνον έξ αυτών, λ. χ. τού κυανού καί τού κροκοβα
φούς. 'Υπάρχει λοιπόν ένταΰθα άτέλειά τις τής κατασκευής τών 
οπτικών νεύριον, άντιθέτως πρός τά  άκουστικά. Ταύτα δηλαδή 
δύνανται νά διακρίνωσι τά  συστατικά ήχου τινός, διότι π. χ. 
διακρίνομεν τάς φωνάς τών διαφόρων οργάνων μ.ουσικής συμ.φω-

νίας, έτι δέ καί τά  συστατικά μέρη ενός μόνου μουσικού τόνου,
όπως κάλλιστα δ Έλμ,χόλτζιος έδειξεν έμπειρικώς τούτο, τό
πρότερον μ.όνον έκ τής θεωρίας γνωστόν, καί ουτω κατώρθωσέ
τήν εύρεσιν βάσεως πρός διάπλασιν τής φυσιολογικής άκουςικής. 
’Εκ τής διαφόρου δέ άναμίξεως άπλών τόνων διά τά  διάφορα 
όργανα (ύπερισχύοντος όμ.ως πάντοτε τού κυρίου τόνου, τών δέ 
άνωτέρων μόνον άσθενώς ένυπαρχόντων έν τή ολη κυμάνσει τού 
ήχούντος άέρος) γεννάται τό διάφορον χρώμα τού αυτού τόνου 
διά τά  διάφορα όργανα, τού ώτός δυναμ,ένου, όταν προσέχν), ή 
μάλιστα βοηθήται ύπό τών άντηχητήρων τού Έλμχολτζίου, νά 
διακρίνν) τά  άπλά συστατικά τών άπλών τόνων ήχου τινός. Ή 
διάκρισις αύτη οφείλεται είς τήν ιδιαιτέραν κατασκευήν τού συ
στήματος τών άκουστικών ήμ.ών νεύριον, έκαστον τών οποίων 
τίθεται είς δο νησεις υπό ώρισμένου ράκους τών άκουστικών κυ
μάτων. Ές άνα7,ογίας τούτου οδηγηθείς ό Έλμχόλτζιος άνενέωσε 
καί διεμόρφωσε την ύπόθεσιν του ’Ά γγλου Θωμά Γιουγγίου 
περι της διά τών οπτικών νεύρων αίσθήσεως τών διαφόρων χρω
μάτων.

Ό Γιούγγιος δέχεται την ύπαρξιν οπτικών νεύρων τριών ει
δών, έκαστον τών όποιων [Μεταβιβάζει ιδιαζόντως έν [¿όνον χρώ
μα. Τά τρία χριόματα, τά  όποια αντιλαμβάνονται τά  τρία 
διάφορα ειδη τών οπτικών νεύρων, είνε τό ερυθρόν, τό πράσινον 
καί τό ίόχρουν. ΊΙ αισθησις τών λοιπών χρωμάτων άποτελειται 
έκ τού συγχρόνου ερεθισμού δύο ειδών οπτικών νεύρων* ητοι τό 
κροκοβαφές γεννάται διά τού συγχρόνου ερεθισμού τών έρυθρών 
και τών πρασίνων νεύρων, ές ών όμως τά  ερυθρά ερεθίζονται έν- 
τονιυτερον* τό κίτρινον γεννάται διά τού ϊσου ερεθισμού τών ερυ
θρών καί πρασίνιον νεύρων* τό κυανούν διά τού τών πρασίνων 
και ιοχρόίον νεύρων* τέλος διά τού ίσου έρεθισμού καί τών τριών 
ειδών τών νεύρων γεννάται η αισθησις τού λευκού φωτός* διά δέ 
τού συγχρόνου ερεθισμού τών ερυθρών καίίοχρόων νεύρων γεννάται 
τό πορφυροΰν χρώμα. Λέγοντες δ 5 ερυθρά, πράσινα καί ίόχροα 
νεύρα, δεν εννοούμεν βεβαίως οτι τό χρωμά των είνε τοιΟύτο, 
αλλα μόνον οτι μεταβιβαζουσι τά νοώαατα ταύτα.• λ I
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Την θεωρίαν ταύτην τού Γιουγγίου, την υπό τού Έλμχολτζίου 
διαμορφωθείσαν, ουδόλως πρέπει νά συγχύσωμεν μετά τής τού 
Βρευστέρου (ΒΓβιΐδΙΟΓ)· διότι αύτη μέν εινε φυσική, εκείνη δέ 
φυσιολογική. Ό Βρεύστερος δηλαδή δέχεται τό λευκόν φώς ως 
αληθώς έκ τριών μόνων χρωμάτων συγκείμενον, ήτοι τού ερυ
θρού, τού κίτρινου καί τού κυανού, καί ότι ημείς δέν έ'χομεν 
τά  μέσα τής άναλύσεως τών συνθέτων χρωμάτων τού φάσμα
τος (τού κροκοβαφούς, πρασίνου καί ίοχρόου) εις τά  άπλά συ
στατικά χρώματα αυτών. Ή τού Έλμχολτζίου όμως ύπόθεσις, 
δεχομένη τήν φυσικήν υπαρξιν φιοτεινών κυμάτων διαφόρου μή
κους, άναζητεί έν τώ συστήματι τών οπτικών νεύρων την γε- 
νεσιν τού αισθήματος τών διαφόρων χρωμάτων δια τής παρα
δοχής νεύρων έρεθιζομένων διά κυμάτων ώρισμένου μήκους. Ε ν
τεύθεν βλέπομεν οτι ή μέν εινε φυσική θεωρία, ή δέ φυσιολογική.

Ή μεγάλη πιθανότης τής άληθείας τής ύποθέσεως ταύτης 
του Έλμχολτζίου, παρεκτός τής δι’ αυτής έξηγήσεως τών γνω
στών φαινομένων τής όράσεως, βεβαιούται καί διά καταλλήλων 
πειραμάτων* έάν δηλαδή ίδωμεν δύο έπιφανείας διαφόρως κε- 
χρωματισμένας συγχρόνους διά καταλλήλου τοποθετήσεως άπέ- 
ναντι κατόπτρου ούτως, ώστε νά συμπίπτωσιν έν τώ όφθαλμώ 
αί εικόνες αυτών, τό τελικόν αίσθημα εινε τό ύπό τής θεωρίας ταύ
της προλεγόμενον. (ακολουθεί)

Δ. Κ. ΚΟΚΚΙΛΗΣ.
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Ό έν Λειψία έλλόγιμος άρχίμανδρίτης καί έφημέριος τής έκεί 
έλληνικής έκκλησίας κ. ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, γνωστός

εις τό πανελλήνιον έκ πολλών σπουδαίων συγγραφών, έξέδωκε 
τό παρελθόν έτος ηροσθήχας χαΐ διορθώσεις εις την νεοεΛ- 
Ληχην φιΑοΑογίαν τον χ. Σάθα. Πρό μικρού δέ ήρξατο νά δη- 
μοσιεύνι ό αυτός καί έν τή  Ημέρα ¿λανορθώσεις σφαλμάτων 
παρατηρηθέντων εν τη φιΑοΛογία Σάθα) ένθα άποπειράται δ 
φιλόπονος ούτος έλλην λόγιος νά συμπληρώσει καί διορθώσ·/] όσα 
ή άτελώς ή ήμαρτημένως έρρέθησαν παρά τού κ. Σάθα. Ή πρό- 
θεσις άγαθή καί ή έκτέλεσις άξιέπαινος. ’Επειδή δέ οσοι άναγι- 
νώσκουσι τά  ύπό τού κ. ’Ανδρονίκου δημοσιευόμενα άπορούσιν 
ίσως πώς σύγγραμμα, έν ω άνευρίσκονται τοσαύται έλλειψεις, ήξιώ- 
θη τού βραβείου παρ’ έπιτροπείας έκ καθηγητών τού Πανεπι
στημίου συνισταμένης* ήν άπορίαν καί αύτός ό κ. ’Ανδρόνικος, ώς 
γίνεται δήλον έκ τών τελευταίον έν τή 'ΙΙμέρα γραφομένων ύ- 
π ’ αύτού *), συμμερίζεται, ώς μή ώφειλε, διότι έξ αυτών τών γρα
φομένων του δηλούται οτι έχει ύπ’ όψιν τάς έκθέσεις τών κρι
τών, έν αίς φέρονται οι λόγοι τής βραβεύσεως* διά τούτο αναγκαία 
φαίνεται ήμΐν έξήγησίς τις χάριν τών μή έχόντων εις χείρας τάς 
ρηθείσας έκθέσεις.

Παρ’ ήμίν, ώς γνωστόν, ούτε αί τού Πανεπιστημίου σχολαί 
προτείνουσιν έπιστημονικά θέματα πρός λύσιν τοίς φοιτηταίς καί 
λοιποίς λογίοις, ώς γίνεται αλλαχού, ούτε ’Ακαδημία τών έπι- 
στημών συνέστη, ής κύριον εργον έσται καί τούτο μετά πολλών 
ά'λλων. Τήν έλλειψιν ταύτην άπεπειράθησαν άπό πολλών ήδη 
έτών νά άναπληρώσωσιν έκ τών ένόντων φιλόμουσοί τινες ομο
γενείς πλούσιοι, συστήσαντες φιλοτίμως πάνυ άγωνίσματά τινα 
ιδίαις αυτών δαπάναις. Καθηγηταί δέ τού Πανεπιστημίου καί 
άλλοι, όπως μή ψυχράνωσι τήν φιλόμουσον καί φιλογενή τούτων 
προθυμίαν, συμπράξωσι δέ καί αύτοί κατά δύναμιν εις θεραπείαν 
τής έλλείψεως ταύτης, άνεδέχθησαν πρός τοίς κυρίοις αυτών 
έργοις καί τό τού κριτού έπίμοχθον καί λίαν δυςάρεστον έργον,

I) Έ ν αριθμώ 8 7 3  άπό 2 7  μαίου 18 7 2 .  « Ά λ λ ’ ίσως θά Ιρωτήσωσι* 
διατί λοιπόν ΙβραβεύΟη τό άνάζιον βραβεύσεως σύγγραμμα τούτο; Ε π ε ι
δή ήμεΐς άγνοοΰμεν, άς λάβωσι τόν κόπον νά Ιρωτήσωσι τους βραβίύ- 
σαντας αυτό καθηγητάς.»
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δαπανώντες είς άνάγνωσιν κακώς ώς έπί τό πολύ γεγραμμένων 
χειρογράφων τό τρίτον ή τέταρτον τού ενιαυτού, ϊνα κρίνωσιν 
οσον οίόν τε ακριβώς καί άμερολήπτως τά  είς αυτούς υποβαλ
λόμενα κατ’ έτος χειρόγραφα, καί καθοδηγήσωσι τούς νέους είς 
συγγραφάς όσον δυνατόν παρ’ ήμΐν νύν ακριβείς καί έπις-ημονικάς. 
'Οποία δέ ή τών κριτών τούτων άμοιβή έκ μέρους τών κρινο- 
μένων, καί έξ αυτών έτι τών βραβευομένων, όταν έξελέγχωνται 
άμαρτήμ,ατά τινα τούτων ύπό τών κριτών, γινώσκουσι πάντες.

’Επειδή δέ ολίγοι παρ’ ήμΓν είσιν οί είδικώς είς έπιστημονικά 
έργα ασχολούμενοι, καί έτι όλιγώτεροι οί όμολογουμένως έπιστή- 
μονες, οί δυνάμενοι νά λύωσι τά  έκάστοτε προτεινόμενα προβλή
ματα προσηκόντως καί ακριβώς, άποδύονται ώς έπί τό πολύ είς 
τοιούτους αγώνας νέοι πρωτόπειροι μέν, άλλά φιλότιμοι καί 
θέλοντες οσον τάχιον νά γνωσθώσιν ώς συγγράφεις καί αυτοί* 
.Τούτου ενεκα αί είς κρίσιν ύποβαλλόμεναι πραγματείαί είσιν ώς 
έπί τό πολύ άτελεΐς κατ’ είδος καί ύλην. Καθ’ οσον μάλιστα 
καί τά  είς λύσιν προτεινόμενα προβλήματά είσι συνήθως υπέρτε
ρα τών δυνάμεων τών κατερχομένων είς τοιούτους αγώνας νέων.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων ή όλως έπρεπε νά μή καθι- 
στώνται τοιοΰτοι άγώνες, ή νά προτείνωνται ζητήματα έλαφρά, 
ή καί δλως νά μή βραβεύωνται αί είς κρίσιν 
πραγματειαι, άν δέν έκπληρώσι κατά πάντα τούς όρους τών προ
βλημάτων, καί άν δέν έχωσι τήν τελειότητα τών είς έπιστημο- 
νικάς ’Ακαδημίας ύποβαλλομένων έπιστημονικών πραγματειών.
Τούτο βεβαίως θά ήτο τό εύκολώτερον. ’Αλλά τούτο δηλοΐ μέ 
άλλας λέξεις οτι πρέπει ευθύς έν άρχή τού έπιστημονικού ημών
βίου νά ζητώμεν τά  απολύτως τέλεια καί ν’ άποκρούωμεν τά  
σχετικώς καλά. Ούτως ούτε Πανεπιστήμιου έπρεπε νά συσταθή, 
διότι δέν ύπήρχον γεγυμνασμένοι εις τό διδάσκειν καΟηγηταί* 
ουτε 5Ακαδημία τών έπιστημών νά ίδρυΟή ττρ ίν η άναδειχθώσι 
τέλειοι ακαδημαϊκοί, ουτε νά γράφη και δημοσιεύν) τις, άν προη
γουμένως δέν έξασκηΟή έπι τοσούτον, ώστε τά  ύπ’ αυτού δη
μοσιευόμενα να ηναι ολως αναμαρτητα και έπιστημονικώς τέλεια· 

Οι καθιστώντες ομο>ς τους τοιούτους αγώνας και οί άναδεχύ-
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μενοι την κρίσιν τών εις αυτούς πεμπομένων πραγματειών διε- 
νοηΟησαν νά διατρέξωσι μέσην τινά οδόν μεταξύ του απολύτως 
τελείου καί της παντελούς έλλείψεως* νά άναζητήσωσι δηλαδή τό  
νύν σχετικώς τέλειον, και διά τούτου νά προπαρασκεύωσι τούς
νέους είς τελειότερα.

«Ευθύς Ιν άρχή τού άγώνος τούτου (λέγουσιν οί τού 'Ροδοκανακείου 
φιλολογικού δ.αγωνίσματος κριταί Ιν τώ  προλόγω τής κρίσεως του 1 8 7 1 ,  
δημοσιευθείσης Ιν τώ  τής Πανδώρας τόμω κβ' φυλλαδίψ 5 0 8  τής 1 5  
μαίου 1 8 7 1 )  ¿¿¿έθη ύπό τών άγωνοδικών, δτι δια προτάσεως τοιούτων 
ζητημάτων, ατινά είσι βεβαίως υπέρτερα τών δυνάμεων τών εις τό Πα- 
νεπιστήμιον φοιτώντων (διότι τούτων προ πάντων την αμιλλαν να Ιρε- 
θίση προέΟετο ό αγών ούτος), ¿ζητείτο δπως δοΟή τοΐς ήμετέροις άφορ- 
μή να Ιγκύψωσιν είς τήν μελέτην τούτων, και πλουτίσωσι τήν ήμετε- 
ραν φιλολογίαν δι’ οσον οίόν τε τελειότερων τού είδους τούτου συγγρα
φών, συλλέγοντες παν ο τ ι ορθόν ¿ρ^έθη καί Ιγράφη μέχρι τούδε ύπό 
τών καί χρόνου πολλού και μέσων άφθονων εύμοιρούντων εύρωπαίων* 
διότι όρθώς έλέχΟη, νομίζομεν, οτι δεν ήλθεν ακόμη ό καιρός, όπως άν- 
ταγωνισθώμεν καί ημείς εις τα τής αρχαίας φιλολογίας μάλιστα ζητή 
ματα πρός τούς εύρωπαίους, οιτινες αιώνας ήδη πολλούς ασχολούνται 
περί αυτήν, καί περί π α ντ ίς  φιλολογικού ζητήματος έγραψαν άπεtpá- 
ριθμα συγγράμματα καί μονογραφίας, ών ημείς μόλις τα ονόματα γ ι · 
νώσκομεν. >ΝΑ ν δμως εκ τής συζητήσεως καί Ιρεύνης τών προτεινομένων 
ζητημάτων προήρχετο καί τ ι πλέον, αν άνευρίσκοντο δηλονότι καί véat 
τέως άγνωστοι άλγ'Οειαι, τό κέρδος ήτο τότε μείζον του ζητούμενου, κα ί 
διά τούτο μάλλον εύπρόσδεκτον. »

Και έν αλλ*/) προγενεστέρα εκθέσει, ττίτού 18G 3, λέγουσιν οί
αύτοι έν σελ. 8*

«Πρός άπόκτησιν επιστημονικής παιδείας νομίζομεν δτι συντελούσι 
μικρόν καί τά  άπό τίνος χρόνου ύπό φιλογενών άνδρών κατασταθέντα  
αγωνίσματα, τά όποια διά τούτο καί ή τού πανεπιστημίου Σύγκλητος 
θερμώς υποθάλπει, καί τό έκάστοτε συνερχόμενον ενταύθα φιλόμουσον 
άκροατήριον επιδοκιμάζει.» κτλ.

Έν δέ ττί τού 18G 7 έπαναλαμβώνουσι διά μ,ακροτέρίυν τά  
αυτά.

Ουτω δέ φρονοΰντες ού ¡¿όνον άναδέχονται τήν κρίσιν τών είς 
τοιαύτα άγιονίσματα πεμπομένων πραγματειών, άλλά και βρα- 
βεύουσι τάς έν αυταις σχετικώς τελειοτέρας. Ύποδεικνύουσι δέ 
συγχρόνως τοΐς συγγραφεύσί τινα τών ανευοεΟέντων έν τώ βραχεί
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τής κρίσεως χρόνω αμαρτημάτων, καί προσκαλουσιν αυτους εις 
άκριβεστέραν έξέτασιν τής όλης συγγραφής τιον, καί πάντοτε 
νουθετουσι νά μή σπεύοωσι νά έκδίδωσι διά του τύπου πριν ή 
άπαξ καί δίς άναθεωρήσωσι τά  ύπ’ αυτών γραφέντα, άναγνώσωσι 
και πάλιν τάς πηγάς, όΟεν έλαβόν τι, και συγκρίνωσι πρός ταύ- 
τας τά  ύπ ’ αυτών γραφέντα. Αυτά παρετήρησαν και τώ κ. Σάθα, 
ώς βλέπομεν έν σελ. 6 2  τής έκθέσεως τού 1867*

β Εκ τών μέχρι τουδε ^ηθέντων, λέγουσι, γίνεται φανερόν οτι και ή 
του κ. ΣάΟα πραγματεία  εχει Α λε ίμμ ατα  πολλά, δι’ ά μέχρι τινός ¿δί
στασαν οί κριταί άν επρεπε να βραβεύσωσιν αότήν. Λαβόντες όμως δ- 
π* οψιν τάς πολλές του θέματος δυςχερείας κα'ι τήν άςιέπαινον του συγ-  
γραφέως φιλοπονίαν, τοσαύτην καί προς τον σκοπδν τόσον χρήσιμον ύλην 
πολλαχόθεν συλλεξαντός, και κρίνοντες δίκαιον να άμείψωσι τους μέχρι 
τουδε πολλούς αυτού πόνους, νά ¿μψυχώσωσι δε αυτόν πρός μέλλον
τας άλλους, δι* ών δύναται νά συμπληρώση τά  Α λε ίμ μ α τα  και κατα -  
στηση το εργον του τελειότεοον καθ’ ύλην τε και είδος, πιστεύοντες οτι 
συντελεΐται οΰτως αρμόδιόν τι μνημειον τής ήμετέρας ευγνωμοσύνης 
προς τους δπερ του φωτισμού του έθνους μοχΟήσαντας και δπέρ τής 
πατρώας ημών πίστεως γενναίως άγωνισθέντας μακαρίους ¿κείνους άν- 
δρας, άπεφάσισαν ν ’ άπονείμωσιν είς αότόν τό χιλιόδραχμον βραβειον. 
Βραβεύοντες λοιπόν τόν συγγραφέα, προτρέπουσιν αότόν νά συμπληρώ
ση διά νέων Ιρευνών τά  κεχηνότα μέρη τού πονήματος του, νά διόρθωση 
Ιπιμελώς οσα γλωσσικά ή ιστορικά άμαρτήματα δπάρχουσιν Ιν αυτώ, 
νά δώση διά λογικής βασάνου ¿πιστημονικωτέραν είς πάντα τά μέρη 
αύτου μορφήν, Γνα τοιοΰτο γενόμενον ¿κδοθή διά τού τύπου πρός τ ιμήν  
αυτού τού φιλοπονήσαντος, είς κοινήν τού έθνους ημών ώφέλειαν και είς 
πληρωσιν τής ¿πιθυμίας τού φιλογενοΰς αγωνοθέτου,»

Τα αυτα ειπον και άλλοτε πολλακις εν αλλαις προηγουυ,έ— 
ναις και επο[Μέναις έκθέσεσιν αυτών. "Αν δέ είς τάς νουθεσίας 
ταύτας τών κριτών οί είς τόν αγώνα κατερχό[Μενοι καί οί βρα
βευόμενοι αυτοί πρός τούτοις ουδόλως προσέχουσιν* αν ά'μα έπαι- 
νεθέντες η βραβευθεντες, καθ’ ην έννοιαν είπομεν, έκδίδουσιν 
ευθύς τά πονήματά των, μηδέ αυτά τά  άμαρτήματα διορθοΰν- 
τες, ά οί κριταί ώς τοιαύτα ύποδεικνύουσιν αύτοΓς* άν λαμβά- 
νοντες τά χειρόγραφά των από τάς χειρας τών κρι τών με τάς 
τούτων διορθώσεις, ειτα διορθοΰντες οσα έκ τών σημειωθέντων 
άμαρτηματων θέλουσιν, έκδίδουσι, καί έξελέγχουσι τούς κριτάς ώς
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σημειώσαντας άμαρτήματα, έν ώ τοιαύτα[δέν ύπάρχουσιν* δ έποιη- 
σεν δ τελευταιον βραβευθεις έν τώ 'Ροδοκανακειω αγώνι, οςτις και 
άδικους θέλει ν’ απόδειξη έν τώ προλόγω τής έκδοθείσης νεοελλη
νικής μυθολογίας του τούς κριτάς του και υποδεεστέρους έαυτού 
έν τή γνοόσει τής έλληνικής γλώσσης, και ώς ουδόλως μελετη- 
σαντας τά  πονήματά του, μόλις καταδεχόμενος έν τή  μεγάλη 
του μετριοφροσύνη νά δμολογήση οτι τρια μόνα αμαρτήμα
τα  ήδυνήθησαν ν’ άνεύρωσιν οί κριταί του έν πραγματεία έκ 
τεσσάρων τόμιον συνισταμένη! *) έρωτώμεν και ήμεις τον κ. *Αν-

1 )  *Η προπέτεια καί θρασύτης αύτη τού νέου τούτου συγγραφεως είς 
τοσούτον ήρέθισε τήν χολήν τού άλλως ¿χόλου συντάκτου τής Πανδώρα < 
κ. Ν. Δραγούμη, ώστε οΰτος ¿ν τώ άπό 1 5  Ίανουαρίου 1 8 7 2  φυλλψ  
τής Πανδώρας, σελ. 4 7 1 ,  λόγον ποιούμενος περί τού συγγράμματος τού 
κ. Γ. Πολίτου, νεοελληνική μυθολογία έπιγραφομένου, παρατηρεί προς 

πολλοίς άλλοις καί τάδε·
«Ό  συγγραφευς αγανακτεί, καί μετά τίνος μάλιστα  δριμυτητος, κατά  

τής έπιτροπής, ώς αυστηρας περί τάς κρίσεις. Ά λ λ ’ ητο δυνατόν νά μη 
συναυλήση καί αυτός, εστω καί βραβευθείς, τό άέναον έπιμελωδημα, τόν 
κοινόν ¿πιρδόν τών έν ’Αθήναις διαγωνιζομένων} Κ α ι  πιθανόν μεν να 
μή  ήναι πάντη ¿βάσιμος ή άγανάκτησις* διά τούτο, οπως οί δικασται 
ειχον τό δικαίωμα νά κρίνωσιν, ούτω κα ί αυτός εχει τό δικαίωμα ν ά -  
πολογηθή, τής ¿λευθερίας ούσης πρός πάντας ίσης* όμιλούντες όμως περί 
τών ήμετέρων διδασκάλων, έκείνων οιτινες διήνοιξαν τους οφθαλμούς 
ημών, καί έξαιρέτως περί γεραρών τού έθνους διδασκάλων, οίος ό Ά σ ώ -  
πιος, όφείλομεν, καί άδικηθέντας έαυτούς άν νομίζωμεν, ν ανασπώμεν 
οπωσούν τά  ηνία τής γλώσσης. «Ου παύση τούτου καταφρονών, εΤπεν ό 
Πλάτων πρός νέον θρασυνόμενον κατά τού ίδίου πατρός, δι* όν μέγα  
φρονείν άξιο ΐς ; ν Κ α ί σημειωτέον ότι οί διδάσκαλοι είσί κατ’ ’Αλέξαν
δρον τόν Μέγαν καί τών πατέρων τιμιώτεροι.

»Φρονούμεν δε καί τούτο, ότι οί άγωνοδίκαι, ει κα ι μυκτηρίζονται έν 
σ Α .  λθ'ότι, « π α ν τ ά π α σ ι  δέν έπέστησαν τήν προσοχήν αδτών έπί 
τού δποβληθέντος συγγράμματος» (και τούτου δοθεντος ημαρτησεν ο 
συγγραφευς δεχθείς άκριτος τόν τε κόττινον καί το γέρας), δεν Ιφάνησαν 
όσον κατηγοροΰνται έπιπόλαιοι* διότι, οσον καί άν διϊσχυριζεται οτι νεω- 
τερα τις παροιμία ίσοδυναμεΐ πρός άρχαίαν, ή οτι απαγορευόμενης τής  
Ιρεύνης περί τά τής θρησκείας άπαγχονίζεται ή έπιστήμη, όσον καί 
&ν άγωνίζηται νά δικαιολογήση τά  περί τήν γλώσσαν πλημμελήματα, 
ούδέν ετερον άποδεικνύει ή ότι εχει υπερβάλλουσαν τήν φιλοτιμίαν. Την
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δ ρινικόν άν τούτων πάντων ή α ιτία  πρέπν) ν’ άποδοθή είς τους 
κριτάς. νΙσως ό κ. Ανδρόνικος καί οί όμόφρονες αύτώ άπαιτούσιν 
αύστνιρότερον έλεγχον των αμαρτημάτων των εις κρίσιν ύποβαλ- 
λομένων πραγματειών. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη αύστηρότης ήθελεν επι
βάλλει εις τους κριτάς την ύποχρέωσιν νά κατατρίβωσιν εις την 
κρίσιν ίσον η μακρότερον χρόνον η όσον κατατρίβουσιν οί συγγρα
φείς είς την σύνταξιν των πραγματειών των* έν τούτω δέ νά 
άνασκευάζωσιν η τουλάχιστον νά διασκευάζωσι ταύτας. ’Αλλά  
τότε, όπως καλώς έκτελέσωσι τούτο, ώφειλον ν’ άφησωσι τα  
μαθήματά των καί παν ά'λλο ίδιον έ'ργον, καί νά ένδιατρίβω- 
σιν είς τό τού κριτοΰ μόνον. Τούτο 8ε νά έκτελώσιν άντί εκα
τόν η διακοσίων τό πλείστον δραχμών, άς λαμβάνουσι κατ’ έ
τος παρά των αγωνοθετών, η μάλλον δωρεάν χάριν φιλοτιμίας, 
ώς άπήτησέ ποτε ό έν Τεργέστη κ. ’Αμβρόσιος 'Ράλλης, ό πρώ
τος συστήσας τό ποιητικόν διαγώνισμα, οςτις πικρότατα έμέμ- 
φθη τούς κριτάς, διότι δωρεάν κρίναντες τά  είς τό αγώνισμα 
τούτο στελλόμενα ποιήματα έπί οκτώ η δέκα έ'τη, ένόμισαν τε- 
λευταίον δίκαιον νά θέσωσι τέρμα είς την τοσαύτην αύτών αύ- i
ταπάρνησιν.

Ό κρίνων δίκαιον νά έπιβάλτ) είς τούς κριτάς τοιούτον εργον?

π«ρί θρησκευτικών συζήτησιν ούδεί; Ιμποδίζει, làv  σκοπόν έ'χη ειλικρινή 
Ιπιστημονικήν έπανόρθωσιν άλλα προκειμένου περί αγοραίων Κ αλικαν
τζάρων καί καθημαξευμένων Νεράιδων νά διασύρωνται τα  θεία, ημείς  
τούλάχιστον τασσόμενοι μετά τής έπιτροπής, καί πλέον αυτής στ ιγμα-  
τίζομεν την τόλμην, ούχί άπλώς ώς άπερίσκεπτον, άλλ’ ώς έθνοβλαβή.
Τον 'Ρενάν ούδείς ίσως ήθελε μεμφΟή, ¿αν έλεγεν δπέρ τής έπιστήμης  
οσα έ ίπ εν  αυτός όμως, ¿πιτρόψας νά γίνωσιν αλλεπάλληλοι έκδόσεις 
του πονήματος αδτοΰ χα'ριν του λαοΰ (éditions populaires), καί v i  
πωλήται έκαστον άντίτυπον άντί εύτελεστάτης τιμής, έφωράθη δτι έγρα- 
ψεν ινα κρημνίση. Ά λ λ α  πρίν ή κρημνίσητε την στέγην, δπό την σκέ- 
πην τής οποίας καί οί πατέρες δμών έσωσαν καί δμείς σώζετε την κε
φαλήν, καί τί λέγω δμδς καί τους πατέρας δμών, αυτή  ή πατρίς έσώ- 
θη, φροντίσατε ν’ άνεγείρητε, αν δύνασΟε, έτέραν άσφαλεστέραν, άληΟε- 
στεραν, Ιπιστημονικωτέραν, ώς άξιοΰτε, ινα μή έν τοσούτφ κυλιόμενοι 
έν υπαίΟρψ, γίνωμεν ολοκαύτωμα καί βορά του καύσωνος, των παγετών 
καί τών θηρίων.»

*
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άς δείξν) πρώτος τό παράδειγμα τής τοσαύτης φιλοπονίας καί 
αυταπαρνήσεις* έτοιμοι δ’ είσίν οί νΰν κριταί νά παραχωρήσωσιν 
αύτώ ευθύς καί προθυμότατα την τιμήν καί δόξαν τής κρίσεως. 
Έάν όμως ούτος δέν έ'χνι την πρός τό κρίνειν τοιαύτα συγγράμμα
τα  ικανότητα, άς παρακαλέσγι τόν κ .’Ανδρόνικον νά άναδεχθή άντί 
αύτοΰ τό εργον τούτο. Ούτος δέ πιστεύομεν οτι καί ικανότητα 
είς έκτέλεσιν τοιούτου έργου έχει καί χρόνον ά'φθονον, ώς ιερουρ
γών μόνον έν τή  τών ορθοδόξων εκκλησία τής Λειψίας, καί τά  
πρός τούτο μέσα πολλά καί πλούσια, άτε χορηγούσης αύτώ όσα 
βιβλία θέλει τής τε Πανεπιστημιακής καί τής τής πόλεως Λειψίας 
πλούσιας βιβλιοθήκης. Ά λ λ ’ επειδή πιθανόν αυτά καί μόνα νά 
μή άρκέσωσιν αύτώ πρός τήν έγκαιρον κρίσιν τών πονημάτων, 
καί επειδή ό από τής παραδόσεως τούτιον είς κρίσιν μέχρι τήςδη- 
μοσιεύσεως χρόνος είναι νύν βραχύς καί ώρισμένος, άς έκτείν/ι 
τούτον οσον είναι αρεστόν είς τόν κ. Ανδρόνικον* διότι ούτος, 
θέλων ίσως νά έργασθή καλώς καί εύσυνειδήτως, έχει βεβαίως 
μακροτέρου χρόνου ανάγκην, ώς είκάζομεν έκ τής δημοσιευθείσης 
ύπ’ αύτοΰ κρίσεως είς τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν τοΰ κ. Σάθα* 
καθόσον αυτη μέν έξεδόθη έν άρχή τού 1 8 0 8 , αί δέ τοΰ κ. Α ν 
δρονίκου διορθιόσεις τό 1 8 7 1 ,  καί αί είς ταύτας προσθήκαι μόλις 
ήδη γίνονται γνωσταί διά τής έν Τεργέστ/) Ημέρας.

’Εν Άθήναις τή 121 ’Ιουνίου 18721.

Οί τοΰ φιλ. άγώνος κριταί 
Κ . ΑΣΩΠΙΟΣ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΤ.

ΕΤΘ. ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ.



ΜετεωροΛογικαϊ παρατήρησεις χοινοποιηθ είσαι 

εκ τοϋ 'ΑΟήνησιν αστεροσκοπείου.

("Υψος υπέρ την έπιφάνειαν τής θαλάσσης 10 4  μέτρα)

’Εκ των τακτικών καθημερινών παρατηρησειον κατα τον πα
ρελθόντα μήνα Μάϊον (έ. ν.) εξάγονται τά  έξης*

Β α ρ ό μ ε τ ρ ο  ν.

Μέσον ΰψος 7 5 2 ,5 3  χμ.
Μέγιστον » 7 4 6 ,4 9  » (τή 28·).
Έ λάχιστον» 7 5 6 ,2 7  » (τή 5?).

Θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο  ν.

Μέση θερμοκρασία 2 2 ,4 7  Κ.
’Ελάχιστη » 1 0 , 6  » (τή 3?)
Μεγίστη » 35 , 3 5) (τή 25?).
Ποσόν του καταπεσόντος ϋδατος έν 7  ήμέραις βροχής 0 ,7 4 5  

χμ. ’Επικρατούσα διεύθυνσις του ανέμου ΝΔ και Λ.
Τή δ 7 πρώτα σημεία τών έτησίων.
» 2 1?  σφοδροί έτησίαι.

Τή 28?, 29?, 30?, 3 1?  σφοδροί Δ καί ΒΑ άνεμοι.
Άστραπαί επί 9 ήμέρας. Βρονταί κατά την δ"17, την δέ νύκτα

τής 2 7 ηί λαΐλαψ.
"Αλως άκτινος 22° περί την σελήνην τή 3?.
Οΰδείς σεισμός έγένετο ενταύθα έπαισθητός, άνηγγέλθησαν 

όμως έκ Φωκίδος.

ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΠΟΙΟΥ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΙΙΛΙΟΥ.

ΜΜ\Μ\0\£\Μ

Ή  πραγματεία αντη, άναγνωσθεΐσα τώ 4 86Α έκ τώ Πα
νεπιστήμια) ύπότοΰ χαθηγητοΰ τής φυσιογραφίας χ . 'Ιίρ.Μ η- 
τσοπούΛον, άναΛαμόάνοντος τά τής Πρυτανείας χαθήχοντα, 
εμεινε μέχρι τοΰδε άνέχδοτος. 'Η τοϋ περιοδικού τούτου δ ι- 
εύθυνσις, θέΛουσα νά χαταστήση γνωστάς τάς έκ αύτφ πε- 
ριεχομέκας άναχαΛΰψεις τής έπιστήμης, αϊτικες ίσως μένου- 
σικ ετι άγνωστοι εις τικας των ήμετέρων, όσοι δέν δύναν- 
ται νά παραχοΛουθώσιν εκεχα άΛΛων έργασιών κατόπιν τάς 
τής φύσεως έρεύνας, ένόμισεν ότι παρέχει αύτοΐς εύάρεστον 
ανάγνωσμα , δημοσιεύουσα την πραγματείαν ταύτην7 ήτις 
χαΐύπό γλωσσικήν εποψιν εχει ου μιχράν τήν αξίαν. Ε ΰχε· 
ται δέ όπως χαϊ άΛΛοι τών ήμετέρων Λογιών γνωστοποιώσι 
τάς έν τή έπιστήμη έχάστοτε άναχαΛνπτομένας άΛηθείας7 
γινώσχοντες ότι διττήν οϋτω παρέχουσιν ώφέΛειαν' διότι 
χαϊ τάς νέας έπιστημονιχάς άΛηθείας ποιοΰσι προσιτάς τοΐς 
ποΛΛοΐς των ήμετέρων χαϊ εις τής γΛώσσης τήν διάπΛασιν 
χαϊ τόν πΛουτισμόν ούχ όΛίγον συντεΛοΰσιν.

Σ ε β α σ τή  όμ ήγυρ ις,

Άναδεχόμενος υπό Θεώ ήγεμόνι τά  καθήκοντα τής έτησίας 
άρχής τοϋ ανώτατου εκπαιδευτικού καταστήματος τούτου, όμο- 
λογώ δημοσία χάριν τοΐς τε έκλέξασί με κυρίοις καθηγηταΐς αΰ- 
τοΰ, καί τω ευδοκήσαντι νά κυρώσν) τήν εκλογήν μου Μεγαλείο- 
τατω  Βασιλεΐ ήμών, και τώ  κυρίω υπουργώ τώ προτείναντι τή  
Α. Μ. τήν κύρωσιν.

(Ά  0 η ν α ί ο υ τεύχος β' έτους ά.) 7



Σπουδαία δέ λίαν όντα και εμβριθή τα  καθήκοντα ταϋτα, μοί 
έμποιοϋσι δικαίαν τινά πρός τάς ¿ρ-άς δυνάμεις δυςπιστίαν. ’Α λ
λά γινώσκων, οτι συμπάρεδρον θέλω ϊχει έν τή  άρχή ταύτ·/] ακα
δημαϊκήν σύγκλητον, έξ άνδρών άποτελουμένην σοφών και αγα
θών, θαρρών άναλαμβάνω αυτά, τνί τούτων χρηστή συμβούλια 
καί συμπράξει πεποιθιυς.

Κατά τά  είωθότα δε έν τ φ  πανεπιστημίω ημών οφείλω καί 
έγώ νά παράσχω σήμερον τνί σεβαστή όμηγύρει πνευματικήν τ ι-  
να διατριβήν, άκροάσεώς τ ι άξιον έκτιθείς' άλλά δυςαπότιτος ή 
όφειλή* διότι ούχί τών εύκολων ή εύρεσις ακροάματος, όποιον καί 
πρέπον νά ήνε πρός τοιαύτην καί έν τοιούτω τόπω δμήγυριν, καί 
επιδεκτικόν πραγματείας συμμέτρου πρός τον χρόνον τόν υπο- 
λειπόμενον παρά του προλαλήσαντος, πολλά τά  φιλότιμα καί 
καλά έκθέντος. "Ομως δέ, όπως άποτίσω δπωςδήποτε τήν οφει
λήν, θέλω ως οΐόν τε σαφώς καί διά βραχέων διηγηθή κατά τάς 
άχρι τοϋδε έκδοθείσας πραγματείας νέαν τινά της φυσιογνωσίας 
επίνοιαν καί άνακάλυψιν, πολλοΐς παρ’ ήμΐν μήπω γνωστήν, 
δι’ ής ήρχισεν η δη το άνθρώπειον γνωστικόν νά γινώσκνι καί τ ι  
του ποιον τών ουρανίων σωμάτιον, έξ αύτοϋ δέ νά τεκμαίρηται 
καί την γένεσιν καί την ιστορίαν αυτών. Κατώρθονε μέν του αν
θρώπου δ νους νά έξευρίσκνι μετά μαθηματικής άκριβείας πολλών 
τών σωμάτων τούτων την πηλικότητα η τό βάρος, καί τό μέγε
θος, καί την έπ’ αυτών βάρυνσιν, εις δεδομένα έπί τής γής καί 
εις τάς κινήσεις τών σωμάτων τούτων στηριζόμενος* δέν ήδύνατο 
όμως μηδέν τών συστατικών αυτών νά γινώσκνι, μηδέ μετά λό
γων έπαρκών εις δποίαν κατάστασιν εύρίσκονται νυν, εις άλλην 
πρότερον οντα. Ταύτα ήρχισε νυν νά μανθάνρ παρά τής <ρωτorpa- 
σματιχης λεγομένης àraJùaeuç , τό φώς μόνον τό άπ’ αυτών 
έρχόμενον διαγινώσκων καί αυτό ούτως είπεΤν πυνθανόμενος. Καί 
άνεδείχθη μέν θαυμαστός δ άνθρωπος, έπινοήσας πώς νά κατα- 
σταίν-ρ ώς πλειστον βραχείας μακροτάτας έπί γής άποστάσεις, 
και στιγμήν απλώς τον μακρόν χρόνον, οσος άλλοτε καί εις δια
δρομήν αυτών κατηναλίσκετο* άλλ’ έ'τι θαυμαστότερον πάντως 
εινε, ότι έπενόησε πώς και ουρανίων σωμάτων, έν τηλικαύτη
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άποστάσει δντων, νά έξευρίσκ·ρ τό ποιόν, ώς έάν έν ταις χερσίν 
αύτοϋ είγεν αυτά δ γενναίος!

’Άρχομαι δέ τής διηγήσεως, γνωστά τινα του φωτός φαινό
μενα άνακαλών κατά πρώτον εις τήν μνήμην τής δμηγύρεως.

'Όταν φώς ήλιακόν είςέρχηται διά σμικράς καί στρογγυλής 
οπής θυρίδος κεκλεισμένης, εις δωμάτιον ούδαμόθεν άλλοθεν φω- 
τιζόμενον, προςπίπτον έπί κατέναντι τής θυρίδος έπιφάνειαν, έπι- 
φωτίζει χωρίον αύτής, μειζον μέν τής οπής, δμοιόσχημον δέ, πα- 
ριστών φωτεινήν εικόνα ταύτης. Έάν δέ όπισθεν τής οπής κάθε
τον στηθή ύέλινον πρίσμα τρίπλευρον, καί ή κατέναντι έπιφά- 
νεια ·ρνε λευκή, καί άπέχη 5 περίπου μέτρα, ου μόνον άποκεκι- 
νημένη δριζοντίως έμφανίζεται ή εικών αύτής, άλλά καί ταινιοει
δής, καί έπί τοσοϋτον έπιμεμηκυσμένη πρός ορίζοντα, ώστε ή 
δριζοντία αύτής διάστασις είνε πενταπλή σχεδόν τής καθέτου, 
ούδαμώς άλλοιωθείσης ύπό του πρίσματος* κατά μόνα δέ τά  άκρα 
αύτής διατηρεί έ'τι ήν είχε πρότερον στρογγυλότητα. ’Εκτός δέ 
τούτων, ή εΐκών τής οπής δέν έμφανίζεται λευκή, δποία πρότε
ρον ήτον, άλλά φέρει ίριδος ή ουρανίου τόξου τά  χρώματα, τε- 
ταγμένα τό έν μετά τό άλλο καθέτως πρός τό μήκος αύτής. Καί 
τό μέν τών άκρων τής είκόνος, τό ήττον άποκεκινημένον άπό του 
προτέρου τόπου αύτής, εινε έρυθρόν, τό δέ μάλλον, ίόχρουν’ τού
των δέ μεταξύ ύπάρχουσιν έτερα πέντε χρώματα, χρυσόχρουν ή 
πορτογαλλιόχρουν, κίτρινον, χλοερόν, άνοικτόν κυανοϋν, καί βαθύ 
κυανοϋν. Δεικνύει δέ ή έπτάχρους φωτοφάνεια αυτη, ήν πρώτος δ 
Νεύτων ηλιακόν (ράσιια έκάλεσεν, ότι τό λευκόν τοϋ ήλίου φώς 
έξ άκτίνων (ινισοθ.Ιάστων συνέστη, άποχωριζομένων τούτου ένε
κα άπ’ άλλήλων ύπό τοϋ δι’ ου διέρχονται καί θλώνται πρί
σματος, ών αί μέν όλίγιστα πασών τών άλλων θλασταί, ώς έρυ- 
θραί φαίνονται τώ όφθαλμώ, αΐ δέ πλειστον, ώς ίόχροοι. "Οπως 
δέ διά πρίσματος διερχόμενον καί θλώμενον τό φώς, ή'γουν πα- 
ρεκτρεπόμενον τής προτέρας του οδοιπορίας, διαλύεται ύπ ’ αύ- 
τοΰ εις τάς συστατικάς του άκτΐνας, άποχιυριζομένας άπ’ άλλή- 
λιυν, άτε άνισοθλάστους, έτεροχρόους φαινομένας τώ όφθαλμώ, 
οϋτω διαλύεται καί ύπ’ άλλιον σωμάτων. Καί άλλα δηλαδή σώ-
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ματα αδιαφανή ή σκιερά διαλύουσι τό φώς εις τά  έξ ών συνε- 
τέθη, καί τό χρώ»χα αυτών άποτελεΐται έκ του χρώματος του 
συστατικού του φιυτός, δπερ δύνανται νά άνακλώσιν, έξαφανί- 
ζοντα τά  λοιπά τών συστατικών αυτού. "Οθεν λευκόν μέν φαί
νεται ήμΐν τό σώμα τό άνακλών πρός τούς οφθαλμούς ήμών άδιά- 
λυτον τό προςπίπτον επ’ αύτά φώς, Άγουν τό πέμπον πρός αυτούς 
ακτίνας πάσης Ολαστότητος καί κατά τήν αύτήν αναλογίαν του  
ποσού, καθ’ ήν ύπάρχουσιν έν αύτω καί τό συναποτελούσι’ μέλαν 
δέ τό [κνι άνακλών πρός αύτούς έξ ούδενός τών συστατικών του οσον 
ποσόν απαιτείται είς έρεθισμόν αυτών, αφανή καθιστών αύτά κατά  
τό μάλλον καί ήττον* έγχρουν δέ, π.χ. έρυθρόν, ή κυανοΰν, ή ίόχρουν, 
τό δυνάμενον νά διαλύν) τό προςπίπτον φώς είς τά έξ ών συνετέ- 
Θυ], καί τά  μέν λοιπά τών συστατικών νά μ.ή άνακλα, άλλά νά 
έξαφανίζφ, νά άνακλα δέ [χόνον π. χ. τό έρυθρόν, ή τό κυανοΰν, 
ή τό ίόχρουν, δι’ ού έμφανιζόμενον έν τώ όφθαλμώ φαίνεται ώς 
έρυθρόν, ή ώς κυανοΰν, ή ώς ίόχρουν. Ό[χοίαν δέ δύναμιν έχουσΊ. 
καί τά  διαφανή τών σωμάτων, ών τά  μέν δέν διαλύουσι τό  
φώς, άλλ ’ ώς έχει διαβιβάζουσιν αυτό δ ι’ έαυτών, καί τούτου 
ένεκα βλέπομεν δ ι’ αύτών τά  όρατά όποια είνε τό χρώμα* τά  δέ 
διαλύουσιν αύτό, διαβιβάζοντα τούτο ή έκεΐνο τών συστατικών 
του, κατακρατούντα δέ τά λοιπά, καί τούτου ένεκα βλέπομ.εν 
δι’ έρυθράς π. χ. ύέλου τά  πάντα έρυθρά, διά κυανής κυανά, καί 
καθεξής. Ά λ λ ’ ούδέν σχεδόν τών σωμάτων πέριπει πρός τούς 
οφθαλμούς αμιγές ολως δπερ πέμπει πρός αύτούς φώς, άλλά συμ
μιγές κατά τό μάλλον καί ήττον μετ’ άλλων, καί διά ταύτα  
ούδέν π. χ. έρυθρόν σώμα είνε ούτως έρυθρόν, ώς τό έρυθρόν φώς 
τής πρισματογενούς φωτοφάνειας, καί ούδέν διαφανές έρυθρόν 
είνε τοιοΰτον, αιστε τά πάντα έντελώς έρυθρά νά διορά δι’ αύτοϋ 
ό οφθαλμός. "Αν τό φώς άπλούν ήτο καί άσύνθετον, ήγουν αν πά- 
σαι αί άκτΐνες αυτού ίσόθλαστοι ήσαν, τά  πάντα δμδχροα ήθελον 
και μονότονα φαίνεσθαι ήμΐν. Τάς άησοθΑάστους λοιπόν τού φω
τός άκτΐνας είτε έκ τής πρισμ-ατογενούς φωτοφάνειας, είτε έκ τών 
διαλυόντων αύτό σωμάτων έρχομένας, ώςέτεροχρόους αισθάνεται ό 
όφθαλμ,ός, καί ο,τι καθ’υποκείμενον ώς διαφορά περί χρώμα έμφανίζε-
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ται, τούτο κατ’ άντικείμενον διαφορά είνε περι θλαστότητα’ διύ-ι1 
ούδέν τών ήμετέρων αισθητηρίων λέγει ήμΐν όποιον τ ι εινε καθ’ ε
αυτό τό έπιδρών έπ’ αύτού καί έρεθίζον, άλλ’ όποιον τι αισθημ.α, 
όποΐόν τ ι πάθημα αισθάνεται αύτό έρεθιζόμενον* αισθάνεται δέ 
ίδιόν τ ι έκαστον τών αισθητηρίων, ύφ’ οίουδήποτε έρεθιζόμενον, 
δυναμένου νά έρεθίζη αύτό- διότι π. χ. καί τυπτόμενος καί θλι- 
βόμενος ό οφθαλμός ήμών έν τώ  σκότει, φώς αισθάνεται* ώστε 
οπερ αύτός αισθάνεται, δέν είνε αύτη καθ’ έαυτήν ή ίδιότης τού 
έρεθίζοντος αύτόν, άλλ’ ή ιδία αύτού κατάστασις, είς ήν εύρίσκε- 
τα ι έρεθιζόμενος είτε ύπό φωτός, ειτε υπό θλιψεως η προςκρου- 
σεως. Διά ταύτα  γινώσχει μέν 6 φυσικός τούς νόμους, καθ’ οΰς 
κινείται καί ένεργεΐ τό φώς, δέν γινώσκει ομως και οποΐόν τ ι 
είνε τούτο αύτό καθ’ αύτό, άλλ’ ύπόθεσιν ποιείται περί τούτου, 
έπαρκούσάν πως είς αίτιολόγησιν τών φαινομένων του. Διδασκό- 
μ.εθα μέν παρά τών αισθητηρίων καί περί τών ιδιοτήτων καί άλ- 
λοιώσεων τών έκτός ήμών, άλλ’ έμμέσως, διότι αί διάφοροι ιδιό
τητες καί άλλοιώσεις έκάστων, διαφόρως τούτων ένεκα έπιδρών- 
των έπί τών αισθητηρίων, διάφορα γεννώσιν είς αύτά αισθήμα
τα, καί έκ τής διαφοράς τούτων κρινομεν, οτι διαφέρουσι και εκα- 
στα. "Αν ο οφθαλμός δέν ήσθάνετο δπως αισθάνεται τάς κυμάν- 
σεις τού διειςχωροΰντος καί είς αύτόν λεπτεπιλέπτου τών φυσι
κών αίθέρος, δσας κυμαίνεται ούτος ύπό τής ίδιαζούσης κατα- 
στάσεως τού λεγομένου φωτοβόλου σιυματος, και δι’ ών οί φυ
σικοί έξηγοΰσι τά  τού φωτός, 6 έκτός ήμών κόσμος ούτε φωτει
νός ούτε καλλίχρους ήθελεν είσθαι* καί αν τό ούς δέν ήσθάνετο 
δπως αισθάνεται τάς ύπό τών κραδασμών τών ήχούντων σωμά
των κινήσεις τού περιέχοντος, ούτε ήχος, ούτε κελάδημα, ούτε 
μέλος, ούτε λόγος προφορικός, ούτε τά  έκ τούτων άγαθά ήθελον 
υπάρχει ήμΐν* τά  πάντα περί ημάς σιγηλά καί άτερπή καί άθέλ- 
γητρα ήθελον είσθαι* ώστε προςκυνητός καί δοξαστός είνε καί διά 
τούτο ό πανάγαθος πλάστης, δτι τοιαύτην δούς ήμΐν δψιν καί 
άκοήν, καλλίονα κατέστησεν ήμΐν τόν κόσμον του και έπαγωγόν 
είς γνώσιν, βελτιούσαν ημάς καί άγαθοποιούσαν. Ά λ λ ά  ταύτα  
έτερας ίσως πραγματείας.
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’Εν τί) πρισρατογενεΐ δέ φωτοφάνεια παρατηρούνται και γοαρ- 
ραί τινες, κάθετοι έπί τοϋ ράκους αυτής και πλεΐσται, έάν δι’ ι
σχυρού τηλεσκοπίου έστραρρένου προς τό πρίσμα καθοράται το 
φως του ήλίου, διεξερχόρενονέξ αύτοϋ καί διαθλώρενον, έφ’ ω καί 
ίδιον ήδη έπενοήθη δργανον, τδ φωτοφασματοσχόπιον. Άραυραί 
οέ αί γραρραι αύται τοϋ ήλιακοϋ φάσρατος η τής πρισρατογε- 
νοϋς φωτοφάνειας, τινές δέ καί ολιος ρέλαιναι* καί αί ρέν αυτών 
είνε στενότεραι, αί δέ πλατύτεραι. 'Ραβδώσεις δέ όνορ.άζονται 
υπό τών φυσικών καί αύται καί έκεϊναι. Έξ όποιαςδήποτε δέ 
διαφανούς ουσίας καί αν γνε κατεσκευασρ.ένον τό πρίσμα τό δια
φανές, καί όσην δήποτε καί αν έ'χγι την θλαστικήν λεγορένην γω
νίαν αύτοϋ, πάντοτε έρφανίζονται αύται έν τώ ήλιακώ φάσρατι, 
καί ακριβώς έν ro?c αντοΐς πάντοτε τόποις αύτοϋ. Καί δ ρ.έν 
πρώτος παρατηρήσας αύτάς, ό Φραουνχόφερος, διέκρινε περί τάς 
5 7 4 , οί νϋν δέ, ύπό τελειοτέρου όπτικοϋ οργάνου βοηθούρενοι, 
περί τάς 3 0 0 0  καταρετροΰσιν έν τώ  ήλιακώ φάσρατι. Διά τό 
σταθερόν δέ τής θέσεως τών γραρρών τούτων τοϋ φωτοφάσρατος 
οκτώ έξ αυτών, σαφέστερον όραταί, χρησιρεύουσιν εις τούς φυσι
κούς εις τό νά προςανατολίζωνται οΰτως είπεΐν δι’ αύτών εις οσα 
παρατηροΰσιν έν τώ φωτοφάσρατι, κατονοραζόρεναι καί σηρειού- 
ρεναι διά κεφαλαίων γραρράτων λατινικών, ή ρέν διά τοϋ Α , ή 
δέ διά τοϋ Β, ή δέ διά τοϋ C, καί καθεξής.

Ά λ λ ’ ου ρόνον τοϋ ήλίου, άλλά καί παντός άλλου φωτοβο- 
λοϋντος σώρατος τό φώς, διεξεοχόρενον διά πρίσρατος καί δια- 
θλώρενον, έρφαίνει έ'γχρουν φωτοφάνειαν, ή φωτόφασρα, έάν αρ
κούντως λαρπρόν, ώστε νά γνε ορατά τά  ύπό τοϋ πρίσρατος χω- 
ριζόρενα άπ’ άλλήλων συστατικά αύτοϋ έτερόχροα φώτα. Δέν 
υπαρχουσι δέ έν τοΐς φωτοφάσρασιν αύτών άλλα χρώρατα, ούδέ 
κατ’ άλλην σειράν, είρη όποια και χαθ’ f\v έν τώ ήλιακώ φά 
σρατι, ουχι ορως και έν παντι δσα έν τούτω, άλλ’ όΛιγώτερα έν 
τοΐς πλειστοις, ή και έν ρονον (π. χ. έν τώ τοϋ νατρίου), καί προςέτι έν 
τοΐς πλειστοις ως γραρραι άπλώς έ'γχροοι. Τών πλείστων δηλαδή 
τα  φωτοφασρατα δέν έρφανίζουσιν δλον τ ι συνεχές, άλλ’ έγχρόους 
γραρρας άπεχούσας άλλήλων καίέν ώρισρέντι οϋσας θέσει. Καί τών

ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΙΙΑΙΟΥ. 9 9

ρέν πλανητών τά  πρισρατογενή, φωτοφάσρατα, άτεύπό τοϋ ήλίου 
φωτιζορένων, οροια φαίνονται πρός τά τοϋ φωτίζοντος αυτούς* 
τά  τών αύτοφώτων ορως σωράτων, όποια καί οί άπλανεΐς άστέ- 
ρες, καί τά  διάπυρα στερεά ή ρευστά, καί αί φλόγες, Ιχουσι δια
φοράς ιδίας έκαστα. Τών διάπυρων  δέ στερεών ή ρευστών τά  
φωτοφάσρατα δέν φέρουσι γραμμός οΰτε σκοτεινός οΰτε φω
τεινός^ άλλ’ είνε συνεχή ρή διακοπτύρενα ύπό γραρρών* δέν φέ
ρει δέ ούδέ τό τοϋ ράλλον λαρπροϋ, ήγουν τό τοϋ ρεσάζοντος 
ρέρους τής φλογός τοϋ καιορένου έν λύχνφ έλαίου, ούδέ τό τής 
τοϋ γαζίου, διότι έν τούτψ  τ φ  ρέρει αύτών ύπάρχουσιν άνθρακος 
λεπτότατα ρόρια διάπυρα, καί όποιον φωτόφασρα έρφανίζει τό 
διάπυρΟν στερεόν, ολοσχερές καί αδιαίρετον δν, τό αύτό έρφανί- 
ζει καί έν λεπτοτάτοις ρορίοις ένυπάρχον που (α). Τών διαπύ- 
ρων ορως αέρων ή όεροειδών τό φωτόφασρα καί τό τοϋ έζωτά- 
του μέρους φ.έογός λαρπάδος ή λύχνου, έν τω  όποιω ουδέν 
υπάρχει στερεόν ρόριον διάπυρον, φέρει ρέν γραρράς, ούχι δέ 
μεΛαΙνας, άλλά φωτεινός , αΐτινες έν ώρισρένοις τόποις αύτοϋ 
ύπάρχουσι καί ώρισρένον εκασται έχουσι χρώρα. ’Αλλά πλείστου 
λόγου άξια διά τάς φωτεινάς αύτών γραρράς είνε τά  φωτοφά
σρατα διαπύρων μεταΙΛ ιχών  έξαερώσεων ή άναθυριάσεων.

Διαπύρους δέέξαερώσειςή άναθυριάσειςρετάλλωναπεργάζονται 
οί χηρικοί καί φυσικοί, έκ ρέν τών εύεξαερώτων, άσύνθετα η άπλά πυ- 
ρακτοϋντες αύτά' έκδέ τών δυςεξαερώτων, συντεθειρένα χηρ.ικώς 
ρ ετ ’ άλλων στοιχείων, έπειδή εύεξαερωτότερα εινε συντεθειρένα 
όντα, παραδ. χάριν τά  έγχλώρια* έκ δέ τών δυςκολώτατα έξαε- 
ρωτών, λεπτά σύρρατα αύτών λαρβάνοντες και σπινθήρα ήλεκ

(α) 'Υπενθυμίζω δτι έν τα ΐς  φλοξί ταύτα ις  τρεις κώνοι φωτεινοί δια* 
κρίνονται, έ σ ώ τ α τ ο ς ,  δςτις μικρός και κυανίζει, συνεςώς έξ ένάνθρα* 
κος υδρογόνου μηπω καέντος, συοτατικοΰ της ύπο της Οερμοτητος διαλυ- 
θείτης καυοτής ύλης* μ  έ ο ο ς, δςτις φωτοβόλος καί κιτρινίζει, σύνίστώς  
έκ καιομένου ν̂ δη υδρογόνου καί έκ μορίων άνθρακος απλώς διάπυρων, 
μ η  καιομένων ε τ ι·— καί τέλος, έ ξ ώ τ α τ ο ς ,  λευκίζων καί ουςοράτος, 
της λεπτότητος αύτοϋ ένεκα, συνεστώς έκ μορίων άνθρακος καιομένων 
ήδη έΕηερωιιένων.
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τρικόν χάροντες νά άποπηδά άπό του ένός εις τό έτερον* διότι 
ούδέν άλλο είναι δ σπινθήρ ούτος ή διάπυρος μεταλλικός ατμός, 
γεννηθείς έκ λεπτεπιλέπτων μεταλλικών μορίων, άποσπασθέν- 
τωι/ υπό τής ηλεκτρικής από των άκρων των συρμάτων, διάπυ
ρων, συμμεμιγμένων μετ’ άέρος, διάπυρου και τούτου υπό τής 
ηλεκτρικής γενομένου (α). ’Έδειξαν δέ πολλά πειράματα, οτι 
έκαστου μετάλλου ή διάπυρος έξαέρωσις εμφαίνει έν τοΐς αύτοις 
πάντοτε τόποις του φωτοφάσματος τάς αύτάς πάντοτε φωτει- 
νάς και έγχρόους γραμμάς, ώστε έκ τής έν φωτοφάσματι ύπάρ- 
ξεως των γραμμών τούτων δύνανται νυν οί χημικοί μετά πά- 
σης βεβαιότητος νά συμπεραίνωσιν, οτι έν τώ σώματι, έξ ού 
έρχεται τό φώς τό διά τοϋ πρίσματος διαλυόμενον καί άποτε- 
λοΰν τό παρατηρούμενον φωτόφασμα, υπάρχει καί τό μέταλλον, 
εις τό όποιον ιδιαζουσιν αί γραμμαί αΰται. Πάντοτε δέ αί αΰταί 
εινε και έν τοίς αύτοις τοϋ φωτοφάσματος τόποις ύπάρχουσιν, 
ειτε καθαρού μετάλλου αναθυμιάσεις είνε αί διάπυροι καί φωτο- 
βολοϋσαι, ειτε συνθέσεως οίαςδήποτε αύτοϋ.— Καί όταν δέ πολ
λών μετάλλων διάπυροι άναθυμιάσεις ύπάρχωσιν εις την δια- 
λυομένην ύπό πρίσματος φλόγα, πάλιν έμφαίνονται έν τώ φω- 
τοφάσματι αυτής αί ιδιάζουσαι έκάστω τών μετάλλων καί έν 
τοΤς ίδιαζουσιν έκάστω τόποις φωτειναί καί έ'γχροοι γραμμαί. 
Τοϋ νατρίου παρ. χάρ. ή κιτρίνη γραμμή πάντοτε έμφαίνεται 
σαφής καί ώρισμένη έν τώ κιτρίνω τόπω καί έκεΐ όπου ή ράβδω- 
σις ϋ  τοϋ ήλιακοΰ φάσματος, είτε ένοξύγονον, είτε έγχλώριον, 
είτε οίονδήποτε είνε τό νάτριον. Πολλάς τοιαύτας γραμμάς έμ- 
φαινει και τό άσβέστιον έν τώ φωτοφάσματι, ών μία λίαν φω
τεινή υπάρχει έν τή κιτρίνη χώρα* έτέραν δέ έρυθράν καί λαμ- 
ττράν έμφαίνει τό λίθιον έν τή έρυθρα. Διά ταϋτα άπλώς τοιαύ-

, (*) 'Επενύησδ δέ δ Βουνσένιος λύχνον, έν τώ όποίφ καιόμενον γάζιον 
αποτελεί φλόγα, θερμαίνουταν μέν καί δυναμένην νά έξαεροίτδ εύε^αέ- 
ρωιον έν αύτή  έμβαλλόμενον μέταλλον, μή φωιοβολουοαν δέ τοσοϋτον 
λαμπρόν, ώστε νά άποιελή διά πρίσματος ίδιον φωτόφασμα, καί διά 
ταυτα το φωτόφασμα, τό παρατηρούμενον άφού έμβληθή έν αυτή εύε- 
ξαέρωτον μέταλλον, εινε τούτου φωτόφασμα, ούχί αυτής.'
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τας γραμμάς έμβλέποντες νϋν έν φωτοφάσματι οι χημικοί και 
φυσικοί, δύνανται καί άνευ άλλης χημικής έρεύνης μετά πάσης 
βεβαιότητος νά άποφαίνωνται, οτι υπάρχει έν τώ^φωτοβολοϋντι 
ή ουσία, εις τήν οποίαν ίδιάζουσιν αί γραμμαί αύται* άναδει- 
κνύεται μάλιστα ή άναλυτική αϋτη μέθοδος άνιχνευτικωτερα 
παντός άλλου εγνωσμένου άχρι τοϋδε χημικού άντιδραστηρίου 
ή άνιχνευτηρίου, διότι παραδ. χάρ. άνακαλύπτει τήν ένύπαρξιν 
οίουδήποτε άλατος τοϋ νατρίου, καί όταν τούτου Ιν μόνον τριςε- 
κατομμυριοστημόριον χιλιοστημορίου τοϋ γρ άμμου ύπάρχη, το- 
σοϋτον δηλαδή σμικρόν,ώςε ύπελόγισαν οτι μόλις 41 εκατομμύρια 
αυτοϋ δύνανται νά άποτελέσωσι μικράν δρόσου σταγόνα. Έ ντή  
μικρά λοιπόν έπιφανεία, τή κατεχομένη ύπό φωτοφάσματος με
τάλλου τινός, άναγράφεται ού μόνον ή άνάλυσις τοϋ φωτός αυ- 
τοΰ, διαπύρου καί έξηερωμένου δντος, άλλά καί αυτό τό μέταλλον.

Τήν αναλυτικήν ταύτην μέθοδον επινοησαντες, ευκόλως επη- 
χθησαν εις τό νά ποιήσωσι χρήσιν αύτής καί έπ’ αύτών τών έξ ού- 
ρανοΰ φωτοβολούντων σωμάτων, ίδια δέ έπί τοϋ ήλιου. Αλλ ου 
μικράν άπήντησαν δυςκολίαν εύθϋς έν αρχή τοϋ έργου* διότι 
τών μέν γηΐνων σωμάτων τό φωτόφασμα φωτεινάς  φέρει γραμ
μάς καί έγχρόονζ) τ ό τοϋ ήλιου ομως φερει αλλας μεν αμ α ν - 
ράς, άλλας δέ σχοτεινάς ή μεΛαίνας, τοσοΰτον δέ πολυαρίθ
μους, οσον ούδενός γήινου σώματος φωτόφασμα. Ά λ λ  ρρ&ν έκ 
μέσου καί τήν δυςκολίαν ταύτην ή ευφυΐα και σπουδή τοϋ Κιρ- 
χοφίου καί Βουνσενίου, τών έπινοησάντων την δια φωτοφασμα- 
τος χημικήν άνάλυσιν. Έδειξαν δηλαδή διά πειραμάτων οί κα- 
θηγηταί ούτοι τής Έΐδελβέργης, οτι, εαν δια φλογός, έν η εινε 
έξηερωμένον καί διάπυρον έγχλώριον νατριον (αλας μαγειρικόν), 
διαβιβασθή φώς στερεοϋ σώματος διάπυρου, π. χ. διάπυρου σύρ
ματος λευκοχρύσου, ού τό φωτόφασμα, ώς ειπομεν ηδη, εινε συ
νεχές, ή κίτρινη γραμμή τοϋ νατρίου, ύπάρχουσα έν τή κίτρινη 
γώρα τοϋ ήλιακοϋ φάσματος, μετατρέπεται εις σκοτεινήν, 
ύπάρχουσαν οπού ή ράβδωσις ϋ  τοϋ ήλιακοϋ φασματος. Ο
μοίως δέ καί έάν διά φλογός, έν ή ύπάοχει λιθιον έξηερωμένον 
καί διάπυρον, διαβιβασθή φώς σώματος στερεοϋ, ή τοϋ λιθ'.ου
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έρυθρά καί λαμπρά γραμμή, ύπάρχουσα μέν έν τή έρυθρά χώρα 
τού ηλιακού φάσματος, άλλ’ είς θέσιν, οπού τούτο ούδεμίαν 
εχει σκοτεινήν γραμμήν, μετατρέπεται είς σκοτεινήν. ’Επειδή 
δέ τών φλογών τούτων τά  φωτοφάσματα δέν είνε συνεχή, άλλά 
διακόπτονται ύπό μερών σκοτεινών, καί τά σκοτεινά ταύτα  
μέρη φωτίζονται νύν ύπό τού συνεχούς καί άνελλιπούς φωτο
φάσματος τού διάπυρου στερεού σώματος, μετατρέπονται τούτου 
έ'νεκα τά  φωτοφάσματα τών φλογών τούτων, τών μέν λαμ
πρών καί έγχρόων αύτών γραμμών μετατρεπομένων είς σκο- 
τεινάς, τών δέ σκοτεινών μερών είς φωτεινά καί έ'γχροα* γ ί
νονται λοιπόν άπό ασυνεχών συνεχή.— 'Ομοίως δέ έδειξαν οί 
ρηθέντες έπιστήμονες ά'νδρες, οτι καί έάν ηλιακόν φώς ισχυ
ρόν διαχθή διά φλογός φερούσης έξηερωμένον καί διάπυρον 
νάτριον, ή λίθιον, ή άλλην τινά ουσίαν, μετατρέπεται τό φωτό- 
φασμα αυτής, διότι τά  μέν σκοτεινά αύτού μέρη γίνονται φω
τεινά καί έγχροα, αί δέ φωτειναί. καί έγχροοι γραμμαί, σκοτει
νοί·— ’Εξήγησε δέ δ Κιρχόφιος τά  φαινόμενα ταύτα ευρών τόν 
φυσικόν νόμον, ότι παν άέριον διάπυρον, ή πάς διάπυρος ατμός 
άσθενέστερον καθιστά ή έξαφανίζει έκεΐνο τό έγχρουν φώς, οπερ 
φωτοβολεί αυτός διάπυρος ών, διαβιβάζει δέ δι’ έαυτού άπαρα- 
μείωτα πάντα τά λοιπά εγχροα φώτα, οσα αύτός δέν φωτο
βολεί. Διά ταύτα ή θέσις τού φωτοφάσματος τού διάπυρου λευ- 
κοχρύσου, ή γειτονεύουσα πρός την θέσιν, έν ή έμφανίζεται ή 
κιτρίνη γραμμή τού νατρίου, δέν έλαττούται περί λαμπρότητα, 
έάν έπειτα διαχθή τό φώς τού διάπυρου λευκόχρυσου διά δια- 
πύρων νατρίου ατμών* άλλά τότε τό έγχρουν τής θέσεως φώς, 
έν ή έμφανίζεται ή κιτρίνη γραμμή τού νατρίου, έξασθενεΐ, διότι 
τό μέρος τούτο τού έγχρόου φωτός τού διάπυρου λευκόχρυσου, 
όπερ προςέπιπτε πρότερον είς τήν θέσιν ταύτην, έςαφανίζεται 
νύν υπο τών διάπυρων τού νατρίου άτμών’ τούτου ένεκα έμφα- 
νίζεται ή θέσις αύτη σχετικώς άμαυρά καί μέλαινα ώς πρός τόν 
οφθαλμόν ήμών, αν καί τό φώς αυτής εύρίσκεται, οτι είνε πε
ρισσότερον έκείνου, οπερ προςέπιπτε πρότερον έκεΐ έκ μόνης τής 
φλογός τής φερούσης διάπυρους νατρίου άτμούς.

’Εκ τούτων λοιπόν συλλογίζεται δ Κιρχόφιος, οτι, έάν τό 
έπί τήν γην έρχόμενον ηλιακόν φώς, έμφανίζον πρισματογενη 
φωτοφάνειαν μετά γραμμών ή ραβδώσεων, ήνε φώς άεροειδοΰς 
σώματος διάπυρου, συμμεμιγμένον μετά διαβαινουσών δι’ αύτού 
άκτίνων στερεού ή ρευστού σώματος διάπυρου, τού όποιου τό 
φώς, αν αμιγές ήρχετο έπί τήν γην φωτός άεροειδοΰς σώματος 
διαπύρου, ήθελεν έμφανίζει πρισματογενη φωτοφάνειαν συνεχή 
καί άδιάκοπον, άμοιρον δηλονότι γραμμών ή ραβδώσεων,— τότε 
όπερ βλέπομεν τού ήλίου φάσμα, έπειδή φέρει γραμμάς σκοτει- 
νάς, είνε μετατροπή τού φιυτοφάσματος, δπερ ήθελεν έμφανίζει 
τό διάπυρον άεροειδές, καί αν δέν υπήρχε τό διά τούτου πέμ
πον ομοίως έπί τήν γην άκτΐνας διάπυρον έκεΐνο στερεόν ή 
υγρόν, έν πάσν) θέσει, έν ή σκοτεινάς νύν έμφανίζει τό ήλιακόν 
φάσμα γραμμάς, ήθελον φωτειναί καί έγχροοι έμφανίζεσθαι, καί 
ήθελον είσθαι άλάνθαστον τεκμήριον, οτι ύπάρχουσιν έν τω  φω
τοβολώ έκείνω άεροειδεΐ σώματι πάσαι αί ούσίαι, είς όσων τάς 
πρισματογενεΐς φωτοφάνειας ίδιάζουσιν αί τοιαύται γραμμαί. 
Κ ατά ταύτα  λοιπόν 6 ήλιος είνε διαπυριυτατον σώμα στερεόν ή 
ρευστόν, περιβαλλόμενον ύπό ατμόσφαιρας λίαν μέν διαπύρου, 
ήττον δ ’ έκείνου. Πρός τό συμπέρασμα δέ τούτο όμοφωνοΰσι 
πάντα τά  φαινόμενα, καί είνε καί άπλούστερον πάσης άλλης 
περί τού ήλίου ύποθέσεως, όμοφωνούν μάλλον καί πρός τά  έπί 
•γης παρατηρούμενα φαινόμενα.

Τοιοΰτόν τινα ύπέθετε τόν ήλιον καί 6 ώς Γαλιλαίος τις ύπό 
Διοπείθους καταδιωχθείς ’Αναξαγόρας, μύδρον διάπυρον λέγων 
αύτόν, χωρίς βέβαια νά έ'χη καί έπιστημονικούς λόγους τής ύπο
θέσεως, καθό άδυνάτου έτι δντος τούτου. Τοιούτον τινά, φαίνε
ται, ύπέθετεν αύτόν καί ό Γαλιλαίος, τάς λεγομένας κηλΐδας τού 
ήλίου παρατηρών, πρός δέ καί άλλοι τών μεταγενεστέρων, έωςού 
Γουλιέλμος ό "Ερσχελος, τά  φαινόμενα τών κηλίδων τού ήλίου, 
δ δέ ’Αραγώς καί τό άπόλωτον τού φωτός αυτού θέλοντες νά 
έξηγήσωσιν, ύπέθεσαν άλλην ύπόθεσιν, οτι τού ήλίου τό σώμα 
είνε σκοτεινόν καί ύπό δύο περιβάλλεται άτμοσφαιρών, μιας 
έξωτάτης, φωτοσφαίρας κληθείσης, ήτις φωτοβόλος ήμΐν καί θεο-
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(Λοβόλος, καί άλλης έσωτέρας ό[Λθΐαζούσης πρός την της γης* ών 
διαρρηγνυομένων ενιαχού, φαίνεται, είπον, ώς κηλίς σκοτεινή 
αυτό τό ύπ’ αυτών περιβαλλό[Αενον του ήλιου σώ[λα, καί, επειδή 
άσκοπον ένόρζον τό νά υπάρχν) σώ^α ουράνιον μή κατοικούριε- 
νον ύπ’ άνθρώπων ή άνθρωποειδών πλασ^-άτων, υπέθεσαν προςέτι 
οτι κατοικειται και αυτός, έπιλανθανό[Λενοι οί μεγάλοι εκείνοι 
άντρες, οτι, έάν ή φωτόσφαιρα ηνε τοσουτον διάπυρος οσον εινε, 
αδύνατον τό νά μ.ή ήνε ρ/-εταδεδθ(7.ένη διά των μακρών αιώνων 
θερ[/.ότης έξ αυτής διά τής εσω ατμόσφαιρας καί εις αυτό του 
ήλιου το στερεόν σώμα, καί νά μή τήξν) αυτό καί διατηρήσνι 
άχρι τού νυν τετηκός* επειτα ή ύπόθεσίς των αύτη αντιφάσκει 
και προς άλλην δεκτήν παρ’ αυτοίς ύπόθεσιν περί τής εκ τού 
ήλιου γενέσεο^ς τών πλανητών (α). 5Αλλά τιθεμένου, οτι 6 ήλιος 
διάπυρον είνε σώμα στερεόν ή ρευστόν, οπερ διάπυρος περιβάλ
λει ατμόσφαιρα, πάσα έν τω ήλιακώ φωτοφάσματι σκοτεινή 
γραμμή ύπομαρτυρεί, ότι υπάρχει έν τή ατμόσφαιρα αυτού ύλη, 
ητις ως γραμμή φωτεινή ήθελεν έμφαίνεσθαι έν τώ αυτω τόπω 
τού φωτοφάσματος, αν δεν μετετρέπετο τούτο υπό τού φωτός 
αυτού τού διάπυρου στερεού ή ρευστού σώματος τού ήλιου. 
Ανάγκη λοιπον να ύπάρχωσι και έν τή περιβαλλούστ) τον ήλιον 

ατμόσφαιρα οσα σώματα έμβαλλόμενα εις φλόγα λίαν καυστή
ραν και εξαερουμενα έν αυτή δεικνύουσι φωτεινάς γραμμάς έν 
τοίς αυτοίς τόποις τοΰ φωτοφάσμ.ατος, έν οΤς έμφαίνονται αί* 
σκοτειναί τοΰ ήλιακοϋ φάσματος γραμμαί. Εύρον λοιπόν διά τής 
μεθόδου ταυτης εν τώ  αεροειδεΐ και διαπύρω τοϋ διάπυρου ήλιου

(α) Κ οτα τον Κιρχόφιον αί κηλιόες τοϋ ήλιου είνε νέφη τής άτμοσφαί-  
ρας αύτο* γεννώμενα ές ‘ λαττώαεως Οερμό-ητος. 'Γην άλλοίωαιν δ’αύ- 
τών καί τα λεγάμενα λαμπάδια τοΰ ήλιου Ιξτ,γεϊ δεχόμενος φ ύ μ α τα  έν 
τή άτμοαφαίρα αύτοΰ, γεννώμενα έκ διαφοράς θερμοκρασίας. Ε πειδή ή 
λεγομένη κηλίς τοΰ ήλιου φαίνεται σκοτεινή, δεν έ'πεται Ικ τούτου οτι 
και εινε σκοτεινή πα'ντως· διότι τό άπλετον φως σκοτεινόν άπεργα'ζεται 
καί άφανές τόάμυδρόν ή τό ήττο'Γφωτεινόν τα περί τήν κηλιδα δέ λοιπά 
τής έπιφανείας τοΰ ήλιου μέρη άπλέτως εινε φωτεινά. Έάν ήτον δυνα- 
τον άπεσπασμένην ¿πό τοΰ ήλιου να Ιβλέπομεν έν τω  ούρανω καινύκτα  
κηλιδά τινα αύτοΰ, Κύριος οιδε πόσον φωτεινήν ήΟέλομεν Ιδεΐ αυτήν.
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περιβλήματι σίδηρον, άσβέστιον, μαγνήσιον, νάτριον, χρώμιον, 
προςέτι δέ έν σμικρα ποσότητι βάρυον, χαλκόν, ψευδάργυρον, 
ίσως δέ καί νικκέλιον’ χρυσόν όμως, άργυρον, άργίλλιον, υδράργυ
ρον, κάδμιον, κασσίτερον, μόλυβδον, άντιμόνιον, άρρενικόν, ς-ρόν- 
τιον καί λίθιον δέν ήδυνήθησαν νά άνακαλύψωσιν έν αύτώ* ίσως 
δέ δέν ύπάρχει έν αυτω οϋτε πυρίτιον έξηερωμένον. 'Ως είκός δέ, 
αί ούσίαι αί ύπάρχουσαι έν τω  περιβλήματι, ΰπάρχουσι καί έν 
τω  περιβαλλομένω ήλίω. Ά λ λ ά  δέν ΰπάρχουσιν έν τή ατμό
σφαιρα τοϋ ήλιου μόνα τά  8 πρώτα ρηθέντα μέταλλα, άλλά καί 
άλλα πάντως* διότι έξαέρωμα διάπυρον καί φωτοβόλον, έκ τών 
ρηθέντων 8 μετάλλων συνεστώς, έμφαίνει μέν έν τώ φωτοφάσματι 
αύτοϋ μέγαν φωτεινών γραμμών αριθμόν* διότι δια πολλών γραμ.- 
μών έμφαίνονται έν τώ  φωτοφάσματι τινά αυτών, δ σίδηρος π. χ. 
διά πλειόνων τών εξήκοντα* άλλ’ ομως δέν έμφαίνει καί τοσοΰ- 
τον μέγαν, οσος εινε δ τών σκοτεινών γραμμών τοϋ ήλιακοϋ φά
σματος. Έκ τούτου λοιπόν τεκμαίρονται, οτι έκ πολλώ πλειόνων 
συνέστη τοϋ ήλιου ή διάπυρος άτμ,όσφαιρα, καί ούχί έκ μόνων 
τών 8 έκείνων μετάλλων. Ά λ λ ’ αν μεταξύ τών συστατικών 
αυτής ύπάρχωσι καί τοιαϋτα, δποΤα δέν ύπάοχουσι μεταξύ τών 
τής γής, τοϋτο θέλει γνωσθή, άφοΰ πάντων τών στοιχείων τής 
γής αί φωτειναί έν τώ φωτοφάσματι γραμμαί γνωσθώσι πρός τίνας 
τών τοϋ ήλιακοϋ σκοτεινών συμπίπτουσιν έκασται, και εύρεθή, 
οτι ύπάρχουσι καί σκοτειναί γραμμαί αύτοΰ, πρός ούδεμίαν τών 
φιυτεινών τών γήινων σωμάτων συμπίπτουσαι. Ά λ λ ά  καί τότε πά
λιν τοϋτο μ,όνον θέλομεν γινώσκει, οτι καί άλλαι ΰπάρχουσιν έν τώ  
ήλίω ούσίαι, ούχί δέ καί δποΐαι. ’ΊΙρχισε λοιπόν ήδη δ άνθρωπος νά 
μανθάνν) παρά τοϋ φωτός καί τό ποιόν τών ούρανίων σωμάτων, καί, 
συστατικά τοϋ κατοικητηρίου αύτοϋ πλανήτου διά τής ύφηγημένης 
μεθόδου διακρίνων έν αύτοις, νά τεκμαίρηται ελλογον τέκμαρσιν, 
ότι ή τε γή αύτοϋ καί έκείνα έκ τών αύτών ελαβον άρχήν καί 
γένεσιν.

Ά λ λ ά  καί παρά τών άερολίθιυν ή τών έξ ούρανοΰ έπί τήν γήν 
πιπτόντιυν ένίοτε σωμ.άτ(υν μ,ανθάνει τοϋτο δ φυσιοδιφών. Έλλό- 
γως δηλαδή ύποτίθεται, οτι ταϋτα  θραύσματα εινε σωμάτων
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ουρανίων, τά  δποΐα, περιφερόμενα περί πό κεντρικόν του ήλιακού 
συστήματος σώμα, περί τόν ήλιον, παρελκύονται καί υπό τής γής, 
καί διερχόμενα διά του γειτονήματος αύτής, ή φαινόμενα δ ιατ-  
τόντων αστέρων άποτελούσιν, ή πίπτουσιν επ’ αύτήν καθελκυό- 
μ.ενα. Ούχί λοιπόν άπλώς συλλογιζομένη ή έπιστήμη έξ -/¡γουμένων 
τινών, δεδομένων έν τοΐς του φωτοφάσματος φαινομένοις, άλλ ’ έν 
χερσίν έαυτής έχουσα τά  ούρανοπετή ταύτα  σώματα, μανθάνει 
οποία τις εινε και ή έν ούρανοΐς ύλη, καί ύπό πάσαν έποψιν έξε- 
τάζουσα αυτά, παραβάλλει πρός τά της γης. Έξ όσων δέ άχρι 
τοΰδε έξήτασεν, εμαθεν, ότι πάντα τά μέρη οίουδη'ποτε ουρανο- 
πετους σώματος είς τόν γενικόν της ελξεως νόμον ύπόκεινται, 
και κατά τόν Βεσσέλιον τό ποσόν της κρατούσης καί έπ’ αυτών 
έλξεως η βαρύτητος εινε άκριβώς οσον καί τό της κρατούσης επί 
των δμολογουμένως γήινων. ’Εκκρεμές έξ άερολίθου κατεσκευα- 
σμ.ένον διανύει πάσαν αυτού άναλίκνησιν είς τόν αυτόν άκριβώς 
χρόνον, εις 8ν διανύει και πάν έκ γηίνης ύλης κατεσκευασμ-ένον, 
ισόμηκες ον. 'Όπως δε τά  τών γήινων σωμάτων μόρια, ουτω καί 
τά  τών ούρανοπετών μάζας συναποτελοΰσιν δτέ μέν εύθρύπτους, 
δτέ δέ σκληράς, δτέ δέ πορώδεις, δτέ δέ συμπαγείς. Τό ειδικόν 
δ’ αυτών βάρος εινε 1 ,7 0  έως 7 ,90 , όσον δηλαδή τό τχς κισση- 
ρεως καί τό τού λευκοσιδήρου λεγομένου. Κατά τόν 'Ρεϊχεμβά- 
χιον δέ τό έκ πολλών ούρανοπετών σωμάτων ύπολογισθέν μέσον 
ειδικόν βάρος αύτών είνε 5, του τής δλοσχερούς γής όντος 5, 4.

Καί χημικαί δέ αναλύσεις, πολλαί άχρι τούδε γενόμεναι, έδει
ξαν, οτι και αλλας πρός την γην εχουσι τα  ούρανοπετή σώματα 
δμοιότητας· διότι πάντα τά συστατικά τών κατά την τελευ- 
ταίαν εκατονταετηρίδα έξ ουρανού πεσόντων καί έν τή πτώσει 
αυτών παρατηρηθέντων εινε καί τής γής συστατικά, καί ούδέν 
έν αύτοΐς υπάρχει, όποιον νά μή ύπάρχη καί έν τή γή. Εινε δέ τά  
έζήζ, τά όποια άναφέρομεν προτάσσοντες τά  συχνότερου έν αύ- 
τοΐς άπαντιυμενα χαλαζίας ή όςυπυριτιον, σίδηρος, μαγνήσια, 
θειον, νικκέλιον, άσβεστος, χρώμιον, μαγγάνιον, άργιλλος, κάλι, 
ανθρακικόν στοιχεϊον, κοβαλτιον, χαλκός, μ.όλυβδος, κασσίτερος, 
χλώριον, φωςφόρον* μεταξύ τούτων υπάρχει καί όξυγόνον, ύπάρ-
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χει δέ συντεθειμένου μετά τών άναφερθέντων έλαφρών μετάλλων, 
οξείδια λεγόμενα μετ’ αύτών άποτελοΰν. Παραβάλλοντες δέ τά  
συστατικά τών ούρανοπετών σωμάτων πρός όσα διά φωτοφασμα- 
τοσκοπίου άνάλυσις δεικνύει έν τώ  ήλίω υπάρχοντα, εύρίσκουσι 
α) οτι οσα ύπάρχουσιν έν τώ  ήλίω, ύπάρχουσι πάντα, καί κατά  
μεγάλην ποσότητα, εν τε τοΐς άερολίθοις καί έπί τής γής* συχνόν 
δέ μεταξύ τούτιυν δ σίδηρος' β) ότι έν τών έν τώ ήλίω έν όλίγν» 
ποσότητι υπαρχόντων, ύπάρχει καί έν τοΐς άερολίθοις, δ χαλκός' 
γ) ότι έκ τών ένδεκα τής γής στοιχείιον, τών μή διακρινομένων διά 
τού φωτοφασματοσκοπίου έν τώ  ήλίω, τρία μόνον ευρίσκει είς 
τά ούρανοπετή σώματα ή χημική άνάλυσις, τό άργίλλιον, τόν κασ
σίτερον καί τόν μόλυβδον' χρυσός δέ καί άργυρος, περι τά  δποΐα 
«πολλά καί άνόσια τοΐς άνθρώποις γίνονται», κατά Πλάτωνα, δέν 
ύπάρχουσιν ούτε εις τόν ή'λιον, ούτε είς τά  ούρανοπετή σώματα.

"ΙΙλιος λοιπόν καί γή καί τά  έν ούρανοΐς περιπολούμενα σώ
ματα δέν εινε ξένα πρός άλληλα, άλλά στενήν φαίνονται έχοντα 
συγγένειαν, διότι ούδέ τής αυτής μητρός τέκνα εινε πολλάκις το- 
σούτον όμοια άλλήλοις, όσον αύτά. Ούχί λοιπόν άνευ λόγου ως 
τών ένδέκτων θεωρούσιν, 8τι πάντα τά  έν τώ  ούρανώ μετά το- 
σούτον σταθεράς τάξεως καί νομιμότητος άπ’ αιώνων κινούμενα 
σώματα, έκ διεσπαρμένων πρότερον έν αύτώ δμοφυών μορίων 
έσχηματίσθησαν, προςελκυσθέντων πρός άλληλα κατά τούς νό
μους τής ελξεως, καί σφαίρας άποτελεσάντων. Τινές δ’ ίσως τών 
κοσμικών νεφελών, αι κόμαι τών κομητών καί τά  τοιαύτα  
ούδέν άλλο ίσως εινε είμή ύπολειπόμενόν τ ι δείγμα τής προ- 
τέρας καταστάσεως τής όλης κοσμικής ύλης. Φαίνεται δέ 
νά σχηματίζωνται έ'τι καί νΰν σώματα έν τώ  άχανεΐ, διότι 
δέν ανευρίσκονται πλέον ύπό τών ούρανοσκοπούντων αστρο
νόμων τινές τών κοσμικών νεφελών, περί τής ύπάρξεως τών 
όποιων ούδεμία ύπήρχεν αμφιβολία. Μόρια δηλαδή ύλης τού α
χανούς πιθανόν καί νΰν νά ύπείκωσιν είς τόν ύπό τού ποιητού τών 
όλων έντεθειμένον έν αύτοΐς νόμον τής ελξεως, έάν θερμότη- 
τος άπωστική δύναμις δέν κωλύνι αύτά, όπως τά  τών άεροειδών, 
ή έάν ανάγκη νά κατανικηθή πρότερον άντίστασις κατ’ αύτών
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κινουμένων πρός άλληλα, όμ.οία πρός ήν πάσχουσι τά  έν τώ  «έρι 
αίιυρούμενα κονιορτοΰ ¡/.όρια, ρέποντα έπί την γην. Ύπό της δυ- 
νάμεως ταύτης πιθανόν νά πλησιάζωσι τά έν τώ άχανεί μόρια 
ύλης προς κοινόν αυτών κέντρον, και τό ¡./.έν πρώτον βραδέως, είτα  
δέ τάχιον έπί ¡/.άλλον και ¡/.άλλον, έωςού τέλος συναποσφαιρού- 
¡/.ενα άποτελοΰσι σώμ,ατα όμοιόσχημα πρός ά βλέπο[/.εν έν τω  
ούρανω. Μετά την συναποσφαίρο/σιν δέ μεταβαίνον τό σύνολον της 
δυνάμεως αυτών εις την άποσφαιρωθείσαν μάζαν, έμ.φανίζεται έν 
αυτή ώς δονισμός των ¡/.ορίων, δστις, κατά την νεωτέραν θεωρίαν, 
ώς θερμότης έμφανίζεται ήμΐν. Ό δονισμός δ’ ούτος ¡/.εταδίδεται 
εις τόν πληροΰντα τό άχανές καί διά παντός σώματος διαχωρούν- 
τα  αιθέρα, καί ή φορά, καθ’ ήν ¡/.εταδίδεται περαιτέρω, είνε ο,τι 
άκτίς ονομάζεται. Αί τοιαύται δ’ ακτίνες δέν είνε πάντοτε φο/τει- 
ναι, άλλά καί θερ[/.αντικαί, καί χη[/.ικαί, κατά τό μήκος του κύμα
τος τοΰαιθέρος, η κατά την θλαστότητα αυτών. Αί ακτίνες, αί με
ταξύ της έλαχίστης θλαστότητος καί της των έρυθρών άκτίνων, 
εινε ήμίν αίσθηταί ώς θερμότητας άκτΐνες, καίδύνανται νάέρεθίζωσι 
μόνης της γενικής αίσθησεως τά  νεύρα' αί δέ μεταξύ της θλαστότη- 
τος του έρυθροΰ καί της του ίοχρόου είνε ήμίν αίσθηταί ώς θερμ.αντι- 
και (Λ ε ν, έπιδρώσαι έπί των της γενικής αίσθησεως νεύρων, ώς φω- 
τιστικ'αι δέ, έπιδρώσαι έπί τών οπτικών' αί δ’ ακτίνες αί μεταξύ 
τής θλαστότητος τών πρασίνων καί τών ίοειδών καί πέραν έτι 
τούτων εινε χημικαι, και αύται είνε αί ένεργοί καί έν τή φωτο
γραφία. Θερμαντικάς δ’ ακτίνας σκοτεινάς άκτινοβολεΐ πάν σώμα 
έν παση θερμοκρασία* άλλ ’ άμα ή θερμοκρασία του αύξηση, πρός 
ταίς προτέραις προςτίθενται καί έ'τεραι μείζονος θλαστότητος' έν 
ωρισμένη δέ θερμοκρασία φθάνουσιν αί ακτίνες αύται την θλαστό
τητα  τών έρυθρών, τό σώμα τότε αρχίζει νά έμφανίζηται διάπυ- 
ρον και έρυθρόν. Έν έτι δέ μείζονι θερμοκρασία προςτίθενται πρός 
ταίς έρυθραίς και χρυσόχροοι άκτΐνες, είτα δέ κίτριναι, είτα πρά- 
σιναι, κυαναί, τέλος δέ και ίόχροοι. Έν τη τελευταία δέ κατα- 
στασει απέρχονται του σώματος ακτίνες πάσης θλαστότητος μέ- 
χρι τής τών ιοχροων, το σώμα τότε έμφανίζεται τοσοΰτον διάπυ- 
ρον, ώστε λευκίζει ή ηλιάζει, ήγουν προςομοιάζει τή του ήλίου

γροιά. Τόν τελευταΐον δέ τούτον βαθμόν τής διαπυρότητος φθάνει 
τό σώμα άρχίζον άπό τού έρυθροΰ καί προχωρούν διά πασών τών 
αποχρώσεων. Ψυχομένου δέ τού σώματος έπανέρχονται πάλιν τά  
φαινόμ.ενα ταύτα, άλλ’ έν άντιστρόφω σειρά, έωςού παύει τό σώ
μα νά φο/τοβολή.

"Αν κατά τούς νόμους τούτους συναπεσφαιρώθη καί δση τού 
αχανούς χώρου στοιχειώδης ύλη αποτελεί νύν τά  ουράνια σώμα
τα , πρόδηλον είνε, δτι μετά την άποσφαίρωσιν έγεννήθη έν αύτοίς 
θερμοκρασία μεγάλη, καί τόσω μεγαλειτέρα, δσω περισσοτέρα 
είνε ή υπό ελξεως συνελθούσα καί άποσφαιρωθείσα ύλη. Προϋπο- 
τιθεμ,ένη δέ ή έπιστήμη πάν δ,τι εύαπόδεκτον, υπολογίζει την 
γεννηθείσαν έν τοίς πλανήταις τού ήμετέρου ήλίου καί έν τώ  ή- 
λίω  αύτώ θερμότητα, καί ευρίσκει, δτι είνε μείζων ή οση άναγ- 
καία εις έξαέρωσιν ή έξάτμισιν πάσης ύλης αυτών, καί δτι την 
τού δλου ουρανίου σώματος έξαέρωσιν ή έξάτμισιν μόνη δύναται 
νά περιστέλλη ή θλίψις τού έξαερωθέντος ήδη καί βαρύνοντος έπί 
τού ουρανίου σο/μ,ατος μέρους αυτού. Ούδέν λοιπόν θαυμαστόν άν 
έν τή άτμοσφαίρα τηλικούτου σώμ-ατος, οσος ό ήλιος, δς τις είνε 
8 5 4 9  8 G φοράς πηλικώτερος, ήτοι βαρύτερος τής γής, ύπάρχωσι 
καί μετάλλο/ν άτμοί. Τηλικαύτη θερμοκρασία, καί εις τάς συνή
θεις ψυκτικάς έπιδράσεις έάν ύπόκηται τό έ'χον αυτήν σώμα, πάλιν 
έπί πολλάς αιώνων χιλιάδας δύναται νά διαμένη άνωτέρα καί 
τής τού ήλιάζοντος διαπύρου σιόματος θερμοκρασίας' διότι ή ψύ- 
ξις τού ουρανίου σώματος δέν δύναται άλλως νά γείνη είμή μόνον 
κατ’ άκτινοβόλησιν τής Οερμ.ότητος αυτού, άτε ύπάρχοντος έν 
χώρω κενω, οπού δέν δύναται νά μεταδίδωται ή θερμότης κατά  
θερμαγωγίαν, ήτοι κατά συνάφειαν θερμοτέρου πρός ψυχρότερον. 
Έ πί μακροτάτων λοιπόν αίιυνων χιλιάδας δύνανται νά διαμένωσι 
διάπυρα τά  ουράνια σώματα, άλλ’ έπί τέλους άποψύχονται καί 
αυτά, καί άπό διαπύρων καί φωτοβόλων γίνονται ζοφερά καί σκο
τεινά. Τούτο δέ εγεινεν ήδη εις σύμπαν τό πλανητικόν σύστημα 
τού ήμετέρου ήλίου, έκτός μ.όνου τού κεντρικού σώμ.ατος αυτού, 
τού ήλίου, καί νύν οΐ τε πλανήται καί οί δορυφόροι αυτών ούδέν 
άλλο φέρουσι τεκμήριον δτι διάπυροι ήσαν τότε καί ρευστοί, είμή
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τό σφαιροειδές σχήμα και τόν περί τούς πόλους πλατυσμ.όν (α), 
άπέβησαν ομως τοιαΰται, ώστε νά ήνε δυνατόν νΰν νά ύπάρχω- 
σιν επ’ αύτών οργανικά όντα. ’Εκ τής παρατηρουμένης δέ είς τά  
βάθη τής γής θερμοκρασίας, οΰσης τόσω μείζονος, οσιρ μεΐζον τό 
βάθος, συμπεραίνει ή έπιστήμή, οτι ή γή κατά τό περίκεντρον αύ
τής μέρος εινε ετι καί νΰν διάπυρος καί τετηκυΐα. Οί δορυφόροι 
δέ τών πλανητών καί οί μικρότεροι πλανήται δέν ύπάρχουσιν 
ίσως πλέον είς την κατάστασιν ταύτην, άποψυχθέντες πιθανώς 
μέχρι τοΰ κέντρου αύτών, αν καί 6 διευθυντής τοΰ ήμετέρου ά- 
στεροσκοπείου κύριος Σμίτιος παρετήρησε πρό τινων ετών είς τήν 
σελήνην ήμών φαινόμενά τινα, ύπομαρτυροΰντα άντίδρασιν τών 
εσωτέρων αύτής κατά τής έπιφανείας της, γεννωμένην ίσως έκ 
τής έν τοΐς βυθίοις αυτής ύπαρχούσης Ιτι μεγάλης θερμοκρα
σίας (β). Ούδέν δέ θαυμαστόν, αν ό ήμέτερος ή'λιος δύναται ετι 
καί νΰν νά πέμπν) τοΐς πλανήταις αύτοΰ φώς καί θερμότητα’ 
διότι διά τό ύπερβάλλον τής μάζης του εινε κέντρον τής κινή- 
σεως αύτών' άλλά δι’ αύτό τοΰτο, διότι εινε τηλικοΰτος τήν μά
ζαν, έγέννησε τό πρώτον καί θερμότητα μεγίστην καί ά'πλετον,

(α) Ή φυτική άποδεικνύει, δχι παν ^ευσχον άποσφαιροΰχαι, έάν δεν 
δπάρχη χι χ'ο κωλΰον, καί δχι, έάν περισχρέφηχαι περί άξονα ^ευσχον 8ν, 
πλατύνεχαι ένθεν καί ένθεν, ¿ξογκοΰχαι δέ περί τον έπινοηχδν μεσαίχα- 
χον κύκλον, τον κάθετον έπΐ τοΰ άξονος χής περιστροφής, καί τόσιρ π ε 
ρισσότερον, δσω ταχυχέρα ή περισχροφή. "Ωστε, έάν σφαΐραι νΰν τά ου
ράνια σώμαχα, πεπλαχυσμέναι περί τους πόλους αύτών, καί Ιξωγκωμέ- 
ναι περί χους Ισημερινούς χων, άποδεικνύουσιν αύτά  δι’ έαυχών δχι fsu- 
σχά ήσάν ποχε, καί δχι ^ευστα Ι'χι όντα ήρχισαν χήν περί άξονα κίνησίν 
τω ν  διότι, &ν πεπηγότα ήδη ήρχιζον αυτήν, ήθελον εισθαι νΰν σφαϊ- 
ραι μή πεπλαχυσμέναι περί χους πόλους μήτε έξηρμέναι περί τούς ιση
μερινούς αΰχών.

(β) ΙΙαρετήρησε δηλαδή ό κύρ. Σμίχιος, δχι Ιξηφανίσθη εν τών όρέων 
τής σελγ'νης, χδ όνομασθέν Λινναΐος,χαί δχι άνεφάνη άλλαχόθι αύτής νέον 
αυλάκωμα ή δγμος (rainure, Rillej. Όνομάζουσι δέ οΰτω οί σεληνο
γράφοι μακρας καί στενάς σχετικώς προς το μήκός των βαθύτητας τής  
σελήνής, ομοιαζουσας τας πλείστας προς έπιμήκη κρατήρα ηφαιστείου, 
καί σπανίως έχούσας έξάρματα ενθεν καί ένθεν.

πολλώ δυςμειωτοτέραν ουσαν τής τών λοιπών, ένεκα τοΰ χώρου, 
έν τώ όποίω ύπάρχει, και διά τοΰτο διατελεΐ έτι καί νΰν θερμο
βολών και φωτοβολών, πάντων ήδη τών περί αύτόν περιφερομέ- 
νων σωμάτων ζοφερών γενομένων καί σκοτεινών. Ά λ λ ά , έάν ή 
άποβαλλομένη αύτοΰ θερμότης δέν άντικαθιστάται ύπ’ άλλης 
τινός φυσικής ένεργείας, δέν θέλει ούδ’ αυτός άποφύγει έπί τέ 
λους τήν κοινήν είμ,αρμένην, είς ήν παν δημιούργημα ύπόκειται, 
άλλά θέλει καί αύτός γείνει ομοίως τή γή καί τοΐς λοιποΐς πλα- 
νήταις σώμα ζοφερόν καί σκοτεινόν, Κύριος δέ οίδε μ,ετά πόσων 
έκατομμυρίων πάλιν έτών παρέλευσιν. Τοσοΰτον δέ βραδέως νυν 
χωρεΐ ή ψύξις, έάν όντως χωρή καί μή αντικαθίσταται άλλως 
πους ή άκτινοβολουμένη θερμότης, ώστε άπό διςχιλίων ήδη έτών 
αμετάβλητος μένει τής γής ή κλιματική θερμότης. Ό ,τ ι δέ περί 
τοΰ ήλιου, τό αύτό ρητέον καί περί τών άλλων άπλανών λεγομέ
νων αστέρων. Καθιστά μέν τό μεΐζον τοΰ ήλίου μέγεθος τινών 
αύτών μακροτέραν τήν διάρκειαν τής διαπύρου αύτών καί φωτο
βόλου καταστάσεως, άλλά τό χρώμα τινών αύτών, καί ή άπό 
πολλών έτών ύπό τε άλλων καί ύπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ήμετέ
ρου αστεροσκοπείου παρατηρουμένη άδιάλειπτος μεταλλαγή ή 
μετάπτωσις τοΰ χρώματός τινων αύτών, άλλοφανών προςονομα- 
στέων, άποδεικνύουσιν, ότι, μή άκτινοβολοΰντα άκτΐνας πάσης 
θλαστότητος, ήγουν παντός χρώματος, δέν εινε πλέον διάπυρα 
μέχρι λευκότητος, άλλά χωροΰσιν έπί τήν κατάστασιν έκείνην, 
καθ’ ήν θέλουσιν είσθαι ολως σκοτεινά. "Ισως δέ οσοι άστέρες έν 
ίστορικοΐς χρόνοις έ'γειναν αφανείς, έ'γειναν, διότι κατέστησαν σώ
ματα σκοτεινά, ώς ή ήμετέρα γή καί οί λοιποί πλανήται τοΰ 
ήλιου ήμών. ’Εν μέν τώ  ήλίω λοιπόν δυνάμεθα νά έμβλέπωμεν 
οί τής γής κάτοικοι, όποία ήτον ή γή ήμών άλλοτέ ποτε, έν δέ 
τή σελήντι, όποία θέλει γείνει έν τώ  μέλλοντι.

’Έμελλε λοιπόν τό φώς νά άναδειχθή ότι εινε προωρισρ.ένον 
ού μόνον νά φωτιζν) καί θάλπνι, ού μόνον νά τρέφτι ήμάς' διότι 
έκ φυτών ζώμεν και έκ ζώων φυτοφάγων, πάν δέ φυτόν χρήζει 
είς γένεσιν αύτοΰ και είς αΰξησιν ώρισμένον θερμότητος ποσόν, 
παρά τοΰ ήλιου μετά τοΰ φωτός παρεχομένης' ού μόνον νά έξαγ-
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γέλλη ήμΐν καί άπωτάτων άλλων κόσμων ύπαρξιν, καί τό άπει
ρον τής δημιουργίας γνωστοποιούν νά υπομιμνήσκει ήμάς τής 
σμικρότητος ήμών' ου μόνον πιστότατα νά ζωγραφή και άπει- 
κονίζη, καί νά βοηθή καί τόν άρχαιολογούντα, δυνάμενον και έν 
τω  σπουδαστηρίω αυτού νά σπουδάζη άλλων χωρών μνημεία, 
χωρίς νά εγη ίσως ανάγκην νά έπισκέπτηται καί έπιτοπίως αύτά, 
απαράλλακτα όπως καί δ αστρονόμος, τόν τής βαρύτητος νόμον 
έ'γων ύπ’ δψιν, δύναται νά άνακαλύπτη πλανήτας, χωρίς νά προς- 
βλέπη τόν ουρανόν—  ου μόνον, λέγω, ταύτα  τά άγαθά έμελλε 
τό φώς νά παρέχη, άλλά καί περί τής καταστάσεως νά λέγη 
ήμΐν, εις ήν υπάρχει τό έξ ου έρχεται, νά προλέγη δ’ ήμίν καί 
τό μέλλον αυτού.

Πρός ταίς πολλαΐς λοιπόν άλλαις καί παντοίαις ήθικαΐς καί 
ύλικαΐς ώφελείαις παρέχει τώ άνθρώπω ή σπουδή τής φύσεως και 
τούτο τό άγαθόν, οτι άναδεικνύει αυτόν δυνάμενον νά μετα- 
λαμβάνη καί θείας τινός γνώσεως, νά γινώσκη καί αυτής τής ά- 
πωτάτης δημιουργίας τό,τε παρελθόν, τό,τε παρόν, τό,τε μέλ
λον.—  Αιά ταύτα, φίλοι φοιτηταί, καί τούς Οεολογούντας έξ 
υμών, καί τούς φιλολογούντας, καί τούς εις τήν τών νόμων έπι- 
στήμην, καί τούς εις τήν ίατρείαν τής πασχούσης άνθρωπότητος 
ιδία έπιδιδομένους, καί καθόλου πάντα οςτις πεπαιδευμένος θέλει 
νά ήνε καί νά λέγηται, πρός τήν σπουδήν τής φύσεως επιθυμώ 
νά παρακαλέσω" διότι τής θεότητος φέρει αυτή τύπον, καί όρθώς 
ύπό τού Κικέρωνος animorum ingeniorumque natura le  
quoddam pabulum ονομάζεται. Καί λυπουμένω καί χαίροντι 
ήδεΐα θέλει εισθαι αύτώ ή σπουδή αύτη καί εύποιός" καί έάν ή 
τύρβη τών τά έφήμερα φρονούντων άνθρώπων δέν άρέσκη αύτώ, 
ή έάν νά άποσπάση Οέλη έαυτόν άπό τών ανθρωπίνων παθών τόν 
στρόβιλον, εις τόν όποιον πολλάκις μωρία καί άλογία, άπανθρω- 
πια και δυςμένεια, ματαιότης καί υπερηφάνεια άφρων, διαβολή, 

ή άλαστωρ έκεινη ή δηλητηρία φονικά άναΟυμιώσα, καί δ 
λοιπός τιυν παθών όχλος συστρέφεται καί συσκευωρειται,—  τότε 
ας προςφευγη εις τας πιστάς άγκάλας τής πιστής τροφού φύ
σεως, και θέλει εύρεΐ αυτήν παρήγορον, χρηστήν, ασφαλή άραγ-
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μένην έν αιωνίως άταράχω λιμένι, ένω πάντα τάλλα, άσταθή εις 
τού βίου τάς τρικυμίας καί καταιγίδας, έλεεινώς κλυδωνίζονται 
καί διασαλεύονται. Ά πό καρδίας λοιπόν, φίλοι φοιτηταί, εύχο- 
μ.αι νά έπιδοθήτε μέν εις οίαν έκαστος έφίεται έπιστήμ.ην, νά 
έπιδοθήτε δέ καί εις τής άγαθής φύσεως τήν άγαθοποιόν σπουδήν, 
έπ’ άγαθώ τής πατρίδος καί δόξη.
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Τό πεοιωρισμένον τού έμπορίου κατά τήν ιταλικήν ήπειρον 
ώθησεν έν τοΐς μέσοις αίώσι τούς φύσει μεγαλεπηβόλους Ενε
τούς εις έμπορικάς έπιχειρήσεις καί πλούς κερδοσκοπικούς έν τή  
’Ανατολή, οπού τέλος καί αποικίας συνέστησαν καί κυρίαρχοι 
ισχυροί κατεστάθησαν. 'Υπό τής επιτυχίας τών 'Ενετών ένθαρρυ- 
νόαενοι ήκολούθησαντό παράδειγμα αύτών ο ί’Αγκώνιοι, οί κάτοι
κοι τής Άμάλφης καί άλλων μικρών πόλεων τής ιταλικής χερ
σονήσου. Ά λ λ ’ ένωοίς τά  μέν άλλα πολίσματα άπέστησαν τών 
κατά τήν Ανατολήν έπιχειρήσεων αύτών, άνεφάνησαν δέ κατ’ ολί
γον οί τέως έκ διαφόρων αίτιων άφανεΐς καί έμποδιζόμενοι περί 
τήν άνάπτυξίν τοιν Πισαίοι καί Γενουήνσιοι. Οί τελευταίοι ούτοι 
ήρξαντο μετά θάρρους καί έπιτυχίας προσπελάζοντες εις τά  εμ
πορεία τής Αιγύπτου καί Συρίας, τέλος δ ’ έπισκεπτόμενοι καί 
τήν Κωνσταντινούπολή, τό μέγα έμπορεΐον τής Ανατολής, τήν 
πόλιν τού πλούτου καί τών άπολαύσεων. Ά λ λ ά  συμφέροντα 
παντοΐα καί παλαιότεραι σχέσεις καθίστανον τούς αύτόθι απο
καταστημένους 'Ενετούς άξιοπιστοτέρους καί φιλτέρους τοΐς βυ-
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ζαντινοΐς. Καί ήλθον μεν οί Γενουήνσιοι ενωρίς εις συμβιβασμόν 
πρός τους αύτοκράτορας, ήδη άπό τοϋ 1 1 6 4  λαβόντες τό δι
καίωμα τοϋ πλέειν έν τω  βυζαντινώ κράτει, πλήν ώρισμένων με
ρών, και δρισθέντος αυτοίς έν Κωνσταντινουπόλει τόπου πρός 
αποικίαν 1)’ άλλ’ ούχ ήττον δέν είχεν άκόμη καί μετά δεκαετη
ρίδας ολας έμπεδωθή όσον έδει ασφαλώς ή έν Κωνσταντινουπό- 
λει διαμονή ενεκα τής αντιζηλίας τών άλλων αυτόθι ’Ιταλών 
εποικων και ετι διά τό άλλοπρόσαλλον τών βυζαντινών αύτοκρα- 
τόρων. Διότι οΰτοι έκάστοτε κατά τάς περιστάσεις καί τό συμ.- 
φέρον τοϋ κράτους, πολλάκις δέ καί τό ίδιον, ένεκολποΰντο ότέ 
μέν τοϋτο, οτε δ’ εκείνο τών έν τή βασιλευούσν) έποικούντων 
ιταλικών φυλών, και ασφάλειαν μειζονα καί δικαιώμ,ατα πλείω 
εις αυτό χορηγοϋντες. Ά λ λ ’ ή λεπτομερής εκθεσις τών διαφόρων 
περιπετειών τής γενουηνσίας άποικίας καί τών αρχικών αυτής 
σχέσεων πρός τούς βυζαντινούς άπέχει τοϋ ήμετέρου σκοποϋ, 
ουδ’ είναι εύπεριληπτος. 'Υπέστησαν άλλως καί οί Γενουήνσιοι 
την κοινήν τύχην πάντων τών ξένων έπηλύδων, καί ώς τό πλεΐ- 
στον προετιμ-ώντο αυτών οί Ενετοί, ών ή μείζων ισχύς καί ή 
γενικιυτέρα κατα την ’Ανατολήν έξάπλωσις καθίστανε στενωτέ- 
ρας τάς σχέσεις αυτών πρός τούς βυζαντινούς. Ά λ λ ’ έπελθούσης 
τής τετάρτης σταυροφορίας, ής σπουδαίως οί 'Ενετοί μετέσχον, 
και άλούσης τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Λατίνων, έψυ- 
χρανΟησαν αι σχεσεις τών εν αυτή 'Ενετών πρός τούς βυζαντι
νούς φυγαδας οτε δε Μιχαήλ δ Παλαιολόγος, αύτοκράτωρ τής 
Νικαίας, προητοίμαζε τήν κάθοδον αύτοϋ τώ  1 2 6 1  καί έπο- 
λιόρκει την βασιλεύουσαν, εύρεν άντίστασιν φανεράν καί άπ’ αυ
τών τών 'Ενετών. ’Εκ τοΰ έπισφαλοΰς τούτου σημ.είου τών σχέ
σεων έπωφελούμενοι οί φυσικοί τών 'Ενετών άντίπαλοι Γενουήν- 
σιοι έπεμψαν έκ Γενούης πρός τον αύτοκράτορα τής Νικαίας

1) L o d o v i c o  S a u l  i, Della colonia dei Genovcsi in Galala. 
Torino 1 8 3 1 .  Tom. I. σελ. 1 9  κ. I.— Le colonie commercial! degli 
Ilaliani in Oriente nel medio evo, dissertazioni del prof. G. 
II e y d recate in Italiano dal prof. G. M ü 11 c r. Venezia e To
rino. MDCCCLXVI—VIII. Vol. I. σελ. 55.
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πρεσβευτάς τόν Γουλιέλμον Βισκόντην καί Γουαρνιέρον Giudico, 
ούς δ Παλαιολόγος ευμενέστατα ύπεδέχθη καί προήλθε μ ετ’ αυ
τών εις σύμβασιν, καθ’ ήν γινόμενος κύριος τής Κωνσταντινου
πόλεως έμελλε νά δώσνι αύτοΐς ύπό τινας ορούς τήν άδειαν τοϋ 
διαπλέειν τόν Εϋξεινον Πόντον καί νά παραδώσνι τήν Σμύρνην, 
έν Κωνσταντινουπόλει δέ τήν έκκλησίαν καί τό μέγαρον τά  κα- 
τεχόμενα ύπό τών 'Ενετών Κατόπι δε νέοι πρεσβευται αν- 
τηλλάγησαν μ.εταξύ τοϋ Παλαιολόγου και τής πολιτείας τών 
Γενουηνσίων, καί αί συνθήκαι έπεκυρώθησαν μετά μικρών μετα
βολών. Μετά δέ τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών 
έκ Νικαίας φυγάδων δ Παλαιολόγος, άνταμείβων τήν πίστιν τών 
Γενουηνσίων, οϋς τινες, έπί άμφιβόλων διϊσχυριζόμ.ενοι, παραδέ
χονται καί ώς βοηθήσαντας αύτώ πρός άνάκτησιν τής βασιλευού- 
σης 2), παρεχώρησε μέν αύτοΐς τό έν τή πόλει μέγαρον τών 
'Ενετών, πρός τοίς άλλοις δ ’ έπέτρεψεν αύτοΐς εις κατοικίαν τόν 
Γαλατάν* κ α ί σ φ ισ ιν  ά ν τ ιπ έ ρ α ν  περί τόν το ϋ  Γ α λ ά τ ο υ  
τό π ο ν  ά π ο ν έ μ ε ι χω ρίον ε ις  ο ίκ η σ ιν  χ α ρ ισ ά μ ε ν ο ς  αό- 
το ΐς  κ α ί τή ν  τ ή ς  έμ π ο ρ ία ς  ύπ εσχ ημ .ένη ν α τ έ λ ε ια ν ,  
κατά τόν Νικηφόρον Γρηγοράν 3). Συνέβη δέ ή παραχώρησις αϋτη 
κατά μέν τόν Γρηγοράν 4) έν έτει 1 2 6 1 ,  όλίγω μετά την αλω- 
σιν, κατά δέ τάς όρθάς παρατηρήσεις καί έπανορθώσεις τοΰ
Heyd *) τ Φ 12 6 7 .

Κεϊται δέ δ Γαλατάς απέναντι τοϋ Βυζαντίου, άφ’ ού χωρί
ζεται διά τοϋ Κερατίου κόλπου, έν θέσει εύφροσύνω μέν και γοη
τευτική, λίαν δέ καταλλήλω πρός έφόρμησιν καί έμπορικάς έρ- 
γασίας. Ή δέ φυσική αύτοϋ θέσις παρέσχεν αύτώ τό όνομα Π έ- 
ραν, οίονεί άντιπέραν μέρος τής κυρίας πόλεως, τώ δ’ όνόματι
τούτω ιδία έκαλεΐτο δ Γαλατάς ύπό τών Λατίνων 6).

1) L. Sauli, tom. I. σελ. 60.
2j Πρβλ. L. S a u l i ,  tom. I. σελ. 62.
3) Νικηιρ. Γρήγορά;, IV, 5. 49.
4) Έ νθ. άν.
5) Heyd, Vol, I. σελ. 329.
G) Ileyd, Vol. I, σελ. 3 3 1 .  *181 καί τήν αυτόθι παραπομπήν ι ΐ ;
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Οί Γενουήνσιοι, άποκαταστάντες έν τω  Πέραν, είχον μέν τδ 
κατ’ άρχάς πολλούς περιορισμούς παρά των βυζαντινών, οϊτινες 
μάλιστα τδν Γαλατάν ατείχιστου αύτοΐς παρέδωκαν, κατ’ ολί
γον όμως, έπωφελούμενοι τδ μέν έκ πολέμων των βυζαντινών 
κατ’ αλλοφύλων, το δ’ έξ εμφυλίων του έτοιμορρόπου κράτους 
σπαραγμών, ηύξήθησαν εις δύναμιν και πλούτον. Ό μέν χώρος 
έτειχίσθη παρ’ αυτών, αί δέ οίκίαι δίκην φρουρίων ώχυρώθησαν, 
εως τέλος διά την αυτών υπεροχήν καί τών βυζαντινών την άδυ- 
ναμίαν καί εις φανερόν προς αυτούς ενίοτε πόλεμον κατέστησαν.

Ούτως δτέ μέν δολιευόμενοι τούς βυζαντινούς, ότέ δέ μετ’ αυ
τών είρηνεύοντες, δτέ μέν τά  του ένος, δτέ δέ τά  του άλλου έν 
διαμάχαις φρονούντες συνωδά τω ίδίω συμφέροντι, κατώρΟωσαν 
νά διατηρήσωσι συνεχή ευημερίαν μέχρι τών αποφραδών ημερών 
τής άλώσεως, οτε συνυποστάντες τής πολιορκουμένης πόλεωςτήν 
τύχην, συνυπετάγησαν μετ’ αυτής ύπδ τδν Τούρκον, άξιωθέντες 
ούχ ήττον ύπδ τού νικητού επιεικών ορών ύπάρξεως καί διαμονής.

Τοιαΰτα έν όλίγοις έκ τής πολυμερούς ιστορίας τής έν τω  Πέ
ραν αποικίας τών Γενουηνσίων οσα έθεωρήσαμεν άναγκαιότατον 
νά συνοψίσιυμεν ένταύΟα πρδς διαφώτισιν τών κατωτέρω δημο- 
σιευομένων νομισμάτων.

Είναι γνωστά τά  νομίσματα τά  κοπέντα ύπδ τών Γενουην
σίων έν ταίς αύτών άποικίαις, Θεοδοσία (Καφφά) τής ταυρικής 
χερσονήσου, Άμμοχώστω τής Κύπρου καί Χίω, ’Αλλά νομί
σματα κοπέντα έν Πέραν δέν είναι γνωστά, ούδ’ έφαίνετο πιθα- 
νδν δτι έκόπησαν νομίσματα ύπδ Γενουηνσίων έν άποικία αύτών 
κειμέννι απέναντι αυτού τού Βυζαντίου. Ό περιφανής κ. Prom is1) 
έν τή περι τών νομισμάτων τής Χίου άξιολόγω αυτού πραγμα
τεία, έξετάζων έν τίσιν άποικίαις τών Γενουηνσίων ήτο δυνατή ή 
ύπαρξις νομισματοκοπείου, ιδού πώς έκφράζεται περί τού Πέ-

Clavijo. Πρβλ. Β υ ζ α ν τ ί ο υ ,  ή Κωνσταντινούπολή κτλ. τό;χ. Β'. 
σ. 35 .

1) La zccca di Scio durante il dominio dciGenovcsi. Torino 
MDCCCLXV. σελ. 43 .
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ραν* «Αί δέ άποικίαι, έν αίς διά τήν σπουδαιότητα αύτών ητο 
» δυνατή ή ύπαρξις νομισματοκοπείου, περιορίζονται εις τδ Πέ- 
» ραν, τήν Θεοδοσίαν, τήν ’Αμμόχωστον καί τήν Χίον. Ά λ λ ’ έν 
» μέν τή πρώτνι τούτων βεβαίως δέν ύπήρχε νομισματοκοπεΐον, 
» έπειδή ουδέποτε ήΟελον οί 'Έλληνες αύτοκράτορες άνεχΟή, ίνα 
»ξένοι έν προαστείω τής πρωτευούσης αύτών ποιώνται χρήσιν 
» τοιούτου δικαιώματος, τού δποίου άλλως ούδε γίνεται μνεία 
» έν τοΐς έγγράφοις δι’ ών έκεΤνοι έπέτρεψαν τοΐς Γενουηνσιοις 
»τήν αυτόθι οίκησιν* κ,ατά ταύτα  ούδέν νόμισμα μέχρι τούδε 
» γινώσκεται παρέχον πως τεκμήριον εις τοιαύτην άπόδοσιν.»

Ά λ λ ’ ο,τι ούτε έκ τής ιστορίας γινώσκομεν, ούτε έκ τών συν
θηκών δυνάμεθα νά μάθωμεν γίνεται γνωστδν έκ δύο νομισμά
των, παρ’ ημών ένταύθα τδ πρώτον δημοσιευόμενων, έξ ων κα- 
ταδείκνυται ότι οί Γενουήνσιοι έξήσκησαν καταχρηστικώς και εν 
Πέραν τδ δικαίωμα τού κόπτειν νομίσματα. Τά νομίσματα δέ
ταύτα  είναι τά  έξής*

1. F. ΜΑ. MEDIOLA. D. ET COIS. ΙΑ. (Fil ippus Maria  
Mediolani dux et communitat is  J anuae ) .  Ά γιό ς τις, 
ίσως δ απόστολος Ιΐέτρος, όρθιος, κρατών τή  μέν άριστερά 
βιβλίον, τή δέ δεξιά σημαίαν ήν παραδίδει εις τδν πρδ αυτού 
γονυπετή δούκα. Παρά τω  δόρατι DVX στυληδδν, κάτωθι 
δέ τού δόρατος μέγα Ρ γοτθικόν.

Όπ. S U .  T. ΧΡΕ. DAT. Q. TV. REGIS. 1STE. 
DVCAT (Sit tibi Cliriste datus,  quem tu regis is le 
ducatus).  Ό Ιησούς έν κύκλω έλλειπτικώ, τή μέν ανυψω
μένη δεξιά ευλογών, τή δέ αριστερά κρατών τδ εύαγγέλιον.



Καί πρός μέν τά δεξιά πέντε αστέρες, τέσσαρες δέ πρός τά  
αριστερά.— Χρυσός.
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2 . 1 .  C.DVX ΙΑΝ (Thomas CampolYegoso Dux Januae) .
Ο «φος Λαυρέντιος όρθιος, κρατών τή μέν άριστερά βιβλίον, 

τή δέ δεξιά σημαίαν ήν παραδίδει εις τόν πρό αυτού γονυ
πετή δούκα. ’Όπισθεν τού άγιου S. LA VU ΕΤΙ, παρά δέ τώ
δόρατι DVX στυληδόν, κάτωθι δέ τού δόρατος μέγα Ρ γοτ
θικόν.

Ό π. SIT. T . ΧΡΕ DAT Q. REGIS ISTE DVC. Ό
Ιησούς έν κύκλω έλλειπτικώ, τή μ.έν άνυψωμένη δεξιά ευλο

γών, τή δέ άριστερά κρατών τό ευαγγέλιον. Καί πρός μέν τά  
δεξιά πέντε άστέρες,τέσσαρες δέ πρός τά άριστερά.— Χρυσός.

Τά περιγραφέντα νομίσματα είναι έντελής άπομίμησις ή μάλ
λον̂  παραποίησις τών χρυσών δουκάτων τής Ένετίας· διαφέρουσι 
δ ’ έκείνων^τό μέν κατά τάς έπιγραφάς καί τήν άντικατάστα- 
σιν τού έπι τών ένετικών συνήθους αγίου Μάρκου διά τού άγιου 
Λαυρέντιου, ^πάτρωνος τής Γενούης, τό δέ κατά τήν ποιότητα 
τού χρυσού οστις δέν είναι άπεφθος ώς έν έκείνοις, άλλά μ ετ’ άρ- 
γυρου κεκραμένος. Και τό μέν φέρει τό όνομα τού Φιλίππου Μα
ρία Βισκόντη, δουκός τών Μεδιολάνων, δστις ήτο καί κυρίαρχος 
τής Γενούης άπό τού 14 2 1  μέχρι τού 14 3 6 , τό δ ’ έ'τερον τό 
ονομα τού Θωμά Φρεγόζου, δουκός τής Γενούης άπό τού 1 4 3 6  
μέχρι τού 14 4 3 . Ώς δ’ έν τοΐς χρυσοΤς δουκάτοις τής Χίου τό 
κάτω^του δόρατος μέγα S, αρκτικόν τού ονόματος S ii, χαρα
κτηρίζει οτι έκόπησαν έν Χίω, ούτω καί τό έν άμφοτέροις τοΐς 
ά'νω περιγραφεΐσι νομίσμασιν έν τή αυτή θέσει γοτθικόν Ρ, άρ- 
κτικόν τού ονόματος Pera, χαρακτηρίζει ότι ταύτα  έκόπησαν
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έν Πέραν. Τά χρυσά λοιπόν δουκάτα τού Πέραν είναι άπαράλ- 
λακτα ώς τά  τής Χίου' έπειδή δέ διάφορα συμπεράσματα έκ 
τής παραβολής άλλήλων καί έξετάσεως έξάγονται, έξετάσωμεν 
ένταύθα καί τά  έν Χίω κοπέντα ύπό τών Γενουηνσίων δουκάτα.

Μετά τήν έν έ'τει 134G  ύπό τών Γενουηνσίων άλωσιν τής 
Χίου οί έν τή  νήσω ταύτη έγκαθιδρύσαήτες τήν έξουσίαν των 
Ίουστινιάναι συνέστησαν ευθύς άπ’ άρχής νομισματοκοπεΐον, 
έξ ου εχομεν συνεχή σειράν νομισμάτων μέχρι τής ύπό τφν  
Τούρκων άλώσεως τής νήσου. Τά παλαιότερα νομίσματα τής 
Χίου είναι άργυρά ή έκ κράματος* κατά τάς άρχάς όμως τού 
δεκάτου πέμπτου αιώνος ή'ρξαντο νά κόπτωσι καί χρυσά, πα- 
ραποιούντες τά  δουκάτα τής Ένετίας. Τά μέχρι τούδε γνωστά 
χρυσά δουκάτα τής Χίου φέρουσι τά  ονόματα τών έξής δουκών 
τής Γενούης*

ΘΩΜΑ ΦΡΕΓΟΖΟΥ, δουκεύσαντος άπό τού 1 4 1 5 — 1 4 2 1 .
» » » » » 1 4 3 6 — 14 4 3 .

ΙΑΝΝΟΥ ΦΡΕΓΟΖΟΥ, » » » 1 4 4 7 — 1 4 4 8 .
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΦΡΕΓΟΖΟΥ, » » » 1 4 4 8 — 14 5 0 .
ΠΕΤΡΟΥ ΦΡΕΓΟΖΟΥ, » » » 1 4 5 0 — 14 5 8 .

Πρός δέ τούτοις εύρηται καί §ν φέρον τήν έπι- 
γραφήν :

COMVE ΙΑΝνΕ,όπερ πρέπει νά έκόπη μεταξύ
τού 1 4 5 8 — 1 4 6 1 .

I
Τών έπί τών νομισμάτων τής Χίου άπαντωμένων δουκών δ 

πρώτος, δ Θο/μάς Φρεγόζος, έξελέχθη τρις δούξ τής Γενούης, 
τό μέν πρώτον τώ 1 4 1 5 ,  δουκεύσας μέχρι τού 1 4 2 1 ,  τό δέ 
δεύτερον τώ  1 4 3 6  άρξας μέχρι τού 14 3 7 , οτε διακοπείσης έπι 
μίαν ημέραν τής άρχής αυτού έξελέχθη τό τρίτον, ϊθύνας τά  τής 
πολιτείας μέχρι τού 14 4 3 .

Ό κ. Promis, έκδούς τό πρώτον τού Θωμά Φρεγόζου χρυ- 
σούν δουκάτον, λέγει οτι είναι άδύνατον ν’ άποφανθή εις τίνα  
τών τριών περιόδων καθ’ ας έδούκευσεν δ ρηθείς δούξ έκόπη τό



ύπ’ αύτοϋ έκδοθέν νόμισμα *)’ ό δέ κ. Caucich 2), δηαοσιεύ- 
σας μετά ταΰτα έτερον δουκάτον τοΰ αύτοϋ δουκός, φρονεί οτι 
τό μέν ύπό τοΰ κ. Promis έκδοθέν έκόπη έν τή πρώτνι δου- 
κεία, τό δέ ύφ’ έαυτοϋ έν τή  δεύτερα ή τή τρίτγ. Σημειωτέον 
δέ ότι τά  δύο ταϋτα  δουκάτα διαφέρουσιν άλλήλων, καθ’ οσον τό 
μέν πρώτον φέρει τήν έπιγραφήν T. DVX IANVE καί έν τώ  
όπισθεν SIT. T. ΧΡΕ DAT Q TA REGIS ISTE DVCAT, 
ώς τά  δουκάτα τής Ένετίας, τό δέ T. D, CAMPOFRE καί 
κάτω τοϋ δόρατος μέγα S, έν δέ τώ  όπισθεν είναι μεταλλα
γμένη ή έπιγραφή οϋτω* GLORIA I EXCELS. DEO. ET I 
TERRA PA. (Gloria in excelsis Deo et in terra pax).

"Ινα σαφηνισθή τό ζήτημα τοϋτο, οφείλω ν’ αναφέρω οτι πρό 
ενός έτους απέκτησα εν Σμύρννι τέσσαρα ταύτοχρόνως χρυσά 
δουκάτά* τούτων έν μέν ήτο τό άνωτέριο ύπ’ άριθ. 1 περιγρα- 
φεν τοϋ Πέραν, έν έτερον τοΰ Θωμά Φρεγόζου τής Χίου, μόνον 
κατα τ ι γράμμα διαφέρον τοϋ έκδοθέντος ύπό τοΰ κ. Promis, 
και δυο αλλα τοϋ αύτοΰ κράματος καί τής αύτής τέχνης, άτινα 
είναι έντελης παραποίησις τών δουκάτων τής Ένετίας, καί τών 
οποιοιν τό μεν φέρει τό όνομα τοϋ δουκός ’Αντωνίου Βενερίου 
( 1 3 8 2  1400 ), τό δέ τό τοϋ Θωμά Μοκενίγου ( 1 4 1 4 —
1423). Μετέπειτα δέ απέκτησα έν Κωνσταντινουπόλει τό άνω 
ύπ’ αριθμόν 2  περιγραφέν δουκάτον τοΰ Πέραν μετ’ άλλου τινός 
φέροντος S. PETRVS. D. MEDIOLANI, πρό τινων δέ μη
νών μοι άπεσταλησαν τά  έκτυπα και τριών άλλων δουκάτων 
τής Χιου, άτινα άτυχώς δέν ήδυνήθην ν’ άποκτήσω καί άγνοώ 
εις τίνος χείρας περιήλθον. Έκ τών τριών τούτων τό ρ.εν ήτο 
τοΰ Θωμά Φρυγόζου, άπαράλλακτον ώς τό δημοσιευθέν ύπό 
Caucich, τα δέ δύο άλλα άνέκδοτα, ών τό μέν τοϋ Ίάννου 
Φρεγόζου φέρον τήν έπιγραφήν S. LAVRETL IANVS D. C. 
F . ,  τό δέ LAVRENTI COW VE ΙΑΝ VE, όπερ, ώς είπον άνω-
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1) Promis, ένθ. άν. σ. 44.
2) Έ ν τω Bullettino di numismática Italiana. Serie Ima 18GG — 

18G7. σελ. 23 .

τέρω, πρέπει νά έκόπη μεταξύ τοΰ 1 4 5 8  καί 14G 1, 0τε ή 
Γένουα ύπέκειτο εις τούς βασιλείς τής Γαλλίας 1).

’ΐδού λοιπόν ο,τι έκ πάντων τούτων συμπεραίνομεν*
Α'.) "Οτι τά  πρό τοϋ Θωμά Φρεγόζου κοπτόμενα έν Χίω  

χρυσά δουκάτα ήσαν παραποίησις έντελής τών δουκάτων τής 
Ένετίας καί έφερον τά  ονόματα τών δουκών τής πόλεως ταύ-  
της, ώς άποδείκνυται έκ τών έν τή  συλλογή μου δύο δουκά
των τοϋ ’Αντωνίου Βενερίου καί τοϋ Θωμά Μοκενίγου, τοϋ άνα- 
βάντος επί τόν δουκικόν τής Ένετίας θρόνον έν έτος πρό τής 
άναγορεύσεως τοϋ Θιομά Φρεγόζου.

Β'.) "Οτι έπί τής πρώτης δουκείας τοΰ Θωμά Φρεγόζου ήρ- 
ξαντο τό πρώτον έγχαράττοντες έν Χιιρ έπί τών δουκάτων τό 
όνομα τοϋ δουκός τής Γενούης, καί οτι τά  έν τή πρώτη δου- 
κεία τοϋ ρηθέντος δουκός κοπέντα είναι τά  φέροντα έν μέν τώ  
έμπροσθεν τήν έπιγραφήν T. DVX 1ANVE άνευ τοϋ S, έν δέ 
τώ όπισθεν τήν έπιγραφήν τοϋ δουκάτου τής Ένετίας S U  Τ. 
ΧΡΕ κτλ.

Γ'.) "Οτι τά  δουκάτα τά  φέροντα τόν άγιον Πέτρον καί τήν
έπιγραφήν D. MADICM A, ή D. MEDIOLA, ή D. MEDIO
LANI (Dux Mediolani) ,  άτινα έσφαλμένως ύπό μέν τοϋ 
Schweitzer 2) αποδίδονται εις Ίωάννην Βισκόντην, ηγεμόνα 
τών Μεδιολάνων ( 1 3 4 9 — 1354), ύπό δέ τοϋ κ. Βικεντίου 
Promis 3) θεωροϋνται ώς κοπέντα ύπό αγνώστου τινός ’Ιταλού 
ήγεμόνος έν πόλει τινί ή νήσω τής ’Ανατολής, οτι ταϋτα, λέ- 
γομεν, είναι δουκάτα κοπέντα άπό τοϋ έτους 1 4 2 1  μέχρι τοϋ 
1 4 3 6 , οτε έκυριάρχει τής Γενούης ύ δούξ τών Μεδιολάνων Φί
λιππος Μαρίας Βισκόντης.

Δ'.) Φρονοϋμεν οτι έπί τών τελευταίων χρόνων τής κυριαρ

1} Τών δύω τούτων ανεκδότων νομισμάτων θελομεν δημοσιεύσει τάς 
εικόνας μετά καί άλλων ανεκδότων νομισμάτων τής Χ(ου.

2) Notizie peregrine di Numismática e d’Arclieologia. Decade 
Terza. Trieste. 1 8 ϋ 6  σελ. 6 3  κ. έ.

3; Tavole sinoUiclie dclle monclc ballule in Italia e da Ita
lian! all’cslero. Torino MDCCCLXIX. σελ. 119.
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χίας του Φιλίππου Μαρία Βισκόντη έν Γενούν] ήρξαντο οί έν 
Πέραν Γενουνίνσιοι κόπτοντες δουκάτα κατά τό σύστημα των 
έν Χίω, τότε δε πρώτον έπ! [/.έν των έν Πέραν κοπτομένων 
έτέθη πρός διάκρισιν το αρκτικόν Ρ, έπί δέ των έν Χίω τό 8 , 
το δποιον και φαίνεται έπικεχαραγμένον έφ’ όλων των κατόπιν 
έν Χίφ κοπέντων δουκάτων. Υπάρχει λοιπόν έλπίς να εύρεθώ- 
σιν οίίτω και νομίσματα του Πέραν φέροντα έπιγεγραμένον τό Ρ 
και τα  ονόματα των δουκών τής Γενούνις, άτινα άναγινώσκο- 
μεν έπί των δουκάτων τής Χίου" δέν είναι δέ άφ’ ετέρου άπί- 
θανον να εύρεθώσιν έφεξής και δουκάτα φέροντα είτε τό δνομα 
του Φιλίππου Μαρία Βισκόντη, ώς τό έτερον των περιγραφέν- 
των του Πέραν, είτε και απλώς 1). Μ Ε ΰ Ι Ο ί Α Μ ,  έν οίς νά 
ύπάρχ·/] τό 8 ώς διακριτικόν του νομισματοκοπείου Χίου.

νομίζομεν, δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν εις 
την δευτέραν ή τάς άρχάς τής τρίτης δουκείας του Θωμά Φρε- 
γοζου τά  δουκάτα τά φέροντα τό διακριτικόν γράμμα Ρ ή β  
καί έν τώ όπισθεν την έπιγραφήν βΓΓ. Τ. ΧΡΕ κτλ. τών δου
κάτων τής Ένετιας, εις τά τέλη δέ τής τρίτης δουκείας τά  
εχοντα δια πλειοτέρων στοιχείων έπιγεγραμμένον τό δνομα του 
δουκος και έν τώ όπισθεν μετηλλαγμένην την έπιγραφήν εις την 
(¿ΕΟίΙΙΑ ΙΝ ΕΧ Ε Ε ίδΙβ  κτλ. ήτις καί εΰρηται έπί πάντων 
τών δουκάτων τών κατόπι δουκών.

Τοιαυτα τά δύο σπουδαιότατα καί τέως άνέκδοτα νομίσμα
τα  τής έν Πέραν άποικίας τών Γενουηνσίων καί τά  διάφορα συμ
περάσματα, εις ά άγει ήμάς ή έπ’ αυτών μελέτη καί ή έν πα
ραβολή πρός ταϋτα έξέτασις τών δουκάτων τής Χίου.

Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

ΓΙΕΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (*)

νΐδωμεν λοιπόν νυν πώς δυνάμεθα νά παραστήσωμεν εΐκονι- 
κώς πάντα τά χρώματα κατά τον Έλμχόλτζιον, τροποποιή- 
σαντα καί συμπληρώσαντα την πρός τούτο εικονικήν κατα
σκευήν του Νεύτωνος.

Κατασκευάζομεν τρίγιυνον, εις του δποίου τάς κορυφάς θέτο- 
μεν τά  τρία χρώματα, τό έρυθρόν, τό πράσινον καί τό ίόχρουν* 
είτα θέτομεν περί τήν περίμετρον του τριγώνου μεταξύ του έρυ- 
θρού καί πρασίνου κατά σειράν τό κροκοβαφές καί τό κίτρινον, 
μεταξύ δέ τού πρασίνου καί ίοχρόου τό κυανοΰν, καί μεταξύ 
ίοχρόου καί έρυθροϋ τό πορφυροϋν.

Ή άπό τού ένός εις τό επόμενον χρώμα μετάβασις γίνεται 
δι’ όλων των μεταξύ άποχρώσεων, ώς λ. χ. μεταξύ πρασίνου 
καί κυανού του κυανοπρασίνου δι’ δλων αυτού τών αποχρώσεων, 
ών V) μέν πλησιεστέρα πρός τό πράσινον πλησιάζει πρός τοΰτο 
μάλλον* καθόσον δέ πλησιάζομ,εν πρός τό κυανοΰν, πλησιάζει 
πρός τούτο. Οΰτω θέλομεν έχει περί την περίμετρον του τριγώ
νου πάντα τά  κεκορεσμένα χροίματα. Έν τώ μέσω του τριγώ
νου τοποθετούμεν μικρόν λευκόν κύκλον* καθόσον δέ βαίνομεν άπό 
της περιφερείας πρός τον κύκλον αυτόν, τοποθετουμεν τάς άπό του 
γρώματος, άφ’ ου άναχίορούμεν, πρός τό λευκόν άποχρώσεις αυ
του. Ούτως άπό τού ερυθρού πρός τό λευκόν θέλομεν θέσει τό έρυ- 
θρόλευκον δι’ δλων αυτού τών άποχρώσεων πρός τό λευκόν. Έπι 
τού τριγιονου λοιπόν τούτου θέλομεν έχει, πλην τών κεκορεσμένων 
χρωμάτων, και πάσας τάς πρός τό λευκόν άποχρώσεις αυτών. 
Έν τί) παραστάσει ταύττ) διά λόγους, ους συντομίας χάριν πα- 
ραλείπομεν, ή τού πρασίνου κορυφή είνε κατά τ ι πεπιεσμένη

(*) Σύνέχεία καί τέλος* ίδε τό προηγούμενον ά. τεύχος·
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καί ό λευκός κύκλος δεν εύρίσκεται έν τώ  μέσω ακριβώς του 
τριγώνου.

’Εν τή παραστάσει ταύτν) των χρωμάτων έλάβομεν ύπ ’ δψιν 
μόνον τήν ώς πρός τά απλά τού φάσματος χρώματα άπόχρωσιν 
αυτών και τον κόρον, ούχ'ι όμως καί τήν λαμπρότητα. Προς 
παράστασιν λοιπόν καί ταύτης δυνάμεθα νά φαντασθώμεν πυ
ραμίδα, βάσιν εχουσαν τό άνω τρίγωνον καί άνωθεν περα- 
τουμένην εις μέλαν. Έν ταις άπό της κορυφής πρός την βάσιν 
παραλλήλαις ταύτ/] τομαις της πυραμίδος την Οέσιν τού λευ
κού κύκλου της βάσειυς κατέχουσι κύκλοι φαιοί, οίτινες πλη- 
σιάζουσιν επί μάλλον τό μέλαν, καθόσον ή τομή είνε πλησιεστέρα 
πρός την κορυφήν* την δέ Οέσιν έκάστου απλού χρώματος τής 
βάσεως κατέχει ήττον λαμπρόν χρώμα, έχον τό αυτό μέν μή
κος τού κύματος πρός τό τού άντιστοιχοΰντος τής βάσεως, λαμ.- 
πρότητα όμως άνάλογον τού φαιού τής τομής δίσκου πρός την 
τού λευκού τής βάσεως. Ούτω τά χρώματα ταυτα είνε τά ήτ
τον λαμπρά συστατικά χρώματα τού άτονωτέρου λευκού (φαιού), 
τού διά τού έν τώ κέντρω φαιού κύκλου παριστανομένου, ένω 
έν τή βάσει είνε τά συστατικά τού λευκού. Έπαναλαμβάνο- 
μεν δέ καί πάλιν, οτι τό αυτό άπολύτως χρώμα κατά τον διά
φορον φωτισμόν, μέ τον όποιον βλέπομ,εν τά άντικείμενα, φαί
νεται διάφορον. Ούτω τό κατά τήν ήμ,έραν ώς βαΟυπράσινον Οεω- 
ρούμενον, τό εσπέρας, αν ήτο δυνατόν νά τό ίδωμεν έχον τήν 
αυτήν λαμπρότητα, ήν είχε τήν ημέραν, 6ά έφαίνετο λαμπρόν 
πράσινον σχετικώς πρός τον ασθενή φωτισμόν τών άλλιον αντι
κειμένων* έπειδή όμως βλέπομεν καί αυτό μέ τόν αυτόν άσΟενή 
φωτισμόν, έκλαμβάνομεν καί πάλιν αυτό ώς βαΟυπράσινον, διότι 
τό συγκρίνομεν πρός τό έκάστοτε ώς λευκόν Οειυρούμενον καί 
τά συστατικά αυτού.

Τά μεταξύ τής περιμέτρου έκάστης τομής καί τού φαιού 
κέντρου κατέχουσιν αί μετά τούτου αναμίξεις αυτών, καί πλη- 
σιάζουσιν έπί μάλλον καί μάλλον τό φαιόν τής διατομής, κα
θόσον βαίνουσιν άπό τής περιμέτρου πρός τόν δίσκον αυτής. 
Ούτω, Οέλομεν έχει έπί τής έπιφανείας τής πυραμίδος άντί λ. χ.

τού πρασίνου, πράσινον έπί μάλλον άσθενές καί βαθύ, πλησιάζον 
κατά τά  άνω τής πυραμίδος πρός τό μέλαν πράσινον* άπό έκά
στης δέ περιμέτρου πρός τόν φαιόν κύκλον θά εχωμεν φαιοπρά
σινα. Καθόσον ‘όμως ή λαμπρότης τών χρωμάτων έλαττούται, 
κατά τοσοΰτον ή διάκρισις τών αποχρώσεων γίνεται δυσκολω- 
τέρα* διότι έν γένει ή διάκρισις καί σύγκρισις τών διαφόρων έν- 
τυπώσεων είνε ασφαλής κατά τάς μεσαίας βαθμίδας τής έντά- 
σεως τών έρεθισμών, οιτινες προξενούσιν αύτάς.

Πριν προβώμεν εις τήν σύντομον έξήγησιν δπτικών τινων φαι
νομένων διά παραδοχής τριών ειδών οπτικών νεύρων, προσθέτο- 
μεν τήν έξης σπουδαίαν παρατήρησιν, ην όμως ή ύπόθεσις τού 
Έλμχολτζίου εξηγεί.

Έστωσαν δηλαδή δύο φώτα διαφόρου χρούματος, λ. χ. έρυ- 
θρόν καί κυανοΰν, έμποιούντα ήμϊν τήν έντύπωσιν ίσης έντάσεως. 
Έάν έκάστου τών φώτων τούτιυν μ,εταβάλωμεν έξίσου τό ποσόν 
(και τούτο κατορθοΰται, έάν βλέπωμεν τά  φώτα διά μέσου άνοίγ- 
ματος, τό όποιον δυνάμεθα νά αύξήσωμεν ή έλαττώσωμεν κα
τ ’ αρέσκειαν), αί έντάσεις τών δύο φώτων δέν θά φαίνωνται 
πλέον αί αύταί. Καί έάν μέν αύξήσωμεν τό ποσόν τών φώτων 
έξίσου, θά φαίνεται λαμπρότερον τό έχον μακρότερον κύμα, δη
λαδή εις τά  ανωτέρω δύο χρώματα τό έρυθρόν* έάν δ’ έλαττώσω- 
μ.εν αυτά, Οά φαίνεται λαμπρότερον τό έχον μικρότερον κύμα, δη
λαδή τό κυανοΰν. Εντεύθεν επεται οτι αί έντυποόσεις τών διαφόρων 
χρωμάτιυν δέν έξαρτώνται κατά τόν αυτόν τρόπον έκ τού ποσού 
τού φίυτός, άλλά διαφόρως κατά τά  διάφορα χρώματα. Τούτο έξη— 
γείται διά τής παραδοχής οτι τά  διά τά τρία αρχικά χρώματα κα
τάλληλα νεύρα διατίθενται διαφόρως, άναλόγως τού ποσού τού 
φωτός, τό όποιον ερεθίζει έκαστον αυτών.

"Ας ζητήσωμεν λοιπόν νΰν τήν έξήγησιν οπτικών τινων φαι
νομένων διά τής ύποθέσεως τού Έλμχολτζίου.

‘‘Όταν ή έ'ντασις φωτεινής τίνος πηγής αύξάντ;, τότε τό χρώ
μα αυτής τείνει πρός τό λευκόν. Ό λόγος τού φαινομένου τού
του είνε ότι δι’ έκάστου χριόματος ερεθίζονται διάφορα μέρη του 
οπτικού νευρικού συστήματος* καί τά  λοιπά όμως μέρη, άλλ’ εις
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κατώτερον βαθμόν, συνερεθίζονται. Έάν λοιπόν ή εντασις τοϋ φω
τός αυξάνη, τείνει ό ερεθισμός τών τριών διαφόρων ειδών τών νεύ
ρων νά έξισωθή, ή τουλάχιστον νά γίνεται έπαισθητός καί τών μή 
Οπό τού χρώματος τής φωτεινής είδικώς έρεθιζομένων' όθεν διά 
τής άναμίξεως τών τριών αρχικών χρωμάτων προξενεΐται ή έν- 
τύπωσις τοϋ λευκοΰ. 'Ως έκ τοϋ διαφόρου όμως τρόπου τής αύ- 
ξήσεως τοϋ έρεθισμοϋ τών διαφόρων ειδών νεύρων, ή άλλοίιυσις 
τοϋ χρώματος τής φωτεινής πηγής, όταν ή εντασις ταύτης αύ- 
ξάννι, είνε διάφορος κατά τά  διάφορα χρώματα. 'Όταν τό χρώμα 
τής πηγής ήνε ίόχρουν, ή δέ εντασις αυτής αύξάν/ι, ό έρεθισμός 
τών ίοχρόιυν νεύρων δέν αυξάνει τοσοϋτον, οσον ό τών πράσινων 
καί έρυθρών νεύρων' διό καί τό φώς άπό τοϋ ίοχρόου θά μεταβή 
διά τοϋ κυανού πρός τό λευκόν. ’Εάν τό χρώμα τής φωτεινής 
πηγής ήνε έρυθρόν, αυξανούσης τής έντάσεως αυτής, θά έρεθι- 
σθώσιν έ'τι έντονώτερον τά έρυθρά νεύρα' θά έρεθισθώσιν όμως καί 
τά  πράσινα, όλιγώτερον δε τα  ιοχροα' οθεν θα τειν·/) προς το λευ- 
κοκίτρινον, τό προξενούμενον διά τοϋ συγχρόνου έρεθισμοϋ τών 
έρυθρών καί πρασίνοιν νεύρων και ολίγον τών ίοχρόιυν.

"Ετερον φαινόμενον, τό όποιον δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν, εινε 
τό τών συμπληρωματικών καλούμενων χρωμάτων.

’Εάν, άφοϋ παρατηρήσωμεν χρώμά τι, ιδωμ.εν λευκήν τινα έπι- 
φάνειαν, αϋτη θά δεικνύνι άπόχρωσίν τινα κατ’ άρχάς. ’Εάν λ. χ. 
μετά έρυθράν έπιφάνειαν ιδωμ.εν λευκήν, αϋτη θά μ.άς φανή ώς 
εχουσα κυανοπράσινον άπόχρωσίν. Τό κυανοπράσινον λοιπόν κα- 
λοϋμεν συμπληρωμ.ατικόν χρώμα τοϋ έρυθροϋ. Ό λόγος τοϋ φαι
νομένου τούτου είνε ό έξής. "Οταν βλέπωμ.εν έρυθρόν χρώμ.α, έρε— 
θίζονται ιδίως καί άποκάμνουσι τά  έρυθρά νεϋρα' όταν είτα ’ίδω
μεν λευκήν έπιφάνειαν, τό λευκόν προσβάλλει μ.έν καί τά  τρία 
είδη τών νεύρων, άλλά τών μ.έν έρυθρών ώς άποκαμόντίον ή αίσθη- 
τικότης είνε ήλαττωμένη, τών πρασίνιον ομ,ως καί ίοχρόων είνε 
ακμαία' όθεν ταϋτα θά έρεθισθώσιν έντονώτερον, έξ ου γεννάται 
ή κυανοπράσινος άπόχρωσις τής λευκής έπιφανείας. Συμπληρω
ματικόν λοιπόν χρώμ.α χρώματός τίνος είνε έκεΐνο, τοϋ οποίου 
ή σύγχρονος μετά τής τοϋ πρώτου έπίδρασις προξενεί τό λευ-,
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κόν, διότι διά τής συγχρόνου ταύτης έπιδράσεως συνερεθίζονται 
πάντα τά  είδη τών νεύρων καί προξενοϋσιν έντεϋθεν τό λευκόν.

Τά συμ.πληρωμ.ατικά χρώματα είνε τοϋ έρυθροϋ τό κυανοπρά- 
σινον, τοϋ κροκοβαφούς τό κυανοϋν, τοϋ κίτρινου τό ινδικόν κυα- 
νοϋν, τοϋ κυανού τό κροκοβαφές, τοϋ ίοχρόου τό κιτρινοπράσινον' 
τοϋ πρασίνου τό συμπληρωματικόν είνε τό διά τής συγχρόνου 
ένεργείας τοϋ έρυθροϋ καί ίοχρόου γεννώμενον, δηλαδή τό πορ- 
φυροϋν, τό όποιον δέν είνε άπλοΰν χρώμα.

Ένεκα τοϋ συνερεθισμοϋ όλων τών ειδών τών νεύρων, έστω 
καί άσθενοΰς, όταν παρατηρώμεν χρώμά τι, δέν βλέπομεν τά  απλά  
χρώματα έν όλω τώ  κόρω αυτών, άλλ ’ άναμεμιγμένα μετά πο - 
σοϋ τίνος λευκοΰ. "Οπως δέ τά  ίδωμεν οσον τό δυνατόν μάλλον 
κεκορεσμένα, δέον νά ίδωμεν προηγουμένως τό συμπληρωματι
κόν αύτών χρώμα, καί είτα τό χρώμα τό όποιον ιδίως θέλομεν 
νά παρατηρήσωμεν. Οϋτω πράττοντες, έρεθίζομεν τό μέρος τών 
νεύρων τό έπιφέρον τήν λεύκανσιν τοϋ ύπ’ δψιν κυρίου χρώματος, 
καί άφοϋ αυτό άποκάμν), δυνάμεθα νά ίδωμεν έν ολω αύτοϋ τώ  
κόρω τό κυρίως ύπ’ δψιν χρώμα. 'Η έντύπωσις όμως τοΰ πλή
ρους κόρου όλιγον διαρκεΐ, διότι μετ’ ολίγον άρχίζουσιν άποκά- 
μνοντα τα  νεϋρα τα  ειδικά διά τό ύπ’ δψιν χρώμα, τουναντίον 
δε αναλαμ.βανουσι την αισθητικότητα αύτών τά  τοΰ συμπλη
ρωματικού. Εινε δέ γνωστόν, οτι τά νεϋρα, όσον πλεΐον διαρκεΐ 
ο έρεθισμός, τοσοϋτον μάλλον άποκάμνουσι καί γίνονται ήττον 
ευαίσθητα’ και έάν δ έρεθισμός ·ρνε ύπερβολικός, δύνανται νά κα- 
ταστώσιν ολως άναίσθητα έπί χρόνον τινά ή καί διαρκώς.

Έκ τοΰ καμάτου τών νεύρων έξηγεΐται διά τής ύποθέσεως τοΰ 
Έλμχολτζίου τό φαινόμενον τής άπάτης ένίοτε περί τήνέκτί- 
μησιν τών χρωμάτων. Έάν λ. χ. παρατηρήσωμεν χρώμά τι, καί 
μαλιστα κεκορεσμένον, έπι μακρόν, άποκάμνουσι τά  τοϋτο ιδίως 
μεταβιβαζοντα οπτικά νεϋρα, ένώ τά  τοϋ συμπληρωματικού 
χρώματος ή ούδόλως ή ήκιστα άποκάμνουσιν. Έάν λοιπόν παρα- 
τηρησωμεν άμεσως έτερόν τι χρώμα, θά ίδωμεν τοϋτο ούχί έν 
τή συνηθει αυτοϋ άποχρώσει, διότι τά  πρός τοϋτο κατάλληλα
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ίδωμεν ερυθρόν χρώμα, θά άποκάμωσι μέν τά  έρυθρά νεύρα, Οά 
μείνωσι δ’ ακμαία τά πράσινα καί ίόχροα, τά  προξενοΰντα συ- 
νερεθιζόμενα τό κυανοπράσινον. ’Εάν άμέσως μετά τό ερυθρόν ίδω
μεν κροκοβαφές, προξενούμ.ενον διά τού συνερεθισμού τών έρυ- 
θρών καί πρασίνων νεύρων, θά ίδωμεν αυτό ή κλΐνον πρός τό κί- 
τρινον, δι’ ου ερεθίζονται εξίσου τά  έρυθρά καί πράσινα, ή καί μέ 
πρασίνην άπόχρωσιν, άν τό παρατηρηθέν έν άρχή άρχικόν χρώμα 
ήτο πολύ λαμπρόν καί παρετηρήθη έπί μακράν.

Τέλος θά ζητήσιομεν νά δώσωμεν την έξήγησιν έτέρου τινός 
φαινομένου, τής τυφλάτητος δηλαδή, δι’ ώρισμένα χρώματα. Τήν 
τύφλωσιν ταύτην θά καλέσωμεν κατά τό χρώμα έρυθράν τύ-  
φλωσιν κτλ. Συνήθιος άπαντάται ή έρυθρά τύφλωσις. Τό φαινόμε- 
νον τούτο έξηγείται, έάν δεχθώμεν οτι τό μέρος τού οπτικού 
νευρικού συστήματος, τό κατάλληλον διά τήν αίσθησιν τού έρυ— 
θρού χρώματος, ήνε άναίσθητον. Τό φαινόμενον δ ’ αυτό παρέχει 
τό μέσον πρός έτέραν ύπόθεσιν, δι’ ής ορίζεται ειδικώτερον τό 
μέρος τών οπτικών νεύρων τό κατάλληλον δι’ έκαστον τών 
τριών άρχικών χρωμάτων. Δυνάμεθα λοιπόν νά δεχθώμεν, οτι δ 
κώνος έκάστου νεύρου μεταβιβάζει έκαστον τών τριών αυτών 
χρωμάτων, άλλά διάφορον μέρος έκάστου κώνου έκαστον έξ αυ
τών. Ούτω δυνάμεθα νά δεχθώμεν, οτι ή μέν ά'κρα έκάστου νεύ
ρου μεταβιβάζει τό ίόχρουν, τό δέ μέσον τό πράσινον, ή δέ πρός 
τον ^ορμόν βάσις τό έρυθρόν. Διά τής τάξεως ταύτης εξηγείται 
ή συνήθης τύφλωσις, ή έρυθρά, διότι δυνάμεθα νά δεχθώμεν, οτι 
ή βάσις τών κώνων είνε συνυφασμένη ώς είπείν μετά τού κορμού. 
Πρασίνη τύφλωσις δεν είνε γνωστή, ή δέ ίόχρους δύναται νά 
παραχθή προσκαίρως διά τής καταπόσεως σαντονιίνης. Διά ταύ
της καθίσταται άναίσθητον τό ά'κρον τών κώνων, οθεν έπέρχεται 
ή ίόχρους τύφλωσις.

Οι την έρυθραν τυφλωσιν πάσχοντες έκλαμβάνουσι τά  ερυ
θρά άντικειμενα ως μελανα, διότι τά έρυθρά αύτών νεύρα (δη
λαδή τό τήν αίσθησιν τού ερυθρού μεταβιβάζον μέρος τού οπτι
κού νευρικού συστήματος) δεν έρεθιζονται, καί έπομένως δέν προ- 
ξενειται η τού έρυθρού αισθησις. Διά τον αυτόν λόγον τροποποιεί
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τα ι παρ’ αΰτοΓς καί ή άπόχρωσις τών λοιπών χρωμάτων* ούτω λ. 
χ. τό διά τού έρεθισμού τών έρυθρών καί πρασίνων νεύρων προξε
νούμενον κίτρινον χρώμα έκλαμβάνουσιν ώς πράσινον, διότι μόνον 
τά  πράσινα αύτών νεύρα έρεθιζονται ύπό τού κίτρινου φωτός.

’Αλλά καί τά  πρόσωπα τά  μηδεμίαν τύφλωσιν πάσχοντα 
δέν βλέπουσι πάντα τά  χρώματα έντελώς έξίσου, διότι εϊς ά'λ- 
λους μέν έμποιεί μεγαλν,τέραν έντύπωσιν τό έρυθρόν, εις ά'λ- 
λους δέ τό πράσινον κτλ. Τούτο σημαίνει οτι παρά τοΤς μέν 
είνε ευαισθητότερα τά  έρυθρά, παρά τοίς δέ τά  ίόχροα ή πρά
σινα νεύρα. Ή διαφορά αύτη δέν γίνεται καταφανής κατά τήν 
συνήθη έκτίμησιν τών χρωμάτων, άλλ ’ ιδίως μόνον έν ταίς φω- 
τομετρήσεσιν, έν αίς τό χρώμα έπηρεάζει τήν έκτίμησιν τής λαμ.- 
πρότητος, έάν τά  συγκρινόμενα φώτα δέν ήνε όμόχροα. Είς τόν 
συνήθη όμως βίον τούτο δέν έχει έπιρροήν τινα.

’Εκ τού συνόλου τών ρηθέντων έξάγομεν, ότι ή έν τώ  εξω 
κόσμω διαφορά τής κινήσεως τού αίθέρος προξενεί έπί τού οπτικού 
νευρικού συστήματος τήν διαφοράν τών χρωμάτων* ώστε αύτη 
υπάρχει έν ήμίν καί έξαρτάται έκ τής ιδιαιτέρας έκάς-ου οφθαλμού 
κατασκευής, ή τής διαφόρου καταστάσεως ένός και τού αυτού 
οφθαλμού, ώς λ. χ. όταν ούτος καταστή άμβλύς πρός ώρισμένον 
τ ι χρώμα. Διά τήν κανονικήν όμως κατασκευήν τού οφθαλμού 
έκλαμβάνομεν τά χρώματα ώς σημεία, δ ι’ ών άναγνωρίζομεν 
ώρισμένην ιδιότητα τών ύπ’ όψιν ημών σωμάτων, τό νά έκπέμ.- 
πωσι δηλαδή κύματα ώρισμ.ένου μήκους ή άνάμικτα μετ’ ά'λ- 
λων καί μέ ώρισμένην λαμπρότητα, συγκρινομένην πρός τό σύ- 
νηθες φώς, τό οποίον θεωρούμεν ώς λευκόν.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΙ1Σ ΓΥΝΑΙΚΟΣ (*).

ΊΙν άρα ό ’Ιουδαϊσμός ή βάλανος ή έν αυτή έν σπέρματι τήν 
μέλλουσαν ΰψίκομον καί άμφιλαφή δρύν τού Χριστιανισμού πε- 
ριέχουσα. Ή παλαιά Διαθήκη ήν τού μέλλοντος Ευαγγελίου δ 
τύπος, ή, έν άλλοις λύγοις, ή γή έξ ής έμελλε βλαστήσαι καί 
καρποφορήσαι τού Χριστιανισμού τό δένδρον, άρδευθέν διά τού 
αίματος τού φυτεύσαντος αυτό Σωτήρος Χριστού. Τά στενά τού 
μωσαϊσμού όρια έμελλε διαπλατύναι δ Χριστός, τά τοΐς Έβραίοις 
ίδιάζοντα δόγματα έ'μελλον γενέσθαι τής όλης άνθρωπότητος ή 
πίστις.

Ό προορισμός τής γυναικός παρ’ ουδενί τών αρχαίων λαών 
κατενοήθη τοσοΰτον άκριβώς καί όρθώς, όσον παρά τοΐς Ίουδαίοις, 
ουδεμια δέ γλώσσα ανθρώπινη ποιητικώτερον περιέγραψε τήν 
γυναίκα παρα την άγιαν Γραφήν, ούδέν δέ ταύτης χωρίον περι- 
ληπτικωτερον τας άρετάς τής αγαθής καί σώφρονος γυναικός 
διέλαβεν, οσον ο σοφος Σαλομων εν ταΐς παρΟιμίαις* μύρου ανα
τολικού αποπνέει πάσα περι τής ανδρείας γυναικός φράσις τού 
μεγαλοπρεπεστατου τών βασιλέων τής ποιητικωτάτης Ίουδαίας. 
Άκούσωμεν δή αυτού*

«Γυναΐχα ανδρείαν τις εύρήσει; Τιμιωτέρα δέεστε Λί
θων ποΛντεΛών ή τοιαύτη. Θαρσεΐ έπ αύτη ή χαρδία του 
àrôpoç ανζης7 ένεργεΐ γάρ τώ άνδρί άγαθόν χαΐ ού χαχόν 
Λαντα τόν βιον μηρυομένη tpia xal Λίνον, έτΐοίησεν εύχρη- 
στα ταΐς χερσίν αύτης. Άνίσταται εκ νυχτών καί δίδωσι 
βρώματα τώ οϊχο) xal έργα ταΐς θεραπαίναις. Άναζωσαμένη 
ίρχνρώς τη} ύσφυν αύτης ?ιρεισε τούς βραχίονας αύτής εις

(*) Συνέχεια τού έν τω ά τεύχει άπο σελ. 69. σχεδιάσματος τού κ. 
Σαριπδλου.

έργον. Έγεύσατο δέ ore χαΛόν ¿ext τό έργάζεσθαι xal ούχ 
άποσβέννυται δΛην τήν νύχτα ο Λύχνος αυτής. Τάς χειρας 
αυτής εκτείνει έπϊ τα συμφέροντα^ τούς δε πήχεις αυτής 
¿ρείδει εις άτρακτον. Χεΐρας όέαύτής διήνοιζε πένητι, καρ
πόν δε ¿ζέτεινε πτωχφ. Ού φροντίζει τών Ιν οίκω ό άνήρ 
αυτής, δταν που χ ιονίζη7 πάντες γάρ οί παρ' αυτή ένδιδύ- 
σκονται δισσά· Περί6Λεπτός δε γίνετα ι έν πυΛαις ό άνηρ 
αυτής> ήνίκα civ καθίση έν σννεδρίω μετά τών πρεσ6υτέρο)Υ 
τής γής· Ισχύν χαϊ ευπρέπειαν ένεδύσατο χαι ευφράνθη Ιν 
ήμέραις εσχάταις· Στόμα αύτής διήνοιζε προσηκόντως xal 
έννόμως^ και τάζιν έστείΛατο τή γΛώσση αύτής. ΣτεγναΙ 
διατριβαί οίκων αύτής' σΐτα δε οκνηρά ούκ εφαγεν. Α νέ· 
ατησαν τά τέκνα αυτής χαι IπΛούτησαν, χαϊ ό άνήρ αύτής 
f/νεσεν αυτήν. Ψευδείς άρέσκειαι xal μάταιον χάΛΛος γ ν  
ναιχός' γυνή γάρ ευσεβής εύΛογεΐται(α).

Ή ιδέα οτι τών αρετών της γυναικός ένεκα περίβλεπτος 
γίνεται δ άνηρ αυτής, αυτή και μόνη η ιδέα κατάδηλον ποιεί οτι 
άληθώς περισπούδαστον θέσιν κατειχεν ή γυνή έν τη κοινωνία 
της Ίουδαίας, δπου περι της ανατροφής αυτής η αυτή, οια και 
διά τόν ά'νδρα, κατεβάλλετο μέριμνα, διότι και γράμματα πάσαι 
αί γυναίκες έδιδάσκοντο, και δ νόμος του Θεού πάσαις ανεξαιρέ
τως εξηγείτο.

Την πρός την γυναίκα έξαίρετον παρ’ Έβραίοις τιμήν έπιβε- 
βαιοΐ ή πέμπτη του θείου Δεκαλόγου ρήτρα, η έν ΐσν) τιμής μοίρα 
τω  πατρι τιΟεισα την μητέρα πρός τά  τέκνα* « Τίμα τόν πατέ- 
ρα σου χαϊ τήν μητέρα σου, ϊνα  εύ σοι γένηταιy χαι ίνα  μα· 
χροχρόνιος γένη έπί τής γης» (β)· Τηλικουτος δ5 ην δ προς 
την μητέρα σεβασμός, ώστε και αυτός δ βασιλεύς, της μητρός 
προσεργομένης, έξανίστατο άπό του θρόνου εις άπάντησιν αύτής 
και έκάΟιζεν έπι θρόνου έκ δεξιών αυτού (γ).
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(α) Παροιμιών Σαλομώντος το τελευτ. κεφ.
(β) Έ  ξ 6 δ. Κ, 12 . Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  Ε, 16 .
(γ) βΚαΙ ε’.σήλθε ΒηΟσαβεε πρός τόν βασιλέα Σαλομών. Κ αι έζανέ



Ά λ λ ά  ζώς συμβιβάζονται ταυτα  μετά τής κατά τόν Ίσραη- 
λιτικόν νόμον επιτετραμμένης πολυγαμίας ·,

Τό ρήμα τοϋ Θεοΰ «αύΡ,άνεσθε χαΐ πΛηθύνεσθε^ (α) έναυ- 
λον, ώς εΐπεΐν, άείποτ’ έχοντες οί ’Ιουδαίοι, την στείρωσιν ώς κα-
τάραν έκ Θεοΰ είγον (β), και εις γάμου κοινωνίαν ού μόνον λίαν .
πρωιμως συνηρχοντο (γ), άλλά και πολύκλαυστον ειχον την έν
ώρα γάμου άποΟνησκουσαν παρθένον (δ).

Τό ρήμα τοίνυν τοΰ Θεοΰ κατά γράμμα έκλαμβάνοντες οί ’Ιου
δαίοι, την πολυγαμίαν ώς μέσον είς πολλαπλασιασμόν του αν
θρωπίνου ειχον γένους. "Ισως δέ καί τό κλίμα, διά τό ύπ’ αυτά 
την γυναίκα γηράσκειν τάχιον τοϋ άνδρός συνετέλει πιυς είς διά- 
δοσιν τοϋ έθους. Ά λ λ ά  καί οΰτως ευρίσκομεν, ότι ό ά'κρος άρχιε- 
ρεΰς, δ ζών ουτος του νόμου τύπος, ου μετελάμβανε τοΰ κοινού 
δικαίου, εδει γάρ τούτον πάντως μιας γυναικός είναι άνδρα (ε)*

στη ό βασιλεύς είς άπάντησιν αόιή, καί κατειρίλησεν αύτήν καί Ικάθι- 
σεν έπι τοΰ θρόνου αΰτοΰ· καί έτίθη θρόνος τή μητρί τοΰ βασιλέως, 
καί έκάθισεν εκ ίεξιών αύτοΰ.» Γ Β α σ ι λ. Β, 19 .

(α) Γ ε ν έ σ. Α, 28 .
( β ) Γ ε ν έ σ .  1<7, 2 . Λ,  1 — 25 . Α Β α σ ι λ .  Α,  5 - 6 .  Πρβ. καί 

Έ  ξ ό δ. ΚΓ, 26 . Γ ε ν έ σ. Κ, § 18  και Ώ  σ η ε, Θ, § 1 4.
(γ) Τδ δέκατον όγδοον ε τος ήν ώρισμένον δια τον άνδρα* Ιάν δε μέχρι 

τοΰ εικοστού εμενεν άγαμοί, εΤχ,εν αύτδν ή πολιτεία ώς άπειθούντα τοίς 
νομοις διά το μη συντηρεΓν τδ γένος. Την αύτήν υποχοέωσιν ειχον κα ί  
αί γυναίκες, έπίγαμοι τδ δέκατον τρίτον έτος γίνόμεναι.

(ο) Οπαση ποίησις, ηλίκη δε πίστις καί φιλοπατρία έν τοΐς λόγοις 
τής μονογενούς θυγατρδς του Ίεφθάε, τής έν τελεία άφοσιώσει αποδε
χόμενης τον θάνατον, καί ώς μόνην χάριν αίτησαμένης παρά τού μ έλ 
λοντος Ουσιάσαι αύτην πατρος αυτής ινα επί δυο μήνας περιερχομίνη 
τά  όρη κλαυτή μετά των συντρόφων αυτής την έαυτής π α ρ θ ε ν ί α ν .  
«Πάτερμου, ποιεί μοι δν τρόπον έξήλθεν έκ στόματός σου, άνθ’ ών 
Ιποιησε σοι Κύριος εκδικήσεις έκ των έχΟροιν σου έκ των υιών , Α μ 
μων. . . . Εασυν με ουο μήνας, καί πορεύσομαι καί καταβήσομαι έπί τά  
όρη καί κλαυσομαι έπί τά  π α ρ θ έ ν ι ά  μου, καί έγώ καί αί συνεται- 
ρίδες μου». Κ ρ ι τ. ΙΑ, 3 β— 3 9 .

(ε) Ό  άρχ-.ερεΰς μίαν μόνην γαμέτην εΐχεν, ώς τοΰ νόμου πάντοτε 
ένικώς λέγοντας περί τής γυναικός τοΰ άρχιερέως. Πρβ. καί Π α ύ λ. προς 
ΤιμόΟ. Α, Γ § 2  και προς Τίτον Α  § 6, έν α ίς τόν επίσκοπον θέλει
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ή δέ παράδοσις τό απεριόριστον τοΰ άριθμοΰ και διά τους λοιπούς 
Ίσραηλίτας είς τέσσαρας τό πολυ περιώριζε γυναίκας (α)* μόνοι 
δε οί βασιλείς ήσαν άπό παντός ορού λελυμένοι (β).

Καί περ δ γάμος ουκ ην παρ’ Ίουδαίοις μυστήριον (γ), άλ-

« μ ι α ς  γ υ ν α ι κ ό ς  ά ν δ ρ α  ».— Εί’δομεν δ" ανώτερο) δ ci κατά την  
μαρτυρίαν τού Διοδώρου (Α § 80), ότι καί παρ’ Αίγυπτίοις ήν άπηγο-  
ρευμένον τοΐς έκ τ ή ;  ιερατικής τάςεως άγεσθαι ύπερ την μ ίαν  γυναίκα. 
— ΤΗν δε καί άπηγορευμένον τω  άρχιερεί νυμφευθήναι μη παρθένον καί 
χήραν. Λ ε υ V τ. Κ Α  § 13 . ' Ι ε ζ ε κ ι ή λ ,  ΜΔ § 22 .

(α) Τής πολυγαμίας κα ί προ τού κατακλυσμού φέρεται παράδειγμα 
τδ τού Λάμεχ δύο σχόντος γυναίκας, την Ά δ ά  καί την Σελλά, ές έκα- 
τέρας τεκνοποιήσαντος (Γ ε ν έ σ. Δ §§ 1 9 — 2 3 ) .  Οί (5αββΐνοι διδάσκου- 
σιν ότι μέχρι τεσσάρων συγχωρείται.— 'Αλλά καί μέχρι των καθ’ ημάς  
χρόνων οί έν Ι τα λ ία  Ιουδαίοι παρά τού ΓΙάπα έλάμοανον την άδειαν 
πρδς τή  μ ια  άγεσθαι καί δευτέραν γυναίκα ((lianno USato ch icdernc  
liccnza c p ig liare  dispensa del Papa». L e o n e  di Modena part.  
IV , cap. 2 .  Κατά δε την ήμετέραν νομοθεσίαν διά τδ την διγαμίαν ε ί
να ι έγκλημα 6πδ τού νόμου τής πολιτείας τ-μωρούμενον, ούδενί κατ ’ ού- 
δένα συγχωρείται λόγον. ΓΌρα άρθ. 9 5  τού ποιν. νόμου καί τού ήμετ. 
συστ. τής ποιν νομοθ. §§ 12 2 ,  1 2 8  καί 4 4 7 .— Ά λ λ ά  καί έν τω  Ίου- 
στενιανείω Κώδικι ευρίσκομεν θέσπισμα τού αύτοκράτορος Θεοδοσίου έν 
ετει 3 9 3  έκδοθέν ( C o d .  I, 9  c. 7 de judaeis et coelicolis), έν ω  £η- 
τώς άπηγορεύθη τοΐς Ίουδαίοις κατά τους έαυτών νόμους καί εθ-μα 
συνάπτειν γάμον καί πλείους τής μ ιας ταύτοχρόνο^ς εχειν γυναίκας.

(ο) Ούτω τού Δαυίδ πλήν των μή όνομαστί μνημονευόμενων γυναικών  
¿ναγράφονται κατ’ όνομα οκτώ γυναίκες* ή Μελ/δλ, θυγάτηρ τού Σαούλ, 
ή Ά χ ιν α ά μ ,  ή Ά β ιγ α ή λ ,  ή ΜααχάΟ, θυγάτηρ Θολμεί βααιλέως Γεσσίρ, 
ή ΆγγίΟ, ή Ά β ιτ ά λ ,  ή Α ίγλά καί ή γυνή του Ούρίου ΒηΟσαβεέ. Α .  
Β α σ ι λ. m  § 2 7 ,  Β Β α σ ιλ. Γ §§ 2 - 5 .  Α . Παραλ. Γ § 5  — Τού δε
Σαλομώντος έπτακοσίας μεν βασιλίδας συζύγους, τριακοσίας δε παλλα-  
κάς αναγράφει ή Γραφή. Γ. Β α σ ι λ. ΙΑ § 3 . Κ αί ταύτα ει καί εν τώ  
Δ ε υ τ ε ρ .  (ΙΖ § 1 7 )  £ητώς φέρεται ή άπαγόρευσις «ού πληθυνεί Ιαυτω  
γυναίκας, ϊνα  μή μεταστή αύτοΰ ή καρδία».

(γ) Εί δέ ποτ’ έτυγχάνομεν έν τή Θεία Γραφή κατά την σύναψιν γά -  
μων εύχάς γονέων ή αδελφών καί δεήσεις πρδς τδν Θεδν (Γ ε ν έ σ. 
ΚΔ § 60 . ' Ρ ο υ θ ,  Δ, 11 .  Τ ω β ί  τ, Ζ § 15 ) ,  ταύτα ήσαν εύσεβείας 
ενδειξις, ούχί δΐ μυστηρίου τέλεσ ις .—Έ  δ’ έπί τω γάμω παντ'γυρις καί 
τά  συμπόσια έπί έπτά όλας παρετείνοντο συνεχείς ημέρας, Κ ρ ι τ . 1Δ
§ § 1 2 , 1 5 ,  17 καί  18.  Τ ω β ί τ ,  Η § 23 .
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V  άίτλώς πολίτικη σύρ,βασις'ενώπιον των γονέων, των συγγενών 
και των φίλων (Ξομολογούμενη, ήν ομως ισχυρός άμα ώς ό κατά  
τόν νόμον έξεφέρετο τύπος (α), καί καθ’ ην ετι περίπτωσιν συ
νέβη άπατη (β), τό έκ ταύτης όμως κακόν έΟεραπεύετο διά της

αμίας καί της ευκολίας, μεθ’ ης έδίδετο τό διαζύγιον (γ), 
οπερ οΰόένα άλλον περιορισμόν έδέχετο ώς πρός τόν άνδρα είμή
μόνον κατά δύο περιπτώσεις, την καθ’ ην μετηλθε βιασμόν κατά
γυναικός παρθένου, ην βιασθεΐσαν ήνάγκαζεν ό νόμος τόν βιας-ην
όπως άγάγηται εις γυναίκα, χωρίς του δύνασΟαι αυτόν έΕ,απο-
στεΐΑαι αύτην τόν άπαντα χρόνον (δ), καί την καθ’ ην ψευδώς
κατηγγειλεν αυτήν ώς μη παρΟενεύουσαν (ε).

(α) 'Ο τύπος δέ ην ο τι την κτητικήν αντωνυμίαν έδει άναφέρεσθαι εις 
τον ά ν δ ρ α ,  ουτω «γενου γυνή ΜΟΓ, Ιλθέ εις τον οικόν MOV, ύπα- 
βλήθητι είς την Ιξουσίαν MOV», κτλ. τουναντίον υπήρχε £ιζική άκυρό- 
της του γάμου, Ιάν ή κτητική αντωνυμία άνεφέρετο είς την γυναίκα, ώς 
π. χ. αίδού έγώ γίνομαι άνήο ΣΟΓ», κτλ. r/Opa S e I ll e n ? II5 4 xai 
P a s t o r e t ,  hist, dc la legist, t. Ill p. 528.

(6 ) Γνωστή ή άπάτη, ήν μετήλθεν ό Λάβαν ποδς τον Ια κ ώ β  δούς 
αύτω είς γυναίκα τήν Λείαν αντί τής 'Ραχήλ, ήν Ιμνήστευσεν. Γ ε  ν έ σ .
ΚΘ §§ 1 6 — 30 .

(γ) Αί Ιν τφ  Δ]ε υ τ  ε ρ ο ν ο μ  ί ω (ΚΔ § 1) διατάξεις, δι’ ών Ιπ ι-  
τρέπεται τδ διαζύγιον, είσί τοσουτον γενικαί, κα ί οί ^αββίνοι τοσουτον 
Ιξέτεινον αύτάς, ώστε δύναταί τις είπείν δτι παρ’ ούδενί εθνει μεθ’ δσης 
παρ’ Ίουδαίοις ευκολίας συνεχωρήθη τδ διαζύγιον. Ά λλ*  υπέρ του άν-  
δρός μύνον, ούχί δέ καί υπέρ τής γυναικδς, καθότι έπί των χρόνων του 
Αύγούστου συναντώμεν τδ πρώτον διαζύγιον υπό γυναικδς δοθέν προς 
τδν άνδρα αδτής* ήν δέ τδ ύπό τής άδελφής του Έρώδου Σαλώμης, δπερ 
£ητώς ό Ί ώ σ η π ο ς  (1Η, 5 § 4, Κ, 7  §§ 2 και 3) κατακρίνει ώς γε- 
νόμενον παρά τδν νόμον των Ί ουδαίων, τδν είς μόνον τδν άνδρα συγ-  
χο>ρουντα άποπέμψαι διά γράμματος ά π ο σ τ α σ ί ο υ  δημοσία δεδομέ
νου τήν έαυτου γυνα ίκα.— Πρδ του Μωϋσεως ούχ εύρίσκομεν τδ δ ιαζυ- 
γιον, καθόσον καί ή υπό του 'Αβραάμ αποπομπή τής ,;Αγαρ (Γενε'σ. 
]ζΤ) ούδένα των χαρακτήρων του ά π ο σ τ α σ ί ο υ  φέρει. Κλίνομεν μ ά λ 
λον πιστευσαι δτι είσήγαγε τδ διαζύγιον ό Μωϋσής ώς αύτδς ούτος δια- 
ζευχΟείς τήν Σεπφώραν (Έ ξ ό δ. Δ, 2G καί 1Η, § 2).

(δ) Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  ΚΒ §§ 2 8 — 29 .

Και δμως ήλίκη άνωμαλία μεταξύ τής πρός τό διαζύγιον πα- 
ρεχομένης ευκολίας και τής τρυφερας ποιήσεως, δ ι’ ής τά  περι τόν 
γάμον πάντα περιέβαλε τό ’Ιουδαϊκόν έθνος ! Τήν νυμφικήν κλ ί
νην έστροιννυον έν τή παστάδι τής μητρός τής νύμφης (α), τήν 
δ ’ υπό των νεοιτέροιν καλουμένην σεΛηνην τον μέ.Ιιτος (β) εις 
ολόκληρον έτος παρέτεινεν αυτός δ νόμος διά τό νέον ζεύγος* κα
θότι δ γήμας παρθένον καθ’ άπαν τό έτος τοΰτο άπηλλάττετο  
τής στρατείας (γ). ’Αλλά και αυτή τή δούλν), ήν εις γυναίκα δ 
κύριος αυτής έλάμβανεν, ζΐ και μή αυτόχρημα απελεύθερων δ νό
μος, έδίδου τά  τής γαμετής δικαιούματα, άπερ έάν ήθέτει δ κύριος, 
τήν πλήρη αυτής άπελευθέρωσιν ά'νευ αργυρίου ή άδικουμένη ώς 
άντίποινον έλάμβανε κατάτόννόμον (δ).

Μή δμως έκ τούτοιν είκάσν] τις, οτι πάσα ένωσις ήν συγκεχω- 
ρημένη τοις Ίσραηλίταις, καθόσον ου μόνον ή μεταξύ άνιόντων 
και κατιόντων και συγγενών έκ πλαγίου ειτ’ έξ αΐματος εϊτ’ έξ
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(α) T̂ L σ μ  α α σ μ ά τ ω ν ,  Γ § 4.
! (β) Δ ε υ τ e ρ ο ν. Κ § 7, ΚΔ § 5. Π α ρ ο ι μ . Ε, 18.

(γ) Έ τοιαύτη άφεσις παρείχετο μόνω τω νυμφευομένφ π α ρ θ έ ν ο ν  
( π α ρ θ έ ν ο ν  έ γ γ υ η σ α μ έ ν ω ,  λέγει Φίλων ό Ιουδαίος), ούχί δέ 
κα ί τω γήμαντι χήραν ή διεζευγμένην, ουδέ τω μετά τήν διάζευξιν άνα- 
λαβόντι τήν προτέραν αύτου σύζυγον.

(δ] α Έάν δέ άλλην (γυναίκα) λάβη αύτω, τά δέοντα και τδν ίμ α τ ι-  
» σμδν καί τήν ομιλίαν αυτής ούκ άποστερήση. Έ άν δέ τά τρία ταυτα  
» μή ποίηση αυτή, Ιξελεύσεται διορεάν άνευ αργυρίου.» Έ ξ ό δ .  ΚΑ § 
4 0 — 1 1 .  Μεθ’ όποσης δέ λεπτότητος αισθήματος ό μωσαϊκδς νόμος διέ
ταξε τά  περί τάς  α ίχμαλωτίδας 1 «Ιάν δέ έςέλΟης είς πόλεμον έπί τούς
* ¿7'θρούς σου, καί παραδω αυτούς Κύριος ό Θεός σου είς τάς χείράς

\ »/ Ν ? — - — »/> \ 2» σου . . . και ιοης εν τή προνομή γ υ ν α ί κ α  καλήν τω ειοει, και έν- 
» Ουμηθής αυτής, καί λάβης αυτήν σεαυτω γυναίκα, καί είσάξης αυτήν  
» ένδον είς τήν οικίαν σου, περιελεΐς τά Ιμάτια τής αιχμαλωσίας αυτής 
» άπ ’ αυτής, καί καΟιείται Ιν τή οικία σου, και κ λ α ύ σ ε τ α ι  τ δ ν  
» π α τ έ ρ α  α ύ υ ή ς  κ α ί  τ ή ν  μ η τ έ ρ α  α υ τ ή ς  μηνδς ημέρας, 
»κα ί μετά ταυτα  είσελεύση προς αυτήν, καί συνοικισθήση αυτή, και 
» έ σ τ  α ι σ ο ι  γ υ ν ή .  Καί έσται Ιάν μή Οέλης αυτήν, έξαποστελείς 
» αυτήν Ι λ ε υ θ έ ρ α ν  και  π ρ ά σ ε ι  ου  π ρ α θ ή σ ε τ α ι  αργυρίου, 
» ούκ άΟετήσεις αύτήν, διότι Ιταπείνωσας αυτήν». Δευτ. Κ Α , 6 1 0 — 11 .



αγχιστείας (α) μέχρι τρίτου βαθμού, ως αθέμιτος ελογιζετο, άλλα  
καί ή πρός μή Ίσραηλίτας την πατρίδα καί την θρησκείαν (β), 
ωσαύτως δέ καί ή μετά στείρας. Συνεχωρεΐτο δ5 ή προς άλλή- 
λας των φυλών του ’Ισραήλ επιγαμία (γ), πλην μιας και μό- 
νης έξαιρέσεως, της περί τάς έποχΜ)ρους, ταύτας γάρ έ'δει γή- 
μαι άνδρας εκ της έαυτών φυλής (δ).

Ά φ ’ έτέρου όμως ευρίσκομεν έν τώ Νόμω περίεργόν τινα δια- 
ταξιν, μοναδικήν δ5, ώς ήμιν δοκεϊ, έν ταΐς των εθνών νομοθε- 
σίαις, καθ’ ήν δ άνδράδελφος ήν ύπόχρεως οπως λαβτ) εις σύζυ
γον την γυναίκα του άτέκνου τελευτησαντος αδελφού αυτού, 
οπως άναστήσν) τέκνον κατασταθησόμενον εκ του όνοματος του 
τετελευτηκότος, μή εξαλειφθη δε το δνο;χα αυτού εξ ’Ισραήλ (ε).

(α) Εί δέ καί φέρεται έν τη  Γραφή δτι ο Ια κ ώ β  ελαβεν εις γυναίκας  
τάς δύο άδελφάς, την Λείαν καί την 'Ραχήλ (I ε ν ε σ .  Κ θ  § 28), το 
μοναδικόν τούτο παράδειγμα ην προγενέστερον του μωσαϊκού νομού. 
Ω σαύτως δε καί Ά μ ρ ά μ  ό του Μωυσέως καί Ά α ρ ώ ν  πατήρ ελαβεν εις 
γυναίκα την Ίωχαβέδ, θυγατέρα του αδελφού του πατρδς αύτου ( Έ ς ο δ .  
^  § 2 0  καί  Ά ρ ι θ .  ΚζΓ § 59). Άλλ* ή συγγένεια αύτη ην τετάρτου 
έξ αίματος βαθμού.

(ο) Γ ε ν έ σ .  ΛΔ § 14.  Τον δε λόγον ευρίσκομεν εν Έ ξ ό δ .  Λ Δ § 16,  
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  Ζ § 4,  Ά  ρι θ .  Κ ξ  § 1 — 2,  Ί η σ .  ΚΓ § 12, Α  13 α σ ι  λ. 
ΙΑ 5 2  καί Έ  σδρ. Θ § 2, I § 30 , ΙΓ §§ 2 3 ,  2 5  καί 2 8 .

(γ) Ούτως ό Γεδεών ήν έκ φυλής Μανασσή, καί ή μεν των γυναικών 
αύτου έκ φυλής Ίσσάχαρ, ή δ’ έκ φυλής Έ φραΐμ ( Κ ρ ι τ .  ΙΑ §§ 11 ,  1 5  
καί 35 , Η § 31 ,  Πρβ. καί I § 1 ) .  'Ωσαύτως δε καί ό Δαβίδ ήν έκ φ υ 
λής Ιούδα, ή δε Μιχδλ έκ φυλής Βενιαμίν, καί ή Ά χ ιν ο ά μ  έκ φυλής 
Μανασσή. Ή  δε Ιουδίθ ήν Συμεωνιτις καί ό άνήρ αυτής εκ φυλής Ζα- 
βουλών.

(γ) Ά ρ ι θ μ .  Λ Τ §  2 - 7 .  Τ ω β ί τ , ς §  1 1 — 13,  Ζ § 1 2 — 15,  Η 
§ 2 4  καί  I § 10.

(δ) Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  ΚΕ § 5 — 6 ΓΙρβ. καί Μ α τ θ. ΚΒ § 2 4 .  Δια του 
νόμου τούτου ό Μωύσής καθιέρωσεν άρχαίον παρ’ Έβραίοις έθος, ώς 
τούτο συνάγεται έκ τής Γ ε ν έ σ ε ω ς  (ΛΗ §§ 6, 8  — 9), ένθα ό Ια κ ώ β  
ύ π ο χ ρ ε ο ΐ  Αύναν τόν υίον αύτου ίνα λάβη ώς γυναίκα Θάμαρ την 
χήραν τού αδελφού αυτού "Ηρ. Την απόλυτον ταύτην ύποχρέωσιν έμε- 
τρίασεν ό Μωυσής, έπιτρέψας μεν την άρνησιν, άλλ ’ ύποβαλών τον άρ- 
νησάμενον εις δημοσίαν τινά άτίμωσιν, ήν περιγράφει το Δευτερονόμιον
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Συνέπεια αναγκαία τής πολυγαμίας έστίν οτι τα  έκ πάσης νο- 
μίμως ληφθείσης γυναικός τέκνα ήσαν νόμιμα καί άδιακρίτως 
εκαλούντο εις την κληρονομιάν.

’Α λλ ’ εστι μάλα περίεργος ή τού νόμου αύστηρότης ώς πρός 
τα  νόθα (νόθα δ5 ήσαν πάντα τα  εκτός γάμου), άπερ άπεκλείοντο 
τής συναγωγής έως δεχάτης γενεάς (α). Και όμως έν αυτή τη  
Γραφή, εί καί έν ολως έκτάκτω περιπτώσει, ευρίσκομεν ενα νό- 
θον, υιόν μάλιστα πόρνης, τόν Ίεφθάε, κυβερνήσαντα τόν Ισραήλ 
(β) καί νικήσαντα κατά κράτος τούς Άμμωνίτας.

Επειδή ό άνήρ εξουσιάζει τής γυναικός (γ), έπόμενον ότι καί 
μόνος ειχε τήν πατρικήν εξουσίαν, περιωρισμένην μεν από τού μω
σαϊκού νόμου καί εφεξής, άπόλυτον όμως ζωής καί θανάτου κατά 
τούς παναρχαίους τών πατριαρχών χρόνους. Ούτως δ Αβραάμ  
άποβάλλει καί άπόκληρον ποιεί τόν ’Ισμαήλ (δ), Ισαάκ δέ τόν 
έτερον αύτου υιόν δέσας τάς χείρας άνεβίβασεν επί τών ξύλων, 
έτοιμος ϊνα προσφέρνι αυτόν εις ολοκαύτωμα, καί όμως ούτε δ 
υιός εκφέρει τινά μέμψιν, άλλ’ υπακούει, ούτε δ 'Αβραάμ φοβείται 
μή ώς πατρόκτονον τιμιορήσωσιν αυτόν νόμοι και δικασταί (ε). 
Ωσαύτως και δ ’Ιακώβ ώς άπόλυτος κύριος δ ιατάττει τά  περί
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(ΚΕ §9)*  καί δούς αύτώ  όνομα αισχύνης, ήτοι τό τού υ π ο λ υ θ ε ν
το  ς τ ό  ύ π ό δ η μ α .  Έ ν δε τώ  βιβλίψ τ ή ς ' Ρ ο υ θ  (Δ § 9 καί έπ.) 
ευρίσκομεν τήν έκτέλεσιν τού νόμου τούτου. Πρβ. καί Ί ω σ ή  π ο υ ,  Ε, 
0 § 4. Σημειωτέον δέ δτι ή ύποχρέωσις αυτη Ιπεοάλλετο εις τούς ομο
πάτριους αδελφούς, ούχί δέ καί εις τούς άπλώς αμφιθαλείς, ό δέ τής δια
φοράς λόγος προφανής.— Ό  δέ μέγας άρχιερεύς ήν άπηλλαγμένος τής 
τοιαύτης ύποχρεώσεως, α τ ε  μή δυνάμενος γήμαι χήραν* ώσαύτως δέ 
καί ό βασιλεύς διά το μέγεθος τού άξιοϊματος.

(α) Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  ΚΓ § 2.
(β) Κ ρ ι τ .  ΙΑ §§ 1 καί έπ. Όμολογητέον όμως δτι τούτο έστι καί τό 

μόνον καθ’ άπασαν τήν Γραφήν φερόμενον παράδειγμα.
(γ) Γ ε ν έ σ  Γ § 16. ΙΙρβ. Α  Κορινθ. ΙΑ § 3, ΙΔ § 34 , Έφεσ. Ε § 

2 2 — 24.  Α  Τιμόθ. Β § II — 12,  Τίτ. Β § 5 .  Α Π ε τ  ρ. Γ § §  1 , 5  καί 6 .
(δ) Γ ε ν έ σ .  Κ Α  § 9 καί  έπ.
(ε) Γ ε ν έ σ .  ΚΒ § 9 καί  έπ.



της θρησκείας έν τω οίκω αυτού (α), και Ιούδας ό υιός αυτού δια-
τάττει ϊνα κατακαυθή ή νύμφη αυτού Θάμαρ (β).

Τά μάλα δέ τάς αρχαίας κοινωνίας διακρίνει άπό των νεω-
τέρων (γ), συνάμα δέ καί ου μικράν τιμήν περιποιεί τω  γυναι
κείοι φύλω, οτι ουχ'ι ή γυνή προς τόν άνδρα έφερε την προίκα, 
άλλά και τουναντίον ό άνηρ διά δώρων έξηυμενίζετο τούς γονείς 
καί λοιπούς συγγενείς της νύμφης (δ), 6 νυμφίος μάλιστα διωμο- 
λόγει τή νύμφη παρθύνιον δωρεάν διακοσίων ζιζίμ (ε). Οί γο
νείς δμως ώς καί άλλοι της νύμφης συγγενείς έδίδοσαν αυτή μι
κρά τινα δώρα (ζ), ιδίως δέ την νυμφικήν αυτής στολήν καί τά
κοσμήματα.

Τά πρός την σύζυγον χρέη τού άνδρός συνεκεφαλαιοΰντο είς 
τά έξης- α, παροχην τροφής' β, ενδυμάτων' γ, συζυγικής ομι
λίας' δ, της προικύς' ε, θεραπείας έν νόσω' ς·, ταφής έν περιπτώ- 
σει θανάτου’ ζ, εξαγοράς έν περιπτώσει αιχμαλωσίας' η, διατρο
φής άπό της περιουσίας τού συζύγου καθ’ άπαντα της χηρείας
αύτης τόν χρόνον.

’Εάν δέ πλείους της μιας είχε συζύγους δ άνηρ, αί παροχαί αύ· 
ται ώφείλοντο είς έκάστην αυτών, ίσα δέ καί τά  δικαιώματα

(α) Γ ε ν έ σ .  ΛΕ § 2  καί έπ.
(β) Γ ενε 'σ . ΛΗ § 24 .
(γ) Ούτως δτι καί νυν ισχύει παρ’ απασι τοίς άνατολικοίς λαοίς, πλήν 

τής νεωτέρας Ελλάδος, ήτις, ώς κατωτέρω έκΟέσομεν, έν μεν τή άρ- 
χαιότητι ά π ρ ο ι κ ο υ ς  τάς κόρας έξεδίδου είς γάμον, μετά δε τήν επ ι
κράτησή του ^ωμαϊκοϋ δικαίου έξ αύτοϋ καί τάς περί προικδς διατά
ξεις παρέλαβεν, ώς των 'Ρωμαίων μόνων έν τή άρχαιδτητι το προικί- 
ζεσθαι τάς γυναίκας νόμο) διαταξάντων. 'Όρα Πα ν δ .  lie jure doliuiu
(XXIII, 3 ) .

(δ) Γ ε ν έ σ .  ΚΔ § 1 0 - 5 3 ,  ΚΘ § 1 8 — 30 , ΛΔ § 1 2 . Ώ σ η έ ,  Γ § 2 .  
'Όρακαί έν Α Σ α μ ο υ ή λ ,  1Η § 2 5  όποια παράδοξα νυμφικά δώραέπε- 
βαλεν ό Σαούλ τφ  Δαβίδ, δπως άγάγηται τήν θυγατέρα αύτοϋ Μελχολ 
«ίς γυναίκα.

(ε) Τοιαύτη δωρεά μόνη τή  παρΟένω έδίδοτο, ούχί δε καί τή  χήρα ή 
διεζευγμένη.

(ζ) Γ ε ν έ σ .  ΙΘ,§ 2 9 .  Τωβίτ, Η § 24 , Κ ρ ι τ ώ ν ,  Λ  § 1 2 - 1 5 . ’Ι η 
σ ο ύ ς  του Ναυ ή ΙΕ, 16.
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των τέκνων ήσαν, είτ’ έκ πεφιλημένης γυναικός ήσαν, είτ’ έκ 
παυσάσης τού κατέχειν τήν καρδίαν τού άνδρός (α).

Τοιαύτη έν συνόλω ή τής γυναικός έν τή Ίουδαία κατάστα- 
σις, οόχί βεβαιιυς τά μάλα επίζηλος διά τόν θεσμόν τής πολυγα
μίας, κατά τά λοιπά όμως λίαν ανεκτή, έν πολλοίς δέ καί ύπε- 
ρέχουσα τής έν ταίς νεωτέραις πολιτείαις, ή υπεροχή μάλιστα  
αύτη γενήσεται ετι καταφανεστέρα έκ τής ταπεινής θέσεως τής 
γυναικός έν τή ελληνική άρχαία κοινωνία, ώς έκ τών επομένων κα- 
ταδειχθήσεται. (’Ακολουθεί)
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Περί τοΰ εν ΑεΛψοΐς θεοϋ ώς ίφόρου της τώ ν*  ΕΑΛήνων 
θρησκείας καί ώς πρώτης πηγής τον παρ' αύτοΐς 

ίεροϋ δικαίου, καί περί τώ ν άπ ' αύτοϋ έξαρτω- 
¡ιέ νω ν  εξηγητών τού δικαίου τούτου.

Άνασκαπτομένου τό 1 8 6 2  τού Διονυσιακού θεάτρου, άνευρέ- 
θησαν έν αύτω πρός τοίς άλλοις καί πολλοί θρόνοι έκ λευκού λ ί
θου καθ’ ολον τό παρά τήν ορχήστραν ημικύκλιον, τό άλλως 
προεδρίαν καλούμενον. Τών θρόνων τούτιυν έκαστος φέρει έπιγε- 
γραμμένον τό όνομα άρχοντος ή  ίερέως, 8ς έθεάτο καθήμενος 
έπ’ αυτού. Ά λ λ ά  πλήν τούτων καί έπί τών πρώτων εδωλίων τού 
κοίλου κατά πάσας τάς τούτου κερκίδας άναγινώσκονται έπι- 
γραφαί ’), ών πολλαί φέρουσιν ονόματα ιερέων καί μάλιστα ιε-

(α) Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  ΚΑ § 1 5  καί 16 .
1)  Ταύτας άνέγνωσε πρώτος καί έδημοσίευσεν ό καθηγητής κ. Κου- 

μανούδης έν τή έφημερίδι Δεκάτη ’Οκτωβρίου τής 9 Αύγουστου 1863,



ρειών, οΓς κατά ψήφισμα του δήμου ή άποφάσει του Άρείου Π ά 

γου άνήκον αί εδραι.
Ό αριθμός των εις τους ιερείς καί τάς ιερείας καθιερωμένων τού

των θρόνοι και έδρών είναι αρκετά μέγας* διότι εκ μέν των 59  
σωζομένων θρόνων τής προεδρίας οί 49  άνήκουσιν εις ιερείς, εις 
δέ εις ιέρειαν ~), και οί λοιποί εις άρχοντας- έκ δέ των έν τω  κοίλω 
επί των έδωλίων 90  περίπου έπιγεγραμμένων έδρών έξ μόνον 
άνήκουσιν εις ιερείς, υποδεεστέρους ίσιος των έν τή προεδρία κα- 
θημένων, αί πλείονες δέ των λοιπών εις ιερείας. "Αν δέ προςθέ- 
σωμεν εις τούς σωζομένους τούτους θρόνους καί τάς έδρας των ιε
ρέων καί ίερειών καί άλλους τινάς έκ των μη σωθέντων (διότι 
ούτε οί της προεδρίας θρόνοι πώντες έσιόθησαν, ούτε τά  έδώλια 
του κοίλου), έν οίς καί τινες άνηκον ίσως εις ιερείς καί ιερείας, θέ- 
λομεν εύρει πολύ άνιοτερον αριθμόν ιερέων καί ίερειών, καθημέ- 
νων έν τω θεατρω κατά προτίμησιν έν ίδίοις θρόνοις έν τν) προε
δρία καί ίδίαις έδραις έν τοις πριοτοις έδωλίοις του κοίλου 3). Έκ

καί ά/.ριβέστερον έν Έθνοφυλακι τής 2 6  Ιουνίου 1 8 6 4 .  Προ μικρού δε 
και ό γερμανος Gelzor Ιν τοις M onatsbcrichtc τής έν Βερολίνψ ακαδη
μίας Ιν φυλλαδίω Μαρτίου 1 8 7 2  σελ. 17 8 .

2) Βλ. Φιλίστορος τόμ. Γ, σελ. 3 9 3  καί 4 5 8 .
3) Ό  τελευταιον γράψας περί των ένεπιγράφων έδωλίων τού Διονυ

σιακού θεάτρου Gclzer άξιον σημειο^σεως νομίζει, οτι αί πρώται είκοσι
σχεδόν σειραί των έδωλίων τού θεάτρου τούτου ήταν καθ'.ερωμέναι εις 
Ιερείς καί ιερείας, ολίγοι δε θρόνοι τής προεδρίας εις κοσμικούς άρχον
τας. Έ μ ίν  δέ άπορον φαίνεται, οτι καθ’ ούς χρόνους τό γυναικεΤον φύλον 
παρ’ Έ λλησ ι, και ίοίως τοις ΆΟηναίοις, ήτο κατάκλειστον σχεδόν έν τω  
τού οίκου γυναικώνι καί Ιστερημένον πάσης κοινωνίας πρός τούς άνδρας 
καί προς τό δημόσιον, καί διά τούτο αμφίβολον άν καί αί γυναίκες έφοί- 
των εις θέατρα, νά βλέπη τις óci κατά  τούς αυτούς χρόνους καί παρά  
τοίς αύτοίς ΆΟηναίοις εισί προςδιωρισμέναι Ιν τω  πρωτίστω των ’Α θ η 
νών Οεάτρφ πλεΐσται εδραι διά ιερείας, ήτοι διά πρόσωπα σεβαστά μέν 
έκ τού θρησκευτικού χαρακτήρος, γυναικεία όμως. Είναι μέν αληθές οτι 
πολλαί των επιγραφών τούτων άνήκουσιν εις τούς ¿ωμαϊκούς χρόνους, 
¿λίγαι δέ εις αρχαιότερους* αλλ* ούχ ήττον καί έπί των £ωμαϊκών χρόνων 
τό γυναικείον φύλον παρ' ’Αθηναίας μένει έν τή αυτή καταστάσει, είναι 
¿ζ ίσου περιωρισμένον όπως καί πρότερον. Όποιαιδήποτε δέ παραστάσεις
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του του δύναταί τις είκάσαι οτι έπι των ρωμαϊκών χρόνων, εις οδς 
κυρίως άνήκουσιν αι πλείονες των σωζομένων επιγραφών, μέχοι 
τ/;ς παρακμές τής ελληνικές θρησκείας, μέγα ητο τό έν Άθηναις 
πλήθος των ιερέων καί ίερειών, ών έκαστος ειχε την επιμέλειαν 
τής λατρείας ϊδίου θεοϋ η ή'ρωος 4). Τοϋτο δέ πρός πολλοις ά'λλοις 
έπιβεβαιοι τήν υπό του άποστόλου Παύλου και ύπό πολλών αρ
χαίων συγγραφέων μαρτυρουμένην άλήθειαν, δτι οί Αθηναίοι ήσαν 
ευσεβέστατοι πάντων 5). Ουχ ήττον μαρτυρουσι τούτο καί τά

και &ν Ιγίνοντο έν τω θεάτρω κατά τούτους τούς χρόνους, πάλιν άπορον 
μενει οτι Ιν δημοσία συναθροίσει άνδρών ού μόνον συνεχωρεΐτο ή θέα είς 
γυναίκας, άλλα καί αί έπισημότεραι εδραι του θεάτρου παρεχωρουντο 
αύταΓς· διότι λόγον δεν εχομεν νά πιστεύσωμεν δτι τ ιμής μόνον χάριν 
ώνομάζοντο αί εδραι έξ ονόματος Ιερών γυναικών, αί'τινες δ'μως δεν έκά-  
Οηντο^Ιπ’ αυτών. Κ ατά  τοσοϋτον άπορον φαίνεται ήμ ΐν  τούτο, καθ’ δ'σον 
παρ ημ ιν  έν Οεατροις άτοπον δοκεί νά φοιτώσιν ιερατικά πρόσωπα παν
τός είδους. Έ ν  τοις πρώτοις δε χρόνοις του χριστιανισμού άπηγορεύετο 
υπό τών πατέρων τής Ικκληαίας αύστηρώς πασι τοΐς χριστιανοί; ή εις τά  
θέατρα ειςοδος διά λόγους θρησκευτικούς και ηθικούς.

Τήν άπορίαν ήμών ταύτην Ιξηγει ί'σως δ'τι αί Ιν τ φ  άρχαίω Οεάτρφ 
παραστάσεις, οίαιδήποτε καί &ν ήσαν, ένομίζοντο το κατ' άρχάς π α ρ 'Έ λ-  
λησι κα ί ήσαν αληθώς μέρος τής του Διονύσου λατρείας, εις ας θεμιτόν 
ήτο ή μάλλον άναγκαΐον νά λαμβάνωσι μέρος κα ί αύτοί οί ίερεΤς καί α ί 
ιερειαι, ινα λατρεύωσι καί ούτοι μετά τών λοιπών πολιτών δημοσία 
τους θεούς· άλλως ή ελλειψις παρεςηγεΐτο ώς έξ ολιγωρίας καί περιφρο· 
νησεως τής δημοσ-.ας τών θεών λατρείας προερχόμενη. Παρ’ ήμίν τοό- 
ναντίον α ί Οεατρικαί παραστάσεις σκοπόν ό’χουσι μόνον τήν εύάρεστον 
του χρονου τριβήν, εις ά ;  άνάρμοστον δοκει νά παρευρίοκωνται ιερατικά  
πρόσωπα. Τοιαύτη ή τών χρόνων καί ή τής θρησκεία; διαφορά.

4) 'Η ευσέβεια τών ’Αθηναίων προέβαινεν είς τοσοϋτον, ώστε έν παντί 
χρόνω καί έν πάση περιστάσει παρεδέχοντο τήν λατρείαν παντός θεού, έγεί- 
ροντες α ύ τ φ ή  ναόν ή ιερόν οίονδήποτε ή βωμόν τούλάχιστον, έ ν ώ έ τέ -  
λουν αυτω  τά  της λατρείας κατά τον παρα δεδεγμόνον τρόπον, δ’πως οδ- 
τως εύχαριστουντες αυτόν εχωσι τήν τούτου προστασίαν ύπέρ Ιαυτών κα* 
τής πόλεως των. Ί ν α  μή δε φανώσί ποτε έλλ ιπεις  κατά τοϋτο, καί έντεύ- 
θεν παροργησωσι κ α θ ’ έαυτών θεόν τ ινα , ήγειρον καί άγνώστοις ΟεοΓς βω- 
¡χους, προςφεροντες επ ’ αυτών Οοαίαν τούτοίς.

δ )  Ό  μέγας ούτος τής τοϋ Χριστού θρησκεία,- άπόστολος, δ’ςτις έγίνω-  
σκε νά γ ίνητα ι τοίς πασι τά  πάντα, ί'να τούς πάντας κερδήση, έλθών είς
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σήμερον έν Άθηνοας σωζόμενα ττολλά άρχαΐα έκκλησίδια, ά'τινα 
πιθανώς, η τά πλεΤστα τουλάχιστον, κατέλαβον την θέσιν αρ
χαίων ιερών κατά την συνετωτάτην συνήθειαν τών πρώτων χρι
στιανών του μετατρέπειν άρχαΐα ιερά εις εκκλησίας χριστιανι- 
κάς, δπου ήτο τοϋτο δυνατόν, δπως σοόσωσιν ούτως αυτά άπό 
της καταστροφής, χ αί πείσωσι τους πρώτους χριστιανούς οτι έκ 
πλάνης καθιερώθησαν αυτά εις ψευδοθεους, άντικαθιστώντες άντι 
τούτων αγίους, ομοιότητά τινα έχοντας προς τούτους η έΕ ονόμα
τος η έξ ίδιότητός τίνος. 'II τοιαύτη μετατροπή αρχαίων ναών 
καί ιερών εις χριστιανικάς εκκλησίας έγένετο πολλαχοϋ της Ε λ
λάδος, ώς μαρτυροϋσι σωζόμεναι έπιγραφαί καί αρχιτεκτονικά 
άρχαΐα μνημεία. Αλλαχού δέ πάλιν έπί τού χώρου τών καταςφα- 
φέντιον ιερών έκτίζοντο χριστιανικαί έκκλησίαι, οπιυς ούτως έκ
λειψη) παν ίχνος της αρχαίας είδωλολατρείας, καταλαμβάνοντος 
αγίου χριστιανού τον χώρον τού πρώην θεού καί δαίμονος η ηρωος. 
Καθ’ 8ν δέ τρόπον έλαμβάνετο 6 χώρος αρχαίου ίερού εις οικοδομήν 
εκκλησίας, κατά τον αυτόν καί ή οικοδομήσιμος ύλη εκείνου εις 
οικοδομήν ταύτης. Τούτου ένεκα έν πολλαΐς άρχαιοτέραις έκκλη- 
σίαις της 'Ελλάδος υπάρχει ου* ολίγον υλικόν άρχαίευν ναών 
και άλλεον οικοδομών.

"Αθήνας, και ίδών που βωμόν τώ α γ ν ώ σ τ ω  Οεώ καθιερωμένον, έπι· 
χειρεΓ να διδάςη τούς *Αθηναίους ότι ό άγνωστος ούτος θεός είναι ό Τη- 
οούς Χριστός, καί νά πείση νά παραδεχθώσι την τούτου λατρείαν. «’Ά ν -  
δρες "Αθηναίοι, λέγει ούτος (!ν ταίς πράςεσι τών αποστόλων ιζ', 22], κατά  
πάντα ώς δεισιδαιμονεστέρους υμάς θεωρώ* διερχόμενος γάρ και άναθεω- 
ρών τά σεβάσματα υμών, εύρον καί βωμόν, έν ω Ιπεγέγραπτο, άγνώστο) 
Οεώ* ον ούν άγνοούντες εύσεβειτε, τούτον εγώ καταγγέλλω υμιν.»

1 ής περι τους Οεους μεγάλης τών "Αθηναίων εύσεβείας μάρτυρές ε’σι 
πολλοί τών αρχαίων συγγραφέων. Ά ν τ ιφ ώ ν  (περί χορευτού έν § 51 τής  
τού ΒοΚΙνϋΓ έκδ.) καλεΓ αυτούς ευσεβέστατους τών Ε λλήνω ν. 'Ο Λ υ 
κούργος (κατα Λεωκρ. § 15) λέγει, ότι «πλείστον άλλων ανθρώπων διαφέ- 
ρουσι τώ προς τούς θεούς εύσεβώς εχειν. » Ό  Ισοκράτης (έν ΙΙανηγυρ § 33), 
ότι «προς τ ατ ών  θεών ευσεβέστατα δ ιάκειντα ι.» *0 Ιίαυσανίας ίνΙ, 17]  ότι 
και (7εις Οεους ευσεοούσιν άλλων πλέον»· καί τελευταιον ό *Ιμέριος (έν τή  
Φωτίου βιβλιοθήκη σελ. 3 5 5  τής τού ΒοΙνΙνΟΓ έκδόσεως)' α’ΑΟήνησιν όταν 
«ιπω, το μέγιστον εΐπον τής εύσεβείας κετάλαιον».
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Ό αριθμός τών έν Άθήναις υπαρχόντων έκκλησιδίων έπί χώ
ρου άρχαίεον ιερών ήτο ριείζων πρότερον (¿έχρι τής εις 5Αθήνας 
[λεταβεβάσεως τής καθέδρας τής έλληνικής κυβερνήσεως ή σήμε
ρον, διότι έκτοτε πολλά τοιαύτα έξεποιήθησαν εις ίδιώτας ύπό 
τής δημοτικής τών ’Αθηναίων αρχής άπό τού 18 4 0  πρός ειςπρα- 
ξιν χρημάτων χ,άριν τής έγειρορζ-ένης Μητροπολικής έκκλησίας, 
και άλλα κατέλυσεν ή νέα τής πόλεως ρυμοτομία. Ούχ ήττον 
όμως και σήμερον ύπάρχουσιν έν Άθήναις, μάλιστα έν τω χώρω, 
οπού τό πάλαι τά  πολλά ιερά, πέριξ δηλαδή τής άκροπόλεως, 
πλεΤστα τοιαύτα έκκλησίδια °).

Έκ τών έν τώ  ρηθέντι Οεάτρω πολλών ιερατικών έπιγραφών, 
αΐτινες πλειστον φώς ρίπτουσιν εις τά τής θρησκείας και λατρείας 
τών Αθηναίων, άποπειρώμεθα νά ύποδείξωμεν τις ή έννοια δύο 
ές αυτών, τίνα τά  έν αύταΐς ιερατικά πρόσωπα, και όποια τά  τού
τ ο ι  έργα. Αί δύο δ’ αύται έπιγραφαί είσιν αί έπί δύο θρόνων τής 
προεδρίας, ή ύπ’ άριθ. 8 0  τής αρχαιολογικής έφημερίδος τού 
1 8 0 2 , ή τού Πυθοχρήστου έ^γητοϋ^ καί ήύπ’ άρ. 9 4  του εζψ  
γητοϋ έζ  ευπατριδών χειροτονητοΰ ύπό του δήμου διά β ίου. 
Ά λ λ 5 όπως δείξωμεν τίνα θέσιν ούτοι είχον έν τή θρησκεία τών 
αρχαίων, καί ιδίως τών Αθηναίων, άνάγκη νά άνατρέξωμεν εις 
τάς πρώτας πηγάς τού ίερού τών αρχαίων δικαίου* διότι τό 
κύριον έργον τών έν ταις έπιγραφαίς ταύταις άναφερομένων έζη- 
γητών τούτων ήτο ή τού δικαίου τούτου έρμηνεία, καί καθοδήγη- 
σις τών ευσεβών εις έκτέλεσιν τής προςηκούσης τών θεών λα 
τρείας πρός έπίτευξιν τού έκ τούτων καλού καί πρός άποσόβησιν

G) Έ πιμελώς περιγράφει τάς έν τή πόλει τών ’Αθηνών ύπαρχούσας 
έκκλησίας καί έκκλησίδια καί τά  έρείπια έτι τινών, όπου τοιαύτα δπάρ- 
χουσιν έν τή πόλει, ό γερμανός Αύγουστος Μομσένιος, έν τώ πονήματι 
αυτού, A lhcnaj Clll*isliansc έπιγραφομένω, έκδοθέντι έν Λειψία τό 1868, 
λόγον ποιούμενος ένϊαχοΰ καί περί τού αρχαίου Ιερού, ού τον χώρον κ α 
τέλαβε χριστιανική τις έκκλησία. *0 αριθμός δε τών ύπ" αυτού ονομαζο- 
μένων έκκλησιών καί έκκλησιδίων, άς αυτός ειδεν έν Ά θή να ις  τό 1866, 
ανέρχεται εις 133 , πλήν τών έρειπίων άλλων πολλών, καί τών προ αυτού 
κατεστραμμένων, οι" ούς λόγους ανωτέρω είπομεν.

1Π*



τών έκ τής άτελοΰς λατρείας καί τής εντεύθεν οργής τών θεών 
επικειμένων τοίς εύσεβέσι κακών.

1) Περί τού Ιν Δελφοί; θεού ώς ¿φόρου τής τών Ε λλήνω ν θρησκείας 

καί πρώτης πηγής τού ιερού δικαίου.

Πήγα! τής ελληνικής θρησκείας φαίνονται ότι ήσαν πρώτον 
μέν αι περί θεών καί ?)ρώων άρχαιαι τον Λαού παραδόσεις '), 
ών μέρος παραλαβόντες διέπλασαν αρχαίοι καί νέοι ποιηταί, έμ- 
πνεόμενοι κατά τήν κοινήν δόξαν υπό τού ’Απόλλωνος καί τών 
Μουσών, καί παρέδωκαν τοϊς ύστερον έν τοίς ποιήμασιν αυτών* 
μέρος δέ ου μικρόν τών αυτών παραδόσεων διετηρείτο κατά τό
πους διά παντός έν τη μνήμη τού λαού, καί άπό στόματος μετε- 
δίδετο τοίς ύστερον, καί μάλιστα παρά τών ιερέων τών άνά τήν 
Ελλάδα ναών και ιερών παντός είδους, καί μάλιστα παρά τών 
κατα κληρονομιάν η ισοβιως έχόντων τήν ίερωσύνην ή άλλην τινά 
υπηρεσίαν έν τοίς ναοίς, και παρά τών διά βίου εξηγητών τών ιε
ρών και όσιων. Τούτων τών έν τή μνήμη τού λαού τηρουμένων 
παραδόσεων άλλας μέν διέσωσαν οι άπό τού ς·' π. X. αίώνος λυ
ρικοί και δραματικοί, αλλας οί λογογράφοι καί οί τοπικάς ιστο
ρίας και μυθολογίας συναγαγόντες, οίοι οί άτθιδογράφοι, καί ούκ 
όλιγας ο Παυσανίας έν τή τής Ελλάδος περιηγήσει αυτού, ήτις 
δια τούτο είναι πολύτιμον τής αρχαιότητας μνημείον, γνωστο
ποιούν ήμίν πλείστα τής κατά τόπους θρησκείας, μυθολογίας και 
τής τών θεών και ήρώων λατρείας, άτινα άλλως ήθελον μένει ήμίν 
εντελώς αγνωστα, ώς μη σωθέντα παρ’ άλλοις. ’Ά λ λ α ι τινές τών 
παραδόσεων τούτων διεσώθησαν έν τοίς μυθογράφοις καί τοίς αρ
χαίοι; τών ποιητών σχολιασταίς, καί πολλά! έν τοίς άπολογη-
— -  —

7)  ’Α ν θ ρ ώ π ω ν  π α λ α ι α ς  £ ή σ t α ς χαλεΐ αύτας ο Πίνδαρος.
Βλ. Μυλλερ. έν προλεγομένοις είς μυΟολ. σ. 1 0 5 ,  οςτις πηγήν τών μύθων
λέγει τήν προφορικήν παράδοσιν του λαού. ’Α λλα πλείω περί τούτου άνά-
γνωθι έν τοις προλεγομένοις Preller είς τήν περί Δήμητρος και Περσεφύνης 
μονογραφίαν αύτου. Πρβ. καί Petersen έν σελ. 2 0  τής αύτοΰ έλλ. θρη- 
σκείας καί μυθολογίας 18 6 4 .
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τικοΐς καί άλλοις συγγράμμασι τών πατέρων τής ’Εκκλησίας 8).
Δευτέρα πηγή είναι τά  ¿*α>τί?α, μάλιστα δέ τό τού ’Απόλ

λωνος έν Δελφοΐς, οπερ είχεν έπ! τών μεθομηρικών καί ιστορικών 
χρόνων μέγιστον κύρος παρά πασι τοίς Έλλησιν* διότι δ θεός 
ούτος ήτο ό κατ’ εξοχήν μάντις και εξηγητής τών θείων έν γένει.

Τρίτη δέ πηγή αί είχαστιχαΐ τεχνα ι, αιτινες κατά τούς αυ
τούς τούτους χρόνους άναφανείσαι ή έπι τό τελειότερον άναπτυ- 
χθεΐσαι, διετύπ(οσαν σύμφωνα τή ποιήσει και ταίς παραδόσεσι τό 
είδος καί τήν εξωτερικήν φύσιν έκάστου θεού και καθιέρωσαν αυτά 
τρόπον τινά έν τή συνειδήσει τού έλληνικού λαού.

Έκ τών τριών τούτων πηγών προήλθε τό μέγα θρησκευτι
κόν καί μυθολογικόν σύστημα τών Ελλήνων, οπερ γινωσκομεν 
έκ τών σωζομένων τής γραφής και τής τέχνης μνημείων αυτών. 
Εκτός τούτων συνέπραξαν όμως πρός πλουτισμόν και εκτασιν 
αυτού καί ή τού χρόνου πρόοδος και ή έμφυτος τοίς *Έλλησι ροπη 
καί έφεσις πρός πάσαν έλευθέραν τού πνεύματος και τής φαντασίας 
άνάπτυξιν" αλλά ούχι τοσούτον, οσον αί τρεις ρηθείσαι πηγαί* διότι 
ή τής θρησκείας διάπλασις ουδέποτε άφέθη όλως ελεύθερα εις την 
διάθεσιν έκάστης κοινότητος και παντός πολίτου κατα τους 
γνωστούς ήμίν τουλάχιστον χρόνους, όπως η τής πολιτείας δια- 
ταξις και δ έν τώ οίκω βίος* διότι ταύτα  μεν μετεβαλλοντο 
έκάστοτε κατά τήν πρόοδον τού χρονου και το δοκοΰν τοίς 
πολίταις, ουδέποτε όμως και τά τής θρησκείας και λατρείας. ?/0 ,τ ι 
έν τούτοι; οί χρόνοι και τό εθος παρέδωκαν, ωφειλον παντες οι 
πολίται νά τηρώσι και σέβωνται δημοσία. Ή πόλις δέν άνηρεύνα 
τά τής συνειδήσεως τών πολιτών, ουδε έςηταζεν αν παντες πι- 
στεύουσι τά περί θεών μυθολογούμενα ή όχι, έφρόντιζεν όμως καί 
άπήτει παρ’ ένός έκάστου να τελή δημοσία τα  ιερα και τα  τής 
λατρείας τών θεών νιψο) πδ.Ιεοκ^ ήτοι καθ’ 8ν τροπον οι χρονοι 
καθιέρωσαν καί οί πρόγονοι παρέδωκαν. Τούτο παρηγγελλε τοίς

8] Οιον Άθηναγόρου (Ιν άπολογία Χρ.£'·*νών), Ιππολύτου (εντώ  κατα 
πασών τών αιρέσεων ελέγχω), Κλήμεντος (προτρεπτικώ καί Στρώμασι),Ευ
σεβίου (Εύαγγ. προπαρασκευή), Α ι^ ΐ ΐδ ϋη ί (Ιο οίνΗαΙβ ιΐβί, ία ο ίΒ Ι ΐ ΐϋ  
Πΐδ1ί1ιι1ίοηθ8 καί άλλων.
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έρωτώσιν δ ’Απόλλων <J)‘ τούτο φέρει εις απόδειζιν της ευσεβείας 
του διδασκάλου του Σωκράτους δ Ξενοφών έν άρχή των άπο[/.νη- 
[/.ονευματων τουτου, λέγουν ότιένόριιζε τους αύτους ους και ή πόλις 
θεούς- διότι φανερός ητο Ούων πολλάκις μέν οίκοι, πολλάκις δέ 
έπι των κοινών της πόλεως βωμών, και μαντική χρουμενος παρ
ρησία. Πας νεωτερισμός έν τούτοις και ή παραδοχή νέας λατρείας 
γνωστού θεού και δαίμονας νέου έπρεπε νάσυγχωρηθή ύπδ τού έν 
Δελφοΐς θεού 10) και νά ψηφισθή υπό της πόλεως, οπούς εχν) γε
νικόν κύρος και έπιβληθ*?) ή τούτου τηρησις πάσι τοις πολίταις 11)" 
’Ά λλω ς όσοι άπεδέχοντο τον νεο^τερισμόν η την νέαν λατρείαν, 
έςησκουν ώς ίδιον θρήσκευμα κατ’ ιδίαν, έν οσωή τούτου φανερά 
έκτέλεσις δέν προςέβαλλε τά  ήθη, καί δέν ητο έπικίνδυνος τή πό- 
λει, ήτις τότε έπεμβαίνουσα κατέλυε τούτο 12).

Προς τηρησιν λοιπόν τών αρχαίων καί πατροπαραδοτων, κol\ 
όπως μη όια νεωτερισμού έξέλθουσι τούτων η προςκρούσοοσιν αυ- 
τοϊς, ειχον διττήν κοινωνίαν προς τον έν Δελφοίς θεόν πάσαι at 
τ/)ς Ελλάδος πόλεις και άποικιαι. Διότι κατά τάς Ορησκευτικάς 
δοςας τών Έλληνουν elrat ¡ie r  του ίερον δικαίου ηηγή αυτός 
ο Ζευc, c iJJá  τούτον έζηγητης ¿crac ύ έy ΑεΑφοΐς 'ΑπόΛ- 
Λωτ ), όςτις δια στόματος της αυτού Πυθίας γνωστοποιεί τά

 ̂ 9) Ξ ενογ, άπομν. 4, 3, iß ·  «Ό ρα; δτι ό έν Δελφοί; θεός, δταν τις  
αυτόν έπερωτα πώ ς  αν τοί; θεοί; χαρίζοιτο, αποκρίνεται* νόμω πόλεω ;».  
Πρβ. 4, 3 , I καί Δημοσ. κ. Meid. § 5 1 .  Ά ν α ξ .  £ητορ 2. 3* Cie. de  
leg. 2 , IG, και Πορφύρ. περί αποχή; έμψυχων 2, 59  καί 4 , 2 2 ,  ένθα φ έ 
ρει θετμ^ν Δράκοντας άθεου; τιμάν καί ήρωας Ιγχωρίους Ι ν  κ ο ι ν ω ,  
έ πο  μ  ε ν ο υ ;  ν ο μ ο ί ;  π ά τ ρ ι ο ι ; » '  καί άλλου; παρά Petersen  έν 
τω περί Ιερού δικαίου τών Ελλήνων σελ. 2 0 8  I v P li i lo l .I I .  παραρτήματα

4 Oy Δημ. κ. Μειδίου § 5 1 . καί ΙΙλούταρχο; προ; Κολώτην κφ. 17* «φορ
τικοί οί τή ; Έλλάδο; νομοΟέται, τα μέγιστα κ α ί πλεΤστα τών Ιερών πυθό- 

κ^θιςαντε;»* πλείω παρ’ Έρμ. έν έλλ. άρχαιολογίαι; 2  § 5, 3) κ. έ·
4 1 )  Schocmann de cornil. Al l í .  σελ. 3 0 0  καί jv έλλ. άσναιολ. 2 .  

448  άέκδ.

12) Ερμ. ε. α. έν § 10 , 10 — 14, καί άκριβέστερον παρα Petersen  
έν έλλ. θρησκ. καί μυΟ. σελ. 2 3 2 .  β.

13) Κατ Αισχύλον, έν Εύμ. 58G, ό Όρέστη; ένώπιον τού Άρείου  
Πάγου, δικαζόμενο; οια τον τή ; μητρος του, φόνον λέγει προ; τον παρόν-
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τού δικαίου τούτου τοις πυνδανομένοις, ώνό αυτός τού Διος κατ’έ- 
ξοχήν μάντις και εξηγητής, καί χορηγός τ*ής ίδιότητος αυτού ταυ- 
της καί εις έκείνους τών ανθρώπων, οσοι είσίν φίλοι αυτω και ευ
σεβείς.

 ________  έ

τα Απόλλωνα*
"Ηδη σύ μαρτύρτ,σον. Έξηγοΰ δέ μοι, ν
Άπολλον, εί σφε συν δίκη κατέκτανον 
δράσαι γάρ, ώςπερ έστίν, ούκ άρνούμε^α, 
άλλ* εί δικαίως εί τε μη, τή σή φρενί 
δ3χεί τοδ’ αίμοτ, κρίνον, ώς τούτοις φράσω.

Ό  δ* Α πόλλω ν άπαντα*
Λέξω προς ύμ ας  τονδ* ’Αθηναίας μ έγ α ν  
θεσμόν δ ικ α ίω ς ,  μ ά ν τ ις  ών δ* ού ψεύσομα ΐ.

Ού πώποτ* είπον μαντίκοίσιν έν θρονοις 
ούκ άνδρός, ού γυναΐκός, ού πόλεως πέρι, 
ο μη κελεύση Ζευς ’Ολυμπίων πατήρ.

Πλάτων έν πολιτ. σελ. 4 2 7  : Τι ούν ετι Sv ήμίν λοιπόν τή ;  νομοθε
σίας εϊη ; Έ μ ίν  μέν ούδέν, τώ μέν τοι Α π ό λλω ν ι τώ  Ιν Δελφοί; τά  τε 
μέγιστα καί κάλλιστα καί πρώτα τών νομοθετημάτων. Τά π ο ία ; Ιερών  
τε Ιδρύσει; καί θυσίαι καί άλλαι θεών τε και δαιμόνων και ηρωων θερα- 
πείαι, τελευτ'^σάντων τε αύ θήκαι καί όσα τοί; έκεί δει υπηρετουντα; 
ίλεως αυτούς εχειν. Ιά  γαρ δητοιαύτα ουτ ΙπισιαμεΟα ημείς, οικιζοντε; 
τε πόλιν ούδενί άλλψ πεισόμεθα, έάν νουν εχωμεν, ουδέ χρησόμεΟα έξη-  
γητή, άλλ ’ ή τω πατρώω. Ούτος γάρ δήπου ό θεό; περί τά  τοιαυτα πασι 
άνθρώποις πάτριο; έξηγητής έν μέσω τής γ ή ;  έπι του όμφαλού καθήμε- 
νο; εξηγείται». 'Όμοια τούτοις λέγει καί έν [Νόμοι;, έν σελ. 7 3 8 .  7 5 9 .  
8 2 8 .  καί ό Ξενοφ. έν άπομν. 1 , 3 ,  1 κα'· 4, 3, 16 . Cic. de leg. 2 , 16

Ό  Ξενοφών έν τώπερι προςόδων (κεφ. 2) παραγγέλλει ού μόνον περί 
Ιερών, άλλά καί περί οικονομικών έρωταν το εν Δελφοί; μαντείον. Κ ατα  
ταύτα δύνατα! τ ι ;  είπείν οτι ό έν Δελφοί; θεός ητο αρχηγύ; και κ&φαλη 
τών έν Έλλάδι θρησκευτικών, ή, ώ ; νυν λέγομεν, τή ;  εκκλησίας, διευθύ- 
νων αυτήν διά τών ιερέων καί μάντεων αυτού. Προ. K rcu scr der lic it.  
P riesters taa t, σελ. 19, σημ. 64.

Έν τή συλλογή τών ελληνικών έπιγραφών τού κ. Γαγκαβή (τομ. 
Β', σελ. 452  κ. έ.) ύπάρχουσι δύο Ιπιγραφαι, ή ύπ ’ άρ. 8 1 9 ,  εύρεθείσα έν 
Ά θ ή να ις ,  έν ή γίνεται λόγο; περί έ π ι σ τ ο λ ή ς  π α ρ ά  Δ ε λ φ ώ ν  
προ; Ιερείς ή έξηγητά; Α θηνα ίου;, ώ ; έμφαίνουσι τά σωζομενα αποσπα- 
σματα τή ; έπιγραφής ταύτης, ήν έ'πεμψαν ίσως οί έν Δελφοί;, ανακοι- 
νούντε; τούτοι; ή χρηαιυιόν ή άλλο τι ιερατικόν. fH έτέρα, υπ  αριθμόν
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Και ή μέν πρώτη των έλληνίδων πόλεων πρός τον έν Δελ- 
φοΐς θεόν κοινωνία έξετελεΐτο διά των λεγομένων θεωριών, 
πρός άς έκάστη πόλις είχεν ίδιους άνδρας, οΐτινες έν μέν Άθή- 
ναις έλέγοντο ΠυθαΐσταΙ 1 ‘) καί ειχον ισόβιον τό άξίωμα η 
την ίερωσύνην ταύτην, έν δέ Σπάρτη /Ζύάιοι 15)' αλλαχού 
άλλως. Συνήρχοντο δέ άπασαι αί των πόλεων θεωρίαι εις Δελ
φούς κατά τόν πρώτον του έ'αρος ρίνα, τον μάρτιον, δςτις 
και βυσιος ήτοι πυσιος υπό Δελφών έκαλεΐτο έκ του πυθάνε- 
σθαι* διότι έκαστη τούτων μετά τάς γενομένας εις τόν θεόν θυ
σίας καί τιμάς, έν αις έγίνετο έπίδειξις του πλούτου καί της φι
λοτιμίας έκάστης πόλεως, είποντο αί πρός την Πυθίαν έρωτήσεις 
καί αί ταύτης άποκρίσεις η χρησμοί, ους οί θεωροί έκόμιζον εις τάς 
ιδίας πόλεις. ΙΙΰξανε δ ’ έ'τι μάλλον ή έκ τών θεωριών τούτων 
συρροή τών ανθρώπων εις τό ιερόν καί έκ της κατά τόν αυτόν και
ρόν συνεδριάσεως τών άμφικτυόνων καί ίερομνημόνων, καί έκ της 
κατά παν τέταρτον έ'τος τελετής τών πυθικών αγώνων.

Ή έτέρα δέ τών Αθηναίων κοινωνία πρός τό αυτό χρηστήριον 
εγινετο όιά τών λεγομένων Πυθοχρήστων ¿θ,ηγητών, ών ή έν 
Αθόναις υπαρξις μαρτυρεΐται υπό πολλών αρχαίων, τό δέ μέγα 

αυτών αξίωμα εν τοις τών Αθηναίων άρχουσι καί ίερεύσιν έβε- 
βαιώθη έκ τών άνευρεθεισών έπιγραφών έν τη άνασκαφή του Διο
νυσιακοί θέατρου τό 18 ΰ 2 , περι ών ανωτέρω έγένετο λόγος. 
Κατά τάς έπιγραφάς ταύτας οί Πυθόχρηστοι ούτοι καί οί έκ τών
ευπατριδών έξηγηταί κατέχουσιν ίδιους θρόνους έν τη προεδρία 
του θεάτρου τούτου.

8 2 0 , εδρεθεΤσα έν ’Ανάφη, περιέχει 1) έπερώτησιν εύσεβούς τίνος ιδιώτου 
προς^τόν Ιν ΔελφοΓς περί έκλογής χώρου, Ιν ώ μέλλει νά κτίση ίδίαις 
οαπάναις έπί Ιερού τόπου, παραχωρουμένου αύτω ϋπό τής πόλεως, ναόν 
Αφροδίτης, καί 2 )  τόν δπό του Οεοϋ τούτου δοθέντα αύτω χρησμόν περί 

του χώρου, έν ώ  πρέπει νά κτίση τόν ναόν, ό'ςτις κατά την αίτησιν του 
κτίστου καί τόν χρησμόν του θεού θέλει εΤσΟαι δημόσιος.

U )  Στραβ. 9 ,4 0 4 ·  πλείωπαρά Petersen περί Ιερού δικαίου σ. 182.
45) Ήροδ. 6 , 67 .  Cic. dc d i v .  1,  43.
46)  Πλουτ. έν έλλ. κεφ. καταγρ. 9.

Ά  λ λ ’ εί καί αί τής Ελλάδος πολιτεΐαι ησαν τοσαϋται, οσαι 
καί πόλεις, καί αί σχέσεις και τά  δίκαια αυτών διάφορά και αντί
θετα πολλάκις, καί ου μόνον οί ύπ’ αυτών λατρευόμενοι θεοι πολ
λοί, άλλά καί ή τούτων λατρεία ποικίλη, καί διά τούτο δύςκο- 
λος ή μετά του χρηστηρίου τούτου συνεννόησις, καί όμως οί 
διευθύνοντες αυτό έδειξαν πάντοτε σχεδόν τοσαύτην πολιτικήν 
σύνεσιν, τοσαύτην άκριβή γνώσιν τών παρ’ εκαστοις νομίμων και 
ιερών, ώστε διά τών διδόμενων ταΐς πόλεσι χρησμών καί συμ
βουλών προςεΐχον νά μή προκαλέσωσιν, οσον ητο αυτοΐς δυνατόν, 
πολιτικάς καί θρησκευτικάς διενέξεις ή και τάς άλλοθεν προκλη- 
Οείσας νά καταπαύσωσι, τηρούντες έν καιροΐς έμφυλιων πολέμων 
καί διχοστασιών την δυνατήν αυτοΐς άμεροληψιαν και ουδετερό
τητα, αν δέν ήδύναντο νά διαλλάξωσι τα  διαφερόμενα μέρ Λ.

Τοσαύτη δέ ένεκα τούτου ήτο ή ήθικη και θρησκευτική ισχύς του 
χρηστηρίου τούτου παρ’ "Ελλησιν, ώστε ουδεμια σχεδόν πολίτικη 
πράξις έπεχειρεΐτο άνευ τής γνώμης και έγκρισεως τουτου, ουδε- 
μία άποικία έπέμ,πετο άνευ τής άδειας αυτού, και πόλεμος και 
ειρήνη άποφασίζετο ύπ’ αυτού' ετι δε και εσωτερικαι τών πόλεων 
διαφοραί καί έριδες περί κατοχής τής αρχής, και παντα τά τοιαυ- 
τα  κατεπαύοντο τή γνώμη αυτού 1'). Τών θρησκευτικών προ πάν
των ήτο αυτό άρχή καί τέλ.ος, έφορος και προστάτης, ωστε ουδε- 
μ.ία έν αυτοΐς καινοτομία καί μεταβολή εγινετο ανευ τής γνω- 
μ.ης αυτού, καί πάσα έν αυτοΐς έρις εις την διαιτητιαν τουτου υπε-
βάλλετο πάντοτε, καί αυτό άπεφάσιζεν u ).

Κατορθούντες δέ ταύτα  οί ιερείς τούτου πρεπει να ειχον πρός 
τοις άλλ.οις καί άκριβή γνώσιν τού τε γενικώς ισχυοντος θρησκευ-

47) ’Έφορος παρά Στρ. 9, 419 καί 422· «εις ήμερότητα προύκαλβιτο
καί Ισωφρόνιζε τοΐς μεν χρηστηριάζων, και τα  μεν προςταττων, τα δε 
άπαγορεύων, τούς δ’ ουδόλως προϊέμενος». Πρβ. Πλουτ. περι φιλαδελφ. 
24. πλείω παρά Dlinckcr Ιστ. άρχ. τόμ. 3. σελ. 533 —53 καί Ncigels-
bach Nachhom. Theol. σελ. 183—88.

48) Βλ. ανωτέρω τάς μαρτυρίας έν σημ. 9 καί 13 και Ερμαννον έν
έλλ. ¿ρχαιολογίαις 1 ,§  40, 6 καί 2, § 5, 9. καί κατ’ έξοχήν Götte das 
Delphische Orakel in s. politisch, relig. und sittlichen Einfluss
auf die alte Welt. Leips. 1839.
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τικού δικαίου παρά πάσι τοΐς "Ελλησι, καί του ίδιάζοντος έκά- 
στνι πόλει ως πάτριου 1 Έγινωσκον δηλονότι τίνες θεοί είσιν 
αποδεκτοί παρά πάσιν ώς καί την γενικώς αποδέκτην λατρείαν 
τούτων, καί τίνες ίδιοι έκάστης πόλεως, καί τίς ό ίδιάζων έκάστω 
θεώ τρόπος τής λατρείας* άλλως δέν Οά ητο αύτοΐς εύκολον νά 
άποφεύγωσι τάς συγκρούσεις τούτου καί εκείνου, άς Οά έπροκά- 
λουν αί έκαστοτε διδόμεναι υπό τού μαντείου όδηγίαι η χρησμοί 
περι θρησκευτικών πραγμάτων.

Ή γνώσις δμως τού θρησκευτικού τούτου δικαίου ητο άλλως 
ουχι εύκολος* διότι, έν ω τού μέν έν ταΐς πόλεσιν ίσχύοντος πό- 
λιτικού δικαίου άνεφάνησαν έν τοΐς ίστορικοΐς τουλάχιστον χρό- 
νοις νομοθεται, οίτινες ώρισαν τούτο, καί τινες διά γραφής 
έποίησαν γνωστόν τοις πολίταις πάσι, καί διά τής κυρώσεως 
αυτού υπό τού έν Δελφοΐς θεού άπέδωκαν αυτώ ιερότητα καί 
σεοας, ο;ς έγενετο έν τή εις Λυκούργον άποδιδομ,έντι των Σπαρ
τιατών νομοθεσία και αλλαις ύστερον, περί τού δικαίου όμως τού 
άναφερομενου εις τα όσια και ιερά, τού όρίζοντος τάς θρησκευτι- 
κάς σχεσεις τών πολιτών πρός άλλήλους καί προς τό θειον, καί 
διαγράφοντος τά τής γενικής παρά πάσι τοΐς "Ελλησιν αποδε
κτής λατρείας τών θεών καί τής ίδιαζούσης ένί έκάστω θεώ 
και ηρωι παρ’ έκάστη πόλει, ώς καί τών περί τούς νεαρούς νομίμων, 
άγνοοΰμεν άν ποτε έλήφθη φροντίς παρά τών πόλεων, όπΐυς καί 
τούτο ακριβώς όρισθή καί διά γραπτών διατάξεων γνωσθή τοΐς 
πολλοις. Λέγεται μέν ότι ό Σόλων περιέλαβε καί τούτο είς τήν 
νομοθεσίαν του, αλλ ’ ούτος ένομοθέτησε διά μίαν μόνην πόλιν* 
έπειτα άγνωστον έ'τι μένει όποιους περί θρησκείας καί λατρείας 
τών θεών^δρισμούς περιελάμβανον αί τού νομοθέτου τούτου κύρ- 
βεις και οί ά'ςονες Μ). Έγράφησαν μεν άπό τού έ καί μάλιστα τού

1 5 0  ΕΚ. ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΓ ΘΕίΟΓ

19) Schümann ελλ. άρχ 2 , 3 9 0 .  καί  Pclcrscn έ . «. σελ. 2 0 9 .
2 0 ;  Πιθανόν οτι ό Ιόλων νέους περί θρησκείας νόμους δέν είσήγαγεν, 

α . α τα έν τή λατρεία ως πατρια και νόμιμα ήδη καθιερωμένα ανέγρα
ψε.  ̂ Γαύτα δε ησαν ήθικά τρόπον τι v i  καθήκοντα τών πολιτών πρός τούς 
θεούς, οία καί άλλοι νομοθεται άνέγραψαν, ό Ζάλευκος κατά Διόδωρον (12,  

^ Χβ1 Χ , ρώνδας, καί ή τών 'Ρωμαίων δωδεκάδελτος (C¡C. ele lc¿. 2 ,14)

ΚΑΘ’ ε λ λ ιιν λ ς . 151

δ' καί γ  π. X. αίώνος παρά πολλών φιλοσόφων και ιστορικών 
πολλά περί θεών, ναών, έορτών, μυστήριων και περι άλλων πολ
λών τοιούτων ειδικά συγγράμματα* άλλ’ έπειδή πάντα ταύτα  
άπωλέσθησαν, δέν γνωρίζομεν ακριβώς τ ί περιεΐχεν έκαστον. Έκ 
τών σωζομένων όμως έπιγραφών τούτων γίνεται δ ήλον, οτι τά  
πλεΐστα περιεΐχον θεωρίας τών φιλοσόφων συγγραφέων, ή περι- 
γραφάς μερών τινων τής τών θεών λατρείας η ιεροον και έορτών ), 
ή καί άλλων τοπικών μόνον θρησκευτικών αντικειμένων. Ά λ λ α  και 
ταύτά  εΐσι νέα, ώς έρρέθη, μη ύπερβαίνοντα τον δ' π. X. αι
ώνα 22). Γενικά όμως συγγράμματα, περιλαμβάνοντα πάσαν τήν 
ιστορίαν τής έλληνικής θρησκείας, ή ουδόλως συνετάχθησαν,ή μέ- 
νουσιν ήμΐν άγνωστα* πιθανώτερον όμως τό πρώτον, διότι ουδε 
διδασκαλία τής τών Ελλήνων θρησκείας έγίνετό ποτε’ άλλ’ έκα
στος παρά τών ποιητών έλάμβανε ταύτης γνώσιν άν ήθελεν. 
Ώςαύτως άγραπτον συνήθως έμενε καί άγνωστον τοις πολλοις και 
τό κατά τόπους ή ναούς ίσχύον ιερόν δίκαιον, το όρι-,ον ια τής 
λατρείας τών έν αύτοΐς λατρευομένων θεών )* ήτο δε γνιοσ.ον 
μόνον τοΐς ίερεύσι, καί μάλιστα τοΐς κατά κληρονομιάν έχουσι 
τήν ίερωσύνην, καί τοΐς μάντεσιν, οίτινες πιθανώς ειχον περι αυ
τών έγγραφα υπομνήματα, διασώζαντα τάς περί θεών και ιερών 
παραδόσεις καί τάς περί θυσιών, έορτών, τελετών, μυστήριων και 
άλλων τοιούτων άρχαίας διατάξεις 2‘). Συνηθέστερον έμάνθανον

και άλλοι. ΙΙρβ. K reuser dee Ilell. P ricsterstaat σελ. 1 36 .  καί 
W a ch sm u lh  έλλ. άρχαιολογίας 2, 2 4 6  καί τού; παρ’ αύτώ αρχαίους

καί νεωτερους. t
21 )  Κ ατά Στέφανον Βυζάντιου έν λέςει Βατή, "Αβρών ό Καλλιου,

έςηγητής, έγραψε περί εορτών και Ουσιών σύγγραμμα μη ύπαρχον νυν,
2 2 j Βλ. τά ονόματα πάντων τούτων έν τώ  νεωτάτω πονήματι τής 

τών Ε λλήνω ν μυθολογίας καί θρησκείας παρά Ch. Petersen 1 864 ,  
άπό σελ. 6 κ. έ καί 3 3 4 .  πρβ. κ α ί  Κ .  F .  Hermann έλλ. άρχ. 2 , § 1 , 1 3 .

23) Λ υσ ίαςκατά  Άνδοκίδου § ΙΟ’ «’ Αλλά καί τούς άγράφους, καθοΟς 
Εύμολπίδαι έςηγοΰνται, οΰς ούδείς πω κύριος Ιγένετο καθελείν ούδε αύ-
τον τον Οέντα ίσασιν.»

2 ί )  Το’.αύτα ; εγνωστοποίησεν ήμΐν προ τ'.νων ετών η &ν Ανδανία^τής 
Μεσσηνίας άνευρεΟείσα επιγραφή, ήν έδη[Αο?ίευσε κατα πρώτον ο κ. Κου-



ταύτα οί νεώτεροι παρά τών πρεσβυτέρων διά τής πείρας καί πρά- 
ξεως μάλλον ή διά διδασκαλίας καί από βιβλίων. Ά π ό  τοιαύ- 
της δέ πηγής έλήφθησαν καί όσα περί τών κατά τόπους λατρευο- 
μενων θεών και ίερών διέσωσεν ήμίν ό Παυσανίας έν τη  περιηγή- 
σει τής 'Ελλάδος, ώς άνωτέρω είπομεν.

Πιθανόν όμ.ως ότι αί έκάστοτε παρά τού δελφικού μαντείου δι- 
δομεναι όδηγίαι καί χρησμοί εις πάσαν πόλιν καί γένος καί ιδιώ
την άνεγράφοντο καί έτηρούντο έν Δελφοις, όπως καί έν πάση πό- 
λει η ιερω αυτών, και έφυλάσσοντο έν αυτοΐς πρός οδηγίαν εις τό 
μ.έλλον Τοιαυτην συλλογήν πειθόμεθα οτι εΐχον οί Αθηναίοι 
έκ τής μαρτυρίας τού Δημοσθένους έν τώ κατά Μειδίου λόγω 2b), 
ένθα φέρονται χρησμ,οι δοθέντες τοΐς Άθηναίοις υπό τού Δελφι- 
κου μαντείου περι τής του Διονύσου λατρείας. Ώςαύτως έτηρούντο 
έν Άθήναις και άλλοι χρησμοί, ους συνεβουλεύοντο οί ’Αθηναίοι έν 
καιρώ άνάγκης, όπως εύρωσιν έν αυτοΐς τό φάρμακον πρός άπαλ- 
λαγην άπό τίνος δεινού, όπερ οί πολλοί έπίστευον, οτι έπέμ-πετο
παρα τών παροργισθεντων θεών ένεκά τίνος αμαρτήματος τών πο
λιτών 2,α).

μανούοης έν Ά θή να ις  18 5 8 ,  ήρμήνευσε δέ δ Γερμανός Sauppe |ν τοΐς 
¿πομνημ. τής έν Γοττίγγη έταφ ίας  τών έπιςημών 1 8 5 9  άπό σελ. 2 1 8  κ. έ.

2 5 )  Τοιαύτη άναγραφή έπερωχήσεως καί χρησμού τού έν ΔελφοΓς 
’Απόλλωνος είναι ή άνωτέρω μνημονευθεισα έπιγραφή 8 2 0  τής τού κ. 
Ραγκαβή συλλογής. Χρησμών συλλογής έν Ά θή να ις  ευρισκόμενης έπί 

Πεισιστράτου μαρτυρίαν βλέπε παρ’ 'Ηροδότω 5, 90 , καί 7 , 6 .
26) Έν § 15. ο’Ίστε γάρ δήπου τούθ’ δτε τούς χορούς υμείς δπαντας

τουτους καί τούς υμνους τω  6εω ποιεϊαθε ού μόνον κατά  τούς νόμους 
τους περι Διονυσίων, αλλά καί κατά τάς μαντείας, έν α ίς άπάσαις άνη- 
ρημένον ιύρήσετε τή πόλει, ομοίως έκ Δελφών καί έκ Δωδώνης χορούς 
Ιστάναι κατά τά πάτρια». Πρβ. καί τόν κατά Νεαίρ. § 7 6 .

^7 α) Ο Δειναρχος έν τω  κατά ΔημοσΟένους λόγψ του § 9  φέρει 
«απο ίητους  διαΟηκας, έν α ίς τά τής πόλεως σωτήρια κε ίτα ι» , προςθέτων 
οτι έφυλάσσοντο αύται ύπό τού Άρείου Πάγου. Έ ν γένει δε εικάζεται 
έκ των λόγων ΙΙλάτωνος έν πολιτ. 4 . 4 2 7 .  Νόμ. 5 , 7 3 8  καί 6 , 7 5 9 ,  
καί Ξενοφ.^άπομνημ. 1, 3, 1 , ότι αί πόλεις εΐχον τοιαότας συλλογάς. 
Ά λ λ ά  καίάλλοθεν γ ίνετα ι φανερόν, οτι καί πολλοί τών άρχαίων εΐχον 
έπιχειρήσει ύστερον νά συλλέξωσι τούς τών μαντείων χρησμούς. Καί

1 5 2  ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟV ΘΕΙΟΥ
Τά τοιαύτα όμως θρησκευτικά μνημεία ήσαν ούχί πάσι γνωστά 

καί προςιτά, άλλά μόνον τοΐς πρός τούτο καθισταμένοις υπό τής 
πόλεως ή υπό τού έν Δελφοις ιερού, οιτινες και εν σχέσει δι&τ&- 
λουν πάντοτε πρός αυτό, καί οδηγίας πιθανώς έλάμβανον πα
ρ’αυτού έν άνάγκη* έκαλούντο δέ διά τούτο έζηγηζαΐ πυθοχρή· 
σ το ν  ή πυθάχρηστοι. Πλήν, έκτος τών χρησμών τού δελφικού 
μ.αντείου, ύπήρχον καί άλλα τής τών θεών καί ηρώων λατρείας καί 
τής τών νεκρών θεραπείας, άτινα ώς άγραφα καί αόριστα άπήτουν 
ενίοτε άκριβεστέραν γνώσιν και έρμηνειαν. Πρός τούτο υπήρχον 
εις τινας έλληνικάς πόλεις καί άλλοι έξηγηταί, οΐτινες ή ειχον τό 
δικαίωμα τούτο πατροπαραδοτον και ισόβιόν, η έλαμβανον αυτό 
κατά χειροτονίαν ή έκλογην τού δήμου ισοβιως η έπι τινα χρόνον 
όθεν διαστέλλονται διάφορα γένη έξηγητών. "Οσα δέ περι πάντων 
τούτων είσί γνωστά προτιθέμεθα νά περιλάβωμεν έν συνόψει έν- 
ταύθαχάριν τών παρ’ ήμΐν άρεσκομένωνεις τοιαύτα άναγνώσματα. 
Καί άλλως δέ ή γνώσις τών έξηγητών τούτων, οΐτινες κατέχου- 
σιν επιφανή θέσιν έν τοις ίερεύσι τών αρχαίων, ως εκ τών έπιγρα* 
φών τών θρόνων καί έδρών του Διονυσιακού θέατρου φαίνεται, ου 
μικρόν συντελεί πρός την ακριβή γνώσιν τής του θειου λατρείας
παρ’ *Έλλησιν 27β).

Τών έξηγητών τούτων γινώσκομεν έκ τών σωζομένων έπιγρα- 
φών και έκ τών συγγραφέων τρια γένη, 1) τούς πυθοχρηστους, 2) 
τούς έξ ευπατριδών καί εύμολπιδών και 3) τους τών έπιχωριων.

2) Περί r&r πυθ ο χ ε τ ώ ν  ifayw& r·

Τίνες και δπόσοι τόν άριθμόν ησαν ούτοι δεν γνωρίζομεν άκρι- 
βώς. Υπάρχει μέν έν τώ Διονυσιακώ θεάτρω εις θρόνος μέ την

¿ρχαιον λόγου άξιον Ιν τή θρησκεία καί τέχνη, τή  Ιστορία καί άρχαιο- 
λογία ήμέλησε να συλλέξη ή των *Ελληνων φιλομάθεια άπό των Αρι- 
στοτέλους μάλιστα  χρόνων; Δελφικών χρησμών συναγωγήν συνέταξε 
Μνασέας ό Πατρεύς, μαθητής του Έρατοσθένους, Ιν τω  β' π . Χ· αιώνι 
κατά  Σχ. 'Ησιόδ. θεογ. 117 καί Müllerfrag, hist. 3, 149 καί 157 
κα ί άλλοι τινες, περί ών βλ. τήν Πορφυρίου περί τής !κ  λογιών φιλοσοφίας 
εκδοσιν του Wolf. 1856 Ιν § IV άποσελ. 43— 68.

7β) Βλ. και Petersen περι τού Ιερού δικαίου, ενθα καί περί Ιξηγητών.
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επιγραφήν ((Πνθοχρήστου έξηγητοϋ»* ά λλ ’ εντεύθεν δέν έ'πε- 
ται οτι εΤς μόνος ήτο καί ούχί πλείονες διότι και ό των έξ ευ
πατριδών εξηγητών θρόνος εις είναι ώς εμφαίνει και ή επ’ αύτοϋ 
επιγραφή, άλλα μαρτυρεϊται ύπό πολλών συγγραφέων, ώς ύστε
ρον έροΰμεν, δτι τρεις ήσαν έξ ευπατριδών έξηγηταί. ’Επειδή δέ 
εις τούτων έκάστοτε πιθανώς έκάθητο έν τή προεδρία του θεά
τρου και ούχ'ι πάντες, διά τοϋτο και είς μόνος Ορδνος ύπήρχεν έν 
αυτή, και ένα μόνον εξηγητήν φέρει ή επιγραφή, δπως και παράτοΐς 
συγγραφεΰσι φέρεται ενίοτε εξηγητής αντί εξηγητών, δηλου[χένου 
διά του ενικού άριθμοϋ του αξιώματος ή τής ίερωσύνης τούτων, ούχί 
δέ και του πλήθους αύτών 2 7 γ )’ ά'λλοθεν δ(χως πιθανολογείται δτι 
τρεις ήσαν πυθόχρηστοι έξηγηταί. Ό Πλάτων έν τή τών Νόμων 
πολιτεία, ήν καθιστά συμφωνότερον προς τήν ανθρώπου φύσιν, 
παραλαμβάνων έκ τών ελληνικών πολιτειών δ,τι φαίνεται αύτω 
όρθιος έχον, προτείνει “Β) νά έκλέγωσιν αΐ τής πόλεως φυλαί έννέα 
άνδρας έχοντας ηλικίαν έξήκοντα έτών, τελείους τό σώμα καί γνή
σιους πολιτας, και ώς μάλιστα έκ καθαρευουσών οικήσεων, φό
νου αγνούς και πάντων τών περί τά  τοιαυτα είς τά  θεία άμαρ- 
τανομενων, αυτούς τε καί πατέρας καί ¡χητέρας κατά ταύτά βε- 
βιωκότας" έκ τούτων δέ ό έν Δελφοΐς θεός νά όνομάζν) τρεις μόνον, 
οιτινες έσονται έξηγηταί πυθόχρηστοι. ’Εντεύθεν δυνάμεθα μετά 
τίνος πιθανότητος είκάσαι, δτι οΰτω καθίσταντο καί τόσοι ήσαν

ι ■ ^ _____ ___________________

27γ) Βλ. ΊσαΤον Ιν τω  περί Κίρωνος κλήρου λόγο) £ 39, και κ α 
τωτέρω σημ 47 .

28) Έν σελ. 759· «Έ κ Δελφών δέ χ?ή νόμους περί τα  θεία πάντα  
κομισαμένους καί καταατήοαντας έπ’ αύτοίς Ιξηγητας χούτοις χρήσβαι. 
Κα τ ’ Ινιαυτον δέ είναι καί μή μακρότερον τήν Ιεροσύνην έκάστην, έτη 
δέ μή Ιλαττον εξήκοντα ήμιν είή γεγονώς ό μέλλων καθ’ Ιερούς νόμους 
περί τα Οεία̂  Ικανώς άγιστευσειν. Ταύτα δέ καί περί τών Ιερειών έστω 
τα νόμιμα. Τούς δέ Ιςηγητας τρις φερέτωααν μέν αί τε'τταρες φυλαί τέτ-  
ταρας, έκαστον ίζ  αυτών, τρεις δέ, οί; άν πλείστη γένηται ψήφος, δο- 
κιμασαντες Ιννε'α πέμπειν εις Δελφούς άνελεΐν εξ έκάστης τριάδος ένα. 
Την δέ δοκιμασίαν αύτών καί τύν χρόνον καί τήν ήλικίαν είναι καΟα'περ 
των ιερεων. Ούτοι δ’ έστων έξηγηταί διύ βίου· τον δέ γε λιπόντα π:οςαι-  
ρησθωσαν αί τέτταρε; φυλαί, όθεν &ν έκλίπη.»

οί έν Άθήναις πυθόχρηστοι έξηγηταί. Προς βεβαίωσιν τής εικασίας 
ταύτης έρχεται τδ Τιμαίου πλατωνικών λέξεων λεξικόν 2,)), δπερ 
έν λ. έξηγηταί, τρεις, λέγει, γίνονται πυθόχρηστοι, οις ¡χέλει κα- 
θαίρειν τούς ά'γει τινί έπισχεθέντας.

Όποια δέ ήσαν τά  έργα τούτιυν κυρίως δέν δυνάμεθα νά δρί- 
σωμεν, διότι ούτε οί αρχαίοι διαστέλλουσι ταϋτα  άπό τών έργων 
τών λοιπών έξηγητών. Έκ του όνό;χατος ομως, 8 ούτοι φέρουσι, 
καί έκ τής έκ Δελφών κυρώσεως αύτών γίνεται δήλον, νομίζομεν, 
δτι πρώτα αύτών έργα ήσαν ή ερμηνεία καί τήρησις τών έκ Δελ
φών χρησμών τής πόλεως 30). Προς ακριβεστέραν δε έκτέλεσιν 
τών έργων τούτιυν πρέπει νά ύποθεσωμεν, οτι οι εξηγηται ουτοι 
είχ ον συχνήν κοινωνίαν [/.ετά του έν ΔελφοΓς [¿αντειου, και εκει- 
θεν έλά[χβανον έκάστοτε οδηγίας, ώς αντιπρόσωποι δήθεν τού|χαν- 
τείου τούτου έν Άθήναις, πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων τών του 
μαντείου χρησμών. Κατά δέ το Τιριαίου λεξικόν ειχον ετι ουτοι 
έργον καθαίρεον τονς άγει τ ιν ί έπισχεθέντας·, ήτοι τους έκτε- 
λέσαντας ¡/.έγα τ ι ¿¡χάρτη^α, προ πάντων φόνον, δι’ 8 περιυβρι- 
σαντες τό θειον, παρώργισαν τούτο και κατέστησαν δι5 αυτό ένα- 
γεΐς* ώστε είχον ανάγκην καθαρμού, ΐνα έξιλεώσωσι και πάλιν το 
θειον και έκφύγωσι την έκ τούτου ποινήν. "Αν δε τούτο είναι α
ληθές, περι ού λόγον δέν έχοριεν νά διστάζω^εν, τότε, έπειδη ο 
’Απόλλων είναι δ κατ’ έξοχήν καθαιριυν άπό τοιούτων [¿ιασ^-ατων 
και έξηγητης και προφήτης 31), φανερόν οτι η καταστασις τών 
έξηγητών τούτων είναι λίαν αρχαία έν Άθηναις, ει και δεν άνερ-

29) Έν σελ. Γ)0 τής τού Runklh Ικδόσ. Ταυτά επαναλαμβάνει αύτο- 
λεςεί καί ό Σου toa; Ιν λ. έξηγητής, λαβο)ν Ικ τού Τιμαιου, ώς δοκεΤ.

30) Δ'.έτι πυθόχρηστον λέγεται παν τδ Ικ τού εν ΠυθοΓμαντείου τιροερχο- 
μενον, είτε χρησμός εΤναι τούτο είτε άλλο τοιούτο, κυρωΟεν ομως ήθη υπο 
τούτου, Ουτω λέγονται πυθόχρηστοι οί τού Λυκούργου νομοί, ώς κυρω- 
Οέντες ήδη υπδ τού μαντείου τούτου, παρά ΓΙλουτ* έν βιω Λυκ. 2 9  και 
Ξενοφ. Λακ. Πολ. 8, ΰ :  «Ού μόνον άνομον, άλλα και άνοσιον, τδ πυΟο- 
χρήστοις νόμοις μή πείθεσΟαι». Λ ισχ. Χοηφ. 888* «Λοξιου μαντευματα  
πυθό'/ρησταί). Εύρ. ’Ίων 1 2 1 8  «πυθόχρηστοι Λοςίου νεανιαι».

31) Preller gr. Mylll. I, σ. 121. Κ. Ο. Müller έν Εύμενίσιν Α ι
σχύλου σελ. 102  κ. έ.
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χεται εις τους χρόνους του Όμηρου, διότι εις τούτον δεν είναι γνο>- 
στΫ] τοιαυτη κάΟαρσις 3“)* δυνατόν όμως νά άνέρχηται αυτή εις 
τόν νί καί ζ' π. X. αιώνα, οτε είςήχθησαν έν Έλλάδι οί τοιουτοι 
καθαρμοί καί εξιλεώσεις τοϋ θείου 3j) συμπράξει του έν Δελφοΐς 
μαντείου, οπερ άπό τούτου μάλιστα του χρόνου λαμβάνει πλεΐ- 
στον κύρος παρά τοΐς "Ελλησιν έν τοΐ'ς θρησκευτικοΐς. Έξηκο- 
λούΟουν δέ υπάρχοντες έν τιμ,γι και άξιώματι οί έξτ,γηται ούτοι 
μέχρι της Χρίστου γεννησεως, ίσως δέ καί ύστερον έπι τινας 
αιώνας, έφ’ οσον ¿τηρείτο δημοσία έν Άθηναις ή εθνική των Ε λ
λήνων θρησκεία, ως δεικνύει ή των Gpovtov τούτων ΰ;τα ρξις έν 
τω Διονυσιακώ θεάτρω.

3) Περί των Ιξ εύπατριδών καί ες εύμολπιοών Ιςηγητών.

Καί ή τούτων κατάστασις φαίνεται λίαν αρχαία, γενομένη εις 
παναρχαίους χρόνους, καθ’ ούς πάντα τα δίκαια, θρησκευτικά τε 
καί πολιτικά, άνήκον εις τούς εύγενεΐς καί εύπατρίδας, οϊ'τινες κα- 
τεΐχον πάσαν την πόλιν πρότερον μέν μετά των βασιλέων, οίτι- 
νες ούδέν άλλο η σαν μεταξύ των εύγενών η πρώτοι έν ίσοις, ύ
στερον δέ, ήτοι από τοϋ θ' καί έξης αίώνος, οτε κατελύθησαν αί 
έν Έλλάδι βασιλειαι, μόνοι, δ δέ δήμος η οί άγενεΐς ούδεμίαν
μετοχήν είχον εις τά της πόλεως, ούτε αρχήν τινα πολιτικήν ή 
Ιερατικήν.

"Οτι έν Άθήναις ούτως είχον ταϋτα, μαρτυρεί δ Πλούταρχος, 
άποδίδων την διάταξιν ταύτην εις Θησέα (έν βίω τούτου κεφ. 
2 5 )’ «Πρώτος άποκρίνας χωρίς εύπατρίδας καί γεωμόρους καί δη
μιουργούς* ευπατρίδαις γινώσκειν τά  θεία, καί παρέχειν άρχοντας 
άποδούς, καί νόμων διδασκάλους είναι, καί όσιων και ιερών 
έξηγητάς». Ά λ λ ά  καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος καί έν αυτή τή  
'Ρώμη είχον οι ευπατρίδαι πάντα ταϋτα, μέχρις ού ύπερισχύ- 
σ ι̂ντος τοϋ δήμου, έλαβε καί ούτος μετοχήν εις τά  πολιτικά

32) Nägelsbach Ilom. Τ1ιοο1.σελ.292 6 'US. καί Nachhm. Theol 
σιλ. 356.

33) Grote έλλ. ίστορ. τόμ. Α' σελ. 22 τής γερμ. μ ε ια  χα1 ά  g,_ 
στίρον παρά Lobeck έν Ά γ λ α ο φ ά μ ψ  σελ. 968 κ. έ.
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καί εις τινα θρησκευτικά, ούχί όμως εις πάντα. Διότι τά  τής 
θρησκείας, θείαν καταγωγήν έ'χοντα καί ύπ’ αυτών των θεών 
κατά την γενικήν δόξαν χορηγηθέντα είς τούς φίλους αυτών, 
δέν ήτο εύκολον ύστερον ούτε νά μεταβάλλωνται ούτε νά άφαι- 
ρώνται άπό τών έχόντων έξ αρχής αύτά, καί νά δίδωνται άλ- 
λοις Ji). Τοϋτο δέ αύστηρώς τηρούμενον ύστερον, έτηρήθη καί 
υπό τοϋ Θησέως έν τή διακοσμήσει τής τών ’Αθηναίων πολι
τείας, συγχωρήσαντος τοΐς ευπατρίδαις νά έ'χωσι καί ύστερον, ά 
καί πρότερον είχον δίκαια πολιτικά τε καί ιερατικά.

’Ανήκε λοιπόν είς τούς έν Άθήναις εύπατρίδας ή τών δσίων 
καί Ιερών έξήγησις άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. Είς τίνα όμως 
γένη τούτων αύτη ιδίως άνήκεν, ή καί αν έδίδετο καί είς άλλα  
καί πώς, άδηλον. ’Εκ τοϋ τηρουμένου έθους έν τοΐς ίερεϋσι τών 
θεών κρίνοντες, πιστεύομεν οτι καί ή έξήγησις άνήκεν είς ώρισμένα 
ευπατριδών γένη, ώς είς αύτά ύπό τών θεών ή του θεοϋ δοθεΐσα. 
Δέν ονομάζονται μέν ταϋτα πάντα, μνημονεύεται όμως πολλάκις 
τό τών Ευμολπιδών γένος, είς δ άνήκον έξηγηταί τινες, ίσως οί 
έν τω  ίερώ τής Έλευσΐνος, ούτινος ή ίερωσύνη άνήκεν αύτοΐς ιδίως. 
Πώς δέ πάλιν, κατ’ εκλογήν ή άλλως πως, ώρίζοντο οί έκάστοτε 
έξηγηταί ούτοι έκ τών είς τό αυτό ή τά  αύτά γένη άνηκόντων,

34) Βλ. Kreuser der Ilell. Priesterstaat σελ. 6 κ. I. καί Κ. Ο. 
M ü lle r  έν Αίσχ. Εύμεν. σελ. 1 6 2 .

Διό, οτε Ικ πολιτικών λόγων κατελυετο αρχή τ ις , είς ήν άνήκεν ή 
τών Ιερών καί οσίων έκτέλεσίς άπό άρχαιοτάτων χρόνων, καί διά τοϋτο 
έπιστευετο ότι οί θεοί έδωκαν την Ιπιμέλειαν τούτων α υτή , καθίστατο  
άντί ταύτης νέα, ιρέρουσα τό αυτό τής καταλυθείσης ονομα, ήτις έςετέ- 
λει καί τοϋ λοιποϋ διά παντός τά  αύτά Ιερατικά εργα, α εξετέλει έξ αρ
χής ή καταλυΟεΐσα άρχή. Οΰτω καταλυθείσης έν Ά θ ή ν α ις  τής βασ ι
λείας, καί άντ’ αυτής κατασταθέντων τών έννέα αρχόντων, είς τούτων 
Ι/.αλεϊτο βασιλεύς καί έξετέλει πάντοτε ας καί ό πρώην βασιλεύς θυ
σίας καί τά λοιπά ιερατικά τούτου εργα. 'Ωςαυτως καί έν 'Ρώμη, κ α τα -  
λυθείσης τής βασιλείας, κατέστη νέα άρχή, ή του rex sacriiicUS ή 
sacriliculus, ήτις ούδέν πολιτικόν εργον εχουσα, έςετέλει μόνον <χ καί 6 
πρώην βασιλεύς Ιερατικά εργα εΐχεν. Οϋτω λοιπόν έτηρεΐτο κ α τ ’ ονομα 
καί τόπον μόνον ί)  Ιερατική αρχή, γυμνή παντός πολιτικού δικαίου, τ η 
ρούσα δμως καί έκτελούσα διά παντός δσα θρησκευτικά Ι’ργα εΐχεν άνω -

CA  0 π ν α ί ο υ τεΰνος 6 9 έτους ά .)  1 1
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μένει άδηλον 3ίι)· ’ίσως κατ’ εκλογήν πρότερον μεν των γενητών, 
ύστερον δέ τοΰ δήμου και κύρωσιν του έν Δελφοις μαντείου, κα
θ’ à  άνωτέρα είπομεν περί των πυθοχρήστων εξηγητών "α), έλαμ- 
βάνοντο οί έκάστοτε αναγκαίοι, τηρουμένων έν τή εκλογή αυ
τών πατροπαραδότων τύπων και ορισμών. Οί έκλεχθέντες καΕ 
κυρωθέντες ήσαν έξηγηται ή έφ’ δρου ζωής, οιοι οί έν τή προε
δρία του Διονυσιακού θεάτρου εχοντες θρόνον 3,1β),έφ’ ού ή έπιγραφή 
«έξηγητοΰ έξευπατριδών χειροτονητοΰ υπό τοΰ δήμου διά βίου», 
ή έπί τινα χρόνον ή περίστασιν. "Αλλως περιττή ή διαστολή 
τοΰ διά βίου.

Τά έ'ργα αυτών ήσαν πολλά, άλλά πάντα ιερατικά, διότι καί 
αυτοί ήσαν ιερείς, ή τουλάχιστον είχον βαθμόν τινα ίερωσύνης 37). 
Καί πρώτον μεν κατεΐχον θέσιν μάντεων, διότι άλλοι μάντεις έν 
Άθήναις δεν μ νημονεύονται >ι), όποιοι ήσαν έν 'Ρώμη οί augures 
καί haruspices καί άλλοι, άλλά τουναντίον οί καλούμενοι έξη- 
γηταί οί αυτοί λέγονται καί μάντεις ένίοτε, διότι τά έργα τού
των ταυτίζονται. Αυτοί κατά Πολυδεύκη έξηγοΰντο διοση
μίας 3,!) καί χρησμούς, καί έσθίουσιν έν πρυτανείω 40). Λάμπων, δ

θεν καί έξ αρχής έν τή δικαιοδοσία της, διότι ¿θεμιτόν ήτο ν’ άφαιρε- 
θώσι παρ’ ανθρώπων*όσα αυτή έδόθησαν παρά των θεών καί των προ
γόνων.

35) Ό  Müller (έν Αισχύλου Εύμενίσι σελ. 1 6 2  κ. έ.) πιστεύει ότι ή έκ- 
λογή τούτων άνήκεν εις τους έξ αρχαίων γενών έκλεγομένους Ιιρέτας, 
διότι αυτοί μέν έδίκαζον τάς φονικάς δίκας, οί δε έξηγηται έκάθαιρον 
τους φονείς.

36α) Schocmann έν έλλ. ¿ρχ. ά. σ. 431  έκδ. ά, καί anliqv. juris 
publ. Gr. s. 2 6 1 .

36β) Κατά την 9 4  έπιγραφήν τούτου έν τή άρχαιολ, έφημ. τοΰ 1862  
σελ. 98 .

37) Krcuser ένθα άνωτ. σ. 203.
38) Cic. de div. 1, 43 . ΠΡβ. Schümann ë. ¿ .  1, 431  ά έκδ., 

Wachsmuth gr. altert. 2, 616, 58).
39) Lv ονομ. η, 124" «έξηγτ,ταί δ’ έκαλοΰντο οί τά περί των διο

σημιών καί τα των άλλων ιερών διδάσκοντες».
40) Άριστοφ. Εΐρήν, 1 0 8 4  καί Σχολ.

σύγχρονος Περικλέους, ήτο έξηγητής καί μάντις 41). Ό αυτός δέ 
εδιδεν έξηγήσεις καί περί τελετής τών τής Σωτείρας ιερών 42)* 
καί έν άλλοις πολλοΐς έχρήτο αύτω ό Περικλής *3), ώς έν έξηγή- 
σεσι τεράτων. Τοΰτον έπεμψε καί εις Θουρίους τής ’Ιταλίας μάντιν 
τής άποικίας ταύτης τών Αθηναίων καί έξηγητήν τών ιερών 44), οί 
έξ Αθηνών έκομίσθησαν εις τήν άποικίαν, κατά τά  είωθότα, όπως 
ύπάρχη αρμονία έν τούτοις μεταξύ μ,ητροπόλεως καί άποικίας. 
Ούχ ήττον όμως χλευάζεται καί ούτος δ μάντις παρά τών κω- 
μικών, όπως καί πάσα ή μαντική κατά τούτους τούς χρόνους διά 
τήν άπάτην καί άγυρτείαν τινών, καί τήν άρχορ.ένην έξασθένησιν 
τής πίστεως ,;) καί πεποιθήσεως τών άνθρώπων εις τάς μ.αντείας.

Καθόλου δέ λέγονται ούτοι έξηγηται τών πατρίων καί τών ιερών 
παρά Τιμ.αίω καί Σουίδα καί Πολυδεύκει, διότι έρμηνεύουσι δη
λονότι τοΐς δεομένοις πάν ο,τι ώς πάτριον ή ίερόν είχεν άναφο- 
ράν εις τινα διδομένην θρησκευτικήν περίστασιν, καί ώς τοιοΰτο 
ήτο αύτοΐς μόνον γνωστόν. Ιδιαίτερος λοιπόν τρόπος λατρείας 
θεοΰ τίνος ή ήρωος (ήτοι θυσίας, ευχής, τελετής καί τών τοιού- 
των, δι’ ών καθίστατο μάλλον ΐλεως τοΓς θύουσιν δ θεός καί ευ- 
πρόςδεκτος ή θυσία καί ευχή), έξήγησις τής ιδιαιτέρας έν
νοιας τοΰ τρόπου τούτου, ή έρμηνεία συμβολικής τών έν τοις ίε-

4 1 )  Bokker άνέκδ. έλλ. !ν  ά. τόμω σ. 96 «Έξηγηταί· Εύπολις χρυσώ 
γένει. Λ άμπων ούξηγητής' μάντις  γάρ ήν καί χρησμούς έξηγεΐτο».

42) Ά ρ ισ τ .  έν ^ητ. 3, 18" «Περικλής Λάμπω να έπηρετο περί τής 
τελετής τών τής Σωτείρας ιερών είπόντος δέ οτι ούχ οΐόν τε άτέλεστον 
άκούειν, ήρετο, εί οΐδεν αυτός· φάσκοντος δέ, καί πώς άτέλεστος ών».

43) 'Ηροδ. 1, 78 ,  Πλουτάρχ. Περικλ. 6.
44) *0 αύτός 11 κα ί 15.
45) Ά ρ ισ τ .  Νειρ. 2 3 1 .  j

Ού γ ά ρ ,  μ ά  Δί’ ,  οίσθ* ό τ ιή  πλε ίστου ; α υ τ α ι  βοσκουσι σοφιστάς· 
Θ ουρ ιομ άντ ί ΐς ,  ία τρ ο τέχ να ς ,  σφραγ ιδονυχαργοχομύτας ,

Κ ύκλ ιω ν  τε  χορών ά ο μ α το χ ά μ π τα ς ,  ανδρας μετεω ροφένακας,
Ούδέν δρωντας βόσκουα’ άργους.

"Ενθα ό 'χ ο λ . «Θουριομάντεις τούς είς Θούριον πεμφθέντας. . .  ών ήν 
καί Λάμπων ό μάντις, δν έξηγητήν έκάλουν, . . λόγους δέ συνεχώς 
είςάγειν έφαίνετο περί τής είς Θούριον άποικίας».

Πλείω παρά Bcrgk de comoediac all. rcliqv. σελ. 49 κ. έ.
11*«»
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ρείοις φαινομένων έν καιρω Ουσίας u ) παραστάσεως έννοιας τ ι-  
νός, ή πατροπαράδοτός τις μύθος, καί τά  τοιαϋτα πάντα ήσαν 
έργα τών έξηγητών τούτων* διότι, ώς άγραφα καί πατροπαρά
δοτα αύτοΐς, ήσαν ταϋτα  τοΐς λοιποΐς τών ανθρώπων άγνωστα.

Έ τι δέ καί παν ο,τι άνεφέρετο εις τά τής κηδείας καί τα 
φής τών νεκρών καί είς τά  δίκαια έν γένει τούτων, οσα έκ τής 
συνήθειας δέν ήσαν τοΐς πάσι γνωστά, ή άπήτουν οδηγίαν προς 
τό όρθώς καί δσίως γενέσθαι, όπως γένωσι καί τοΐς καταχθονίοις 
θεοΐς εύπρόσδεκτα καί τοΐς νεκροΐς ευάρεστα, ήρμήνευον οί έξη
γηταί οΰτοι. Είς τοιαϋτα τούτων έργα άναφέρονται οί τοϋ Ίσαίου 
λόγοι4')* «τόν έξηγητήν έρόμενος άνήλωσα παρ’ έμαυτοΰ καί τά  
έννατα έπήνεγκα, ώς οΐόν τε παρασκευάσας»* δι’ ών δηλοϋται, οτι 
τών εξηγητών τις άπεφάνθη, οτι καί ό περί où δ λόγος ώφειλε 
νά συντελέση είς τά  τής ταφής καί είς τά  έννατα τοϋ άποθανόν- 
τος, ο>ς έχων πρός τοϋτο χρέος* καί οί τοϋ Άρποκρατίωνος **), 
λέγοντος οτι έξηγοϋντο ούτοι τοΐς δεομένοις προς τοΐς άλλοις 
καί τά πρός τους κατοιχομένους, άπερ έπαναλαμβάνει καί δ Σούί- 
δας* «έστι δέκαι ά πρός τους κατοιχομένους νομιζόμενα έξηγοϋντο 
τοΐς δεομενοις». Άκριβεστέρας ειδήσεις περί τών είς τους νεκρούς ά- 
ναφερομενων εξηγήσεων τούτων διέσωσεν ήμΐν δ Ψευδοδημοσθένης 
έν τω κατα Ευεργου και Μνησιβούλου λόγω (§ 68), οςτις τάδε φέρε̂  
κατά φονέων παρά κατηγόρου λεγάμενα* « ’Επειδή τοίνυν έτελεύ- 
τησε (γυνη τις έκ πληγών και τραυμάτιυν), ήλθον ώς τους έξηγητάς..
. . άκουσαντες δέ μου οι έξηγηταί (οτι βιαίω θανάτω έτελεύ- 
τησεν), ηροντό με πότερον έξηγήσονταί μοιή καί συμβουλεύσουσιν 
άποκριναμένου δέ μου αύτοΐς άμφότερα, είπόν μοι* ΊΙμεΐς τοίνυν 
τα  μεν νόμιμα εξηγησόμεθα, τα όε συμφορά παραινέσομεν* πρώ
τον μεν έπενεγκεΐν δόρυ έπι τή έκφορά ,J) καί προαγορεύειν έπί
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46) Ησυχ. «¿£ηγητης ο περι Ιερείων και διοσημιών έςηγούμενος».
47) Έν τφ  περί Κίρωνος κλήρου λόγω § 39 .
48) Έν λέξει ¿ξηγητής. πρβ. Meier de bonis damnatorum σελ. VII. 

τού προλόγου.

49) ^υμβολον τής μελλουοης Ικδικήσεως ¿κ τών συγγενών του β ια ίφ

ΚΑΘ’ ΕΛΛΗΝΑΣ. 1C I

τω μνήματι, εΐ τις ποοςήκων έστι τής άνθρώπου, έπειτα το μνήμα 
φυλάττειν έπι τρεις ημέρας* τά  δέ συμβουλεύομέν σοι, έπειδή 
αυτός μέν ου παρεγένου (έν καιρω τής κακοποιήσεως τής γυναι- 
κός), ή δέ γυνή και τά παιδία, άλλοι δέ σοι μάρτυρες ουκ είσίν, 
όνομαστί μέν ουδενι μή προαγορεύειν, τοΐς δεδρακόσι δέ και κτεί- 
νασιν, είτα πρός τόν βασιλέα 5°) μή λαχγάνειν’ ούδέν γάρ έν τω  
νόμω έστι σοι’ ου γάρ εστιν έν γένει σοι ή άνθρωπος . . . , ουδέ 
θεράπαινα, έξ ών συ λέγεις’ οί δέ νόμοι τούτων κελεύουσι τήν 
δίωξιν είναι, ώστ’ εί διομει έπι Παλλαδίω αυτός και ή γυνή και 
τά  παιδία καί καταράσασθε αύτοΐς καί τγ  οικία, χείρων τε δεί
ξεις πολλοΐς είναι, καν μέν άποφύγη σ’, έπιωρκηκέναι, έάν δέ 
έλης, φθονήσει άλλ’ υπέρ σεαυτού καί τής οικίας άφοσαοσάμενος 
ώςραστα τήν συμφοράν φέρειν, άλλν) δέ εΐ πν) βούλες τιμο^ροΰ.» 
ΓΌθεν γίνεται δήλον, οτι καί περί συμφέροντος έδιδον νουθεσίας 
είς υποθέσεις άναφερομένας είς αυτούς.

"Αλλο όμοιας φύσεως παράδειγμα φέρει δ Πλάτων 51) περι 
έπερωτήσεως γινομένης είς έξηγητήν περί ποινής έλευθέρου, φο- 
νεύσαντος δουλον τού έρωτώντος. Έξ ου γίνεται δήλον, ότι, έκτος 
τής ζημίας, τής είς τόν δεσπότην γενομένης ένεκα τού θανάτου 
τού δούλου αυτού, υπήρχε καί ασέβεια πρός τούς θεούς, δι’ ην 
ήρωτάτο δ έξηγητής νά δρίσν) τά  δέοντα πρός έπανόρθωσιν του 
άσεβήματος. Οί δεισιδαίμονες όμως τών άνθρώπων ήρώτων τούς 
έξηγητάς τούτους καί περί μικρών ή γελοίων πραγμάτων, ώς ό 
τού ΘεοφράςΌυ δεισιδαίμίυν 52)’ «Έάν μΰς θύλακον άλφιτων δια- 
φάγτ], πρός τόν έξηγητήν έλθών, έρουτα τ ί χρήποιεΐν»* έξ ου γ ί
νεται δήλον οτι καί περί έλαχίστων θρησκευτικών πραγμάτων 
έδιδον δδηγίας τοΐς έρωτώσι.

θανάτω τελευτήσαντος. Βλ. 'Αρποκρ. Ιν λ. Ιπενεγκεΐν δόρυ* πλείω παρά 
Becker Charicles 3, σ. 123 τής του Έρμάννου Ι/.δόσεως.

50) Έ κ τών Ιννέα αρχόντων τον περί Ιερών καί οσίων δικάζοντα τοι-  
αύτας δίκας (Meier der attische Process σ. 4 7  καί 2 4 3 )  καί Ιπ ι-  
σκοπούντα Ιν γένει τά  τής θρησκείας (Heffter at lien. Gerichtsver
fassung. σελ. 408). Βλ. τά Ιν σημ. 34  περί τούτου σημειο>θέντα.

5 1 )  Έν Εύθύφρονι σελ. 4.
5 2 ;  Έν σελ. 90  τής τού Κοραή Ικδ. τών χαρακτήρων τούτου.
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’Επειδή έν τοΐς έξηγηταΐς τούτοις φέρονται άλλοι μένέξ ευπατρι
δών, άλλοι δέ έξ Ευμ,ολπιδών, τά  δέχρέη πάντων τούτων είσίν άά- 
νωτέρω ειπομεν,δΜύλλερος” ) απόπειραται νάδιανείμη αυτά τού- 
τοις.Και ή ¡Λεν άπο φόνου κάθαρσις και τά τώ ν νεκρών δίκαια άνή- 
κον κατ’ αυτόν τοις έξ ευπατριδών έξηγηταίΐς, τάδέτής λατρείας τών 
θεών ήσαν πατροπαράδοτον προνόμιον τοις άρχήθεν έχουσι ταΰτα  
ιερατικοί; γένεσιν, ών ήσαν καί οί έξΕύμολπιδών έξηγηταί, οϊτινες 
εξηγούντο ταυτα κατ’ άγραφον δίκαιον 54). Φαίνεται όμως οτι 
καί εις μή Εύμολπίδας άνετίΟετο ενίοτε η τούτων έξήγησις, οίος 
ητο Μείδιός τις έκ τών Λυκούργου του ρήτορος απογόνων “ ). 
νΕτι δέ καί άλλα ιερατικά γένη έν Έλευσΐνι εξηγούντο ένίοτε 
ταϋτα, ως έμφαινεται παρά ’Ανδοκίδη περί μυστηρ. § 11  5. ’Αλλά  
περι τούτων έπέχομεν, διότι αποδείξεις σαφείς δέν ύπάρχουσιν.

4) Περί άλλων |ν τοΐς δήμο·.« τής ’Αττικής καί τή λοιπή

Μίλλάοι έςηγητών.

Ού ¡Λόνον έν Άθηναις, αλλά καί έν τοΐς δήμοις τής ’Αττικής, ώς 
έν Φαλήρω κατά Παυσανίαν(1, 1, 5) καί έν Άθ;Λονεϋσι (1, 31,5)  
και έν Ώρωπω (1, 34, 4)* έ'τι δέ καί πολλαχοΰ τής λοιπής Έλ- 
λαόος λέγονται ύπό τούτου ότι ύπήρχον έξηγηταί, ώς έν Μεγά- 
ροις (1, 4 1 , 2 και 42, 4), έν Σικυώνι (2, 9, 8), έ ν ’Άργει (1, 
13 , 8 και 2, 23, 6), έν Άνδανία τής Μεσσηνίας (4, 33, 6), έν 
Ηλεία (5, 6, 6 και 2 1 ,  9), έν τω τής Αεσποίνης ίερώ παρά την 

Μεγαλόπολιν (8, 37 , 5), έ ν ’Ολυμπία (5, 10 , 8 καί 5, 2 0 , 2  
και 2 1 , 5), εν Πατραις (7, 6, 5,), έν ΙΙλαταιαΐς (9, 3, 3), έν 
Δελφοις (10, 28 , 7.)· πιθανόν δέ καί αλλαχού τής Ελλάδος, 
οπου ύπήρχον ίερά θεών καί ήρώων. Προςέτι δέ καί παρά τοις βαο- 
& £ <  ώ! παρά λ α «  (1, 38 , 6), καί έν Μ ,

Ο κ άίϊΧίΙ: έξ''1γ>',τ“ϊ τ$ρ“τ “ ν> πεΡ! &  π Ρβ·

53) Έν Αισχύλου Εύμεν. σελ. 1 0 2  κ. έ.
64) Αυσίας κατά Άνδοκίδου § 10 .

55) Κατά Ψευδοπλούταρχον έν βίω Λυκούργ. σελ. 1 5 4  τόμου 5 τών  
ηθικών Πλουτάρχου έκ$. Ταΐ κ ΐ ΐ ΐ ΐ ί ΐ ζ .  1

’Εκ τών χωρίων τούτων του Παυσανίου γίνεται δήλον, οτι 
παν λόγου ά'ξιον ιερόν έν Έλλάδι, ώς τό τής Αεσποίνης έν Με- 
γαλουπόλει, τό έν ’Ολυμπία του Αιός, τό έν Δελφοις τοΰ ’Απόλ
λωνος, καί άλλα ήττον επίσημα θειον, καί ηρώων ετι, ώς τό Ά μ -  
φιαράου έν Ώριοπω, είχον ίδιους έξηγητάς (άδηλον όμως πώς καί 
πόθεν ούτοι καθίσταντο), οιτινες έγίνωσκον τούς μύθους καί ιερούς 
λόγους η παραδόσεις, τούς άναφερομένους εις τό παρ’ αύτοΤς ιερόν, 
ήρμήνευον τούτους τοις προςερχομένοις εις τό ιερόν ξένοις, καί έν 
γένει καθωδήγουν εις πάντα τά  τοϋ ιερού* έ'τι δέ καί τής εγχω
ρίου ιστορίας καί τών έν τόπω μνημείων παντός είδους είχον 
οί αυτοί έμπειρίαν. Τινές τούτιον, οί λογιιότεροι βέβαια, συνέτασ- 
σον καί ίδια πονήματα, ένθα περιελάμβανον την ιστορίαν και μυ
θολογίαν καί αρχαιολογίαν τής χώρας αύτών. Τοιαύτης φύσεως 
ήσαν καί ύπό τοιούτων άνδρών συνετάχθησαν αί λεγόμεναι άτθι- 
δες, ών τά  σωζόμενα αποσπάσματα συνήγαγε καί έξέδιυκεν δ 
Siebelis έν Λειψία, τά  μέν Φιλοχόρου τό 1 8 1 1 ,  τά  δέ τών λοι
πών τό 1 8 1 2 .  Έπαυξήσας δέ έξέδιοκε τελευταΐον ό Müller έν 
τοΐς άποσπάσμασι τών λοιπών ιστορικών Ελλήνων έν τή  τοΰ 
Didot συλλογή τών Ελλήνων συγγραφέων. Τών άτθιδογράφων 
τούτων δ αρχαιότερος κατά Παυσανίαν (10 , 1 5, 5,) συνέταξε με
ταξύ άλλων καί έξηγητικόν, ούτινος ύπόθεσις ήτο πιθανώς θρη
σκευτική (βλ. προλεγ. Siebelis σελ.χν. τοϋ δευτέρου πονήματος). 
"Αλλοι τών άτθιδογράφων τούτων λέγονται οτι έγραψαν περί 
έορτών, θυσιών, περί έπιφανείας ’Απόλλωνος, συναγωγήν Κρητι
κών θυσιών, περί άθλων καί άλλων πολλών, περί ών βλ. Siebe
lis έ'. ά. ό δέ έξηγητής "Αβρών ό Καλλίου περι έορτών καί Ουσιών, 
κατά Στέφανον Βυζάντιον έν λ. Βατή.

Ά λ λ ’ είτε διότι ούχί πάντες είχον πατροπαράδοτον τό έργον 
τοϋτο, είτε καί διότι τινές τούτων έγίνοντο τοΐς ξένοις έκάστοτε 
αύτοχειροτόνητοι έξηγηταί τών παρ’ αύτοΐς ιερών, ούχί πάντοτε 
έδύναντο νά δώσωσιν ακριβείς καί βεβαίας ειδήσεις τοΐς έρωτώσιν 
αυτούς. ’Εντεύθεν βλέπομεν οτι ό Παυσανίας, οςτις βεβαίως πα- 
ρέλαβεν ούκ όλίγας περί ιερών καί μυθολογίας καί τοπογραφίας 
ειδήσεις τής περιηγήσεώς του παρά τών απανταχού τής 'Ελλά-
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δος εξηγητών, καί αυτός γνώσ'.ν ού μικράν φαίνεται οτι έκτήσατο 
κατά μικρόν πάντων τούτων περιηγούμενος τήν Ε λλάδα καί 
μελετών τα  κατ’ αυτήν, πολλαχού ούτος ομολογεί οτι ό των 
επιχωρίων εξηγητής ή ουδόλως έγίνωσκε νά δώσν] λόγον τινός, ή 
εόιδεν ανεπαρκή, και διά τούτο αναγκάζεται αύτος νά φέργι ιδίαν 
έξήγησιν, ως περί τινων επιθέτων τής παρ’ ΆΟμονεύσι λατρευο- 
μένης Άρτέμιδος (έν 1, 3 1 , 5,) καί αλλαχού (1, 34 , 4,), καί να 
όμαλογήστ) οτι δεν λέγουσιν αληθή καί πιστευτά, ώς οί έν τω ίερώ 
τού Άμφίαράου έν’Ωρωπώ παρεχόμενοι τοΐς ξένοις χρησμούς τού
του, δοξάζων οτι ούχί χρησμολόγος ήτο έξ αρχής ό θεός ούτος, 
άλλ’ ονείρων εξηγητής* όθεν καί δι’ ονείρων άνεκάλυπτε τοΐς εις 
τό ιερόν του έρχομένοις το ζητούμενον. Των μάντεων, προςθέτει, 
ούδένες χρησμολόγοι ήσαν έξ άρχής άλλοι, « jtJr jr  όσους έ£ Ά -  
πόΑΑωνος μανήκαι Λέγουσι τό άρχαΐον, αγαθοί δέ όνείρατα 
έξηγησασθαι και διαγνώναι πτήσεις όρνίθουν καί σπλάγχνα ιε
ρείων* δοκώ δε Άμφιάραον όνειράτων διακρίσεις μάλιστα προς- 
κεΐσθαι. »

Οι αυτοί ομως φαίνονται οτι ήσαν έξηγηταί καί των παρά 
’Απόλλωνος διδομένων χρησμών* διότι λόγον ποιούμενος ό 
Παυσανίας (10 , 10 , 7) περί τών έν Δελφοΐς εξηγητών, προσθέτει 
οτι δεν ήρωτηθησαν οΰτοι περι τής έννοιας δοθέντος χρησμού.

Τή 29  Αύγούστου 18 7 2 .

ΕΐΘ. ΚΑΣΤΟΙ'ΧΗΪ.
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ Α Τ Τ ΙΚ ΙΙΣ  ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

Άνακοινοΰμεν σήμερον εις τούς άναγνώστας τού 'Αθηναίου 
έπιγραφας τινας ού προ πολλού άνακαλυφθείσας έν Άθήναις. Καί 
πρώτον μέν τρεις έκ τών πολλών τών έξαχθεισών έκ τής περί 
τό Αιπυλον άνασκαφής, ην κάμνει άπό μηνών ή αρχαιολογική 
ήμών Εταιρία. Εξ ότου έφανη ή τοΐς πάσι γνωστή στήλη ή

εχουσα τα  αορος Κεραμεικοΰ», μεγάλως έπροχώρησε τό έργον καί 
άνεφάνη εν τισιν ετι μέρεσιν δ τοίχος τού περιβόλου τού άστεος 
καί κτίσματα παντοΐα προσεχή αύτω εσωθέν τε καί έξωθεν, 
ιδίως δέ δύο οΐον πύργων βάσεις καί μεταξύ αυτών άνοιγμα, 
τό όποιον δύναται νά είναι τό τού Διπύλου. ’Αλλά δεν δίδομεν 
τιόρα άφήγησιν τών κατά τήν άνασκαφήν υπό τοπογραφικήν 
έποψιν* θέλομεν μόνον νά εϊπωμεν έτι, ότι καί παντοΐα γλυπτά  
καί έπιγραφαί αυτόθι εύρέθησαν, τά  μέν πλεΐστα τών 'Ρωμαϊκών 
χρόνων, ολίγα δέ παλαιότερα, πάντα δέ έρριμμένα έδώ κ’ έκεΐ 
εις τά  χώματα ή ένωκοδομημένα εις τοίχους διαφόρους. Έκ τού- 
των κάμ-νομεν εκλογήν.

1.
Τη 2 3  ’Ιουνίου 1 8 7 2  έν τω άνοίγματι τω  μεταξύ τών δύο 

πύργων εύρέθη άνεστραμμένον έν τοΐς χώμασι κυλινδρικόν βάθρον 
λίθου Πεντελησίου, ύψους 10 8 , διαμέτρου 0 ,02 , αμελώς μεν έξειρ- 
γασμένον καί άκύσμητον αρχιτεκτονικούς, εχον δ ’ εν διπλή σειρά 
καθέτως άνά πέντε άσπίδια άνάγλυπτα, σχήματος καθόλου μεν 
στρογγυλού, πεπιεσμένου δέκατα τά  δύο αντίθετα τής περιφέρειας 
μέρη, κατωτάτω  δέ εν ολοστρογγυλον μετά διακεκριμένης αν- 
τυγος. Πάντα δέ είναι έπιγεγραμμένα ώς έξης, γράμμασι τών 
"Ρωμαϊκών χρόνων τού β.' ίσως καί τού γ/ μ,ετά Χριστόν αίώνος'
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Έλευθέρεια 'Ηράκλεια
έν Πλατεαΐς έν Θήβαις

Πανελλήνια Νέμεια
έν Ά θή να ις έν ’Ά ργει

Έλευθέρεια Ό λύμπεια
έν Πλατεαΐς έν Ά θήνα ις

Ά δρ ιάνε ια Ό λύμπ ια
Ό λύμπια έν Έφέσφ
έν Σμύρνή

’Ολύμπια Βαρβίλλεια
έν Σμύρνή έν Έφέσω

κα ί  τήν  

έξ ’Άργους  
ασπίδα.



Είναι εύνόητον, οτι τά ονόματα τών πολλών τούτων αγώνων, 
γνωστών ήμϊν πάντων καί ά'λλοθεν, δέν άνεγράφησαν ούτως ανέ
καθεν γυμνά καί μόνα, άλλ’ ύπήρχέ ποτε άνωθεν τοϋ βάθρου 
ιδρυμένος ό άνδριάς τοϋ νικήσαντος αυτούς άθλητοΰ, επί λίθου 
άλλου, οπου και τό όνομα αυτοϋ θά ήτο καί ή πατρίς, κατ’ όνο ■ 
¡χαοτικήν πιθανώς, ¡χετά τοϋ «νικήσας».

’Εν τω  πλησίον τής νυν ¡χητροπολιτικής εκκλησίας παλαιω 
ναίδίω τής Παναγίας Γοργοπήκου βλέπει τις επί τοϋ πρός άνα- 
τολας τοίχου εντετειχισ[χένον λίθον έχοντα επιγραφήν όμοίαν, 
αλλά σωοτέραν, άνω δηλ. τό όνομα τοϋ άθλητοϋ καί τάς πατρί
δας αύτοϋ (επειδή είχαν τόν πολιτογραφήσει πολλαί πόλεις, ώς 
εις τους ξεπεσμένους ρωμαϊκούς χρόνους έσυνειθίζετο τοϋτο πολύ 
συχνά δι’ άλλους τε και διά τούτους τούς έπ’ άργυρολογία μάλ- 
μον ή έπι δόξη άρετής άθλοϋντας’ ϊδε λ. χ. καί Φιλίστορος τόμ. 
α\ σ. 329), ειτα δ ετά  έπιγεγραμμένα άσπίδια, όντα 2 1 , έξ ών 
τό τελευταΐον μόνον όλοστρόγγυλον ώς καί εδώ. Τέλος ή επι
γραφή εκείνη (Γδε αυτήν έν τώ Corpus Inscript. Grace, τοϋ 
Boeckli, υπ’ άρ. 247) λεγει οτι άπέθανεν ό αθλητής νέος τήν 
ηλικίαν, και οτι τόν τόπον τής ταφής εδωκε γυνή τις, έξ ών φαί
νεται, ότι ο λίθος έκεΐνος ήτο επίθημα έπιτύμβιον (*). Αέν είναι 
δε βέβαιον, άν και ο σήμερον εκδιδόμενος υπήρξε τοιοϋτος.

Περί τών αγώνων δέν κρίνω άναγκαιον νά είπω άλλο τ ι, εί 
μή ότι τά  Βαρβιλλειαζεπί^Ούεσπασιανοϋ έσυστήθησαν είς τιμήν 
Βαρβίλλου τινός, άστρολόγουΊ (ϊδε>ίωνα Κάσσιον, GG, 9), καί 
ότι τά ’Ελευθέρια τά  έν ΠλαταιαΓς δίς φαίνεται νικήσας δ ά
γνωστος ημΐν αθλητής, καί διά τοϋτο είναι δίς γεγραμμένα, ώς 
και εν τη τοϋ C. I. Gr. επιγραφή τρεις αγώνες κατ’ άλλον τρό
πον, μετά τοϋ <Ης επιρρήματος, είς τρία άσπιδίων ζεύγη είναι 
εγγραμμένοι. Το δε ορθογραφικόν λάθος Π.Ιατεαΐς καί ε’ί τ ι άλλο 
τοιουτο δι’ εκείνους τούς καιρούς είναι πράγματα συνήθη.

16G ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΤΤΙΚΙΙΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

(*) Ώς τοιοϋτος ό λίθος ί'π?επε νά συμπεριληφθή Ιν τώ βιβλίω μου
« ’Αττικής έπΐγραφαί Ιπιτύμβιοι, Ιν Άθήναις, 1871 », όπερ όμως δεν 
Εγινε κατά παραδρομήν.

2 .
Τέλη ’Ιουλίου άνεσκάφη αυτόθι άνάγλυφον λίθου Πεντελησιου, 

υψους 0 ,64 , πλάτους 0 ,25 , πάχους 0 ,16 , παριστών άνδρα πρε
σβύτην, χαρακτήρος στρυφνού, ένδεδυμένον και ορθόν έν τή έπι 
τών 'Ρωμ. χρόνων συνήθει κατ’ ένούπιον στάσει. Κατεσκευασθ/ι 
δέ πιθανώς ίνα τεθή ώς έπίθημα μνήματος, καί το όνομα τού 
άνδρός θά έγράφη ένθεν καί ένθεν τοϋ λαιμού του έπι τής έπιφα- 
νείας τοϋ βάθους τής πλακός, δ ιοτι υπολείπονται δυο ημισυ 
γράμματα κατά τό αριστερόν μέρος, οπου το βάθος ολίγον σώ
ζεται, τά

Γ ] _______

Ο _______

ενώ είς τό δεξιόν μέρος ό λίθος όλως εκλείπει. Αλλα το 
περίεργον είναι, ότι ή γλυφή αύτη κατεσκευάσθη ποτέ έπι 
τής όπίσω έπιφανείας πλακός χρησιμευσάσης πρότερον εις άλλον 
σκοπόν’ διότι σώζονται όπισθεν άνωτάτω μεν, δηλ. εις τό αντι
στοιχούν τώ όπισθοκράνω τοϋ άνδρός μέρος, γεγλυμμένα τά  κα- 
τωτάτω  δύο μορφών γυναικείων μέ ποδήρεις χιτώνας καί ικανώς 
διαβεβηκότας τούς πόδας, τό δέ ύπ’ αύτούς έδαφος φαίνεται 
ανώμαλον καί πετρώδες, κατωτέρω δέ έπι λείας έπιφανείας είναι 
έγκεχ αραγμένη έπιγραφή γράμμασι τών ροψ.. χρόνων, στίχων 
έννέα, ών πάντων τό μήκος πρός τά δεξιά τώ όρωντι είναι κολο
βόν. Κατωτάτω δ’ έτι μένει ολίγη κενή γραμμάτων έπιφανεια, 
άλλ’ όχι καί τό ολον τής πλακός, οσον έκεΐ ποτε έξετείνετο, διότι 
βλέπομεν έν τώ όπίσω μέρει κολοβούς τούς άκρου; ποδας τοϋ
άνδρός.

Ή έπιγραφή καθ’ όσον σώζεται εχει φδε’
ΑΙ Νύμφαι δηλοϋσι I . . . 
έστησαν όπι σθεν . . .  
σ·. παν αγαθόν τούτο. . . 
κεχαρίσθαι, παν δ’ ο,τ(ι. . . 

ο θεν ή κε κενώς άλό(ς οΤόμα πο- 
ρευθείς οΐστρω δα 1. . . 
μέχρι παΐδα πατήρ 1. . .
Οάψη, δφ’ ού πρέπον ( . .γη- 
ράσαντα ταιρήν^αι.-
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1G8 ΕΓΙΙΓΡΑΦΑΙ ΑΤΤΙΚΙ1Σ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

Στίχους έχομεν ένώπιόν ¡¿ας, η δακτυλικούς άπλώς η ηρωε- 
λεγείους, δι’ ών εκφράζεται άπειλη καί κατάρα έκ μέρους των 
Νυμφών κατ’ εκείνου, οστις ήθελε βλάψει τήν γλυφήν την νυν 
σχεδόν ολως κατεστραμμένην, ητις βεβαίως παρίστανεν αύτάς 
τάς Νύμφας χορευούσας εις τά  πρόθυρα άντρου, έν συνοδία πιθα
νώς και του Έρμου, άπέναντι δέ τού Πανός, όπως τοιαύτα άνά- 
γλυφα έσώθησαν έν Ά ττ ικ η  καί άλλαχοϋ πλείονα, περί ών ίδε 
πραγματείαν τού Michaelis έν Annali del l ’ Insl it i i lo di 
Roma,  18G3, σελ. 3 1 1  καί έξις. Παράβαλε τού αυτού άρθρον 
έν τη  Archaeolog. Zeitung τού Βερολίνου, 18G5, σελ. 120" 
έτι δέ καί τά υπό Schöne έσχάτως γραφέντα έν τώ βιβλίω του 
Griechische Reliefs, Leipzig,  1 8 7 2 , έν σελ. 58.

Τού δέ άνω δοθέντος ύφ’ ημών κειμένου τό λεκτικόν η ολως 
άπατώμεθα, η δέν ητο παραδειγματικώς συντεταγμένον, καί 
οστις θέση συμπληρωτικώς έτι έν η>· προ τού γη τού ογδόου 
στίχου καί θεώρηση ούτως άπηρτισμένον ολόκληρον δακτυλικόν 
έκει στίχον άπό τού θάψη μέχρι τού r ayi\rat) άφροντιστών της 
άκριβειας τού μέτρου, θέλει έχει ημάς συναινέτας, διότι ένθυ- 
μουμεθα, δπόσαι τοιαΰται κακομετρίαι άπαντώσιν έν έπιγράμ- 
μασι τών κατω 'Ρωμ. χρόνων. Την δέ τού έ. στίχου συμπληρωσιν 
ήμών εις κάνένα δεν έπιβάλλομεν, ούτε την ύπερασπιζόμεθα.

3.

Εν τη  αυτή ανασκαφη όλιγον άπωτέρω βορειοανατολικώς, 
παρά τόν όχετόν τών άκαθάρτων της πόλεως ύδάτων, εύρέθη τη  
1 6  Αύγουστου άθεμελίωτον βάθρον τετράγωνον λίθου Πεντελη- 
σίου, υψους 1 ,06 , έχον τάδε*

Σωτήρι 
καί κτίστηι 
αύτοκράτορ(ι 
Ά δριανώ ι  
Ολυμπίωι.

Τό βάθρον τούτο άνωθεν δέν έχει κοιλότητά τινα η τ ι άλλο 
σημεϊον, εξ ού να συμπερανθη, οτι άνεΐχέ ποτε ανδριάντα τού

τιμωμένου. Ώς καί άλλα πολλά έν Άθ^ναις τού Άδριανοΰ βά
θρα, ητο ίσως καί τούτο άπλην έχον τιμητικήν έπιγραφην, καί 
πιθανώς παρ’ ιδιώτου άνατεθειμένον.

Καί τά  μέν άνωτέρω είναι πάντα τών ρωμ. χρόνων, τά  δ’ έξης 
τών παλαιοτέρων Ελληνικών.

Παρά την δεξιάν όχθην τού Ίλισσού, πρός δυσμάς της γέ
φυρας της άγούσης πρός τό νεκροταφεϊον, είναι τινές οικίαι, 
κτισθείσαι ού καλώς πρό ολίγων έτών έπ’ αύτης σχεδόν τη ς 
γραμμής τού περιβόλου τού άστεος, καί έν τη αύλη μιας έξ 
αυτών, της τού Χρ. Καρδίτση, πλάξ τις άνασκαφεΐσα κολο
βή, σπουδαίαν έχουσα έπιγραφην (άπολογισμόν της έν Δηλω Ά μ -  
φικτυονίας), έδωκεν αφορμήν νά έπιχειρ·ηση πρό δύο μηνών άνα- 
σκαφην έκεϊ ή Εταιρία ή άρχαιολογικη', καί συμπληρωτικά μέν 
άλλα έκείνης της πλακός τεμάχια, ώς ηλπιζε, δέν εύρεν, άν καί 
εις ικανόν πλάτος καί βάθος έσκαψεν, ηύτύχησε δέ νά εύρη άλλα  
τέ τινα καί τρία εύμεγέθη λίθου Πεντελησίου κυλινδρικά βάθρα, 
όχι μέν κατά χώραν ιδρυμένα, άλλ ’ εις τά  χοίματα ώς έ'τυχε τε- 
θαμμένα, άλλως δέ όχι κακώς διατηρούμενα καί εύπρεπη κατά  
την άνω καί κάτω άρχιτεκτονικώς κεκοσμημένην έξοχων των* έ
καστον δ’ αύτών έχει χορηγικήν έπιγραφην δίς την αύτην, ητοι 
έπαναλαμβανομένην κατά τό άντίθετον της κυλινδρικής περιφέ
ρειας, ώς έξης'

1.
Φιλόμηλος Φιλιππίδο Φιλόμηλος ΦΛιππίδο
Παιανιεύς χορηγών Παιανιεύς χορηγών
¿νίκα Πανδιονίδι Ινίκα Πανδιονίδι
Ά κ α μ α ντ ίδ ι παίδων, Ά κα μ α ντ ίδ ι παίδων,
Ά λέξ ιππ ος ηύλει, Εύκλής ¿δίδασκε,
Εύκλής ¿δίδασκε, Άλέξιππος ηύλει.

2.
Αίσιος Μνησιβούλο Σφηττιος Αίσιος Μνησιβούλο Σφηττιος
χορηγών ¿νίκα Ά κ α μ α ντ ίδ ι  χορηγών ¿νίκα Ακαμαντίδι
Πανδιονίδι παίδων} Εύκλής Πανδιονίδι παίδων, Εύκλής
¿δίδασκε, Εύδαμίσκος ηύλε, ¿δίδασκε, Εύδαμίσκος ηύλε,

Χίων ηρχεν. Χίων ηρχβν.
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3.

Ιερώνυμος Λάχητος ΈκάληΟεν 'Ιερώνυμος Λαχητος Έκάληθεν
χορηγών Ινίκα Αεωντίδι Α ΐγηίδ ι χορηγών |ν(κα Αεωντίδι Αΐγηΐδι
■παίδων, Εύκλής ¿δίδασκε, παίδων, Εόκλής ¿δίδασκε,

Τιμοκράτης ηρχεν. Τιμοκράχης ηρχεν.

Εύρέθη δ’ έτι έντοίς χώμασι στερεές, δηλ. αδιάτρητος, έκ λίθου 
Πεντελησίου τροχός, διαμέτρου 1 ,1 7 , πάχπς 0 ,12 . Ουτος έχει έντώ 
μέσω της έτέρας των δριζοντείων επιφανειών του κοίλωμα ςφογγύ- 
λον διαμ,έτρου 0 ,25 , βάθους 0 ,02 ,κα τάδ έτά  άκρατης περιφερείας 
τρία άλλα έν άποστάσει ίσν) άπ’ άλλη7.ων κοιλώμ,ατα μ,ικρότερα, 
άποτελούντα νοητόν τρίγωνον, ύποδεικνύοντα δέ διά της λα- 
ξεύσεοός των, οτι ένεφύοντο έκεί καί έστηρίζοντο ποδός ζώου 
όνυχες, οϊους είχον συνήθως οί τρίποδες. Έκ των σημείων τούτων, 
καί άν άλλαχόθεν δεν ήξεύραμ.εν, μανθάνομ,εν έναργώς, οτι μέ
γεθος είχαν όχι ευκαταφρόνηταν οί ως βραβεία χορηγικών νικών 
οιδόμενοι τρίποδες, διότι άνάλογον της άποστάσειυς τών ποδών 
έπρεπε να είναι καί τό ύψος. Εις δέ τό προρρηθέν κεντρικόν κοί·· 
λωμα ένομ,ίσαμεν επί στιγμάς τινας, οτι έμελλε να είσχωρνίστ) 
εις έν τοΐς αύτοΐς χώμασιν εύρεθείς κιονίσκος απλούς, λίθου Πεν
τελησίου, μειούμενος κατά τό σώον άκρον του, άλλά, γενομένης 
δοκιμής, δέν είσεχώρησε, άτε έ'χων κατά έν έκατοστόν του μέ 
τρου μείζονα διάμετρον* έπείσθημεν δέ οτι διά κοίλωμα άλλου 
όμοιου τροχού ητο πεποιημένος,ϊνα άποτελη στύλον έν τώ μέσω- 
Ό σωζόμενος δέ νυν τροχός ένδέχεται νά έποιηθη διά βάθρον. 
άλλο, κατά τ ι μείζον τών τριών τών εις ημάς περιελθόντων' 
άλλά περι τούτου άρμοδιώτεροι ημών ν’ άποφανθώσιν είναι οί 
άρχιτέκτονες.

Τά τρια βάθρα είναι καθόλου ομ.οια, μέ μικοάς τινας διαφο
ράς. Τό τού Φιλομηλου έχει υψος 0 ,8 5 , άνω διάμετρον 0 ,8 8 ,  
ή δέ κάτω περιφέρειά του δέν είναι πανταχού σώα. Τά του ς·. 
στίχου Ενκ.Ιης ¿δίδασκε είναι υπό άλλης χειρός προστεθει
μένα, ει και πάντως συγχρόνου* ωσαύτως καί τό άντικρύ έν τώ  
ε.' στιχω ΕνκΛής έγράφη ύστερον αντί άλλου πρότερον έκει κει- 
μ.ενου και έπιτηδες έξαλειφθέντος ονόματος. ’Έτι ρητέον, οτι έρυ- 
θρόν χρώμ,α φαίνεται πιος έπικεχυμένον εις σχήμα στρογγύλον 
(ισως στέφανου) μεταξύ της μιας και της άλλης σελίδος τών 
γραμμάτων του βάθρου τούτου.

Τό τού Αισίου βάθρον είναι τό σωότατον, καί έχει ύψος 0 ,80 ,

1 7 0  ΕΠ1ΓΡΑΦΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

άνω διάμετρον 0 ,79 , κάτω διάμ. 0 ,83 . Τά γράμματά του κα- 
νονικώτατα καί στοιχηδόν.

Τό του 'Ιερωνύμου έχει τό άνω γείσον άπλούστερον του τών 
άλλων δύο. "Υψος αυτού 0 ,78 , άνοι διάμ. 0 ,82 , κάτω διάμ. 8 4 ,  
κατά δέ τά  πλάγιά του έμειναν δύο τού λίθου έξοχαί, ως τοιαύ- 
τας έχουσιν ένίοτε τύμπανα κιόνων ατελείωτα καί πολλοί πλίν
θοι τών τοίχων τών Προπυλαίων.

Είπόντες τά περί τού υλικού τών χορηγικών τούτων μνη
μείων, ας θεωρ'όσωμεν τώρα τάς έπιγραφάς αύτάς. Καί πρώτον 
πάντων τό καινοφανές της διπλότητός των έπι πάντων τών 
τριών βάθρων φαίνεται δυνάμενον νά έξηγηθ*?) άπλώς διά της 
ύποθέσεως, οτι ησαν ταύτα ιδρυμένα κατά σειράν έν μέσω οδού 
τίνος (της τών τριπόδων, φέρ’ είπείν, όπόθεν και κατεκυλίσθησαν 
ίσως ποτέ πρός τά  χαμηλότερα παρά τον Ίλισσόν μέρη'), καί 
πρέπον έθεωράθη νά βλέπω σιν οί διαβάται εύχερώς τά  γράμ
ματα έκατέρωθεν, άτε καί μη όντος πιθανώς άφειμένου μεταξύ 
αυτών χώρου διαβάσεως. Δεύτερον άπόρημ,α είναι, διά τ ί  έπί τού 
βάθρου τού Φιλομηλου δέν έγράφη δ ένιαύσιος άρχων, έφ’ ού ή 
νίκη έγένετο, ένώ τό τού Αισίου έχει τον άρχοντα τού έτους 
36 5  προ Χρ., τό δέ τού Ίερωνύμ.ου τον τού 364 . Τούτο άς έξη— 
γηθ-ρ ούτω* έπειδη αί φυλαί κατά δύο τότε ήνωμέναι συνδιηγωνί- 
ζοντο μετά χορηγών δύο πρός άλλας, έπίσης και αύτάς κατά δύο 
ήνωμ,ένας, η δέ νίκη όμως ητο μία, ίσως καί τό βραβεΐον έν μόνον, 
δ τρίπους, συνειθίσθη, φαίνεται, νά γράφηται ό άρχων έπι τού 
ένός μ,όνον βάθρου, έφ’ ού καί ό τρίπους άνιδρύετο, συγχωρουμέ- 
νης ομ,ως καί της άναθέσεως έτέρου βάθρου διά την δευτέοαν 
ήνωμένην φυλήν, έχοντος άπλην μ,όνον την έπιγραφην, τό δέ προ- 
τιμώμ,ενον βάθρον ίσως ώριζεν 6 κλήρος* τούτο δέ λέγω άφορών 
εις την μεγάλην τών Αθηναίων φιλοτιμίαν καί την πρός την ισο
τιμίαν κλίσιν. Τοιούτο δέ τ ι  υποβάλλει ήμίν και ή έξης έτι πα- 
ρατηρησις, η'τις έγένετο παρ’ ένός φίλου μ.οι άνδρός. ’Ενώ έχομεν 
άμ.φότερα τά βάθρα τών συναγωνισθεισών φυλών Πανδιονιδος καί 
Άκαμ,αντίδος, όντων τών χορηγών δύο, ούχι ένός, άναγράφον- 
ται καί ό μέν καί ό δέ έπί τών βάθρων, άλλά πώς; προηγείται 
τό της Πανδιονιδος όνομα έν τώ τού Φιλομ,ηλου, διότι ητο Παια- 
νιεύς, ή δέ Παιανία εις την Πανδιονίδα άννίκε, τό δέ της Ά κ α -  
μ,αντίδος πάλιν προηγείται έν τώ τού Αισίου, διότι ητο Σφητ- 
τιος, δ δέ Σφηττός ήτο της ’Ακαμ,αντίδος. Πιθανώτατα δέ θά 
έτέθη καί διά τάς δύο 
τώ έξης έτει φυλάς, τν
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άλλας συναγωνισθεισας και νικησασας εν 
> Λεωντίδα καί την Αιγηίδα, βάθρον δεύ-



τερον, ΐίπερ δέν περιήλθεν εις '/ι̂ χας, εκείνο δε δεν Οα ειχεν άνα- 
γεγραμμ.ένον τόν άρχοντα, διότι τόν εχει ήδη το σωζόμ,ενον 
του Ιερωνύμου, και παρατηρητέον, ότι και έν τούτω προηγείται 
διά τόν 'Ιερώνυμον, δντα Έκάληθεν, ή Αεωντίς, είς ήν φυλήν ό 
δήμος Έκάλη άνή,κεν. Τό δέ δτι τό βάΟρον τούτο δεν έ'χει άνα- 
γβγραμμένον αυλητήν, ώς τα  άλλα, έχει τινά λόγον άγνωστον ή- 
μΓν, εικάζω δέ, οτι έμελλαν πάντως νά τόν άναγράψωσι, καί 
άφησαν διά τούτο τόπον μεταξύ τού τρίτου και του τετάρτου 
στίχου, οπερ δεν έ'χει ούτως έν τοϊς δυσίν έτέροις βάθροις.

Περί δέ των νικησάντων χορηγών γίνομαι σύντομος. Ό Φιλομή
λας καί ή οίκογένειά του άναφέρονται καί έν έπιγραφαϊς άλλαις καί 
έν τοίς τού Δημοσθένους λόγοις, ό δέ Αίσιος έν τω  τού Δημο
σθένους προς Άφοβον λόγω, ό δέ 'Ιερώνυμος άγνωστος μοί είναι 
άλλοθεν έν τω παρόντι.

Καί άλλα τινά ζητημάτια προκαλεΐ ή μελέτη των χορηγικών 
τούτων έπιγραφών, άλλά τά  παραλείπομεν, ίνα μεταβώμεν τέλος 
είς μίαν άλλην άλλου είδους έπιγραφην, ητις εύρέθη ου μακράν 
της προειρημένης θέσεως, πρός δυσμάς, έν τη  περιοχή της οικίας 
του Δημ. ’Αγαπίου, καί έ'χει φδε*

Αθηναίο ι κάι) οί σύμμαχοι 
I Απολλωνι 

δεκάχην; άπό χώ)μ πολεμίων.

Άναγινώσκονται τά άνωτέρω έπί βάθρου κυβικού άπλουστά- 
του, λίθου Πεντελ. κολοβού νΰν πρός τ ’ αριστερά τώ όρώντι, σώ- 
ζοντος δέ άνω κοίλωμα, έν ω είσεχώρει ποτέ ό άριστερός πούς 
τού ’Απόλλωνος, φυσικού μεγέθους. Έκ τίνος πολέμου καί μετά 
τινων συμμάχων οί Αθηναίοι καί πότε ηραντό τινα νίκην καί ά- 
νέθηκαν τό άνάθημα τούτο, άλλοι άς ζητήσωσιν. Έγώ λέγω μό
νον, ότι τά γράμματα είναι πολύ όμοια τοις έπί τών χορηγικών 
βάθρων και σχεδόν ς-οιχηδόν. Ό λίθος ήγοράσθη υπό της Άρχαιο- 
λογ. Έταιριας καί μετεκομίσθη είς την αυλήν τού κτιζομένου 
κατα την όόόν Πατησίων ’Εθνικού άρχαιολογικού Μουσείου.

’Εν Άθηναις, τη 31 Αύγούστου 18 7 2 .
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΤΜΛΝΟΓΑΙΙΣ.
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Κ Α Τ Ο Π Τ Ρ Α  Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α ΔΥΩ 

(όρα πίνακα Α'. καί Β' )

Μολονότι καθ’ ολας τάς έποχάς καί παρ’ ολοις τοΐς έθνεσιν 
έμφυτος κατά τό μάλλον καί ήττον υπήρξε τάσις τις καί ροπή 
τού νά κοσμώσιν έντέχνως καί μετά χάριτος καί αυτά τά  πρός 
τόν βίον χρήσιμα σκεύη, χωρίς νά άποβλέπωσιν είς τό άναγκαΐον 
μ,όνον, πρό πάντων ομως ή τάσις αύτη είναι κοινή είς τούς αρ
χαίους λαούς, καί ιδίως τούς "Ελληνας, οίτινες ώς λαός φύσει 
φιλότεχνος καί φιλ.όκαλ.ος έθεώρησαν ώς χρείαν απόλυτον νά πα- 
ριστώσι τόν άνθρωπον καί πάντα τά περιβάλλοντα αύτόν υπό ώ- 
ραίας καί χαριέσσας μορφάς. Έλάχιστον παράδειγμα τής καλαι
σθησίας τού θείου έκείνου λαού έ'στωσαν καί τά  δύω ένταύθα 
ύφ’ ημών πρώτον έκδιδόμ.ενα κάτοπτρα (1), τών οποίων τό £ν 
μ.έν ανήκει είς τό μουσεΐον τής έν Άθηναις αρχαιολογικής εται
ρίας (ύπ’ άριθ. 4 0 0  τού έγγράφου τού μουσείου καταλόγου, ά
δηλου προελεύσεως) , τό δέ άλλο είς ιδιωτικήν τινα συλλογήν έν 
Κορίνθω. Ή τών κατόπτρων τούτων λαβή ή μάλλον τό στήριγ- 
μ.α τού δίσκου αυτών (διότι τά  κάτοπτρα άμφότερα ήσαν προου- 
ρισμένα νά ΐστανται), είναι γυναικεία τις μορφή τήν Άφροδίτην 
παριστάνουσα, ώς κατωτέρω άποδεικνύεται, ή'τις, ένώ υπηρετεί 
είς τεκτονικόν ούτως είπείν σκοπόν άντικαθιστώσα κίονα, βάθρον 
ή άλλο τι, έφ’ ού ήτο δυνατόν νά στηρίζηται ό δίσκος τού κατό
πτρου, ουχ ήττον καί καθ’ έαυτή,ν θεωρουμ,ένη αποτελεί έντεχνόν 
τ ι καί αυτοτελές. Έν αύτη ένούται θαυμάσιους τό ώραΐον μετά 
τού σκοπίμου. Τά παρόντα κάτοπτρα άπεικονίσθησαν ύπό καλ
λιτέχνου άρίς-ου, τού Γάλλου κυρίου Chapelain, μέ δλην τή,ν δυ-

(1) Τό εν τών καχύπχρων χούτων, χό χού μουσείου χής αρχαιολογικής 
έχαιρίας (όρα πίν. Α'.), περιεγράφη συνχόμως Ιν χη Revue arclléologi-  
quc 1868 , σελ. 468 , ύπό χου Κου Bloildcl, άλλα δεν άπεικουίσΟη.
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νατήν ακρίβειαν, οστις τό ένεστώς έτος άνέλαβε μετά του κυρίου 
Dumont έπιστημ.ονικήν αποστολήν εις 'Ελλάδα παρά τής Γαλ
λικής κυβερνήσεως, τήν κατ’ έλευΟέραν έκλογήν άπεικόνισιν άντι- 
κειμένων τής αρχαίας καλλιτεχνίας.

Oí Kúptoi ούτοι μ.όλις μ,αθόντες, οτι έ'μελλον νά έκδώσω τινά 
των ανεκδότων ελληνικών κατόπτρων, μ.οί έπέτρεψαν μετά της 
προθυμίας εκείνης και έλευΟεριότητος, ή'τις χαρακτηρίζει πάντα  
αληθώς επιστήμονα και καλλιτέχνην, ιδίως δέ τους κληρονομικήν 
έχοντας την ευγένειαν Γάλλους, ν’ άντιγράψω έκ τών σχεδίων 
των παν Ó,τ ι καλόν εύρισκον προς τόν σκοπόν μου* διό καθήκον 
θεωρώ νά έ κ φ ρ ά σ ω  αυτοΤς δημοσία την ευγνωμοσύνην μου.

Ή δέ έγχάραξις αυτών έπί του λίθου έγένετο υπό του έμπει- 
ροτέρου τών παρ’ ήμιν λιθογράφων, του Κου Κόλμανν, καθ’ οσον 
ήτο δυνατόν καλλίτερον, έν τώ έθνικω τυπογραφείω κατά δια
ταγήν του φιλομούσου υπουργού Κου Παπαμαχαλοπούλου, προ- 
θυμηθέντος νά συμπράξνι εις την εκδοσιν και κοινοποίησιν προγο
νικών κειμηλίων. Καί προς τούτον άπονέμ.οντες τόν δίκαιον έ
παινον, ευχόμεθα νά τόν μιμηθώσι καί ά'λλοι τών παρ’ ήμ.ΐν έν 
τοΐς πράγμασιν, ϊνα οί περί την άρχαιολογίαν άσχολούμενοι τών 
ήμετέρων λογίων δύνανται εύκολώτερον νά καθιστώσι κοινά καί 
γνωστά καί εις τούς ξένους καί εις ημάς αυτούς πολλά τών προ
γονικών αριστουργημάτων, διότι, άφού οί ένδιατρίβοντες περί τά  
σπουδάσματα ταΰτα ούδεμίαν υλικήν ώφέλειαν έξ αυτών πορί
ζονται, δίκαιον είναι νά μή δαπανώσι τουλάχιστον έκ τού ισχνού 
καί ασθενούς βαλαντίου τιον.

IJ iraf ,  Α'. Κάτοπτρον στρογγυλόν με λαβήν στερεάν (mas- 
sil) άποτελούμενον έκ μορφής γυναικείας ίσταμένης, έπί τής κε
φαλής τής οποίας στηρίζεται ημικύκλιον πέταλον κεκοσμημένον 
μέ καλόν άνθέμιον έν τώ μέσω, καί έλικοειδή κόσμον περί τά  
πλάγια. Είναι δέ τό πέταλον τούτο οίονεί έπιστύλιον ένούν τόν 
δίσκον τού κατόπτρου μέ τόν έκ γυναικείας μορφής στύλον* 
Ταύτης δ’ εκατέρωθεν ύπό τό ημικύκλιον πέταλον ύπάρχουσι 
δύω πτερωτοί εριυτες* ή γυναικεία μορφή ϊσταται έπί βάσεως 
στρογγυλής στηριζομένης έπί τριών ποδών λέοντος* δ δίσκος τού
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κατόπτρου είναι ά'νευ γλυφής καί χαραγμάτων, ύπόκοιλος καί 
με περιθωριον κεκοσμημένον μέ ώά λέσβια’ ή δέ διατήρησις αυ
τού άρίστη, έκτος τού οτι έξέλιπεν ή λειότης* ή όλη έξεργασία 
καί τεχνοτροπία είναι καλής έποχής. Τό δλικόν τού κα
τόπτρου ύψος είναι 0,435* ή διάμετρος τού δίσκου 0 ,17 , δ έκ 
γυναικείας μορφής στύλος 0 ,1 9 , δ δέ τρίπους υποστάτης 0 ,0 4 5 .

'II γυνή ή σχηματίζουσα την λαβήν του κατόπτρου είναι έν- 
δεδυμένη ποδήρη χιτώνα μέ πτυχάς καθέτους καί έπιχαρίτως 
καταπιπτούσας, καί έπ’ αυτού πέπλον. ’Εκ τών άνω άκρων αυ
τής τού μέν άριστερού δ βραχίων πρόσκειται τώ σουματι, τό δέ 
άντιβράχιον μετά τής χειρός φέρεται πρός τό στήθος καλυπτό- 
μενον ύπό τόν πέπλον* τού δεξιού δέ δ μέν βραχίων φέρει την 
αυτήν περίπου Οεσιν, το δε άντιβράχιον μετά τής χειρός είναι 
προτεταμένου και φαίνεται ως νά έκράτει τι. Οί πόδες πρόσκειν- 
τα ι άλλήλοις καί είναι τεταμένοι, έκτος τού άρις-ερού, οστις καμ
πτόμενος έλαφρώς κατά τό γόνυ προέχει ολίγον. Ή κόμη περι
βαλλόμενη διά στεφάνης οίονεί διαδήματος (1) κατά την άρ- 
χαιοτέραν τής ’Αφροδίτης παράστασιν, καί καθήκουσα μέχρι 
τών ώτων, άναστρέφεται έπειτα καί άφίνει αυτά έλεύθερα. ’Επει
δή δέ τό κάτοπτρον ήτο προωρισμένον νά ϊστατα ι καί ούχί νά 
κρεμ.αται και δια τούτο εμ.ελλε να ηναι περιφανές, έχει καί έκ 
τού οπισθίου μ.έρους τάς πτυχάς τού χιτώνος μετά συμμετρίας 
και χάριτος καταπιπτούσας, μ.άλιστα δέ τάς τού πέπλου καί έν 
γένει τήν ολην έπεξεργασίαν τού όπισθεν πλουσίαν καί άξιοθέατον.

Οί υπέρ τήν κεφαλήν τού άγαλματίου πτερωτοί έρωτες, άνηρ- 
τημένοι διαγωνίως έκ τής μιας πτέρυγος άπό τού ημικυκλίου 
πετάλου, στηοίζουσι τήν μίαν των χεϊρα έπί τής κεφαλής τού 
άγαλματίου (2), την δ ’ άλλην χειρα έχουσιν άμφότεροι παραλ- 
λήλως τής διευθύνσεως τού σώματός των άφελώς έξαπλουμένην. 
Ό προς τό άγαλμ.άτιον μ.ηρός τών έρώτιυν είναι τεταμένος, ένώ

( 1 )  Ιο διάδημα τούτο δεν διακρίνεται επί τού άπεικονίσματο?.
(2) Ο προς τα  αριστερά έρως δεν έχει τήν αρχικήν του θέσιν, διά 

τούτο οε και η χειρ αυτου άπεικονισβεΓσα ώς σήμερον έχει φαίνεται με
τέωρος.
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6 πρός τά έξω καμπτόμενος κατά τό γόνυ κλίνει πρός τά όπι
σθεν έπιχαρίτως. 'II στάσις όλη του άγαλματίου καί ή τεχνο
τροπία (style) αύτοΰ είναι άρχαΐζουσα* ένω δέ ή αναβολή καί ή 
στάσις τής γυναικδς αρχαΐζει, οί πτερωτοί έρωτες έλευθερωτάτην 
έγουσι την κίνησιν.

Την μορφήν ταύτην δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά όνομάσω- 
μεν Άφροδίτην, μολονότι έκ πρώτης δψεως παριστάνει άπλούν? 
άθώον κοράσιον" διότι έξ ένός ως στήριγμ.α κατόπτρου ούδεμία 
μορφή είναι συνηθεστέρα της ’Αφροδίτης, έξ άλλου 8ε 6 τρόπος 
μέ τόν όποιον είναι ή αριστερά αυτής τεταμένη μάς δεικνύει, οτι 
έκράτει τ ι έκ των συμβόλων της θεάς (μήλον δηλ., άνθος, περι
στεράν κλπ.) (1 ) .’Εκτός δέ τούτων έχομεν προς ύποστήριξιν της 
έξηγήσεώς μας τους δύω υπέρ αυτήν πτερωτούς έρωτας, οΐτινες 
κατά τόν τρόπον της μεταγενεστέρας έρωτικης ποιησεως ανα
φαίνονται εις συμπλέγματα της ’Αφροδίτης συνηθέστατα. Περίερ
γον άληθώς εγει τό άγαλμάτιον την ύπό τόν πέπλον κρυπτομέ- 
νην γειρα, νομίζω όμως οτι δέν πρέπει νά ζητησωμεν μυστικούς 
λόγους πρός έξήγησιν τού φαινομένου τούτου, έάν λάβωμεν πρό 
όφθαλμών, ότι ή όλη μορφή έχρησίμευεν ώς στήριγμα καί λαβή 
ά'μα, καί οτι επομένως ώς τοιαύτη δέν έπρεπε νά φέρνι έξογάς καί 
ανωμαλίας, δύσκολον καθιστώσας την χρήσιν αυτής" διόάναγκαΐον 
ήτο νά ύποχωρήστι έν μέρει εις τόν σκοπόν ή καλλιτεχνική δια- 
κόσμησις. ’Εντεύθεν ευκόλως έξηγείται ή λιτότης καί άπλότης 
τής μορφής ώς πρός την στάσιν καί τό ένδυμα, καί διά τ ί οί πτε
ρωτοί έρωτες λίαν έλευθέραν εχουσι την κίνησιν, ένω ή μορφή 
αρχαΐζει.

Π ίναζ Β !  Παρομοίαν παράστασιν έμφαίνει καί ή λαβή τού έν 
τώ Β'. πίνακι άπεικονιζομένου κατόπτρου, στερεά ώς καί ή τού

(<) Παρομοία ’Αφροδίτη, ήτις επίσης ώς βάσις κατόπτρου έχρησί
μευεν, εδρέΟη πρό μικρού έν Κορίνθω μέ περιστεράν Ιπι τής '/ειρός, 
έξειργασμένη κατά άρχαϊκωτα'την τεχνοτροπίαν (style) έν τή μικρά, 
ά ) Χ  ώραία συλλογή τού πρώην υπουργού των έκκλησιαστικών Κ. Α υ
γερινού, την οποίαν προτιθέμεΟα νά έκδώσωμεν προσεχώς, καί άλλη έν 
¿κροτό)ει εΰρεΟεΐσα κατά την οικοδομήν τού νέου Μουσείου.
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προηγουμένου καί στηριζομένη έπί όμοιου τρίποδος υποστάτου, 
καί έδώ δηλαδή παρατηρεΐται ή ’Αφροδίτη ένδεδυμένη ποδήρη 
χιτώνα καί πέπλον έπ’ αυτού, γνωριζομένη καί έκ τού καρπού, 
8ν διά τής δεξιάς κρατεί, καί διά των δύω υπέρ αυτήν έροίτων, 
τού ένός των οποίων τό σώμα λείπει. Ή κόμη τού άγαλματίου 
περιβάλλεται επίσης διαδήματι, εύκρινώς διακρινομένω, ή δέ τε
χνοτροπία (style) αυτού, καλής επίσης εποχής, είναι όμως κατω- 
τέρα τής τού προηγουμένου. Αί πτυχαί τού ιματισμού, ή στάσις 
τής μορφής καί ή όλη έν γένει άναβολή άρχαϊκώτεραι ουσαι πλη- 
σιάζουσι τήν ιερατικήν τεχνοτροπίαν. Περί τόν δίσκον, εκτός τών 
λεσβίων ά>ών, παρατηρεΐται ενταύθα καί άνθεμιοειδής κόσμος. Τό 
άπεικόνισμα παριστάνει τό κάτοπτρον ολίγον τ ι μικρότερον τού 
φυσικού αυτού μεγέθους.

’Εν Άθήναις, κατά μήνα Αύγουστον 18 7 2 .

κ .  δ , μ γ λ ω ν α ς .

ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ *).

ΤΙ ψυχή τού άνθρώπου είναι έστραμμένη ένθεν μέν πρός τόν 
πεπερασμένον κόσμον, ενθεν δέ πρός τό Άπειροτέλειον. Ό μέν 
πεπερασμένος κόσμος άποκαλύπτεται εις τήν ψυχήν κατά πρώ
τον διά τών εξωτερικών αισθήσεων, τό δέ Άπειροτέλειον διά τ ί
νος ΰεία ς αίσθήσεως ή διά τής Σ υνα ισθήσεις  *). ‘Ως δέ τάς 
διά τών έξωτερικών αισθήσεων παραγομένας αντιλήψεις τού 
πεπερασμένου κόσμου παρακολουθεί ή φαντασία, ή διάνοια καί ό 
νούς, τό αίσθημα καί ή βούλησις, οϋτω καί τήν συναίσθησιν τού 
Άπειροτελείου. Καί διά μέν τής φαντασίας παριστα έν έαυτή ή

*) Έ  διατριβή αυτη είναι απόσπασμα εκ τίνος ουπω ΙκδοΟέντος λό
γου περί θρησκευτικής καί Οεολογικής παιδείας, δν συνετάςαμεν και ά ·  
πηγγείλαμεν προ ολίγων μηνών Ιν ταίς Ινιαυσίοις Ιξετασεσε τής Ρ ιζα-  
ρείου ίχ ολής  κατ’ έντολήν του συλλόγου τών Καθηγητών αυτής.
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ψυχ·/) του ανθρώπου την συναίσθησιν του ’ΑττειροτεΤ,είου τταρέ- 
χουσα αύτω ρ.ορφη'ν τινα* διά δέ του νου, καθιστώντος τό Ά π ε ι-  
ροτέλειον, οσον ενες-ι, καταληπτόν, διασαφηνίζει την συναίσθησιν 
ταύτην* διά δέ του αίσθηαατος διατίθεται εύαρέστως προς αυτό, 
καί τέλος διά της βουλ'έσεως έφίεται του Άπειροτελείου ώς του 
άκρου ’Αγαθού, καί σπουδάζει νά έξοριοιωθη ρ,ετ’ αυτού. Ή ψυχη 
του ανθρώπου, έστραρρένη ούσα πρός τον πεπερασρένον κόσρον, 
δέν άποπληροΐ έαυτην* καθ’ οσον ούτε την απόλυτον ’Αλήθειαν 
δύναται έν τω πεπερασρένω κόσρω νά εύρη, ούτε την έαυτης 
ρακαριότητα. Δέν δύναται νά εύρφ την άπόλυτον ’Αλήθειαν* 
διότι έκ των αισθήσεων δρρωρένη καί τάς ές αυτών προερρορ.έ- 
νας αντιλήψεις διά της διανοίας έπεξεργαζορένη καί αποτελούσα

*) Κατα τον Πλάτωνα ή ψυχή του άνθρο')που άν ίπ τα τα ι ε·ς το όν
τως "Ον διά τίνος θ ε ί α ς  μ α ν ί α ς  (Φαιδρ. 2 4 4 ,  2 3 6 ) .  Κατά δε τον 
Ώριγένην, στηριζόμενον έπι του χωρίου των Παροιμιών Β', 3, οί ευσεβείς 
χαί άγιοι άνδρες α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  τ ο υ  Θ so 3 διά τίνος θ ε ί α ς  α ί - 
σ θ ή σ ε ω ς  (Κατά Κέλσ. 7 3 7 . πρβλ. σελ. 3υ3 , 3 6 1  χαί περί αρχών 
βιβλ. I χ. 1, 9). Ό  δέ Κλήμης ο Άλεξανδοευς λέγει δτι α οί άμφί την 
παιδείαν διατρίβοντες την σ υ ν α ί σ θ η σ ι ν  χορηγούνται, καθ’ ήν των 
μέτρων οί ποιηταί καί τής λέςεο)ς οί σοφ·.σταί καί των ουλλογισμών οί 
διαλεκτικοί καί οί φιλόσοφοι τής κα τ ’ αύτους θεο^ρίας αντιλαμβάνονται' 
εδρετικδν γάρ καί Ιπινοητικδν ή συναίσθησις Ιπιβάλλειν πιθανώς άνα-  
πείθουσα. Συναύξει δέ την Ιπιβολήν ή εις I π ι σ τ ή μ η ν σ υ ν ά σ κ η-  
σ ι ς .  . . .  ΤοΓς υπό φιλοσοφίας δεδικαιωμένοις βοήθεια θησαυρίζεται καί 
ή εις θ ε ο σ έ β ε ι α ν σ υ ν α ίσ 0 η σ ι ς». (στρωμ. 7 1 7  εκδ. MigllC). 
Έ π ί τών χωρίων τούτων καί Ιπι τής ψυχολογικής πείρας τών αρχαίων  
καί νεωτέρων χρόνων στηριζόμενοι, παραδεχόμεθα ένθεν μέν Οείαν τινά  
Ιπίπνοιαν, δι* ής τό Άπειροιέλειον αποκαλύπτει εαυτό εις την ψυχήν  
τών ιερών άνδρών, ένθεν δέ έμφυτόν τινα Ιν τή ψυχή δύναμιν, οΥ ής 
αύτη έφάπτεται του ’Απειροτελείου καί δέχεται τάς έκ τής έπενεργείας 
του θείου Πνεύματος προερχομένας εντυπώσεις. Την έμφυτον ταύτην  
δυναμιν καλούμεν σ υ ν α ί σ θ η σ ι ν ,  στηριζόμενοι έπι του παρατεθεντος 
χωρίου του Κλήμεντος, ένθα υπολανθάνει ή περί τής δυνάμεως ταύτης  
έννοια. Η θρησκευτική αυτη συναίσθησις ού^α κ α τ ’ άρχάς μ υ σ τ ι κ ή ,  
αποβαίνει έπί τέλους έ π ο π τ ι κ ή  (πρβλ. Β' Πέτρ. Α', 16) .  Περί μ υ 
στικής και έποπτικής συναισθήσεως Οελομεν διαλάβει διεξοδικώτερον Ιν 
Iτέρα πραγματεία.
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ές αυτών γενικάς έννοιας, κρίσεις και συλλογισμούς, ανέρχεται 
έπι τέλους διά του εποπτικού νου εις την ιδέαν τής ένότητος 
του πεπερασμένου κόσμου. Ά λ λ ’ ή ιδέα τής ένότητος του πε
περασμένου κόσμου δέν είναι ή απόλυτος 5Αλήθεια, εις ήν ή ψυχή 
σπουδάζει νά άναχθή. Όμοίως ουδέ την τελείαν μακαριότητα 
δύναται νά ευρη ή ψυχή έν τω πεπερασμένω κόσμω* διότι παν 
αγαθόν, όπερ έν τω πεπερασμένω τούτω κόσμω υπάρχει, είναι 
ατελές καί δέν δύναται νά άποπληρώση την ψυχήν, ήτις έφίε- 
τα ι του τελείου ’Αγαθού. Μόνον λοιπόν έν τω Άπειροτελείορ 
δύναται ή ψυχή του άνθροοπου νά εύρη την άπόλυτον ’Αλήθειαν 
καί την, όσον έ'νεςι, τελείαν μακαριότητα. Ά ν ίπ τατα ι δέ ή ψυχή 
έκ του πεπερασμένου κόσμου εις τό Άπειροτέλειον διά τής συ- 
ναισθήσεοος, ήτις, συμπληρούσα τον εποπτικόν νουν, είναι ή πηγή 
πάσης θρησκευτικής αλήθειας. Ποιον δέ είναι τό πρότυπον τής 
θρησκευτικής παιδείας καί κατά ποιαν μέθοδον πρέπει νά παι 
δεύηται θρησκευτικώς δ παις έν τή οικογένεια, τή Εκκλησία κα 
τοις σχολείοις, ινα άναπτυχθή έν αύτω ή έμφυτος θρησκευτική 
συναίσθησις μετά τής συμπαρομαρτούσης αυτή θρησκευτικής φαν
τασίας, διανοίας, τού αισθήματος καί τής βουλήσεως;

Πρότυπον τής θρησκευτικής παιδείας *) είναι αυτή ή χριστια
νική θρησκεία, ήτις διεγείρει και αναπτύσσει άρμονικώς και συμ 
μέτριος άπάσας τάς συμπαρομαρτούσας τή θρησκευτική συναι- 
σθήσει δυνάμεις, οίον την φαντασίαν, τον νουν, τό αίσθημα και 
την βούλησιν. ΤΙ χριστιανική θρησκεία, άποκαλύπτουσα εις τον 
ά'νθρωπον τό άπόλυτον Αληθές, Αγαθόν και Καλόν, άτινα ένεφα- 
νίσθησαν έν άνθρωπίνη μορφή έπί τής γης διά τής ένανθρωπήσεως, 
τού Αόγου έν τω  ’Ιησού Χριστώ, προτίθεται νά άγιάση και έςο- 
μοιιόση τον άνθρωπον μετά τού Θεού. ΤΙ χριστιανική θρησκεία δι
δάσκει ημάς οτι 6 κόσμος είναι άποκάλυψις τού παντοδυνάμου, 
πανσόφου καί παναγάθου ’Όντος, τού ενός κατά την ουσίαν κα}

*) ΤΙ λέξις ‘παιδεία Ικλαμοάνεται κατά την γενικοπεραν αυτής έννοιαν, 
καθ’ ήν περιλαμβάνει ού μόνον την διδασκαλίαν, αλλά καί την αγωγήν, 
μεθ’ ής ή διδασκαλία πρέπει πάντοτε νά συνδΙηται άχωρίστως.



τριαδικού κατά τάς υποστάσεις Θεού, οστις έκτος τού χώρου καί 
χρόνου υπάρχων είναι ή αρχή πάντων τών όντων, ως ύπ ’ αυτού δη' 
μιουργηθέντων. 'II χριστιανική θρησκεία έξηγεϊ ορθότατα καί τήν 
έν τώ άνθρώπω ροπήν προς τό κακόν, ώς προερχομένην ουχί έκ 
τού Θεού καί εκ τίνος φυσικής άτελειας τού άνθρώπου ή έκ τίνος 
φυσικής άνάγκης, άλλ ’ έκ τής κακής χρήσεως τής έλευθερίας, 
μεθ’ ής 6 Θεός έπροίκισεν αυτόν κατά τήν δημιουργίαν. 'Όθεν δ 
αιώνιος Λόγος τού Θεού, ϊνα άποκαταστήστι τήν διαστραφεΐσαν 
άνθρωπίνην φύσιν, ένηνθρώπησεν έν τώ Ιησού, ού τίνος ολος δ 
βίος, παριστών τό θέλημα τού ουρανίου πατρός, είναι τύπος καί 
υπογραμμός τού ανθρωπίνου βίου. Έδίδαξε τούς άνΟριυπους οτι 
άπαντες άποτελούσι μίαν οικογένειαν, ής πάντα τά  μέλη είναι 
αδελφοί προς άλλήλους, πατήρ δε δ Θεός. Συνέστησε καθολικήν 
θρησκευτικήν κοινωνίαν, τήν χριστιανικήν ’Εκκλησίαν, προωρι- 
σμ.ίνην νά συμπεριλάβν) κατά μ.ικρόν άπαντας τούς άνθριόπους, 
άπαντα τά έθνη καί άπάσας τάς φυλάς τής γής. Έδίδαξεν οτι 
δ επίγειος βίος είναι προπζρασκευή εις τήν μέλλουσαν αιώνιον 
ζωήν, έν ή ά'πασαι αί έν τώ  ποοσκαίρω τούτω βίω παρατηρού- 
μ.εναι άνωμαλίαι καί δυσαρμ.ονίαι Οέλουσιν άρθή καί θέλει άπο- 
πληρωθή, ώς οιόν τε, πάσα σπουδή καί έ'φεσις τής ψυχής τού 
ανθρώπου πρός εύρεσιν τής απολύτου ’Αλήθειας καί προς άπόλαυ- 
σϊν τού άκρου ’Α γαθού, ή τής τελείας μακαριότητος. 'II διδασκα
λία τού Σωτήρος, προφυλάττουσα άπό πάσης μονομερούς ύπερι- 
σχύσεως και παρεκτροπής μ.ιάς τών προειρημένων δυνάμ.εων τής 
ψυχής προβάλλει εις τήν ανθρωπίνων βούλησιν τό ύψιστον ιδα
νικόν τής ήθικότητος. Ή χριστιανική θρησκεία άποδοκιμάζει πά
σαν δεισιδαιμονίαν καί θρησκομ.ανίαν, πάσαν πολυθείαν, παν εί
δος πανθεϊσμού καί άθείας καί πάσαν μηχανικήν ή ολως τυπικήν 
και καθ’ ΰπόκρισιν λατρείαν, μ.ή ούσαν έκφανσιν τής έν πνεύματι 
και άληθεία λατρείας.

Την δε μ.εθοδον, δι’ ής όφείλομεν νά παιδεύωμεν τούς παϊδας 
θρησκευτικώς κατα τό πρότυπον τής χριστιανικής θρησκείας πο- 
ριζόμεθα εκ τής οδού, ήν χαράττει ή φυσική άνάπτυξις τής αν
θρώπινης ψυχής. Τής θρησκευτικής αγωγής τών παίδων πρέπει
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νά έπιμελώμ.εθα κατά τάς έκάστοτε έν τή ψυχή αυτών παρα- 
τηρουμένας άφορμάς τής θρησκευτικής άναπτύξεως. Εί και ή συ- 
ναίσθησις τού θείου καί τής αθανασίας τής ψυχής είναι ύυγάριεο 
έμφυτος έν τφ  άνθρώπω, αί περί Θεού ομ.ως καί τής μετά θάνα
τον ζωής ίδέαι πρέπει νά άναπτυχθώσιν ένεργεία  έν αυτω. 
’Επειδήδέ αί ίδέαι αύται άναφέρονται εις πνευματικά δντα, πρέπει 
μέν νά παρασταθώσιν αύται εις τούς παϊδας δι’ αισθητών ει
κόνων καί συμ,βολικών παραστάσεων, ουδέποτε όμ.ως δύνανται 
ούτοι νά έννοήσωσι τήν σημασίαν τών εικόνων και συμβολικών 
τούτων παραστάσεων, έάν μή άναχθώσι πρότερον εις έκείνην τής 
άναπτύξεως τήν βαθμάδα, έν ή έρχονται όπωσδήποτε εις αυτε- 
πίγνωσιν ή αύτοσυνείδησιν. Τότε μόνον δύναται δ παις νά έκ- 
πνευματώσν) τάς διά τών έξωτερικών αισθήσεων παραχθείσας άν- 
τιλήψεις, όταν λάβνι άμ.εσον συνείδησιν τής έν έαυτώ πνευματι
κής ουσίας. Πότε δέ δ παϊς έρχεται εις συνείδησιν έαυτοΰ δέν δύ- 
ναται ακριβώς νά προσδιορισθή* δπωσδήποτε όμως τό φώς τής 
αύτοσυνειδήσεως τού παιδός δέν υποφώσκει πρό τού τρίτου έτους 
τής ηλικίας αυτού. Τό μικρόν παιδίον, δπερ οΰπω έφθασεν εις αυ
τοσυνείδησή, δύναται μ,έν νά έθισθή εις γονυκλισίας, εις άπομνη- 
μ.όνευσιν θρησκευτικών λέξεων καί τών τοιούτων, δέν δύναται 
όμως νά έννοήσφ τό πνεύμ.α καί τόν λόγον τών έξωτερικών τού
των έκφάνσεων τής θρησκείας*),

'Ως δέ ή διανοητική άνάπτυξις τού άνθρώπου έκ τών κατ’ αϊ- 
σθησιν άντιλήψεων δρμωμένη ανάγεται κατά μ-ίκρόν εις τάς κα
θόλου έννοιας καί τόν λόγον, ουτω καί ή θρησκευτική άγωγή
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*) 'II Ιν τή  λατρεία Εξωτερική παράστασις είναι αναγκαιότατη Ιν 
πάση θρησκεία καί Ιν αυτή  τή χριστιανική. Ό  μη αποδεχόμενος τήν 
αναγκαιότητα τής έξωτερικής παραστάσεως τής χριστιανικής θρησκείας 
αρνεϊται αυτήν τήν άνθρωπίνην φύσιν’ καθ’ δσον παν Ισωτερικόν ή πνευ
ματικόν Ικδηλοϋται κατ ’ ανάγκην καί Ιξωτερικώς ή αίσθητώς. ’Αξιόμεμ
πτος είναι ή εις τήν Ιξωτερικήν μόνην παράστασιν προσήλωσις καί ή 
παραμέλησις τής έσωτερικής ουσίας, ήτοι τής Ιν πνεύματι καί άληθείφ 
λατρείας, ήτις Ικφαίνεται Ιν τή  Ιξωτερική παραστάσει τή  διά τών κ α 
λών τεχνών κοσμουμένη.



1 8 2 ΠΕΡΙ ΘΡΙΙΣΚΕΤΤΙΚΙΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

του παιδός οργωμένη έκ των εξωτερικών πράξεων της θρησκευ
τικής παραστάσεως εν τή έξωτερικί) λατρεία, α'ίτινες εισί χατά 
Λόγογ εκφάνσεις της έν πνεύριατι έσωτερικης λατρείας, πρέπει 
νά προχωρή κατά μικρόν εις την, οσον ενεστιν, εν πγεΰματι χαϊ 
μετά Λόγου άσκησιν αυτών *). ’Ενώ δέ ή πνεΰαατι και αετά 
λόγου ασκησις τών έξιυτερικών πράξεων της θρησκευτικής πα-

*) Ό μ  ο(ω; και ή τή θρησκευτική αγωγή συμπσρομαρτούσα ηθική 
άγωγή, Ικ του έθους καί ιώ ν  κ α τ ά  λ ό γ ο ν  πρά ξ εων  όρμωμένη, πρέ
πει να προχωρή ε’ς την μ ε τ ά  λ ό γ ο υ  άσκησιν τής αρετής, ώς δει— 
χευει αριστα ο θείος Πλατών λεγων’ &ΎΑρ’ ουν τοίς ποιηταϊς ήμίν μ ό 
νον επιστατητέον καί προσαναγκαστέον τ η ν  τ ο ύ  α γ α θ ο ύ  ε ι κ ό ν α  
ή θ ο υ ς  εμποιείν τοίς ποιήμασιν, ή μή παρ’ ήμίν ποιείν, ή καί τοίς άλ- 
λοις δημιουργοίς έπ:στατητέον καί διακωλυτέον τό κακοήθες τούτο καί 
άκόλαστον καί ανελεύθερου καί άσχημου μ ή τ ε  Ι ν  ε ί κ ο σ ι  ζ ώ ω ν ,  
μ ή τ ε  έν  ο ι κ ο ο ο μ η μ α σ ι  μήτε έν αλλω μηδευί δηαιουργουμένιρ 
έμποιείν, ή ο μη οΐος τε ων ουκ έατέος παρ’ ήμίν δημιουργείν, ί’υα μή έν 
χ α κ ι α ς  ε ι κ ό σ ι τρεφόμενοι ημίν οί φυλακές, ώσπερ έν κακή βοτά- 
νη, πολλά έκασχης ημέρας καχα σμικρον απο πολλών δρεπόμενοι χε καί 
νεμομενοι, εν τι ξυνιστα'νχες λανθάνωτι κακόν μέγα έν τή  αυτών ψυχή  
άλλ’ έκεΐνους ζηχητέον τους δημιουργούς τούς εύφυώς δυναμένους ίχυεύειυ 
την του καλού τε καί εύσχήμονος φύσιυ, IV ώσπερ έν υγιεινω τόπφ οι- 
κούνχες οί νέοι άπό παντός ώφελώνχαι, όπόΟεν δν αύχοίς α π ό  τ ώ ν  
κ α λ ώ ν  έ ' ρ γ ω ν  ή π ρ ό ς ό ' ψ ι ν  ή π ρ ό ς  α κ ο ή ν  τ ι  π ρ ο σ -  
6 ί  λ η, ώσπερ αύρα φέρουσα άπό χρηστών τόπων υγίειαυ, κ α ί  ε ύ 0 ύ ς 
έ κ  π α ί δ ω ν  λ α ν θ ά ν η ε ί ς  ο μ ο ι ό τ η τ ά  τ ε  κ α ί  φ ι λ ί α ν τ ώ
κ α λ ω  λ ό γ φ  ά γ ο υ σ α ;   Κυριωτάτη έν μουσική τροφή δ,τι
μάλιστα καταδύεται είς τό έντός τής ψυχής δτε ¡5υθμός καί άρμονία καί 
έρ^ωμενέστατα Χιττεται αύχής φέροντα τήν εύσχημοσύνην καί ποιεί εύ- 
σχήμουα, έάν τις ορθούς τ?αφή, εΐ δε μή τούναντίον καί δτι αύ τών π α 
ραλειπομένων καί μή καλώς δημιουργηθέντων ή μή καλώς φόντων ό?ύ- 
τατ’ &ν α-σθάνοιτο 6 έκεί τραφείς, ώς εδει κ α ί ο ρ 0 ώ ς δ ή δ υ σ χ ε- 
ρ α ί ν ω ν  τ ά  μ έ υ  κ α λ ά  έ π α ι ν ο ί  κ α ί  χ α ί ρ ω ν  κ α τ α δ ε 
χ ό μ ε ν ο ς  ε ί ς τ ή ν ψ υ χ  ή ν τ ρ έ φ ο ι τ ’ & ν ά π ’ α ύ τ ώ ν, κ α ί  
γ ί γ ν ο ι τ ο  κ α λ ό ς  τ ε  κ ά γ α θ ό ς ,  τ ά  δ’ α ι σ χ ρ ά  ψ έ γ ο ι τ ’ &υ 
ο ρ θ ώ ς  κ α ί  μ ι σ ο ϊ  « τ ι  ν έ ο ς  π ρ ι ν  λ ό γ ο ν δ υ ν α τ  ό ς ε ΐ  ν α ι 
λ α οε ι ^ν ,  έ λ θ ο ν τ ο ς  δ ε τ ο ύ  λ ό γ ο υ  ά σ π ά ζ ο ι  τ ’ ά ν  α υ τ ό ν

Γ Γ Ρ^ ωΛ , δ ΐ ’ ο 1 κ ε ’· ό τ γ 1τ α  μ ά λ ι σ τ α  ό ο ύ τ ω  τ ρ α φ ε ί ς
(πολιτ. Ρ, 40'1, 6. 402 , α. (πρδλ. Άριστ.ήθικ. Νικομ. βιβλ. Β', ί.)

ραστώσεως δεν πρέπει νά γίνηται πρωιαιτερον του δέοντος έν 
τνί θρησκευτική αγωγή τών πα ίδιον, δεν πρεπει ομως και να άνα- 
βάλ7//)ται αύτη υπέρ τό δέον· Όμοιως δεν πρεπει να σπουδαζ/) 
τις νά μεταδώση εις την πρώιμον παιδικήν ηλικίαν τα  υψηλά 
δόγματα τής χριστιανικής θρησκείας. Επειδή ό άνθρωπος έν τω  
τρικυμιώδει ώκεανώ του πρόσκαιρου τούτου βιου πλεων επιδεε- 
τα ι άσφα7νθύς τίνος άγκύρας καί φάρου πρός φωτισμόν τού πνευ- 
μ,ατος αυτού, όφείλομεν νά παράσχωμεν είς τούς παιοας πρωί- 
μ-ως την άγκυραν της πίστειυς και νά φιοτισωμεν το πνεύμα αυ
τών, όπίος άναγθώσιν είς την ίδέαν τού Δημιουργού. Ή άνθρω- 
πίνη ψυγή κέκτηται έμφυτόν τινα δύναμιν, δι5 ής ανιπταται προς 
τον Θεόν, τό δέ μικρόν καί άθώον παιΟιον, απηλλαγμένον ετι όν 
πάσης αμφιβολίας και δυσπιστίας, πιστεύει ασμένως. 'Όθεν όφει- 
λομεν εγκαίρως νά διεγείρωμεν εν τνί καρδια τών παιδων το 
θρησκευτικόν αίσθημα. Έάν δέ τις παραμελήσγι έπι πολ7^α ετη 
την θρησκευτικήν αγωγήν τού παιδός, ή Ορησκευτικοτης αυτού 
κινδυνεύει η νά πνιγή έν τνί πρώττ) αυτής βλαστησει δια τών 
περιπετειών και πρόσκαιρων ηδονών τού βιου και τιυν κοσμικών 
μεριμνών, η νά διαστραφη ή ορθή κατεύθυνσις αυτής δια τίνος 
μονομερούς έπικρατησειυς τής ψύχρας διανοιας, ητις μη φωτα- 
γωγουμένη υπό τής ίεράς συναισθήσεως, ούδε θερμαινόμενη υπό 
τού θρησκευτικού αισθήματος, ά7.λ’ άνερμάτιστος άμφιταλαν- 
τευομένη και σαλευομένη, αμφιβάλλει περι τών θρησκευτικών 
αληθειών και έπικρίνει μετά κουφότητος και έπιπολαιότητος πά
σαν θρησκευτικήν άλήθειαν. Δέν πρέπει δε νά έπεισαγωμεν εις 
τήν ψυχήν τού παιδός άκατάλληλόν τ ι εις την πνευματικήν αυ
τού άνάπτυξιν, άλ7*ά νά μεταδιόωμεν εις αυτήν εκείνα τα  στοι- 
γεια τής πίστεως, άτινα δύναται νά προσοικειωθή έσωτερικώς 
δι’ αύτενεργείας* νά προαγωμεν δε την θρησκευτικήν άναπτυςιν 
τού παιδός κατά τούς ορούς και τούς νόμους τής φυσικής άνα- 
πτύζειυς, όρμώμενοι έκ τών έζωτερικών παραστάσεων τής 
θρησκείας καί προχωρούντες κατά μικρόν είςτην έσωτερικην αυτής
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ουσίαν καί έννοιαν.
U1 θρησκεία ώς πηγάζουσα έκ τής συναισθήσεως, ήτις άποτε-



λεΐ οίονεί τόν θριγκόν πασών τών λοιπών τής ψυχής δυνάμεων, 
ήτοι τής φαντασίας και καλλιαισθησίας, του νοϋ, του αισθήμα
τος και τής βουλήσεως, απαιτεί ώς προπαρασκευήν την άναπτυ- 
ξιν πασών τών κατωτέρων τούτων δυνάμεων τής ψυχής. II ει
δική θρησκευτική αγωγή, παρέχουσα θρησκευτικόν χαρακτήρα 
εις τήν καλλιαισθητικήν, διανοητικήν και ηθικήν άγωγήν, συμ- 
πληροΐ αυτάς καί ανάγει εις τήν ύψίστην περιωπήν. "Ινα δέ ό 
θρησκευτικός σπόρος σπαρή εις γήν άγαθήν εχουσαν ίκμαδα και 
άπηλλαγμένην άκανθών καί ζιζανίων, πρέπει τις μαλιστα νά 
φροντίζν) κατά τα τρία πρώτα ετη τής ηλικίας του παιδός περί 
τής σωματικής ΰγιείας, περί διαπλάσεως τής καρδιας και περι 
άναπτύξεως τής διανοίας καί τής βουλήσεως αΰτοϋ.

Ό παΐς, κατά τά  πρώτα ετη τής ήλικίας τυγχάνων πάσης 
έπιμελείας καί περιθάλψεως παρά τών γονέων αΰτοϋ, δέν αισθά
νεται είσέτι τήν ανάγκην τής βοήθειας ΰπερτέρου τινός ’Όντος* 
Μή έχων δέ οΰδεμίαν παράστασιν περί τής φθαρτότητος τής επι
γείου ζωής, οΰδ’ αισθανόμενος τόν φόβον του θανάτου, δέν αισθά
νεται ούδένα πόθον τής αιωνίου ζωής. Έκ τής θέας όμως τής φύ- 
σεως καί τών θρησκευτικών άπεικονίσεων τής τέχνης άναπτύσ- 
σονται έν τή ψυχή τοΰ παιδός αί πρώται θρησκευτικαί παρα
στάσεις. Ό παΐς, παρατηρών μετ’ έκπλήξεως τόν ή'λιον, τήν σελή
νην καί τόν άστερόεντα ουρανόν, τήν αστραπήν, τήν βροντήν, τά  
νέφη, τους άνέμους καί τά διάφορα ατμοσφαιρικά καί μετεωρο
λογικά φαινόμενα, τήν άλλα γήν τών ωρών του έ'τους, τήν γήν 
μετά τής ποικιλίας τών διαφόρων ορυκτών, φυτών, ζώων, καί τήν 
αρμονίαν του παντός, ύποβοηθούμενος δέ καί υπό τής θέας τών 
θρησκευτικών παραστάσεων τής τέχνης, αισθάνεται ένδομύχως 
τό κράτος ύψηλοτέρας δυνάμεως. Αί εντυπώσεις καί τά  αισθή
ματα τά έκ τής θέας τών δντων τούτων καί έργων τής τέχνης 
προερχόμενα διεγείρουσι τήν φαντασίαν, τήν καλλιαισθησίαν, τήν 
διάνοιαν και συναίσθησιν τού παιδός, οστις νϋν θέλων νά γινώσκη, 
πόθεν προέρχονται πάντα ταϋτα, προς ποιον τέλος ΰπάρχουσι καί 
τ ι παριστώσι τά έ'ργα τής χιρστιανικής τέχνης, προβάλλει δια
φόρους ερωτήσεις. Εντεύθεν λαμβάνοντες αφορμήν οφείλομεν νά
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άναπτύξιομεν έν τώ πνεύματι τού παιδός τήν συναίσθησιν καί 
παράστασιν τής ιδέας τού ένός, παντοδυνάμου, πανσόφου καί πα- 
ναγάθου Θεού.

’Ενώ δέοΰτω διά τής φαντασίας, τής καλλιαισθησίας καί διά
νοιας ανάγεται δ παΐς εις τήν συναίσθησιν καί παράστασιν τής 
ιδέας ύπερτάτου τινός ’Όντος, πρέπει κατά μικρόν νά άναπτυχθή 
έν τή ψυχή αΰτοϋ καί τό αίσθημα τής έκ τού ύπερτάτου τούτου 
’Όντος έξαρτήσεως καί τής άνεπαρκείας τής άνθρωπίνης δυνά
μεως. Οί γονείς, όσην μεγάλην έπιμέλειαν καί άν έ'χωσι, δέν δύ- 
νανται νά έξασφαλίσωσιν έντελώς τήν ευτυχίαν, τήν ύγίειαν καί 
ζωήν τού παιδός’ διότι καί αυτοί ΰπόκεινται εις ύψηλοτέραν τινά 
δύναμιν. Ές ούδεμιάς άνθρωπίνης σοφίας καί δυνάμεως έξαρτά- 
τα ι ή έπίδοσις τών ανθρωπίνων έ'ργων, ή ευτυχία τών καρπών 
τής γής, ή τύχη τών έθνών καί ατόμων, δ θάνατος καί ή ζωή. 
Παν έπίγειον πράγμα, εις δ ή καρδία τού άνθρώπου προσηλοΰ- 
ται, είναί τι μεταβλητόν καί ά'στατον. Πας τάφος κηρύττει τήν 
άνθρωπίνην ασθένειαν καί φθαρτότητα. "Οταν δέ άποκαλυφθή 
κατά μικρόν εις τήν ψυχήν τού παιδός τό φθαρτόν καί πρόσκαι- 
ρον πάντων τών έπιγείων πραγμάτων, δύναται νά άναπτυχθή έν 
τή καρδία αυτού τό αίσθημα τής έξαρτήσεως έκ τίνος ύπερτάτου 
’Όντος, καί άποβή καταληπτή καί ποθητή ή ιδέα ύψηλοτέρας 
τινός καί αιωνίου δυνάμεως καί μακαρίας ζωής έν τώ  μέλλοντι 
αίώνι. Ούτω λοιπόν καί διά τού αισθήματος τής άνεπαρκείας τής 
άνθρωπίνης δυνάμεως καί τής έξαρτήσεως αυτής έκ τίνος ύπερτέ- 
ρας δυνάμεως ανάγεται δ παΐς εις τήν συναίσθησιν τού Ά  πολύτου.

Έν τή θρησκευτική παιδεία τών νέων πρέπει νά λάβνι τις 
ύπ’ δψιν καί τήν διανοητικήν κατάστασιν αυτών. Ή διδασκαλία 
ύψηλών δογμάτων καί θεολογικών συστημάτων ανήκει εις τά  
άνώτερα παιδευτήρια, ούχί δέ εις τήν έν τή οικία θρησκευτικήν 
άγωγήν καί διδασκαλίαν. "Οθεν οί γονείς καί οί παιδαγωγοί όφεί- 
λουσι νά άναγάγωσι τούς παΐδας εις τήν συναίσθησιν τού θείου 
διά τ?,ς διεγέρσεως τού θρησκευτικού αισθήματος, τής ζώσης πί- 
στεως καί τής χριστιανικής άγάπης έν ταΐς καρδίαις αυτών. Ή 
θρησκεία προτίθεται νά διαπλάση τήν καρδίαν καί νά ρυθμίσφ
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τήν βούλησιν καί τον ηθικόν βίον [¿άλλον, ή τήν ψύχραν διάνοιαν 

του ανθρώπου.
Ή θρησκευτική άγωγη τών παί$ων έξαρτάται ττολυ έκ της 

δεξιότητος των παιδαγωγών καί των γονέων* καθ’ οσον ή θρη
σκευτική άγωγη του παιδός είναι αποτέλεσμα ακουσίων και ε
κουσίου η σκόπιμων έπενεργειών των περιστοιχιζόντων αυτόν 
προσώπων καί πραγμάτων. Οί παιδαγωγοί καί μάλιστα οί γο
νείς έπέγουσι την τάξιν τού Θεού παρά τοίς παισίν. 'Όταν λοιπόν 
κατορθώσωσι να έμπνεύσωσιν εις τους παίδας τά  αισθήματα του 
σεβασμού καί τήςάφοσιώσεως πρός εαυτούς, τά αισθήματα ταύτα  
δύνανται νά χρησιμευσωσιν ως αριστη βασις της ευσεο*ιας, της 
πίστεως καί της αγάπης του παιδός πρός τον Θεόν. Ό παιδα
γωγός, ϊνα μεταδώση έξ έαυτού εις τον ύπ’ αύτοϋ παιδαγωγού- 
μενον τό πνεύμα του χριστιανισμού, πρέπει νά ηναι ήδη αυτός 
πεπληρωμένος υπό του θείου πνεύματος της χριστιανικής θρη
σκείας.

Μέχρι τοϋδε είδομεν, ποίαν θρησκευτικήν αγωγήν καί διδα
σκαλίαν οφείλει ό παίς νά λαμβάνη έν τή οικία παρά τοιν γο
νέων καί παιδαγωγών κατά τά πρώτα έτη της ηλικίας αυτού. 
Νύν δέ ίδωαεν όποιαν θρησκευτικήν παιδείαν πρέπει νά λαμβάνη 
έν τη ’Εκκλησία καί έν τοίς σχολείοις.

Ό παίς άναγθείς διά της φαντασίας καί της καλλιαισθησίας, 
διά τής διανοίας, τού αισθήματος καί τής βουλήσεως εις την συ- 
ναίσθησιν καί συνείδησιν τής ιδέας τού ύπερτάτου, παντοδυνά
μου, πανσόφου καί παναγάθου ’Όντος δύναται νά έννοήση καί τό 
πνεύμα τών εκφάνσεων τού βίου τής θρησκευτικής κοινωνίας, έν ή 
ζή. 'Π χριστιανική συναίσθησις αναπτύσσεται καί έκφαίνεται έν 
τώ βίω τής ’Εκκλησίας, ήτοι έν τοίς Ορησκευτικοίς ήθεσι καί έθί- 
μοις, έν τώ κηρύγματι τού θείου λόγου καί έν ταΐς έορταίς καί 
τελεταΐς τής δημοσίας λατρείας τής ’Εκκλησίας. "Οθεν καί ή θρη
σκευτική συναίσθησις τού παιδός άναπτύσσεται καί διαμορφού- 
ται διά τής έπισκέψεως τής δημοσίας λατρείας, διά τής άκροά- 
σειος τού κηρύγματος τού θείου λόγου καί διά τών ηθών καί εθί
μων τής ’Εκκλησίας, εις ήν ανήκει. Ό παίς, καθ’ οσον άναπτύσ-
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σεται τό αύτοσεινείδητον αυτού, κατά τοσοΰτον σπουδάζει νά 
έννοήση τό πνεύμα τών ιερών έορτών καί τελετών τής ίεράς λει
τουργίας, καί τών λοιπών θρησκευτικών έθίμων, άτινα παρέχου- 
σιν άφορμήν εις θρησκευτικήν άνάπτυξιν αυτού. Ό παίς, ώς άπο- 
τελών μέλος τής ’Εκκλησίας, έμπνέεται μένυπό τού θρησκευτικού 
πνεύματος αυτής άνεπαισθήτως καί άκουσίως, ως ό υπό τής α
τμόσφαιρας περιβαλλόμενος άνθρωπος άνεπαισθήτως καί άκουσίως 
ύπόκειταιείςτάς έπιδράσεις αυτής, άλλ’ οί γονείς, οί παιδαγωγοί καί 
οί λειτουργοί τής Εκκλησίας όφείλουσι νά έμ,πνέωσι σκοπίμως καί έν 
έπιγνώσειείς τον ύπ’ αυτών παιδαγωγούμ,ενον αισθήματα καί άρχάς 
συμφώνους πρός τό πνεύμα τής ’Εκκλησίας. Οί γονείς, οί παιδα- 
γιυγοι και οί λειτουργοί τής ’Εκκλησίας δεν πρέπει νά άποπλα- 
νώσι τούς παίδας εις ψευδή θρησκευτικήν άνάπτυξιν, άλλα νά 
καθοδηγώσιν αυτούς διά τού άληθούς χριστιανικού πνεύματος τής 
’Εκκλησίας εις τήν άληθή ευσέβειαν καί άρετήν. Δεν πρέπει νά 
μ,εταδίδιυσιν εις τούς παίδας δεισιδαιμονίας καί προλήψεις. Ό- 
μ.οίως δέν πρέπει νά έξαλείφωσιν έκ τής καρδίας αυτών π<£ν θρη
σκευτικόν αίσθημα διά κούφων καί έπιπολαίων λόγων, διά γογ
γυσμού κατά τής θείας προνοίας, δι’ έξευτελισμού καί βεβηλώ- 
σεως ιερών πραγμάτων καί διά διεγέρσεως τής θρησκευτικής άμ- 
φιβολίας, ήτις ώς έπί τό πλείστον άγει ή εις άθέίαν, ή εις θρη
σκευτικήν άδιαφορίαν. Πρός τούτοις πρέπει νά προφυλάττωσι 
τούς παίδας άπό παντός ϊδιοτελοΰς θρησκευτικού έλατηρίου, άπό 
πάσης καθ’ ύπόκρισιν καί μηχανικής λατρείας καί άπό πάσης θρη- 
σκομανίας.

Ευχής έργον είναι νά εισαχθή καί εις τήν ’Εκκλησίαν -ημών τό 
λαμπρόν εθιμον νά κατηχώνται οί παίδες υπό τών έφημερίων έν 
τοίς ίεροίς ναοίς, ιδίως τάς κυριακάς, κατά τό παράδειγμα τής 
αρχαίας ’Εκκλησίας. ’Επειδή όμως άπαντες οί νύν έφημέριοι δέν 
είναι ικανοί νά άναδεγθώσι τοιούτον υψηλόν έργον, ήδύνατο νά 
άνατεθή τό έργον τούτο πρός τό παρόν εις τούς μεταξύ αυτών 
έπί παιδεία διακρινομένους *).
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Τήν έν τή οίκογενεία καί τή ’Εκκλησία παρεχομένην θρησκευ
τικήν αγωγήν προάγει και συμπληροΐ ή θρησκευτική παιδεία, ής 
όφείλουσι να τυγχάνωσιν οί παΐδες έν τοΐς δημοτικοΐς καί έλλη- 
νικοΐς σχολείοις καί γυμνασίοις.

Ή έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις θρησκευτική διδασκαλία πρέ
πει νά άρύηται τήν (ίλην πρό πάντων έκ των άγιων Γραφών, έν 
αίς ή περί χριστιανικής πίστεως διδασκαλία περιέχεται ούχί έν 
τή μορφή τής άφηρημένης έννοιας, ως έν τοΐς θεολογικοΐς συστή- 
μασι των θεολόγων, άλλ’ έν τή [/.ορφή τής αισθητής παραστά- 
σεως, ήν απαιτεί ή διανοητική κατάστασις των παίδων’ διότι οί 
παΐδες δεν δύνανται είσέτι νά έννοήσωσι τά  υψηλά δόγματα, έν 
οις ή χριστιανική πίστις άνεπτύχθη καί διετυπώθη υπό τής οξύ
νοιας καί βαθυνοίας των διασημοτάτων θεολόγιον τής ’Εκκλη
σίας. 'II άνάπτυξις του ανθρωπίνου πνεύματος δρμάται πάντοτε 
έκ τής αισθητής άντιλήψεως ή παραστάσεως καί έκ τής πείρας, 
καί έκ τούτων προβαίνει κατά μικρόν εις τάς καθόλου έννοιας, 
ουδέποτε δέ έκ των καθόλου έννοιών εις τήν αισθητήν παράστα- 
σιν καί πείραν’ έπομένως καί ή θρησκευτική άνάπτυξις πρέπει νά 
άποτελεσθή κατά τόν αυτόν νόμον’ άλλως ή θρησκευτική παί- 
δευσιςαποβαίνει ούχίζώσα καί έσωτερική, άλλά νεκρά καί μηχανική.

Ή θρησκευτική παιδεία πρέπει νά προσαρμόξηται εις τάς  
άνάγκας τής καρδίας των παίδων, εις τάς δυνάμεις καί τήν 
έσωτερικήν καί έξωτερικήν αυτών πείραν, εις τά  αισθήματα καί 
τάς διαθέσεις, εις τάς έκφάνσεις τής αύτοσυνειδήσεως, εις τήν 
ηθικήν συνείδησιν, τήν βούλησιν καί τήν συναίσθησιν, ϊνα άποβή 
έναργής ή παραστατική, καταληπτή καί καρποφόρος. Ό φόβος

ίού Θεού καί να παιδεόωσι θρησκευτικών τήν νεολαίαν προαπαιτεΐται ή 
χορν’,γησις των προς συντήρησιν αύτών υλικών μέσων. Τοΰτο δύναται νά 
κατορθωθή είτε διά προικοδοτήσεως των ένοριακών Ικκλησιών μ ετ ’ Ιθνι- 
κών ή μοναστηριακών γαιών, είτε διά συστάσεως έκκλησιαστικού ταμείου 
προς έκπαίδευσιν καί μισθοδότησιν λογίων κληρικών, δι’ ήν δεν έλλεί- 
πουσιν ο! πόροι έν τή  ’Εκκλησία άνευ έλαχ'στης δαπάνης τής πολιτείας. 
Μόνον ούτως ήδύνατο νά πρ αγματοποιηθή κατά μικρόν ή ιδέα τής διά 
τών έφημερίων θρησκευτικής παιδεύσεως των νέων, εις ήν τά μέγιστα  
ήδύναντο νά συντελέσωσιν οί τελειόφοιτοι τής τε ¿ιζαρείου έκκλησιαστι-
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του Θεού, ή πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον αγάπη, ή πίστις, ή 
ελπίς, ή καρτερία καί υπομονή αναπτύσσονται έν τή ψυχή του 
παιδός ουχί διά ξηρών καί άφηρημένων διδασκαλιών, άς δεν δύ- 
ναται ό παΐς νά άφομοιώσν) πρός τό πνεύμα αυτού, άλλά διά 
συγκεκριμένων διδασκαλιών, άναλόγων πρός τάς άνάγκας καί 
τάς δυνάμεις τών παίδων’ έπομένως δι’ ιστορικών διηγήσεων, 
διά παραβολών καί περικοπών έκ τών άγίων Γραφών ειλημμένων 
καί μεθερμηνευόμενων έν τή καθομιλουμένη γλώσση. Μετά τών 
περικοπών τούτων δύνανται νά συναφθώσι καί διάφοροι έκκλησια- 
στικοί ύμνοι *) καί ηθικά τεμάχια έκ τών συγγραμ,μάτων τών 
πατέρων τής ’Εκκλησίας.

Έν δέ τοΐς έλληνικοΐς σχολείοις ή ιερά ιστορία πρέπει νά 
διδάσκηται ουχί κατά τεμάχια διαφόρων διηγήσεων, άλλά συ- 
στηματικώτερον. Διά τής διδασκαλίας τής ίερας ιστορίας πρέπει 
νά παρασταθή εις τούς μαθητάς τών έλληνικών σχολείων πώς ή 
ιδέα τής βασιλείας τών ουρανών, ή'τις είναι τό κέντρον τής ίερας 
ιστορίας, κατά μικρόν προπαρεσκευάσθη καί άνεπτύχθη διά τών 
είς τούς πατριάρχας δοθεισών έπαγγελιών, διά του μωσαϊκού 
νόμου και τών προφητειών, καί τέλος έπραγματοποιήθη έπί τής 
γής υπό τού Σωτήρος τής άνθρωπότητος διά τής θεμελιώσεως 
τής χριστιανικής ’Εκκλησίας. Ού μόνον διά τής ίερας ιστορίας, 
αλλα και δια τής γενικής ιστορίας οφείλει ό διδάσκαλος νά άνάγη 
τούς παΐδας εις τήν ιδέαν τού Θεού καί τής θείας Προνοίας τής 
διεπούσης τάς ανθρωπίνους πράξεις. Όμοίως καί ή διδασκαλία 
τών λοιπών μαθημάτων πρέπει νά φέρη θρησκευτικόν τινα χαρα
κτήρα. Πρός τούτοις πρέπει νά διδάσκωνται καί έξηγώνται είς 
τους μαθητας τό σύμβολον τής πίστεως τό υπό τής έν Νίκαια 
και έν Κωνς-αντινουπόλει οικουμενικής Συνόδου συνταχθεν, αί δέκα 
εντολαι, ώς έτελειοποίησεν αύτάς ό Σωτήρ διά τής διδασκαλίας

κής Σχολής καί τής θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου, &ν ή κοινω
νία παρειχεν είς αυτού; τδι προς τον σκοπον τούτον άναγκαΓα μέσα.

* )  Καταλληλότατος προς θρησκευτικήν παίδευσιν τών νέων εΤναι 6 άρ- 
χαιότατος έκκλησιαστικος ύμνος ό άπαντών έν τώ  παιδαγωγώ Κλή-  
μεντος τού Άλεξανδρέως.
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αύτού, καί ή κυριακή προσευχή. Πρέπει δέ νά άναγινώσκηται καί 
έξηγήται ή άγία Γραφή, ιδίως τά  ευαγγέλια, αί έπιστολαί του 
ΙΙαυλου, οί Ψαλμοί, αί Παροιμίαι του Σολομώντος κτλ.

’Εν δέ τοΓς γυμνασίοις ή θρησκευτική διδασκαλία πρέπει νά 
ήναι ύψηλοτέρα άναλύγως τής διανοητικής άναπτύξεως τών μα
θητών αυτών. Έν αυτοΐς πρέπει νά διδάσκηται ή εισαγωγή είς 
τάς αγίας Γραφάς, ή εκκλησιαστική ιστορία, σύντομός τις δογ
ματική, ηθική καί λειτουργική μετά του πολιτεύματος τής ανα
τολικής ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Ή έν τοίς σχολείοις θρησκευτική διδασκαλία πρέπει νά παρέ- 
χηται είς τούς μαθητάς έν εϊδει συνδιαλέξεως μετά οικειότητας 
γινόμενης. Καί ποτέ μέν πρέπει νά άναλύηται ή κυριωτέρα έννοια 
είς τά μέρη αυτής, ποτέ δέ έκ τών γνωστών νά γίνηται μετά- 
βασις είς τά ά'γνωστα, ποτέ δέ νά συνάγωνται διάφορα πορίσματα 
έκ τών προηγουμένων. Ή διδασκαλία ποτέ μ.έν πρέπει νά γίνη- 
ται έν συνεχει λόγω, ποτέ δέ έν έρωτήσεσι καί άποκρίσεσιν. Ό 
διδάσκαλος ποτέ μέν πρέπει νά νουθετή καί προτρέπνι τούς μα
θητάς, ποτέ δέ νά συγκινή αυτούς. ’Ά λλοτε μέν πρέπει νά ύπο- 
στηρίζν) τήν αλήθειαν τών λόγων δι’ αποδείξεων, ά'λλοτε δέ νά 
διασαφηνίζνι άλοήθειάν τινα διά παραδειγμάτων' πάντοτε δέέν τή  
διδασκαλία δ διδάσκαλος οφείλει νά κατέχηται ύπδ ιερού ένθου- 
σιασμ.ού, ίνα δυνηθή νά έμ.τ:νεύσν) καί είς τούς μαθητάς αυτού 
τοωύτον ενθουσιασμόν. Ουδέποτε ομως πρέπεί νά άτ:ομνημονεύω- 
σι κατά λέςιν οί μαθηταί εκείνο, οττερ δέν έννοούσιν. fJJ άττομνημ.ό- 
νευσις αύτη πρέπει νά περιορισθή είς τ:αραβολάς καί διδασκαλίας 
του Σοοτήρος, είς θρησκευτικούς ύμνους καί είς διάφορα ρητά τών
άγιων Γραφών, άτινα ομως πρέπει πρώτον νά έννοήσωσι καλώς ο[ 
¡χαθηταί. Ουδέποτε δέ πρέπει νά άπομνημονεύωσιν αυτολεξεί οί 
μαθηταί τό κείμ.ενον διδακτικού τίνος βιβλίου *).

ΖΙΙΚΟΣ ΓΩΙΗΣ.
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*) Τήν διατριβήν ταύτην συντάττοντες, εΓχομεν δπ’ οψιν και τα Επιση
μότερα συγγράμματα τών παιδαγωγών τής Γερμανίας, Εξ ών ήρύσθημεν 
ο,τι Ικρίναμεν ορθον, μεταβαλοντες παν τό μή συμφωνουν πρός τό πνεύμα 
τής ορθοδόξου ’ Ανατολικής Εκκλησίας καί πρός τός υγιείς παιδαγωγι
κές  άρχας του ΙΙλάτωνος καί Άριστοτέλους. ΙΙερί δέ τής Εν θεολογικαΤς

Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΦΙΛΩΝΛ 

ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΝ (*)

« Ονδίν άμεινβν tou ζτιτειν τον άλτιβή θεόν, 
» καί οίν ν tupeoi; αΰτβδ διαφυγή ττιν άνβρω- 
» πίνκν δυναμιν, ίπ ιιδ ίι χαί v¡ περί το3 βουλε- 
»  aflai μαβεΐν σπουδή άλέχτου; τιϊονά; καθ’ έαυ- 

» τήν χαί εΰφρβοΰνας εργάζεται» ,
(Φ ίλ . Περί μβν*ρχ. τομ.^Δ', οελ. 291 § Κ.)

Τήν διδασκαλίαν περί Θεού, ώς τής πρώτης αρχής καί αιτίας 
πάντων, κατά Φίλωνα τδν ’Ιουδαίον πραγματεύσασθαι βουλό- 
μενοι, εγνωμεν είς τρία μ.έρη αυτήν διελεΐν' καί έν μέν τώ  πρώτω 
έξετάσαι πώς δ άνθρωπος ελαβεν έννοιαν ύπάρξεως Θεού* έν δέ 
τώ  δευτέρω, τίς δ Θεδς καθ’ έαυτδν, δηλονότι κατ’ ουσίαν* έν 
δέ τώ τρίτω, τίς ή σχέσις τού Θεού πρός τε τδν λόγον καί τάς 
δυνάμεις αυτού. Έκ τής άκριβούς έρεύνης, καθαράς τε έκθέσεως 
και όρθής διεξαγωγής τών τριών τούτων μερών νομίζομεν, οτι 
δυνάμεθα συναγαγεΐν εί ό Φίλων έν τή περί Θεού διδασκαλία αυ
τού θεϊστικώς, δυαδιστικώς (dualislisch), πανθεϊστικώς είτε 
μονιστικώς (monislisch) άποφαίνεταΐ.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Πώς ό ιίγθρωπος LlaCer εγγοιαγ ύπάρξεως Θεοϋ.

ά) « Οί δοκούντες άριστα φιλοσοφεΤν,» φησίν δ Φίλων, «έφα- 
» σαν ότι άπδ τού κόσμου καί τών μερών αυτού καί τών ένυπαρ- 
» χουσών τούτοις δυνάμ,εων άντίληψιν έποιησάμεθα τού αιτίου ». 
"Οπως δέ τούτο διασαφήσ·/], προχωρών τό εξής φέρει παράδειγ
μά' « "Ωςπερ γάρ εί τις ίδοι δεδημιουργημ.ένην οικίαν έπιμελώς,

σχολαις θεολογικής παιδείαί, τής έρειδομενης έπί τής έν τή οικογένεια, 
τή Ε κκλησία  καί τοις κατωτέροις σχολείοις θρησκευτικής παιδείας, θέλο- 
μεν πραγματευθή 1ν έτέρα διατριβή.

ί1) Μέρος τής πραγματείας ταύτης έτυπώΟη καί Ιν τοις φυλλαδίοις τυυ 
Ευαγγελικού Κήρυκος τών μηνών ’Οκτωβρίου καί Δεκεμβρίου τού 18 5 7 .
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» προπυλαίοις, στοαΐς, άνδρώσι, γυναικωνίτισι, τοίς άλλοις οίκ,ο- 
» δομήμασιν, έννοιαν λήψεται του τεχνίτου, —  ού γάρ άνευ τέ- 
» y ννις και δημιουργού νομιεΐ τήν οικίαν άποτελεσθήναι, τον αυτόν 
» δέ τρόπον και επί πόλεως, καί νεώς, καί παντός έλάττονος ή 
»μείζονος κατασκευάσματος*— ουτω δη και είσελθών τις ώσπερ 
»εις μεγιστην οικίαν η πόλιν τόνδε τόν κόσμον, καί Οεασάμενος 
»ουρανόν έν κύκλω περιπολούντα, καί πάντα έντός συνειληφότα, 
»πλανήτας δέ καί απλανείς άστέρας κατά ταύτά καί ώςαύτως 
»κινουμένους, έμμελώς τε καί έναρμονίιος, καί τώ παντί ώφελί- 
»υ.ως, γην δέ τόν μεσαίτατον χώρον λαχουσαν, ύδατός τε καί 
»άέρος χύσεις έν μεθορίω τεταγμένας, έ'τι δέ ζώα θνητά τε αυ και 
»καί άθάνατα, καί φυτών καί καρπών διαφοράς, λογιεΐται δη- 
»που, ότι ταύτα ούκ άνευ τέχνης παντελούς δεδημιούργηται, 
»άλλά καί ήν καί έστιν ό τούδε τού παντός δημιουργός ό Θεός. 
»Οί δη ούτως έπιλογιζόμενοι διά σκιάς τόν Θεόν καταλαμβά- 
»νουσι, διά τών έργων τόν τεχνίτην κατανοούντες (’)». Ουτω 
πιυς άποφαίνεται καί άλλαχού, ένθα προςάγει τόν Μωϋσήν τώ  
Θεω λέγοντα* «Τού μέν είναι σε καί ύπάρχειν διδάσκαλος καί 
»υφηγητής μοι γέγονεν 6 κόσμος, καί ως υιός άναδιδάξας με περί 
'Γού πατρός, καί ώς έ'ργον περί τού τεχνίτου. Τις δέ κατά την 
»ουσίαν τυγχάνεις ών διαγνώναι ποθών, ούδένα τού μαθήματος 
τούτου υφηγητήν έν ούδενί τών τού παντός μερών άνευρίσκω (2)»* 
καί άλλαχού* «Τό πρός άλήθειαν 0ν ού δι’ ώτιυν μόνον»*— δη
λαδή ού κατά φήμην λεγόμενον ακούει τις, εί μή τ ι πράγματι 
υπάρχει —  «άλλά τοΐς διανοίας δμμασιν έκ τών κατά τόν κό- 
»σμον δυνάμεων καί έκ τής φοράς κατανοεΐσθαί τε καί γνωρί-

(*) Νόμ. Up. άλληγορίαι τόμ. Α', σελ. 153 . § 32. (Κειμένφ Ιχρησά- 
μεθα τή εις οκτώ τόμους έκδόσει τών άπάντων τού Φίλωνος ύπό M. Car. 
Ern. R ichter, !ν Λειψία 1828). Περί ε’ιδ. νόμων τόμ. Ε', σελ. 10 5 ,  
106 . § 84.

(2) Περί μοναρχ. τόμ. Δ', σελ. 292 . § 6. ώσαυτ. σελ. 2 9 0 .  § 4 . «Ά εΙ
»γνωρίσματα τών δημιουργών πέφυκέ πως είναι τά δημιουργηΟέντα. —
ϊΟύδέν τών τεχνητών έργων άπαυτοματίζεται. Τεχνικώτατος δε ό κό-
»σμος, ώς υπό τίνος την έπιστήμην άγαθού καί τελειότατου πάντως δε- 
»δημιουργήοθαι».
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ζεσθαι συμβέβηκεν (1)». Έν τούτω μέμφεται ό Φίλων τοΐς Α ί- 
γυπτίοις, οτι έδόζαζον καί έτίμων θεούς τούς μή αληθώς υπάρ
χοντας, ουτω σχεδόν άποφαινόμ.ενος* όί Αιγύπτιοι άνατρέφονται 
μέν νηπιόθεν τοιούτους θεούς δοξάζειν καί τιμ,άν’ άνδρες δέ είτα 
γενόμενοι, ού λογισμώ χρώνται εί αληθώς οί θεοί, οΰς έδόςαζον, 
ύπάρχουσιν, ή ού* άλλ.ά παρά τοΐς σοφοΐς ούχ ουτω συμ.βαίνει* ού- 
τοι γάρ προάγονται εις τήν έννοιαν τού όντος Θεού ού τυφλοΐς 
δμμασι παραδεχόμενοι καί διαφυλάττοντες ά παιδιόθεν έδιδά- 
χθησαν, άλλ’ όρθώ λογισμώ χρώμενοι έκ τού κόσμου καί τής τού
του άρμονίας καί τάξεως.

'Ωσαύτως άλλαχού σοφόν καλεΐ τόν Αβραάμ, ότι άκριβεστέ- 
ροις όμμασι χρησάμενος ούχ ύπέλαβε τόν ορατόν κόσμον μέγιστον 
καί πρώτον είναι θεόν, άλλ’ άναδραμών τώ  λογισμώ φύσιν έτέ- 
ραν άμείνω τής ορατής νοητήν έθεάσατο (2). Έπιτραπήτω δ’ ή- 
μΐν μίαν έ'τι ρήσιν αύταΐς λέξεσι παραθεΐναι, έν ή σαφώς ό Φίλων 
τήν ύπαρξιν τού Θεού έκ τής τού κόσμου θεωρίας άποδείκνυσιν* «Εί 
»δέτινες καί δι’ έπιστήμης ίσχυσαν φαντασιωθήναι τόν ποιητήν 
»καί ηγεμόνα τούδε τού παντός, τό λεγόμενον δή τούτο, κάτω 
θεν άνω προήλθον»* δηλαδή ούτοι όρώντες τόν κόσμον ού πε- 
ριωρίσθησαν έν αύτώ, ώςτε τήν αιτίαν τής ύπάρΕεως αύτού αύτώ 
άποδιδόναι, καί ούτως αύτόν θεοποιήσαι, άλ.λ’ υπέρ αύτόν έζελ- 
θόντες ( άνω προήΜον) ,  κατενόησαν άλλον ώς τήν αιτίαν τής 
ύπάρξεως αύτού* τούτο έκ τών κατωτέρω σαφηνισθήσεται έναρ- 
γώς* «ώςπερ γάρ εις εύνομον πόλιν τόνδε τόν κόσμον παρελη- 
»λυθότες καί θεασάμενοι γήν μέν έστώσαν ορεινήν καί πεδιάδα, 
»σπαρτών καί δένδρων καί καρπών, έτι δέ καί ζώων παντοίων 
»άνάπλεων* έπί δέ αύτής άνακεχυμένα πελάγη καί λίμνας καί

0  Περί Κάϊν τόμ. Β', σελ. 44 . § 48. Αυτόθι σελ. 46 .  § 5 1 .  «Νήφον· 
»τος μέν έργον λογισμού καί τόν Θεόν όμολογεϊν ποιητήν κα ί πατέρα  
»τού παντός».

(2) Περί ’Αβραάμ τόμ. Δ', σελ. 2 1 .  22 .  § 17 .  § 1 8 .  Αύτόθι σελ. 20 .  
§ 1 6 .  « Ό  κόομος ούκ έστιν ό πρώτος θεός, άλλ’ έργον τού πρώτου Θεού 
»καί τού συμπάντων πατρός». —  Περί άθλων καί έπιτιμίων τόμ. Ε', 
σελ. 2 2 4 .  § 4. σελ. 2 2 5 .  § 5. — Περί κοσμοποιίας τόμ. Α', σελ. 18  § 17 .



»ποταμούς αύθιγενεΓς τε και χείμαρρους, και πνευμάτων και άκ
υρος ευκρασίας, καί ετησίων ωρών τάς έναρμονίους μεταβολάς, και 
»επί πάσιν ήλιον καί σελήνην, πλανήτας και άπλανεΐς αστέρας, 
»καί τόν σύμπαντα ουρανόν έν τάξεσι μετά τής οικείας στρα · 
»τιάς, κόσμον αληθινόν έν κόσμω περιπολοϋντα, Οαυμάσαντες 
»καί καταπλαγέντες, είς έννοιαν ήλθον ακόλουθον τοΐς φανεϊσιν, 
»οτι άρα τοσαύτα κάλλη και ούτως υπερβαλλοντα ταςει ουκ 
»άπαυτοματισθέντα γέγονεν, άλλ’ ύπό τίνος δημιουργού κοσμο- 
»ποιού.— Κάτωθεν άνω προήλθον, οΐα διά τίνος ουρανίου κλίμα- 
»κος άπό τών Ιργων εΐκότι λογισμώ στοχασάμενοι τόν δη
μιουργόν (')».

Ό Φίλων άρα, ο>ς έκ τών μέχρι τούδε ρηθέντων συνάγεται, σα
φέστατα παραδέχεται, ότι 6 άνθρωπος τελεολογικώς προάγεται 
εις τήν έννοιαν τής ύπάρξεως τού Θεού. Θεωρών δηλαδή τόν κό
σμον καί τά μέρη αυτού καί τήν τούτων άρμονίαν καί τάξιν, οΰκ 
άποδίδωσι τήν αιτίαν τής υπάρξεως καί αρμονίας αύτών αύτοΐς 
τούτοις, άλλ’ άλλω τινί σοφώ καί τελεωτάτω όντι, οπερ καθ’ ε
αυτό καί υπέρ τόν κόσμον ύπάρχον έστί* καί γάρ δ άνθρωπος, 
θεωρών τόν κόσμον, ού θεωρεί αυτόν τόν Θεόν ( ονδένα ύφηγη- 
την έν ούδενΐ τών του παντός μερών άνευρίσχω), άλλά διά 
συλλογισμών ( ola διά τίνος ουρανίου χΛΙμαχος άπό τώ ν έρ
γω ν είχότι Λογισμώ στοχασάμενος τόν δημιουργόν) προά- 
γεται είς τήν έννοιαν ύπάρξεως Θεού, έκτος τού κόσμου καί πρό 
τούτου δντος ( χαΐ ην, καί εστιν ό τοΰδε του παντός δημι
ουργός ό Θεός’ δηλαδή ην πρό τού τόν κόσμον είναι' εστι, τού- 
τ ’ έστιν υπάρχει καθ’ έαυτόν, ούδέ πλάσας τόν κόσμον μετεβλήθη
είς αυτόν τούτον, ή ένεφανίσθη έν τούτω, παυσάμενος καθ’ έαυ
τόν ύπάρχειν) (2).

Και ουτος μέν έστιν δ πρώτος τρόπος, δι’ ού έννοιαν τής ύπάρ
ξεως τού Θεού δ άνθρωπος λαμβάνει.

β') Έτερος δέ τρόπος, 8ν καί μάλλον άσφαλέστερον καί τε-

1 9 4  Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

(,1) Περί ά'θλ. καί Ιπιτιμ. τόμ. Ε', σελ. 2 2 7 ,  § 7.
(*) Παράβαλε καί Περί κόσμου τόμ. Δ', σελ. 14 8 . § 1
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λεώτερον υπολαμβάνει δ Φίλων, έστιν, όταν δ άνθρωπος μή έκ 
τού κόσμου προάγηται είς τήν έννοιαν δημιουργού καί αιτίου, 
άλλ’ έννοιαν τού Θεού λαμβάνη μ-όνον δ ι’ αυτού τού Θεού, ού 
μεσολαβήσαντος «ούτε τινός τών κατά γήν, ούτε τών κατ’ ού- 
«ρανόν, ούτε τών οσα στοιχεία, ή συγκρίματα θνητά τε αύ καί 
«άθάνατα, άλλά μόνον αυτού τού Θεού θελήσαντος τήν ιδίαν 
«ύπαρξιν ικέτη άναφήναι (')». Τοιαύτην μακαριότητα καί ευδαι
μονίαν, δηλαδή ούτω πως έννοιαν τής ύπάρξεως τού Θεού λαβεΐν, 
έλαχεν δ Μωϋσής' «Έ στι δέ τις» , φησίν δ Φίλων, «τελεώτερος 
»καί ¡/.άλλον κεκαθαρμένος νούς, τά  μεγάλα μυστήρια μυηθείς, 
»οςτις ουκ άπό τών γεγονότων τό αίτιον γνιυρίξει, ώς αν άπό 
»σκιάς τό μένον* άλλ ’ ύπερκύψας τό γεννητόν, έμφασιν έναργή 
»τού άγεννήτου λαμβάνει, ώς άπ’ αυτού αυτόν καταλαμβάνειν, 
»καί τήν σκιάν αυτού, οπερ ήν, τόν τε  λόγον καί τόν δε τόν 
»κόσμον κτλ. (‘)». Ά λ λ ’ δ τώδε τώ  τρόπω έννοιαν τής ύπάρ
ξεως τού Θεού λαμβάνων, λαμβάνει αυτήν ουκ άφ’ έαυτού προα- 
γόμενος είς τούτο, οπερ άδύνατον νομίζει δ Φίλων, άλλά κατά  
συγκατάβασιν καί φιλανθριυπίαν αυτού τού Θεού, παρεμφαίνον- 
τος έαυτόν αύτώ τούτω ('). "Οπούς δέ τήν έμφάνισιν ταύτην τού 
Θεού καταληπτήν δ Φίλων ποιήση, τώ έξής χρήται παραδείγ- 
ματι' «Τόν αισθητόν τούτον ήλιον μ.ή έτέρω τινί θεωρούμ,εν ή 
»ήλίω ; Τά δέ άστρα μή τισιν άλλοις ή άστροις θεωρούμεν;... Τόν 
»αύτόν δή τρόπον καί δ Θεός έαυτού φέγγος ών, δ ι’ αυτού μό- 
»νου θεωρείται, μηδενός άλλου συνεργούντος, ή δυναμένου συνερ-

(*) Περί άθλ. καί Ιπιτιμ. τόμ. Ε', σελ. 2 2 7 — 2 2 8 .  § 7 .
(2) Νόμ. άλληγορ. τόμ. Α', σελ. 15 3 .  1 5 4 .  § 33 .
(3) Περί Ά β ρ α α μ  τόμ. Δ', σελ. 2 1 .  § 17 .  «Ο ύχοτι ό σοφό; (Ά β ρ α α μ )  

»είδε Θεόν, άλλ’ δτι ό Θ 6 ο ς ώ φ 0 η τ  ω σ ο φ ω. Και γαρ ήν άδύνατον 
»καταλαοειν τινα δι* αυτού το προς άλγ',θειαν ον μή παραφήνοντος έκεί- 
»νου έαυτδ καί παραδείςαντος». Περί άθλ. καί Ιπ ιτιμ. τόμ. Ε', σελ. 2 2 8  
§ 7 . Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. G9. § 13 . «Πώς &ν Ινόησεν ή ψυχή  
»Θεδν, εί μή ένέπνευσε και ήψατο αυτής (ό Θεδς) κατά  δ ύνα μ ιν ;  ού 
»γάρ άν Ιπετόλμησε τοσοΰτον άναδραμείν ο άνθροδπινος νους άντιλαβέ-  
»σθαι Θεού φύσεως, ε! μή αύτδς ό Θεδς άνέσπασεν αύτδν προς έαυτόν, 
ϊώ ς  Ινήν άνΟροδπινον νουν άνασπασθήναι κτλ.



»γήσαι πρόςτήν ειλικρινή κατάληψιν τής ΰπάρςεως αυτοϋ». Π«· 
ρακατών Si διακρίνει τους τον Θεόν έκ των έργων όρώντας άπδ 
των δι’ αύτοϋ του Θεοϋ ¡χόνου, και τούτους μάλλον ακριβά, κα'ι 
καθαράν έννοιαν της ύπάρξεως του Θεοϋ λαμβάνοντας ηγείται* 
«Στοχασταί μέν ούν οί άπο των γεγονότων τον άγέννητον σπεύ- 
»δοντες θεωρεΐν, ομοιόν τ ι δρώντες τοΐς από δυάδος μ.ονάδος φύ- 
«σιν έρευνώσι, δέον εμπαλιν άπό μονάδος*— άρχή γάρ αϋτη—  
»δυάδα σκοπεΐν. ’Αλήθειαν δέ μετίασιν οί τον Θεόν Θεω φαν- 
»τασιωθέντες, φωτ'ι φως (')».

Ά λ λ ’ ΐνα μη τις, άκουων έμφάνισιν Θεοϋ, ΰπολάβ-ρ ταύτην 
έμφάνισιν είναι της ουσίας αύτοϋ τοΰ Θεοϋ, επιφέρει άλλαχοΰ, 
έρμηνεύων την ρησιν* ’’Ιόετε ϊδετε, οτι έγώ είμι (Δευτερ. λβ\
3 9 ) ,  τά έξης* «Τοϋ δντως δντος έναργεία μάλλον άντικαταλαμ- 
»βανομένου, η λόγων αποδείξει συνισταμένου. Τό δέ ορατόν εΐ- 
»ναι τό δν ου κυριολογεΐται, κατάχρησις δέ έστιν, έφ’ έκάστην 
»αυτοϋ των δυνάμεων άναφερομένου. Και γάρ νΰν ου φησιν 
D Ιόετε εμέ' άμηχανον γάρ τόν κατά τό είναι Θεόν υπό γενέσεως 
»τό παράπαν κατανοητικόν, άλλ’ οτι Εγώ είμι ιδετε, τουτέ- 
»στι την έμην ϋπαρξιν θεάσασθε* ανθρώπου γάρ έξαρκεΐ λο*· 
»γισμω μέχρι τοϋ καταμαθεΐν, οτι εστι τ ι καί υπάρχει τό των 
»όλων αίτιον προελθείν (2)».— Αλλαχού δέ φησιν ό Φίλων ότι,

Ο  ΠεΡί ά’θλ. καί ¿πιτιμ, τόμ. Ε', σελ. 2 2 8 .  § 7. Αϋτόθι σελ. 2 2 6 .  
§ 6. Ενταύθα μνημονεύει 6 Φίλων, οτι, ποθοΰντος τοΰ Μωϋσέως τόν 
Θεον Ιδεϊν, ουκ έφθονησεν αύτω ο Θεός παρασχεΐν την έαυτοΰ θεάν, κ α 
θ’ όσον ο ! ό ν  τ ’ η ν χ ω ρ ή σ α ι  γ ε ν ν η τ ή ν  κ α ί  θ ν η τ ή ν  φ υ -  
σ ι  ν· παρεσχε δ αύτω θέαν ούχι τής ός έστιν έμφαινουσης (ούχί δηλαδή 
τής πώς ή τις ο Θεος κατ ουσίαν έστιν), άλλα τής ότι έστίν. ’Εκείνο 
μεν γαρ (οηλαδη το όν, ώς αυτο καθ’ έαυτό έστιν), Ó καί άγαθοΰ κρεΐτ- 
τον, και μοναοος πρεσουτερον και ένος είλιχρινέστερον, άμηχανον ύφ ’ I -  
τέρου τινός θεωρεΐσθαι.

( ) Περί Κάιν τομ. Β', σελ. 44 . § 48. Περί των μετονομαζομ. τόμ.
Γ ,  σελ. 1 5 8  § 1. «"Οταν ουν άκούσης οφθέντα Θεόν άνθρώπω, τοΰτο
»γίνεσθαι νόει χωρίς φωτός αίσθητου* νοήσει γάρ τό νοητόν ε’κός μό-
»VOV καταλαμβάνεσθαι- πηγή δε τής καθαρωτάτης αύγής, Θεός έστιν*
»ώστε, όταν έπιφαίνηται ψυχή, τάς άσκίους καί περίφανεστάτας άκτΤνας 
»ανισχει». *

19Ö  II ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

οπως δ άνθρωπος λάβνι έννοιαν του Θεού, [Λεσολαβει μεταξύ αυ
τού καί του Θεού αέσον τ ι πνεύμα, οπερ ούδέν άλλο εννοεί, η 
τον θειον λόγον* διά του μέσου τούτου πνεύματος τείνει δ Θεός 
τήνάφ’ έαυτού δύναμιν μέχρι του υποκειμένου, οπερ έννοιαν αυτού 
λαμβάνει ( ι).

Έ κ  των απ’ αρχής μέχρι του νυν είρημένων συναγαγεΐν έ'χο- 
μεν, ότι δ άνθρωπος διττώς δύναταί ιδέαν τής ύπάρξεως Θεου λα- 
βειν, ά. τελεολογικώς, καί β'. όντολογικώς, διά τής εν αύτω περί 
Θεου έμφυτου ιδέας, ήτοι διά του έν αύτω πνεύματος, οπερ παρά 
Θεου είληφεν, όπως λάβν) του δημιουργήσαντος αυτόν έννοιαν (2), 
όπως δι’ αυτού εαυτόν συνειδή (δ άνθρωπος), έαυτον έλευΟερως 
κινή, έλευΟέρως προςδιορίζ*/) καί έλευΟέρως τάς πράξεις αυτού 
ρυθμίζν) ('). Το πνεύμα τούτο έστιν έν συντόμω τό χαρακττ,ριστι-

Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 99 . § 13 . «Τρία γαρ είναι δει, τό έμ-  
»πνέον, τό δεχόμενον, τό έμπνεόμενον. Τό μεν ούν έμπνέον έστίν ό θεός, 
»τό δε δεχόμενον ό νους, τό δε Ιμπνεόμενον τό πνεύμα. Τί ούν έκ τούτων 
»συνάγεται; ενωσις γίνεται των τριών, τείνοντος του Θεού την άφ* έαυ- 
»τού δύναμιν διά τού μέσου πνεύματος άχρι τού υποκειμένου. Τίνος ενε
ίχ α , ή δπως evvotav αυτού λάβωμεν;»

(2) Περι τού τό χείρον τω  κρείτ. φιλεΐν επιτίθ. τόμ. Αή σελ. 2 9 1 .  § 
2 4 .  «Λογισάμενος δε μεγάλα όνήσειν τό δημιούργημα, εί λάβοι τού δη- 
»μιουργήσαντος έννοιαν— άνωθεν ένέπνει τής ίδίου θίΐότητος». Αυτόθι 
σελ. 292. § 2ο. αΤής ήμετέρας ψυχής τό μέν άφωνόν έστι, τό δε φω-  
ινήεν* τό μεν άλογον άφωνον, φωνήεν δέ όσον λογικόν, ο δη μόνον εν- 
»νοιαν εί’ληφε Θεού». —  Παρβλ. νόμ. άλληγ. τόμ. Α#, σελ. 67 . § 12 .  
»σελ. 68 .  69 . § 13 .  —  Περί κοσμοποι’ιας τόμ. Α ', σελ. 2 5 .  26  § 2 5 .

(3) Περί όνείρ. τόμ. Γ', σελ. 226. § 1 0 .  «Ό λόγος ο περί τοΰ γνώ -  
ναί τινα εαυτόν.» —  'Ό τι άτρεπτον τό θεΓον, τόμ. Β#, σελ. 7θ· 7 6 .  
§ 10 .  «Μόνην αυτήν (την ψυχήν) ó γεννήσας πατήρ έλευΟερίας ήξίωσδ, 
»καί τά τής άνάγκης άνείς δεσμά άφετον είασε, δωργ;σαμενος αυτή τού 
»πρεπωδεστάτου κα ι οικείου κτήματος αύτω του έκουσίου μοίραν, ην 
»ήδύνατο δέξασΟαι. —  Ό  άνθρωπος έθελουργού καί αύτοκελεύστου γνώ- 
»μης λαχιον, καί προαιρετικώς χρώμενος τά πολλά ταις ένεργείαις. —■ 
»Μόνη ή άνθρώπου ψ υγή  δεξαμενή παρά Θεού τήν έκούσιον κίνησιν καί 
»κατά τούτο όμοιωθεΐσα αύτω (τω Θεω). —  Ιίίργάσατο αύτον (ο Θεός 
»τον άνθρωπον) άφετον καί ελεύθερον, έκουσίοις καί προαιρετικαΤς χρη- 
»σάμενον τα ις  ένεργείαις, πρός τήνδε τήν χρείαν, Vva έπιστάιι.ενος άγα-
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κόν έκεΐνο, οπερ τόν άνθρωπον διακρίνει τών άλλων ζώων καί 
ποιεΐ αύτόν τώ δντι άνθρωπον ( ‘). Καλείται δέ τούτο καί ταΤς 
έξης ονομασιαις* ψυχή λογική και νοερά (“)" ψυχή ψυχής, οφθαλ
μός οφθαλμού (3)* λογισμός ( ’)* δμμα τής ψυχής (5). Έπλάσθη 
δ’ αυτο ουχι έκ τών αύτών στοιχείων, έξ ών τά άλλα άπετε- 
λεΐτο (δηλαδή τά μή πνευματικά δντα), άλλ’ έτυχε καθαρωτέ- 
ρας και άμ.είνονος ούσίας, ούσίας δηλονότι πνευματικής ('’), έξ ής 
αί θεΐαι φύσεις έδημιουργούντο* ένεκα δέ τής μή έξ ύλης συστά- 
σεως αυτού έστι καί άφθαρτον ('). ’Εν τή πλάσει αύτού ούδενί 
τών γεγονότων έχρήσατο παραδείγματι ό Θεός, εί μή τώ  έαυτου 
λόγω' διό άπεικόνισμα καί μίμημα λέγεται ό άνθρωπος (8). ’Εν

»θά τε αυ καί κακα, και καλών και αισχρών λαμβάνων έννοιαν, καί
»δικαίοις καί αδικοις και άλως τοίς απ ’ άρετής καί κακίας καθαρώς έπ ι-
«βάλλων, αίρόσει μέν τών άμεινόνων, φυγή δέ τών Ινανχίων χρήται».
— Περί κόσμου τόμ. «Τ', σελ. 1 4 4 .  1 5 5 .  § 5 . Ά π οσπ άσμ . τόμ. Τ', σελ. 
2 ΐ 9 .  2 2 0 .

0  Τίς ό τών θείων πραγμ. κληρον. τόμ. Γ ,  σελ. 50 . § 4 8 .  —  Περί 
του τό χείρον τ φ  κρείτ. φιλειν ΙπιτίΟεαθαι, τόμ. Α', σελ. 2 5 7 .  § 8 .

( ) Αποσπάσματα τομ. Τ', σελ. 2 3 0 .  "Οτι άτρεπτ. τό θειον τόμ. 
Β', σελ. 7 3 .  § 7 .

(3) Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 22 . § 2 1 . — Αύτ. 44. § 4G. (Ινταύθα 
καλείται διάνοια).

( ) Αποσπ· τομ. <Τ\ σελ. 2 3 0 .  —  Περί άθλ, και Ιπ ιτ ιμ . τόμ. Ε #, 
σελ. 2 2 4 .  § 4.

(5) Περί τών μετονομ. τόμ. Γ', σελ. 1 5 8 .  § 1 .— Περί μοναρχ. τόμ. Δ', 
σελ. 2 6 1 .  § 5.

0  Περί του τό χειρ. τώ  κρείτ. φ ιλ. Ιπιτίθ. τόμ. Α ', σελ. 2 9 0 .  § 2 2 -  
—  «Ούσία ψυχής τό πνεύμα» (ούσία Ινταύθα, ώς καί άλλαχού, σημαίνε^ 
την υλην, ¿ξ ής τι. Παρβλ. αύτ . σελ. 2 9 2 .  § 25 .  Ά π ο σ π . τόμ. Τ'»
« λ .  17 6 ) .  ^

r- Ρ  ? ] 1Α τ μ π ' *  0εΤ°ν ΐ 6 μ · Β'> ° ελ· 7 5 · § *°·  τόμ.
Τ  σελ. 16 0 .  § 1 0 .  «Τόν λογισμόν τόνδε Θεός δλον Ιξ δλων άπάντων  
»τέλειον καί άγηρω καί ά'νοσον αύτόν Ιτεκτήνατο» ._Π ερί νόμ. είο\ τόμ. 
L ,  σελ. 1 1 5 .  § 4 .  « Ό  άνθρωπος τόν καλλιστεόοντα κλήρον έ'λανεν Ιν
»ζωοις αγχ ί πορος ών Θεού καί Ιγγενής κατά τήν πρός λόγον κοινω
ν ία ν ,  ός αύτόν καίτοι θνητόν όντα «παθανατίζε ι» .

(. ) Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 45. § 48, Παρβλ. Τίς τών θείων πραγ-
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αύτώ συνίσταται ή μεταξύ Θεού καί άνθρώπου συγγένεια* δι’ αυ
τού δ άνθρωπος άνυψουμενος υπέρ τά  αισθητά, λαμβάνει ίδεαν του

Θεού (ι).
’Εκρίναμεν εύλογον μνείαν ένταύθα ποιήσασθαι τών όλιγων 

τούτων περί τού άνθρωπινου πνεύματος, καιπερ άφορμην ευρη- 
σοντες καί έν τώ δευτέρω μέρει περι τουτου λαλήσαι, επει, ως 
νομίζομεν, έκ τού προςδιορισμού αύτού έξαρτάται και ο προςδιο- 
ρισμός αύτού τού Θεού. Καί εί μέν παραδέχεται ό Φίλων τό αν
θρώπινον πνεύμα .ώς μέρος τής θείας ουσίας, ειτε έκ τού Θεού 
άπορρυέν, τότε θετικώς περι Θεού άποφαινεσθαι δυναται, τις δη
λονότι δ Θεός κατ’ ούσίαν τυγχάνει ών* καθ’ οσον δ άνθρωπος τόν 
Θεόν δι’ αύτού τού Θεού, δηλονότι διά τής έν αύτώ ύπαρχούσης 
θείας ούσίας θεωρεί* ει δε υπολαμβάνει αυτο εξ άλλης ον ουσίας, 
έχούσης όμως δμοιότητά τινα τω Θεω, τότε ε ιτι περι Θεού άι.ο- 
φαίνεται, λέγει τούτο άρνητικώς καί κατ’ άναλογίαν* έχων γάρ 
ύπ’ δψιν τόν άνθρωπον, 8ν κατά την Παλαιαν Διαθήκην παραδέ
χεται κατ’ εικόνα καί δμοίωσιν Θεού πλασθέντα, έκ τού ομοίου 
είτε έκ τού άπεικονίσματος άποφαινεται και περι τής εικόνος, ως 
έξόν αύτώ είναι (2).

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Ϊ Τ Ε Ρ Ο Ν .

Περί Θεοΰ καθ' εαυτόν, εϊτε χατ ουσίαν·
Ό Θεός κατ’ ούσίαν άποκεχωρισμένος έστιν άπό παντός τού 

κόσμου, δρατού τε καί αοράτου, έν αύτώ άποκεκλεισμένος, είς ου-

κληρομ. τόμ. Γ', σελ. 50 .  5 1 .  52 . § 48 . (Ενταύθα ποιεί διάκρισιν με
ταξύ τού Θεού καθ’ έαυτόν, του θείου λόγου καί τού ανθρωπίνου λόγου, 
καλών τόν θειον λόγον καί τόν ανθρώπινον όμοιους τώ Θεω, σελ. 52).  
Παρβλ. Ά π οσπ . τόμ. Τ', σελ. 17 5 . Περί φυτουργ. Νώε τόμ. Β', σελ. 

1 4 8 .  § 5 .
0  Περί κοσμοπ. τόμ. Α ',σελ. 23 .  § 2 3 .  — Περί τού τό χεΐρ. τω κρείτ· 

φιλ. ΙπιτίΟ. τόμ. Α', σελ. 2 9 0 .  § 23 .  σελ. 291 .  § 24 .
(2) Περί όνείρ. τόμ. Γ', σελ. 2 3 0 .  § 13. Παρβλ. Περί συγχ. διαλόκτ· 

τόμ. Β', σελ. 2 8 7 .  § 37 . «Ιίολλάκις ους πρότερον ούκ ήδειμεν, άπό τών 
»συγγενών καί τινα πρός αυτούς Ιχόντων Ιμφερειαν Ιγνωρισαμεν· ουκούν 
»καί πράγματα τόν αύτόν τρόπον, ά μη ^αοιον Ιξ εαυτών καταλαμοανε-  
soOai, δήλα γόνοιντ’ αν κατά  τήν τών οικείων αυτοΐς ομοιοτητα ¡»
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δε[λίαντε αναφοράν καί συνάφειαν (Λετά του κόσμου έρ/¿ρ.ενος(
Εί έν τ γ  άγια Γραφή υπάρχει’ «έγώ είρ  Θεός σός.» (Γεν. ιά. 1 .) ,  

τούτο», «ρνςσιν ό Φιλούν, «λέγεται καταχρηστικώς, ου κυρίως»’ 
5ιότι «το όν, ή όν έστιν,ουχι των πρός τι» , ώς δηλα&ή αυτό κα
θ’ έαυτο έστιν, εστι και άσχετον πρός τον έκτος κόσρ/.ον’ « αυτό 
»γαρ έαυτοϋ πλήρες, καί αυτό έαυτω ικανόν, καί πρό τής του 
»κόσ[Λθυγενέσεως, και ¡¿ετά τήν γένεσιν του παντός έν δ[λθίω(3)». 
Τι δε έστιν η ουσία του Θεοϋ, περί τούτου ούδέν λέγει ήυάν ό Φί
λων. Και δικαίως* διότι, εί έ'λεγέ τι, περιέπιπτεν άν εις προφανή 
άντιφασιν’ πώς γάρ ήν άν ή ουσία του Θεοϋ άποκεχωρισριέν/ι καί 
άσχετος άπο παντός του κόσμου, εί δν τ ι περί αυτής Ϋ,δύνατό 
τ ι Ο&τικώς λέγειν; «Ό Θεός», φησιν ό Φίλων, «ουδενί έδειΗε τήν 
»εαυτοϋ φυσιν, άλλ’ αόρατον αυτήν παντί τω γένει παρεσκεύασε. 
»Τίς άν ισχύσνι ϊ) οτι σώρια, ή δτι άσώρ.ατον, ή ότι ποιόν, ή οτι 
»άποιον, το αίτιον είπεΐν, ή συνόλως περί ουσίας, ή ποιότη- 
»τος ή σχέσεως ή κιντ'σεως αύτοϋ βεβαίως άποφήνασθαι;» (’)θύχ ί

( ) Περι Καιν τομ. Β', σελ. 7 . § 5 . «Έπιβέβηκε πδσ ιν  (δηλ. τοις 
»γεγονόσι) έπιβεβηκως και εξω του δημιουργηθέντος ώ ν» .— Περί κοσμο- 
ποιιας τομ. Α  , σελ. 19. § 18. «Εις ών και μόνος (ό Θεός) ίδια καθ’ έ-  
»αυτονο.·— Περι Κάϊν τομ. Β', σελ. 8. § 6. «Πορρώτατον δε τής κατά τό 
»είναι φόσεως αύτοϋ τό γεννητόν άπεληλακώς* ώς μηδε κατά τάς άκραι-
»φνεις καί άσωμάτους τής διανοίας Ιπιβολάς ψαυσασθαι δύνασΟαι».__
Περί των ίερουργ. "Αβελ καί Κάϊν, τόμ. Α', σελ. 2 4 4 .  § 15 . «Ύπερκέ- 
»κυφε τάς δυνάμεις αύτοΰ, καί χωρίς αυτών όρώμενος καί |ν ταύταις  
»εμφαινόμενος»· (δηλαδή μόνον ένόργειά τις, ούχί δε καί ή ούσία αύτου 
Ο αυτός κατ’ ούσίαν Ιν ταύταις Ιμφα ίνετα ι) .-Π ερ ί όνείρ. τόμ. Γ', σελ. 
>2/4·.  ̂ 4 . — Περί συγχ. διαλέκτ. τόμ. Β', σελ. 277 . § 27 .

(2; Περί των μετονομ. τόμ. Γ', σελ. 163 . § 4.
(3) Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 183 . § 73 . Α ύτ. σελ. 84 . § 2 9 .  «Εύή- 

»θεις οί περί θ εο ί σκεπτόμενοι ουσίας».— Περί των μετον. τόμ. Γ ,  σελ. 
»15 8 . § 2 . «Τό πρός αλήθειαν 8ν ούχ δπ’ ανθρώπου καταλαμβάνετα ι.—  
»Το όν άνθρώποις άκατάληπτον».-Π ερί μοναρχ. τόμ. Δ', σελ. 2 9 0 .  §
*. « λ .  2 9 2 . § 5. «Τήν ουσίαν (τού Θεοϋ) δυςΟήρατον καί δυςκατάλη- 
*πτον είναι συμβέβηκεν». Περί Κ άϊν τόμ. Β'. σελ. 7 .  § 5 . «"Οταν φ ι
λόθεος ̂ ψυχή τό τί Ιστι τό 8ν κατά τήν ούσίαν ζητή, είς άειδή καί άό· 
»ροτον ερχεται ζήτησ ιν  Ιξ ής αύτή πβριγίνεται μέγιστον άγαθόν, κατα-
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μόνον τοις άνθρονποις τό θεΓον άκατάληπτόν έστι, καθ’ δσον οΰτε 
ισχύς πρός τήν αυτού κατάληψιν υπάρχει (’), άλλα και ταΤς δυ- 
νάμεσιν (2), αΐτινες, καίτοι πνευματικά δντα είσίν, ουδόλως υπό 
τής ύλης επηρεαζόμενα, όμως επειδή και αύται γεννήματά εισι, 
τούτου ένεκα ου δύνανται τόν Θεόν είδέναι (°)β «μόνος δ Θεός 
»άψευδώς την έαυτού φύσιν ήκρίβωσεν (4))>*

Έκ τούτων δήλον, οτι έν τ φ  άνθρώπω ούδέν ϊσον η ταύτό τη  
τού Θεού ουσία υπάρχει, δι’ ου δ άνθρωπος τόν Θεόν κατ’ ούσίαν 
γνώναι δύναται. Τούτο δέ ουδόλως νομίζομεν άντιφάσκον πρός 
άλλα, έν οίς φησιν δ Φίλων, οτι τό πνεύμα τού άνθρίυπου άπόρ· 
ροιά έστι τής Λογικής πηγής (J), τής θείας καί ενδαΐμονος 
ψ υχής έκείνηC απόσπασμα ον διαιρετόν (°).— Έάν τις τάς 
λέξεις ταύτας αύτάς καθ’ έαυτάς λάβη, και μη πρός την ακο
λουθίαν των ηγουμένων και έπομένων, μηδέ πρός έτερα, έν οίς 
σαφέστατα ολως αντίθετος έννοια καταδείκνυται, συμπεραίνει 
οτι δ Φιλούν νομίζει τόν νούν απόρροιαν της θείας ουσίας δντα, 
και ούτω πανθεϊστικάς ιδέας τω Φίλωνι άποδίδωσιν* άλλ ’ ούκ

»λαβειν δτι ακατάληπτος ό κατά τό είναι Θεός παντί, καί αυτό τούτο 
»ίδειν δτι Ιστιν άόρατος».

(*) Περί μετον. τόμ. Γ', σελ. 158. § 2. «Μη μέντοι νομίσης τό 8ν, δ 
»Ιστι πρός άλήΟειαν ον, υπ* ανθρώπου τινός καταλαμβάνεσθαι* όραν γαρ
»ούδεν Ιν έαυτοΐς εχομεν, ω δυνησόμιθα Ικεινο ιραντασιασθήναι κ τλ .» .

(2) f/üpa μέρος τρίτον.
(3) Περι μοναρχ. τόμ. Δ', σελ. 292. § 6. «Ουδόν των εις γένεσιν δυ- 

»ναται τόν Θεόν είδέναι.— Την δε Ιμήν κατάληψιν ούχ οΐον άνΟρώπουφύ- 
»σιν, άλλ* ούδ’ ό σύμπας ουρανός τε καί κόσμος δυνησεται χω ρήσα ι» .—  
Περι Κάΐ ν  τόμ. Β', σελ. 4 1 .  § 4 8 .  «Ά μ η χα νον  γαρ τόν κατά τό ε ΐναν 
»Θεόν δπό γενέσεως τό παράπαν κατανοητικόν». ('Ότι δε καί οΛ δυνά
μεις και ό λόγος γεννήματα δπό τού Φίλωνος νομίζονται, περι τούτου 
ποιησόμεθα λόγον Ιν τω τρίτο) μερει).

(4) Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 183. § 73. —  Περι άΟλ, καί Ιπ ιτ ιμ .  
τόμ. Ε', σελ. 2 2 6 .  § G. «Μόνον (τόν Θεόν) Οεμ»ς αυτόν δφ’ αυτού κα-  
»ταλαμβάνεσθαι».

I5) 'Ό τι τό χειρ. τω κρείτ. φιλ. Ιπιτ. τόμ. Α', σελ. 290. § 23. «Ή  
»δε (δύναμις) |χ της λογικής άπορρυεΐσα πηγής, τό πνεύμα».

(6) Α ύτ. 292 . § 24 .



202 II ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

όρθον τούτο" χρήται γάρ πολλάκις δ Φίλων προς έκφρασιν τών 
έαυτοϋ ιδεών λέξεσιν ούκ έν τή κυρία αυτών σημασία, άλλα δια
φόρους' οθεν όπως τις αύτδν έννοήσνι, δέον αείποτε ρινί εις τάς 
λέξεις, άλλ’ εις τήν τών εννοιών και στοχασιών αύτοϋ ακολου
θίαν άφοραν.

Τούτων ούτως έχόντων, έρευνήσωμεν νυν έν τίνι σημασία τδ 
πνεύμα  του άνθρώπου όύναμις εκ τής .Ιογικής άπορρυεΐσα 
πηγής λέγεται. Ό Φίλων, μνημονεύουν ένταϋθα δτι έ'ν τε τοΐς 
άνθρώποις καί τοΐς άλόγοις ζώοις ύπάργει κοινόν τι, δπερ ή ζω
τική έστι δύναμις, ής ουσία το αίμα, έκτίθησιν είτα, οτι έν τώ  
άνθρώπω υπάρχει καί έτέρα τις δύνααις, ής τά ά'λογα ζώα ου 
μ,ετέχουσιν (*). Βουλόμενος δ’ είτα διασαφήσαι πόθεν καί τίς vi 
δύναμις αϋτη, φησίν οτι αύτν) άπερρύη έκ της λογικής πηγής, 
δηλαδή έκ του θείου λύγου* λαμβάνουν όμως τδ «άπερρύη» ούκ 
έν τή κυρία σημασία του άπορρεΐν (emanare), άλλ’ έν τνί του 
άπεικονισθήναι, ώς έκ τε της άκολουθίας του λόγου άποδεικνύε- 
ται καί ά'λλοθεν, ένθα πάντοτε την σχέσιν τοϋ άνθροοπίνου πνεύ
ματος προς τον θειον λόγον χαρακτηρίζει διά τών ρημάτων 
«άπεικόνισμα», «μίμημα», «τύπος»" δηλαδή τδ πνεϋμ,α άπει- 
κόνισμά έστι, μίμημα κλ. τοϋ θείου λόγου (2). Περαιτέρω δε 
προϊών φησίν, οτι ή δύναμις αΰτη έστι τδ πνεϋμ.α, όπερ ούκ άήρ 
κινούμενος, άλλα τύπος και χαρακτήρ έστι θείας δυνάμεως (3) 
(δηλαδη τοϋ θειου λόγου), ην όνόμ.ατι κυρίω εικόνα καλεΐ Μωϋ- 
σής, δηλών οτι άρχετυπον φυσεως δ Θεός έστι, μίμημα  δέ καί 
άπεικόνισμα δ άνθρωπος (δηλαδή τδ λογικδν μέρος αύτοϋ). "Ωςτε
διά τών λέξεων «ή δύναμις» έκ της Αογικής άπορρυεΐσα πη 
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C1) Παρβλ. "Οτι τδ χεΐρ. τώ κρείτ. κλπ. τόμ. Α', σελ. 2 9 0 .  § 22 .
(2) Ά π οσπ . τόμ. Τ', σελ. 1 7 5 .  —  Περί όνείρ. τόμ. Γ', σελ. 2 3 0 .  5 
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(3) Δια τών λέξεων τ ύ π ο ς  καί χ α ρ α κ τ ή ρ βούλεται ένταϋθα π α -  
ραστήσαι την ομοιότητα τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος προς τον θειον λόγον, 
και ουχι την όμοουσιότητα· διότι δύναται μεν τι τον τύπον και χαρακτή
ρα άλλου τίνος φέρειν, άλλδε καί μή είναι τής αύτής ουσίας έκείνω, ου 
τδν τύπον ή χαρακτήρα φέρει.

γής, ούκ άλλο σημαίνειν βούλεται Φίλων, ή ότι ή δύναμις είτε τδ 
πνεϋμ.α άπεικόνισμά έστι τής λογικής πηγής" ώς είκών δηλαδή, 
είτε πρωτότυπον αύτοϋ υπήρξεν ή λογική πηγή, ήτοι δ λόγος. 
Ά λ λ ’ δ νοϋς ούτος, άτε μίμημα είτε άπεικόνισμα ών τής λογι
κής πηγής, κατώτερός έστιν αύτής" «άποδεΐ γάρ τά μιμήματα 
τών άρχετύπων», φησίν άλλαχοϋ δ Φίλων (1). Ποϋ δ’ άλλαγοϋ 
κεΐται τοϋτο, οτι τδ μίμημα είτε άπεικόνισμα κατώτερόν έστιν, 
ή έν τή ούσία αύτοϋ ; τδν μέν γάρ τύπον καί τδν χαρακτήρα τοϋ 
πρωτοτύπου φέρει ήδη" άτε δέ άλλης ούσίας ον, άπέχει τοϋ είναι 
ίσον τώ πρωτοτύπου. Προςέτι δέ έν τή αύτή παραγράφω (23) 
μ.νημονεύει δ φίλων, οτι δ Θεδς μ.όνον έκ τών έπί γής όντων είρ- 
γάσατο τδν άνθρωπον ούράνιον φυτδν, έννοών διά τούτου τδν νοϋν 
καί λόγον τοϋ άνθριυπου" άλλ’ έπειδή ούτος έργον έστι 
σατο ό Θεός τον άνθρωπον ουράνιον φντόν) ,  άρα καί κατώ
τερος τοϋ δημιουργοϋ έστιν* «άεί γάρ τδ ποιοϋν τοϋ γενομένου 
προελήλυθεν (2)». Είτα ώς γέννημα (3) δ νοϋς (') στερείται τών 
προςόντων τής άγεννησίας καί αιωνιότητος’ ών ούκ αν έστερ^ΐτο, 
εί τής αύτής τώ Θεώ ήν ούσίας.

"Οτι δέ διά τής λέξειυς απόσπασμα ού βούλεται δ Φίλων έκ- 
φράσαι άποκοπήν, τμήμα, έκτασιν τής θείας ούσίας, δύναταί τις 
άλλαχόθεν είκάσαι, ένθα τήν λέξιν ταύτην ταΐς ίκμαγεΐον καί 
απαύγασμα  παρατίθησι (5), λέγων" «πας άνθρωπος κατά μέν 
»τήν διάνοιαν ώκείωται θείου λόγω, τής μακαρίας φύσεως έκμα- 
»γεΐον ή άπόσπασμα ή άπαύγασμα γεγονώς (G)». Ούκ άν ποτε 
δέ, νομίζομεν, παρετίθει δ Φίλων τήν λέξιν ταΐς άνωτέριυ, εί μή

ί 1) Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 46 . § 49 .
(2) Περί Κάϊν τόμ. Β', σελ. 8 . § 6.
(3) ΤαΤς λέξεσι γ έ ν ν η μ α  κ α ί γ έ ν η μ α  χρήται ό Φίλων πολλάκις 

ταυτοσημάντως.
(4) Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 103. § 13.
(5) Δι’ ών πάντοος ούδέν σημαίνεται ετερον, ή άποτύπωσις, άντανάκλα· 

σις, άπεικόνισμα, απερ διαφόρου τών πρωτοτύπων ούσίας δύναται είναι. 
Παρβλ. Περί βίου Μωϋσ. τόμ. Δ', σελ. 209. § 12, ένθα τή λέξει έκ-  
μ α γ ε ί  ο ν ταυτοσήμω τή ό μ ο ι ο ν Ιχρήσατο.

(6) Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 47. § 51.
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αυτήν ταυτόσημον έκείναις έξελάμβανεν. Ούχ ήττον δε και έκ 
των έξης δηλωθήσεται, οτι τό πνεύμα του ανθρώπου οΰκ εκλαμ
βάνει δ φίλων ώς μέρος της θείας ουσίας. Ό Φίλων, αποδεχόμε
νος οτι δ αισθητός κόσμος άποτελείται έκ των τεσσάρων στοι
χείων (ι ), δηλονότι του ϋδατος, του άέρος, του πυρός και της γης, 
και οτι, ό>ς έστιν έπόμενον, και τδ σώμα του άνθρώπου, άτε ον 
αισθητόν, έκ των τεσσάρων τούτων στοιχείων συγκραθέν, εκτίνει 
καθ’ ώρισμένας περιόδους εί τ ι παρά τούτων έλαβε, δηλαδή ανα
λύεται εις τά  έξ ών συνετέθη, λέγει είτα περ'ι τού ανθρωπίνου 
πνεύματος τάδε* «Τό δέ νοερόν και ουράνιον της ψυχής γένος 
»προς αιθέρα τδν καθαρώτατον ιός πρός πατέρα άφίξεται» κτλ.
(2). "Ωστε εί τω όντι τό νοερόν είτε τόν νοΰν μέρος της θείας ου
σίας έξελάμβανεν, έλεγεν αν οτι άφίξεται πρός την ουσίαν αυτήν 
τού Θεοϋ, και ούχί πρός αιθέρα τόν καθαρώτατον. ’Ίσως είποι 
τις άν, ότι αιθέρα εννοεί αυτήν την ουσίαν του Θεοϋ. Πρός τούτο 
άποκρινόμεθα, οτι ούδαμοΰ δ Φίλων φησίν οτι ή ουσία τού Θεοϋ 
αίθέριόν τ ι πνεϋμά έστι, καί τοι χρήται τή λέξει περί του αν
θρωπίνου πνεύματος, λέγων* «τό έμφυσώμενον (παρά Θεοϋ) δή- 
»λον ιός αίθέριόν ήνπνεύμα καίει δή τ ι αιθέριου πνεύματος κοείτ- 
»τον» κτλ. (°) (παριστών ότι είχεν ομοιότητα πρός αίθέριόν 
πνεύμα). Ά λ λ ’ εί καί περί τού ανθρωπίνου πνεύματός φησιν ότι 
έστιν αίθέριόν πνεύμα, ή ώς αίθέριόν πνεύμα, όμως οΰ λέγει τούτο 
ώςπερ οί Στωϊκοί, δηλαδή λεπτήν ΰλην. ’ΐδού δέ τ ι λέγει κατά  
των νομιζόντων οτι δ ήμέτερος νοϋς μοΐρά έστι τής αιθέριου φύ- 
σεως’ «Οΐ μέν άλλοι τής αιθέριου φύσεως τόν ήμέτερον νοϋν μοΐ- 
»ραν είπόντες είναι, συγγένειαν άνθρώπω πρός αιθέρα άνήψαν. Ό 
»δέ μέγας Μωϋσής ούδενί των γεγονότων τής λογικής ψυγής τά 
»είδος όμοίως ώνόμασεν, άλλ’ είπεν αυτήν τού θείου καί άορά- 
»του εικόνα, δόκιμον είναι νομίσας ούσιωθεΐσαν καί τυπωθεΐσαν 
»σφραγϊδι Θεού, ής δ χαρακτήρ έστιν άίδιος λόγος (’)».
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(*) Περί κοαμοπ. τόμ. Α', σελ. 4 7 .  48. § 5 1 .
(2) ΐ ( ς  των θείων πρσγμ. κληρ. τόμ. Γ', σελ. 62 . §. 57 .
(3) Οΰκ έπ. τόμ. Ε', σελ. 14 4 ,  § H . Νόμ. άλλ. τόμ. Α', σελ. 170 . § 5 5 .
(*) ΠχρΙ ιρυτουργ. Νώε, τόμ. Β', σελ. 14 8 . § 5.

ΚΑΤΑ ΦΙΛΩΝ Α ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΝ. 205

Τέλος παρατίθεμεν τό έξής χωρίον, έν ώ σαφέστατα τήν μετα
ξύ τού όντως Θεοϋ καί πάσης λογικής φύσεως διαφοράν χαρα
κτηρίζει, έρμηνεύων τάς λέξεις «έν είκόνι Θεού έποίησε τόν άν
θρωπον» (Γεν. ά, 1 7 )  «και ούχί τή έαυτοϋ»’ (δηλαδή τού Θεοϋ 
κατ’ αλήθειαν, 8ς κατ’ ουσίαν ύπεράνω πάσης φύσεως αισθητής 
τε καί νοητής, ώς είδομεν, έστιν)' «παγκάλως καί σοφώς τουτί 
»κεχρησμωδηται. Θνητόν γάρ ούδέν άπεικονισθήναι πρός τόν άνω- 
»τάτω  καί πατέρα των ολοον έδύνατο, άλλά πρός τόν δεύτερον 
»Θεόν, ος έστιν εκείνου Λόγος' έδει γάρ τόν λογικόν έν άνθρώ- 
»που ψυχή τύπον υπό θείου λόγου χαραχθήναι' έπειδή δ προ 
”τοΰ Λόγου Θεός κρείσσων έστιν ή πάσα λογική φύσις (’)».

Εί δ ανθρώπινος νοϋς όντους μέρος τής θείας ουσίας ήν, ή έφερε 
τι ίσον τή τού Θεού ουσία, ουκ άν ήν αύτω δύσκολον τόν Θεόν 
κατ’ ουσίαν είδέναι, άλλ’ ώς έν τοΐς έμπροσθεν είδομεν, ούδαμοϋ 
φησιν οτι δ Θεός τω νω καταληπτός έστιν, άλλά τουναντίον άκα- 
τάλ.ηπτος (¿). Πρός δε τούτοις φίλαυτον καί άθεον καλεί δ Φί
λων τόν νοϋν, 8ς οίεται ίσος είναι Θεω ( ’)* οπερ ουκ άν έ'λεγεν, 
εί δ νοϋς θείας ήν ουσίας' καί αλλαχού φησιν' «ούδείς α -χήσει 
»τον άόρατον Θεόν ίδείν είξας άλογιστία (4)». Καί αύθις αλλα
χού, είποον πρότερον οτι αδύνατον τω  άνθρώπω τόν Θεόν κα
τ ’ ουσίαν είδέναι, επιφέρει είτα τά  έξής' «Θεόν γενέσθαι δε? πρό
τερον» (δηλαδή τόν έφιέμενον τόν Θεόν κατ’ ουσίαν είδέναι), 
«οπερ ουδέ οιόν τε ϊνα Θεόν ίσχύση τις καταλαβείν (')».

Ταϋτα ίκανά ήγούμεθα είναι είς άπόδειξιν οτι ουδόλως άνθρώ- 
πινον νοϋν καί Θεόν συνταυτίζει ή συναναφύρει δ Φίλων, ουδεμίαν 
καθαρώς κατ’ ουσίαν ποιούμενος διάκρισιν αυτών.

’Ίίδη δέ κρίνομεν άναγκαΤον, άποδείξαντες, οτι δ άνθρώπινος 
νοϋς ούκ έστι μέρος τής καθ’ έαυτό ουσίας τοΰ Θεοϋ, καί ουτω

Ο  Ά π ο σ π . τόμ. Τ', σελ. 1 7 5 .
( 2) Παρολ. "Οτι το ΟεΓον άτρεπτον, τόμ. Β 'σελ . 79 . § 13. «Ό  

»$’ άρα (Θεοί) ούδέ τω νω καταληπτός».
(3) Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 7 2 .  § 15 .
(4) Ά ποσπάσμ . τόμ. Τ', σελ. 2 2 2 .
(5) Ά ποσπ άμ . τόμ. Τ', σελ. 2 1 0 .

(ΆΟ η ν λ ί ο υ τεύχος γ' έτους i . )  \



πάσαν υπόνοιαν αντικειμένων πρός τάς άρχάς του Φίλωνος, του 
τί> ο υ  η ο υ  έστι ο ύ χ ϊ  τ ώ γ  πρός τι, ά . ΐ ί  αυτό καθ' ¿αυτό ιδία  
¿υ άπο.έύτω καί π.Ιήρει τε.Ιειότητι καί πρό της του κόσμου 
γεγίσεως, καί μετά τηγ γέγεσιν τούτου έκ.Ιαμβάνοντος, άφε- 
λόντες, έομγ,νεΰσαι και άναπτύξαι καί τινας άλλας ρήσεις, άς τ ι-  
νες ύπέλαβον, ώς έναργώς έκδηλούσας τάς του Φίλωνος πανΟεϊ- 
στικάς ιδέας’ αύται δ’ είσίν αί έξης «ή των όλων ψυχή Θεός ές-ι 
κατ’ έννοιαν» (*), «ό των όλων νους» ('), «είς καί τό παν αυτός 
ών» (3).

Ει τις τάς λέξεις ταύτας λάβοι καθ’ έαυτάς, νομίσοιε πάντως 
πανθεϊστικάς ιδέας τόν Φίλωνα έκφράσαι βουλόμενον, άλλά πολ
τού γε καί δει* ταις γάρ λέξεσιν «ή ψυχή των όλων» ου βούλεται 
Φίλων λέγειν, οτι αί έκαστων άτόμων ψυχαί άποτελοΰσι τήν ψυχήν 
των δλιυν, δηλαδή τόν Θεόν, άλλ’δτι αί έκάστων άτόμων ψυχαί είτε 
νόες είσίν άπεικονίσματα τής ψυχής των όλων, δηλαδή τής άπο- 
λύτου ψυχής του απολύτου νοϋ, οτι αύται έ'χουσι τήν αρχήν αυ
τών, τό είναι αυτών έκ τής τών όλων ψυχής, τής ούσης έν άλη- 
θεία ψυχής (')* ή ψυχή αυτη έστι τό πρωτότυπον, αί δέ τών άτό
μων άπεικονίσματα τού πρωτοτύπου’ έπεί δέ τό άπεικόνισμ,α είτε 
μίμωμα θεωρεί δ Φίλων, ώς είδομεν, έλαττον του πριυτοτύπου 
(άποδεϊ γάρ τά μιμηματα τώγ άρχαιτύπωγ) κατά τε τήν 
εντέλειαν καί φύσιν, έ'πεται, ότι καί άν τά έξ ενός προ^τοτύπου 
άπεικονίσματα είς έ'ν συνέλθωσιν, άποτελέσουσι μέν εικόνα πλη- 
ρεστέραν καί έκτενεστέραν ή έκαστον άτομον, άλλ’ όμως ούτε
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(*)Νομ. άλληγ. τόμ. Α'. σελ. 84 . § 29 .
( 2) Περί κοσμοπ. τόμ. Α'. σελ. Ö. § 2 . Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ.

134. § 9.
( 3) Νομ. άλληγ. τόμ. Α\ σελ. 7 1 . § 14 .
(4) Παρβλ. καί περί Χερουβ, τόμ. Α'. σελ. 2 1 9 .  § 25 . Τελειοτάτη ή

τούτου ιρόσις (τού Θεοί), μετέχων (ό Θεός) ούδενός έτε'ρου πρός βελτίω -
σιν, τό δε ί'διον μεταδεδωκώς απασι τοις Ιν μέρε·. τής του καλού πηγής,
έαυτού. Τά γάρ Ιν κόσμψ καλά ούποτ’ Sv ΙγΙνοντο τοιαύτα, μή πρός ά? 1
χέχυπον τό πρός αλήθειαν καλόν τό ά.γέννητον καί μακάριον χαίάή,θα?- 
τον απεικονισΟεντα. τ Γ

ισην τή τού πρωτοτύπου ούτε αυτό τό πριυτότυτον* τό τ ’ άν άπε- 
τελουν αυτό, ει έφερόν τ ι ίσον είτε μέρος αυτού. Έκτος τούτου, 
έν τω μερει τούτω, ένθα αί λέξεις αύται κεινται ού πραγμα
τεύεται ο Φιλοον περι τής τού Θεού ουσίας βουλόμενος αυτήν 
καταληπτήν καταστήσαι, άλλά περί τής τού νού ημών* ούτω 
σχεδόν λέγων* τις καθ’ έαυτήν ή ουσία τού νού ημών έστιν ούκ 
οιδαμεν, και ομως εισι τινες, οιτινες περι Θεού ουσίας σκέπτεσθαι 
βούλονται «ούκ είσιν ευήθεις ούτοι» φησίν. "Ωστε ένταυθα όρώ- 
μεν σαφώς, ότι 6 Φίλων παραβάλλει τόν νούν τού ανθρώπου, ονπερ 
βεβαιο>ς σχετικόν θεωρεί, άτε κατ’ εικόνα γεγονότα, πρός τόν 
ατόλυτον νούν, και λέγει ότι ημείς ού δυνάμεθα άποφανθήναι περί 
τού ημετερου νού ος έστι πεπερασμένος, άτε γενητός, πώς έστιδ ™

υνατον άποφανθήναι περι του άπολύτου καί αγέννητου τίς κα
θ’ έαυτόν έστίνν; «Ο- γάρ τής ιδίας ψυχής (*) τήν ούσίαν ούκ 
ίσασι, πώς άν περι τής τών όλων ψυχής άκριβώσαιεν» (2).

(Ά κο .Ιουθεΐ)

Π\ΝΛΓΙΩΤΗΣ ΠΛΪΑΙΛΗ5.
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Ψ υχήν καί νούν Ικλαμβάνει Ινταΰθα ό Φίλων ταύτοσημάντως. 
(2; Νόμ. άλληγ. τόμ. Α'. σελ. 8 1 .  § 2 9 .  Παρβλ. περί ονείρων τό*. 

Γ'. σελ, 2 2 6 . § 10 περί Χερουβ. Τόμ. Α '. σελ. 2 2 4  2 2 5 ’ § 3 1 .  
Ε νταύθα άναφέρει, δτι έκαστον τών κατά μΙρος χτισμάτω ν Ιπιδεες κα 
θ’ έαυτό Ιστιν, πάντα δε όμοΰ ή απας ό κόσμος άποτελεΐ παντελές Ι'ρ- 
γον τέλειον καί άξιον του δημιουργού·» δλον ού μέρη ταύτα , παντελες έ'ργον 
άξιόν χε είή του δημιουργού, όδε ό κόσμος.» "Ωστε άριδήλως Ινταΰθα  
Οεωρεΐό Φίλων απαντα τόν κόσμον καθ’ έαυτόν υπάρχοντα καί δη ώς 
ε'ργον δημιουργού καθ’ εαυτόν ύπάρχοντος.— Περί Ά β ρ . Τόμ. Δ', σελ. 
20. § 10.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑI ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΑΝΑΣΚΑΨΑΙ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΕΝ ΠΕΡΙΛΙΠΈΙ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑΙ (*).

Περί τά τέλη τοϋ έτους 1850 ή έν Παρισίοις ’Ακαδημία τών 
Γραμμάτων και ’Επιγραφών ύπεκίνησε τήν άναλώμασι τής Γαλ
λικής κυβερνήσεως αποστολήν εις Α ίγυπτον τοϋ τότε νέου ακό
μη άρχαιοδιφου Marielte δι’ άνεύρεσιν παπύρων και άλλων 
αρχαιοτήτων αιγυπτιακών, προς πλουτισμόν τών έν τή πρω- 
τευούση τής Γαλλίας τοιαύτης ύλης συλλογών. Ούτος, έλΟών και 
εγκατασταθείς έν μέσω τών έν Μέμφει έρειπίων, έπελάβετο τοϋ 
άνατεθέντος αύτώ έργου, έπιχειρών άνασκαφάς παρά τή έκεΐ Νε- 
κροπόλει, καί έν τρισίν έτεσι (1851— 1853.) άπεκάλυψε τό 
Σαραπεΐον, καί εύρεν έντός αύτοϋ περί τάς έπτά χιλιάδας άντι- 
κειμένων άρχαίας αιγυπτιακής τέχνης, άτινα άπόκεινται νΰν έν 
τώ τοϋ Λούβρου Μουσείω.

’Επί τής ηγεμονίας τοϋ άντιβασιλέως Σαίδ (1859) ό Marielte 
προςελήφΟη έν Αιγυπτιακή ύπηρεσία προς έξακολούθησιν άνασκα- 
φών πανταχοϋ τής Αΐγύπτου καί συλλογήν άρχαιοτήτων, διά 
σύστασιν εγχωρίου Αιγυπτιακού Μουσείου, τό όποιον, ίδρυθεν έπί 
τής άναβάσεως εις τον θρόνον τοϋ Χεδίβ ’Ισμαήλ έν Βουλάκ, τώ

(*) Ό  Ιν Α ίγύπ τψ  άπό πολλών ήδη Ιτών έξασκών εύδοκίμως τήν 
τοϋ ’Ασκληπιοϋ θείαν τέχνην κ.Τάσσος Δ. Νεροϋτζο; ό ’Αθηναίος, είναι 
δ συγγραφείς τής άρχαιολογικής ταύτης διατριβής, ήν, προ μικροί λαβόν- 
τες, ευχαρίστως δημοσιεύομεν διά τοϋ «’Αθηναίου», νομίζοντες ότι χο- 
ρηγοΰμεν τοις άναγνώσταις τούτου σπουδαϊον άνάγνωσμα.

 ̂ Αια^ τής διατριβής ταύτης ¿ποδεικνύει ό "Ελλην ιατρός, οτι πάντα  
τον χρόνον τής έν Α ίγύπτω  μακροχρονίου αϋτοΰ διατριβής δεν κατα -  
τρίοει εις πρακτικήν μόνον έξάσκησιν τής Ιδίας έπιστήμης, άλλα καί εις 
την σπουδήν τής Ιστορίας καί αρχαιολογίας τής μυστηριώδους ταύτης

ΤΥΊΙ  Γ*t fl J  . · '*■ % * 'Γ-------------------- "'Ρ
χωρα;, ητις αείποτε προσείλκυσε την προσοχήν τών σο^ών.

, ^  κ· Νερουτζος Ιπι πολλά ετη συζών εν Α ίγύπτω μετά τών ΙκεΓ έπ ι-  
σημων καί σοφών άνδρών, οι); έκάστοτε πέμπει ή επιστήμων Ευρώπη

^*ημ. τού £κδοτου.

ποταμίω τοϋ Κάιρου ορμω, άνεώχθη έν έ'τει 18G4 εις θέαν καί 
μελέτην τών φιλάρχαιων. ’Αλλά καί μετά ταϋτα  μέχρι τοϋ νϋν 
(1872) αί έκατέριυθεν τών όχθών τοϋ Νείλου καί καθ’ ολον τό 
Δέλτα έπιχειρούμεναι άνασκαφαί δεν έπαυσαν ούδ’ έπί μικρόν, 
άλλ’ έξακολουθοϋσιν ένεργούμεναι έπιμ,ελώς, καί ήδη ή έν τώ  
Μουσείω τοϋ Βουλάκ έναποταμιευθεΐσα ύλη κατέστη πλουσιω- 
τέρα τε καί πολιτιμοτέρα πασών τών έν Ευρώπη καί άλλαχοϋ 
μ-έχρι τοϋδε γνωστών δημοσίιυν και ΐδιιυτικών αιγυπτιακών συλ
λογών. ΊΙ ένταϋθα έπισώρευσις άρχαιολογικών θησαυρών, άνδριάν- 
των, άγαλμάτων, άλλων καλλιτεχνικών έργων, κοσμ.ημάτων, 
σκευών, έπιγραφών, τεταριχευμένων νεκρών, καί τούτους περιε- 
χουσών πολλαπλών θηκών, ιερατικών παπύρων καί δημ.οτικών, 
έγένετο τοσαύτη, ώςτε, κορεσθέντος τοϋ ζήλου προς αϋξησιν αύ- 
τών, πάσα ή πρός άρχαιολογικάς έρεύνας περαιτέρω φροντίς καί 
έπιμέλεια έτράπη τά  τελευταία δύο έτη ούχί εις άνεύρεσιν καί 
συλλογήν άρχαίων άντικειμένων πρός θέαν καί τέρψιν τών περιέρ
γων, άλλ’ εις άνώρυξιν, άποκάλυψιν καί περικάθαρσιν τών ύπό 
γήν κατακεχωσμένων μνημείων, οσα ή άπό τής ερήμου αιώνας 
ολους έπερχομένη καί καταπίπτουσα άμμος έκάλυψε προ πολ- 
λοϋ καί κατέστησεν άφανή, πρός διαφώτισιν τής άρχαίας τών 
Αιγυπτίων ιστορίας, καί τοϋ πολιτικού, θρησκευτικού καί κοινω- 
νικοϋ αύτών βίου.

Παρά τάς δι’ εκτάκτων τής αιγυπτιακής κυβερνήσεως χορη
γιών άνθρώπων τε καί χρημάτων γινομένας άποκαλύψεις ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ έμ-πειροτάτου άμα καί λογίου Marielle , έγένοντο 
καί πολλαί άλλαι άλλων σοφών άρχαιολογικαί έκδρομαί καθ’ ό- 
λην τήν ύπό τού Νείλου διαρρεομένην κοιλάδα, ώς αί τών δα- 
πάνν1 τής Πρωσσικής κυβερνήσεως περιελθόντων έπανειλημμέ- 
νως τήν Αίγυπτον δεινών Αιγυπτιολόγων καί εξηγητών τών ιε
ρών καί δηρ.οτικών τής Αΐγύπτου γραμμάτων Lcpsius καί 
Jlrugscll, αί έκ Γαλλίας τοϋ καθηγητοϋ τών Αιγυπτιακών 
γραμμάτων dc Rouge καί τοϋ Lcnormanl, αί έξ ’Αγγλίας 
τοϋ W ilk inson , καί άλλων, αϊτινες έπέχυσαν πρόςθετον φώς 
έπί τών αρχαίων τής Αΐγύπτου μνημείων, καί συνεπλήρωσαν
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την μόλις έν άποσπάσμασιν ισχνόϊς καί όλίγοις γινωσκομένην 
μέχρι προ μικρού ιστορίαν τού πρωταγωνιστήσαντος άλλοτε έν 
τω καθ’ ολου πολιτισμό» Αιγυπτιακού έθνους.

Α'.) ΊΙ έντεϋθεν των πρώτων καταρρακτών έπί τού Νείλου 
πόλις Συήνη έοαίνετο παρέχουσα πολύ τό ένδιαφέρον, καθ’ όσον 
άπέβλεπε τά λεγάμενα περί αρχαίων παρ’ Αιγυπτίοις αστρονο
μικών παρατηρήσεων. ’Επί 'Ρωμαίων ένομίζετο κοινώς, οτι ή 
Συήνη έκειτο υπό τόν τροπικόν τού Καρκίνου, καί περί τούτου 
άνέφερον Σενέκας, Λουκανός καί Πλίνιος, όςτις ποιείται μνείαν και 
τού έκεΐ κατά τόν Στράβωνα ύπάρχοντος ιερού φρέατος, τού τάς 
θερινάς διασημαίνοντος τροπάς* διότι τώ τροπικώ κύκλω υπο
κείμενη ή Συήνη έποίει άσκίους τούς γνώμονας κατά μεσημβρίαν 
του ήλιου γινομένου κατά κορυφήν, αί δέ εις τό φρέαρ τού ναού 
βάλλουσαι μέχρι τού ύδατος ήλιακαί ακτίνες έφαίνοντο άνωθεν 
έν τω βάθει τού κατά κάθετον κατεσκευασμένου ορύγματος, ση- 
μαίνουσαι τήν τού ήλιου στάσιν έπί τού τροπικού. Καί είνε μέν 
άληθές, οτι έπί τών καθ’ ήμάς χρόνων, διά τής άπ’ αιώνων βοα- 
δείας μειώσεως τής έγκλίσεως τής εκλειπτικής, 0° 12' περίπου 
κατά χίλια έτη, ό τροπικός κύκλος διέρχεται έπί τής 23° 27', ή 
δέ Συήνη, ούσα ύπό τήν 24° 5', δέν δύναται πλέον νά λογίζηται 
ώς κειμένη ύπό τόν τροπικόν, άλλά 0° 38' περί που βορειότερου 
αυτού* προ τριςχιλίων όμως έτών, ότε ήκμαζον αί άστρονομικαί 
έν Αίγυπτο» έπιστήμαι, ή Συήνη έκειτο πράγματι ύπό τόν τρο
πικόν, όςτις διήρχετο τότε τήν 24° 5', καί αί παρατηρήσεις έν 
τω εκτοτε κατασκευασθεντι ιερω φρέατι εεηκολούθουν νά γίνωντα' 
και έπι Πτολεμαίων καί τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων, οτε ή Συήνη 
δέν άπεΐχεν άκόμη πολύ τού τότε τροπικού, συμπίπτοντος τή  
23° 51' έπί Έρατοσθένους έν έ'τει 230 πρ. Χρ., καί τή 23° 49 ' 
έπί Κλαυδίου Πτολεμαίου έν έ'τει 140 μ. Χο.

Ούτως έπί τινα χρόνον έπιστεύετο, οτι διά τών έν Συήνγ έπι- 
χειρουμένων άνασκαφών ήδύνατο νά άποκαλυφθή τό περί οδ δ λό
γος άστεροσκοπικόν φρέαρ, καί μάλιστα άφ’ ου εύρέθη δ έκεΐ ναός 
τής Ίσιδος Σώθεως. Σώθις δέ, ώς γνωστόν, έκαλειτο αυτό τό 
άστρον τής Ίσιδος, ή τοι ό παρ’ ήμίν Σείριος, δι’ ου έκανονίζετο
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παρ’ Αιγυπτίοις δ κύκλος τού ένιαυτοϋ καί ή άρχή τού ίερού έτους, 
λ.ογιζομένη άπό τής ήμέρας καθ’ ήν ή έπιτολή τής Σώθειυς έγί- 
νετο συγχρόνους τώ ήλίω, τήν ήμέραν τών θερινών τροπών, ότε έν 
Συήνη δ έν τώ μεσουρανήματι κατά κορυφήν ήλιος έβαλλε τάς 
άκτΤνάς του μέχρι τού έν τώ ίερω φρέατι ύδατος.

ΊΙ πιθανότης ήτο μεγάλη, οτι τό περί ού δ λόγος φρέαρ έπρεπε 
νά ύπάρχν] έντός τού περιβόλου τού ναού τής προϊσταμένης τών 
θερινών τροπών καί τής άρχής τού ένιαυτοϋ Ίσιδος Σώθεως, άλ
λ ’ αί έπιμελώς ένεργηθεΐσαι πανταχοϋ τών περιχώρων τοϋ ναού έ'ρευ- 
ναιούδέν παρέσχον μέχρι τούδε άποτέλεσμα. ’Άλλους όμως εύρέ- 
Οησαν έκεΐ πολλαί έπιγραφαί άναφερόμεναι εις τά  προςόντα τής 
Σιυθεο»ς.

Β'.) Έν Ελεφάντινη αί άνασκαφαί άπεκάλυψαν έπιγραφήν 
έπί τών έρειπίων ναοϋ κτισθέντος παρά τοϋ βασιλέως Τλυθμώσιος 
τοϋ Γ' έκ τής ΙΙΓ διοςπολίτιδος δυναστείας, εις τιμήν Χνούβιος 
(ΧΝΟΥΜ), θεού προστάτου τών καταρρακτών, φέρουσαν οΰτω* 
((Του [Ληνός Έπιφί ήξεραν εικοστήν όγδόην, επιτολή του άστρου 

)̂της Σώθεως και πανηγυρις. ...)> . ΓΙΙ επιγραφή αΰτη ενδιαφέ
ρει τά  μάλιστα τοΐς άσχολουμένοις περί την μελέτην του αρχαίου 
Αιγυπτιακού Ημερολογίου, έπισφραγίζουσα την έξ άλλιον πη
γών γνώσιν ημών περι της χρησεως παρ’ Αιγυπτίοις κοινού τίνος 
έτους, βραχύτερου του αληθώς τροπικού, καί διά τούτο ταχύ- 
τερον περιτελλομένου, καί μεταλ7νάσσοντος έπι τό προ ι̂αιτερον 
την άρχην του (Πρβλ. ΓΙΙροδ. I'. 27. —  Γεμίνου Είςαγωγη εις τά  
Φαινόμενα, 6. —  Κλαυδίου Πτολεμαίου Κανών Βασιλειών. Με
γάλη Σύνταξις ). Τούτο ητο τό παρά τών νεωτέρων λεγόμενον 
ασταθές η πολιτικόν έτος, παρά δέ τών Αιγυπτίων καλούμενον 
έ'ζος χαζά ζονς άρχαίους, διά του όποιου εχρονολογοΰντο τα  
δημόσια μνημεία, έγγραφα καί πράξεις της κυβερνησεως και τού 
λαού έν τε ίδιωτικαΐς συναλλαγαΐς καί βασιλικαις διατάςεσι, 
περιέχον δώδεκα μ*?4νας τών τριάκοντα ημερών και πέντε ημέρας 
έπαγομένας κατά τό τέλος τού ενιαυτού, η τοι έν συνόλω 365  
ημέρας καί πλέον ουδεμίαν. Οί βασιλείς της Αίγυπτου προ της 
χρίσε(ος καί στέψεως αυτών έν τώ  ναω της ’Τσιόος έν Μεμφει,
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παρά τόν είθισμένον όρκον ενώπιον του ιερατείου καί του λαού, 
ότι ήθελον φυλάττει τήν ακεραιότητα του κράτους καί προστα
τεύει τό θρήσκευμα, ώμνυον 2τι, ότι ήθελον φυλάττει άπαρασά- 
λευτον είς αιώνα τόν άπαντα τήν σύνταξιν του ενιαυτού έκ 3 0 5  
ημερών, καί δεν ήθελον επιτρέψει άφαίρεσιν ή προςθήκην έπαγο- 
μένης ημέρας ή μηνός, ούδ’ οίαν δή ποτε άλλην του έτους με
ταρρύθμισή (ΟοητιηβηΙαΓ. ίη  β ο π η α η ΐώ  Ρΐιαοηοηιοη. βϊ^οο 
ΙύβρποΟΓηΐ.). Τό είς αιώνας άμετάθετον τοϋτο Μεμφιτικόν του 
Ημερολογίου σύστημα έχρησίμευεν ώς βάσις βεβαία καί ασφα
λής, επί τής όποιας οι αρχαίοι "Ελληνες καί ’Ρωμαίοι έποίουν τάς 
άναγωγάς, άπό κοινού ορίζοντες τάς ίστορικάς αυτών χρονολογίας.

Ά λ λ ’ έπει δή τό χαζά τους αρχαίους ετος ήτο κατά §ν τε- 
ταρτημόριον τής ημέρας περί που έλλειπές καί βραχύτερου του 
ηλιακού, και αυτή ή αρχή τού έτους, ή τοι ή νουμηνία του ©ώθ, 
ή τις άστρονομικώς καί θρησκευτικώς έπρεπε νά συμπίπτν] ταΐς 
ΟεριναΤς του ήλιου τροπαίς, δτε ή Σώθις, ή τοι τό άστρον τής ’Ίσι- 
δος, ό παρ’ ήμιν Σείριος, συνανέτελλε τω ήλίω, διά τό έλλείπον 
περι τήν σύνταξιν του ενιαυτού ημέρας τεταρτημόριου, συνέβαινε 
να χρονολογήται ημέραν όλην πρωϊαίτερον άνά πάσαν τετραετη- 
ρίδα, καί νά μεταβαίνγ οπισθοδρομούσα έπί πάσας τάς ημέρας 
τού ενιαυτού. Ούτως έν τή άνω μνησθείστ) επιγραφή έκ τών χρό
νων Τωθμώσιος τού Γ', ή έπιτολή τού άστρου τής Σώθεως, και 
έπομένως ή πράγματι άρχή τού έ'τους κατά τήν ημέραν τών θε
ρινών τροπών, άντί νά λέγηται νουμηνία τού πρώτου μηνός ©ώθ, 
χρονολογείται εικοστή όγδοη τού Έπιφί κοινού έτους, ού ή άρχή 
ειχε προηγηθή ένδεκα περί που μήνας. Έν άλλη δέ επιγραφή έκ 
τών χρόνων Πτολεμαίου Γ', τού Ευεργέτου, περί ής λόγος γενή- 
σεται κατωτέρω, φαίνεται οτι ή πανήγυρις «τή ημέρα έν ή έπι- 
»τέλλει τό άς-ρον τό τής ’Ίσιδος, ή νομίζεταιδιά τών ιερών γραμ- 
»μάτων νέον έτος είναι», ήγετο τότε (238 πρ. Χρ.) νουμηνία 
τού Παϋνί, έτους προλαβόντος τήν αρχήν του εννέα ήδη ολοκλή
ρους μήνας.

Διά ταύτα οί εν ©ήβαις ιερείς, έντριβέστατοι όντες περί τήν 
φιλοσοφίαν και την έπακριβή αστρονομίαν, καί ανέκαθεν γινώ-
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σκοντες τήν άληθή τού έτους διάρκειαν έκ 3Θ5 ήμερών και τε
ταρτημόριου, παρά τό κοινή έν χρήσει καί ετος κατά τους αρ
χαίους καλούμενου, μετεχειρίζοντο δι’ άστρονομικάς και μετεω- 
ρολογικάς παρατηρήσεις, γεωργικάς, ύδρονομικάς, οίκονομικάς και 
φορολογικάς διατάξεις τό παρ’ αύτοίς ιδία ίσχύον, καί ετος τοϋ 
θεοϋ προςαγορευόμενον ιερόν ή τοι τροπικόν έτος, τό καί μόνιμον 
ώς είκός, έκ 30 5  ήμερών καί τεταρτημόριου (πρβλ. Διόδωρ. I. 
50 .— Στράβ. ΙΖ'. 40 . —  Ώραπόλ. I. 5), ή τοι 3 0 5  ημερών τά  
τρία πρώτα κατά συνέχειαν ετη, καί 8 0 0  ήμερών άνά παν τέ
ταρτον έτος, διά τετραετηρίδος περισσήν ημέραν άριθμοϋντες, ώς 
έν τω παρ’ ήμίν Ίουλιανω ΊΙμερολογίω. Τοϋτο δέ τό ετος τοϋ 
θεοϋ έκ δώδεκα τριακονθημέρων μηνών, και πέντε συνήθως, έξ 
δέ άνά πάσαν τετραετίαν έπαγομένων ήμερών, ήρχιζε κατά τήν 
επιτολήν τοϋ άστρου τής Σώθεως και διήρκει μέχρι τής άλλης επι
τολής συνανατέλλ.οντος τοϋ ήλιου.

Ούτω τού κοινού κατά τούς αρχαίους έτους ποοτρεχοντος 
τοϋ έτους τοϋ Θεοϋ, ή τοι τροπικού έτους, μιαν ημέραν κατα πά
σαν τετραετηρίδα, ϊνα συμβαδίσωσι και αύθις αι ά,^γαι τών δυο 
τούτων ενιαυτών καί αί νουμηνίαι, έδείτο παρελευσεως 36 5  τε- 
τραετηρίδων, ή τοι 1400 ετών. Αυτη εινε η ΣωΟιαχη λεγομενη 
περίοδος, ής τελευτώσης καί πάλιν ή πρώτητοϋ μηνός ©ώθ, ήτοι 
ή άρχή τοϋ ενιαυτού, κατά τε τό έλλειπές κοινόν καί κατά τό 
μόνιμον ιερόν Ημερολόγιου, συνέπιπτε την ημέραν τοϋ θερινού 
ήλιοστασίου, ότε ή έπιτολή τού άστρου τής ’Ίσιδος έγινετο μετα 
τοϋ ήλιου, ή τοι τήν 20 ’Ιουλίου κατά τό Ίουλιανόν ΊΙμερολό- 
γιον, καί την Έττιφι κατάτό υστερωτερα ετι 'Ρωμαίων ειςα- 
χΟέν Άλεςανδρειανόν.— Ή τελευταία ΣωΟιακη ττεριοδος ηρςατο 
τήν 20 Ιουλίου έν έτει 1322 πρ. Χρ., ότε έπανηγυρίσθη τή  
αυτη ήαέοα ή άονή τού τε κοινού και τού ιερού έτους [Λετα τήςι λ I · V * ·*
ηλιακής επιτολής τοϋ άστρου τής ’Ίσιδος, και έληςε την προτε
ραίαν τής 20  ’Ιουλίου τοϋ έτους 139 μ. Χρ., ετει β' Άντωνίνου 
Καίσαρος, ότε ήοχισεν άλλη νέα, άλλα τής οποίας δεν εγεινε 
πλέον χρήσις, είςαχθείσης έν τή χώρα πρό πολλοϋ ήδη χρόνου 
τοϋ Άλεξάνδρειανοϋ λεγομένου Ημερολογίου.
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Την εν τοΐς πάλαι χρόνοις συνύπαρξιν παρ’ Αίγυπτίοις δυο 
Ημερολογίων, τοϋ κατ' αρχαίους κοινού, καί τοϋ παρά τοΐς ίε- 
ρεϋσι Σωθιακοϋ, ή' τοι τροπικού, έτους τοϋ θεοΰ, προςεπιμαρτυρεΐ 
καί ή έν Τάνει έν έ'τει 1 8 6 6  ύπό τοϋ ίβρβ ΐιιβ  άνακαλυφθεΐσα 
και δημ,οσιευθεΐσα στήλη, ή νϋν ώποκειμένη έν τώ  Αίγυπτιακώ  
τοϋ Βουλάκ Μουσείω, καί φέρουσα ψήφισμα ίεροΐς καί έλληνικοΐς 
γράμμασιν άναγεγραμμένον. Κατά τά περιεχόμενα τής στήλης, 
τω έννάτω έ'τει τής βασιλείας Πτολεμαίου Γ', τοϋ Ευεργέτου, τήν 
δεκάτην έβδόμην τοϋ μ,ηνός Τυβί, ή τοι τήν 7  Μαρτίου τοϋ έτους 
238  πρ. Χρ., οί αρχιερείς, προφήται, ίερογραμματεις, καί ά'λλοι 
ιερείς τής Αίγυπτου, συνεδρεύσαντες έν τω έν Κανώπω ίερώ τών 
Ευεργετών θεών, έψηφίσαντο τήν διόρθωσιν τοϋ κατ’ αρχαίους 
έτους έκ 360  ημερών καί 5 έπαγομένων, καί τήν παραδοχήν εις 
κοινήν χρήσιν τοϋ άλλως τε ΐερατικώς καί άστρονομικώς μόνον 
ισχύοντος τροπικού έτους έκ 360  ημερών, καί 5 έπί τρία κατά 
συνέχειαν έ'τη, 6 δέ άνά πάσαν τετραετίαν έπαγομένων, όρίσαν- 
τες διά νόμου θρησκευτικού « άγεσθαι κατ’ ένιαυτόν πανήγυριν 
» δημοτελή έν τε τοΓς ίεροΐς καί καθ’ ολην τήν χώραν βασιλεύ 
» Πτολεμαίω καί βασιλίσσ*/) Βερενίκτ), θεοΐς Εύεργέταις, τή ημέρα 
» έν ή έπιτέΛΑει τό άστρον τό τής Ισιος, ή κομίζεται όιά 
» τω ν ιερών γραμμάτων νέον έτος ε ίνα ι, άγεται δέ νϋν. . . 
» · · .νουμηνία τοϋ Παϋνί μηνός (20 Ιουλίου), έν ώ . . . .κα ί ή 
» συναγωγή τών καρπών, καί ή τοϋ ποταμού άνάβασις γίνεται' 
» εάν δέ και συμβαίν/) τήν επιτολήν τοϋ άστρου μ.εταβαίνειν εις 
» έτέραν ημέραν διά τεσσάρων έτών,. . . όπως. . . .  καί αί ώραι 

το καθήκον ποιώσι δια παντός κατά τήν νϋν ούσαν κατάστα- 
}> σίν τ °ύ κοσμου, και μή συμβαίν/] τινάς τών δημοτελών έορ- 
» τών, τών άγομένων έν τώ χειμώνι, άγεσθαί ποτε έν τώ Οέρει, 
» τοϋ άστρου μεταβαίνοντος μίαν ημέραν διά τεσσάρων έτών, 
» έτέρας δέ τών νϋν άγομένων έν τώ θέρει, άγεσθαι έν τώ χει- 
» μώνι έν τοΐς μετά ταΰτα καιροΐς, καθάπερ πρότερόν τε συμ- 
» βέβηκε γενέσθαι, καί νϋν αν έγίνετο, τής συντάξεως τοϋ ένιαυ- 
» του μενούσης έκ τών τριακοσίων καί έξήκοντα ημερών, καί 
» τών ύστερον προςνομισθεισών έπάγεσθαι πέντε ημερών, άπό
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» του νϋν μ ία ν  ήμέραν έορτήν τών ευεργετών θεών έπάγεσθαι 
» όιά τεσσάρων έτών έπί ταΐς πέντε ταΐς έπαγομέναις πρό 
» τοϋ νέου έτους, όπως άπαντες είδώσιν, οτι τό έ.ΙΑεΐπον πρό- 
» τερον περί τήν σύνταζιν  τώ ν ωρών καί τον ένιαυτοΰ, και 
» τών νομιζομένων περί τήν ολην διακόσμησιν τοϋ πόλου, διωρ- 
» θώσθαι καί άναπεπίηρώοθαι συμθέβηκεν διά τών Ευεργετών 
» θεών.»

Διά τής μεταρρυθμίσεως ταύτης καί τό έν τω έννάτω έ'τει τής 
βασιλείας Πτολεμαίου τοϋ Γ'. Ευεργέτου (239 — 2 3 8  πρ. Χρ.) 
τήν πρώτην ήμέραν τοϋ μηνός Θωθ (22 ’Οκτωβρίου), άρχισαν 
κατά τους αρχαίους έτος, κατεστάθη ισοδύναμον τώ ίερατικω 
ετει του θεοΰ, καί έπομένως μόνιμον ώς έκεΐνο, δι’ έπαγωγής 
καί μιάς έτι ημέρας έπί ταΐς πέντε συνήθως έπαγομέναις. ’Α λ- 
λ ’ άκόμη ύφίστατο διαφορά έν τούτω, ότι κατά τό κοινόν Έμερο- 
λόγιον πρώτη τοϋ έτους ήτο έκτοτε ή λαχοϋσα τοιαύτη τοϋ μη
νός Θωθ πρώτη ημέρα (22  ’Οκτωβρίου), κατά δέ τά  ιερά γράμ
ματα νέον έ'τος έπανηγυρίζετο τή νουμηνία τοϋ Παϋνί (20 ’Ιου
λίου), τή ημέρα τής ηλιακής έπιτολής τοϋ άστρου τής Σώθεως.

ΤΙ περί ής ό λόγος διόρθωσις τοϋ Αιγυπτιακού Ημερολογίου 
ολίγα διήρκεσεν έ'τη, έν οσω έζη ό ταύτην ένεργήσας διά τών ιε
ρέων Πτολεμαίος Γ', δ Ευεργέτης' άμα δέ τή άναβασει έπι τον 
θοόνον τοϋ διαδόχου Πτολεμαίου τοϋ Φιλοπατορος υπερισχυσεν 
ή τών φιλορθοδόξων καί άρχαϊζόντων ιερέων άντίδρασις, καί ή 
κατά πάσαν τετραετηρίδα έκτη έπαγομένη έξεβλήθη και αύθις 
άπό τοϋ κοινού έν χρήσει ήμερολογίου. Ά λ λ ’ ή μνήμη και ιδέα 
τής μεταρρυθμίσεως έρριζώθη ήδη μεταξύ τών Άλεξανδρέων σο
φών καί μαθηματικών, και παρά τούτων λαβών ο ’Ιούλιος Καΐ- 
σαρ έκανόνισε καί αυτός μετά τήν έξ Αφρικής επάνοδόν του εις 
Ιταλίαν (46 πρ. Χρ.) τό έως τότε έν χρήσει 'Ρωμαϊκόν, έκτοτε 
δέ Ίουλιανόν κληθέν ΤΙμερολόγιον (ΜαοΓθ6. Β.Ηιιγ. 14.). Ταύ- 
τοχρόνως ύπό τήν προστασίαν τής 'Ρωμαϊκής έν Α ίγύπτω  άρχής 
έπανέλαβονοί Άλεξανδρεΐς τήν δημοσία είςαγωγήν τοϋ έτους τοϋ 
θεοΰ έν ταΐς αύτών χρονολογίαις έπί τής βασιλείας Αυγούστου 
Καίσαρος (έν έ'τει 30  πρ. Χρ.), όρίσαντες πρώτην τοϋ μηνός Θωθ
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και αρχήν τοϋ ένιαυτοϋ τήν τότε συμπεσοϋσαν 3 0  Αύγουστου. 
Τό έτος τοϋτο εκλήθη Άλεξανδρειανόν, καί κατά τοϋτο έχρονο- 
λόγουν έ'κτοτε οί Έλληνες Άλεξανδρεϊς (πρβλ. Κλαυδ. Πτολεμ. 
Φάσεις άπλαν. άστέρ.) καί οί Πατέρες τής Άλεξανδρειανής ’Εκ
κλησίας' και τοϋτο διαφυλάττουσι μέχρι τών ημερών μας οί έγ- 
χώριοι Αιγύπτιοι χριστιανοί, οί κοινώς καλούμενοι Κόπται, καί 
μετ’ αυτών οί Αιγύπτιοι Μωαμεθανοί* άλλ’ ουτοι μόνον οσάκις 
πρόκειται περι γεωργίας, σποράς, άρδεύσεως καί συναγωγής τών 
καρπών, περι άγροτικών, οικονομικών καί φορολογικών διατά- 
ξειον, καί έθνικών έορτών.

Χάριν τών Ελλήνων άναγνωστών παρατίθημι ένταϋθα τά ονό
ματα τών αιγυπτιακών μηνών κατά τε τήν άλεςανδρειανήν καί 
αιγυπτιακήν γραφήν, έτι δέ καί κατά τήν νϋν άραβικήν, μετά 
τών σχετικών μηνών κατά τό άναλογοΰν Ίουλιανόν Ίίμερολό- 
γιον.

ά. Τετραμηνία τής βλαστήσεως.

4. Θώ9, Θωύθ. Ο ίΟΟ ΥΤ, ΟΟΟΥΤ* ΤοΛΙ. Σεπτίμβριος.

2 . φχωφί. ΦΑωΦΙ, ΠΑΑΡΕ. ΒαθόΗ. ’Οκτώβριος.

3 . Άθόρ. ΑΟΟϋΡ, £Α Ο (ύΡ· ΙΙαΙοΛι*. Νοέμβριος.

4 . Χοιάκ. ΧΟΙ£ΑΚ, ΚΟΙΑΚ· Κ*ΙΑ· Δεκέμβριος.

β/ Τετραμηνία τής συναγωγής τών καρπών.

Τυβι. ΤΟύΒΙ, Τ(0ΒΕ· ΤοΜβΗ· Ιανουάριος.

6 . Μεχείρ, Μεχίρ. ΜΕΧΙΡ, ΓΛ^ΙΡ- ΑπιεΙηΓ. Φεβρουάριος,

7 . Φαμινώλ ΦΑΜΕΝ(ύΟ, ΠΑΡΕΜ^ΑΤ- ΒβπηβΙώΙ. Μάρτιος.

8 . Φ/ρμου0ί. ΦΑΡΜΟΥΘΙ, ΠΑΡΜΟΥΤΕ- Β3Γωο(ιάοΗ. Απρίλιος.

γ . ' Τετραμηνία τής άναβάσεως τοϋ ποταμού.

9. Παχών. Ρ Α Χ ω Ν , Ρ Α ΐ^ω Ν Ο . Β351.6η8. Μάιος.

40 . Παϋνΐ. ΡΑίΟΝΙ· Ββο&ηβΙι. ’ Ιούνιος.

4 4 . Έ π ι φ ί ,  Έ π ε ίπ .  Ε Ρ Ι Φ ,  Ε Ρ Η Ρ .  ΛΙιίΙ». Ιούλιος.

42 . Μεοορη. ΜΕ(Ι(ϋΡΗ, ΜΕΕΟΥΡΗ- Μ08π,\1ΐ8Γέ . Αύγουστος.
Έ παγόμεναι ήμέραι ε', καί διά τεσσάρων Ιτών γ ,' 24  28 ή

2 9  Αύγουστου (Λϊάιη οη-ηαουέββίιη).
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»μεγάλη», καί νϋν άραβιστί Edfou καλουμένη κώμνι, άπεκα- 
λύφθη όλοσχερώς ό απέραντος τοϋ θεοϋ "Ωρου ναός, ου τίνος οί 
τοίχοι έσωθεν καί έξωθεν, οί πυλώνες, αί όροφαί καί αί γιγαν- 
τώδεις στήλαι καλύπτονται έν εϊδει ποικιλμάτων υπό σωρείας 
ιερογλυφικών έπιγραφών, ολοκλήρου έγκυκλο παιδείας τών πα
ρ’ Αιγυπτίοις έν καιρώ τών Πτολεμαίων ηθικών, πολιτικών καί 
φιλοσοφικών γνώσεων, άστοονομικών, φυσικών καί μαθηματικών 
έπιστημών, συνάμα δέ δογματικής θεολογίας καί λειτουργικής, 
τών οποίων τήν έκτύπωσιν καί δημοσίευσιν έπεχείρησεν ήδη 
κατά προτροπήν καί δι’ έξόδων τοϋ άντιβασιλέως τής Αίγύπτου 
’Ισμαήλ ό έκχώσας καί άποκαλύψας τόν ναόν Mariette. ’Ακατα
μέτρητος είναι ό πλούτος, 8ν ή επιστήμη μέλλει ί'να πορισθή άπό 
τής σπουδής τών ιερών τούτων αναγραφών, καί άπό τοϋ δε δύνα- 
ται νά είττ/ι τις, οτι έχει πρό οφθαλμών τό τελειότερον πρότυπον 
τών μεγάλων εκείνων δογματικών εκθέσεων, Ας οί αρχαίοι Α ι
γύπτιοι συνείθιζον νά άναγράφιυσιν έπί τών ναών των.

Τοϋ έν ’Ά τβ ω  ναοϋ κτισθέντος ποτέ έπί Νεκτανεβώ έκ τής 
Α' Σεβεννύτιδος δυναστείας, καί καταστραφέντος εις τόν έπειτα 
χρόνον, ήρξατο ή έκ θεμελίων άνοικοδόμησις τήν έβδόμην Έ πιφ ι 
έν έ'τει δεκάτω Πτολεμαίου Γ', τοϋ Ευεργέτου (23 Αυγούστου 
2 3 7  πρ. Χρ.)* έπί δέ Πτολεμαίου τοϋ Φιλοπάτορος έτελειώθησαν 
τό άβατον, οί περί αυτό οίκοι καί δ οπισθόδομος* ή διακόσμησις 
τινών έκ τών έν τώ μέσω αιθουσών έγενετο επι Πτολεμαίου τοϋ 
Φιλομήτορος’ ή τό πρόναον σχηματίζουσα υπόστυλος αίθουσα συ- 
νετελέσθη έπί Πτολεμαίου Φιλομήτορος καί Πτολεμαίου Ευερ
γέτου τοϋ Β', ού το δνομα φέρει καί δ πέριξ διάδρομος δμοϋ μέ 
τό τοϋ Πτολεμαίου ’Αλεξάνδρου* τοϋ πυλώνος τά κοσμήματα 
έτελειώθησαν τήν νουμηνίαν τοϋ Χοιακ ετει εικοστω πέμπτω ΓΙτο- 
λευ.αίου τοϋ Διονύσου (5 Δεκεμβρίου, ετει 57  πρ. Χρ·) οθεν η 
άνοικοδόμησις καί συντέλεσις τών έργων διηρκεσε κατα τας επι- 
γραφάς 18 0  έτη, 3 μήνας καί 14  ημέρας. Έχει δέ δ ναός ούτος 
ύψος 35 , πρόςοψιν 76 , καί μήκος 13 8  μέτρων γαλλικών, μή 
συμπεριλαμβανομένου τοϋ εξωτερικού περιβόλου.

’Ά ξια ι μνήμης είνε αί έπί τών εσωτερικών Οποβάσεων ίερο-
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γλυφικαί έπιγραφαί, ών περικοπάς αντέγραψαν καί μετέφρασαν 
ήδη Λυτός τε δ έκχώσας καί περικαθαρίσας ΜαπβΙΙβ, Β ηΐξβεΙΐ, 
ϋιΐΗΐίρΙίβη, ΝβνίΙΙβ καί άλλοι Αιγυπτιολόγοι, καί διά των ο
ποίων άπεκτ·έσαμεν τά  μέγις-α ενδιαφέρουσας καί περισπουδάς-ους 
πληροφορίας διαφόρων αντικειμένων του αρχαίου βίου καί τής πο
λιτικής Επιστήμης έπί Πτολεμαίων. Αιά τούτων εχομεν νυν ακριβή 
γνώσιν τής χωρογραφίας καί υδρογραφίας τής Αίγυπτου κατά τήν 
εποχήν τής κτίσεως του ναοϋ έπί Πτολεμαίου του Φιλομήτορος, 
καί τής διοικητικής διαιρέσεως εις νομούς, τοπαρχίας καί κώμας, 
μετά των τίτλων τών βασιλικών διοικητών έν έκάστ·/) τοπική 
διαιρέσει καί τών γραμματέων αυτών. Ενταύθα γίνεται μνεία 
τής καταστάσεως τών κατά νομούς δεξαμενών, διωρύγων καί 
οχετών, δΡ ών έγίνετο ή άρδευσις τής χώρας, καί ούτω μανΟά- 
νομεν, ότι ή τών οχετών αγωγή έν έκείνοις τοΐς χρόνοις ήτο 
άλλη παρά τήν νυν. Καί πράγματι έν τοΐς καθ’ ήμάς χοόνοις, 
καθ’ όσον αποβλέπει τήν άρδευσιν, ή χώρα διαιρείται διά προχω
μάτων έγκαρσίως άπό τού ποταμού άγομένων εις αλλεπαλλήλους 
λεκάνας, τήν μίαν κατωφερεστέραν τής άλλης άπό τής άνω μέχρι 
τής κάτω Αίγυπτου, ώςτε τά έν τή άνωτέρα λεκάνν) περισσεύον- 
τα ύδατα διά τής άνοίξεως τών προχωμάτων δύνανται νά χυ- 
θώσιν εις τήν κατωτέραν, καί ούτω καθ’ εξής’ αλλά τό πάλαι 
άλλως είχε τό πράγμα* έν έκείνοις τοΐς χρόνοις έκαστος νομός
ειχεν ιδίαν τών ΰδάτων δεξαμενήν, ή τοι χειροποίητον λίμνην, 
έν Ί έν καιρω τής τού ποταμού άναβάσεως συνήγοντο έκ τών 
διωρύγων τά μετά τήν άρδευσιν τής χώρας περισσεύοντα ύδατα, 

ε/ίεΐΟ̂ ν ε/υνοντο 7?κλιν οί(ρΟονίος διχ τ(ον ό^ετΛν εις τοΊζ 
οί ̂ ρουζ εν τζερι,τζτίύοεί) τ,ν τα υδατα τοΟ ττοτα^οΐ5 /ίαταβαί"· 
νοντα δέν ήΟελον έπαρκέσει εις ύστερωτέρνν, χοείας τυχούσης, 
άρδευσιν. Αί περί ών & λόγος έπιγραφαί δίδουσιν ήμΐν τά  όνόμα-
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την  ̂ εκτασιν τής καλλιεργησίμου γής έκάστης τοπαρχίας έν 
άρούραις (ΑΤΟΥΡ ιερογλυφ.). *ΐΐτο δέη  άρουρα μέτρον γής

έκατόν πήχεων τών Εξ παλαιστών κατά μήκος καί πλάτος 
(πρβλ. Ώραπόλ. I. 5), ή τοί δέκα χιλιάδων πήχεων μικρών 
τετραγωνικών, ή ώς Εγγιστα ήμίσεως φεδανίου τών καθ’ ημάς 
αίγυπτίων γεωργών. Ούτως εχομεν έν συνοψει πλήρη χωρογρα
φίαν όλης τής Αίγυπτου, έξαιρουμένων τών άοικήτων τόπων, 
καί τών εκατέρωθεν τής κοιλάδος τού Νείλου έρήμων.

Αυτή τών έπιγραφών ή ορθογραφία καί τών φράσεων ή διά- 
ταξις, εί καί δεικνύει κακόζηλον ύφος λόγου καί τών γραμμά
τιων τήν παρακμήν έπί Πτολεμαίων, διά τής χρήσεως καί συ
ναλλαγής πολλαπλών όμ.οφώνων χαρακτήρων, λογοπαιγνίων καί 
ακροστιχίδων, έγένετο έν τούτοις άφορμή όρθής άναγνώσεως πολ
λών μέχρι τούδε άγνιωστων, καί άλλων ήμαρτημένως τό πριν 
προφερομένων σημείων, καί έξηγήσεως πολλών λέξεων καί φρά
σεων έσφαλμένως άχρις ώρας έρμηνευθεισών. "Οπου έγίνετο λόγος 
περί πόλεώς τίνος, ό γράφων ένησμενίζετο νά μεταχειρίζηται τό 
πρώτον γράμμα τού ονόματος ώς άκροστιχίδα διά πάσαν φρά- 
σιν τής άκολουΟούσης περιγραφής, ή τούς διαφόρους ομοφώνους 
χαρακτήρας, δι’ ών έγράφετο πολλάκις Εν καί τό αυτό γράμμα. 
Ούτως έν παραδείγματι πάσαι αί περί τής πόλεως Τεντύρων 
πραγματευόμεναι περικοπαί έ'χουσιν άκροστιχίδα λέξιν άρχίζου- 
σαν διά τού γράμματος Τ, γραφομ.ένου διά διαφόρων δμοφώνων 
καί άλλήλοις ισοδυνάμων ιερών χαρακτήρων. Μεταξύ άλλων 
ιερών γραμμάτων υπάρχει Εν, παριστών άνδρα καθήμενον έπι 
θρόνου καί μάστιγα κρατούντα. Τό σημεΐον τούτο μέχρι τούδε, 
ούκ οίδα πώς, παρά τοΓς άγγλοις αίγυπτιολόγοις Birch και 
Sharpe ώς γράμμα μέν προεφέρετο t ,  ώς λέξις δέ ιδεογραφι- 
κώς σημειουμένη άνεγινώσκετο A t  καί έξηγεΐτο «πρεσβύτης». 
Ά λ λ ’ έν ταΐς περί ών δ λόγος έπιγραφαΐς, μνημονευομένου γεω
γραφικού ονόματος, οΰ αρχικόν γράμμα είναι τό δασύτερον £ 
ή τοι s/i, πάσαι αί ακόλουθοι φράσεις φέρουσιν άκροστιχίδα 
αυτό τούτο τό άνδρα έπί θρόνου καθήμενον παριστών σημεΐον, 
καί εύλόγως έκ τούτου είκάζομεν, ότι ή προφορά αυτού είνε sh 
ήτοι γαλλιστί c/ι,ιδεογραφικώς δέ τίθεται άντί συλλαβής ή μο
νοσυλλάβου λέξεως, ής αρκτικόν είνε τό δασύτερον £. Τω όντι
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σημ αινεί
ήλικίαν, ή άρχοντα κατά τήν κοινωνικήν τάξιν και προϊστάμενον 
των άλλων, ίσον τω  παρά τοΐς νυν Αίγυπτίοίς, £ΕΧ, ή τοι δ ΐιό ΐίΐι, 
τω γαλλικώ ΟΙΐοί καί τω γερμανικώ 8ο1)Οθ1Γβ η δοΙιοορρο. 
Ταύτην την προφοράν καί έξηγησιν, γενομένην ές εικασίας τό 
πρώτον παρά του άγγλου Οθθ(1λνίη, έπεκύρωσαν έπειτα δ γάλ- 
λος ΜαποΚο καί δ γερμανός Β π ^ ο ΐ)  διά της παραΟέσειος και 
συγκρίσεως των έν ’Ά τβω  επιγραφών, και νυν παρε σαν 
πάντες. Και άλλαι έπιγραφαι έπί νεωστί άποκαλυφθέντος τάφου 
βεβαιοϋσι τήν ορθότητα της άναγνώσεοις, καθότι τό όνομα του 
θανόντος γράφεται άλλοτε διά μόνου του άνω μνησθέντος ιερο
γλυφικού σημείου, και άλλοτε δι’ άλλων διαφόρων ομοφωνιών χα
ρακτήρων, ών ή προφορά είναι έκ των προτέρων γνωστή, καί 
συλλαβίζεται 1ΕΡ.

Λί έπιγραφαι του έν "Ατβω ναοϋ προς τοΐς άλλοις παρεχου- 
σιν όρθοτεραν αναγνωσιν βασιλικών όνομ,άτων άρχαιοτέρας έπο- 
χής, καταλόγους κληροδοτημάτων, άπονεμηθέντων έκπαλαι παρά 
βασιλέων προπαρελθουσών δυναστειών, οϊων Νεκτανεβώ του Λ', 
και Νεκτανεβώ του Β'. έ» της Λ'. Σεβεννύτιδος δυναστείας, πρό 
της έκ θεμ,ελιων νέας άνοικοδομήσεως του ναοϋ, καί διαφόρων 
γαιών, ών αί πρόςοδοι ησαν ώρισμέναι εις διατροφήν του ιερατείου, 
εις λειτουργίας, πανηγύρεις καί τελετάς. Αί τελευταϊαι αυται 
έπγραφαί εινε άναγεγραμμέναι ούχί ώς αί άλλαι έπί τών έσωτε- 
ρικών πλευρών του οικοδομήματος, άλλ’ έπί της έκτος περιοχής, 
ώς εϊθισται μέχρι του νυν παρά τοϊς μωαμεΟανοις Αίγυπτίοίς, οϊ- 
. ιν&ς επι της άνωτερας εξωτερικής ζώνης τών τοιχωμάτων του 
τεμένους άναγράφουσιν ίεροϊς άραβικοΐς γράμμασι τά  αφιερωμένα 
τω οικω του Οεοϋ κτήματα, τα  λεγομενα Ούάκφ, εις αίωνίαν του 
πράγματος μνήμην καί μαρτυρίαν.

Παρά ταυτα  είνε άναγεγραμμέναι έπί τών εξωτερικών πλευρών 
και αι πραςεις της του θεμελίου λίθου έναποθέσεως παρά του 
βασιλεως, καθώς και της άφιερωσεως καί τών έγκαινίων του ναου
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μετά της περιγραφής του ολου οικοδομήματος καί τών καθ’ έκα
στον μερών αύτοϋ έν εϊδει ποιητικής έκχύσεως καί διαλόγου με
ταξύ θεού καί βασιλέοις. Ό βασιλεύς άφιεροΐ τω "Ωρω τον τε- 
τελειωμένον ναόν, ό δέ θεός εύδοκεΐται έπί τη αφιερώσει* έπειτα 
ό βασιλεύς περιηγείται άπαριθμών τούς θαλάμους, τάς αίθουσας,
τά  ιερά, τάς διαιρέσεις πάσας καί τά  κοσμήματα του ναοϋ, δί- 
δων ακριβή τούτιον περιγραφήν καί τά μέτρα αυτών.

Έκ τούτων μ.ανθάνομεν, οτι πας θάλαμος και πάσα αίθουσα 
είχεν ίδιον όνομα καί ιδίαν χρήσιν* ώςτε δυνάμεθα έκ τοϋ προ
χείρου νά καταγράψωμεν τό σχέδιον τοϋ ναοϋ. Αί διαστάσεις τοϋ 
οικοδομήματος καί τών διαφόρου αύτοϋ χωρισμάτων, μνημο
νευόμενα! εις πήχεις καί πολλοστημόρια πήχεως, καί καταμε
τρούμενα! νϋν εις νεώτερα μέτρα, δίδουσιν ήμιν θετικωτάτην καί 
οριστικήν βάσιν προς έξακρίβωσιν τής πραγμ.ατικής έκτά- 
σεως τοϋ παλαιού αιγυπτιακού πήχεως καί τών υποδιαι
ρέσεων αύτοϋ δακτύλων καί παλαιστών. Κατά ταϋτα δ βασΩ.ι- 
κός λεγόμενος πήχυς τών επτά παλαιστών, πρός διάκρισιν τοϋ 
μικρότερου κοινού καί έξαπαλαίστου, ονομάζεται έν ταΐς έπιγρα- 
φαΓς «πήχυς κατ' ίζοχήν·» (ΧΟΥ MAXI) καί «πήχυς τοϋ 
Θάθ» (MAXI ΕΝ Θ Ω Θ ), ίσος 0 ,525  χιλιοστομέτροις περι
ττού γαλλικοΐς, και κατά τό μέτρον τούτο γίνονται αι καταμε
τρήσεις τών διαφόρων μερών του ναου. 'Ρητώς μάλιστα άναφέ- 
ρεται, οτι εύρετης του μέτρου τούτου είνε δ 0ojÖ «θεός της γειο-
)) μέτριας)) (ΟΩΟΙ...ΠΕΝΟΥΤΕΡ ΜΕΙΜΕ^ΤΑ ΡΕΝ,
η τοι Θώθ. . .  δ θεός δ καταμετρών την γην),

Έπί τών τοίχων είνε άναγεγραμμέναι ετι καί πολλαί «συντα- 
γαί πρός σκευασίαν κύφείυς)). Kiioi δέ ητο ιερόν θυμίαμα, μίγμα 
έκκαίδεκα άρωματικών υλικών συντιΟεμένων, καί γραμμάτων 
ιερών τοΐς μυρεψοις, όταν ταυτα έμίγνυον, άναγινωσκομένων, γρη- 
σιμεύον εις Ουμίασιν έν τω ναώ καί ώς θαυματουργόν Γαμα τοΐς 
πόματι και κράματι χριυμένοις αυτώ άρρώστοις (Πλούταρχ. περί 
νΙσιδ. και Όσιριδ. 81). Διά τών αναγραφών τούτων μανθάνομεν 
τα  διάφορά τοτε έν χρησει σταθμία βάρους, η τοι τάς ονγχίας 
(ΟΥΤΕΝ) και τά dtdpa\j(a (KITI) μετά τών πολλοστημο-
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ρίων αυτών, καθώς καί τό χωρητικότητος μέτρον ΐν ιο ν  ('ΙΝ),ταύ- 
τόν τώ ζέστη καί ισοδύναμον, μετά τών μικρομετρικών αυτού 
διαιρέσεων. Ενιαχού δέ εύρίσκομεν καί άναγωγάς τών χωρητικό
τητας μέτρων είς σταθμία βάρους, καί τάνάπαλιν.

Έκ τών κυριωτέρων θαλάμων ά'ξιοι σπουδής εΐσιν έν πρώτοις 
δ εΐς εκ τών πέντε τού όπισθοδόμου οίκων, δ φέρων τήν προςω- 
νυμίαν ιιΝΙχης ιερόν», οπου έπί τών τοιχογραφιών γίνεται πε
ριγραφή τής νίκης τού "Ωρου κατά τοϋ Τυφώνος* επειτα οι δυο 
έντδς καί έκατέρωθεν τοϋ προδόμου θάλαμοι, ών δ μέν πρός 
άνατολάς, ήτοι τώ είσιόντι έπί δεξιά, φέρει τήν επιγραφήν «Β ι-  
6ΛιοφυΛάχιον», δ δέ πρός δυσμάς καί έπ’ αριστερά «’Α στ ρο- 
Λογεΐον». Έπί τών τοιχωμάτων τοϋ βιβλιοφυλακίου είσίν άνα- 
γεγραμμένοι οί κατάλογοι τών έκεΐ ά'λλοτε φυλαττομένων έντός 
κιβωτίων ιερατικών καί λειτουργικών βιβλίων, ώς έξής' «Κιβω- 
»τοί περιέχουσαι τάς βίβλους καί τιμίας διφθέρας. Άπογραφή 
»τών δντων έντός τοϋ ναού. Άπογραφή τών κτημάτων. Κατά- 
»στιχα τών έργασιών. Ερμηνεία περί ναοϋ. Περί αξιωμάτων 
»ιερατείου. Όδηγίαι περί ζωγραφίας καί σχεδιογραφίας σωμά- 
»των. Περί τοϋ βασιλικού παλατιού. Ευχαί είς αποτροπήν παν- 
»τός πονηροΰ. Γνώσις τών κύκλων ήλίου τε καί σελήνης. Νό- 
»μοι τής τών άστρων περιτολής. Κοσμογραφία καί εθνογραφία. 
»Διάταξις τής άπό τοϋ ναοϋ πομπείας τοϋ παναγιωτάτου βα- 
»σιλέως εν τή πανηγύρει. ΊΙ έξουδένωσις τοϋ [Τυφώνος] Σήθ. 
»Αποτροπή κροκοδείλων. 'Προσκοπικά. Ή φύλαξις τής αγίας 
»βάρεως. Άνακήρυξις βασιλέως. Διάταξις τής ίεράς λειτουργίας. 
»Μεγάλη άκολουθία τοϋ επιταφίου [τοϋ Όσιριδος]. Ευχαί υπέρ 
»τής πόλεως. Ευχαί ύπέρ τοϋ αγίου οίκου. Ευχαί υπέρ τοϋ βα- 
»σιλέως. 'Υπέρ ευσταθείας θρόνου. Ύπέρ ευοδώσεως έτους. Ύπέρ 
»μνήμης θανόντος. Περί εξιλασμού. Περί νεωκόρων. Θηρευτικά. 
»Περί άφορκισμοϋ κροκοδείλων. Περί φυλακής άπό παντός πνεύ · 
»ματος άκαθάρτου. Περί άφορκισμοϋ δφεων. Διάταξις θυσιών. 
»Διάταξις προςφορών». Τό άστρολογεΐον ή μάλλον Ώροσκοπεΐον 
έχρησίμευεν άντί σκευοφυλακίου, οπου δ βασιλεύς έν συνδιασκέ- 
ψει μετά τών ωροσκόπων διέταττε τάς ώρας τών τελετών καί
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τά τυπικά τής άκολουθίας τών διαφόρων εορτών καί πανηγόρεων, 
καί ΰφίστατο έκεΐ τους δι’ ϋδατος αγιασμού καί θυμ,ιάσεων άγνι- 
σμους, κατά τδ έν Μέμφει τυπικόν, πριν ένδυθή τήν αρχιερατικήν 
στολήν καί θέση τό Ιερόν διάδημα περί τήν κεφαλήν του, ί'να 
είςέλθη οϋτω ώς άκρος άρχιερευς έντός τοϋ ίεροϋ εις προςκύνησιν 
τής είκόνος τοϋ προστάτου θεοϋ.

Κατά τά εξηγούμενα έν ταΐς έπιγραφαΐς ή σύναξις τών ιερέων 
έγίνετο έν τή δευτέρα ύποστύλω αιθούση. Ή προπαρασκευή διά 
τήν έν άρχή τής πανηγύρεως τοϋ νέου έτους μεγάλην πομπέ ίαν 
έγίνετο έν τώ παρακειμένω ευκτηριω οίκω, αί δέ προςφοραί άπε- 
ταμιεύοντο εν τοΐς έκατέρωθεν θαλάμοις. Ό βασιλεύς μόνος είςήρ- 
χετο είς τό άδυτον τοϋ ναοϋ ώς άκρος άρχιερευς έν τώ άγιαστη- 
ρίω* οί έμπροσθεν τοϋ ναοϋ πυλώνες δέν έχρησίμευον είς άλλο εί 
μή είς καλλωπισμόν, ώς προπύλαια τοϋ οίκου τοϋ θεοϋ* έμπρο
σθεν τής εξωτερικής προςόψεως ένεπήγνυντο καθέτως τέσσαρες 
ουρανομήκεις ιστοί μετά ποικιλοχρόων ταινιών έν καιρώ πανηγύ- 
ρεο»ν καί έορτών, κρατούμενοι στερεώτερον διά μετάλλινων κλοιών 
άπό τοϋ τοιχώματος τών πυλιόνων.

Έκ τών επιγραφών οΰδέν ποριζόμεθα άξιον σπουδής διά τήν 
ιστορίαν καθ’ όλου, εί μή τάς χρονολογίας τής έναποθέσεως τοϋ 
θεμελίου λίθου, τής κτίσεως καί διακοσμίσεως τοϋ ναοϋ, τά ονό
ματα τών κτισάντων καί τοϋ έγκαινιάσαντος τόν ναόν βασιλέως, 
καί αυτό τό όνομα τοϋ καταστρώσαντος τό σχέδιον άρχιτέκτο- 
νος, οςτις εκαλείτο 'Ιμουθις ό πρεσΰύτερος Ή φαιστιάδης
(ΙΜΟΟΕΠ ΩΗΡ 11 - ΦΟΑ). Άλλά καθ’ οσον άποβλέπει τό
θρησκευτικόν μέρος τών επιγραφών, ενταύθα πρωτεύει τό περί 
"Ωρου δόγμα, "Ωρου τοϋ έπαμύναντος τώ  πατρί Όσίρει καί 
καταβαϋοντος τόν Τυφώνα.

Ό περι "Ωρου μύθος, άποτελών §ν έκ τών τεσσαράκοντα καί 
δύο ιερών βιβλίων, τών γεγραμμένων κατά τήν παρώδοσιν πα
ρ’ αύτοϋ τοϋ ©ώθ, ή τοι Τριςμεγίστου Έρμοϋ, άναγέγραπται ίε- 
ροΐς γράμμασιν έν συνάψει έπί τής εσωτερικής έπιφανείας τοϋ πε
ριβόλου τοϋ ναοϋ, και περιγράφει μυστικώς καί συμβολικώς έπί 
μέν τοϋ δυτικού τοιχώματος τήν πορείαν τοϋ ήλίου διά τών δώ
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δεκα ωρών τής ήμέρας, έπί δέ τού ανατολικού τήν πορείαν αυ
τού διά τών δώδεκα ωρών τής νυκτός. Ούτως έκάς-ην ώραν δ θεός 
ΤΩρος τελεί νέον άθλον, οςτις είνε πάντοτε μία τών πολλών φάσεων 
τού αιωνίου άγώνος τού αγαθού κατά τού πονηρού, ή τοι τού φω
τός κατά τού σκότους, "Ωρου τού υιού τού θεού κατά τού σατανά 
Σήθ καί Τυφώνος, τού λαμβάνοντος έκάστοτε μορφήν διαφόρων 
άκαθάρτων ζώων καί τεράτων. Ούτω κατά τήν πρώτην (όραν δ 
θεός, διαπλέων έν τή  βάρει του τόν αιθέρα, καταπολεμ,εΐ τόν Σηθ, 
εχοντα σχήμα ίπποποτάμου, καί άπαγγέλλων έξορκισμόν κέντα 
αυτόν διά τής λόγχης, καί έπειτα, έξακολουθών τόν διάπλουν αυ
τού έπί’τοΰ μυστικού Νείλου ποταμού, ήτοι τού καθ’ ήμάς Γαλα- 
ξίου, διέρχεται τάς ουρανίους έκτάσεις συντελών είκοσι καί τέσ- 
σαρας άθλους, καί έκφέρων ιερά λόγια από τού στόματός του, 
διδάγματα φιλοσοφίας υψηλής καί μυστηριώδους.

Έν τινι τών θαλάμων τού όπισθοδόμου εύρέθη μονόλιθος ναός 
μετ’ έπιγραφής Νεκτανεβώ τού Α' έκ τής Α' Σεβεννύτιδος δυνα
στείας. ’Εντός τού ναού τούτου έφυλάττοντο τά άγια τών αγίων, 
ή χρυσή βάρις καί δ θρόνος τού "Ωρου έν αυτή, ή τοι τό παλλά- 
διον τού προϋπάρξαντος έκεΐ ιερού, έπί τού δποίου άνωκοδομήθη 
δ περί ου λόγον ποιούμαι ένταύθα περικαλλής καί μέγας ναός. 
"Οτι δέ τό έπί Νεκτανεβώ τού Α' ιερόν ήτο άρχαιοτέρας ετι έπο- 
χής κτίσμα, είκάζομεν έξ έπιγραφής τίνος τού έν Τεντύροις ναού, 
μ,νημονευούσης διατάξεώς τίνος τού βασιλέως Τωθμώσιος τού Γ' 
έκ τής III' Διοςπολίτιδος δυναστείας, κατά τήν δποίαν «έν τή 
»νουμηνία τού Έπιφί δέον τελεΐσθαι τήν έπιφανίαν τής θεάς 
»Άθώρ,'πολιούχου Τεντύριυν, καί τήν αναγωγήν τού ιερού αυτής 
»πλοίου εις τό ιερόν τό εν *Λζ6ω, παρά τώ ευχαριστώ θεώ». 
Ταύτνι συμφωνεί έτέρα έπιγραφή έπί τής πύλης τού έν Ά τβ ω  
ναού, τής καλουμένης «Πύλης τών είςοδίων τής Άθώρ, πολιού- 
»χου Τεντύριυν, οτε ή άναγωγή τού ιερού αυτής πλοίου γίνεται 
»εις τό ιερόν τό έν Ά τβ ω » .

’Επί τού βορείου περιβόλου τού ναού μεταξύ άλλων υπάρχει 
καί έπιγραφή παραδίδουσα ήμΐν τό ετυμον τού ονόματος τού νο
μού καί τής πόλεως ’Ά τβω , καί ιδέαν τινά τών παρ’ Αίγυπτίοις
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λογοπαιγνίων, διά τής χρήσεως δμ.οφιυνων έν τοΐς γράμ.μασι χα
ρακτήρων’ έχει δέ ώς έξης* ^Α τβω  οτι ετνκε *£lqo(; τόν Το
ν ¡peora (ΑΤΕΒ έμ ΤΕΒ Ώρ ΘΕΦ), καί κατωτέρω’ (^Ω,ρος τέ* 
τνφε Τυφώνα έν ''Α ζ6ω »  (Ώρ ΤΕΒΤΕΒ ΘΕΦ έμ ΑΤΕ3).

Δ') Τά έρείπια τών άρχαίων Θηβών εκτείνονται έκατέρωθεν 
του ποταμού* και έπί [Λεν του προς άνατολάς μέρους ύπάρ/ουσι 
νυν αί κώμαι Έλ-Κουσώρ (Louqsór) καί Καρνάκ μετά πολλών 
και μεγάλων κατεστραμμένων ναών, έπι δέ του δυσμικοΰ μέρους 
ύπάρχουσι τά  χωρία Κουρνα, Δέϊρ-έλ-Βαχάρι, Δεϊρ-έλ-Μεδίνε, 
Μεδίνετ-’Άβου, και παρά ταυτα  έτι μάλλον προς δυσμάς και 
βορράν αί διάφοροι νεκροπόλεις.

Τό προς ’Αραβίαν μέρος τών Θτ,βών, τό όποιον κατά Στρά
βωνα ίτο  ή κυρίως εφερε παρ’ Αίγυπτίοις, έν ταΐς ίε-
ραις αυτών γραφαις, τό δνομα ΡΑ-ΑΜΩΝ, νί τοι ’Άμμωνος 
πόλις, και παρ’ 'Έλλνισι πόΑις ή μεγάΑη», κοινώς δέ
εκαλείτο TAPE, ή τοι Θήβαι. Ό έν τή θέσει Έλ-Κουσώρ, ή τοι 
Π αΜ ίτια , κείμενος ναός τής θηβαϊκής άγιας τριάδος, ’Άμ.μ.ωνος, 
Μούθ καί Χωνς, χρονολογείται άπό Άμ,ενώφιος τού Γ', τό δέ 
περίστυλον άπό τού "Ωρου, άμ,φοτέρων βασιλέων τής ΙΗ' Διοςπο- 
λίτιδος δυναστείας. ΓΡαμ.εσσής δέ δ Β', έκ τής 1Θ' ώςαύτως 
Διοςπολίτιδος δυναστείας, έστησε τούς δύο οβελίσκους καί τούς 
κολοσσούς, καί άνήγειρε τόν πυλώνα, διαιωνίσας έπ’ αυτού διά 
ποικίλων γλυφών τούς πολέμ.ους αυτού κατά τών Χετταίων. Ή 
διακόσμησις τού ναού έξηκολούθησεν έπί Θαρακά (ΤΑΧΑΡΑΚΑ 
ίερογλυφ.) βασιλέως τήςΚΕ' Αίθιοπικής, καί Ψαμ,μητίχου τοΰΑ' 
έκτήςΚΤ'Σαίτιδος δυναςείας, έπί δέ τής σατραπείας Πτολεμαίου 
τού Αάγου έν όνόμ-ατι τού παιδίου ετι βασιλέως ’Αλεξάνδρου 
Αιγου, υιού τού μεγάλου ’Αλεξάνδρου, άνωκοδομ,ήθη τό έπί τής 
έπικρατήσεως τών Περσών καταστραφέν ιερόν.

ΊΙ έν Καρνάκ άπέραντος σωρεία μεγαλοπρεπών έρειπίων, πυ
λώνων, περιστύλων, οβελίσκων καί κολοσσών, δεικνύει τά λε ί
ψανα τού άλλοτε μεγίστου τών έν Αίγύπτω κτισμάτων, τού κυ
ρίους καλουμένου Άμμ.ωνείου, ή' τοι ναού τού Άμ.μ.ωνος τού έν 
Θήβαι;. Μεταξύ τών έρειπίων τούτων δ διευθύνων τάς άνασκα-
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φας ΜαπβΜβ εν ετει 18 5 9  άπεκάλυψε στήλην ένεπίγραφον έκ 
λίθου αΐθιοπικοϋ, Αχούσαν ύψος ένός μέτρου καί όγδοήκοντα έκα- 
τοστομέτρων, καί πλάτος έβδομήκοντα πέντε έκατοστομέτρων 
γαλλικών, καί μετενεγκων αυτήν έκείθεν άπέθετο έν τώ έν 
Βουλάκ Αΐγυπτιακω Μουσείω. Έπί τής στήλης ταύτνις παρί- 
σταται δ βασιλεύς Τωθμώσις ό Γ' έκ τής ΙΙΓ Διοςπολίτιδος 
δυναστείας σπένδων καί θυμιών τώ Οεώ ’Άμμωνι τώ έν Θήβαις, 
κάτωθι δέ ακολουθεί δοξολογία έν γράμμασιν ίεροΐς, πληρούσα 
είκοσιπέντε πεζούς τε καί εμμέτρους στίχους. Τό άνάγνωσμα τήζ 
ποιητικές ταύτνις έκχύσεως, κατά τνιν τελευταίαν παρ’ έμοΰ άνα- 
θεωρηθεΐσαν μετάφρασιν (εν « ’Εθνική ’Επιθεωρήσει», μνινί Ίουλίω 
18 7 0 , σελ. 3 1 0 — 313.), έχει ούτω*

«Είπε "Αμμων δ 'Ήλιος, κύριος τών θρόνων των δύο χωρών* 
»Πρόςελθε ένώπιόν μου καί άγάλλου έπί τή χάριτι, υίέ μου, δ
»έπαμύνων, ΗΛΙΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ, δ ζών εις τον αιώνα.
»’Ελαμπρύνθην έν τή άγάπγ σου, καί ή καρδία μου ήγαλλίασεν 
»έπι τώ προςελθεΐν σε έπ’ άγαθώ έν τώ ναώ μου. Αί χείρές μου 
»έπλήρωσαν τα γυΐά σου δυνάμεως καί ζωής. Εύηρέστησαν τά  
»άφιερώματά σου έκ Σωθείων Άχώμ καί αγαλμάτων, ά εστη- 
»σας μοι έν τώ ναώ μου. Φέρω σοι καί δίδωμί σοι την νίκην καί 
»τό κράτος έπί πάντων τών έθνών. Ένέπνευσα τον φόβον σου έν 
»πάσν) χώρα, καί τόν τρόμον σου εως περάτων, καί μέχρι τών 
»στηλών του ουρανού [όπου τά δρη τά υψηλά τά  προς βορόάν]. 
»Έπλήθυνα τον θυμόν σου άναμέσον πάντων, καί διέδωκα τόν 
»αλαλαγμόν της αγίας σου βασιλείας μεταξύ τών λαών. Οί βα- 
»σιλεΓς τών έθνών άπάντων συνηχθησαν έπί τό αυτό υποχείριοί 
»σου. Έξέτεινα τάς χεΐράς μου* δέσμιους παρέδωκά σοι καί συ- 
»νεσφιγμένους τούς θηρευτάς της Νουβίας, μυριάδας καί χιλιά- 
»δας, τούς ύπερβορείους έκατοστύας χιλιάδων [ψυχών]. Ύπέ- 
»βαλα τούς άπειθούντάς σοι όποπόδιον τών ποδών σου, καί 
»επάταξα άρχοντας δυςτροπούντας τώ προστάγματί σου. Λύτη 
»ή οικουμένη ή μεγάλη καί ευρύχωρος άπ’ ήλιου δυσμών μέχρις 
»ανατολών ύπετάγη σοι. Ειςήλασας εις πάντα τά έθνη έν ευφρο
σύνη καί ουδείς άντέστη τώ κελεύσματί σου. Έγώσε ήγαγον έξελ-
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»θόντα κατ’ αυτών. Λιήλθες τα  υδατατακυκλοϋντα τής μ,εγαλης 
»συναγωγής, την Μεσοποταμίαν, εν κραταιότητι και εν δυνάμει. 
» ’Εκέλευσα έγώ καί ένωτίσαντο τον άλαλαγμόν σου έν τοΐς σπη- 
»λαίοις αύτών. ’Από τών μυκτήρων άφήρεσα αύτοΐς την πνοήν τής 
»ζωής-έποίησα ΐνα αί νίκαι τής άγίας σου βασιλείας άκολουθήσωσι 
»ταΐς καρδίαις αύτών. Τό πνεύμά μου, βασίλειον διάδημα έπικαθή- 
»μενον τής κεφαλής σου, κατεστρεψεν αυτους ηγαγεν εις αιχμα- 
»λωσίαν τούς λαούς τούς Καδησίους* ένέβαλε πύρ τοΐς οίκούσι 
»την παραλίαν* συνέτριψε καί κατέκοψε τάς κεφαλάς τών Ά μ ω -  
»νιτών άνευ έλέους, καί έπάταξε τδ γένεθλον αύτδ τών άλωθέν- 
»των. Έποίησα ϊνα περιέλθωσιν αι νικαι σου τας χοορας πασας 
»έφώσισε τό έπί κεφαλής διάδημα τους υποτελείς σου, και ουδεις 
»άποστήσεται από σου υπό τόν θόλον του ουρανού* προςερχον- 
»ται φέροντες έπί νώτων προςφοράς διά σε, προςκυνοΰντες τνιν 
»αγίαν σου βασιλείαν καθάπερ προςέταξα αυτοις. Έξενευρωσα 
»τους συνασπισθέντας κατά τών ημερών σου- κατεκαυσε πυρ τάς 
»καρδίας αυτών, καί τά κώλα αυτών κατέλαβα τρόμος.

»Πρόςελθε* έδωκά σοι τους ηγεμόνας της Συρίας* έθηκα αυτους 
»υποπόδιον τών ποδών σου, οτι είςέβαλες εις την χ ο̂ραν αυτών 
»έδωκα Ϊνα ίδωσι την άγίαν σου βασιλείαν ως τόν κύριον του φω- 
»τός, τόν φωτίζοντα τάς κεφαλάς αυτών κατ’ εικΟνα έμου.

»Πρόςελθε* έδωκά σοι ϊνα πατάξνις τους οικοΰντας την Ά σιαν  
»ήγαγες αιχμαλώτους τους ά'ρχοντας τών λαών της ’Ασσυρίας 
»έδωκα ϊνα ίδωσι την άγίαν σου βασιλείαν έν έσθήτι πολεμική 
»έδράξω τών οπλών καί άνέβης τό άρμα.

»Πρόςελθε* έδωκά σοι ϊνα πατάξνις την χώραν της Ά νατο- 
»λης, και έξηλθες κατά τών τόπων της 'Αγίας Γης* έδωκα ινα 
»ίδωσι την άγίαν σου βασιλείαν καθαπερ τό έν τώ  μεσουραν/ι- 
»ματι άστρον, τό ρίπτον φλόγας πυρος αυτού και διαχέον
»δρόσον.

»Πρόςελθε* έδωκά σοι ϊνα πατάξνις την χώραν τής Λύσεως 
»οί Κύπριοι καί Ίσσοί ύπέστησαν τόν θυμόν σου* έόωκα ίνα 
»ϊδίοσι την άγίαν σου βασιλείαν ώς ταύρον νεαρόν, γενναίον τί) 
»καρδία, όξύν τοϊς κέρασι* ουδείς άντιστήναι δυνήσεται αυτω.

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. 2 2 7



»Πρόςελθε* εδωκά σοι ΐνα πατάξνις τους οίκούντας την πα- 
»ραλίαν* αί χώραι τών ΆμαΟουσίο^ τρέμουσιν άπο φοβου ένω- 
»ττιόν σου* έδωκα ΐνα ϊδωσι την άγίαν σου βασιλείαν ώς δρά- 
»κοντά, κύριον τρομερόν τών ύδάτων* ουδεις πλησιάσαι δυνη-
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»σεται αυτώ.
»Πρόςελθε* εδιυκά σοι ΐνα πατάξνις τούς οίκούντας τάς νήσους" 

»τούς κατοίκους της μεγάλης θαλάσσης εφθασεν δ αλαλαγμός 
»σου* έδωκα ΐνα ίδιο σι την άγίαν σου βασιλείαν ώς εκδικητήν 
»ύψούμενον έπί τών νώτων τού θύματός του.

»Πρόςελθε* έδωκά σοι ΐνα πατάςνις τούς Λίβυας* αί ν*?,σοι 
»τών Δαναών υπό τό σκηπτρόν σου κατεβληθησαν υπήκοοί σου* 
»έδωκα αύτοις ΐνα ίδωσι την άγίαν σου βασιλείαν ώς ώρυόμενον 
»λέοντα, έπιπίπτοντα έπί τών αοράτων, καί διαβαίνοντα έν τώ7 \ 7 ι

»μέσω τών κοιλάδων τής χώρας αυτών.
»Πρόςελθε' εδωκά σοι Ϊνα πατάξης τά πέρατα τής γής* οί 

»περιοικοΰντες τά ρείθρα τοϋ ώκεανοϋ έκλείσθησαν έν τή παλά- 
»μη σου' έδωκα Ϊνα ίδωσι τήν άγίαν σοο βασιλείαν ώς μετειό- 
»ρως ιπτάμενον ίέρακα, τον άποσκοποϋντα προς ά έφιεται.

»Πρόςελθε* έδωκά σοι ϊνα πατάξης τούς οίκούντας έν τή 
»έρήμω* οί έπί τής άμμου συνελήφθησαν αιχμάλωτοι ζώντες' 
»έδωκα ϊνα ίδωσι τήν άγίαν σου βασιλείαν ώς τον κύνα τής με- 
»σημοριας [’Άνουβιν], τον ηγούμενον τής συνοδίας τών πορευο- 
»μένων εις τάς δύο χώρας.

»Πρόςελθε' έδωκά σοι ϊνα πατάξης τούς θηρευτάς τής Νου- 
»βίας' οί νομάδες Βεγαι έγένοντο υποχείριοί σου' έδωκα ϊνα 
»ίδωσι τήν άγίαν σου βασιλείαν καθάπερ τούς δύο άδελφούς 
»[θεούς Ώρον καί Σήθ], ών συνήνιυσα. τούς βραχίονας έπί σε εις 
»διαφύλαξίν σου.

»Τάς δύο άδελφάς [θεάς ’Ίσιδα καί Νέφθυν] έστησα όπισθεν 
»σου εις βοήθειάν σου' τούς βραχίονας τής άγιότητός μου ύψωσα 
»ΰπερθεν εις αποτροπήν παντός πονηροϋ. Έδωκά σοι τό κράτος 
»υιέ μ.ου αγαπητέ. Ωρος ει συ και ταϋρος γενναίος ό έν Θή- 
»βαις' έγώ γεγέννηκά σε [άπό τοϋ αίώνος].

αιωνόβιε, έποίησάς μοι κατά τό θέλημά μου

»παν έργον' άνήγειρας τον οίκόν μ.ου έν κτίμ.ασιν αίωνίοις, μεί- 
»ζοσι καί εύρυτέροις ή τά πριν είργασμένα. Τον πυλώνα τόν μέγαν 
»[κατεσκεύασας], πυλώνα έμοϋ τοϋ κυρίου [τών θεών] τών εύ- 
»/αρίστων, ’Άμ.μ.&ινος ΊΙλίου' μεγαλοπρεπέστερον κτίσμα πάν- 
»τιυν όσα ποτέ βασιλεύς πριν άνήγειρε. Ταϋτα παιήσαι έγώ διέ- 
»ταξα. Έπέστην έπί τοϋ θρόνου τοϋ "Ωρου μ,υριάδας μυριάδων 
»έτών. Είκών μου εί σύ ζώσα [εις τόν αιώνα].»

Έκ τών ίσταμένων έτι λειψάνων τοϋ ναοϋ τοϋ ’Άμ.μ.ιονος τό  
μ.άλλον άξιον λόγου είνε ή υπόστυλος αίθουσα ές 1 3 4  κιόνων, 
έχουσα μήκος έκατόν δύο καί πλάτος πεντήκοντα περίπου μέ
τρων γαλλικών, κτίσμα Άμενώφιος τοϋ Γ', καί φέρουσα ανά
γλυφα έπί τής έξωτερικής έπιφανείας τοϋ τοίχου τής βορείου· 
πλευράς, είκονίζοντα τά  πολεμικά κατορθώματα τοϋ βασιλέως 
Σηθώ τοϋ Α' έκ τής 10' Διοςπολίτιδος δυναστείας κατά τών 
’Αράβων, Χαναναίων, ’Ασσυριών καί ’Αρμενίων, έπί δέ τής έξω- 
τερικής έπιφανείας τοϋ τοίχου τής νοτίου πλευράς άνάγλυφα, 
μνημ,ονεύοντα τής εις Παλαιστίνην στρατείας Σεσόγχιος τοϋ Α' 
βασιλέως τής ΚΒ' Βουβαστίτιδος δυναστείας, τοϋ έν τή άγια  
Γραφή καλουμ.ένου Σισάκ καί Σουσακίμ κατά τούς Ο" «Καί έγέ- 
»νετο έν τώ έτει τώ πέμπτω τής βασιλείας 'Ροβοάμ. άνέβη Σου- 
»σακίμ βασιλεύς Αίγύπτου έπί 'Ιερουσαλήμ.. . . .έν χιλίοις καί 
»διακοσίοις άρμασι καί εξήκοντα χιλιάσιν ίππων, καί ούκ ήν 
»αριθμός τοϋ πλήθους τοϋ έλθόντος μετ’ αύτοϋ έξ Αίγύπτου» 
»Αίβυες, Τρωγλοδύται καί Αίθίοπες' καί κατεκράτησαν τών πό- 
»λεων τών οχυρών, αι ήσαν έν ’Ιούδα, καί ήλθον εις Ίερουσα- 
»λήμ. »(Παραλειπ. Δεύτ, ιβ'. 21— 4.). Κατά τάς έπιγραφάς άνέβη 
ό Σέσογχις έπί 'Ιερουσαλήμ, καί κρατήσας έκατόν πεντήκοντα πό
λεων οχυρών τών ’Ιουδαίων, Φιλισταίων καί Έδωμιτών, είςήλ- 
θεν εις τήν άγίαν πόλιν, καί διήρπασε τούς θησαυρούς τοϋ ναοϋ 
και τούς θησαυρούς τούς έν τώ οικω τοϋ βασιλέως 'Ροβοάμ., καί 
έπειτα έπέστρεψε θριαμβεύων εις Θήβας, οπού ανέγραψε τούς 
θριάμ.βους του έπι τής ΰποστύλου αιθούσης τοϋ ναοϋ τοϋ νΑμ- 
μωνος εις μ.νημόσυνον παρά ταΐς έπερχομέναις γενεαΐς.’Άνωθεν τών 
εικόνων ύπαρχει άναγεγραμμένον τό ακόλουθον επίγραμμα, ώς
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άναφώνησις παρά του προστάτου θεού*
» Ή γαλλίαυ* το πνεύμά μου ΙπΙ τα ΐς νίκαις σου,
> Υίέ μου άγαπητε, Φ ιλάμμων Σεσογχις*
* Έ πεφάνης öt* Ιμοΰ κα ί Ιδοξάσθην,
» Κ αί είδον ο τ ι καλόν διενότ,σας.
> Συνετέλεσας τά  ?ργα του ναού μου,
» Τ ο υ  κχισΟέντος Ιν Θήβαις, ών μέγα τδ κλέος.
> Έ πΙνευσα Ιπ’ αύτά Ιν ευδοκία
» Κ αι Ιπί δσα ήγειρα? άλλαχοϋ μνημεία,
» Έ ν Έρμώνθει τε καί Ήλιουπόλει.
» .............................................................
» Έ ξέτεινα; τά  ό'ρια τής χώρας μέχρι περάτων τής γής.
» Παρέδωκά σοι τούς νοτίους λαούς προςηλύτους
» Έ ν τδ) προςκυνεΤν σε, τούς δε λαούς τού ßoppä ύποταγεΤς τω  δνό-

[ματί σου.
β 0 1  βασιλείς τών ¿θνων Ι'πεσον χ α μ α ί ένώπιόν σου*
> Ά νετράπησαν Ιν ταΓς χοιλάσιν α ύ τώ ν
» Α ί μυριάδες αύτών ΙξουΟενώΟησαν*
» Έ πήλθεν ή ώρα αύτών και έξηφανίσθησαν Ιν τω  μή είναι αυτούς.

Ό τοίχος ουτος τής νοτίου πλευράς παρεκτεινεται ολίγον πρός 
άνατολάς, έκεί δέ διατέμνεται έν γωνία όρθή υπό ετέρου τοίχου 
φέροντος ΐεροϊς γράμμασιν άναγεγραμμένον τό έπος του Πενταούρ 
εις τιμήν του βασιλέως 'Ραμεσσή του Β' Σεσώστριος Μερα- 
μών, ου τίνος άντίγραφον έπί παπύρου σώζεται πλήρες και άπύ' 
κειται νυν έν τω βρετανικώ Μουσείω. Τό χειρόγραφον λήγει μέ 
τήν σημείωσιν* «έγράφη τω έβδόμω έτει, μηνός Παύνι ή ¡χέρα 
»δευτέρα, έπί τής βασιλείας Ήλιου κυρίου τής δικαιοσύνης, υιοΰ 
»τού ΊΙλίου, Τα[χεσσή Μεραμών του αίωνοβίου. . . .κα ί άφιε- 
»ρώθη τ φ  πρώτω βιβλιοφύλακι. . .παρά του γραμματέως Πεν- 
»ταούρ.» Τό έπικόν τούτο ποίηρια, περιγράφον τήν στρατείαν τού 
βασιλέως κατά των Χετταίων καί τήν άλωσιν τής πόλεως Κά- 
δης παρά τόν Όρόντην ποταμόν, καλύπτει τό δεξιόν τού τοίχου 
μέρος, τό δέ αριστερόν γέμει άναγλύφων καί έπιγραφών έξι- 
στορούντων έτέραν στρατείαν μέχρι τού έννάτου έτους τής βασι
λείας κατά των Χετταίων, Χαναναίων καί Άμορραίων, καί τής 
ε&ώσεως των άχυρών πόλεων Άσκαλώνος, Σαλήμ καί Θαβώρ.
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Έπί άλλου τοίχου μονήρους είνε άναγεγραμμένη ή έπί τέλους 
συνομολόγησις τής ειρήνης μεταξύ 'Ραμεσσή τού Β' Μεραμών 
βασιλέως των Αιγυπτίων καί Χεττασσάρ βασιλέως των Χ ετ
ταίων διά συνθήκης «έν έ'τει εικοστω πρώτω, μηνός Τυβί τή ει
κοστή πρώτ-ρ ήμέρα». Κατά τούς δρους τής συμβάσεως ό μέγας 
βασιλεύς τών Χετταίων καί ό μέγας βασιλεύς των Αιγυπτίων 
όμνύουσιν έν όνόματι αύτών καί τών άπογόνων των άμοιβαίαν 
ειρήνην καί φιλίαν εις αιώνα τόν άπαντα άπό τής ήμέρας τής 
έπικυρώσεως τής συνθήκης* έπειτα συνδέονται άλλήλοις είς συμ- 
μαχίαν καί έπιμαχίαν κατά τών άλλων έθνών, καί έπί τέλους έν 
παραρτήματι συνομολογούσι σύμβασιν αμοιβαίας έκδόσεως τών 
πρός έκατέρους αύτομολούντων λειποτακτών ή δούλων.

Έκ τών έμπροσθεν τών προπύλων ίσταμένων άλλοτε δύο οβε
λίσκων μόνος ό είς μένει έ'τι έπί τής θέσεώς του ακέραιος, έχων 
ύψος 33  μέτρων καί 20  έκατοστομέτρευν γαλλικών, υψηλότε
ρος πάντων τών μέχρι τούδε γνωστών τοιούτου είδους μονολί
θων μνημείων. Έκ τών έπ’ αυτού καθέτων γραφών φαίνεται, δτι 
έστήθη παρά τής βασιλίσσης Χατάσσω, συζύγου καί άδελφής τών 
βασιλέιυν Τωθμώσιος τού Β' καί Τωθμιυσιος τού Γ' έκ τής ΙΗ' 
Διοςπολίτιδος δυναστείας* ή δε έπί τής βάσεως όριζοντία έπι- 
γραφή άναφέρει οτι τό άνώτατον πυραμίδιον μετά τής έπ’ αυ
τού σφαίρας ήσαν «έκ χρυσού καθαρού, 8ν άφ-ρρέθησαν οί βασιλείς 
τών έθνών», καί οτι ή διεργασία άμφοτέρων τών μονολίθων τού
των οβελίσκων, άπό τής πρώτης αύτών έκκοπής έν ταΐς λατα- 
μίαις μέχρι τής τοποθετήσεως καί ς-ήσεως αύτών έμπροσθεν τών 
προπύλων τού Άμμωνείου, διήρκεσεν επτά όλους μήνας.

Έν έτει 1 8 5 8  εύρέθη έντός τού ναού τού ’Άμμωνος έν Θή- 
βαις τό ές αλαβάστρου άγαλμα τής βασιλίσσης Άμενιρίτιδος 
(ΑΜΕΝΙΡΙΤΑ* έν ίερα γραφτή έκ της ΚΕ' ΑίΟιοπικής δυνα
στείας, ύψους ένός μέτρου γαλλικού καί έςηκοντα επτά εκατο
στόμετρων, έπί βάσεως έκ λίθου συηνίτου φαιού, έπί της δποίας 
υπάρχει ίεροίς γράμμασιν έγγεγλυμμένη ή έπιγραφν *̂ « βασίλειον 
»δώρημα ’Άμμωνι ΊΙλίω, κυρίω των Ορένων τών δύο χωρών, τώ  
»εν Θηβαις, και ΜώνΟει ΊΙλίω, κυρίω του πεοί Θν̂ βας νομού. . .



»παρά τής δεσποίνης τήςτε άνω χώρας και τής κάτω, βασιλέως 
»αδελφής [’Αμενρούθ] τού αιωνόβιου, βασιλέοις θυγατρός[Κάστα] 
»τού μακαρίτου, κυβερνήτιδος, ΑΜΕΝΙΡΙΤΙΔΟ£ τής ζώσης»' 
καί μεταξύ τών ποδών* «του Όσίριδος, κυρίου τής ζωής, Οεοϋ 
»προστάτου, ή αγαπητή, Οεοϋ σύζυγος, ΜΗΤΗΡ ΔΙΑΔΗ- 
»ΜΑΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝ ή ζώσα,Οεοϋ χειρ, ΑΜΕΝΙΡΙΤΚ
»ή αίωνία.» ΊΙ έπί τού στηλώματος τής ράχεως τού άγάλματος 
κάθετος καί έπιμήκης επιγραφή περιέχει έπίκλησιν προς τούς θεούς 
Μωνθ τοϋ περί Θήβας καί Σεύηχον τού Άρσινοήτου νομού, καί 
"Αμμωνα τον έν Θήβαις, καί άναφέρει ίίσας «ή θεού σύζυγος, 
»θεού άστήρ, βασιλέως άδελφή [’Αμενρούθ] τού αίιυνοβίου, καί 
»βασιλέως θυγάτηρ [Κάστα] τού μακαρίτου, έποιήσατο δαπάνας 
»και χορηγίας διά τά  ιερά τών θεών,. . . καί τάς προςύδους 
»τού Άρσινοήτου νομού, άς ύπερεΐδε χαριζομένη τοΐς έν τή /ώρα 
»έκείνρ κατοικοϋσι, διά τήν συμβάσαν αύτοΐς καταφθοράν, τού 
»ποταμού έλλειπέστερον άναβάντος, καί ως έκ τούτου ξηρανθει- 
»σών τών διωρύγων καί οχετών.» Ούδέν έξισοϋται τώ άγάλματι 
τούτω κατά τήν γλαφυρύτητα καί καλλιτεχνίαν- ή ιδέα τού 
ολου σώματος ευσχημ,ος καί άγνή, τών δέ καθ’ έκαστα μελών 
ακριβής καί τελεία" τής κεφαλής ή διακόσμησις καί τής κόμης ή 
διευθέτησις είνε όμοία θεάς* κρατεί δέ ή βασίλισσα έν μέν τή 
αριστερά χειρί τήν μάστιγα τής δεσποτείας αντί σκήπτρου, έν 
δέ τή δεξιά κόμβον μαρσιπίω παραπλήσιον, σύμβολον τών υπέρ 
τού τεταγμένου υπό τήν κηδεμονίαν αυτής λαού εύεργεσιών μετά 
δαπάνης καί χορηγίας' τά ψέλια περί τούς βραχίονας αύτής είνε 
άκρας τελειότητος καί λεπτοτάτης έργασίας.

"Οτε κατα μήνα Μάρτιον τού έτους 1 8 5 9  έδημοσίευσα πρώ- 
τος εγω και ηρμηνευσα έκ τών ένόντων τάς έπί τής βάσεως καί 

ΡαΧεω? τ °ύ άγαλματος έπιγραφάς (έν Πανδώρα, τόμ. δεκάτω, 
σελ. 23 0  232), υπέδειξα τήν σημαντικότητα τού ευρήματος
και τών έπιγραφών, δια την συμπλήρωσιν τής συγκεχυμένους
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■ιγραφαί:

μέν όνομα τής βασιλίσσης άναγινώσκεται ακέραιον καί άλώβητον, 
τά  δέ έν τοΐς λοιποΐς θυρεοΐς ονόματα τών βασιλέων αδελφού 
καί πατρός είνε διά ραιστήρος άπεξεσμένα καί ήφανισμένα ύπό 
μεταγενεστέρου ζηλο^τών Αιγυπτίων, προθυμηθέντων ϊνα έξαλεί- 
ψωσι πάν ίχνος τής ύπό τήν Αιθιοπικήν δυναστείαν δουλείας* 
άλλ’ έπί σκαραβαίου εύρεθέντος έν Δέιρ-έλ-Μεδίνε, έν τώ δυσμικώ 
τώ  περί Θήβας μέρει, καί άποκειμένου νϋν, ώς καί τό άγαλμα 
τής Άμενιρίτιδος, έν τώ έν Βουλάκ Μουσείω, άναγινώσκεται* 
«ΊΙ θεού σύζυγος ΑΜΕΝ1ΡΙΤΙ£, θυγάτηρ τού ΚΑ£ΤΑ»* τό
δέ όνομα τούτο είνε έγγεγλυμμένον έντός θυρεού, σημαίνοντος 
βασιλέα- έξ άλλων όμως έπιγραφών μανθάνομεν ότι ή Ά με- 
νιρίτις είχεν αδελφόν ’Αμενρούθ, άμφότεροι δέ έγένοντο προγο
νοί Θαρακά τού βασιλέως έκ τής ΚΕ' Αίθιοπικής δυναστείας, συ- 
ζευχθέντος τή έπί τής βασιλείας τού προκατόχου του Σευήχου 
χήρα ήδη οΰσνι μητρί το̂ ν ’Αμενδεκάχη Μουθσωνώφρει, ήτο ι 
«Μητρί διαδημάτοιν ευχαριστούν», ώς έκαλεΐτο καί αυτή ή Άμε- 
νιρίτις. ΊΙτο δέ ή ’Αμενδεκάχη θυγάτηρ Σεθώ τού έν Μέμφει 
βασιλεύσαντος ύπό τήν τού Θαρακά έπικυριαρχίαν, καί τούς Ά σ -  
συρίους έπί Σενναχειρίμ άπό τής Αίγύπτου έκδιώξαντος ίερέως. 
’Εκ συγχρόνου άσσυριακών έκ Νινεύί σφηνοειδών έπιγραφών καί 
άλλων ιερογλυφικών έκ Θηβών καί έκ Ναπάτων τής Αιθιοπίας 
στηλών μανθάνομεν πρός τούτοις, ότι ό μέν προγονός τού Θα
ρακά, ’Αμενρούθ, παρέλαβε τήν βασιλείαν έπί Αίγύπτου καί Αι
θιοπίας μετά τόν θάνατον τού μητρυιού του, βασιλεύσαντος 2β  
έτη κατά τάς έν Μέμφει στήλας τού τότε γεννηθέντος ιερού βοός 
"Απιος, καί μετά δύο έτών τεταραγμένην βασιλείαν, έπί τής άκο- 
λουθησάσης τότε άναρχμας, έξεμέτρησε τόν βίον έν Ναπά- 
τοις- ή δέ άδελφή του Άμενιρίτις, ύπανδρευθεΐσα Πιάγχν) βα- 
σιλίσκω ©ηβών έπί τής δωδεκαρχίας, καί, καθά έκγόνω τού αί- 
θίοπος βασιλέως Πιάγχη, κατακτητοϋ τής Αίγύπτου, διεκδικου ■ 
μένω τήν διαδοχήν έπί τού θρόνου τής Αίγύπτου καί Αιθιοπίας, 
έ'σχεν έξ αύτού θυγατέρα τήν Σεφινάπιν (1ΕΡΕΝΑΡ), ήτις, συ- 
ζευχθεΐσα Ψαμμητίχω τώ Α', έγένετο πρώτη βασίλισσα τής Κ7' 
Σαίτιδος δυναστείας. Ούτοις έξηγεΐται διά τ ί μετά τούς τρεις
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βασιλείς τής ΚΕ' κατά Μχνέθωνα Αιθιοπικής δυναστείας Σαβα- 
κών, Σεύηχον και ©αρακάν, δ Ευσέβιος προςτίθησιν, οτι έβασί- 
λευσεν «Α μμΙρις Αίθι·ο»ή», ’Ιούλιος δέ ό ’Αφρικανός αρχίζει τήν 
ακόλουθον Κ'Τ' Σαΐτιδα δυναστείαν τιθείς έπί κεφαλής τό όνομα 
«Σ τεφ ιγάτις» . Καί Άμμέρις, ώς είκός, είνε ό μετά Θαρακάν 
βασιλεύσας προγονός αύτοϋ καί υιός τής συζύγου του, αδελφός δέ 
τής Άμ.ενιρίτιδος, δ καλούμενος Άμενρούθ ή Άμενμ.ερινούθ κατά 
τήν έκ Ναπάτων στήλην* Στεφινάτις δέ ή θυγάτηρ τής αδελφής 
του Άμενιρίτιδος Σεφινάπις, έκ πατρός τοϋ Πιάγχη βασιλέιυς 
©ηβών, ένοϋσα έν τω προςώπω αυτής τά  έπί τών θρόνων τής 
άνω Αίγύπτου δικαιώματα τής τε μητρός καί τοϋ πατρός, καί 
μ.εταδοϋσα αυτά τώ βασιλεΐ ήδη τής κάτω Αίγύπτου Ψαμμη- 
τίχω τώ Α', παραλαβόντι τήν βασιλείαν παρά τοϋ πατρός του 
Νεχαώ τοϋ Α', δωδεκάρχου Σάϊος καί Μέμφειος.

’Εκ τής έπί τής βάσεως τοϋ αγάλματος τής Άμ.ενιρίτιδος έπι- 
γραφής γίνεται δήλον, οτι, ζώντος έ'τι τοϋ άδελφοϋ της βασιλέως 
Άμενρούθ, έφερε τόν τίτλον « Αέσποινα τής τε α?ω χώρας χαι 
τής *άτω» καί «χυδερ^τίτις», ώς κηδεμονεύουσα τήν άνήλικον 
θυγατέρα αυτής Σεφινάπιν καθ’ ολην τήν διάρκειαν τών ταρα
χών τής άπό τοϋ θανάτου τοϋ βασιλέως ©αρακά μ.έχρι τής άνα- 
βάσεως εις τόν θρόνον Ψαμμητίχου τοϋ Α' διετοϋς άναρχίας καί 
δεκαπενταετοΰς δωδεκαρχίας. ’Επί τής κυβερνήσεώς της μνημο
νεύεται ή κατά τόν Άρσινοήτην νομόν «πείνα καί ύδάτων έ'λλει- 
ψις καί ξήρανσις τών διωρύγων», ότε ή κάτιο χώρα έτέλει διη- 
ρημένη μεταξύ τών δωδεκαρχών κατά τόπον βασιλέων. Ούτοι 
ήσαν οί κατά τόν προφήτην Ήσαΐαν «βασιλείς σκληροί, οί άρχον
τες τής Τάνεως καί τής Μέμφεως», ότε «οί Αιγύπτιοι έ'πινον τό 
»παρά τήν θάλασσαν έλώδες ύδωρ, διά τήν εκλειψιν τοϋ ποτα- 
»μοϋ καί τήν ξήρανσιν τών διωρύχων* οτε έξηράνθη πάσα ύδα- 
»τος συναγωγή καί έν παντί έλει καλάμου καί παπύρου* ότε τό 
»άχι τό χλωρόν πάν κύκλω τοϋ ποταμ.οϋ, καί πάν τό σπειρόμε- 
»νον διά τοϋ ποταμ.οϋ έξηράνθη εις άνέμου φθοράν.» ('ΙΙσαΐας ιθ', 
δ 10). Οΰσης δέ τής Σεφινάπιδος θυγατρός Πιάγχη βασιλέως 
©ηβών καί έκγόνου Πιάγχη τοϋ κατακτητοϋ βασιλέως Αίγύπτου

τε καί Αιθιοπίας, καί τής βασιλόπαιδος δεσποίνης Άμενιρίτι
δος, θυγατρός Κάστα, βασιλέως Αιθιοπίας, καί προγονής ©α
ρακά βασιλέως τής τε άνω χώρας καί τής κάτω, καί πά- 
σης Αιθιοπίας, καί διά ταϋτα  τριπλώς κληρονόμου έπί τών 
στεμ.μ.άτων καί θρόνιυν τών περί ών δ λόγος χωρών, δ σύζυγός 
της Ψ'αμμ.ήτιχος δ Α' άντί νά χρονολογή τά έτη τής βασιλείας 
του μ.ετά τήν διετή άναρχίαν καί δεκαπενταετή δωδεκαρχίαν 
άπό τής εις τον θρόνον πραγματικής άναβάσεώς του, άριθμ.εΐ 
αυτά αμέσως μ.ετά τόν θάνατον τοϋ ©αρακά, άμα τή έν όνόματι 
τής Σεφινάπιδος κηδεμονική κυβερνήσει τής Άμενιρίτιδος, θεω- 
ρουμένης προμ.ήτορος τής ιδίας αύτοϋ Κ7' Σαΐτιδος δυνα
στείας.

Έν τώ  Άμμωνείω τών Θηβών εύρέθη πρός τοΐς άλλοις καί 
σύμπλεγμα ειδωλίων τριών έπί μ.ιάς καί τής αύτής τετραγώνου 
βάσεως, δλοσφυρήλατα πάντα έκ χρυσοϋ καθαροϋ, μικρόν μέν 
αλλά τιμ.αλφές καλλιτέχνημα, παριστών τήν άποθέωσιν τοϋ βα- 
σιλέως Όσόρχοντος έκ τής ΚΒ' Βουβαστίτιδος δυναστείας, καί 
αποτελούν τό θαυμ.ασιώτερον τών κειμ,ηλίων τής ιδιωτικής τοϋ 
έν Αλεξάνδρειά φιλάρχαιου Ίωάννου Αημ.ητρίου Αιγυπτιακής συλ
λογής, δ μ.έχρι τοϋδε όλίγιστοι γινώσκουσι, καί τοϋ όποιου τάς 
έπιγραφάς πρώτος έγο» νϋν δημ,οσιεύω έν μ,εταφράσει. Έν μ.έσω 
τής βάσεως κάθηται δ βασιλεύς Όσόρχων ό Β' έν σχήματι τοϋ 
θεοΰ Όσίριδος Όννώφριος έπί στήλης έκ λίθου πολυτίμου κυανοΰ, 
φερούσης τήν έπιγραφήν. «Ό βασιλεύς τής άνω τε καί κάτω χώ- 
»ρας, κύριος τών δύο χωρών, ΗΛΙΟ£ ΦΥΛΑΞ ΤΗ€ ΔΙ-
»ΚΑ!0£ΥΝΗ£ ΚΥΡΩΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΑΜΜΩΝΟ*, υιός
»Ίΐλίου, ΦΙΛΑΜΥΙΩΝ ΟΣΟΡΧΩΝ». Εκατέρωθεν ϊστανται
αί δύο θεαί άδελφαί ’Ίσις καί Νέφθυς. Ή έπί τής κάτωθεν έπι
φανείας τής βάσεως έπιγραφή είνε έγγεγλυμμένη έν τρισίν έπιμή- 
κεσι τετραγιόνοις* τούτων τό μ.έν έκ δεξιών είνε έφθαρμένον, τδ  
δέ έξ αριστερών φέρει τούς βασιλικούς τίτλους* « Ό υιός τοϋ Ήλίου, 
»κύριος τών διαδημάτων, δ ΦΙΛΑΜΜΩΝ ΟΣΟΡΧΩΝ, βα- 
»σιλεύς τ*7,ς τε άνω χώρας καί της κάτω, κύριος τών δύο χωρώνΤ
»ΗΛΙΟ* ΦΥΛΑΞ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΥΡΩΘΕΙ!
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»ΠΑΡΑ Τ Ο Υ  ΑΜΜΩΝΟ* ». Το έν [Λ£σω τετράγωνον δι^- 
pv)Toci εις τέσσαρας ε7Π(Λ7)χ.εις xcti κάθετους στι^ους5 οιτινες άνα- 
γινώσκονται ώς έξής* «Τά δε λέγει ’Όσιρις Όννώφρις* Δίδωμι 
» ζ αΓς δύο χώραις σου πανηγ’Λρείζ πολ^λας και μεγαλ.ας At- 
»δω[λΐ ταΐς δύο χώραις σου κράτος πολέμου και νίκην έν παντί* 
»Αίδωμι ταΐς δυο χώραις σου ετη πολλά, καθαπερ [τά ετη] του 
»Ήλίου Ά,θώμ.» Ό Όσόρχων ούτος, δεύτερος του ονόματος, και 
τέταρτος τήν διαδοχήν βασιλεύς της ΚΒ' Βουβαστιτιδος δυνα
στείας, άναφέρεται και έν στηλγ τινί έκ του Σαραπείου, νυν άπο- 
κειμένη έν Λούβρο των Παρισιων και δημοσιευθεισ"/) παρα τού ευ- 
ρετοΰ αυτής M ariette, καθ’ ην 6 περί ου 6 λόγος έν τή στηλν) 
ίεοός βοϋς ’Ά π ις έτελεύτησεν έν ετει εικοστό τρίτο της βασι
λείας Όσόρχονος του Β', καί έτάφη έπιμελεία του βασιλόπαι- 
δος διαδόχου του στέμματος Σεσόγχιος, νομαρχοΰντος τότε έν 
Μέμφει.

Έν το  πρός Λιβύην μέρει των Θηβών ησαν τά ιερά των βα
σιλέων καί τά κενοτάφια αυτών μνημεία, ΜΑΜΕΝΝΟΥ κα~ 
λούμενα αίγυπτιστί, καί έλληνιστί «Μ ειινό ΐεια  », έν ω αί 
πραγματικαί υπόγειοι καί λαβυρινθοειδεΐς αυτών ταφαί ησαν έν 
τή άπιοτέρω έ'τι πρός δυσμάς υπό τους έκεΐ γηλόφους καί πετρώ
δεις βουνούς κειμένα) νεκροπόλει, τώ καλουμένω Άμένθει. Περί 
τά  Μεμνόνεια ταϋτα, καί μάλιστα πρός νότον, έν τή τότε ΡΑ- 
ΖΑΜ αίγυπτιστί, καί έλληνιστί « Πάση/uç » καλούμενη 
κιόμτι, όπου νΰν τό ycopiov Μεδίνετ-’Άβου, κατώκουν οί ένταφια- 
σταί, οί κατά τούς Αιγυπτίους ((K oJyô ra i»  ονομαζόμενοι 
(ΚΩ-ΑΛΧΑΤΟΥ, η τοι έργολάβοι ταφών, άπό τού ΑΛΧΑΙ
αί ταφαί) μετά γυναικών καί παιδίων, ο'ίτινες λαμβάνοντες τά  
νεκρά σώματα παρά τών συγγενών παρεσκεύαζον αυτά διά τα -  
ριχεύσεως, καθαίροντες τά έντόσθια καί πληρούντες τάς κοιλίας 
ρητινωδών υλών, θυμιαμάτων καί μύρων πρός πολυχρόνιον τή- 
ρησιν καί ευωδίαν, έπεμελοϋντο δε καί τά περί την κηδείαν καί 
ταφήν, λαμβάνοντες παρά τών οικείων τού τελευτησαντος την 
πληρωμήν τής δαπάνης κατά πριν διομολογηθείσας συμφωνίας, 
πρός δέ τούτοις δωρήματα διάφορα εις είδη καί χρήματα διά τό
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μετά ταϋτα πρός έξακολουθητικήν τών τάφων τήρησιν καί έπι- 
μέλειαν, και τάς τελετάς τών κατά καιρούς μνημοσύνων. Οϋτω 
το επιτήδευμα τών Κολχυτουν ήτο τά μάλιστα προςοδοφόρον, 
ιδία δέ όταν προέκειτο ταφή πλούτο καί δυνάμει ά'λλοτε έν 
τώ βίω προεχόντων νεκρών, καθ’ ήν ή κηδεία έγίνετο πολυτελε- 
στάτη καί εδαπανώντο τάλαντα άργυρίου. Μέχρι τού νυν σεόζε- 
τα ι πληθύς δημοτικών καί έλληνικών παπύρων άπό τών χρόνων 
τών Πτολεμαίον, φακέλους συναρτίζοντες δικογραφίας κατά δυς- 
τροπούντων συγγενών τινων έκ τών θανόντων καί ταφέντων πρός 
απολαβήν προσυμφουνηθεισών κηδείας δαπανών, καί έν τοΐς έγ- 
γράφοις αύτοΐς γίνεται πάντοτε λόγος περί τών Κολχυτών, ώς 
«τών έν τώ άπό νότου μέρει περί τά  Μεμνόνεα» (πάπυρ. Βερολί
νου.) ή «έν τή Λιβύτ] του περί Θήβας έν τοΐς Μεμνονείοις», ή ώς 
άνθρώπιυν «έκ τών άπό νότου καί λιβός τής Αιός πόλεως.» (πά
πυρ. Τωρίνου.). (ΆχοΛουθεΐ)
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ΓΕΝΌΜΕΝΑ (*).

Συμπληρωθεντος προ μικρού του ένιαυσίου χρόνου τής έμής 
πρυτανείας, εμφανίζομαι ένωπιον υμών, Κύριοι, όπως έκτελέσω 
κατά τάς διατάξεις τού νόμου τό έσχατον τής πρυτανείας ταύ- 
της καθήκον, διερχόμενος διά λόγου τό χρονικόν τούτο διάστη-

(*) Ίχΐ τού μηνος Οκτωβρίου γενομένης τής έπισήμου έγκαταςάσεως 
τών τού Πανεπιστημίου νέων αρχών, αΐτινες άνέλαβον ήδη κατα νόμον 
άπο τής α του σεπτεμβρίου μηνος την διοίκησιν του πανδιδακτηρίου τού
του, ανεγνωαθη υπό μέν του κυρίου Καστόρχη ή άμέσο)ς Ιπομένη 
εκΟεσις περι τών κατα την πρυτανείαν αυτού έν τώ Πανεπιστημίιρ άπό 
ά σεπτεμβρίου 1871 μέχρι τής 31 αύγούστου 1872  γενομένων, ύπό δέ 
τού νεου πρύτανεως κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου λόγος περί τών Πανεπι
στημίων τής ’Αγγλίας.
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„.α, καί άναζϊΐτών τ ί  έν «ώτ<5 Ιπράχίτ, χαί έγένετο έν τώ  Πανε- 
x«¡ τ ί  τών δεέντων ενεχα ¡οχυρών Μ γ»ν ίέν  έςετε-

λέσθη. ,
ΊΙ υπό τού νόμου επιβαλλόμενη έκάστφ πρυτάνει εκτελεσις

τού καθήκοντος τούτου σκοπεί κατ’ εμέ ούχί τήν έξασφάλισιν 
άπλώς τών τού Πανεπιστημίου συμφερόντων διά της ουτω δη
μοσία διδόμενης ευθύνης* διότι άναθέμενος δ νομοθέτης τήν δια- 
y είρισιν τών του Πανεπιστημίου εις δεκαμελές συμβούλων, εκ 
τών αρχαιότερων συνήθως καί έμπειροτέρων έν τώ διοικειν τά  
του Πανεπιστημίου καθηγητών συνιστάμενον, έξησφαλισεν αυτα  
όσον εδει ίκανώς. ΊΙ τού νομοθέτου πρόθεσις άπέβλεπε και εις 
τούτο έ'τι, όπως διά τής έκθέσεως ταύτης, εύθυς μέν νϋν ούτω 
δημοσία γινομένης, καί ένώπιον ακροατηρίου περιλαμβάνοντος 
άπάσας σχεδόν τάς τής πολιτείας άνωτέρας άρχάς και σύμπαν- 
τας τούς τής έπιστήμης λειτουργούς, ύστερον δε δια τής εκτυ- 
πώσεως ταύτης καί αποστολής εις άπάσας σχεδόν τάς χωράς, 
οπού «Έλληνες καί φίλοι τής ελληνικής παιδείας, γνωστοποιήται 
κατ’ ένιαυτόν πάσιν ή τε έπιστημονική καί υλική τού πανελλη
νίου τούτου καθιδρύματος κατάστασις καί ή χρήσις τών χρημα
τικών τούτου μέσων, ά ή τε Κυβέρνησις πρός συντήρησιν αυτού 
αφειδώς χορηγεί καί ή τών απανταχού φίλων τής τού έθνους 
ημών παιδείας έλευθεριότης άφθόνως επιδαψιλεύει αυτω.

Διά τής έκθέσεως ταύτης δίδεται άφορμη και εις αυτο το Πα- 
V£7TtGTTi[7.tov5 ώς ηθικόν Tŵ Ógcotcov, υμ εις τους φίλους αυτου τταν- 
τας νά γνωοίζιοσι την έν τ*?, ττροόδο) του χρόνου κατάστασιν αύ- 
του* γινομένης ουτω φανερας της ^ε ττροκοττης αυτου ζτ:ι τα  
κρείττω, οτε τοιαύτη υπάρχει, καί τών έλλείψεων και νέων άπαι- 
τήσεων ή αναγκών αυτού, εις ών την διορθωσιν και θεραπείαν 
επικαλείται τήν προσοχήν πάντων τών δπωςδήποτε δυναμένων 
καί θελόντων νά έλθωσιν εις έπικουρίαν. Ούτω κατωρθωσε μέ
χρι τοϋδε νά προςελκύσνι υπέρ πολλών αυτού αναγκών ού μόνον 
τής Κυβερνήσεως τήν μέριμναν, άλλά καί τών φίλων τής παι
δείας Ελλήνων καί φιλελλήνων τήν μεγαλοδωρίαν.

Γνωστόν ότι άπό τής ίδρύσεως τού Πανεπιστημίου, τή 1 4
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α/.ριλιου 1 8 3 7 , αυτη ή Κυβέρνησις άνεδέχθη κατά νόμον τήν 
συντήρησιν αυτού, μέχρις ού καταστή τούτο ικανόν νά συντη- 
ρήται έξ ιδίων κεφαλαίων. Αυτή ή Κυβέρνησις έχορήγει έξ αρ
χής καί σήμερον έ’τ ι χορηγεί άπασαν τήν άπαιτουμένην δαπάνην 
εις μισθοδοσίαν τών καθηγητών, άνερχομένην νυν εις 2 5 0 ,0 0 0  
δραχμάς περίπου κατ’ έτος. Αυτή έχορήγει μέχρι χθές καί ά λ 
λα άναλώματα πρός τήν πρώτην σύστασιν καί τόν πλουτισαόν 
και συντήρησιν τών του Πανεπιστημίου έπιστημονικών συλλο
γών καί προςαρτημάτων. ’Εντεύθεν τό έπί 35  έτη, όσα αριθμεί 
δ βίος τού Πανεπιστημίου, ύπό τής Κυβερνήσεως χορηγηθέν υπέρ 
τού Πανεπιστημίου καί τών έπιστημονικών τούτου συλλογών 
χρηματικόν ποσόν ανέρχεται κατά μέσον όρον εις τά  οκτώ έκα- 
τομμύρια δραχμών, διότι έν άρχή δέν έδαπάνα τοσαϋτα οσα νυν.

’Αλλά πρός άξιοπρεπή συντήρησιν τού Πανεπιστημίου, πρός 
εκπλήρωσιν ακριβή καί εύσυνείδητον τού επιστημονικού αυτού 
προορισμού, απαιτούνται πλήν τής μισθοδοσίας τών διδασκόν
των και άλλα πολλά. Ταΰτα δέ, έν οσω τό Πανεπιστήμιον ήτο 
έν τή πρώτη άναπτύξει αυτού, ήσαν μικρά καί ολίγα, άνάλογα 
πρός τόν αριθμόν τών τότε διδασκόντων καί διδασκομένων* καί 
ως τοιαϋτα έχορηγοΰντο, ώς είρηται, παρά τής Κυβερνήσεως. 
Ά λ λ ’ ή δσημέραι μετά τής αύξήσεως τού αριθμού τών διδα
σκόντων και διδασκομένων προβαίνουσα τής διδασκαλίας άνά- 
πτυξις προεκάλεσε πολλάς καί διαφόρους δαπάνας, εις ών τήν 
έξοικονόμησιν έδέησε νά έπικαλεσθή τήν συνδρομήν τών δμογε- 
νών καί τών φίλων τής έλληνικής παιδείας. Τούτο δέ έγένετο 
ουχι̂  άλλως ή διά τών ένιαυσίων έκθέσεων τού Πανεπιστημίου, 
έν αις γνωστοποιείται πασιν ή' τε κατάστασις καί αί άνάγκαι τού
του. Ουτω συνελέγη τό εις οικοδομήν τού καθιδρύματος τού 
Πανεπιστημίου άναγκαίον ποσόν. Ούτως ήρξατο καί διηνεκώς 
πλουτίζεται ή τε δημοσία καί ή τού Πανεπιστημίου ιδιαιτέρα βι
βλιοθήκη, και αί πολλαί τούτου έπιστημονικαί συλλογαί. ’Εκ 
συνδρομών καί κληροδοτημάτων συνέστη τό νΰν ύπάρχον χρη
ματικόν κεφάλαιον τού Πανεπιστημίου καί πάσα ή τούτου πε
ριουσία, άφ’ ής συντηρούνται καί άφθόνως πλουτίζονται ήδη αί

16*
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επιστήμονα«! αύτοϋ συλλογαί, και άφ’ ής λαμβάνονται πολλά! 
άλλαι δαπάναι άναγκαΐαι εις τήν διδασκαλίαν, άνερχόμεναι νϋν
εις δεκαπέντε μυριάδας δραχμάς.

Τοιοΰτος λοιπόν ό σκοπός και τοιαϋτα τα αποτελέσματα τής 
Οπό τού νόμου έπιβαλλομένης έκάστω πρυτάνει λογοδοσίας. Τή 
διατάξει λοιπόν τοϋ νόμου έπόμενος θέλω εκθέσει σήμερον έν τή 
δυνατή συνάψει τήν ένιαύσιον ιστορίαν τοϋ Πανεπιστημίου. Ά ρ- 
-/όμενοςδέ άπό τών φοιτητών, ώς άπό τοϋ σκοπού δι’ 8ν ίδρύθη 
τό Πανεπιστήμιον, μεταβιβάζω τόν λόγον εις τούς διδασκά
λους τούτων, είτα εις τά  δι’ ών γίνεται η διδασκαλία μ.εσα, 
ένθα εσται λόγος περί παντός είδους έκτάκτων και τακτικών 
άναλωμάτων, εις είκοδομάς, εις πλουτισμόν τών έπιστημονικών 
συλλογών, εις βοήθειας τών προςαρτημάτων τοϋ Πανεπιστημίου 
και άλλων τοιούτων χάριν τής έπιστήμης και τής διαδόσεως τών 
έλληνικών γραμμάτων γενομένων* τελευταΐον εις τά  άφ’ ών ή 
διδασκαλία, ένθα περι τακτικών και έκτάκτων τοϋ Πανεπιστη
μίου προςόδων, περι νεων κληροδοτημάτων και δωρεών, και π=.ρι 
συίΛ7τά(Γ/ις τνίς ττεριουαιας του Π(χνε7ΤΚ7Τ7[/.ιοι> χινητης '/.cci ccx.i- 
νητου, xoct ττερι ά̂ λ̂ ων tlvcov εις το Π<χνεττΐ(7τη[Λΐον άναφοραν
έχόντοον.

’Αλλά πριν ή εις τήν άκριβή περι πάντων τούτων έ'κθεσιν προ- 
βώ, άναγκαΐον φαίνεται μ.οι νά ειπω έν όλιγοις, οτι κατα το 
ήδη λήξαν άκαδημαϊκόν έτος τά  τοϋ Πανεπιστημίου, προέβησαν 
τήν τακτικήν και συνήθη αυτών πορείαν, ούδενός παρεμ-πεσόντος, 
οπερ ήδύνατο και κατ’ έλάχιστον νά παρεμποδίση τήν έπί τά  
πρόσω και τά κρείττω πρόοδον αύτοϋ. Αιότι οί μέν καθηγηταί και 
ύφηγηταί και οί τοϋ γραφείου πάντες υπάλληλοι έπεδείξαντο καί 
τό έτος τοϋτο τήν συνήθη αύτοΐς προθυμίαν περί τήν εύσυνείδητον 
έκπλήρωσιν τοϋ άνατεθειμένου ένί έκάστω αύτών καθήκοντος, oí 
δέ φοιτηταί παρέσχον δείγματα έπιμ.ελείας καί άγωγής έμ.πρε- 
πούσης εις ακαδημαϊκούς πολίτας* ίόστε ούδ’ έπ’ έλάχιστον διε- 
ταράχθη κατά πάν τό χρονικόν τής έμής πρυτανείας διάστημ.α 
ή προς άλλήλους άγάπη καί αρμονία καί ή πρός τούς διδάσκον- 
ας πειθαρχία. Τά τοϋ Πανεπιστημίου οικοδομήματα έπηυξήθη-
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σαν διά προςθήκης νέου χημείου καί εύρυχωροτάτου φυσιογραφι- 
κοϋ μουσείου καί ιδιαιτέρου τής άστυκλινικής καταλλήλου κ α 
ταστήματος' ών τό μ.έν χημεΐον, θεμελιωθέν έπί τής προτέρας 
πρυτανείας, έξετελέσθη έπί τής έμ.ής, τά  δέ τοϋ μουσείου καί τής 
άστυκλινικής οίκοδομ.ήμ.ατα, άγορασθέντα περί τά  τέλη τής 
προτέρας πρυτανείας χρήμ.ασι τοϋ Πανεπιστημίου, διεσκευάσθη- 
σαν έπί τής έμής καί, καλλιτεχνικώς διακοσμηθέντα έ'σω καί έξω, 
παρεδόθησαν ήδη τέλεια εις έκπλήρωσιν σπουδαίων τής διδα
σκαλίας καί έπιστήμης αναγκών. ’Επί τούτοις δέ άνευρέθη καί 
άξιοπρεπώς ηύπρεπίσθη εύρυχωρότατον δωμάτιον, μ.έλλον νά 
χρησιμεύση είτε εις άναγνωστήριον τών καθηγητών, είτε πρός τάς 
συνεδριάσεις τής Συγκλήτου. Καί ή τοϋ Πανεπιστημίου πλατεία 
έσχε τέλος τό καλλιτεχνικόν αυτής σχέδιον, οπερ είχε παρα
σκευάσει προ έτών δ τοϋ Πανεπιστημίου άρχ ιτέ'/.των κ. Χάνσεν 
σύμφωνα τώ ρυθμ,ώ τούτου καί τής παρακειμένης αύτώ Σιναίας 
’Ακαδημίας. Πάσα δέ ή εις ταϋτα γενομένη έκτακτος δαπάνη 
ουδεμααν έλάττωσιν έπήνεγκεν εις τήν περιουσίαν τοϋ Πανεπι
στημίου, διότι διά νέων δωρεών καί κληροδοτημάτων άνεπλη- 
ρωθη το δαπανηθέν ποσόν' τών τακτικών μόνων πόρων τής προςο- 
δοφόρου περιουσίας τοϋ Πανεπιστημίου έπαρκεσάντων εις τάς 
συνήθεις τής διδασκαλίας και τοϋ πλουτισμ.οϋ τών έπιστημονικών 
συλλογών δαπάνας καί εις βοήθειας διδομένας εις υποτρόφους 
καί καθηγητάς καί εις άλλα τ ι νά άναλώματα, ώς ό έν τέλει τής 
έκθέσεως ταύτης προςαρτώμενος ισολογισμός πείθει πάντα.

Πολλαί πρός τούτοις άπόπειραι έγένοντο πρός βελτίωσίν τ ι-  
νων εις τήν διδασκαλίαν άναφερομένων καί τήν έπιστημονικήν 
τελειότητα τοϋ Πανεπιστημ.ίου* τά πλεΐστα όμως τούτων έμει
ναν έν σχεδίω άπόπειραι, διότι ή έκτέλεσις αύτών άπήτει τήν 
σύμπραξιν τής Κυβερνήσεως καί τής Βουλής' άλλ ’ ή μέν Βουλή 
διαλυθεισα καί εντός τοϋ έτους συνελθοϋσα έκ νέου, μόλις 
ήδυνήθη νά έξελέγξν) τάς τών ιδίων αυτής μ.ελών έκλογάς, 
αί δέ πρός τήν Κυβέρνησιν ένέργειαι τής πρυτανείας εις ούδέν 
αποτέλεσμα ήτο δυνατόν νά καταλήξωσι διά τήν αλλεπάλληλον 
διαδοχήν τών τής παιδείας υπουργών, ών τέσσαρες έν τώ  ένιαυ-
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τώ  τής πρυτανείας ταύτης άνέβησαν καί κατέβησαν τήν υπουρ
γικήν έδραν. Έν τοιαύττι λοιπόν άστασία αδύνατον να πράξτι 
άλλο τ ι ή πανεπιστημιακή άρχή ή ο,τι άπ’ αυτής μόνης έξαρτά- 
ται. Εύχόμεθα ό διάδοχος ημών να ήναι ευτυχέστερος κατά τούτο.

I.
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Περί φοιτητωκ.

Κατά τό παρελθόν ακαδημαϊκόν έτος ένεγράφησαν εις τούς 
φοιτητάς του Πανεπιστημίου νέοι 2 8 4 , άνενέωσαν δέ τά είςιτή- 
ρια των έκ τών παλαιών 955" ώστε οί έπί τής έμής πρυτανείας 
φοιτηταί ήσαν πάντες 1239 .

Κατά σχολάς διαιρούμενοι ούτοι άνήκουσιν εις τήν σχολήν τήν
τό δε 1 8 7 0 — 1 8 7 1

θεολογικήν νέοι 6 παλαιοί 2 4 =  3 0  9-| - 1 7 =  2 6
νομικήν » 1 0 3  » 4 i 1 =  54  i 1 3 2 —J - 4 9 0 =  622
ιατρικήν , 1 0 8  » 3 6 8 =  476  1 2 3 + 3 0 0 =  4 2 3
φιλοσοφικήν » 5 2  » 7 6 =  12 8  3 7 +  8 3 =  12 0
ί ’ς τό φαρμακευ
τικόν τμήμα » 1 5  » 4 6 =  61 1 9 +  3 4 =  53

2 8 4 +  955^ = 1239  3 2 0 + 9 * 2 4 ^  1 2 4 4
Παραβάλλοντες τούς τών δύο τελευταίων έτών αρχαίους καί 

νέους φοιτητάς, βλέπομεν οτι οί έπί τής έμής πρυτανείας κατά  
πρώτον εγγραφέντες είσι 36  όλιγώτεροι τών τής προτέρας πρυ
τανείας, οι δέ έκ τών παλαιών άνανεώσαντες τά  είςιτήριά των 
31 πλειονες τών τής τού προκατόχου μου* ώστε οί έπί ταύτης 
ήσαν μόνον 5 πλειονες.

Αλλο παρατηρησεως αξιον επι τών δύο τελευταίων πρυτα
νειών είναι ότι ό τών τής νομικής σχολής φοιτητών αριθμός ήλατ- 
τώθη κατά 7G έπί τής δευτέρας, ηυξησε δέ ό του τής θεολογι- 
κής, ιατρικής, φιλοσοφικής και τού φαρμακευτικού τμήματος.

Κατα τάς πατρίδας η χώρας, όθεν όρμώνται, έξεταζόμενοι 
οί έπι τής έμής πρυτανείας φοιτηταί άνήκουσιν εις μέν τήν έν- 
τός Ελλάδα νέοι 2 0 6  καί παλαιοί 804 , πάντες 1 ,0 1 0 , εις δέ 
τήν έκτος νέοι 78 , παλαιοί 15 1 , πάντες δμοΰ 2 2 9 .

Κατατάσσοντες δέ τούτους πάντας, τούς τε ήμεδαπους και 
αλλοδαπούς, κατά τάς πόλ.εις και χώρας αυτών, ποριζομεθα τα
έξής έξαγόμενα.

Έν πρώτοις βλέπομεν ότι δ άριθμός τών έκ τής αλλοδαπής 
δρμωμένων μόλις άνέρχεται εις τό πέμπτον τού ολου αριθμού 
τών φοιτητών, έν ω έπί τής ά καί β' δεκαετίας τού Πανεπιστη
μίου ήτο μ.είζοιν ή ίσος σχεδόν τού τών ημεδαπών" έπι δε τής 
τελ.ευταίας δεκαετηρίδος ή'ρχισε νά έλαττώται η μάλλον νά μέ
ν/) στάσιμος, έκείνου αύξάνοντος.

Τού φαινομένου τούτου αίτια εισί ά) ή τής Έπτανήσου ένωσις 
μετά τής έλευθέρας Έλλ.άδος" διότι άπό τού 1 8 6 3  οι έντεΰθεν 
έρχόμ.ενοι κατατάσσονται εις τούς ημεδαπούς* β') ή καταργησις 
τής τών αλλοδαπών έπιτροπής, ήτις διά λ.όγους ευεξήγητους έπιει- 
κώς πάνυ φερομένη, μετά βραχεΐαν έξέτασιν κατέγραφεν εις τους 
φοιτητάς, καί μή άρκούντιυς παρεσκευασμένους διά την έν τώ  
Πανεπιστήμιο) διδασκαλίαν. ’Έκτοτε όμως καταγραφονται εις 
τούς φοιτητάς μόνοι οί φέροντες απολυτήρια τών έν άλλοδα- 
πή καλ.ώς κατηρτισμένων γυμνασίων.

Εις τούς λόγους τούτους δυνατόν νά προςτεθή ώς τελευταίος 
καί ή προτίμησις παρά τινων άλλοδαπών τών τής έσπεριας Ευ- 
ρώπης Πανεπιστημίων" διότι παρατηρεΐται οτι έκ Κωνσταντινου
πόλεως, ένθα ζώσι περί τάς 3 0 0 ,0 0 0  δμογενεΤς, μόλις φοιτώσιν 
εις τό ήμέτερον Πανεπιςήμιον 15  φοιτηταί, έξ Άδριανουπόλεως, 
έχούσης 7 0 ,0 0 0  έκ τών ήμετέρων, φοιτώσι 4 μόνον, έκ δέ Σμύρ
νης, έχούσης περί τάς 8 0 ,0 0 0  έλλ.ηνικού πλ.ηθυσμοϋ, εις μόνος 
υπάρχει έν τώ Πανεπιστημίω φοιτητής. Έκ δέ ’Αλεξάνδρειάς καί 
Κάιρου καί άλλων πόλεων, όπου πολυάριθμοι "Ελληνες, ουδεις* 
Τούτο δέ καθ’ ήμας είναι άξιοσημείωτον. Καί έπειδή αιτία δέν 
είναι έλλειψις φιλωμαθείας καί σχολείων, διότι έν τοιαύταις πό- 
λεσι καί πλεΐστα σχολεία ΰπάρχουσι, και οί εν αυτοΐς "Ελλ/ηνες 
έξ ίσου τοΐς λ,οιποΐς είσι φιλομαθείς, ανάγκη οί περι τού ήμετερου 
Πανεπιστημίου μεριμνώντες νά άνεύρωσι τάς αιτίας, δι’ άς οί έκ 
τών πόλεων τούτων όρμώμενοι φοιτηταί δέν προτιμώσι τό ελ
ληνικόν Πανεπιστήμιον, καί εί δυνατόν νά θεραπεύσωσιν αύτάς
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κατά μικρόν, όπως μη έκ τούτων ζημιώνται οί νέοι καί ή ελληνική 
παιδεία. Διότι νομίζομεν οτι μ,εταβαίνοντες ούτοι άυ.έσιυς εις τά  
τής εσπερίας Ευρώπης Πανεπιστήμια, έν οις γίνονται ευθύς δε
κτοί ευκόλως ώς ξένοι, καί ήττον παρεσκευασμένοι όντες έν τοΐς 
έγκυκλίοις μαΟήμασιν, ήττον ώφελούνται έν τή σπουδή τών έπι- 
στημών* έν ω ή εις τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον κατά πρώτον 
φοιτησις έπι τινα ετη διττώς ήδύνατο νά ήναι αύτοΐς ώφέλιαος, 
οιότικαι μάλλον παρεσκευασμένοι Οά προςήρχοντο κατ’ ανάγκην 
εις αυτό, και επ’ οόφελεια ού μικρά Οά ήκουον τά  της επιστήμης 
πρώτα μαθήματα, έν τή μητρική αύτών γλώσστ) διδασκόμενοι’ 
μεΟ’ 8 ήδύναντο ν’ απέρχονται καί εις τά τής Ευρώπης Πανε- 
πιστ/)μια επι τινα ετη προς άποπεράτωσιν τών έπιστημονικών 
αύτών σπουδών.

Έκ δέ του συγκριτικού πίνακος τών έκ τής έντός Ελλάδος 
όρμωμένων φοιτητών γίνεται δήλον οτι πολλαί πόλεις καί χώ- 
ραι ή ουδόλως ή μικρόν μόνον ήσθάνθησαν τήν ύπαρξιν τού Πα
νεπιστήμιου- διότι έξ αυτών ή όλιγοι ή ούδένες νέοι φοιτώσιν εις 
αυτο. Οσον δε καθ’ ημάς η έν τοΐς γράμμασι μόνοις άφοσίωσις 
απαντων τών νέων πολεώς τίνος και χώρας είναι ούχί εύάρεστον 
ως προς την πατρίδα, διότι το συμφέρον ταύτης άπαιτεΐ τήν 
σύγχρονον ένασχόλησιν τών πολιτών εις τά γράμματα καί τάς 
τεχνας και την βιομηχανίαν, τοσούτο λυπηρόν φαινόμ,ενον είναι 
άλλων χωρών οί κάτοικοι νά μένωσιν ολως άμοιροι έπιστημονι- 
κής παιδείας.

Ο έν τοΐς γραμμασι πλεονασμός οΰτος παρατηρεΐται έν Ναυ- 
πλια, ήςτίνος πόλεως οί μέν ολοι κάτοικοι ανέρχονται εις 8 ,5 4 3  
κατά τήν νεωτάτην άπαρίΟμησιν τών τής Ελλάδος κατοίκων,οίδέ 
νυν ές αυτής εις τό Πανεπιστήμιον φοιτώντες εις 4 0 - έν Πάτραις, 
όΟεν φοιτώσιν εις τό Πανεπιστήμιον 53, έν Χαλκίδι καί άλλαις πό- 
λεσιν. ΊΙ δ’ έ'λλειψις φαίνεται εις χώρας πρό πάντων κατοικουμέ- 
νας ύπό Πελασγών ’Αλβανών* διότι έκ πολλών δήμων τής ’Α τ 
τικής καί Βοιωτίας, ’Αργολίδας καί άλλων τινών, κατοικουμένων 
Οπό τοιούτων, όλίγιστοι φοιτηταί ύπάρχουσιν έν τώ  Πανεπιστη- 
μίφ. Όλίγις-οι ώςαύτως καί έξ έκείνων τών χωρών τής Ελλάδος,
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εις άς δέν ειςέδυσαν τά  καλά τού πολιτισμού, ή οί κάτοικοι αύ
τών ζώσι καί νυν ετι έν μεγάλτι απορία καί στερήσει^ διά λόγους 
γνωστούς* οίον τής ’Ακαρνανίας, τής Μάνης, τής Νάςου και άλ
λων. Είκάζομεν δ’ έκ τούτου οτι καί ή δημοτική έκπαίδευσις εις 
τάς χώρας ταύτας είναι παρημελημένη, οπερ χείριστον καί ουδό
λως πρέπον εις Κυβέρνησιν άκρως έλευθεριάζουσαν καί δημοτι
κήν. ΊΙ Έρμούπολις καί ο Πειραιεύς τουναντίον τηρούσι τό μέ- 
τρον διά τήν έν αύταΐς άνάπτυξιν τής βιομηχανίας καί τού έμ- 
πορίου, τρεπομένων τών νέων καί εις ταύτα, ούχί δέ εις τάγράμ-

ματα [/.όνον.
Περί δέ της έν γένει ανωτέρω δηλωθείσης αύξήσεως του άριθ- 

μού τών ημεδαπών φοιτητών, συγκριτικώς πρός τούς έκ τής άλ- 
λοδαπής καί τούς τών προτέρων έτών, παρατηροΰμεν οτι αύτ/ι 
προέρχεται έν μέρει [/-έν έκ της συστάσεως πολλών νέων γυμνα
σίων, άτινα πάντα παρασκευάζουσι τους ειςαυτα φοιτώντας προς 
την σπουδήν τών έπιστημών* έν ¡/-έρει δέ, καί ϊσως κατά τό 
πλειστον, και έκ της ευκολίας δι’ ής δίδονται τά  άπολυτήρια 
πάσι τοΐς εις τά γυμνάσια ταύτα  φοιτησασιν έπι τετραετίαν. 
’Επειδή δέ ή ευκολία αύτη καθ’ ημάς είναι έπιζήμιος ού μόνον 
εις τούς νέους, άλλ’ έ7τι μάλλον εις την πατρίδα, διότι ταυ την 
βλάπτει ή ήμιμάθεια μάλλον ή ή αμάθεια, κρίνομεν άναγκαιον 
νά έπιστήσωμεν έν τούτω την προσοχήν τής Κυβερνήσεως και 
τών γονέων καί τών διδασκάλων.

’Άνπαραβάλωμεν τό εξαγόμενον τούτο τής τώνήμεδαπών φοι
τητών έγγραφής κατά τό ήδη λήξαν ακαδημαϊκόν έτος πρός τα  τής 
τελευταίας δεκαετηρίδος τού βίου τού Πανεπιστήμιου, παρατη- 
ρούμεν ότι οί τού λήξαντος έτους φοιτηταί ύπερβαίνουσι μικρόν η 
είσίν ισάριθμοι πρός τούς τών πρό τούτου δέκα έτων. "Αν δε παρα- 
βάλίομεν πρός τά τών δύο πρώτων δεκαετηρίδων, βλεπομεν με- 
γάλην τήν διαφοράν’ διότι από τής ίδρύσεως τού Πανεπιστήμιου 
μέχρι τής 10  Οκτωβρίου τού 1 8 0 2  ή τού αριθμού τών φοιτη
τών τούτων έτησία αΰςησις έβαινεν δμαλώς, προςτιθεμενουν κα
τ ’ έτος ολίγων δεκάδων νέων φοιτητών εις τούς τού παρελθόντος 
έτους. Ό αριθμός τών φοιτητών πάντων έν τελεί τής πρώτης
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δεκαετηρίδος του Πανεπιστημίου άνήρχετο εις 30 6 , ών οί μέν 
1 4 5  ήσαν έκ τής έσω, οί δέ 1G1 έκ τής έξω Ελλάδος. Ό δέ 
¿ν τέλει τής δευτέρας δεκαετ·/ιρίδος αριθμός των αυτών άνήρχετο 
εις 529 , ών οί μεν 3 0 8  ήσαν ημεδαποί, οί δέ 2 2 1  αλλοδαποί. 
Ό δέ μετά την οκτωβριανήν μεταπολίτευσιν αριθμός των φοι
τητών άνήλθεν ευθύς εις 90 5 , καί ό του έπομένου έτους εις 
10 8 0 , προβαίνων εφεξής εις συνεχή αΰξησιν, έν ω δ τοϋ 1 8 6 1  
έτους άριθμός μόλις άνήρχετο εις 676 . Προςετέθησαν δηλονότι 
έντός τοϋ έτους τής μεταπολιτευσεως 2 2 9 , τό δ’ έπόμενον 
έτος 404 .

Προήλθεν άρά γε ή αιφνίδια αυτη αΰξησις τοϋ άριθμοϋ των 
ακαδημαϊκών πολιτών έκ φιλομαθείας; Συγχωρηθήτω ήμΐν ν’ άμ- 
φιβάλλομεν, διότι τοιαΰτα πηδήματα δέν φαίνονται φέροντα 
λόγον άληθοϋς φιλομαθείας. Τουναντίον άναγκαζόμεθα να δμο- 
λογήσωμεν οτι ή αΰξησις αυτη προήλθε τό πλειστον έξ άλλων 
λόγων, ών αιτία είναι οΰχί ή πρός τα γράμματα άληθής αγάπη, 
άλλ’ ή σπουδή όπως οσον τάχιον διέλθωσιν οί νέοι ήμών τάς τής 
παιδείας βαθμίδας, άποκτήσωσι τα παρά τοϋ νόμου άπαιτού- 
μενα προςόντα, και δι’ αυτών είςπηδήσωσι ταχύτερον εις τάς τής 
πολιτείας θεσεις, οιαδηποτε και άν ήναι ή τούτων επιστημονική 
ικανότης. νΕχομεν δέ λόγους νάπις-εύωμεν οτι ή ύπερβολική αυτη 
τοϋ άριθμοϋ τών φοιτητών αΰξησις κατά τά  δύο εκείνα έ'τη τής 
πολιτικής ήμών ταραχής προήλθε μάλλον έκ τών ρηθέντων λό
γων και τής τότε ανωμαλίας ή έκ τής συστάσεως τριών νέων 
γυμνασίων τό 1858* διότι, έν ώ ευθύς μετά τήν μεταπολίτευ
σή εκείνην ηύςησεν ετι μάλλον δ τών γυμνασίων άριθμός, προςτε- 
Οέντων εις τά τότε υπάρχοντα 12  καί τών τής Επτάνησου καί 
τοϋ Πειραιώς, νυν οί έξ άπάντων τών 1 6 γυμνασίων τοϋ κρά
τους κατ’ έτος άπολυόμενοι μαθηταί είσί 2 0 0  έως 2 8 0 . Λυ
πηρόν όμως οτι τό κακόν δέν περιωρίσθη εις τά  δύο έκεϊνα έ'τη, 
άλλά μετεδόθη καί εις τά επόμενα καί διαρκει μέχρι τοϋδε, 
κακώς επενεργούν καί έπί τής έν τώ Πανεπιστημίω έπιστημονι- 
κής τών νέων σπουδής.

Οί έκ τών γυμνασίων καί νϋν έτι απολυόμενοι κατ’ έτος εί-
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σίν, ώς είρηται, περί τούς 2 5 0 , άριθμός ούχι μικρός άναλόγως 
τοϋ τής Ελλάδος πληθυσμού, προερχόμενος καθ’ ημάς τό πλεΐ- 
στον μέν έκ τής τών ήμετέρων νέιυν ροπής πρός τήν σπουδήν 
τών γραμμάτων, εις ά καί μόνα παρασκευάζουσιν αυτούς πάντα  
τά  τοϋ κράτους γυμνάσια* έν μέρει δέ δυστυχώς καί έκτής ευκο
λίας, δι’ ής λαμβάνουσι καί νϋν ετι άπολυτήρια πάντες οί έν 
τοΐς γυμνασίοις άκούσαντες έπί τετραετίαν μαθήματα.

Εις τήν αιτίαν τής έπιζημίου ταύτης ευκολίας ενέχονται ούχί 
οί νέοι μόνον, άλλά καί γονείς πολλοί καί ή άκηδεία τών άρχών 
καί ή τών διδασκόντων άσθένεια τοϋ άναχαιτίσαι διά νομίμων 
μέσων τήν εις τό Πανεπιστήμιον τών νέων μετάβασιν, πριν ή 
ουτοι καταρτισθώσιν εις τήν γυμνασιακήν παιδείαν και ώριμάσω- 
σιν αί διανοητικαί αυτών δυνάμεις διά τής προόδου τοϋ χρόνου 
καί τής προςκτήσεως τής άναλόγου έγκυκλιου παιδείας.

Τι δ’ έντεϋθεν συμβαίνει; Οί διδάσκαλοι, μή δυνάμενοι νά 
ίκανοποιήσωσι τόν νόμον, καθησυχάζουσι τήν εαυτών συνείδησιν, 
δίδοντες τοΐς παρ’ άξίαν άπολυομένοις άπό τών γυμνασίων άπο
λυτήρια τής έσχάτης τάξεως. Τούτου ένεκα τών εις τούς φοιτη- 
τάς έγγραφομένων προ τοϋ 18 5 8  οί πλειονες εφερον απολυτή
ριον τοϋ βαθμοϋ άριστα , Λίαν χα.ίώς, χα*ΙώςΊ όλιγοι δέ σχε
δόν χα.1ως> τών δέ άπό τοϋ έτους 1 8 6 2  φέρουσι τουναντίον 
οί πλείονες άπολυτήρια τοϋ βαθμοϋ σχεδόν· χαΛώς. Εις άπό- 
δειξιν τοϋ λόγου έστωσαν τά δύο τελευταία σχολικά έτη. Τό 
παρελθόν έ'τος παρετηρήθη οτι έκ τών 2 7 4  τότε άπο7.υθέντων έκ 
τών γυμνασίων τής 'Ελλάδος οί 1 47  έφερον άπολυτήριον βαθ
μοϋ σχεδόν χαΑώς’ οί πλείονες δηλαδή τοϋ ήμίσεως άριθμοϋ. 
Τό δέ έτος τοϋτο έκ τών 2 8 4  νέων φοιτητών φέρουσιν 1 0 2  άπο
λυτήριον βαθμοϋ σγίδόκ χαΛώς·, δ έστι πλέον τοϋ τρίτου, όλί- 
γιστοι δέ άριστα καί πάνυ καλώς. Ποιον δέ τό εντεύθεν άποτέ- 
λεσμα; Οί τοιαϋτα άπολυτήρια φέροντες έπόμενον είναι νά μή 
βαίνωσι καί εις τήν σπουδήν τών έπιστημών στερρώ τώ ποδί* 
διότι ή τούτων έκμάθησις προαπαιτεί τήν γνώσιν τής εγκυκλίου 
παιδείας, ήτις έν τοΐς γυμνασίοις μόνοις διδάσκεται καί άποκτά- 
ται, ως βάσεως, έφ’ ής εδράζεται ή ύστερον έν τώ Πανεπιστημίω
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αποκτώμενη γνώσις τής επιστήμης. Εκείνης δέ σαΟρας καί ατε
λούς ούσης, ατελής έξ ανάγκης έ'σται καί αυτη. Παρετηρήθη 
πολλάκις έπί τής τελευταίας δεκαετηρίδος οτι οί εις διδακτορι
κής έξετάσεις προςερχόμενοι μετά τήν συμπλήρωσιν τής έν τω  
Πανεπιστημίω άκροάσεως τών μαθημάτων εις τάς τρεις σχολάς, 
τήν φιλοσοφικήν, ιατρικήν καί νομικήν, πολλοί ασθενείς οντες, ή 
ολως άποτυγχάνουσί τινες, ή ονομάζονται τελειοδιδακτοι οι 
πλειονες κατ’ έπιείκειαν τών καθηγητών. Αυτό τούτο και έπι 
τής έμής πρυτανείας παρετηρήθη* διότι έκ τών προςελθόντων εις 
διδακτορικής έξετάσεις

’Εν μέν τή θεολογική σχολή δύο, ελαβον άμφότεροι τό τού 
προλύτου δίπλωμα, οπερ καί μόνον δίδει ή σχολή αύτη κατά 
νόμον τοΐς έξεταζομένοις.

Έν δέ τή φιλοσοφική σχολή δύο μέν ήξιώθησαν τού διπλώ
ματος τού διδάκτορος μέ βαθμόν Alar xaAúc, δύο τού xaAúc, 
ών ό εις μαθηματικός, τέσσαρες δέ έλαβον τό τού τελειοδιδά- 
κτου πτυχίον, καί έξ άπερρίφθησαν ώς άποτυχόντες.

Έν δέ τή νομική πέντε μέν ώνομάσθησαν διδάκτορες, άξιω- 
θέντες τού βαθμού Alar χαΑως, είκοσι πέντε τού χαΑώς, και 
τεσσαράκοντα καί εις ελαβον τό τού τελειοδιδάκτου πτυχίον, 
τέσσαρες δέ μόνον άπερρίφθησαν ώς άποτυχόντες.

Έν δέ τή ιατρική, έν ή ά'λλος βαθμός δέν συγχωρεΐται υπό 
τού νόμου νά δίδωται τοΐς έξεταζομένοις, εί μή δ τού διδάκτορος, 
διότι ό νόμος θέλει τούς ιατρούς πάντας τελείους έν τή γνιόσει 
τής επιστήμης, τριακονταδύο ετυχον τού βαθμού λίαν καλώς, 
είκοσι δέ τού καλώς, καί πέντε μόνον άπέτυχον.

Έν δέ τώ φαρμακευτικώ τμήματι έκ τών 1 5 έξετασθέντων 
14  ελαβον τό πτυχίον του φαρμακοποιού και εις άπερρίφθη.

Έκ τών ρηθέντων δύναταί τις είκασαι οτι οί μέν της φιλοσο
φικής σχολής καθηγηταί φαίνονται αυστηρότεροι έν ταΐς έςετά- 
σεσιν, οι της νομικής μάλλον επιεικείς, οί δέ της ιατρικής επιει
κέστατοι. νΑλλως ευτυχής θά ητο ή 'Ελλάς, άποκτώσα κ α τ ’ έ
τος 140  τελείους επιστήμονας άνδρας, και θά παρεΤγεν εις τον 
κόσμον μοναδικόν φαινόμενον άναλόγως του μικρού πληθυσμού
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αυτής διά τ*7(ς εις τάς έπιστημας προόδου. Τούτου δέ μη όντος, 
τό γινόμενον παρέχει καθ’ ήμας ου μόνον άθυμίαν τοις μεριμνώσι 
περί της αληθούς επιστημονικής παιδείας τού έθνους, άλλα καί 
φόβον περί τού μ.έλλοντος εμβάλλει αύτοΐς. Ά ν  τούτο έγί- 
νετο έν τοις πρώ>τοις έτεσι της τού Πανεπιστημίου ζω*7,ς, θ’ άπε- 
δίδετο εις την άτέλειαν τών τότε γυμνασίων καί σχολείων. ’Α λ
λά τότε μέν ούδέν τοιούτο έγίνετο, τουναντίον παρατηρεΐται οτι 
ή έ'κπτωσις αύτη προβαίνει καθόσον πολυπλασιάζονται τάήμέτερα 
γυμνάσια, καθόσον τάς καθηγητικάς τούτων θέσεις λαμβάνουσι 
νέοι καθηγηταί, κάτογοι επιστημονικών γνώσεων, ώς διδαχθέν- 
τες η έν τω  Πανεπιστημίω ημών η έν άλλοις Πανεπιστημάοις, οί- 
τινες καί μεθοδικώτερον καί άκριβέστερον δύνανται νά διδάσκωσι 
τούς έν τοΓς γυμνασίοις, καί καθόσον τά  διδακτικά βιβλία καί 
έν γένει τά  της παιδείας μέσα καί πολυπλασιάζονται καί βελ- 
πούνται. Καί ομοος τά  αποτελέσματα της γυμνασιακής παιδείας 
¿όνον έν μέρει έκπληρουσι τάς τών φίλων της παιδείας χρηστάς 
τροσδοκίας (α).

(α) Τινες, μικράν  ̂ ούδεμίαν γνώσιν εχοντες τών γερμανικών γ υ μ ν ά - 
σίων? καθ’ ά έκανονίσθησαν καί τα  ήμέτερα, μηδέ λαβόντες τον κοπον 
νά μάθωσιν δν τηρήται παρ’ ήμΐν ό τούτων κανονισμός έν πασι, καί 
δν ή τών μαθημάτων διδασκαλία γ ίνητα ι έν αύτοις δπως ό κανονισμός 
ορίζει, βλέποντες δέ μόνον οτι οί έκ τώ ν γυμνασίων άπολυόμενοι νέοι 
δεν εχουσι γνώσεις ίκανάς πρός έκμάθησιν έπιστημης, άπεφάνθησαν οτι 
δέον νά κατασταθώσι μεταξύ γυμνασίων καί πανεπιστημίου λύκεια, 
δπως παρασκευάζωσι κάλλιον τούς νέους διά τό πανεπιστημιον I Ά λ -  
λ’ δν καί έν τοΐς λυκείοις ή διδασκαλία γ ίνηται έπίαης άτελώς ώς έν τοις 
γυμνασίοις νυν, καί οί Ιξ αυτών απολυόμενοι δέν παρασκευάζωνται δπως 
δει εις την έγκύγκλιον παιδείαν, τότε τ ί  ποιητέον ; νά συστησωμεν κα ί 
άλλα έκπαιδευτικά καθιδρύματα μεταξύ λυκείων καί πανεπιστημίου ; 
Οί τών ήμετερων παιδευτηρίων πάσης τάξεως κανονισμοί είναι προϊόν 
μακρας καί ακριβούς καί πεφωτισμένης πείρας, ην μόνον οί Γερμανοί οί 
κανονίσαντες αυτά  ήδύναντο νά εχωσι. Πασα έν τούτοις μεταβολή και 
μετακίνησις, εις τά καίρια μάλιστα  άναφερομένη, έσται βεβαίως έπιζη- 
μιος, ώς εν άλλοις πολλοϊς Ιλάβομεν δυστυχώς τούτου πικράν πείραν. Οί 
πρόγονοι ημών παρηγγελλον καί κ α κ ό ν ε υ  κ ε ί μ ε ν ο ν  μ  ή κ ι -



Τί κατά τής τοιαύτης έπιζημίου έν τοΓς γράμμασι και τγ) πο
λιτεία ευκολίας καί άτόπου έπιεικείας ποιητέον πάντες γινώ- 
σκουσι, καί ο! των γυμνασίων καί οί του Πανεπιστημίου καθη- 
γηταί καί αυτή ή Κυβέρνησις προς τούτοις, άλλ’ ουρείς μόνος 
δύναται νά πράξ·/) τόδέον. Ανάγκη πάντες δμοΰ νά συμπράξωσι 
κατά της έπιζημίου ταύτης έπιπολαιότητος έν τνί παιδεία. Τά 
αποτελέσματα έπιπολαίου καί άτελοϋς παιδείας βλέπομεν ού 
μόνον έν τνί ημετέρα ασθενεί πολιτεία, άλλά καί έν ά'λλαις πλου- 
σίαις καί ίσχυραϊς πόσον έπιζήμια καί ολέθρια είσιν. Καιρός νά 
θέσωμεν τέρμα κατ’ αύτης, ί'να μη διά της προόδου του χρόνου 
κατασταθτί αθεράπευτος. Τό έθνος έχει rv r  Μ άγχην στερρο
ζ ερας χαϊ ¿πιστημονιχωτέρας παιδείας. Νυν ούδείς δικαιού
τα ι να λέγν) οτι και οί προ ημών δεν ησαν ούδ’ είσίν έπιστημο- 
νικώτεροι* διότι καί τούτου άληθοΰς ύποτεθέντος, οί πρεσβύτεροι 
δεν ειχον δσα σείς οί νέοι εχετε νυν μέσα καί ευκολίας πρός έκ- 
μαθησιν της επιστήμης. Νυν ή του έθνους πρόοδος καί ή της 
κοινωνίας αναπτυξις απαιτεί τελειοτέρους άνδρας έν πάσνι έπι- 
στήμγ), διότι άφθονα παρεχει τά  πρός τοΰτο άναγκαΐα μέσα, καί 
διότι ή έθνική φιλοτιμία επιτάσσει τοΰτο.

Τό Πανεπιστήμιον πολλακις απεπειράθη νά θέσ*/] προςκόμματα 
κατα της προόδου του κακοΰ, είςάγον διατάξεις τινάς έν τώ  
παρασκευαξομένω νόμω αύτοΰ. ’Αλλά πάντα τά  περί τούτου 
προταθέντα δύνανται μέν δπωσοΰν νά περιστείλωσι τοΰτο καί 
την έν τω Πανεπιστημίω σπουδήν νά ένισχύσωσιν, ούχί δμως καί 
νά ά'ρωσιν αύτό εντελώς. Ή τοΰ κακοΰ ά'ρσις κατορθωτή είναι 
έν τοΐς γυμνασίοις. ’Εν αυτοΐς δέον νά έπιξητηθή αΰτη.

Καί ποτε μέν έρρέθη δτι ανάγκη νά ύποβάλλωνται οί έκ τών 
γυμνάσιων απολυόμενοι εις νέας εξετάσεις πριν έγγραφώσιν εις 
τους φοιτητάς, δηλουμένης οΰτω δυςπιστίας πρός τήν ευθυδικίαν 
των καθηγητών τών γυμνασίων, άτε δή χαριξομένων ή άναγκα-
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ν ε Γν· &6νι ή μεταχίνη,ις ούχ1 π(ίντοτ6 γίνεται ^  ^  ( ^
im τα χε(ρω. Τί Sk γενήσεται, έ'ταν καί αύτ* τλ εδ κείμενα ¿π«Ρι*κέ- 

τιτως και ασυνετως μετακινώμεν j

ζομένων εις παρ’ άξίαν έ'κδοσιν απολυτηρίων.νΑλλοι δέ παλιν προέ- 
τειναν νά ύποβάλλωνται εις ένιαυσίους έξετάσεις παντες οι φοι- 
τηταί, καταβιβαζομένου οΰτω τοΰ Πανεπιστήμιου εις ταξιν γυ
μνασίου καί σχολείου, καί καταναγκασμένων τών φοιτητών 
δίκην παίδων εις τακτικήν άκρόασιν καί μελέτην τών μαθημά
των, ά δέον ν’ άκροώνται καί μελετώσιν έν πάσνι έλευθερία* 
διότι ή τής έπιστήμης έκμάθησις ουδέποτε καταναγκάζεται, 
άλλ’ είναι προϊόν έλευθέρας θελήσεως καί αγάπης. Ά λ λ ο ι έγνω- 
μάτευσαν νά ύποβάλλωνται οί εις τούς φοιτητάς έγγραφέντες 
εις διπλήν έξέτασιν* τήν μέν μετά τήν πρώτην τής φοιτήσεως 
διετίαν, έξεταζόμενοι εις οί ήκουσαν ηδη γενικά και βοηθητικά 
μαθήματα, μεθ’ 8 οί εύδοκιμήσαντες νά έγκύπτωσιν εις τήν σπου
δήν τών ειδικών έπιστημών, την δε εν τέλει τής ακροασεως παν- 
των τών ειδικών μαθημάτων. Έπι δέ τής εμής πρυτανείας ή 
Σύγκλητος έσκέφθη καί ορθόν ευρε να κανονισθώσι καλλιον αι 
πρό τών προφορικών γενόμεναι γραπται εζετασεις επι διδακτο
ρία, νά γίνωνται αύται αύστηρότερον, και οι άποτυγχανοντες έν 
αύταις νά [/.η προςέρχωνται εις τάς προφορικας εξετάσεις. Εκτός 
τούτου και τά  κατ’ έτος διδόμενα ακροασεως αποδεικτικά να 
μη δίδωνται, όπως νυν, μετά πολλής ευκολίας και αβασανιστως 
εις πάντα φοιτητήν, άκούσαντα και μή τό διδαχθεν μαθημα.

’Αλλά πάντα ταυτα και οσα άλλα τούτοις ομοια ερρέθησαν 
και ένεκρίθησαν, έμειναν λόγοι και προτάσεις μόνον η εύχαί άνευ 
άτ^οτελέσματος* διύτι πάντων τούτων απαιτείται νόμος κυρω
τικός, δςτις ήδύνατο ίσως νά θεραπεύσει τινα τών άτοπηματων 
τούτων* ή του νόμου όμως κύρωσις απαιτεί Βουλήν, Πολλακις 
επί του συνταγματικού ήμών βιου παρεσκευασθη ούτος και εις 
την Βουλήν υπεβλήθη, άλλ5 ούδέποτε μέχρι τουδε συνεζητήθη 
ενεκα τών συχνών διαλύσεων αυτής. Και επι τής έμής πρυ
τανείας προςεκλήθη τό Πανεπιστήμιον να αναθεωρήσει το ηδη 
πολλάκις έγκριθέν σχέδιον. 5Αλλά, μη ύπαρχουσης Βουλής, ου- 
δέν έγένετο.

Κατά τήν γνώμην πολλών άλλων έπιψηφισις πανεπιστημια
κού νόμου έχει πολλάς τάς δυςχερειας, και άδηλον άν ο νεος θά
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τ;ναι κρείττων του παλαιού. Κατά τούτους αί τού παλαιού κύριαι 
διατάξεις δεν έκτελοΰνται, και εντεύθεν μέρος των κακώς έχόν- 
των. Τουλάχιστον δεν άπεδείχθη ούτε διά λόγου ούτε διά τής 
πράξεως τό έπιβλαβές αυτών" διότι ούτε εις τούς διορισμούς 
των καθηγητών τού Πανεπιστημίου έ'λαβον έξ αρχής μέρος αί 
σχολαί τούτου, ούτε αί περί άκροάσεως τών φοιτητών καί των 
εις αυτούς διδομένων άποδείξεων διατάξεις έξετελέσθνσαν κατά 
γράμμα. "Αν μη τούτο έξ άρχής έγίνετο, ίσως θά ήσαν κατ’ αυ
τούς άλλα τα άποτελέσματα. Το κακόν κατ’ αυτούς δέν περι
στέλλεται διά πολλών άσθενών νέων νόμιον, άλλά διά τής θρη
σκευτικής τηρήσεως τών υπαρχόντων, οσον ούτοι έπαρκούσι, διά 
τής ίσχυράς καί πεφωτισμένης θελήσεως τής τε Κυβερνήσεως καί 
πάντων, δσοι εντολήν παρά τού νόμου έ'χουσι νά περιστέλλωσι 
και ρυθμίζιυσι τά  κακώς εχοντα η γινόμενα.

Ύποβάλλοντες τάς διαφόρους ταύτας δοξασίας εις τήν κρί- 
σιν τών έχόντων πρώτιστον χρέος νά μεριμνώσι περί τής παιδείας 
τού έθνους, όμολογοΰμεν καί ημείς οτι τό συμφέρον ού μόνον τού 
Πανεπιστήμιου, άλλά καί αυτό τό τής πολιτείας απαιτεί τα- 
χείαν την διόρθωσιν τών πλημμελώς έχόντων έν τή παιδεία. Πά
σα περαιτέρω ολιγωρία επιβάλλει αύτοίς βαρείαν ευθύνην* διότι 
έν τή αληθώς επιστημονική εκπαιδεύσει τής έλληνικής νεότητος 
εγκειται τό μέλλον τής πατρίδος, ή ισχύς καί τό μεγαλείον ταύ- 
της. Ή άρχαια 'Ελλάς διά τής επιστήμης άνεδείχθη οϊα γινώ- 
σκεται καί θαυμάζεται. Ή νέα καί νύν ασθενής 'Ελλάς άλλα μέ
σα ούτε εχει ουδέ δύναται ισως νά έχνι όπως παρασκευάσει τό 
ποθούμενον αυτής μέλλον.

Τοσαύτα περι τούτου είπόντες έξ αισθήματος, όπερ βεβαίιος 
έμφιλοχωρεί έν ταίς καρδιαις ού μόνον τών έντιμων συναδέλφων 
μου, άλλα και πάντων τών περί μεταδόσεως παρ’ ήμίν αληθώς 
έλληνικής και έπιστημονικής παιδείας μεριμνώντων, μεταβιβάζο- 
μεν τόν λόγον εις τά  περί τών έν τω Πανεπιστημίω διδασκόν
των, περι ών ολίγα έχομεν νά είπωμεν.

(  ΛχοΑουθεϊ)

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ

Ή έν Άθήναις ’Αρχαιολογική Εταιρία έκτός τών άλλων της 
έργων έπιθεωρεί άπό τού παρελθόντος έτους δι’ άποστόλων καί 
τάς έν ταίς έπαρχίαις τού βασιύ^είου άρχαιότητας, διαχειριζομέ- 
νη τάς έπί τούτω παρά τής Κυβερνήσεως χορηγουμένας έτησίως 
τέσσαρας χιλιάδας δραχμών. Καί τ ί  μέν κατωρθώθη διά ταύτης 
τής έπιθεωρήσεως μέχρι τού παρελθόντος ’Ιουνίου μηνός, είναι 
έκτεθειμένον έν τή τελευταία  έπετείω λογοδοσία τής Εταιρίας, 
ή'τις τυπωθείσα ήδη έκδίδεται κατ’ αύτάς εις τό κοινόν έν ιδιαι- 
τέρω, ώς έθος, φυλλαδίω. ’Εκεί θέλουσιν ιδεί οί φιλάρχαιοι, ό'τι 
όχι μόνον άπλώς έπιθεωρούνται καί καταλέγονται αί κατά τό
πους αρχαιότητες, άλλά καί άντιγράφονται καί άλλης τυγχά- 
νουσιν έπιμελείας, περισυναγόμεναι έν δημοτικοΐς Μουσείοις όσαί 
αυτών είναι κινηταί, υπέρ δέ τών ακινήτων ύ^αμβάνεται πρόνοια, 
ϊνα καλώς διατηρώνται. Οί κόποι τών δύο μέχρι τοΰδε άποστό
λων ’Αντωνίου Π. Βλαστού καί Πτναγιώτου Σταματάκη θέλουσι 
γνωσθή καί έκτιμηθή κατά τό προσήκον, όταν ή ύπ’ αυτών συ- 
ναχθεΐσα ύλη κατά μικρόν δημοσιευθή. Σήμερον δέ ημείς εύκολυ- 
νόμεθα νά δημοσιεύσωμεν ένταύθα τέσσαρας έκ Σπάρτης έπιγρα- 
φάς, ών άντίγραφα έπεμψεν έσχάτως εις τήν 'Εταιρίαν ό έκεί νύν 
ώς απόστολος αυτής ένεργών Π. Σταματάκης, καί δή αύταίς αυ
τού λέξεσιν ώς έξής.

« ’Εν Σπάρτνι, τή  11  Σεπτεμβρίου 1 8 7 2 .— Έν τώ  άγρω τού 
Δ. Ματάλα, τώ κειμένω πρός άνατολάς τής άκροπόλεως, έκτός 
τού τείχους αυτής, ένθα δ έργολάβος τών δημοτικών οικοδομη
μάτων έξάγει λίθους κοινούς, άνεκαλύφθη σήμερον στήλη πλα
τεία μετ’ άετώματος, ύψ. 0 ,05 . πλ. 0 ,30 , πάχος 0 ,10 , περιέ- 
χουσα προξενιάν τήν δε"

ΈπΙ ίεραπδλου τδι Ά π ό λλω ν ι τό ι Ά -  
κτίοι Θευδότου τού Σώτωνος Ά ν α -  
κτοριέος, γραμματέος δέ τδ ι βου- 
λ α 1. Κλεάνδρου τού Λυκίσκου Ά ν α -

(,’Αθ η ν α ί ο υ τεύχος γ' έτους ά.) 17



5 κτοριέος, προμνάμονο; δέ Γ ω πά-  
τρου τοΰ Σωχίωνος ’Ανακτοριέος, 
καί συμπρομναμόνων Ά ριαχάν- 
δρου του ’Αρχεσχράτου Θυρ^είου,
Άλβξιμά/ου τού Κ α ρ δ α μ ί ω ν ο ς  Λ ι-  

1 0  μναίου, Φιλισχίωνο; του Δεξαν- 
διου Μαχροπολίχα, μηνος Κουρο
τρόπου, Ιδοξε ται βουλά'. καί 
τόι κοινόι τών Άκαρνάνων, προξένους 
είμεγ και εύεργέτας τοϋ κοινού 

1 5  τών Άκαρνάνων κατά τον νόμον Γό(ρ- 
γιν Άλκαμένεος, Δ α μ α ι σ ί δ α ν  Ά ν -  
δροβόλου, Λαχάρη Έπηράτου Λακε
δαιμονίους, αύτούς καί έκγόνους, 
καί ειμεν αύχοΐς άαφάλειαγ και ά·

2 0  συλίαγ, και πολέμου και εΐράνας, 
και γας και οΙκίας εγκχησιν και 
τά  άλλα τίμ ια  καί φιλάνθρωπα πάν
τα, δυα και τοις άλλοις προξένοις 
καί εύεργέταις τού κοινού τών Ά -  

2 5  καρνάνων όπάρχει. m

Ό σχηματισμός τών γραμμάτων είναι τών Μακεδονικών χρό
νων.— Την στήλην παρέλαβον καί κατέθηκα εις τήν συλλογήν.».

Καί ταϋτα μέν ό Σταματάκης* ημείς δέ θέλοντες νά είπωμέν 
τ ι δριστικώτερον περί τών χρόνων τοϋ ψηφίσματος τούτου τών 
Άκαρνάνων, δέν δυνάμεθα κατά τό παρόν, μόνον τοϋτο βλέπο
μεν, οτι πρέπει νά είναι άρχαιότερον τών έντώ Corpus Inscri- 
ptionum Graecarum υπ’ άριΟ. 1703, a, b, c δημοσιευθέντων 
όμοιων. "Οτι δέ έν ένί έξ εκείνων δέν έπρεπε νά άπιστηθή ή γρα
φή Κουροτρόπου, ήν παρέσχεν δ Leake, καί νά προτιμηθή ή χεί- 
ρων Κουρόπου, ώς ονόματος μηνός, τοϋτο νυν καταφαίνεται έκ 
τοϋ ήμετέρου κειμένου, όντος πάνυ σαφούς έν τώ ύπ’ οψιν ημών 
χαρτίνω έκτύπω. Τώ όντι κουροτρόπος=καυροτρόφος ώς έπίθε- 
τον τοϋ Απόλλωνος είναι προσφορώτατον όνομα μηνός διά τούς 
Άκαρνάνας. Τό έν στίχω 8 Θ έτέθη δφ’ ημών άντί τοϋ έν τώ  
έκτύπω Ο. Μάς έπεισαν επτά τών Θυρρείων νομίσματα, Ά είδομεν

2 5 4  ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

έν τή Νομισματ. ’Εθνική συλλογή. Έ τι έφιστώμεν τήν προσοχήν 
τών αναγνωστών εις τά  δύο ονόματα Καρδαμίωνος και Δαμαισι- 
δα άλλοθεν άγνωστα μέχρι τοϋδε, καί μεταβαίνομεν είς τήν β' 
έκ Σπάρτης έπιγραφήν, διαβιβασθεισαν είς τήν Εταιρίαν ώς έξης*

«Τή 13  Σεπτεμβρίου 1 8 7 2 .—  Είς τδ δάπεδον τοϋ ένταΰθα 
ναοϋ τής Ευαγγελίστριας εύρον στήλην πλατείαν μετ’ άετώμ,α- 
ματος, ήτις έχρησίμευεν ώς έπιστρωμα, έξαγαγών δ’ έκεΐθεν με- 
τεκόμισα είς τήν συλλογήν. ’Έχει μήκ. 0 ,3 5 , πλάτ. 0 ,25 . 
Έπ’ αυτής γέγραπται δωριστί ή έξής έπιγραφή*

’ Αγαθά
Τύχα.

Μ. Αΰρ. Ζεύξιππορ ό χ(αι 
Κλέανδρορ Φιλομούσω ?ε- 

5 ρεύρ Αευκιππίδων καί Τ ινδ*ρι-  
δάν βουαγόρ μικκιχ».δδομέ- 
νων, έπί πατρονόμω Πο. Α ίλ ίω  
Δαμοκρατίδα τώ Άλκανδρίδα άρ- 
χιερέορ τώ Σεβαστώ καί ιώ ν  

10  θ;ε(ων προγόνων ώ τ ώ φιλο-
καίσ)αρορ καί φνλοπάτριδορ, α γ ω 
νία) άγορανόμω, πλε'.στονε((κω 
παραδ;όξω καί άρίστω Έ λλά(νω ν
νεικά)αρ ΚΑΟΟΙΙΡΑΤΟΡΙΝ (μώαν καί 

1 5  λόαν Ά ρτ)έμ ιδ ι βωρθέα άν^έΟη-
κεν.

Ό  λίθος νομίζω οτι είναι ανέκδοτος.
Οί κολοβοί στίχοι 10 , 1 1 , και 1 3  συμπληροΰνται άσφα- 

λώς έκ δύο ετέρων ένεπιγράφων στηλών, έκδεδομένων έν τω  Ο. I. 
Γιγ. ύπ’ άρ. 1 3 6 3  καί 13 6 4 , α καί I). Ό ένταύθα άναφερόμενος 
Πο. Αιλιος Δαμοκρατίδας δ Άλκανδρίδα άναφέρεται καί έν έκεί- 
νοις ούτωσί* Ποπλ. Αίλίου Δαμοκρατίδα τού Άλκανδρίδα, άρ- 
χιερέως τού Σεβαστού και τών θείων προγόνων αυτού, φιλοκαί- 
σαρος καί φιλοπάτριδος, αιωνίου άγορανόμου, πλειστονείκου πα
ραδόξου καί άρίστου Ελλήνων.

Έν τώ 6 στ. γέγραπται άντί τού γνωστού λακωνικού μικκι- 
δομένων τδ μικκιχιδδομένων.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. 2 5 5



*■ Τό δέ έν τω 14  στ. KACCHPATOP1N κατ’ έμέ είναι άκα- 
τάληπτον.

Ο: δέ στίχοι 14  και 15  συμπληρούνται έξ έτέρου ενεπίγραφου 
λίθου, έντετειχισμένου άνωθεν τής πρός άνατολάς Ούρας τής οι
κίας του κ. Ί ΐλ . Βασιλείου, ανεκδότου μέν και τούτου, άλλα 
γνωστού τω γραφείω τής Γεν. ’Εφορίας των ’Αρχαιοτήτων.

Ό λίθος ούτος είναι τεθλασμένος τα  άνω καί κάτω. νΕχει 
μήκ. 0, 38  καί πλ. 0 ,22  καί επιγραφήν τήνδε*

• * · * · · · < ·  

ος ot Νεικηφέρου 
νεικάαντερ KAC  

CIIPATOPIN μώαν καί AC
αν Ά ρτέμ ιδ ι βωρθέα άν- 

ί> έθηκαν επί πατρονόμ- 
ου Μαρ. Αύρ. Σωσινε(κοα 
του Ν ευρώ νας φ . .

25G ΕΠΙΓΡΑΨΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

• · * · · · ·

Ώς έν τή πρώττ] στήλνι μετά τό νεικάαρ έπεται τόΚΑΟΟΙΙ- 
ΡΑΊΌΡΙΝ, ούτω καί έν τούτω.

Μετά τό μώαν υπάρχει τό ΚΑΙΛ0[ ΑΝ. Τό Λ είναι λίαν ευ
κρινές, μετ’ αυτό έπεται τό 0 , οπερ άναμφιβόλως είναι τό ή'μισυ 
τού Ο, ού τό έτερον ήμισυ δέν υπάρχει, ένεκα φθοράς τού λίθου.

Τό ΚΑΙΛΟΑΝ ή τό ΚΑΙ ΛΟΑΝ είναι καί τούτο κατ’ έμέ 
ακατάληπτου.»

Άμφοτέρων. των λίθων λαβόντες καί έκτυπα έπί χάρτου βε- 
βαιούμεν πάντα τά ανωτέρω τού Σταματάκη, δεν έχομεν δέ δυς-υ- 
χώς τίποτε έξηγητικόν να προσθέσωμεν, διότι τ ί ωφελεί νά άνα- 
γράψωμεν άπίθανον εικασίαν, οτι ίσως τό ΚΑΟΟΗΡΑΤΟΡΙΝ 
είναι διαλεκτικός μετασχηματισμός τού Καισαρείοισιν, κατά δο
τικήν δηλ. τού έν Σπάρτη άγώνος των μεγάλων Καισαρειών, ή τ ί 
ώφελεϊ έ'τι νά ύπομνήσωμεν, ότι καί Ευρύκλεια καί Ουράνια με
γάλα καί Νερουανίύεια καί Λεωνίδεια καί Διοσκούρεια έκεΐ έπα- 
νηγυρίζοντο, καί ότι έν 0. I. βι\ άρ. 1 4 1 0  νεικάσας τις τό παι
δικόν κέλη(τι) άνατίθησιν ανάθημα Άρτέμιτι όρΟεία; Όμοία αφα
σία καταλαμβάνει ήμάς καί απέναντι τής λ ό α ς.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ 2 5 7

Άφίνομεν λοιπόν τήν έρμηνείαν εις μαντικωτέρους ημών, και 
δίδομεν τό τής τελευταίας έκ Σπάρτης έπιγραφής κείμενον, οπερ 
ο Σταματάκης τή 30  Σεπτεμβρίου μάς διεβίβασεν έν χαρτίνω 
έκτυπώματι υψους 0 ,45 , πλάτους 0 ,20 , γράψας ήμΤν τόσον μάτ 
νον, ότι είναι άπό λίθου έσχάτως άνακαλυφθέντος.

........................  Δά Ταλετίτα
. . κα ί Αόξη)σία καί Δαμοία
........................ω άπό του παρο-
 ν μερίδα θεού

5 . . . .  ήμιθέ;)ου δε ούδενός
.................. άμ)φιδεκατίγ ιροι-
........................... δων ά'ριστον τα -
....................... ω  διδασκάλφ α λ -
.........................I νόμος κωλύει

1 0 ..........................  τον άρτος έννε-
 κόλλυ;)βα, κρέας τρίτον
...................χ)ο ΐν ιξ( τυρού τό
μο ............. )τρώγανα· ταΐς δε
....................... ς τριακάδος ποι-

1 5 ......................ν δυω άλφίτων
........................ως τρώγανα σπον-
δ .........................)οιαοίου νουμηνία
......................... δειπ;ν;ειταν και
 .................... χ)οίρια μο .

Ώς δεικνύει τό χάρτινον έκτύπωμα, άνω είναι σώος ό λίθος, 
όπως καί κατά πάντα τά  τέλη τών στίχων, κάτω δέ κολοβός, 
πόσον δέ μέρος προς τ ’ άριστερά τω  όρώντι άπεθραύσθη, άδηλον. 
Προ τού Διΐ υπάρχει κενός τόπος ένός γράμματος. Τά υπογε
γραμμένα ιώτα έγώ προσέθηκα, ούκ όντα έν τω  έκτυπώματι.

ΓΌτι ή έπιγραφή είναι τυπικόν λατρείας, πρόδηλον. Τό έπίθε- 
τον τού Διός, τό έν τω ά. στίχω, νΰν πρώτον, όσον ήξεύριο, γνω
ρίζεται. « ’Άκρα δέ τού Ταϋγέτου Ταλετόν υπέρ Βρυσεώνάνέχει», 
λέγει δ Παυσανίας έν βιβλ. 3 κεφ. 2 0 , καί έπιφέρει* «Ταύτην 
Ήλιου καλουσιν ιεράν, καί άλλα τε αυτόθι Ήλίω θύουσι καί ίπ 
πους.» Περί δέ Διός Ταλετίτα ουδέν έχει. Τό έν στίχ. β.' διφθογ-



γογραφούμενον δνομα τής θεάς Δαμοίας ώς νέον μοί παρουσιάζε
ται, τό δέ έν στίχ. 6 συμπεπληρωμένον άμφιδεκατία Γσως είναι 
άλλος τύπος τοΰ παρ’ 'ΙΙσυχίω φερομένου άμφιδεκάτη. 'II δέ έν 
στίχ. 18  καί 1 6  λέξις τρώγανα, ειτε θηλ. έν. είτε ουδ. πληθ., 
δέν ρ.οί είναι άλλοθεν γνωστή, πιθανώτατα δέ έσχηματίσθη έκ 
τοΰ τρώγω. Τά πλειύτερα καί σοφώτερα άλλοι άς εϊπωσιν.

Έν ’Αθήναις, τή 30  ’Οκτωβρίου 18 7 2 .

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΪΜΑΝΟΪΛΗΣ.

2 5 8  ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΕΚ-ΛΟΤΟΐ.

Μετεωρο.ΙογιχαΙ παρατηρήσεις χοινοποιηθ είσαι 
¿χ τοΰ αστεροσχοπείου Α θηνών.

Έκ τών τακτικών καθημερινών παρατηρήσεων έξάγονται τά  
εξής διά τούς μήνας ’Ιούνιον, ’Ιούλιον, Αύγουστον, Σεπτέμ
βριον καί ’Οκτώβριον (ε. ν·).

’Ι ο ύ ν ι ο ς .
Μέση βαρομετρική θλίψις 7 52 ,30 .
’Ελάχιστον 7 4 8 ,5 8  (τή 12·/ι).
Μέγιστον 7 5 5 ,6 6  (τή 26·/ι).
Μέση θερμοκρασία 23 ,67 .
Ελάχιστον 1 1 , 9  (τή 1 ·/)).
Μέγιστον 32 ,5  (τή 28η).

Ποσον τοΰ καταπεσόντος ύδατος έν μια ήμέρα βοονής (τή
17 ,)  2 8 χί,.,08.

’Αστραπαί τή 28η.I « ι

’Ι ο ύ λ ι ο ς .

Ελάχιστον 7 4 8 ,4 2  (τή 6·/)).
Μέγιστον 7 5 3 ,6 7  (τή 13τι).
Μέση θερμοκρασία 2 7 ,39 .
Ελάχιστον 18 ,9  (τή 22α).
Μέγιστον 36 ,2  (τή 17·/)).

Ποσόν τοΰ καταπεσύν.ος ύδατος έν 31 ημέρα 0χ μ ,97 . 
’Αστραπαί έπί 4  ημέρας.

Α ύ γ ο υ σ τ ο ς .

Μέση βαρομετρική θλίψις 7 5 0 ,3 0 .
Μέγιστον 7 5 3 ,4 0  (τή 7·/)).
’Ελάχιστον 7 4 6 ,5 6  (τή 5·/)).
Μέση θερμοκρασία 2 7 ,6 1 .
Μέγιστον 38 ,0  (τή 2 0  καί 22α).
Ελάχιστον 19 ,3  (τή 29·/)).

'ΙΙμέραι βροχής 8 ’ ποσόν τοΰ καταπεσόντος ύδατος 6 ,5  Ιχμ. 
'ΙΙμέραι άστραπών 2  εις τόν ορίζοντα 6' βροντών 3, σεισμοΰ 

1 , ίριδος 1.
Έπικρατοΰντες άνεμοι Ν, ΝΔ καί Δ* μόνον δέ εις 8 ημέρας 

ΒΑ. Σφοδρός ΒΑ λαΐλαψ τήν 10 .

Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς .

Μέση βαρομετρική θλίψις 7 5 3 ,2 3 .
Μέγιστον 7 5 7 ,6 6  (τή 12α).
Ελάχιστον 7 4 8 ,1 4  (τή 15·/))*
Μέση θερμοκρασία 2 5 ,4 6 .
Μέγιστον 34 ,5  (τή 27·/)).
’Ελάχιστον 14 ,1  (τή 30ή).
ΙΙμέραι βροχής λεπτής 1.

'ΙΙμέραι άστραπών εις τόν ορίζοντα 2, βροχής μεμακρυσμέ- 
νης 1.

Έπικρατοΰντες άνεμοι Ν καί Δ* εις 9 ημέρας ΒΑ.

’Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς .
Μέση βαρομετρική θλίψις 7 5 5 ,44 .

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΡΙΙΣΕΙΣ. 2 5 9



Μέγιστον 7 5 9 ,5 3  (τ? 14?).
Έλάχιστον 7 5 1 ,0 8  (τ? 30?).
Μέση θερμοκρασία 2 0 ,9 2 .
Μέγιστον 2 7 ,7  (τ? 8?) 
Έλάχιστον 1 4 ,2  (τ? 22α).

Ήμέραι βροχής 5* ποσόν του καταπεσόντος ύδατος 25 ,92χμ . 
Ήμέραι άστραπών 2 , αστραπών πρός τόν ορίζοντα 2, βρον

τών 2 .
Έπικρατούντες άνεμοι Ν και Α* κατά 1 2  όμως -¿μέρας Β Α .

2 6 0  ΜΕΤΕΩΡΟΑΟΓΪΚΑΙ ΠΑΡΑΤΙ1ΡΙ1ΣΕΙΣ.

ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ Α10ΡΘΩΣΙΣ.
(Ιν τω  S' τεύχει)

Έν σελ. 7G άντί της λέξεως χοροειδής άνάγνωθι σκληρωτι
κός, δπου κόρη άνάγν. φακός. Έν σελ. 7 6  στ. 2 2  άντι διαζευ- 
γνύουσαν γραφ. έπιζευγνύουσαν. Έν σελ. 81 στ. 19  αντι μάλ
λον η ηττον γρ. ήττον η μάλλον.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ Α0Ι1Ν11ΣΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ (*)

»

«Καί μέντοί καί ές το θεατρον συνά· 
»γοντις αυτούς δημοσία παιδεύομεν ύπο 
»κωμωδίαΐς κοΛ τραγωδίαις, άρετάς τε 
»άνδρών παλαιών καί κακίας θεωμένους, 
»ώς τών μέν άποτρέποιντο, έπ* εκείνα δε 

«σπεύδοιιν·» (Αουκ. π. γυμν.)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

§ 1. Τό Άθήνησι θέατρον ην την άρχήν έκ ξύλων κατεσκευα- 
σμένον’ έπειδή δ’ αυτό ετει 50 0  π. X. επεσεν, ώκοδομηθη ετε- 
ρον έδραιότερον και πρεπωδέστερον έπί τών νοτιοανατολικών κλί
σεων της Άκροπόλεως, έν Αίμναις, οπού ΐδρυτο ιερόν του Διο- 

> νύσου, άφ’ ού καί τό έν Λ ίμ να ις  Αιοχύσου χέκληται, η τό Αιο-
χύσου S-éarpoxy τό 3-έατροχ rà Αωχνσιακόχ  (1). Τό ειρημένον 
δ’ οικοδόμημα, οπερ έδέχετο τριάκοντα χιλιάδας μάλιστα θεα
τών (2), ώκοδομηθη μέν πολλά ταχέως, διότι έν αΰτώ άλλοι τε 
δραματικοί ποιηταί καί αυτός ό Αισχύλος έδίδαξαν δράματα* 
πολλά όμως εις την υπόκρισιν χρήσιμα, οίον ή σκηνογραφία, καί

(*) Ή περί Διονυσιακού θεάτρου διατριβή είληπτα ι έκ του οδπω έκδο- 
θέντος έργου « π ε ρ ί  τ ο υ  ι δ ι ω τ ι κ ο ύ  β ί ο υ  τ ώ ν  ά ρ χ α ί ω ν Ε λ 
λ ή ν ω ν »  του καθηγητοϋ κυρίου Θεοδοσίου Βενιζέλου, έν φ  έργω έ’σχαι 
λόγος ττερί τών πηγώ ν, α ίς  έχρήσατο ουτος.

(1) Ό  Σουίδας Λ . Πρατίνας λέγει «άντηγωνίζετο δέ Α ίσ χ ύλφ  τε και 
Χ οιρίλφ Ιπί τής έβδομη κοστής Ό λυμπιάδος. Έπιδεικνυμένου δέ τούτου 

Λ συνέβη τα ίκρία, έφ’ ών έστήκεσαν οί θεαταί, πεσεϊν. Κ αί έκ τούτου θέα
τρον ώκοδομηθη Ά θηνα ίο ις.— Ίδέ κα ί Παυσ. 1 , 2 1 ,  4, καί Θουκ. Β. 1S . 
πρβλ. καί Kicpcrt’s Topographisch-historischer Atlas von Hellas. 
2. Ausg. T h. X I.— καί Hermann Opp. 11, 1 51 .

l2 j  Πλάτων h  Συμποσίω σ. 1 7 5 .
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άλλα του θεάτρου έγένοντο ύστερον καί κατά μικρόν (1). Καθό
λου δέ έπετελέσθη τό θέατρον επί Αυκούργου του καλώς διοικη- 
σαντος τα δημόσια χρήματα (2). Είχε δέ τό είρημένον θέατρον 
άποψιν καλλίστην και τερπνοτάτην, διότι δεξιά μέν αυτού 
ώράτο -h πόλις και ό λιμήν και ή θάλασσα, έξ ής προηρχετο ή 
δύναμις και ή ευδαιμονία των Αθηναίων, άριστερά δέ, ή ’Αττική.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΤ ΘΕΑΤΡΟΤ.

§ 2 . Διτιρεΐτο δέ τό θέατρον εις τρία μέρη* πρώτον μέν εις τό 
Θέατρον, οπερ καί xoLlor έκ του σχήματος εκαλείτο, δεύτερον δέ 
εις την ορχήστρα?, τρίτον δέ εις την σχηνήr.

π ε ρ ι  t o t  © E A i P o r .

§ 3. Θέατρον ιδίως εκαλείτο ό τόπος άφ’ ούέθεώντοτην υπό' 
κρισιν. Μέρη δ’ αυτού ησαν πρώτον μέν, τά  έδώ.Ιια, νίτοι αί εδραι 
τών θεατών, άτινα ησαν ούτω λελαξευμένα έν ττί πέτρα, ΐόστε 
άπετέλουν συνεχή ημικύκλια άλληλων υπερκείμενα και δμόκεν- 
τρα, άτινα άπέληγον εις στοάν, ής ή στέγη ην υψηλή, όσον καί 
ή σκηνή, του ακουστικού, κατά τόν Βιτρούβιον, ένεκα Τά εδώ
λια έσχημάτιζον γωνίαν όρθήν καί ησαν ομαλά καί άπλά* τού
των δέ τό πλάτος, έφ’ ού έκάθηντο οί θεαταί, ήν διπλάσιαν 
τού ύψους, οπερ έχρησίμευεν ώς ΰποπόδιον, ούτως εϊπειν, τών 
ύπερκαθημένων. Τά κατά τά κέρατα δέ τού θεάτρου άκρα εδώ
λια είχον εις ασφάλειαν περιτείχισμά τι, ούδαμώς βλάπτον την 
θέαν, δι’ αυτού δ’ άπεκλείετο τό θέατρον άπό της σκηνής. Όμοιον 
δέ προτείχισμα είχον καί τά κατώτατα έδώλια, άτινα κατά τρία 
μέρη είχον καθόδους. Δεύτερον δέ,τό διάζωμα' έλέγετο δέ διάζω
μα πλατεΐά τις δίοδος, ή'τις κατέτεμνε μέσον εις δύο τό θέατρον, 
τά  έδώλια, καί τάς κατ’ ευθύ βαινούσας στενάς κλίμακας, έξ ών

(4) Primun Agatharchus, κατά τόν Vitruv. (VII praef. II.) 
Athenis, Aescliylo docente tragoediam in scenam fecit et de ea 
coinmentarium reliquit. *H σκηνογραφία ίδίοι έτελειώθη ί>πό Σοφο- 
κλέους, εις δ τείνει και τά τού Άριστοτέλους (Ποιητ. 4 . § 13).

(2) «Έπετέλεσε μέν (Λ υκ.) τό θέατρον, λέγει ό Παυσανίας ( 4 , 2 1 ,  
1G), Ιτέρων όπαρξάντων».
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πλείονες έπικαρσίως έ'τεμνον τά  έδώλια. Τρίτον δέ, τά  μεταξύ 
τών κλιμάκων σχηματιζόμενα σφηνοειδή μέρη, άτινα έκ τού σχη'- 
ματος κερκίδας έκάλουν. Έκ δέ της διά τού διαζώματος διαι- 
ρέσεως εις δύο μέρη τού θεάτρου, άτινα ζώνας, ή δέ συνήθεια σει
ράς καλεϊ, καί τών άλλων τών είρημένων έγίνετο ραδία ή'τε εις 
τά  έδώλια οδός, καί η έν τώ  θεάτρω εύταξία(1). Όποια δέ τών 
έν τώ  θεάτρω έδωλίων κατεΐχεν έκάστη τάξις τών πολιτών, ου 
πάνυ τ ι δήλον* εικάζομεν όμιος εκ τινων ιστορικών παραδόσεων, 
καί έκ τών πρό μικρού γενομένων έν τώ Διονυσιακώ θεάτρω ανα
καλύψεων, ότι υπήρχε καί παρά τοϊς άρχαίοις, ώς καί παρά τοΐς 
νεωτέροις διάκρισις τόπων* οίον τά  μέν πρώτα έδώλια κατείχον 
πάντεςοί έν άξιώματι καί οί επίσημοι, οίον οί στρατηγοί, οί άρχον
τες, οί ιερείς, καί οί πρεσβευταί άλλων πόλειυν* έκαλείτοδ’ό τόπος 
αυτών τό xa.lor του θεάτρου, καί τό πρώτοr  ζύΛον, ητις ονο
μασία μετηνεκται εις τά  πέτρινα έδώλια πιθανώς έκ τού παλαιού 
ξυλίνου θεάτρου, η έκ τών έν Πνυκί ξυλίνων θρανίων, έφ’ ών έκά
θηντο οί άρχοντες (2). Όμοίως δέ γίνεται μνεία τόπου τών βου
λευτών καί έφηβων (3). Τά δέ άλλα τού θεάτρου έδώλια κατε- 
λάμβανον πάντες οί άλλοι πολΐται κατά την τιμήν καί τόν αριθ
μόν τών είσιτηρίιυν, άτινα σύμβολα έλέγοντο, ώς γίνεται δήλον 
εκ τινων περισωθέντων θεάτρου συμβόλων, έξ ορειχάλκου καί έλέ- 
φαντος πεποιημένων, έν οίς γέγραπται τό όνομα τού ποιητού καί 
ό άριθμός τού έδωλίου (4). Έπί τά  έδώλια έπέθετον σανίδας η 
άλλα σκεπάσμ,ατα, οί δέ πλούσιοι έπέθετον τά  υπό τών δούλων 
φερόμενα προσκεφάλαια, άτινα ησαν κεκαλυμμένα έν πορφυ- 
ροϊς καλύμμασι. Ή εις τό θέατρον είσοδος τών θεατών καί τού 
χορού αυτού έγίνετο διά τών καλουμένων παρόδων* έ'κειντο δέ

(4) Τά είοημένα δέ σχήματα  δήλα γ ίνο ντα ι έκ τών νυν άνακαλυψιοιν  
κα ί εκ τίνος χαλκού νομίσματος, έφ’ ω γέγραπται τό Διονυσιακόν θέα
τρον. Τό νόμισμα κείται νυν έν τώ  Βρετανικώ Μουσείω. Ίδέ W iese le r, 
Taf. 4,1.

(2) Passow λέξ. ξΰλον.
(3) Ίδέ Σχολ. Ά ρ ιστοφ . έν Ό ρν. 7 9 5 .
(4) Ίδέ I. Strack, das altgriechiche Tlieatergebände.
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αύται μεταξύ τής σκηνής καί τών έδωλίων. Διά τών είρημένων 
παρόδων πρότερσν μέν είσήρχοντο είς θόλους εύρεΤς, dijridac ή xjra- 
Αίδας όνομαζομένας* είτα δ’ είς τάς κλίμακας, δι’ ών άνέβαινον 
είς τά  εδώλια τοϋ πρώτου διαζώματος. Είς δέ τά τοϋ άνω διαζοί- 
ματος κατέβαινον άνωθεν διά τών κλιμάκων, αΐτινες ήσαν πρός 
τάς θυρίδας τής άποπερατούσης τά  έδώλια στοάς.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ.

§ 4. Μετά δέ τά έδώλια ήν ό τόπος, δν κατελάμβανεν δ χορός 
καί ώρχεΐτο, έξ ου καί ορχήστρα κσινω όνόματι ώνομάσθη* ϋς-ερον 
δέ άπδ τοϋ ημικυκλίου σχήματος αυτής πρδς παλαιόν C όμοιά- 
ζοντος, σίγμα ώνομάσθη, ή αυτή δέ καί κονίστρα έλέγετο, διότι, 
τό έδαφος αυτής ήν τά παλαιά έστρωμένον λεπτή άμμω. ’Εν 
τώ μέσω τής ορχήστρας ήν τήν άρχήν βωμός τοϋ Διονύσου, 
έφ’ ου έθυον, όθεν καί ΰυμέΑη έκλήθη (1)* άφ’ ού δέ ώκοδομήθη. 
τό πέτρινον θέατρον, έχώρησε καί αυτή είς τήν ορχήστραν* περί 
αυτήν δμως έτελοϋντο κατά ατροφικούς νόμους καί έμμελώς αί 
ορχήσεις καί οί έλιγμοί τών κυκλίων χορών* οί δέ τών τραγω
διών καί κωμωδιών χοροί ΐσταντο καί ώρχοϋντο έπί τοϋ έπί τού- 
τω κατασκευαζομένου έδάφους έκ σανίδων μετά εύρέων κλιμα- 
κτήρο>ν, οπερ έξετείνετο άπό τής σκηνής μέχρι τής θυμέλης καί 
έλέγετο κυρίως ορχήστρα (2), είς ήν ό χορός είσιών διά τών δύο 
παρόδων τοϋ θεάτρου άνέβαινεν’ ήν δ’ αύτη ολίγον ταπεινοτέρα τής 
σκηνής, διότι δ χορός διά ταπεινών άναβαθμών άνέβαινον είς τήν 
σκηνήν, ώρεγε τήνχεΐρα πρός τούς ύποκριτάς, καί καθόλου έγίνετο 
κοινωνός τών πράξεων αυτών (3). Έν τή ορχήστρα πιθανώς ήσαν 
απόκρυφα μέρη, άτινα κατεϊχον δ αυλητής καί δ υποβολεύς* οπού 
δέ ακριβώς ήσαν οί τόποι ούτοι διαπεφώνηται τοΐς νεωτέροις(4).

(1) ΕΙτα μετά τήν δρχήστραν βωμός ήν τοϋ Διονύσου, λέγει ό Ιτυμο- 
λδγος, τετράγωνον οικοδόμημα κενόν Ιπί του μέσου, δ καλείται θυμέλη 
παρά τό Ούειν. Ίδε Έτυμ. Μ. καί Σουΐδαν.

(2) Ίδε Σουιδ. καί Έτυμ. Μ. ή ορχήστρα· ή δέ Ιστιν ό τόπος !κ σα
νίδων εχων τό έδαφος, Ιφ’ οϋ Οεατρίζουσιν οί μίμοι.

(3) ΊδΥ G. Hermann Ορρ. ΥΙ, II. ρ. 152.
(4) Ίδε Bcrnliardy Griech. Lit. 11,648.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ.
§ 5. Τό τρίτον δέ μέρος τοϋ θεάτρου τό είς τήν ΰπόκρισιν χρή

σιμον ήν ή σκηνή, ήτις τήν άρχήν ήν ευτελές ξύλινον οικοδόμημα, 
πρός καλύβην χωρικού όμοιάζον, άφ’ ού καί ή ονομασία μετή- 
νεκται είς τήν σκηνήν τοϋ πέτρινου θεάτρου, καί ιδίως είς τό πρό 
τών οφθαλμών τών θεατών τείχος, οπερ απέκλειε τά όπίσω τής 
σκηνής* συνείχετο δ’ αύτη μετά τής ορχήστρας, διότι άνέβαινεν 
δ χορός είς αυτήν διά κλιμακτήριον, καί πάλιν κατέβαινεν είς τήν 
ορχήστραν, άφ’ ής ούδαμώς έχωρίζετο ή σκηνή διά παραπετάσμα
τος ή αυλαίας, ής χρήσχς έγίνετο ύστερον, άπό Μενάνδρου άρξα- 
μένη. Ώμοίαζε δέ ή σκηνή όρθογωνίω, ού τό μήκος ήν μεΐζον τής 
διαμέτρου τής ορχήστρας. Ενίοτε δέ λέγοντες σκηνήν έδήλουν 
τόν τόπον έφ’ ού ΐσταντο οί υποκριταί καί δπεκρίνοντο, δς ιδίως 
προσκήνιον έλέγετο και όχρίΰας, ύστερον δέ Αογεΐον (1). 
Έδείκνυε δ’ ή σκηνή ώς έπί τό πλεΐστον άνάκτορον εχον στοάς 
καί πύργους καί έπάλξεις, άλλοτε δ’ άλλα κατά τήν χρείαν τών 
δραμάτων, οιον έν μέν τώ Φιλοκτήτη τοϋ Σοφοκλέους ή σκηνή 
έδείκνυε τόπον θαλάσσιον καί πετριυδη, ού έν τώ  μέσω εκειτο 
άμφίθυρον σπήλαιον* έν δέ τώ  Προμηθεϊ τοϋ Αισχύλου κρημνόν, 
ώ προσηλώθη δ Προμηθεύς’ καί έν τή παρ’ Εύριπίδφ Ίφιγενεία έν 
Ταυρίδι κρημνώδη άκτήν. ’ΐδίως δέεις τήν διδασκαλίαν τών δρα
μάτων έγράφετο άνάκτορον εχον τρεις θύρας, μίαν μεν είς τό 
μ,έσον, τήν βασίλειον καλουμένην, καί δύω άλλας μικροτέρας, 
έκατέραν έκατέρωθεν αυτής, έξ ών ή μέν έ'φερεν είς τούς θαλάμους 
τών ξένων, ή δ’ έτέρα είς τούς τών γυναικών καί είς άλλα τοϋ 
ανακτόρου μέρη. Ό Πολυδεύκης δέ ποιείται μνείαν καί δύο άλ
λων θυρών (2), άς εΐχον μέν τά έν ττί |/.ικρα Ά σ ία  Ελληνικά θέα
τρα, ούχι όμως και τά  έν Έλλάδι* οΟεν ούκ άτοπως οί άρχαιο-

(1) Κ ατα 'Ησύχ. ήν λογεΓον ό τής σκηνής τόπος, έφ* ου οΐ δποκριταί 
λέγουσιν. Ό δέ Servius Ιν Virg. Georg. (11,281) έξηγειται λέγων 
Proscenia sunt pulpita antescenam, in quibus ludicra exercentur.
Περί τής σκηνής δέ καί τής κατα μικρόν Ικτάσεως αυτής πρβλ. Ο. Mül
ler, Lit. gesch. II, 49.

(2) Παρ’ έκατέρα δέ τών θυρών τών περί τήν μεσην άλλα ι δυο εΤεν Sv 
μ(α έκατέρωθεν. Πολυδ, 4, 127.



λόγοι ΰπολαμβάνουσιν οτι εΐσίν αύται αί μεταξύ τής σκηνής και των 
περιάκτων κείμεναι θυρίδες, αΐτινες άπετέλουν τάς δύο άνιυκαλου- 
μένας παρόδους, δι’ ών εισήρχοντο οί ύποκριταί, εις άντίθεσιν των 
εις τό θέατρον κυρίων παρόδων, $ς καί κάτιυ παρόδους έκάλουν. 
Αί δέ περίακτοι -/¡σαν δύο περιαγόμεναι μηχαναί, έ'χουσαι σχήμα 
τριγωνικού πρίσματος, αϊτινες ετίθεντο έν τώ προσκηνίω μεταξύ 
τής σκτιν*7ίς καί των παρασκηνίων’ έπί των εδρών δ’ αυτών κα- 
τεβάλλοντο υφάσματα τι πίνακες, έ'χοντες γραφάςκατά την χρείαν 
τών δραμάτων (1). Προς δέ διά τής έπιστροφής τών περιά- 
κτων ήλλασσον καί τόπον χώρας, κ&ί την χώραν αύτνίν (2). Πολ- 
λάκις δ’ ένεφάνιζον έν τω θεάτρω καί ά'λλα κατά την χρείαν 
πράγματα, οΐον βωμούς, δόμους, αύλάς, δάση καί τά  παρόμοια' 
τούτων όμως η δήλωσις έγίνετο ούχ ούτως άκριβώς ως τά  νυν, 
άλλά τινά μέν άπλώς, έ'νια δέ πιθανώς διά χειρονομιών καί δι’ 
αίνιγμών, έξ ών ως άληθή έφαντάζοντο αυτά οί θερμοί καί ευκί
νητοι "Ελληνες (3).

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΤΤΗΝ

§ 0 . Τά δέ άλλα  της σκηνής μέρη καί τ ά  περί αυτήν έλέ- 
γοντο σχενή, παρασχήηα , νποσχήνιον καί έπισχήνιον.

Σκευή μέν ώνομάζετο ό όπισθεν του τείχους της σκηνης τό
πος, οπού έφυλάττοντο αί μηχαναί, καί ο,τι άλλο χρήσιμον εις 
την ύπόκρισιν σκεύος, όθεν καί ώνομάσθη σκευή’ αυτού δ’ άπεχώ- 
ρουν καί οί ύποκριταί. Παρασχήηα δέ ησαν δύο κατά τά  πλά
για της σκηνης καί όπισθεν τών περιάκτιυν χωρίσματα, τό μέν 
προς δεξιά, τό δέ προς άριστερά τού προσκηνίου, άτινα έξεΐχον 
της σκηνης ώσεί πτέρυγες’ άπετέλουν δέ αυτά μέρος της σκευής,
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(1) Καταολήματα δέ δφάσματα ή πίνακες ησαν, έ’χοντες γραφάς τη  
χρεία τών δραμάτων προσιρόρους· κατεβάλλετο δέ έπί τάς περιάκτους 
όρος δεικνυον ή θάλατταν, ή ποταμόν, ή ά'λλο τ ι τοιοΰτον (Πολυδ. 4. 13 ) .

(2) Ει δέ έπιστρειροιεν αί περίακτοι, λέγει ό Πολυδεύκης, ή δεξιά μέν  
αμείβει τόπον, άμφότεραι δέ χυιραν δπαλλάττουσι.

(3) ’Έπιθι Ot. Muel. Lit. Gesch. II, 62.

διό καί εις αυτά συνηρχοντο οί ύποκριταί καί ό χορός καί ώμί- 
λουν καί ένεδύοντο’ αυτού έφυλάττοντο τά  ένδύματα, τά προσω
πεία καί τάλλα τά παρόμοια (1). Έκ τών παρασκηνίων δέ έξήρ- 
χοντο καί οί ύποκριταί εις την σκηνήν, είτα έφαίνοντο εις τό λο- 
γεΐον (2), καί δ χορός κατέβαινεν εις τάς κάτω παρόδους, είτα 
δέ εις την ορχήστραν. Τά προς τό θέατρον δέ έστραμμένα τών 
παρασκηνίων μέρη ησαν τετειχισμένα.

'Υποσχήηον δ’ έλ,έγετο ό τόπος, δς έ'κειτο υπό τό λογεΤον, 
καί ην τετραμμένος προς τό θέατρον' τον είρημένον τόπον έκό- 
σμουν κίονες καί άγάλματα(3). Έ κτω ν είρημένων πιθανόν γ ί
νεται οτι, εί μη πάσα, μέρος καν της σκηνης ην έστεγασμένον.

Τό δέ έπισκηνιον ην είδός τ ι έπί της σκηνης ύπερώου, ούτινος 
μνείαν ποιείται μόνος δ 'ΐΐσύχιος, λέγων «έπισκηνιον τό έπί σκη
νης καταγώγιον»’ έπί τούτου έστηρίζοντο άλλαι μηχαναί τού 
θεάτρου.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩς ΘΕΑΤΡΩ: ΜΗΧΑΝΩΝ.

§ 7. Νΰν δέ ρητέον ολίγα καί περί τών μηχανών τού θεά
τρου, περί ων δμοίως διαφωνούσιν οί αρχαιολόγοι, καθάπερ αΰ- 
τοΓς καί πολλά της σκηνης διαπεφώνηται. Μνημονευόμεναι θεα- 
τρικαί μηχαναί ησαν αί έξης’

Τό έχχύχΛημα, ή εζώστρα, τό ήμιχύχ.Ιιον, ή χατ ¿ζοχήν 
μηχανή, τό στροφεΐον, τό εώρη//α, ό γερανός, τό θεοΛογεϊον, 
τό χεραυνοσχοπεΐον, τό βροντεϊον καί τά άναπιέσματα.

Τό μέν έχχύχΛημα ην τροχήλατον ξύλινον σκεύος, δμοιάζον 
προς μικράν σκηνην* διά τού μηχαντίματος δ’ αυτού έδείκνυον 
τοΐς θεαταΐς τά έντός θαλάμου τινός μετά τών έν αύτω έπίπλων. 
Έξεκύκλουν δέ αυτό έκ μιας τών θυρών της σκηνης εις τό προ- 
σκηνιον, καί πάλιν είσεκύκλουν αυτό, ότε ην ή'δη περιττόν' ότε

(1) Έοικε καλεΐσθαι παρασκήνια, ώς Θεόφραστος έν είκοστω παρα - 
σημαίνει, ό παρά την σκηνήν άποδεδειγμένος τόπος τα ϊς εις τον άγων* 
παρασκευαις. Σχολ. εις τον κ. Μειδ. Δημ.

(2) Α ί εις την οκηνήν άγουσαι είσοδοι. Μεγ. Έ τυμ. λ. παραοκήνία.
(3) Το ύποσκήνιον κίοσι καί άγαλματίοις Ικεκόσμητο προς τό θέατρον 

τετραμμένοις δπό τό λογεΐον κείμενον. Πολυδ. 4. 124 .
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ομως πράξεις αποτρόπαιοι έτελοϋντο, τότε τοΰτο έφαίνετο πόρ’- 
ρωθεν, και διά τής γραφικές τέχνης και δι’ άλλων έδήλου έπι- 
τηδειως τά  γινόμενα, οϊον έντω παρ’ Αίσχύλω Άγαμέμνονι ς ίχ . 
1 3 4 0  διά του εκκυκλήματος έξεκυκλήθη εις τήν σκηνήν ο λου- 

τήρ, έν ω έ'κειτο έν τώ  τεχνητώ πέπλω κεκαλυμμένος ό νέκυς 
του Άγαμέμνονος" ωσαύτως δε καί έν τή  ’Αντιγόνη του Σοφο- 
κλέους δείκνυται διά του έκκυκλήματος δ νεκρός τής Εύριδίκης, 
καί δ θάλαμος, έν*ω αυτή έαυτήν άπέσφαξεν* δμοίως καί έν Αιαν- 
τ ι του αύτοΰ, καί έν Ήλεκτρα, καί έν άλλοις άλλων ποιητών 
διά του έκκυκλτ'ματος έδηλοΰντο οί αποτρόπαιοι φόνοι* διότι οί 
Αθηναίοι άπεστρέφοντο πάντα τά  τήν θέαν λυποΰντα, διδ καί 
φονικαί πράξεις καί πληγαί καί τά  παρόμοια κακά έτελοϋντο ούχί 
έπί τής σκηνής πρδ των θεατών, άλλ’ δπισθεν καί μακράν τών 
οφθαλμών αυτών (1).

Ή δ’ ¿Î-,ώστρα ένομίζετο ή αυτή καί τδ έκκύκλημα* τά  περί 
αυτής δμως είσίν ύποσκότεινα (2).

Διά δέ τής κατ' έξοχή ν μηχανής ένεφάνιζον θεούς εις λύσιν 
πράξεων, αίτινες πολλήν δυσχέρειαν καί απορίαν τοΐς ποιηταΐς 
παρείχοντο, ώς γίνεται δήλον έκ τής εις παροιμίαν μεταπεσού- 
σηςφράσεως «έκμηχανής Λύσες», καί «άεός έκ μηχανής»’ δπως 
δ ’ αύτη κατεσκευάζετο άδηλον. Τήν μηχανήν δ’ αυτήν οΰδαμ.ώς 
μετεχειρισθη δ Αισχύλος, άπαξ δ’ δ Σοφοκλής, πολλάκις δ ’ δ 
Ευριπίδης (3). ’Εκ δέ τής ρήσεως «θεονς α ϊρειν» είκάζομεν δτι 
θεδς, προφαινόμενος έκ τής έξ αριστερών θύρας τής σκηνής, ώς 
λέγουσιν οί αρχαιολόγοι, αίωρεΐτο ύπεράνω. Τδ δέ στρογεΐον 
ήν μηχάνημα περί 8 έστρεφαν καί εί'λισσον σχοινία, καί δι’ ών έκι- 
νοΰντο καί πάλιν ΐσταντο αί μηχαναί. Όμοίως δέ τδ εύρημα ήν

(1) Πρβλ. Ο. Müll. Αίσχύλ. Εύμεν. s. 103. και Allgem. Encyclop. 
von Ersch und Gruber. Ekkyklema.

(2) Ο Πολυδ. (4,128) διαρρήδην λέγει, δτι ή έξώατρα εινε ή αδιή 
καί τδ έκκύκλημα.

(3) Περί τής εΐρημένης μηχανής πρβλ. τήν καλήν διατριβήν του Boct- 
tiger· Deus ex machina in re scenica vcleruin illuslralus in 0|>p. 
cd. Sillig. p. 348—362.
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μηχανή δι’ ής άνήγον καί πάλιν κατήγον αιωρουαένας μορφάς καί 
είδ η θεών (1). fIl δέ γέρανος *ήν μνιχαντ), νίτις ώ[Λ0 ΐαζε προς τό 
συνώνυμον πτηνόν* ταύτν) δέ θείς τις έπί σκηνές παραγινόμε- 
νος περιέβαλλεν έπιτηδείως σώμα, καί μετ’ αύτου είτα διΐ- 
πτατο, ώς ή Ίΐώς, καθώς λέγουσιν, άνήρπασε τδν Μέμνονα, καί 
άλλοι άλλους (2). Τδ δέ θεο.ίογεΐον ήν έδραΐόν τι πήγμα Οπερ- 
κείμενον τής σκηνής, έφ’ ού ΐσταντο οί θεοί καί έπραττον καί έλε- 
γον, άφ’ ού καί θεολογεΐον ώνομάσθη* ήν δέ πιθανώς λαμπρώς κε- 
κοσμημένον καί ηύτρεπισμένον, ώς έπρεπε θεοΐς. Έπί τούτου, ότε 
έγίνετο ήδιδασκαλία τής τραγωδίας τούΑίσχύλου, ή'τιςέπεγέγρα- 
πτο ψυχοστασία , έστάθη δ Ζευς καί λαβών πλάστιγγα έζύγισε 
τάς ψυχάς του Άχιλλέως καί Μέμνονος, παρ’ αυτώ δέ ή Ίΐώς 
καίήΘέτις γόνυ κλίνουσαι ίκέτευον ύπέρ τών μαχομένων υίών(3).

Τδ δέ κεραννοσκοπεΐον και ρροντεΐον ήσαν μηχαναί, δι’ ών 
έμιμοϋντο, ώς καί τδ δνομα σημαίνει, άστραπάς καί βροντάς. Τού
των τών μηχανών γρήσις έγένετο έν Προμ. Αίσχ. 1 0 8 2  καί Σοφ. 
Οΐδ. έπί Κολ. 1 4 6 6  (4).

Τά δ’ άναπιέσματα  ήσαν δύο μηχαναί, έξών ή μέν έκειτο έν
τη σκηνή, ή δ’ έτέρα έπί τού ύποσκηνίου* διά τών είρημένων
δ ’ άναπιεσμάτων ένεφάνιζον καί ήφάνιζον χθονίους δαίμονας,
πύργους, τείχη κινητά καί άλλα (5)’ τινές δέ τών αρχαιολόγων
ούκ άτόπως ύπολαμβάνουσι τ ’ άναπιέσματα είναι ταΰτά καί αί
χαρώνειοι κλίμακες, αϊτινες έκειντο πλησίον τής θυμέλης κατά
τάς έκ τών έδωλίων καθόδους, δι’ ών κλιμάκων άνέφερον καί κα-
τέφερον είδωλα καί πνεύματα (6). 'Απασών δέ τών μηχανών 
φαίνεται οτι έπεστάτει μηχανοποιός τις.

(1) Αίώρημα· μετέωρος δέ αίρεται έπί μηχανής....Έν αύτή δέ κατή« 
γον τους θεούς καί τους έν άέρι πολοΰντας. Σουίδ. Α. έώρημα.

(2) Πολυδ. 4,130.
(3) Πολυδ. 4, 130. καί Πλούτ. πώς δει τδν νέον πο(ημ. άκούειν. 2.
(4) Πολυδ. Δ, 130. Σουΐδ. Λ. βροντή.
(5) Τα δέ άναπιέσματα το μέν έστιν Ιν σκηνϊ), ώς ποταμον άνελθεϊ  ̂

η τι τοιούτο πρδσωπον, το δέ περί τούς αναβαθμούς, άρ* ών άνέβαινον 
Έριννύες. Πυλυδ. 4, 132.

(6) Πολυδ. 4, 132.
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§ 8. Τό ’Αθήνησι θέατρον τοϋ Διονύσου, ώς και πάντα τά κα
τ ’ αυτό οίκοδομηθέντα έν Έλλάδι άρχαΐα θέατρα, ήσαν άστεγα 
καί υπαίθρια* ούδεμία δέ ά'νωθεν τών θεατών έτείνετο σκηνή, ώς 
έγίνετο παρά 'Ρωμαίοις. Είς σκεπήν δέ τών μέν καυμάτων τοϋ 
ΊΙλίου έφόρουν οί θεαται τούς καλουμένους ¿^ηθικούς πετάσσονς, 
τοϋ δέ κρύους μανδύας, οτε δ’ όμβροι έγίνοντο, τότε οί μέν τοϋ 
πρώτου διαζώματος κατέφευγον διά τών κάτω παρόδων είς τά  
όπισθεν τής σκηνής οικοδομήματα, οί δέ τοϋ έτέρου διαζώματος 
διά τών κλιμάκων είς τά  ά'νωθεν τών έδωλίων (1). Τά σύμβολα 
προηγόραζον παρά τοϋ ένοικιαστοϋ τοϋ θεάτρου, οστις εκαλείτο 
θεατρώνης καί θεατροπώ.Ιης καί άρχιτέχτων (2)* είς τοϋτο δέ 
έβοηθεΐτο υπό τών υπηρετών τοϋ θεάτρου, ους έκάλουν χα.ΙχοΑό- 
γονς. Τά δέ είς τήν θεωρίαν καταβαλλόμενα αργύρια έκαλοϋντο 
θεωρικά, άφ’ ών χρημάτων έτηρεΐτο καί ηύτρεπίζετο τό θέατρον. 
Ταϋτα δέ τά θεωρικά έδίδοντο άπό Περικλέους πρός τούς άπο
ρους, ινα δύνωνται καί ούτοι νά γίνωνται κοινωνοί τής τερπνής 
εορτής τοϋ Διονύσου, ύστερον δέ έλάμβανον αύτά καί οί έ'χον- 
τες (3). Είς τό θέατρον παρήσαν καί μέτοικοι καί ξένοι καί δοϋ- 
λοι και έταΐραι* ούτοι δέ πάντες κατεΐχον πιθανώς τόπους ευτε
λέστερους τών τών πολιτών (4). Εί δέ συμπαρήσαν καί γυναί
κες, αμφισβητείται (5).
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(1) Κατα μεν τον Ούϊτρούβιον (V, 9 , 1) οί μεν κατέφευγον είς τήν τοϋ 
Ευμένους στοάν, οί δε είς τό ίερόν του Βάκχου.

(2) Ίδε Boeckh, Staatsh. der Athen. 2. Aufl. 1. 308.
(3) Ίδε Δημ. καί Πλουτ. Περικλ. 9. καί Λουκ. Τ ίμ. 49. πρβλ. δε 

καί Boeckh. Staatsh. 306.
(4) Περί τής Ιν τω θεάτρψ τάξεως τών θεατών πρβλ. Becker Cha- 

rikl. II. s, 269.
(5) Εκ τών παραδόσεων τών αρχαίων όρμώμενοι οί νεώτεροι τών 

άρχαιολδγων άπεφήναντο οί μεν, οτι παρήσαν καί γυναίκες, οί δε, ού- οί 
δε περι τον PassOW οτι παρήσαν μεν καί γυναίκες, παρήσαν δμως |ν 
τή  οιδασκαλια τώ ν τραγψδιών, ούχί δό κα ί έν τή  τών κωμωδιών. Ίδε
W. A. Passow ueber den theater besuch der Athenischen Frauen 
Zlschr. f. Allcrth. 1853.

Ή δέ διδασκαλία τών τραγωδιών καί κωμωδιών έγίνετο την 
ημέραν, καί ήρχετο άπό τής πρωίας, εωθεν (1), ώς έλεγον. Χρείαν 
δ’ άρα δέν εΐχον ούτε φανών, ούτε λυχνοκαϊας, ουδ’ άλλου τινός 
είς φωτισμόν χρησίμου, ώς τά νϋν γίνεται.

Έν αύτώ δέ τώ θεάτρω οί θεαταί έγεύοντο καί έ'πινον. Πολλά- 
κις δέ κατά τήν ύπόκρισιν έγίνετο πολύς καί θόρυβος και γέλως 
καί κρότος καί άλλα παρόμοια* ότε οί ποιηταί, λέγω, και οί ύπο- 
κριταί ηύδοκίμουν, έκρότουν οί θεαταί τάς χεΐρας, και έπεβόων 
τό «αυθις»* οτε δέ αύ πάλιν ήσχημόνουν, έσυρίττοντο και έσκω- 
πτοντο, έ'στι δ’ οτε έξεβάλλοντο μαςχγούμενοι (2)* ου μήν άλλα 
καί θεατάς επαχθείς τώ δήμω όντας έσύριττον είσιόντας εις τό 
θέατρον (3).

Καί ταϋτα  μέν διά βραχέων περί τοϋ Άθήνησι Διονυσιακού 
θεάτρου. Εικόνα δέ δηλωτικήν τής τε οικοδομής και τής καθόλου 
διαθέσεως αύτοϋ παρέχεται ήμΐν ή έν πίνακι IB.' 10 1  γραφή, 
ήν μετεσχηματίσαμεν λαβόντες έκ τής καλής περι τοϋ είρημε- 
νου θεάτρου διατριβής τοϋ καθηγητοϋ 'Ροθμάννου. Νυν δ’ όλιγα 
ρητέον καί περί τοϋ προ μικρού άνασκαφέντος θεάτρου τοϋ Διο
νύσου.

ΠΕΡΙ TOT ΠΡΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΝΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΓ
TOT ΔΙΟΝΤΣΟΤ.

§ 9. Τό άνασκαφέν θέατρον διαφέρει πολύ τοϋ παλαιού 
θεάτρου τοϋ Διονύσου, ους έ'στιν είκάσαι εκ τε τής έργασίας και 
τής διαθέσεως αύτοϋ. Πότε δέ, πώς, καί υπό τίνος άνωκοδομήθη ; 
άδηλον. Ό κ. Α . Ύουσόπουλ^ος νομίζει οτι τό παλαιόν κατε- 
στράφη Οπό τοϋ άγριου Σύλα, καί έτερον έπεσκευάσθη ύστερον υπό 
τοϋ Άδριανοΰ, μετ’ επισκευών νεωτέριυν καί παντοίων, και τού
του καταστραφέντος έν ταΐς συμφοραΐς τών ’Αθηναίων, έπειτα 
έπι Διοκλητιανοϋ φιλόμουσός τις άνήρ, Φαιδρός Ζωϊλου καλούμε
νος, έκ τών λειψάνων αύτοϋ κατεσκεύασεν έτερον θέατρον, ού

(1) Ίδε Α ίσχ. κ. Κτησιφ. α. 469 καί Δημ. κ. Μειδ. σ. 5 3 8 .
(2) Ίδε Δημ. περί Στεφ. σ. 3 1 4 .  Έ πιθι Becker. Charicl σ. 2 7 5 .
Ο) Ίδε Δημ. κ. Μειδ. σ. 5 8 8  καί Αίσχ. κ. Κτησιφ. σ. 467 .
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ίχνος έστί τό δρώμενον ήμισυ μέρος τού προσκηνίου καί του λο- 
γείου του θεάτρου. Εικάζει δέ τούτο έκ τε τής κατασκευής τού 
θεάτρου, καί έκ τινων τών έν αύτώ μνημείων, οίον ένεπιγράφων 
βάθρων άνδριάντων τού Άδριανού, σταθέντων υπό τών Άθήνησι 
δεκατριών τότε φυλών, καί έκ τίνος έπί τής άνωτάτης βαθμίδας 
τής κλίμακος έπιγραφής τού λογείου τήςδε*

»Σοί τόδε καλόν ό'τευξ», Φιλόργιε, βήμα θεήτρου 
»Φαιδρός Ζωίλου Βοιοδώτορος Ά τθ ίδ ο ; άρχός.

Αύτη τοίνυν έστίν ή περί τού άνασκαφέντος θεάτρου γνώμη 
τού κ. 'Ρουσοπούλου, ήτις δεν φαίνεται άπίθανος. Ό πλείω περί 
αυτού καί τών έν αύτώ άνακαλύψεων είδέναι έφιέμενος έπίτοι τά  
υπό τού αυτού 'Ρουσοπούλου γεγραμμένα έν τή έφημερίδι τών 
Φιλομαθών, ήτις έξεδόθη τή 1 7  ’Απριλίου τού 1868 .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν .

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΓΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΜΩΔΙΩΝ.

§ 10. Περί μέν ούν τού θεάτρου είρήσθω ταύτα. Νύν δέ διά βρα
χέων ρητέον καί περί τής άρχής τής έν αυτώ γιγνομένης διδασκαλίας 
τραγωδιών καί κωμωδιών. Άμφότεραι δ’ αύται προήλθον έκ τών 
ένθουσιαστικών τού Διονύσου εορτών, δι’ών ήνίττοντο τά  έκ τών 
άλλαγών τών ωρών τού έτους γενόμενα φαινόμενα, ιδία δέ 8ν ή 
φύσις αυτή πόλεμε? πόλεμον κατά τόν χειμώνα, ϊνα ωραία καί 
άνθηρά άνέλθνι τόεαρ. Οί δέ τω θεώ έορτάζοντες έφαντάζοντο αυ
τόν πολεμούντα, κινδυνεύοντα καί νικώντα, έφ’ οΤς καί συνελυ- 
πούντο και συνέχαιρον’ τελευτώντες δέ ένεδύθησαν καί αυτοί έν
δυμα Σατύρου, ενός τών ύπ’ αύτώ φυσικού δαίμονος, καί έδρων, 
οιονει γινόμενοι κοινωνοί τών παθών τού Διονύσου, καί έμιμοΰντο 
τα  τού θεού. ’Από τοιαύτης δέ μιμήσεως καί δράσεως έγεννήθη- 
σαν ή τραγωδία καί ή κωμωδία, α'ίτινες καί δράματα έκλήθησαν, 
οτι μιμούνται, κατά τόν Άριστοτέλην, δρώντας. ΊΙσαν δ’ αύται 
την αρχήν §ν χορικόν, ιδία δέ εις διθύραμβος, ένθουσιώδης τις ώδή 
εις τόν Διόνυσον, ήτις νίδετο τά μέν πρώτα ύπό θιάσου οίνουμένων,
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ύστερον δέ ύπό χορών. Οί έξάρχοντες τών διθυράμβων ύπεκρί- 
νοντο τόν θεόν αυτόν, ή τινα τών περί τόν θεόν* ούτοι παριόντες 
διηγούντο τούς κινδύνους τού θεού καί τήν νίκην αυτού* δ δέ χο
ρός, δστις ήν άντί τών Σατύρων, τών οπαδών τού Διονύσου, ών 
καί τήν σκευήν καθόλου ειχεν, έξεδήλου τάς πρός αύτόν συμπά
θειας, ώς πρός θεόν παρόντα. Δύο δέ ήσαν είδη διθυράμβων, δ μέν 
ήν σεμνός καί λυπηρός, δ δ’ έτερος εύθυμος καί τερπνός, δ μέν 
ήδετο, άμα τού χειμώνος άρχομένου, έν τοΐς Ληναίοις, εορτή τω  
Διονύσω άγομένη, ήτις ώρα τού έτους διά τόν μαρασμόν τής φύ- 
σεως λυπηράν τινα αίσθησιν ταις ψυχαϊς έμποιοΰσα παρείχετο 
αφορμήν εις τήν μελαγχολικήν έορτήν τού θεού* δ δέ τό έαρ, 
ήτις ώρα διά τήν άναγέννησιν τής φύσεως εις εΰθυμον καί εύφρό- 
συνον έορτήν παρεκάλει τούςάνθρώπους. ’Εκ τού σεμνού διθυράμ
βου φανερώς προήλθεν ή τραγωδία. Ό έκ Μεθύμνης τής Λέσβου 
Άρίων, λέγεται οτι έβελτίωσε τόν διθύραμβον* διότι ουτος, κατά  
τόν Σούίδαν, πρώτος καί χορόν έστησεν έκ πεντήκοντα άνδρών, 
ο'ίτινες κύκλω περί καίοντα βωμόν ήδον καί ώρχούντο, καί αυτός 
γδεν, ώς έ'ξαρχος, καί Σατύρους είσήνεγκεν έμμετρα λέγοντας. 
"Οθεν ύπέλαβόν τινες τών αρχαίων, ότι τδ όνομα τραγωδία έγέ- 
νετο έκ τής δμοιότητος τών χορευτών πρός τούς τραγοσκελεις 
σατύρους* πιθανώτερον δέ ότι έγένετο τό όνομα τή τραγωδία έκ 
τού λ,υμαινομένου καί καταστρέφοντος τήν τού θεού ίεράν άμπε
λον τράγου, 8ν καί έθυον έπί τού βωμού, περί 8ν ώρχεΐτο, καί 
γ,δεν δ χορός. Εύρεταί μέν τών τραγικών χορικών λέγονται οί 
Δωριείς, οί Αθηναίοι όμως έτελείωσαν αυτά. 'Ο Θέσπις έπί 
Πεισιστράτου παρενέβαλεν εις τόν χορόν τόν πρώτον ύποκριτήν, 
υπέρ τού διαναπαύεσθαι τόν χορόν, ός-ις, έμμέτρως διαλεγόμενος 
μετά τού έξάρχου τού χορού, ύπεκρίνετο έν τή ιδία τραγωδία 
διάφορα πρόσωπα, άτινα έδηλοΰντο έκ τού έξ οθόνης προσωπείου, 
οπερ ούτος περιετίθετο (1). Οί δέ μετά τού χορού διάλογοι ήσαν

(1) «Τό παλαιόν Ιν τή  τραγφδί$ πρότερον μόνος ό χορος 'διεδραμά-
τιζεν, ύστερον δε ό Θέσπις ενα ύποκριτήν έξευρεν δπερ τού διαναπαύ*- 
σθαι τόν χορόν.» Δ ιογ.Λαερ. Γ. 5 6 .



ώς πρός τά χορικά βραχείς, ή αί ορχήσεις και αί ώδαί τοϋ χοροΰ αί 
κυριώτεραι. Καί ό έν έτει 5 1 2  π.Χ.γενόμενοςόνομαςός Φρύνιχος ένα 
μέν έσχεν υποκριτήν, είσήγαγε δέ έπί τής σκηνής κ, γυναίκας διαλεγο- 
μένας, αϊτινες όμως ήσαν μετεμφιεσμένοι νεοι" διεϊλε δέ τον χορον εις 
μέρη καί είς διάφορα πρόσωπα’ οιον εν ταΐς Φοινισσαις, μέρος μέν 
τοϋχοροϋ ήσαν Φοίνισσαι παρθένοι, μέρος δε ευγενεΐςΠερσαι(1).Γήν 
δ’ ύλην 6 Φρύνιχος ήρύσατο, ούχί μόνον έκ τών μυθικών χρόνων, 
άλλα και έκ της συγχρόνου ιστορίας, οιαν έττοιησε την της Μι- 
λήτου άλωσιν, ήν διδάξας έζημιώθη υπό τών Αθηναίων χιλίαις 
δραχμαΐς, ώς άναμνήσας οικεία κακά (2). Ούτως ούν ή τραγωδία 
έξήλθεν έκ τών βακχικών καί βωμολόχων πράξεων τοϋ Διονυσου 
είς τάς σεμνάς καί σπουδαίας πράξεις τών ήρούων, όπου ό χορός 
τών Σατύρων ήν ξένος καί άλλότριος. Τό Σατυρικόν ομως (δράμα) 
προσετέθη πρός τά τρία δράματα, οίς ώς έπι τό πολυ οι ποιηται 
κατά τόν Άθήνησι νόμον πρός άλλήλους ήγωνίζοντο (3), οΰχι ώς 
τις τών παλαιών ούκ άτόπως έκάλεσεν αυτό κωμωδίαν, άλλ’ ως 
τις ευτράπελος καί παίζουσα τραγωδία, ήτις τήν ύλην ήρυετο έκ 
τών περί τοϋ Βάκχου μυθολογουμένων καί τών ηρώων' πρόσωπον 
δέ οίκεΐον καί κατάλληλον είς τό εΰθυμον καί εύτράπελον τοϋ σα
τυρικού ήν ό ρωμαλέος καί πολυφάγος καί οίνοπότης 'Ηρακλής, 
8ς άτάραχος καί χαρίεις ηύφραίνετο άκούων τάς καταθύμους έρε- 
σχελίας τών σατύρων. Ειτα δέ συν τώ χρόνω ό Σοφοκλής «ήρξε, 
κατά Σουΐδαν, του δράμα πρός δράμα άγωνίζεσθαι, άλλά μή τε-
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(1) Ίδε Σουΐδ. λ. Φρυνιχ.
(2) 'Ηρόδ. 6. 2 1 .
(3) Τά ίίρημένα τρία δράματα μετά του σατυρικού ώνομάσθηααν 

κοινφ δνόματι τ ε τ ρ α λ ο γ ί α ·  έπραγματεύοντο δε τόν αυτόν μϋΟον, 
καί εΐχον πρός άλληλα σχέσιν κα ί συνάφειαν, ώς δηλοϋται έκ τής 
παρ’ Α ίσχύλψ έν ετει 4 5 8  π. X . διδαχΟείσης Όρεστείας, ήτις συνίστα- 
το έκ τριών δραμάτων, Ά γ α μ έ μ ν ο ν ο ς ,  Χ ο η φ ό ρ ω ν ,  Ε υ μ ε 
ν ι δ ώ ν ,  καί του σατυρικοΰ δράματος, Π ρ ω τ έ  ω ς  καλουμένου, δι’ οϋ 
δήλα έγίνοντο τά  περί τόν είς Αίγυπτον άποπλανηθέντα Μενέλαον. Ίδε 
σχολ. Ά ρ ισ τ . έν Βατρ. 1 1 2 4 .  καί Boeckh. de trag. Graec. prim. p. 
199. πρβλ. καί Jo. Franz Aischylos Oresteia.
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τραλογίαν». Ούτως ουν άπεσεμνώθη ή τραγωδία, ώστε έδήλου 
αύτη, ώς πάνυ καλώς καί δ σοφός ’Αριστοτέλης έν τή ποιητική 
ορίζεται αυτήν «μ ίμησιν πράζεως σπουδαίας καί τε.Ιείας, μ έ
γεθος έχούσης· · · ·δι ¿Αέου καί φόβου περαίνουσα τήν τώ ν  
τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν».

§ 1 1 .  'Ως δ’ ή τραγωδία έγεννήθη έκ τών Ληναίων, έορτής 
άγομένης χειμώνος τώ  Αιονύσω, ούτω καί ή κωμωδία έκ τών μι
κρών ή τών καν αγρούς λεγομένων Διονυσίων, έορτής καί ταύ- 
της τώ Διονύσω τελουμένης κατά τόν τρυγητόν, ήτις ώρα διά 
τήν αφθονίαν τών καρπών παρεκάλει τούς παλαιούς είς εΰθυμον 
καί γηθόσυνον έορτήν, ής ίδιον γνώρισμα ήν δ κώμος, ήτοι συμ- 
πόσιον, παρ’ ώ έ'τρωγον, έ'πινον άνέτως, ήδον, ώρχοϋντο καί τε- 
λ,έως έμεθυον* άφ’ ούπερ κώμου πιθανώτερον ώνομάσθη ή κωμω
δία. Μετά δέ τον πότον οί συμπόται, στολήν ποικίλην φοροΰντες 
καί προσωπεία γελοία, ή τό πρόσωπον καί τήν κεφαλήν ποικί- 
λοις και πυκνοΐς άνθεσι κεκαλυμμένην έχοντες, καί φέροντες έν 
χερσί τόν φαλλόν, δι’ ού έδηλοϋτο τό γόνιμον τής φύσεως αυτής, 
περιεπορεύοντο αδοντες καί ύμνοϋντες τόν Διόνυσον, ή τίνα τών 
οπαδών τοϋ θεοΰ, καθ’ οδόν δέ έγελοίαζον καί έ'σκωπτον οδςήθε- 
λον τών άπαντώντων, έξ ών διασυρμών καί σκωμμάτων εύθυμο- 
τέρα άπέβαινε καί χαριεστέρα ή έορτή.

’Από τοιαύτης δέ ευθυμίας καί αυτοσχεδίων ιδίως σκωμμά
των έγεννήθη ή κωμ.ωδία(1),ών σκωμμάτων εύρεταί λέγονται οί 
Μεγαρεΐς, διότι ούτοι καί έσκωπταν καί άλλως φορτικώς έγε
λοίαζον (2). Οί ’Αθηναίοι ομως άντεποιοϋντο δικαίως τής κωμω
δίας, διότι παρ’ αύτοις έγένοντο αί πρώται δοκιμαί κωμω δίας 
ύπό τοϋ Σουσαρίωνος έν ’Ικαρία, όπου ιδία έτιμάτο δ Διόνυσος (3). 
ΊΙ κωμ,ωδία έπί πολύ ήν παίγνιον γελωτοποιών γεωργών καί 
κωμητών* ύστερον δέ έβελ.τιώθη μικρόν προ τοϋ Πελοποννησια- 
κοΰ πολέμου ύπό τών κωμωδών Κρατίνου τε καί Κράτητος καί

(1) Ά ρ ισ τ . Ποιητ. Δ·
(2) Σχολ. Ά ρ ισ τ . Σφηκ. 54 .
(3) Ά θ η ν . Β. 40 .



Εύπόλιδος, έτελειώθη δέ ύπδ του Άριστοφάνους ούτως, ώστε κω
μωδία έδνίλου και αυτή ¡ ιψ η ο ιν  πράζεως φαύ.Ιων καϊγε.Ιο ίων  
εις διόρθωσιν ήθους προτρεπτικών.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΠΟΚΡ1ΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΙΏΐΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΕΤΗΣ ΑΤΤΩΝ.

§ 12 . Τρεις δ’ -/¡σαν οί τά  του δράματος πρόσωπα ύποκρινό- 
μ.ενοι ύποκριταί* τον μέν πρώτον έξεύρεν, ώς προείοηται, ό Θέ- 
σπις, τον δέ δεύτερον ό Αισχύλος, τον δέ τρίτον προσέθηκεν ό Σο
φοκλής, 8ν άπεδέξατο και δ Αισχύλος. Διεκρίνοντο δ’ ούτοι εις 
τρία και ώνομάζοντο κατάγε την άξίαν του προσώπου, οπερ υπε. 
κρίνοντο, δ μέν, πρωταγωνιστής, δ δέ, δευτεραγωνιστής, δ δε, 
τριταγωνιστής . Καί δ μέν πρωταγωνιστής ύπεκρίνετο τδ πρώ
τον του δράματος πρόσωπον, οπερ έρρωμένως ήγωνίζετο προς 
τάς θεηλάτους συμφοράς καί δείνας περιπετείας του βίου, δ δέ 
δευτεραγωνιστές έξέγειοεν εις την καρδίαν του πρωταγωνιστού 
λυπηρά η χαρμόσυνα αισθήματα, καθ’ άς ηγγελλεν αυτώ αγγε
λίας, δ δέ τριταγωνιστής έπηύξανε τά  δεινά του ηρωος του δρά
ματος διά του απαθούς αυτού τρόπου. Οί αυτοί δέ τρεις υποκρι- 
τα ί ύπεκρίνοντο καί τάλλα τού δράματος πρόσωπα, διά της αλ
λαγής ών περιετίθεντο προσωπείων, ών η χρησις προήλθεν έξ αυ
τών τών εύθυμων έορτών τού Διονύσου, καθ’ άς οί τού θεού Οια- 
σώται καί γελοίως ένεδύοντο καί τά  πρόσωπα τρυγία εχριον, καί 
φύλλοις αυτά έκάλυπτον, άνθ’ ών ύστερον, τού δράματος βελ- 
τιωθέντος, περιεβάλλοντο προσωπεία έξ οθόνης κατασκευαζόμενα, 
άτινα ύστερον έτελειοποίησεν δ Αισχύλος, ώς λέγεται, διότι ού- 
τος καί ευρύχωρα κατεσκεύασεν αύτά, ώστε νά καλύπτωσιν όλην 
την κεφαλήν, καί τρίχας αύτοίς περιέθηκεν, έξ ών ίκανώς ογκώδη 
έγίνοντο* έδηλοΰτο δέ έκ της κατασκευής τού προσωπείου άνηρ 
η γυνη, γέρων η νέος.

Πλην δέ τών είρημένων υποκριτών παρησαν έπί της σκηνης 
καί άλλα πρόσιυπα τού δράματος, ά'τινα πρόσωπα κωφά, η κενά 
λέγονται.

Οί δ’ ύποκριταί έκ παντδς τρόπου έζητουν, άτε δη σχήματα 
■έρώων μιμούμενοι, οιον νύν μεν Άγαμέμνονος, άλλοτε δέ Φιλο-
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κτητου καί Όδυσσέως, και άλλοτε άλλων κατά τας χρείας τών 
δραμάτων, νά φαίνωνται έπί της σκηνης έξοχώτεροι τών άλλων 
ανθρώπων, διδ έφόρουν χιτώνα μέν ποδηρη καί ταινίαις χρυσαΐς 
πεποικιλμένον, υποδήματα δέ βαρέα καί υψηλά ύπεδέοντο, άτινα 
κοθόρνους έκάλουν, έπέκειντο δέ κράνη πάνυ κεχηνότα, καί 
άλ.λα προσεξεύρισκον αυξητικά σώματος* πρδς δέ έπεμελούντο 
ούτοι όπως έχωσι φωνήν μεγάλην καί λαμπράν.

'II έν πίνακι ΙΒ', 1 0 2  είκών δεικνύει δύο ύποκριτάς τραγω
δίας, οϊτινες φορούσι κοθόρνους, καί εισίν έσκευασμένοι καθ’ 8ν 
ε’ίπομεν τρόπον. 'II δέ έν τώ  αύτώ πίνακι 1 0 3  είκών δεικνύει δύο 
ύποκριτάς σατυρικού δράματος, ών δ μέν έστιν δ ΊΙρακλης, δ δ’ έ
τερος Σειληνός, ώς έκ της σκευής αυτών δήλον* άμφότεροι δ’ έ'- 
χουσιν έν τ·ρ δεξιά πρέπον τώ σατυρικώ δράματι προσωπείον.

ΠΕΡΙ TOT ΧΟΡΟΪ ΤΗΣ Τ Ρ Α Γ Π Π Α Σ .

§ 13 . Χορδς ην τδ πρώτον πληθόςτι παίδων η άνδρών, οιτι- 
νες έν τνί έορτνί θεού τίνος, ιδία τού Διονύσου, ώρχούντο κύκλω 
περί τδν καίοντα βωμόν αυτού καί ηδον τόν διθύραμβον, έξ ου 
προήλθεν, ώς προεδηλώθη, ή τραγωδία καί ή κωμωδία* ειτα δέ 
δ y ορός άπετελέΐτο έξ ώρισμένου πλήθους χορευτών, οιον δ χο
ρδς τού δράματος συνίστατο έκ δώδεκα, άπδ δέ τού Σοφοκλέους 
έκ δέκα καί πέντε χορευτών, οϊτινες έτάσσοντο εις τετράγωνον 
σχήμα έπί της ορχήστρας, οπού έκινοΰντο καί έξετέλουν τούς 
έλιγμούς. Διτρρεϊτο δέ δ χορδς εις δύο ημιχόρια, ών έκάτερον ειχεν 
ηγεμόνα, κορυφαΐον καλούμενον, 8ς διελεγετο αυτός αντι τού 
χορού πρδς τούς ύποκριτάς, καί οτε κατηρχετο, συνεπηχει πάς δ 
χορός. Ιΐαντδς δέ τού χορού ηγείτο εις χορηγός. "Οτε δ χορδς 
είστ,ει διά τών παρόδων τού θέατρου, Υ)δε τδ τού δραματος μέ
ρος, οπερ καλείται πάροδος’ εις δέ τας διαναπαυσεις και στά
σεις, ούτως είπεΐν, τού δράματος, ότε οι ύποκριταί άπησαν, 7)δε 
τδ στάσιμον. Λέγω δέ μέρος της τραγωδίας, διότι τα  άρχαΐα 
δράματα δέν διγρούντο εις πράςεις, ώς αι τραγωδιαι τών νεω- 
τέριυν, άλλ’ εις μέρη, άτινα ίκανώς σαφώς ορίζεται δ Άριςοτελης 
έν τνί ποιητική λέγων ώδε* «πρόλογος, έπεισοδιον, εζοδος, χορι-
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χόν. Και τούτου τό μέν, πάροδος* τό δέ, στάσιμον. Κοινά μέν 
ούν απάντων ταύτα. "ίδια δέ, τά  άπό τής σκηνής καί κομμοί. 
Έ στιδέ πρόλογος μέν, μέρος δλον τραγωδίας τό πρό χορού παρό
δου. Έπεισόδιον δέ, μέρος δλον τραγωδίας τό μεταξύ όλων χο
ρικών μελών. Έξοδος δέ, μέρος δλον τραγωδίας μεθ’ 8 ούκ έ'στι 
χορού μέλος. Χοφικοΰ δέ, πάροδος μέν, ή πρώτη λέξις δλου χο
ρού, στάσιμον δέ, μέλος χορού τό άνευ άναπαίστου καί τροχαίου. 
Κομμός δέ θρήνος κοινός χορού καί άπό σκηνής ».

Έν τοΐς στασίμοις ό ρυθμός έστί σεμνός καί μεγαλοπρεπής, 
οΐω ρυθμώ κέχρηται δ Πίνδαρος. Ώς έπί τό πολύ δ χορός φιλεΐ 
τόν πάθους δηλωτικόν όόχμιον' εις δέ τάς έμβατηρίους κινήσεις 
τούς άναχαΐστονς, εις δέ τάς έμβριθεΓς άπαγγελιας τό εξαμε- 
τρον. ΤΙΐδε δ’ άεί δ χορός πρός κιθάραν, ή λύραν, ή αυλόν* ή δ ’όρ- 
χησις αυτού ήν καί αυτή σεμνή, καί έλέγετο è j^d .h ia  παρενέ- 
πιπτον όμως εις αυτήν καί βραχέα μέν, έλαφρά δέ τινα καί ζωηρά 
ορχηστικά άσματα, άτινα ύπορχήματα καλούνται. Οί χορευταί 
δ ’ ήμιλλώντο πρόςάλλήλους, καί διά τών λαμπρών ςολών καί διά 
τών έπιδεξίων ορχήσεων, καί διά τών μετά χάριτος ώδών. 'II έν 
άπασι τοΐς είρημένοις έπιδεξιότης τών υποκριτών έκρέματο έκ τού 
χορηγού, οςτις έκ παντός τρόπου έφιλοτιμεΐτο νά προγυμνάζν] και 
διδάσκν) αύτούςπρό τής έντώ θεάτρω τού δράματος διδασκαλίας. 
Ή έν πίνακι ΙΒ' 1 0 4  είκών δηλοΐ χορηγεΓον ή διδασκαλεΐον, ού έν 
τώ μέσω κάθηται έπί θρόνου γέρων καί φαλακρός χορηγός, όστις 
φέρει έν τή δεξιά προσωπεία* περί αυτόν δ’ ΐστανται ύποκριταί, 
νεβρίδας ένδεδυμένοι καί προσέχοντες αύτώ διδάσκοντι τά περί 
τού σατυρικού δράματος* εις δέ τις παρίσταται φυσών αυλούς, 
έτερος δέ όπισθεν τού χορηγού ένδύεται, υπηρετούμενος ύπό δού
λου, έπί δέ τής πλησίον κειμένης τραπέζης κεΐται προσωπείον.

ΠΕΡΓ ΤΩΝ ΪΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΩιΛΙΑΣ Κ Α Ι  ΤΗΣ ΣΚ ΕΪΙΙΣ  Α ΪΤ Ω Ν .

§ 14 . Μια άεί έν τώ Άθήνησι θεάτρω τού Διονύσου έδιδά- 
σκετο κωμωδία, ούχί δέ τρεις δμού, ιός έγίνετο εις τάς τραγω
δίας. 'II δε διαθεσις και οικονομία τής σκηνής καί τής ορχήστρας 
εις τας κωμωδίας ήν ή αυτή και ή εις τάς τραγωδίας, πλήν οτι
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ή σκηνή τής κωμωδίας έδήλου ώς έπί τό πολύ δδόν, ή άλλο Tt 
δημόσιον μέρος, οπού διήγον καί συνωμίλουν οί πολΐται* διά τού 
έκκυκλήματοςομως πολλάκιςέξεφαίνετο καί ή εντός οικία. Ώς δέ τά  
τού δράματος πρόσωπα τρεις ύπεκρίνοντο ύποκριταί, οΰτω καί τό 
τής κωμωδίας τρεις ύπεκρίνοντο* οί αύτοίδ’ ύπεκρίνοντο καί τάλλα  
τής κωμωδίας πρόσωπα διά τής συχνής άλλαγής τών προσωπείων, 
άτινα διέφερον τών τής τραγωδίας* διότι τά  τών κωμικών πρόσω- 
πεϊατά  μένπαλαιά είκαζον τοΐς κωμωδουμένοις ούτως, ώστε δκω- 
μωδούμενος κατάδηλος έγίνετο έκ τής τού προσωπείου όψεως* υς-ερον 
όμως κατεσκεύαζον αυτά πρός τό γελοιότερον, οίον αί μέν όφρΰς αυ
τών ήσαν δασείαι καί έπηρμέναι, τά  δέ στόματα μεγάλα καί έξε— 
στραμμένα, καί παραπολύ τής τών άνθρούπων φύσεως έξηλλαγ- 
μένα* όμοίως δέ καί τό ένδυμα αυτών διέφερε τού τών τραγικών 
ύποκριτών* έφόρουν, λέγοι, χιτωνίσκους, άναξυρίδας ποικίλας, καί 
πολλά άλλα άλλόκοτα καί παγγέλοια’ ύποδήματα δέ ταπεινά 
καί λεπτά, όπως φαίνωνται βραχύτεροι τών τραγικών καί άνθρω- 
πινώτεροι.

Ή έν πίνακι ΙΒ. 10 5  είκών δηλοΐ γελοίαν τινά πράξιν, ήν 
δύο ύποκριταί άρχαίας κωμωδίας υποκρίνονται, ών 6 έτερός έστι 
βραχύς, ύπόπαχυς καί προγάστωρ, έξ ου δέ φέρει ροπάλου, δήλον 
γίνεται ότι ύποκρίνεται τόν ΊΙρακλέα, έν καλάθω φέροντα τούς 
Κέρκο^πας, ούς έπιδεικνύει τώ έτέρω ύποκριτή, οςτις μιμείται 
ηγεμόνα έπί θρόνου καθήμενον, ώς ές-ιν εΐκάσαι έκ τού σκήπτρου, 
οπερ φέρει έν χερσί, καί παγγέλοιον καί τούτον σχήμα έ'χοντα (*).

ΠΕΡΙ Τ Ο Ϊ  Χ Ο Ρ Ο ϊ ΤΗΣ ΚΩΜΩιΔίΑΣ.

§ 15 . Ό χορός τών κωμωδιών συνίστατο έξ είκοσι καί τεσ
σάρων χορευτών, οΐτινες έτάσσοντο έν σχήματι τετραγώνου, κατά  
τέσσαρας στίχους, ών έκαστος είχεν έξ χορευτάς* είσιών δ ’ ού- 
τος εις τήν ορχήστραν ήδε τήν πάροδον-, ήτις ούκ ήν τελεία καί 
τεχνική, καθώς ή τών δραμάτων πάροδος* όμοίως δέ καί τά  στά

(*) Μνείαν μόνον ποιουμεθα ΙνταύΟα τού τ’ άριθμού καί τήζ τάξεως τών 
εικόνων, α ΐτινε; κείνται Ιν τω προμνησΟίντι άνεκδότω έργω τού κ. Θεο- 
δοαίου Β. Βενιζέλου.
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σιμα τής κωμωδίας ήσαν ήττον μεγαλοπρεπή ή τά  του δράμα
τος. Σπουδαιότατον δέ μέρος τής κωμωδίας ήν ή παράβασις' έκά- 
λουν δέ παράβασιν τήν άπό· τής σκηνής πρός τό θέατρον στροφήν 
του χοροϋ, καί τήν παρέλασιν αύτοϋ πρός τά κατώτατα έδώλια 
τών θεατών' ή δέ παράβασις διγρεΐτο εις μέρη' οίον πρώτον μέν, 
εις τό χομμάτιον, οπερήν βραχύ τι, ώς καί τό όνομα δηλοΐ, έμβα- 
τηριον ασμα, δεύτερον δέ, εις τομαχρόν, τρίτον δέ, είςτήνατμο- 
ψήν καί άντιστροφήν, μετά δέ ταϋτα είς τό έπίρρημα καί αντε
πίρρημα διά δέ τοϋ μακροϋ, οπερ καί πνίγο ς  καλείται έκ τού 
συμβαίνοντος τοΐς μακράν ωδήν άπνευστί προφέρουσιν, ό ποιη
τής διελέγετοδιά τοϋ χοροϋ πρός τό θέατρον περί πραγμάτων ξέ
νων τής όποθέσεως, οίον περί τών αύτοϋ ποιημάτων τε καί πολι
τικών φρονημάτων, καί τών υπηρεσιών πρός τήν πύλιν καί περί 
άλλων. Ή δέ τοϋ χοροϋ όρχησις εκαλείτο χόρδα£, ούτινος αί κι
νήσεις λίαν άσεμνοι ήσαν καί ακόλαστοι, διό καί ό Θεόφραστος 
καλεΐ αύτόν όρχησιν κραιπαλώδη καί απονενοημένων άνθρώπων.

'II στολή δέ τοϋ χοροϋ ήν καί αύτή άλλόκοτος' θαυμαστά δέ 
μάλιστα τοΐς Οεαταΐς έγίνοντο τά  γνωρίσματα, άτινα δ ’Αριστο
φάνης ιδία πεοιετίθει τώ χορώ, οίον πτέρυγας καί κέντρα καί 
άλλα τινά, οτε παρεισήγε χορόν ορνίθων, σφηκών, νεφελών, 
καί άλλων.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, 
διδάχτωρ τϊίς φιλοσοφίας.
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΕΝ ΠΕΡΙΛΙ1ΨΕΙΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑΙ(*).

Έ * τών πολλών και διαφόρων Μερ.νονείων τό άπό βορρά έν 
πρωτοις άπαντώ^ενον προ της είςόδου τνίς είς τούς τάφους τών βα- 
σιλέων άγούσης φάραγγος εΐνε ό έν τ*?ί θέσει Κούρνα είς ¡¿νημην

( ) Συν&χεια τν,ς εν τω γ' τεύχει άπό σελ, 208 πραγματείας του κ. Τ.
Δ. Νεοουτσου.

τΡαμεσσή τοϋ Α' παρά τοϋ υίοϋ του Σηθώ αφιερωμένος ναός, ή 
μάλλον κενοτάφιον μνημεΐον, έντός τοϋ όποιου έγινοντο κατα  
'καιρούς τά  μνημόσυνα τοϋ θανόντος καί εις θεόν μεταστάντος 
βασιλέως, έν ω τό σώμά του εκειτο έν τοΐς νυν καλουμένοις Βΐ- 
Μ η-θΙ-Μ οΙύΙί τής βασιλικής νεκροπόλεως ύπογείοις ταφαΐς, 
ή τοι Ά λχα ις . Μετά τόν θάνατον τοϋ Σηθώ συνετέλεσε τά έργα 
ό τούτου υιός 'Ραμεσσής δ Β' Μεραμών Σεσωστρις, καί άφεέρω- 
σεν είς μνήμην τοϋ πατρός του, ώς φαίνεται εκ τών εν τή υπο- 
στύλω αίθούσνι έπιγραφών. Γνωστόν είνε ότι πάντες ούτοι οί βα
σιλείς ήσαν έκ τής ΙΘ' Διοςπολιτιδος δυναστείας.

Περαιτέρω πρός νότον κεΐται τό 'Ραμεσσεΐον, ό μνημόσυνος 
ναός 'Ραμεσσή τοϋ Β' Μεραμών, ή τοι Σεσώστριος, τό παρ’ Έ λ- 
λησι κυρίως καλούμενον Μ εμνόνειον καί Μνήμα ’Οσνμανδόον. 
Τό κενοτάφιον τοϋτο, διαστάσεις καί μέγεθος εχον παμμε- 
γίστου ναοϋ, κτισθέν παρ’ αύτοϋ τοϋ βασιλέως ζώντος έ'τι εις 
μνήμην έαυτοϋ παρά τοΐς έκγόνοις, είνε έν ταύτώ μνημεΐον ιστο
ρικόν διά τό πλήθος τών έπ’ αύτοϋ ίερών γραμμάτων, και γλυ
φών, καί γραφικών ποικιλμάτων, τών έξιστορούντων τόν βιον και 
τούς άθλους τοϋ μεγάλου τής τότε οικουμένης κατακτητοϋ. ’Επί 
τοϋ έξωτάτου πυλώνος έκατέρωθεν τής είςόδου είσιν άναγεγλυμ- 
υ,ένα τά ανδραγαθήματα τοϋ βασιλέως κατά τών Χετταίων, καί 
ή άλωσις τής όχυράς πόλεως Κάδης έπί τοϋ Όρόντου, όπως καί 
έπί τών ναών τοϋ Καρνάκ καί Έλ-Κουσώρ. ’Εκ τοϋ μετά τόν 
πυλώνα τοϋτον λιθίνου περιστύλου όλίγιστα σώζονται ίχνη, τά  
δέ μετά ταϋτα  τοϋ δευτέρου πυλώνος λείψανα εινε ετοιμόρροπα, 
καί μόλις διά τής πρός άλληλα προςανακλισεως συγκρατοϋνται. 
Παρά τήν εϊςοδον έμπροσθεν τοϋ δευτέρου τούτου πυλώνος πρός 
άνατολάς υπάρχει πεπτωκώς καί συντετριμμένος ό άλλοτε κο
λοσσιαίος μονόλιθος άνδριάς έκ συηνιτου λίθου, παριστών Ραμεσ- 
σήν τόν Β' έπί θρόνου καθήμενον, μέγιστον πάντων τών κατ’ Αί
γυπτον αγαλμάτων, ού τίνος ό κεκολοβωμενος κορμ.ός έν τή  νυν 
καταστάσειτου μετρούμενος ύπερβάλλει τα δεκα επτα γαλλικα  
μ,έτρα κατά τό ύψος, τό δέ βάρος του εικάζεται ύπέρ τό έν έκα- 
τομμύριον καί διακοσίας είκοσι χιλιάδας γαλλικά χιλιόγρ. Μετά
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τον έτερον τούτον πυλώνα ακολουθεί περίς-υλον άλλο τού προτέρου 
άξιολογώτερον, τού οποίου ή έπί τδν πυλώνα έπερειδομένη πλευρά 
έσωτερικώς φέρει γλυφάς έπιμελώς ειργασμένας παντοίας, ίςορού- 
σας διάφορα έπειςόδια τού πρδς Χετταίους πολέμου. 'Ραμεσσής δ 
Β' Μεραμών έν μέσω τών πολεμίων φέρει θάνατον πανταχού, και 
πτώματα πολυάριθμα καλύπτουσι τδ πεδίον της μάχης* έν- 
ταύθα δ μέγας ίππαρχος τού βασιλέως τών Χετταίων κεϊται νε
κρός, έκεΐ δ άρχηγδς τών ελαφρών τοξοτών πίπτει πληγείς δι’ αιχ
μής ακοντίου ριφθέντος παρά της βασιλικής χειρός* δ ποταμδς 
Όρόντης χωρίζει τους διώκοντας Αιγυπτίους άπδ τών φευγόντων 
Χετταίων, οϊτινες έν τή ταχεία φυγή των πρδς τδ άπέναντι κεί
μενον και ύπδ τού ποταμού περίρρυτον τείχος ρίπτονται εις τά  
υδατα, ινα σωθώσιν* έκεϊθεν τού ποταμού στρατιώται Χετταίοι 
άνασύρουσιν άπδ τού ύδατος νεκρδν κατά τά  φαινόμενα στρατη
γόν, και αποπειρώνται δι’ άπαιωρησεως της κεφαλής τού πνι- 
γέντος πρδς τά κάτω ϊνα έξαγάγωσι τδ κατακλΰσαν τούς πνεύ
μονας και τδν στόμαχόν του ύδωρ, και άνακαλέσωσιν ούτω τδν 
λειποψυχήσαντα εις την ζωήν. Έκ τού περιστύλου τούτου είςέρ- 
χεται τις διά τριών είςόδων εις οίκον ύπόστυλον, και έκ τούτου 
δια τριών άλλιον αντίστοιχων θυρών εις τδν πρόναον καί τδν ιδία 
ναόν. Ό οπισθόδομος, όπου ητο τδ άβατον, καί οί πέριξ οίκοι τών 
παρέδρων θεών κεϊνται κατεστραμμένοι. Παρά τού Διοδώρου (ΐ. 
■49.) γνωριζομεν, οτι εκεΐ εικονιζετο διά γλυφών δ βασιλεύς προς- 
φέρων χρυσόν και άργυρον τώ θεώ έκ τών κατ’ ένιαυτδν είςοδη- 
ματων τής Αίγύπτου, καί όμοίως άπασι τοϊς λοιποΐς κατά την 
Αίγυπτον θεοΐς τά  προςήκοντα δώρα* ότι έκει ύπήρχεν ή ίερά βι
βλιοθήκη, έφ’ ής έπεγέγραπτο «ψυχής ιατρεΐον», καί τδ δμό- 
τοιχον, μαυσωλείου τόπον έπέχον, ίερδν τού Όσίριδος καί τής 
Ισιδος, μ,ετα τών εικόνων τού βασιλέως, όπου ένομίζετο, οτι 

ητο τεθαμμένον τδ σώμα αυτού* ότι τά κύκλω οικήματα ήσαν 
πεποικιλμένα δι’ ευπρεπών γραφών πάντων τών καθιερωμένων έν 
Αιγυπτω ζωων οτι δια τών οικημάτων αυτών ύπήρχεν άνάβασις 
πρδς όλον τδ κενοτάφιον, έπί δέ τού μνήματος υπήρχε κύκλος 
χρυσούς έν τριακοσίαις καί έξήκοντα καί πέντε μοίραις διηρημέ-
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νος, έπιγεγραμμέναις κατά τάς ήμ-έρας τού ενιαυτού, και μνημο- 
νεύων τών κατά φύσιν γινομένων τοϊς άστροις άνατολών τε και 
δύσειυν* καί οτι δ κύκλος ούτος έσυλήθη ύπδ Καμβύσου καί τών 
Περσών. Τά μόνα λείψανα, άτινα σώζονται μέχρι τούδε έντδς τού 
ύποστύλου οίκου καί τού προνάου, φέρουσιν έν γλυφαϊς τού βασι- 
λέως την προςκύνησιν ένώπιον τών έν Θήβαις παρέδρων θεών, 
εκτενείς καταλόγους τών υιών καί θυγατέρων τού βασιλέως, καί 
άλλων έκ βασιλικού αίματος ήγεμονιδών, καί πίνακα αστρονομι
κόν, έκδοθέντα καί σχολιασθέντα παρά τού γνωστού τών κα-
θ’ήμάς αστρονόμων üiot.

’Αλλά διά τ ί  τδ μνημεΐον τούτο 'Ραμεσσή τού Β' Σεσώστριος 
έκαλειτο παρ’ 'Έλλησι Μεμνόνειον και Τάφος Οσυμανδύου; 
'Ραμεσσής δ μέγας, ού τδ όνομα ερμηνεύεται'  Η .Ιιογενής (Ρ Α =  
ήλιος, Μ Ε£*Ο Υ=γεννηθείς), έφερε τδ έπώνυμον ΜΕΡ-ΑΜΩΝ, 
ή τοι 'Ιίγαπιψένος νπό τον " Λμμωνος, όπως άναγινώσκεται ίε- 
ρογλυφικώς, καί όπως απαντάται παρά Ίωσήπω, έξ ού οί Έ λ- 
λ.ηνες έσχημάτισαν τδ όνομα Μέμνων, καί τδ αιώνιον αυτού οί
κημα έκάλεσαν Μεμνόνειον, συμφώνως τή λέξει, δι’ής έση- 
μαίνοντο παρ’ Αιγυπτίοις πάντες οί μνημ-όσυνοι ναοί, ΜΑ- 
Μ ΕΝ ΝΟ Υ ίερογλυφικώς καί ΜΕΜΝΟΝΕΑ έν τοϊς έλληνικοϊς 
παπύροις. "ΑλΛαι προςωνυμίαι έδίδοντο τώ  μεγάλω τούτω βα- 
σιλεΐ CECECTO Y-'PH  καί κατά συγκοπήν £ Ε $Ο Υ , έξ ών 
τά  ελληνικά Σέσωστρις παρά 'Ηροδότω (ΐΐ, 102.) και Σεσόω~ 
σις παρά Διοδώρω (ΐ, 53.), έτι δέ O YSEP-M AA, ή τοι ΦύΛαΕ 
του Δίκαιου, έξ ού δ συντάξας τάς Αιγυπτιακάς ιστορίας Έκα- 
ταϊος (Διοδώρ. I I ,  47.) ώνόμασε τδν βασιλέα Όσυμανδύαν, καί 
τδ μνήμα αυτού Τάφον Οσυμανδύου.

Μικρόν τ ι νοτιώτερον τού 'Ραμεσσείου ύπάρχουσιν οί θεμέλιοι 
λίθοι καί έρείπια κενοταφίου ναού Άμενιόφιος τού Γ '  έκ τής I I P  

Διοςπολίτιδος δυναστείας. Μεγάλη στήλη έρριμμένη κατά γής 
καί δύο πρδ τού πυλώνος τδ πάλαι καθήυ.ενοι κολοσσοί εινε τα  
ρ.όνα νύν έτι σωζόμενα λείψανα τού άλλοτε περικαλλούς ΦΑ- 
ΜΕΝΩΟ, ή τοι 'Αμε νωφείου- '11 έπί τής στήλης έκτεταμένη 
επιγραφή περιέχει άφιεριυματικδν' διάλογον μεταξύ τού βασι-

Κ AI ΑΙ10ΚΑΛΥΨΕΙΣ. 2 8 3



λέω; καί νΑ[ψωνο; f/,ετά των άλλων ταρέδρων θεών των έν Θνί- 
βαις* καί 6 ¡./iv βασιλεύ; λέγει τά  δε" «Έπίβλεψον, ώ θεέ ’Ά[λ- 
»αων 6 έν Θν,βαι;, καί ίδε τό άγιασηίριόν σου έν τω δε τω  [λέρει 
»του χερί Θν̂ βας, ου ή λαιυ.τ:ρότ·/ις υπερβάλλουσα έν τοίς Μερ/,νο- 
»νείοις* ό περίπατων επί του στερεώματος άγάλλου έπί αυτώ, 
»καί δ υπέρ του δρίζοντος άνατέλλων διάγυσον έπ’ αυτοϋ τ/,ν
»αυγήν του χρυσοΰ σου προςώπου» Ό Θεός αποκρίνεται*
«Πρόςελθε, υιέ μου Άμένωφις, ότι νίκουσα τών λόγων σου, καί 
»είδον οί οφθαλμοί μου τν,ν μεγαλοπρέπειαν του μντ,μείου. Πα- 
«ττ'ρ σου εΐμί έγώ, καί έγένν/ισά σε έν τελειόττ,τι θεία».

Οί δύο μεγάλοι μονόλιθοι κολοσσοί, οί νϋν Οεώμ,ενοι έν μέσω 
τ*7,ς ΰπδ του ποταμού περιοδικώς κατακλυζομέν·/ις πεδιάδος του 
περί Θν,βας, έχοντες ύψος άνω τν;ς βάσεως δέκα καί πέντε μέτρων 
γαλλικών καί εξήκοντα έκατοστών, είνε κατά τον άργαΐον τρό
πον ειργασμένοι καί παριστώσι τδν βασιλέα Άμένωφιν τον Γ', 
τον παρ’ 'Έλλν,σι καλούμενον 'Αμενίύθ v¡ ' Α ¡κ ν ά θ η ν  (AMEN- 
ΧΟΤΕΡ έν ίερα γραφή) καί Μ ju re ra  έττί 'Ρίυμαίων, έπί θρό
νου καθημενον, και τάς χεΐράς του έπαναπαύοντα έπί τών γο
νάτων πρός τοις γόνασι δε ύπάρχουσιν άλλα δύο αγάλματα  
ύπολειπόμενα τό μέγεθος, τό μεν έκ δεξιών, τό δέ έξ ευωνύμων 
τής βασιλικής μητρός καί τής βασιλίδος συζύγου. Του προς βορ- 
ραν κολοσσού, καλούμενου ώς καί τού ετέρου κατά τό ονομα τού 
στήσαντος καί άπεικονιζομένου βασιλέως Ά μ ενϊύθ  ή Φαμενωθ 
μετά τού άρθρου, σεισμού γενομένου έν έτει προ Χριστού είκοστώ 
έβδόμω, έπεσαν τάάνω από τής καΟέδρας μέρη* έκ δετού ύπολει- 
πομενου και πολλαχού διερρωγώτος κορμού διά τής έπενεργείας 
τής θερμοτητος τού άνατελλοντος ήλιου επι τής έκ τής δρόσου 
τής νυκτος κατεψυγμενης πέτρας, ήκούετο μεταξύ τής πρώτες 
και δευτερας ¿υρας τής ήμέρας ήχος μελωδικός, έκπεμπόμενος 
άπό τού ηκρωτηριασμένου κολοσσού* καί τό θαυμάσιον άκουσμα 
έδωκεν αφορμήν τοις έκτοτε προςερχομένοις εις προςκύνησιν ΓΈλ- 
λ' σ̂ι και Ρίομαιοις, ινα πλασωσι τόν μύθον περί Μέμνονος* θρν;— 
νούντος δήθεν ένώπιον τής μητρός του ΊΙούς τάς συλήσεις τού 
Κάμουσου και καταδρομας. Ούτως ή ένθεος φαντασία τών εύσε-
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βών προςκυνητών άνάγουσα τά  περί ?Αμενώφιος ιστορούμενα τοΖς 
ίεροΐς λόγοις περί τού αθανασίας μεταλαβόντος υιού τού Τιθωνού 
καί τής ΊΙούς καί βασιλέως τών Αίθιόπ(ον Μέμνονος, άπέδωκε 
νέαν τώ κολοσσώ προςωνυμιαν και νεας θαυματουργούς αρετας. 
Παντα/όθεν τής 'Ρωμαϊκής οικουμένης συνήγοντο φιλοπερίεργοι 
ξένοι καί ευλαβείς, ινα ϊδωσιν ιδίοις όφθαλμοιςκαι άκούσωσιν ιδίοις 
ώσί τόν ήδεϊαν και θρηνητικην φιονην έκπεμποντα θεον και βα
σιλέα πρός την μητέρα του Ήο̂ , και λάχωσι τής ευλογιάς αυτού. 
Αί κνήμαι τού κολοσσού γέμουσι προςκυνημάτων και άναμνη- 
στικών έλληνικών και ρωμαϊκών επιγραφών, τών οποίων αι αρ- 
χαιότεραι εινε άπό τών χρόνων τού Νέρωνος, αί δέ νεώτεραι 
φθώνουσι μέχρι Σεπτιμίου Σευήρου. ’Αλλά μεταξύ τών προςερ- 
χομένων υπήρχον καί πολλοί σκεπτικοί, οϊτινες έ/ρινον περί τού 
πράγματος άπαθέστερον* ούτως δ Στράβων, δςτις παρήν έπι τών 
τόπων μετά Αίλιου Γάλλου καί τού πλήθους τών συνόντων αύτω 
φίλων καί στρατιωτών, περί ώραν πρώτην ήκουσε τού ήχου, 
άλλ’ είτε άπό τής βάσεως, είτε άπό τού κορμού έξήρχετο ούτος, 
ει τε έπίτηδες τών κύκλω καί περί την βάσιν ίσταμένων τις 
έποίει αυτόν, δεν είχε διδόμενα ινα διισχυρισθή* δια το άδη
λον δέ τής αίτιας παν άλλο έπήρχετο αύτω ινα πιστεύτ) μάλ
λον, ή οτι έκ τών λίθων ούτω τεταγμένων έξεπέμπετο ό ήχος 
(Στράβ. ΙΖ', 46.)’ ό αυτός Στράβων, έν ω άναφέρει τό παρακεί
μενον Μεμνόνειον, ή' τοι τό 'Ραμεσσειον, περί τού ονόματος τού 
κολοσσού ούδεμίαν ποιείται μνείαν* δ δέ Παυσανίας λέγει ρητώς 
(Τ, 42.), οτι κατά τούς Θηβαίους δ κολοσσός δεν ήτο ουδαμώς 
εικών τού παρ’ 'Έλλησι Μέμνονος, άλλ’ εγχωρίου βασιλέως τού 
Φαμενάφ άλλως τε καί έν αύταις ταις άναμνηστικαις έπι τών 
ποδών τού άνδριάντος έπιγραφαΐς άλλαχού* μεν καλείται ο θεοει
δής βασιλεύς Μέμνω*', άλλαχού δε *ΑμενωθηΟ) Ά μ ίνω θ  και 
Φαμενωθ· Περί τά  2 0 0  μετά Χριστόν έτη δ τότε έν τή ’Ανα
τολή διατριβών αύτοκράτωρ Σεπτίμιος Σευήρος, θεάρεστον νομι- 
σας οτι έποίει έργον, διέταξε τήν έπισκευήν καί άνόρΟιοσιν τών 
πεπτωκότων καί τεθραυσμένων τού άνδριάντος μερών. νΕκτοτε 
έσιώπτ,σεν δ κολοσσός καί έλαβε τέλος τό θαύμα, τών έπικτι-



σθέντων καί έν όμοιώματι του προϋπάρξαντος ανδριάντας συνηρ- 
μοσμένων έκ ψαμμολίθου πετρών έμποδιζουσών τήν έπενέργειαν 
του ηλιακού θάλπους, καί τόν ήχον τοϋ υποκειμένου μονολίθου 
καταπαυουσών.

’Εν τώάπό νότου μέρει, οπουήΠάσημις κώμη (Μεδίνετ-Άβου), 
ύπάρχουσι πλησίον άλλήλων δύο άλλα Μεμνόνεια, τό μέν Τωθ- 
μώσιος τοϋ Γ' έκ τής III', τό δέ 'Ραμεσσή τοϋ Γ' έκ τής Κ' Διος- 
πολίτιδος δυναστείας. ’Εν τώ πρώτω, τώ καί μικροτέρω, έκτος 
τοϋ ναοϋ μετ’ έπιγραφών τοϋ κτίτορος Τωθμώσιος τοϋ Γ', καί 
τοϋ ΰποστύλου μετά κομψοϋ πυλώνος φέροντος ίχνη άρχαιοτέρας 
καλλιτεχνίας, καί έπιγραφών μεταγενεστέρων Νεκτανεβώ τοϋ Β' 
έκ τής Λ' Σεβεννύτιδος δυναστείας, καί Θαρακά τής ΚΕ' Αίθιο- 
πικής δυναστείας, υπάρχει καί έτερον προ αύτοϋ περίστυλον, καί 
ήμίκτιστος άτελής πυλών τής Πτολεμαϊκής καί 'Ρωμαϊκής έπο- 
χής μετ’ έπιγραφών Πτολεμαίου Λαθύρου καί Πτολεμαίου τοϋ 
Αύλητοΰ* τόδέ έξώτερον πάντων άλλο περίστυλον μετά τής είςό- 
δου εΐνε άποκλειστικώς έργα καί άναθήματα τών αύτοκρατόρων 
Τίτου, Άδριανοϋ καί Άντωνίνου, ών φέρουσι τάς έπιγραφάς, καί 
γνωρίζονται έκ τοϋ παρηκμακότος ρυθμού τών κιόνων καί τών 
κακοζήλων καί άδεξίων γλυφών τής μεταγενεστέρας ρωμαϊκής 
έποχής. Έν τώ δευτέρω, τώ καί μεγαλειτέρω Μεμνονείω, κατα
πληκτικό» διά τε τό μεγαλεΐον καί κάλλος, καί ούχί τής τυχού- 
σης αξίας διά τάς έν αύτώ ποικίλας γλυφάς ιστορικών εικόνων 
καί έπιγραφών, διακρίνονται δύο καθ’ έαυτούς ιδιαίτεροι δόμοι, 
τά  βασίλεια δήλα δή καί δ μνημόσυνος ναός 'Ραμεσσή τοϋ Ιν, 
τοϋ έπικαλουμένου Ηγεμόνας 'ΗΑιονπόΑεως (ΧΑΚ-ΑΝ Σερο- 
γλυφικώς), χιυριζόμενοι άλλήλων διά περιστύλου αύλής. Τά βα
σίλεια φέρουσι χαρακτήρα κατοικίας πρός δίαιταν βασιλικήν* πύρ
γοι δύο πολυώροφοι τεσσάρων άλλήλαις συνεπινευουσών πλευρών 
σχηματίζουσιν έκατέρωθεν τάς πτέρυγας τής οικοδομής* τά πα
ράθυρα κοσμούνται διά ποικιλμάτων πρωτοφανών* άπό τής δευ- 
τέρας οροφής έπικρέμαται γεΐσον, τό όποιον στηρίζουσιν έν σχή- 
ματι ώτίδων πρηνείς κατά γήν κείμενοι αιχμάλωτοι, είς δ άνηρ- 
τάτο τδ πάλαι παραπέτασμα άνωθεν τής είςόδου πρός έπισκίασιν
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αύτής καί προφύλαξιν άπό τών θερμών τοϋ ήλιου ακτινών έν τοΐς 
ένδότερον κειμένοις οΐκοις αί έπι τών τοίχων γραφαι παριστώσι 
τόν βασιλέα Ταμεσσήν τόν Γ' έν τώ  κατ’ ιδίαν βίω, έν μέσω τής 
οικογένειας του* μία τών θυγατέρων προςφέρει αύτώ άνθη* έτέρα 
προςφέρει αύτώ καρπούς, καί τρίτη παίζει μετ’ αύτοϋ πεσσούς* αί 
άπό τής είςόδου γλυφαί είκονίζουσι τόν βασιλέα άγοντα είς αιχ
μαλωσίαν τούς ήττηθέντας λαούς, καί έκαστος τών αιχμαλώτων 
φέρει τά  χαρακτηριστικά τής φυλής του. Ό άπό τής άνατολικής 
πύλης φέρων διάδρομος σχηματίζει ένδοτέρω δύο μικράς έκατέρω
θεν τετραπλεύρους αύλάς* έκ τούτων έν μέν τή  δεξιά προς βορ- 
ράν άπεικονίζονται οί έξ ’Ασίας καί τής Μεσογείου θαλάσσης αιχ
μάλωτοι, Χετταίοι, Άμορραΐοι, Κάρες, Σαρδιανοι, ’Άραβες, Τυρ- 
σηνοί καί Χαναναΐοι, έν δέ τή  άριστερά πρός νότον ιστορούνται οί 
έξ ’Αφρικής άγόμενοι είς δουλείαν, Αίθίοπες, Μαύροι, Νασσαμώ- 
νες, Λίβυες, Τρωγλοδύται, Μάξυες καί Άτάραντες.

Έκ τών διαφόρων έξαρτημάτων τοϋ μνημοσύνου ναοϋ δ πρώ
τος πυλών εΐνε δ άξιολογώτερος πάντων διά τάς ίστορικάς του 
γλυφάς, αΐτινες διαχέουσι φως είς την σκοτεινήν ιστορίαν και 
έθνογραφίαν τής πρδ τριςχϊλίων και διακοσιων ετών οικουμένης. 
Μεγάλαι στήλαι άπό τοϋ ένδεκάτου καί δωδεκάτου έτους τής 
βασιλείας 'Ραμεσσή τοϋ Γ' μνημονεύουσι τών ένδοξων στρατειών 
έπί τούς Λίβυας καί Σύρους καί τούς οίκοϋντας τής Μεγάλης θα
λάσσης, ή τοι τής Μεσογείου, τάς παραλίας. Έπί τής βορείου προςό- 
ψεως τοϋ πυλώνος υπάρχει είκών παρις-ώσα τόν βασιλέα πλήττον- 
τα  διά σιδηράς κορύνης αιχμαλώτους γονυπετείς* δ θεός ’Άμμων 
Άρμαχις δίδει αύτώ είς χεΐρας πέλεκυν πολεμικόν τόν λεγόμε
νον τύχον, καί λέγει αύτώ* «Παρέδωκά σοι τούς ηγεμόνας τής 
»μεσημβρίας* προςέρχονταί σοι τά τέκνα αύτών έχοντες έπι τών 
»ώμων καί προςφέροντές σοι τά άγαθά τής χώρας αυτών* έστρε- 
»ψα τό πρόςωπόν μου πρός βορράν καί έθηκα τήν Φοινίκην ύπο- 
»πόδιον τών ποδών σου* τά έθνη, ά ούκ εγνωκαν τήν γήν Αίγύ- 
»πτου τό πριν, ήκουσι προςφέροντές σοι χρυσόν, άργυρον καί πο- 
»λυτίμους λίθους, πάντα τά άγαθά τής Αγίας Γής* έστρεψα τό 
»πρόςωπόν μου πρός άνατο7.ά:, καί ή Αραβία προςφέρει σοι
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« σιχύοναν καί θυαιάυιατα, αρώματα και εύιόδη ξύλα* έστρεψα το 
»πρόσωπόν [/-ου προς ήλίου δυσ[χάς, και οί οίκοΰντες περί την Λι- 
»βύην κατέστησαν υποτελείς σου... »

ΊΙ ¡/.ετά τον πυλώνα περίστυλος αυλή αντί κιόνων φέρει όρΟο- 
στάτας, καί τούτοις προςανακεκλψ.ένους ανδριάντας του βασιλέως 
όρθιους, φέροντας τα  σύυ.βολα του Όσίριδος, εις [χαρτυριαν ότι ό 
ναός ητο κενοτάφιο; καί [/.νηαόσυνος του έν Όσίρει ¡/.ακαρισθέν- 
τος Φαραώ, ώς καί τα  λοιπά περί αυτόν άλλα Με[χνόνεια, περί 
ών ό λόγος έν τοΓς πρότερον. Έν τώ βάθει της αύλης υπάρχει 
δεύτερος πυλών, ού τινο; ή [/.εσηαβρινή πτέρυξ φέρει άνάγλυφον 
[χεγάλην εικόνα' 'Ραυ.εσσης ό Γ' προςφέρει τοις θεοΐς ’Ά[λ[χωνι και 
Μούθ ώς άνάθηι/,α αιχμαλώτους διά την δουλείαν του ναού, διτ,- 
ρημένους είς τρεις σειράς' καί οί [/.έν πρώτοι είνε Φιλισταΐοι, η τοι 
κάτοικοι της Παλαιστίνης' οί έτεροι είνε Ααναοί και οί άλλοι Κι- 
λικες οίκοΰντες τής Μεσογείου θαλάσσης τάς παραλίας καί νή
σους. Έπί της βορείου πτέρυγας υπάρχει επιγραφή περιγράφουσα 
την έν έ'τει όγδόω του βασιλέως κατά της Άσίας στρατείαν. 
Χετταίοι, Καδησακ, Καρχηαησιοι, Άράδιοι καί Άραξηνοί συνε- 
ιιάχησαν κατά της Αίγυπτου, καί τούτοις προςετέθησαν οί Φι- 
λισταΐοι, Κάρες, Κίλικες, Ααναοί καί Ξάνθιοι της Λυκίας, « τα. 
εθνη τά έ.Ιθόντα άπό των οικήσεων αύτών, άπό τών α ιγ ια -  
.1ων τής Μ εγά.ΐης Θα.Ιάσσης. » Ό βασιλεύς διέρχεται [/.ετά 
τού στρατού την χώραν τών Άμορραίων « ώς πνρ καταχαιον», 
καί καταβαίνων προς την παρά τον ’Ισσόν παραλίαν, ϊνα ένο/θη 
έκεΤ [/.ετά του παραπλέοντος Αιγυπτιακού στόλου, συναπαντά- 
τα ι ¡/.ετά τών ήνωυ.ένων δυνάυ.εων τών πολεμίων, καί συγκοοτεΐί I λ ί ' ί *
έν Ίσσώ μεγάλην κατά ξηρών καί κατά θάλασσαν [/.άχην' «Ό 
»στόλος τών Αιγυπτίων έφαίνετο έπί της θαλάσσης ώς άπόρθη- 
»θητον τείχος, νηες μακραί, τριηρεις καί βάρεις, καί οί άναβαί- 
»νοντες αυτών άπό της πρώρας μέχρι της πρύμνης ησαν ανδρείοι 
»της Αίγυπτου όπλΐται' οί έπί της ξηράς πεζοί ησαν οί έπίλε- 
»κτοι τού αίγυπτίου στρατού, λέοντες ωρυόμενοι έπί τών όρέων, 
»οί δέ ιππείς ταχείς καί ορμητικοί ήκολούθουν τούς γενναίους 
»ίππάργους' οί ίπποι νρειχετίζοντες ησαν ακράτητοι έν τώ κα-ι /ν*ι I * ·
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»ταπατεΐν τους ύπεναντίους* έγώ αυτός, κραταιός καθάπερ Μωνθ 
»ό θεός, έστην ένώπιον αυτών, καί ησθάνθησαν την δύνα[/.ιν τού 
»βραχίονας ¡/.ου. Έγώ ό βασιλεύς 'Ραμεσσης έπέδραριον έν ίσχύϊ, 
»υψών τόν βραχίονά ρ.ου καί προασπιζό[/.ενος τού λαού μου έν 
»τη ‘/¡μέρα τών αίριάτων. Οί έπιπίπτοντες έπί την χώραν ¡/.ου ού 
»ζησονται έπί της γης' έν τγ  αίωνιότητι έμετρηθησαν αί ήμέραι 
»της ζωης αυτών' οί νεκροί αυτών έπιπλέουσιν έπί τών θαλασ-
»σίων ύδάτο/ν Έκάθησα έπί τού θρόνου τού "Ωρου, καί ή
»¡χεγάλη θεά Εκάτη έπέστη άνωθεν της κεφαλής [χου’ ώςπερ 
»"Ιίλιος άνατέλλων έξέτεινα τούς βραχίονάς ¡χου έπί της χώρας 
»τών αλλοφύλων, καί προεπολέμησα ύπέρ της Αίγυπτου προς 
»τούς συνωμότας έννέα λαούς' έκράτησα της χώρας αυτών καί 
»έδούλωσα αυτούς έπί περάτων. Οί ηγεμόνες αυτών έκυψαν τόν 
»αυχένα' έγώ δέ έτέλεσα τάς βουλάς τού Κυρίου καί Δεσπότου, 
»τού προσκυνητοΰ [/.ου αγίου Πατρός καί Κυρίου τών θεών. Ά λα -  
»λάξατε οί κατοικούντες την γην Αίγυπτου, άγαλλιάσθε έπί τώ  
»θεώ έν ύψίστοις τών ουρανών. Βασιλεύς εί[λΐ έγώ της άνω τεκαί 
»κάτο/ χώρας έπί τού θρόνου Άθώ[χ τού ποιησαντός [χε άρχοντα 
»της Αίγυπτου, νικητην κατά γην καί θριαυ.βεύοντα έπί τηςθα- 
»λάσσης».

Ό διερχόμενος την είςοδον τού δευτέρου πυλώνος είςέρχεται 
είς έτέραν άξιολογωτέραν περίστυλον αύλην, ης αί τέσσαρες 
πλευραί σχηματίζουσι στοάς κεκαλυμμένας διά ποικίλων γρα
φών καί γλυφών' αί άπό βορρά καί νότου στοαί είνε όπισθεν κιό
νων ογκωδών [/.ετά κιονοκράνων έν σχηματι κάλυκος λωτοΰ' αί 
δέ άπ’ ανατολών καί δυσ[/.ών στηρίζονται έπί ορθοστατών ¡/.ετά 
προςανακεκλιμένων αύτοΐς ανδριάντων. Εντός της αύλης ταύτης 
φαίνονται έρείπια καί ίχνη χριστιανικής άπό τών βυζαντινών χρό
νων έκκλησίας.

Αί γραφαί, αϊτινες καλύπτουσι τάς ένδοθεν τού περιστύλου 
στοάς, είνε ποικίλαι καί πλεΐσται' τώ είςερχομένω αριστερόθεν 
υπάρχει είκών παριστώσα αίματηράν [/.άχην [χεταξύ Λιβύων καί 
Αιγυπτίων έν έτει πέμπτω της βασιλείας 'Ραμεσση τού Γ'" δε- 
ξιόθεν είκονίζονται οί αίγύπτιοι ήγε;χόνες καί στρατηγοί, άγοντες
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τους αιχμαλώτους ενώπιον του βασιλέως, και ή έπ’ αύτών έπι- 
γραφή λέγει, ότι έν τή μάχη, έφονεύθησαν έκ τών εχθρών 8 ,000 , 
συνελήφθησαν δέ 1 ,000  αιχμάλωτοι ζώντες* έν τρίτη γραφή δί- 
κονίζεται γ έπάνοδος του βασιλέως εις Αίγυπτον, ού προηγούν
τα ι χιλιάδες έκ τών πολεμίων αγόμενοι άλυσίδετοι εις αιχμα
λωσίαν, καί έπεται ό νικηφόρος στρατός* έν τετάρτη γραφή βι- 
κονίζεται ή θριαμβευτική είςοδος του βασιλέως εις Θήβας, οπού 
Οι αιχμάλωτοι προςφέρονται δούλοι τω πολιούχω ’Άμμωνι ΊΙλίω 
καί τοις άλλοις συννάοις τε καί παρέδροις θεοϊς.

Αί εικόνες αύται καλύπτουσι την κατωτέραν ζώνην της άνα- 
τολικης, νοτίου καί βορείου πλευράς της περιστύλου αυλής* ή 
άνωτέρα ζώνη είκονίζει την παραλαβήν τής βασιλείας. 'Ραμεσ- 
σής ό Γ' Ηγε^ούκ ΗΛιονπό.Ιεως (ΧΑΚ_ΑΝ), οπως εκαλείτο 
πρός διάκρισιν άπό του ομωνύμου 'Ραμεσσή του Β' και Μεγάλου 
Μεραμών Σεσώστριος, εξέρχεται του παλατιού αυτού, φερόμενος 
έντός ναού χρυσού καί πεποικιλμ.ένου έπι τών ώμων δώδεκα άνω- 
τέρων άξιωμ.ατικών τού στρατού, έχόντων στρουθοΰ πτερά επι 
τής κεφαλής. Τής έξοδείας ηγείται μουσική έκ σαλπίγγων, 
τυμπάνων καί αυλών, και χορός άοιδών ψαλλόντων υμνους και 
ώδάς* άκολουθούσι δέ πολλοί έκ τού βασιλικού οίκου, οί έν άξιώ- 
μασιν αύλικοί καί οικείοι, και έπι τέλους ό πρωτοτοκος τού βα- 
σιλέως υιός, τού θρόνου διάδοχος, και μετα τον βασιλέα ανώτα
τος αρχηγός τού στρατού, ος τις κρατών θυμιατήριον θυμια τον 
άκολουθούντα πατέρα του βασιλέα. 'Ο βασιλεύς έντός τού περια- 
γομένου ναού, φορών τήν στρατιωτικήν περικεφαλαίαν, κα- 
θηται έπί θρόνου, 0ν σκέπουσι διά τών πτερύγων αυτών τα  έκ 
χρυσού δμοιώματα τού Δικαίου και τής ’Αλήθειας' πλαγιως τού 
θρόνου ΐστανται Σφίγξ καί Λέων ώς φύλακες αυτού, το μεν συμ- 
βολον τής Σοφίας έν τή κρίσει τού βασιλέως, τό δέ τής ’ Ισχύος 
αυτού έν πολεμώ. Γύρωθεν τού έπι τών ώμων φερομενου ναού συ- 
Λ/ωθοΰνται οί αύλικοί ριπιδοφόροι, και παρά τούτοις ακόλουθοι 
παίδες έκ τής ιερατικής τάξεως φέρουσι τό σκήπτρον, τήν φαρέ
τραν καί τά  άλλα όπλα τού βασιλέως έν πομπή. Έννεα ηγεμό
νες, τού βασιλέως υιοί, αρχιερείς καί στρατηγοί, άκολουθούσι πε-
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(,οί* οί ταξιάρχαι κρατούσι τά  βάθρα του ναού καί τούς αναβαθ
μούς* ή πομπή κλείεται διά λόχου δπλιτών. Ό βασιλεύς άφι- 
κνείται εις τόν ναόν τού "Ωρου, οπού τήν περικεφαλαίαν άποθέ- 
μενος, καί άντ’ αυτής περιθέμενος τήν έρυθράν τής κάτω χώρας 
βασιλείαν είςέρχεται εις τό ιερόν, εκεί δέ χέει σπονδάς καί προς- 
φέρει θυμίαμα τω θεώ. Μετά τούτο γίνεται ή έξοδεία τού χρυσού 
ναού τού θεού μετά τού άγάλματος αυτού, 8ν φέρουσιν είκοσιδύο 
ιερείς έν μέσω άλλο>ν έκ τού κλήρου ριπιδοφόρων καί κρατουντών 
βάία φοινίκων καί άνθη. Ό βασιλεύς πεζή προπορεύεται τού θεού, 
ακολουθεί δέ λευκός καί άσπιλος ταύρος, ή ζώσα είκών τού νΑμ- 
μωνος "Ωρου. Ό ίερεύς θυμια τό ιερόν ζώον, ή δέ βασίλισσα καθη- 
μένη απέναντι θεάται τήν τελετήν. Ό μέγας άρχιερεύς άναγινώσκει 
μεγαλοφώνως τήν ευχήν τής στέψεως τού βασιλέως τήν ώραν 
καθ’ ήν αί τού Ήλιου άκτίνες προςπίπτουσιν έπί τού άγιαστη- 
ρίου, δέκα καί έννέα δέ ιερείς προςέρχονται άποτιθέμενοι έπί τήν 
τράπεζαν τής προθέσεως τά  ιερά σκεύη καί τά ποτήρια τής ευ
χαριστίας* έπτά άλλοι ιερείς φέρουσι τάς εικόνας τών παρέδρων 
θεών, ή τοι έν θεώ τελειωθέντων καί εις θεούς μεταστάντων βα
σιλέων προγόνων ή προκατόχων έν τω  θρόνω τού "Ωρου* τότε δ 
βασιλεύς περιτίθεται καί τήν λευκήν βασιλείαν τής άνω χώρας, 
και ούτω φέρων έπί κεφαλής τήν διπλήν καλουμένην βασιλείαν 
Ψχέντ, ή τοι τήν βασιλείαν τής τε άνω χώρας καί τής κάτω, 
προςεύχεται καί ευχαριστεί τω θεώ, έν ώ δ μ.έγας άρχιερεύς απο
λύει τέσσαρα στρουθιά, σύμβολα τών πνευμάτων τών τεσσάρων 
σημείων τού όρίζοντος, καί έντέλλεται αύτοίς ινα άπελθόντα κη- 
ρύξωσιν άπό νότου εως βορρά καί άπ’ ανατολών ήλίου μέχρι δυ- 
σμών, άπό περάτο,ν τής οικουμένης έως περάτων, ότι 'Ραμεσσής 
ό Γ' περιέθζτο τήν διπλήν βασιλείαν Ψχέντ καθάπερ ΤΩρος περί 
τήν κεφαλήν του, καί άνέβη έπί τόν θρόνον τών πατέρων του βα
σιλεύς τής τε άνω χώρας καί τής κάτω, καί ότι συνετελέσθησαν 
τά νομιζόμενα τή παραλήψει τής βασιλείας. Εις έπίμετρον ακο
λουθεί ή τελετή τής άγιάσεως τού θερισμού τών καρπών* δ βα
σιλεύς, προπορευομένων τών άοιδών, άνδρών τε καί γυναικών, ιε
ρέων καί τών έπιλεγομένων ιερειών παρθέν<ον, καί ακολουθούμενος
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παρά των στρατιωτικών και άλλων άςιωματικών, θερίζει δια 
χρυσού δρέπανου δέσμην στάχεων έκ των παρακειμένων αγρών, 
ο6ς άναφέρουσιν αί ίεραί παρθένοι και παραθέτουσι τώ άγάλματι 
τού θεού "Αμμωνος "Ωρου, ώς άπαρχήν τω Οεώ. Έν τελεί, άπο- 
θέμενος δ βασιλεύς την άσπιδοειδη βασιλείαν Ψχέντ, και περιβα- 
λόμενος αύθις την πού.εμικήν περικεφαλαίαν, επιστρέφει εις τα  βα
σίλεια, του άρχιερέο̂ ς έξακολουθούντος τάς θυμιάσεις και σπον- 
δάς, και του ίερογραμματέως άναγινώσκοντος λιτήν και άπολυσιν.

Τα πρδς δυσμάς μέρη του ναού, επί των οποίων έπέκειτο μέ- 
χρις εσχάτων σωρδς χωμάτων ώςει βουνδς, και ερείπια χιυριου 
χριστιανικού, άνο^ρύχθησαν και άπεκαλύφΟησαν νυν εντελώς. Οι 
οπισθόδομοι οίκοι εύρέθησαν κενοί, φέροντες έπιγραφάς θρησκευ- 
τικάς, έν τω κειμένω δέ έπί τού βορειανατολικοϋ άκρου κελλίω 
ύπδ τδ λιθόστρωτον έδαφος άνεκαλύφθησαν χιλιάδες χάλκινων 
είδωλίιυν τού Όσίριδος, εις σημειον, ότι τό κτίσμα ην μντμόσυ- 
νος ναδς ύπδ την προστασίαν τού χθονίου Όσίριδος, καί κενοτά- 
φιον μνημεΐον τού βασιλέως, κατά την Οεμελιωσιν τού όποιου ει- 
χον κατατεΟη τά  εντάφια ταύτα ειδώλια εις άγιασμδν τού
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ναου.
Και μέχρι μέν τούδε έγένετο λόγος περί τών εσωτερικών τού 

περιστύλου στοών* νΰν δέ υπολείπεται ϊνα αναφέρω καί όλιγα 
περί τών έπί τών εξωτερικών δύο τοίχων αναγλύφων καί έπιγρα- 
φών. Έπί της άπδ νότου πλευράς είνε άναγεγραμμ.ένον πλήρες 
μηνολόγιον καί ήμερολόγιον τών έν τώ ναώ είΟισμένιον πανηγύ- 
ρεων καί εορτών, μετά τού τυπικού τών τελετών, έτι δέ βασι- 
λικαί διατάξεις περί κληροδοτήσεων καί προςφορών έκ τού βασι
λικού οίκου αύτού καί τών διαδόχων του εις αιώνα τον άπαντα, 
τών καλουμένων ιερών προςόδων, πρδς διατροφήν τών ιερέων μετά 
τών θυγατέρων καί γυναικών, καί τών άλλων ύπηρετούντων έν 
τώ ναώ. Ί1 βορεία πλευρά καλύπτεται ύπδ δέκα εικόνων μετ’ έ- 
πιγραφών, αϊτινες μνημονεύουσι την έν έ'τει έννάτω τής βασιλείας 
'Ραμεσσή τού Γ' έπί τούς Λίβυας καί Κάρας γενομένην στρα- 
τείαν. Καί έν μέν τή πρώττ, παρίσταται ό Φαραώ αρματηλάτης 
έν έσΟήτι πολεμική, και έν μέσω τού ς-ρατού ίς-αμένου έν οπλοις,

μετά δρεπάνιον καί πελέκεων πολεμικών τών λεγομένων τύκων* 
δ σημαιοφόρος έπί άρματος κρατεί έπί κοντού κεφαλήν κριού, τδ 
σύμβολον ”Αμμωνος τού έν Θήβαις. Έν τή δευτέρα ό βασιλεύς 
έν τή άκμή τής μάχης διασπά τδ κέντρον τών πολεμίων καί δια- 
χέει έπ’ αυτών θάνατον καί καταστροφήν. Ή έπιγραφή αναφέρει, 
ότι ούτοι είσίν οί οίκούντες τά  βόρεια [τής ’Αφρικής] σύμμαχοι 
τών Λιβύων. Έν τή τρίτνι δ βασιλεύς δέχεται παρά τών στρα
τηγών του τούς αίχμαλωτισθέντας έχθράύς, καί παρά τών γραμ
ματέων του κατάλογον τών φονευθέντων πολεμίων 12 ,5 3 5  τδν 
άριθμόν. Έν τή τετάρτν) δ βασιλεύς έν έσθήτι πολιτική όμιλεΐ 
πρδς τούς ένώπιον αυτού γονυκλιτούντας στρατηγούς καί σημαιο
φόρους τών διαφόρων μεραρχιών, άποδίδει τήν νίκην έπί τούς Αί- 
βυας καί Μάξυας ”Α μμωνι Ήλίω τώ  προστάτν) θεώ, καί παρο
τρύνει αυτούς εις νέους άγώνας. Ή σάλπιγξ ηχεί, οί άρχηγοί καί 
ταξιάρχαι όρκίζονται πίστιν καί ύποταγήν, δ δέ στρατός δπλί- 
ζεται έκ νέου καί βαδίζει κατά τών έχθρών. Έν τή  πέμ.πτ·ρ δ 
βασιλεύς ασκεπής τήν κεφαλήν καί άναβαίνων τδ άρμα, άγει τδν 
στρατόν του εις μάχην* οί δπλίται προπορεύονται αυτού* αί δύο 
πτέρυγες καλύπτονται παρά τών έλαφρών ακροβολιστών, καίάκο- 
λουθούσιν οί έλαύνοντες άρματα καί άναβαίνοντες "ίππους. Έν 
τή έκτ-ρ οί Κάρες καί οί σύμμ.αχοί τιυν τρέπονται εις φυγήν άπδ 
προςώπου τού βασιλέιυς, καί οί Αιγύπτιοι πεζοί διώκουσιν αυ
τούς* δ βασιλεύς, βοηθούμενος παρά τών έν άρμασι πολεμιστών, 
έπιφέρει τοΐς φεύγουσι μεγάλην σφαγήν* ολίγοι έκ τών ύπεναν- 
τίιον άνθίστανται έτι, ή τήν ύποχώρησιν καλύπτουσα όπι-σθοφυ- 
λακή έξ άνδρών άναβαινόντων άρματα πολεμικά καί ίππους* γυ
ναίκες, παιδία καί σκεύη τού στρατοπέδου τών έχθρών, έντός φορ
τηγών αμαξών συρομένων έκ τεσσάρων βοών, πίπτουσι λεία τών 
διωκόντιυν Αιγυπτίων. Έν τή έβδόμ·/] δ Αιγύπτιος στρατός έν 
παρατάξει εΐςβάλύ.ει εις τήν χώραν τών πολεμίων μεταξύ δα
σών, έν οίς διαιτώνται παντοία θηρία* δ βασιλεύς συμβαδίζων τώ  
στρατώ προςβάλλεται ύπδ δύο λεόντων, ών φονεύει τδν ενα καί 
παλαίει μετά τού ετέρου. Έν τή όγδότ) δ βασιλεύς μετά τού ς·ρα· 
τού φθάνει τήν παραθαλασσίαν έν καιρώ ναυμαχίας έντδς τού λ ι-
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μένος, δτε οί Κάρες καί οί σύμμαχοί των Σαρδιανοί μέ τά  μακρά 
αυτών πειρατικά πλοία έπιπίπτουσι κατά του αιγυπτιακού στό
λου, του περιμένοντος έκεί ΐνα λάβγτούς έπιβιβαζομένους Α ιγυ
πτίους* αί αΐγυπτιακαί τριήρεις ανάγονται διά τών ιστίων ή διά 
τής κώπης* οί τοξόται πληρούσι τά  θωράκια, ή δέ πρώρα φέρει 
άκροστόλιον κεφαλήν λέοντος' ηόη Καρια ναύς βυθίζεται, ο δε 
λοιπός έχθρικδς στόλος στενοχωρείται μεταξύ τών αίγυπτίων 
νηών καί του επί τής παραλίας αίγυπτίου στρατού, όστις έςα- 
κοντίζει βροχήν βελών έπ’ αυτού. Έν τ*75 έννάτνι οί Αιγύπτιοί 
στρατοπεδεύουσιν έπι τής παραλίας, και αναμετρούσι την λείαν 
καί τούς αιχμαλώτους ενώπιον τού βασιλέως καθημένου έμπροσθεν 
τού έπωνύμ.ου ώχυρωμένου στρατοπέδου 'Ραμεσσή (Μ ΙΓΔΩ Λ  
ΕΝ 'ΡΑΜ£££ΟΥ έν ιερά γραφή) καί άναφωνούντος* «’Άρ.μων 
»δ "Ιίλιος ήν μεθ’ ημών έκ δεξιών τε  καί έξ ευωνύμων* τδ πνεύμα 
»αυτού ώδήγησεν ή μάς έν τώ  άπωλεσαι τους ύπεναντιους, κα̂  
»υποχείριον ποιήσασθαι ήμίν την οικουμένην». Έν τή δεκάτη ει- 
κόνι, θρίαρ,βος τού βασιλέως έν ©ήβαις. Αίβυες καί Κάρες αιχμά
λωτοι προςάγονται δούλοι τώ ναώ της έν τρισι προςώποις, ’Άμ.- 
μωνος, Μούθ καί Χωνς, αγίας Τριάδος.

ΊΙ θέσις τού μέχρι τούδε περιγραφέντος ναού κατέμπροσθεν 
της έρήμου καί τής Νεκροπόλεως έξελέχθη παρά τού κτίτορος 
'Ραμεσσή τού Γ' ως έ'δει εις αιώνιον οίκημα τού μετά θάνατον 
δεδικαιωμένου καί τετεή.ειωμένου πνεύματός του, καθάπερ καί 
τών άλλων βασιλέων τά  παρακείμενα Μερ,νόνεια* άλλ’ δ προ τού
του κατά τά  φαινόμενα εις βασίλειον ένδιαίτημα ώρισμένος δό
μος δεν δύναται νά ύποτεθή οτι καί πράγματι ητο βασιλική κα
τοικία, ή'τοι παλάτιον κατά την κοινήν τής λέξεως σηρ.ασίαν* 
άλλως ήθελεν είναι τδ ρ.όνον περισωθέν ήμΐν τοιούτου είδους 
οικοδόμημα, όπερ άπίθανον, καθ’ όσον γνο>ρίζομεν, οτι βασιλικαί 
καί ΐδιωτικαί οίκίαι έκτίζοντο έκ πλίνθων, καί διά τούτο δεν σώ
ζονται ίχνη αυτών ουδαμού’ έκ λίθων στερεών καί μεγάλων πε
τρών έκτίζοντο οί ναοί τών θεών, αί πυραμίδες, τά  Μεμ.νόνεια, 
οί άνώγειοι σηκοί τών ύπδ γήν τάφων τών βασιλέων καί μεγι
στάνων, καί έπί τέλους οί θριαμβευτικοί πύργοι, τά λεγόμενα
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ΜΓΔΩΛ, όπως καί τά  ώχυρωμένα στρατόπεδα, άτινα ίδρύοντο 
έν τοίς ρ.εθορίοις ώς φρούρια καί τρόπαια έν ταυτώ, εις μνήμην 
άθλων τών βασιλέων κατά τών τής χώρας εχθρών. Διά ταύτα δυ- 
νάμεθα μάλλον νά είκάσωρ.εν, ότι τδ περί ού δ λόγος κτίσμα έμ
προσθεν τής εΐςόδου τού Μεμνονείου είναι πύργος ΜιγδώΛ, έ'χων 
σχέσιν πρδς τδν άκόλουθον κενοτάφιον ναόν, οίαν έν ταΐς νεκρο- 
πόλεσιν οί πρόδορ.οι καί σηκοί πρδς τούς ύπδ γήν τάφους τών έπι- 
σήμων νεκρών* διότι καί ένταύθα ή εις τάς υπογείους ταφάς είςο- 
δος συνίσταται έκ μεγάλου πυλώνος λατομητού ή κτιστού, ου 
τίνος οί παραστάται φέρουσιν άνάγλυφον τήν εικόνα τού θανόν- 
τος, έντδς δέ τού προδόμου καί τών παρακειμένων θαλάμων δ θα* 
νών παρίσταται έ'χων περί έαυτδν τούς οικείους και συγγενείς 
καί καταγινόμενος εις βιωτικάς ασχολίας, άγραν πτηνών, καλ
λιέργειαν τών άγρών, συγκομιδήν τών καρπών, καί έπίβλεψιν τών 
βουκολείων* οί πρόδομοι ούτοι έχρησίμευον εις σύναξιν κατά και
ρούς τών φίλων καί συγγενών, ΐνα τελώσιν έκεί τά μνημόσυνα τού 
τεθνεώτος, καί συνεστιώνται τά  επ ιτάφ ια  δείπνα. 'Όθεν δεν μέ
νει άμφιβολία, ότι καί ένταύθα άντί εΐςόδου εις τδ Μεμνόνειον 
έχρησίμευε τδ περί ού ώμίλησα άνωτέρω jnyfiüAior χτίσμα , 
όπου έγίνοντο άεί ποτε συνάζεις τών μελών τού βασιλικού οίκου 
καί τών άνωτέρων άρχόντιυν έκ τού ιερατείου καί τού στρατού, 
πρδς τέλεσιν τών έν τώ ναώ νενομ,ισμένων εις μνήμην τού βασι. 
λέως πανηγύρεων καί εορτών.

Πρδς δυσμάς τών Μεμνονείων έξαπλουται ή Νεκρόπολις, ής 
τά  αρχαιότερα μ,νήματα κείνται περί τήν νύν Drall Abou Ί 
Neggah καλουμένην Οέσιν* ένταύθα άνεκαλύφθησαν αί εις Παρι- 
σίους καί Αονδΐνον μετενεχθείσαι σοροί μετά τών έν αύταίς νε
κρών τών βασιλέων τής ΙΑ' Διοςπολίτιδος δυναστείας, επειτα τδ 
σώμα τής βασιλίσσης Άοίφιος (ΑΑΧΟ ΤΕΠ ), μητρδς Άμώσιος 
τού θεμελιωτού τής III' Διοςπολίτιδος δυναστείας, μετά τών πο
λυτίμων και χρυσών κοσμημάτων, άτινα άπόκεινται νύν έν τώ έν 
Βουλακ τού Κάιρου Αίγυπτιακω Μουσείω, καί πολλοί άλλοι τά 
φοι βασιλέων και μεγιστάνων τής αυτής έποχής. Παρά τήν θέσιν 
Assassif ύπάρχουσι ταφαί τής 10' Διοςπολίτιδος, ΚΒ' Βουβα-
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στίτιδος καί Κ7' Σαΐτιδος δυναστείας, ών ό μέν εξωτερικός ση
κός φέρει περισσότερα και ποικιλώτερα τα κοσμήματα, τα  δε 
σώματα εΤναι άβαθώς τεθαμμένα έντός κρύπτης η αμέσως υπό τό 
χώρια.

’Απωτέρω, κατά τάς θέσεις Shekli Abd-el-O ourna και 
Qourna Moura'i οί τάφοι έκ της ΙΗ'και 10' Διοςπολίτιδος δυ- 
ναστείας εινε λελαξευμένοι έν όρΟοις τοΐς άπό νότου βράχοις" άπό 
της θύρας ειςέρ/εταί τις εις πρόδομον λατομητον έν ε’ίδει σηκοΰ 
μετά θαλάμων, όπου οί τώ γένει προςηκοντες συνηρχοντο δια 
τάς νεκρώσιμους τελετάς και τά μνημόσυνα του Οανοντος ά,.ο 
τίνος ά'κρας του σηκοΰ όρυγμα τετραπλευρον φέρει καΟετως εις 
βάθος δέκα η και δώδεκα περίπου μέτρων γαλλικών, χαλικων 
πλήρες, μετ’ άμμου και γης μεμιγμένων, άπό του πυθμενος δε 
του ορύγματος, διά θυρίδος μικράς και επιμελως δια λίθων κ τ ι
στών πεφραγμένης, άγει σύριγξ στενή και μακρά εις νεκροδόχον 
κρύπτην, έν σχηματι ύπογαιου θόλου λελαξευμενην, τό τελευ- 
ταΐον και άίδιον του θανόντος κατοικητήριον’ τα  επι τών τοίχων 
του σηκοΰ κοσμήματα είκονίζουσι όιάφορα επειςόδια έκ τοΰ επί 
γης βίου τοΰ έκει ταφέντος νεκροΰ' αειαι θέας εινε προ πάντων 
αί έν τώ προδόμω τοΰ τάφου τοΰ 'Ώιος (ΧΟΥΙ) ανάγλυφοι ει
κόνες" οΰτος υπό τον τίτλον ΊΙγεμων Άντιβασιλευς υπο την III' 
Διοςπολίτιδα δυναστείαν παρίσταται ερχόμενος καί λαμβάνων 
τάς ηνίας της κυβερνησεως τοΰ ύποτελοΰς τότε τή Αιγυπτω βα
σιλείου της Αιθιοπίας" λαοί παντός χρώματος καί πάσης φυλής 
αφρικανικής παρουσιάζονται ένώπιόν του, και υποδέχονται αυτόν 
έν πομπή, φέροντες δώρα δακτυλίους χρυσοΰς, ελασματα χαλκοΰ, 
δοράς θηρίων, ριπίδας και πτερά στρουθών, βουβάλους και καμη- 
λοπαρδάλεις. "Αλλη είκών παριστάνει αυτόν έπανερχόμενον έκ 
της ’Ασσυρίας, όπου είχε πορευθή εις έκτακτον αποστολήν, και 
παρουσιάζοντα πρέσβεις ’Ασιατικών έθνών, οΰς δεχεται ο βασι
λεύς καθημενος έπί θρόνου" οί πρέσβεις φέρουσι ποδήρεις καί πο
λυπτύχους έσθητας ποικιλοχρόους, οί δέ ακόλουθοι αυτών εινε 
γυμνοί μέχρι ζώνης" πάντες ούτοι οί Ά σ ιάτα ι εινε χρώματος 
λευκοΰ η κέραμο/ρόου καί φέρουσι γένειον εις όξΰ άποληγον* τά

29C) ΑΡΧΛΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΝ ΛΙΓΡΠΤΩ ΑΝΑΣΚΛΦΛΙ

παρ’ αυτών τώ βασιλεΐ προςφερόμενα δώρα εινε ϊπποι καί λέον
τες, χρυσά καί αργυρά σκεύη.

ΓΙλαγίως καί προς δυσμάς, έν τώ μυχώ της έκει χαράδρας, 
κεϊται ό μεγαλοπρεπής τάφος τοΰ Πενταμενώφιος, καί πολ
λοί άλλοι έκ της Κ Σαίτιδος δυναστείας καί έφεξης μέχρι τών 
χρόνων τών Πτολεμαίον" κατά τά απώτατα δέ, έν τη, θέσει 
τή νυν καλουμέν/) ΙίοΪΓ-βΙ-ΒαΙιαπ, όράται τό Μεμνόνειον 
της βασιλίσσης Χατάσσω προςκείμενον όρθίω βουνώ, ού ή οπί
σθιος κλιτΰς φθάνει την φάραγγα τών τάφων τών βασιλέων. Ό 
μνημόσυνος ούτος έν τή Νεκροπόλει ναός έκτίσθη εις μνήμην της 
πολυχρονίου καί ένδοξου κυβερνησεως της βασιλίσσης Χατάσσω, 
θυγατρός τοΰ Φαραώ ϊωθμιόσιος τοΰ Α', αδελφής δέ καί συζύ
γου Τωθμώσιος τοΰ ΙΕ, καί κηδεμόνος τοΰ νεωτέρου άδελφοΰ της 
και διαδόχου Τωθμώσιος τοΰ Γ' καί Μεγάλου, έκ της ΙΗ' Διος- 
πολίτιδος δυναστείας. Ό διευθύνων τάς άρχαιολογικάς άνασκα- 
φάς έν Αιγύπτω Γάλλος Μ3ΠθΠβ άνώρυξε τους μέ/ρι τοΰδεκα- 
τακεχιυσμένους θαλάμους τοΰ όπισθοδόμου, καί αί άποκαλυφθεΓ- 
σαι έκει τοιχογραφίαι διέχυσαν νέον φώς εις την σκοτεινοτάτην 
μέχρι τοΰδε καί παναρχαίαν τών Φοινίκων ιστορίαν" ό Ηρόδο
τος, έκ Περσικών άρυόμενος πηγών, άναφέρει (ΐ, 1.), ότι οί Φοί
νικες ένέμοντο έν άρχή τάς περί την Έουθράν καλουμένην θάλασ
σαν παραλίας, έκεϊθεν δέ άφικόμενοι έπί την Μεσόγειον θάλασ
σαν ωκησαν την έξ αυτών Φοινίκην κληθεΐσαν μετέπειτα χώ
ραν. Πράγματι έκ τών ιερογλυφικών έπιγραφών τοΰ Μεμνονείου 
της Χατάσσω μανθάνομεν, οτι τώ καιρω έκείνω ό μεταξύ Αίγύ- 
πτου καί Αραβίας κόλπος ώνομάζετο £Α-ΕΝ-ΡΟΥϊ\', η τοι 
θά.ίασσα Φ,ο ινικ ία , 'Ερυθρά θά.ίαυσα, οί δέ παρ’ αυτήν παρά
λιοι λαοί τής μεσημβρινής ’Αραβίας Ρ Ο Υ Ν , ή'τοι Φ>οίνικες, ως 
είπείν ’Ερυθραϊοι, έν έπιγραφαΐς δέ τής 10' καί Κ' Διοςπολίτι- 
δος δυναστείας άπαντώμεν τό πρώτον άναφερομένην την μετα- 
γενεστέραν έπί την Μεσόγειον θάλασσαν Φοινίκην, ύπό τό όνομα 
1 Λ-ΟοβΙΐΟΓ, ήτοι Ερυθρά Γη, ώς είπείν Φοινίκη, έν ω ή Ε λ
ληνική καί 'Ρωμαϊκή κλήσις τοΰ έθνους Φοίνικες, Βιΐηιοί, υπεν
θυμίζει ήμιν τήν έκ τών παρά τήν Έρυθράν θάλασσαν ΡΟΥΝ
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καταγωγήν των. Αί περί ών δ λόγος έπι τών τοίχων τού οττε- 
σθοδόμου γραφαί παριστάνουσι τήν υπό τήν ήγεμονείαν τής μνη- 
σθείσης βασιλίδος Χατάσσω στρατείαν τών Αιγυπτίων κατά τών 
παρά τον ’Ερυθραιον κόλπον Φοινίκων' έπί τού πρδς άνατολάς 
τοίχου φαίνεται παρελαόνων δ στρατός τών Αιγυπτίων, προπα- 
ρευομένων τών στρατηγών καί σαλπιγκτών, αί δέ σημαΐαι φέ- 
ρουσιν έπί τού δόρατος τδν θυρεόν μετά τού ονόματος τής βα- 
σιλίσσης' έπί τού μεσημβρινού τοίχου παρελαύνουσιν οί αιχμάλω
τοι καί οί κρατηθέντες όμηροι έκ τών πολεμίων' μεταξύ τών Αι
γυπτίων, οί μέν κομίζουσι λάφυρα, οί δέ διάφορα ένθύμια έκ τής 
άλωθείσης χώρας, καί πρδς τοΐς άλλοις δένδρα ακέραια μετά τών 
ριζών έν κοφίνοις, πρδς μεταφύτευσιν έν τή πατρίδι* ρ.ακρόθεν 
φαίνονται αί κωνοειδώς έπεστεγασμέναι οικήσεις τών εγχωρίων, 
έν τοΐς υδασι δέ τού αίγιαλού φαίνονται νηχόμενοι ιχθύες, ών 
αί ζωγραφίαι είνε τόσω εντελείς, ώστε έπ’ αυτών δύναταί τις νά 
μελετήσν) ακριβώς τά γένη καί είδη τών πλείστων έντή ’Ερυθρά 
θαλάσσν) διαιτο^μένων ιχθύουν. ’Επί τού δυσμικού τοίχου λαμβάνει 
τέλος τής στρατείας ή ιστορία' έπί τής άνωτέρας ζώνης παρελαύ- 
νουσιν ίκέται οί δουλωθέντες λαοί, έπί δέ τής κατωτέρας φαίνεται 
δ στόλος τών Αιγυπτίων τή παραλία προςηραγμένος' άνθρωποι 
έπιβιβάζουσι τά λάφυρα καί τά λύτρα’ ιχθύες φαίνονται νηχόμε- 
νοι έν τοΐς διαυγεστάτοις υδασιν υπό τάς τρόπεις τών πλοίων.

"Ανωθεν τού άφιδρύματος τής Χατάσσιο ΰψοΰται βουνός, καί 
όπισθεν τούτου διανοίγεται φάραγξ στενή καί απόκρημνος, αί 
λεγόμεναι ΒααιΛιχαϊ Πύ.ΐαι (ΒϊΙ)ίΐη-θΙ-Μθ1ύΙί άραβιστί), δια- 
σχ_ίζουσαι τδ παρά τήν δυσμικήν τού Νείλου όχθην Λιβυκόν όρος 
άπδ νότου καί ανατολών πρδς βορράν καί δυσμάς* ή διά τής φά- 
ραγγος άγουσα είνε πράγματι Νεχύω? όδάς, έρημος, ξηρά καί 
πετρώδης, πένθιμος τήν όψιν, καί ώςεί έξ υπογείου πυρός κατα- 
κεκαυμένη, διά τάς έμπροσθεν καί έκατέρωθεν μελανοχρόους πέ
τρας" άπιυτέριο χωρίζεται άπ’ αυτής έτέρα χαράδρα μικρά, φέ- 
ρουσα πρδς δυσμάς. ’Ενταύθα ύπάρχουσιν οί τάφοι τών βασιλέων 
τής ΙΗ', έκατέρωθεν δέ τής μεγάλης φάραγγος οί τάφοι τών τής 
ΙΘ' καί Κ' Διοςπολίτιδος δυναστείας.

Πάντες οί τάφοι τών βασιλέων έν τγ  Νεκροπόλει ταύτ/ι είνε 
εντός βράχων λελαξευμένοι* από της είςόδου σύριγξ ενίοτε θο
λοειδής, στενή καί κατιουσα μάλλον καί ήττον βαθέως έν τοΐς 
έγκάτοις του όρους, φέρει εις αλλεπαλλήλους έγκαρσίως διατε
θειμένους θαλάμους, καί λήγει εις οίκημα Οηκαίον, οπού κεΐται ή 
λάρναξ, καί έντός ταύτης ανθρωποειδής νεκροδόχος αορός. Έν 
τοΐς χρόνοις της νεωτέρας μοναρχίας, από τής ΙΗ' Διοςπολίτιδος 
δυναστείας καί έφεξής, μετά τήν ταφήν του βασιλικού σώματος, 
αί θύραι του θηκαίου θαλάμου ήσφαλίζοντο διά λιθόκτιστου 
φράγματος, έκυλίετο δέ λίθος έπί τήν εΐςοδον του μνήματος, και 
χώμα, έπισωρευόμενον έμπροσθεν τής ουτω κεκλεισμένης είςόδου 
καί ίσοπεδούμενον, ήφάνιζε παν ίχνος έξωτερικόν, καί προεφύ- 
λαττε τον τάφον από πάσης βεβηλώσεως ή συλήσεως από χει- 
ρών άνοσίων* αντί δέ του συνήθους έπί τών παλαιοτέρων δυνα
στειών άνωγείου καί υπαίθρου ή λατομητου έπιταφίου σηκού, 
οπού έπρεπε νά γίνωνται αί συνάξεις τών συγγενών καί ιερέων 
πρός τελετήν τών νεκρώσιμων ακολουθιών καί μνημοσυνών, έχρη- 
σίμευον τά  προϊστορηθέντα περικαλλή καί πρός τους ναούς τών 
θεών κατά τό μέγεθος καί τήν έσωτερικήν διάταξιν άμιλλώμενα 
παρά τήν Πάσημιν (Μβ<1ΐηβΙ-ΑΙ)Οΐΐ) Μεμνόνεια, ή το ι βασιλικά 
κενοτάφια μνημεία.

Ό Διόδωρος αναφέρει (ΐ, 4β.), ότι οί έν Θήβαις τάφοι τών αρ
χαίων βασιλέων ήσαν τεσσαράκοντα και έπτά, ώς ευρισκον αυ- 
τους οί ιερείς έκ τών αναγραφών* έπί Πτολεμαίου δέ του Λάγου 
μόλις έπτακαίδεκα έμενον έτι γνωστοί, καί ούτοι κατεφθαρμένοι 
τά  πολλά, καθ’ ους χρόνους αυτός δ Διόδωρος παρέβαλεν εις 
έκείνους τους τόπους έπί τής εκατοστής καί ογδοηκοστής Ό λυμ- 
πιάδος (59— 50. π. Χρ·)* δ δέ Στράβων, παρών έπι τών τόπων 
καί αυτός μετά Αίλίου Γάλλου (20— 19. πρ. Χρ·)? άναφερει 
(ΐΖ, 46.), οτι είδε υπέρ του Μεμνονειου θήκας βασιλέων έν σπη- 
λαίοις λατομητάς περί τεσσαράκοντα, θαυμαστώς κατεσκευα- 
σμένας καί θέας αξίας. Έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις δέν άπεκαλύ- 
φθησαν όμως έν συνόλω πλειότεροι τών είκοσι πέντε τάφων, 
κατά τε τήν μεγάλην φάραγγα, τήν περιέχουσαν τάς ταφάς δια
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φόρων ήγεμόνων καί μεγιστάνων, και προ πάντων διαφόρων Φα- 
pa¿j, άπό Άμενώφιος του Γ' εκ τής ΙΙΓ μέχρι 'Ραμεσσή τοϋ ΙΓ' 
τελευταίου βασιλέως τής Κ' Διοςπολίτιδος δυναστείας, και κατά 
την μικράν δυσμικήν χαράδραν, περιέχουσαν τάς ταφάς των πρώ
των της ΙΙΓ δυναστείας βασιλέων.

θ ί βασιλικοί τάφοι, καί μεΟ’ ολας τάς προβλεπτικάς των ίε- 
ρέο̂ ν προφυλάξεις, ΐνα δι’ έξαφανίσεως παντός εξωτερικού ίχνους 
διασώσωσιν αυτούς άπό πάσης βλάβης καί αρπαγής, ήνεώχθη- 
σαν καί έσυλήθησαν επανειλημμένους έπί Καμβύσου καί έφεξής, 
ένιοι δε καί ¿χρησιμέυσαν είς ταφήν μεταγενεστέρων νεκρών. 
"Οπως ποτέ καί άν έγένετο τό πράγμα, έν τοΐς νυν άποκαλυπτο- 
μένοις τάφοις τά  πάντα είνε διηρπαγμένα, σκεύη, κοσμήματα, 
καί θήκαι μετά των τεταριχευμένων νεκρών, καί ούδέν άλλο μέ
νει εί μή λάρνακες κεναί, καί οΐ γυμνοί των θαλάμων τοίχοι, 
σώζοντες έ'τι έν μέρει τά ανάγλυφα καί τάς έπιγραφάς, αλλαχού 
δέ διά πυρσών καί καπνού μέλανες καί κατακεκαυμένοι. ’Ενίοτε 
ευρίσκει τις καί διά γραφίτου άναγεγραμμένας έπί τών τοίχων 
¿λληνικάς καί ρωμαϊκάς άναμνηστικάς έπιγραφάς διαφόρων κατά 
τούς χρόνους τών Πτολεμαίων καί 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων τούς 
τάφους έπισκεφθέντων ξένων, εις μαρτυρίαν οτι έ'κτοτε ήσαν αί 
τάφοι ούτοι ήνεωγμένοι καί τοΐς βουλομένοις άνευ κωλύματος 
προςιτοί.

Ό τάφος Σηθώ τοϋ Α' έκ τής ΙΘ' Διοςπολίτιδος δυναστείας 
φέρει κοσμήματα καί γραφάς τής νεκυοβίβλου’ έπί τά χαμη
λότερα μέρη είκονίζονται όφεις δεινοί καί έπιμήκεις έρποντες τή 
δε κάκεΐσε, ή άνορθούμενοι έκατέρωθεν τών Ουρών, καί παρά τού- 
τοις οί χθόνιοι θεοί έν τερατώδεσι μορφαΐς, καί οί αμαρτωλοί ρι- 
πτόμενοι είς τό πυρ τό έξιυτερον καί είς τάς άλλας τής κολά- 
σεως ποινάς καί βασάνους* άνωθεν ίερογλυφικαί γραφαί περιέ- 
χουσι την νεκριυσιμον άκολουθίαν, και εύχάς ύπέρ άφέσεως τών 
αμαρτιών καί βαθμιαίας έξαγνίσεως μέχρι τής είς θεόν τελικής 
μεταστάσεως τής ψυχής τοϋ θανόντος. ΊΙ έξ αλαβάστρου κενή 
λάρναξ φυλάττεται νΰν έν ’Αγγλία.

Ό τάφος 'Ραμεσσή τοϋ Γ' έκ τής Κ' Διοςπολίτιδος δυνα
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στείας εχει έκατέρωθεν τής μετά την είςοδον σύριγγος θαλάμους, 
ών τά κοσμήματα άπεικονίζουσι διάφορα αντικείμενα τοϋ έπί 
γής καί έν αδου βίου' καί έν μέν τώ πρώτω αριστερόθεν βλέπει 
τις σκεύη μαγειρείου καί τον τρόπον τής σκευασίας διαφόρων φα
γητών, άρτων καί ποτών* έν τώ δευτέρω ιερά σκεύη, συμβολικάς 
τών θεών εικόνας, καί άλλα χρειώδη είς θρησκευτικάς ακολου
θίας καί τελετάς' έν τώ τρίτω όπιυρας, λάχανα, πτηνά, ροϊ
διά, σταφυλάς, χήνας, δρτυγας καί ώά" έν τώ τετάρτω κώπας 
καί άκροστόλια' έν τώ πέμπτω καί τελευταίω άοιδούς, ών ό είς 
τυφλός παίζων κινύραν. ’Εν τώ πρώτω θαλάμω πρός δεξιά είκο- 
νίζονται πλοία καί βάρεις θαλαμηγοί, αί νϋν καλούμεναι Dalia- 
bieh, πολυτελώς κεκοσμημέναι, με καταβιβασμένην κεραίαν καί 
ιστία" έν τώ δευτέρω πανοπλίαι, έπιθετικά καί αμυντικά όπλα, 
σημαΐαι καί έπίσημα" έν τώ  τρίτω καθίσματα, κλίναι, οικιακά 
σκεύη καί έπιπλα, πάντα κομψότατα, πολυτελή καί καλλιτε
χνικούς είργασμένα* έν τώ τετάρτω αγροτικά έργα, άρδευσις, σπο
ρά, θερισμός καί συναγωγή τών καρπών" έν τώ πέμπτω διάφοροι 
συμβολικαί παραστάσεις Όσίριδος τοϋ χθονίου Οεοΰ. Τό έν τώ  
μυχώ ευρισκόμενον Οηκαΐον οίκημα φέρει όμοιας παραστάσεις ώς 
τό προμνησθέν Σηθώ τοϋ Α'" ή δέ έκεΐ εύρεθεΐσα κενή λάρναξ έκ 
συηνίτου λίθου ροδοχρόου άπόκειται νϋν έν Αούβρω τών Παρι- 
σίων" αί έπί τών τοίχων διά γραφίτου σεσημειωμέναι έλληνικαί 
έπιγραφαί άποδεικνύουσιν, ότι ό τάφος ούτος ήτο ή'δη άνοικτός, 
καί έπομένως έρημος καί κενός έπί Πτολεμαίων.

Ό τάφος 'Ραμεσσή τοϋ Δ' έξέχει τών λοιπών διά τό ήττον 
κατωφερές τών συριγγών, διά τήν ευρύτητα τών θαλάμων καί τό 
ύψος τής οροφής" έν τώ μυχαίω νεκρικω οίκήματι κεΐται ή έκ 
συηνίτου λίθου κολοσσιαία λάρναξ, οί δέ τοίχοι γέμουσιν χιλιά
δων ελληνικών διά γραφίτου γεγραμμένων έπιγραφών. Ό τάφος 
'Ραμεσσή τοϋ 'τ’', όσω δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τών έπί τών 
τοιχωμάτων αύτοϋ πολυπληθών ελληνικών καί ρωμαϊκών ανα
μνηστικών έπιγραφών, ήτο έπί Πτολεμαίων καί 'Ρωμαίων αύτο- 
κρατόρων ό μάλλον θέας άξιος, καί εκαλείτο «Μέμνονος τάφος», 
διότι καί 'Ραμασσής ό Τ' έ'φερεν ώς 'Ραμασσής ό Β' Σέσωστρις τό



έπώνυμον «Μεραμών» καί κατά τούς "Ελληνας Μέμνων* εις μό- 
νος στρυφνός καί δύςκολος έπέγραψεν* «Έπιφάνιος ιστόρησα, 
ούδέν δέ έθαύμασα εί μή τόν λίθον». Έξ ά'λλης επιγραφής άρι- 
στερόθεν παρά τήν δευτέραν σύριγγα μανθάνομεν, ότι έπί τής 
βασιλείας Κωνσταντίνου του μεγάλου Άθηναΐός τις δαδούχος 
τών Έλευσινίων έπεσκέφθη τάς Θήβας καί τάς έν τή Νεκροπό- 
λει σύριγγας. Αί τών θαλάμων όροφαί έ'χουσιν αντί ποικιλμάτων 
άστρονομικάς παραστάσεις καί διαγράμματα. Έν τώ τάφω 'Ρα- 
μεσσή τού Θ' τά άνάγλυφα καί αί γραφαί είνε πάντν) ιδιόρρυθμα* 
ή πληθύς αυτών είνε έκπληκτική, καί μεταξύ αυτών προεξάοχει 
τό έμβλημα τής γενέσεως* ή είκών τού βασιλέως είνε πραγματι
κόν δμοίωμα αυτού, φέρουσα άπαραλλάκτους τού θανόντος τούς 
χαρακτήρας* έπί τού όπισθεν τής λάρνακος τοιχώμενος άπεικο- 
νίζεται Άρποκράτης ('Ώ Ρ-Π Ε -ΧΡΟ ΥΔ  έν ίερα γραφή), ή' τοι 
*Ωρος τό JtaidloV) φερόμενος έπί δίσκου έν μέσω δύο πτερύγων, 
σύμβολον τής μετά θάνατον αιωνίου ζωής καί άναγεννήσεως.

Καθ’ όλου δέ, ίνα ειπωμεν έν κεφαλαίω, αί παλαιότεραι έν τή  
Νεκροπόλει τών ©ηβών ταφαί έκ τής ΙΑ' καί έφεξής μέχρι τών 
αρχών τής μετά τούς 'Υκσώς ΙΙΓ Διοςπολίτιδος δυναστείας δέν 
φέρουσι τήν εύρυθμον έκείνην άπλότητα καί τδ μεγαλεΓον τών 
περί τήν Μέμφιν ταφών άπδ τής Δ' Μεμφίτιδος, καί τών έφεξής 
εκεΐ βασιλευσασών τής άρχαίας μοναρχίας δυναστειών. Τά έν τή  
θέσει Drah Abou-’l-Néggah υπόγεια όμως, εΐ καί άκοαψα καί 
άκαλλή, είνε περιεργείας άξια διά τά έκεΐ ευρισκόμενα διάφορα 
αντικείμενα τού καθ’ ημέραν βίου, έδώλια, τραπέζια, κλινίδια, 
υποπόδια, κιβώτια, πήλινα άγγεΐα πεπληρωμένα τέφρας δλοκαυ- 
τωμάτων, κάνιστρα πλεκτά πεπληρωμένα δλοκαρπώσεων, σίτου, 
σταφίδων, ροϊδίων καί κουκιοφοινίκων τής Θηβάίδος (άραβιστί 
Dóm), καί άρτοφόρια πλήρη άρτων. Ά ν τ ί λάρνακος εύρίσκονται 
κίσται μεγάλαι, ξύλιναι, τετράπλευροι μετά σκέπης έπιπέδου, 
άτεχνώς έξειργασμέναι, μέ ποικίλματα ευτελή έξανθούντος λω- 
τού* αί νεκροδόχοι σοροί είνε μονόξυλοι έκ στελέχους δένδρου έν
δον έσκαμμέναι πρδς άπόθεσιν τού τεταριχευμένου νεκρού, έξωθεν 
δέ γεγλυμμέναι κατά τύπον άνθρωποειδή, τά  πρόςωπα εχουσαι
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κεχρωματισμένα κίτρινα, μέλανα ή λευκά’ αί έπι τής σοροΰ γρα
φαί σχηματίζουσιν έπί τού στήθους κάτωθεν τού περιδέραιου ου
ραίου όφιν καί γύπα, τά σύμβολα τής άνω χώρας καί τής κάτω, 
καί παρά τούς πόδας είκονίζονται "Ισις καί Νέφθυς γονυπετείς 
καί θρηνούσαι* έκατέρωθεν τής σορού είνε έζωγραφημέναι πτέρυ
γες, αϊτινες έκ τών όπισθεν περιπτύσσουσι τά  έμπρόσθια τής σο
ρού, καί δίδουσιν αυτή σχήμα χρυσαλλίδος, συμβολικώς εικονί- 
ζουσαι τήν ψυχήν περιπτυσσομένην τδ έαυτής σώμα καί φυλάτ- 
τουσαν αύτδ ύπδ τήν σκέπην τών πτερύγων της μέχρι τής 
μελλούσης παλιγγενεσίας. Εντός τής σορού παρά τδ νεκρόν σώμα 
εύρίκονται παρατεθειμένα διάφορα άντικείμενα, κανίσκια, έργα- 
λεϊα όρειχάλκινα, κάτοπτρα, τόξα, βέλη, έγχειρίδια, σπαθία, 
μικρά σκεύη περιέχοντα στίμμι διά τό στίμμισμα τών οφθαλ
μών, κοσμήματα, καί τά  τοιαύτα. '11 ταρίχευσις τών νεκρών 
φαίνεται ατελής* τά ούτω παρεσκευασμένα σώματα είνε κίτρινα, 
ξηρά, εύθραυστα, ένίοτε δέ καί μέχρι σκελετού διαλελυμένα’ ή 
σπαργάνιυσις διά στενών έκ βύσσου ταινιών άπαντάται παρά τισι 
τών πλουσίων καί έπιφανών’ έπί τδ πλείστον τά νεκρά σώματα 
είνε περιτετυλιγμένα έν σινδόνι καθαρα δεδιπλωμέννι έν πολλαΐς 
πτυχαΐς, σάβανον δέ άλλο κατά μήκος καλύπτει έξωθεν τδ 
σώμα άπδ κεφαλής μέχρι ποδών. Έπί τού σώματος ούδέν άπαν- 
τάτα ι φυλακτήριον, είδώλιον, ή έμβλημα θεών, άλλά περί τόν 
μικρόν δάκτυλον τής άριστεράς χειρδς εύρίσκεται σκαραβαίος.

Αί έν τή θέσει Assassif καί έν Abd-el-Qoúrnah ταφαί, άπδ 
τής III' Διοςπολίτιδος μέχρι τής Κς-' Σαΐτιδος δυναστείας, φέρουσιν 
άποκλειστικώς θρησκευτικόν χαρακτήρα’ νύν τδ πρώτον άπαν- 
τώνται τά  έντάφια ειδώλια τού θανόντος έντδς μικράς ξυλίνης 
κίστης, τύπον έχούσης κιβωτού ή σοροΰ άνθρωποειδούς, καί ούτω 
παρατεθειμένα παρά τδ σώμα τού νεκρού, ή έπί τού έδάφους τή- 
δε κάκείσε έντδς τού θηκαίου οικήματος έρριμένα* ταΰτα είνε τά  
παρά Ηροδότου μνημονευόμενα (ll, 8G.) παραδείγματα νεκρών 
ξύλινα, τή γραφή μεμιμημένα, έν αίγυττία φωνή καλούμενα 
CA3TI και C A O Y A 3T I, ή τ ο ι  Ομοιώματα. (Shibl καί 
1 asbbill άραβιστί σημαίνει έ'τι εικόνα καί δμοίωμα.). Ούχί μό



νον έκ ξ;λου, άλλά καί έξ «αλαβάστρου, τιτάνου, λίθου αίθιοπι- 
κοΰ, όφίτου τής έρημου, σπανίως ορειχάλκου και άλλων υλών 
εΰρίσκονται τά ειδώλια ταΰτα  κατειργασμένα, άπό δέ τής Κ7' 
Σάί'τιδος δυναστείας καί έφεξής έ'τι έξ άργίλλού, δι’ έπαλείψεως 
έγκαύστου κυανά ή πρασινοειδή κεχρωματισμένα. Αί νεκροδόχοι 
θήκαι εινε ξύλιναι, άνθριυποειδεϊς, έσωθεν καί έξιυΟεν χρώματος 
μέλανος ή κίτρινου, τόν τύπον του προςοΰπου έ'χουσαι έρυθρόν ή 
χουσοΰν, ένίοτε δέ διπλαϊ καί τριπλαϊ έγκλείουσαι άλλήλας, ών 
ή ένδοτάτη έκ ναστοχάρτου παχέος περιέχει το σώμα, ή δέ έξω- 
τέρα κεϊται έντός λάρνακος τετραπλεύρου ξύλινης μετ’ ακρωτη
ρίων τετραγώνων, χρώματος λευκοΰ ή έρυθροφαίου, μετά πρασί
νων έπιγραφών. Ή ταρίχευσις τών νεκρών φέρει τεκμήρια άκρας 
περί τήν τέχνην τελειότητος' τά σώματα εινε διά τελαμοΰνιον 
καί ταινιών έκ βύσσου άκριβέστατα καί λίαν έπιμεΰ.ώς έσπαργα- 
νωμένα, διατηροΰντα τό χρώμα κιτρινωπόν καί στιλπνόν, και 
τοιαύτην τών μελών εύκαμψίαν, ώςτε δύναταί τις νά λιγυσγι αυτά 
κατά τάς διαφόρους αρθρώσεις άνευ κινδύνου θραύσεως ή κατάγ
ματος* οί όνυχες τών χειρών καί ποδών εινε βεβαμμένοι δια κυ- 
προκόνεως (Hénnch άραβιστί) έουθρόξανθοι, ή δέ αριστερά χειρ 
κοσμείται διά δακτυλίων καί σκαραβαίων.

Έν ταίς μεταγενεστέραις ταφαϊς, άπό τής έπικρατήσεως τών 
Περσών μέχρις ’Αλεξάνδρου ή περί τήν ταρίχευσιν τών νεκρών 
τέχνη φαίνεται παρηκμακυϊα, έπί δέ Πτολεμαίων καί 'Ρωμαίων 
αύτοκρατόρων τά υπόγεια θηκαΐα οικήματα άποβαίνουσι στενό
χωρα, χαμηλά καί άρρυθμα, πολλάκις δέ καί έλλείπουσι κα
θ’ όλου, τά δέ σώματα είνε άπλώς τεθαμμένα έντός λάκκων έκ 
τών συνήθων έν ταφαϊς πενιχραΐς.

Έπί τής πλατείας ράχεως τοΰ έγκλείοντος τους τάφους τών 
βασιλέων βουνοΰ εύρέθησαν έν ώρισμένω χωρίω άμετρον πλήθος 
τεμαχίων λίθου πυρίτου (silex)' τοιούτων λίθιον σωρεΐαι εύρί- 
σκονται ώς είκός πολλαχοΰ έπί τών λοφωδών υψωμάτων έκα- 
τέριυθεν τοΰ ποταμοΰ καί ούδενός λόγου άξιαι* ά λλ ’ άνιυθεν τών 
τάφων των βασιλέων τών περί Θήβας, έν μέσω τών πολλών 
κατατεθραυσμένων καί διερόωγότων έκ ουσικών αιτιών πυριτών,I ν t t I ι i J
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εΰρίσκονται καί τινες φέροντες σχήμα κοπίδων, ή τρόπον λόγ
χης εις όξΰ άπολήγοντες, έ'ργα άναμφιλέκτως άνθρωπίνης χειρός, 
καί άντί μαχαιριών ή αιχμών άλλοτε χρησιμεύσαντα. Οί πυρϊται 
ούτοι έξειργασμένοι καί ήκονημένοι λίθοι δέν άνήκουσιν όμως τή 
προϊστορική λεγομένη, τής άνθρωπότητος έποχή, ώς ένόμισαν 
μετά άλλων ó A rcelin, Lenorm ant, Hamy καί D elanoux, 
άλλ’ εινε πολλω μεταγενεστέρας κατασκευής καί χρήσεως, άπό 
τών πρώτων ιστορικών δυναστειών μέχρι τών Πτολεμαίων καί 
αυτών τών 'Ρωμαίων. Έντός τάφων έν Μέμφει καί έν Θήβαις, 
ήδη άπό τής Ε' Μεμφίτιδος καί άπό τής ΙΑ' Διοςπολίτιδος δυ
ναστείας, εΰρέθησαν εις μέγαν άριθμόν μαχαίρια λίθινα ξυλίννι 
λαβή προςηρμοσμένα, καί βέλη καλάμινα άντί σιδήρου έπ’ άκρας 
έ'χοντα λίθον όξΰν πυρίτην, ένίοτε δέ και άκόντια έπίκαυτα, ή 
άντί αιχμής λόγχην λιθίνην ή κέρας ιχθύος ξιφίου, ή δορκάδος ή 
ρινόκερω φέροντα’ μόνοι οί Ελληνικοί έν Αιγύπτω τάφοι έγ- 
κλείουσι χαλκίνας αιχμάς. ’Ά λλω ςτε παρά 'Ηροδότου μανθά- 
νομεν (VII, 09), οτι οί έν τώ στρατω τοΰ Ξέρξου Αιθίοπες είχον 
«καλαμίνους όϊστούς σμικροΰς, άντί δέ σιδήρου έπήν Λίθος οξύς 
»πεποιημένος. . . . πρός δέ αιχμάς είχον, έπί δέ κέρας δορκάδος 
»έπήν όξΰ πεποιημένον τρόπον λόγχης», ότι οί Αίβυες έχρώντο 
« άκοντίοισι έπικαύτοισι» (VII, 71 ), καί ότι οί Αιγύπτιοι ταρι- 
χευταί προ τής ταφής τών θανόντων έσκεύαζον τους νεκρούς «Λί-
»0ψ αίθωπιχω ό ζ ΐϊ ^παρασχίσαντες» τήν κοιλίαν πρώτον καί 
»έκκαθαίροντες, είτα δέ αυτήν άρωμάτων πλήσαντες και συρρά-
»πτοντες» (II, 09). Παρά Διοδώρου δέ γνωρίζομεν (I, 91 ), ότι
έκ τών ταριχευτών «ό λεγόμενος παρασχίστης, Λίθον έ'χων α ι-
θιοηικόν», διέτεμε τήν σάρκα, όπως ό νόμος έκέλευε. Πράγματι
σύναταί τις καί νΰν ϊνα βεβαιωθή περι τούτου επι τών οσημέραι
άνακαλυπτομένων σωμάτων έν ταϊς νεκροπόλεσι τής Αίγυπτου,
έπί τών όποιων '¡όράται κατά τήν άριστεράν λαγόνα δι’ άμβλυ-
τέρου Λίθινου μαχαιριού παρεσχισμένη καί άνώμαλος, οΰχί δέ
λεία κεκομμένη ώς ή έκ σιδήρου όξυστόμου προερχομένη τομη
έπί τέλους δι’ άκριβεστέρας έξετάσεως τών είρημένων σωμάτων
άνακαλύπτεται καί τ ι άλλο, περί ου οί Έλληνες συγγράφεις
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ουδέν άναφέρουσιν, δτι δήλα δη κατά την ταριχείαν των νεκρών 
έγίνετο καί έκδορά του πέλματος ύποκάτω των ποδών, ή δε ερ
γασία αυτή έγίνετο δμοίως διά μαχαιριού Λίθινου ως και ή κατά 
την λαγόνα τομ.ή. Όποια τις ήτο ή μυστική έννοια τής τοιαύτης 
έγχειρήσεως μένει άγνωστον, τούτο μ.όνον εόρίσκομ,εν, δτι τδ 
άπεκδαρέν του τέλματος δέρμ,α περί έαυτδ τετυλιγμένον ένετί- 
Οετο έν τή προκαθαριζομέντ) καί διά θυμιαμάτων καί μύρων έσκευα- 
σμένρ κοιλία, άνεπληρούτο δέ ύπδ τους πόδας διά σανδαλίων 
έπιχρύσων. Πρόκλος αναφέρει, οτι τδ πέλμ.α των ποδών ένομ,ίζετο 
ίερδν τή "Ισιδι. Ά λ λ ’ ούχί μένα τα σώματα των ανθρώπων 
έσκευάζοντο διά ταριχείας πρδ τής ταφής, άλλά καί πάντα «τά  
έλλόγιμα ιερά ζώα τά έν τή χώρα», ώς ονομάζονται έν τω ψη- 
φίσματι τω έν Κανώπω* έπειδή δέ αί προς καΟάρισιν των έγ- 
κάτων τορ-αί έγίνοντο ώς έθος διά ρ.αχαιρίου λίθινου, παρά ταύ- 
τας δέ καί ή περιτορ.ή τής ακροβυστίας, οΐα συνειθίζετο παρΆί- 
γυπτίοις, Αίθίοψι καί Σύροις τοΐς έν Παλαιστίννι ('ΙΙρόδ. II, 104), 
ήτοι Έβραίοις, έγίνετο όρ,οίως διά Λίθου όθ,ίος, ή'τοι μ.αχαίρας 
πέτρινης (’Ιησούς Ναυή, έ, 2 — 3), έκ τούτου δύναταί τις νά εί- 
κάσνι την πληθύν των προς τοιούτον σκοπδν έν χρήσει αείποτε 
μαχαιριών έκ λίθου πυρίτου, του άλλως τε καλούμενου αιθιοπι- 
κού. Όθεν έκ των είρημένων δύναταί τις νά έξηγήσν) την εύρεσιν 
των έκ πυρίτου λίθου (silex) κατειργασμένων μαχαιριών καί 
αιχμών άπδ αυτής ταύτης τής μεταγενεστέρας ιστορικής υπάρ- 
ζεως τού αιγυπτιακού πολιτισμού, χωρίς νά άνατρέχη έπί τδ 
φαντασιιυδέστερον είς προϊστορικήν τινα καί προκατακλυσμιαίαν 
οΰτωσι καλουμένην λιθίνην των πρώτων γενέσεων τού ανθρώπου 
¿ποχήν.

Ε'. ’Εν τή κώμν) Denderal), οπού τδ πάλαι ή ΤεντυρΙς ή τά  
Τέντυρα, συνετελέσθη ή έκφορά τού χώρ.ατος καί τής έπικαλυ- 
πτουσης άμμου άπδ τού έκεΐ ναού τής Άθώρ, καί τδ περικαλλές 
οικοδομ,ημα, έφάμ.ιλλον εΐ και ρ.ικρότερον κατά τδ ρ.έγεθος τού 
"ναού τού "Ωρου έν ’Ά τβω  (Èdfou), ϊσταται νύν καθ’ ολην αύ- 
τού την λαμ,προτητα ένώπιον τού θαυμάζοντος θεατού. Άρ.φό- 
τεροι οι ναοί, ο τε εν ’Ά τβω  και δ έν Τεντύροις, έκτίσθησαν έπί
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δμ.οίου σχεδίου ένδς καί τού αυτού αρχιτέκτονας, τού Ίρ.ούθιος, 
έντελεστάτου καί έξαιρέτου καλλονής καί εμβριθούς άρχιτεκτο- 
νικής διανοίας. Τά διάφορα μέρη τού συνόλου οικοδομήματος 
εινε πολλώ άρμονικώτερον διατεθειμένα ή έκεινα τών άρχαιοτέ- 
ρων φαραωνικών έποχών, καί άν ή τών κοσμημάτων γλυφή δέν 
φθάνει τήν κομ.ψότητα τών άρχαιοτέρων καλλιτεχνικών έργων, 
ή αρχιτεκτονική διάταξις, λογικώτερον διερρυθμ,ισμένη, άρε 
σκει μάλλον τοΐς έπί τού ολου οικοδομήματος ήδυπαθώς άνα- 
παυομένοις όφθαλμοϊς. Τδ μήκος τού ναού μετά τού προνάου είνε 
81 μέτρων, τδ δέ πλάτος τού μέν ναού 34 . τού δέ προνάου 
4 3  μέτρων, καί τδ ύψος 18  μέτρων γαλλικών.

Τού έν Τεντύροις ναού τής Άθώρ δ θεμέλιος λίθος έβλήθη 
παρά Πτολεμ.αίου Νέου Διονύσου μετά τήν συντέλεσιν τών 
έ'ργων τού ναού τού "Ωρου έν ‘Ά τβω , καί ή οικοδομή έτελείω- 
σεν έπί Τιβερίου Καίσαρος, τά  δέ κοσμ.ήμ.ατα έπί Νέρωνος. Έ · 
κτίζετο έ'τι ό ναδς ούτος τής Άθώρ, οτε δ Ιησούς έδίδασκεν ¿ν 
Ίεροσολύμοις. Ά7νλ’ έξ άλλων πηγών, καί μάλιστα έκ παπύρου 
τινδς τού έν Βερολίνω Αιγυπτιακού Μουσείου (ύπ’ άριθμ. IX) 
μ.ανθάνομεν, δτι τά  πρώτα θεμέλια τού ναού τής Άθώρ είχον 
τεθή έπί τής βασιλείας Οΰσαφάϊδος, πέμπτου βασιλέως τής Α' 
Θινίτιδος δυναστείας. Έν τω περί ου δ λόγος παπύρω άναφέρε- 
τα ι δτι τδ άρχικδν κείμενον τού ΗΑ' κεφαλαίου τής Νεκυοβίβλου 
«εδρέθη έπί τής καταθέσεως τών θεμ.ελίων τού ιερού τού έν Τεν- 
«τύροις, παρά τού έπιστάτου τών κτιστών τού τειχίσματος τού 
«περιβόλου, έν τοΐς χρόνοις τής άγίας Μεγαλειότητος τού βασι- 
«λέως Οΰσαφάϊδος». Άνεκαινίσθη δέ έπί Χέοπος, δευτέρου βα- 
σικέως τής Δ' Μεμ.φίτιδος δυναστείας καί κτίστου τής μ,εγαλει- 
τέρας παρά τήν Μέμφιν πυραμίδος, καί τδ σχέδιον τής άνακαι- 
νίσεως έσώζετο έ'τι έπί Φιοπος, τετάρτου βασιλέως τής (ΐ / Έλε- 
φαντινής δυναστείας, δτε κατετέθη έν κρύπτη τού όπισθοδόμου, 
και έφυλάττετο έκεΐ μέχρι τής καταστροφής τού ναού έπί τής 
εΐςβολής καί ξενοκρατείας τών ποιμένων βασιλέων Ύκσώς. Μετά 
τήν έκδίωξιν τών νομ,άδων τούτων Άσιατών, Τωθμώσις δ Γ', 
πέμ.πτος βασιλεύς τής III' Διοςπολίτιδος δυναστείας, άνευρών τδ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. 3 0 7



υπό τοΰ Φι'οπος έν τή κρύπτνι κατατεθέν καί περισωθέν άρχαΓον 
του Χέοπος διάγραμμα, άνωκοδόμησεν έκ βάθρων επί τοΰ αύ- 
τοϋ σ/εδίου τον ναόν, χορηγήσας εις αυτόν διάφορα κτήματα 
καί προςόδους, ϊνα δίδωνται τοΐς ίερεΰσιν αί τροφαί έκ τοΰ ίεροΰ, 
καί ταϊς γυναιξί καί δυγατράσι των ιερέων κατά λόγον των ιε
ρών προςόδων, καί συντελώνται Ουσίαι καί σπονδαί καί τα  άλλα 
τα έν ταις έορτάίς καί παννιγύρεσι νομιζόμενα, εις μνήμην αύτοΰ 
αίωνίαν.

Δύο έπιγραφαί, άνακαλυφθεΐσαι παρά τοΰ γερμανοΰ άρχαιολό- 
γου Düiniclien έντός συριγγώδους κρύπτης τοΰ νΰν έκκαθαρι- 
σθέντος ναοΰ τής Άδώρ, διελεύκαναν όπωςοΰν την Ιστορίαν τοΰ 
έκεΐ προϋπάρξαντος ίεροΰ. Καί έν μέν τη πρώτγ, μετά την ανα
γραφήν τοΰ έορτολογίου τής Τεντυρίτιδος Άδώρ, γίνεται μνεία 
πανηγύρεως τής αυτής θεάς τελούμενης έν Ά τβω , «Τής νουμη- 
»νίας Έπιφί ημέρα πρώτν), ή Έπιφανία τής δεάς πολιούχου Τεν- 
»τύρων, οτε ή αναγωγή τοΰ ίεροΰ αυτής πλοίου εις τό έν ’Ά τβω  
»ιερόν γίνεται παρά τώ ευχαριστώ Θεώ ["Opeo]. Προςφορά θυ- 
»σιών μεγάλων, βοών, χηνών, καί παντός είδους άμώμου καί κα- 
»δαροΰ, έπί τών ιδρυμένων βωμών. Περίπλους τής δεάς έν τη, ιερά 
»βάρει, ΓΜήρωμα της ’Λγάπης τό όνομα αυτή, μετά τών προ- 
»φητών καί άρχιερέων τής Άδώρ, πολιούχου Τεντύρων. "Οταν 
»δέ αί μεγάλαι πανηγύρεις καί έξοδεΐαι τών ναών τών άλλων 
»δεών γίνωνται, 6 γραμματεΰς τοΰ ίεροΰ, φέρων την βίβλον, προ- 
» πορεύεται τής είκόνος τής δεάς, κηρύττων άγεσδαι πανήγυριν 
»δημοτελή καί τον τής δεάς ναόν συνεξοδεύειν, καί τά  άλλα τά  
»νομιζόμενα συντελεϊν έφ’ ημέρας πέντε, νΰν τε καί εις τον έ'πει- 
»τα χρόνον, ώς δέδοκται τώ βασιλεΐ, κυρίω τών δύο χωρών,
»ΉΛΙΩι ΔΗΜΙΟΥ ΡΓΩι, υίώ τοΰ Ήλίου, καί κυρίω τών &ια- 
»βημάτων ΤΩΘΜΩ*ΕΙ. Ταΰτα ένετείλατο [ό βασιλεύς] εις 
»μνήμην έαυτοΰ αίδιον, υπέρ τής μητρός αύτοΰ Άδώρ, πολιού- 
»χου Τεντύρων, όράσεως ΤΙλίου, δεσποίνης ουρανίας, πρώτης τών
»δεών οτε εύρέδη τό σχέδιον τό μέγα τοΰ έν Τεντύροις ίεροΰ
»έν γραφαΐς άρχαίαις έπί διφδέρας αίγός, έν τοΐς χρόνοις τών 
»πιστευόντων εις ?Ωρον [μετά την έκδίωξιν τών αλλόπιστων
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»Ύκσώς]* ευρέδη δέ έντός κρύπτης τοίχου λιθόκτιστου έντώ άπό  
»νότου δόμω,άπό τών ημερών τοΰ βασιλέως, ΗΓ ΑΡΗΜΕΝΟΥ 
»ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, υίοΰ τοΰ Ήλιου καί Κυρίου τών δια- 
»δημάτων ΦΙΟΡΟ^»· Ή έτέρα έπιγραφή έν δύο κατιούσαις 
γραμμαΐς φέρουσα έν κεφαλίδι τό σύμβολον τοΰ Τεντυρίτου νο- 
μοΰ, λέγει* «Τό μέγα σχέδιον τοΰ έν Τεντύροις ίεροΰ, έφ’ φ έγένε- 
»το ή άνανέωσις έπί τής βασιλείας τοΰ κυρίου τών δύο χωρών,
»ΗΛΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, υίοΰ τοΰ Ήλιου, κυρίου τών δια- 
» δ ιά τ ω ν  Τ ΩΘΜΩ£ΙΟ£, μετά την άνεύρεσιν διαγράμματος 
»άρχαίου άπό τών ήμερών τοΰ βασιλέως ΧΕΟΡ3£».

Τό παρά Τωδμώσιος τοΰ Γ' άνοικοδομηδέν ιερόν κατεστράφη 
καί πάλιν έπί Καμβύσου υπό τών Περσών, καί έπί τών ερειπίων 
αύτοΰ ίδρύσατο Πτολεμαίος δ Νέος Διόνυσος τόν περί οδ ό λό
γος νΰν άποκαλυφδέντα ναόν. Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ ή τελευ
ταία, πανηγυρίζουσα την γέννησιν τοΰ υίοΰ της Πτολεμαίου Και- 
σαρίωνος, έξηκολούδησε τά  έργα τής οικοδομής, άτινα συνετελέ- 
σδησαν μ.όλις έπί τής βασιλείας τοΰ Τιβερίου, άλλ ’ ή διακόσμη- 
σις έξηκολούθει έπί Καλιγόλα, Κλαυδίου καί Νέρωνος, καί τά  
προςδεόμενα έπισκευής προςδιωρδώδησαν έτι έπί Δομιτιανοϋ, 
Τραϊανοΰ, Άδριανοΰ καί Άντωνίνου τοΰ Εύσεβοΰς. Πάσαι αί τοΰ 
όπισδοδόμ.ου εικόνες μετά τών έπιγραφών άντεγράφησαν καί έδη- 
μοσιεύδησαν υπό τοΰ Ι^ορβΐιΐδ, αλλά τά  διάφορα άπεικονίσματα 
δεν εινε αληθή ομοιώματα τών παριστανομένων προςώποιν, άλλα 
μάλλον τυπικά σχήματα κατά τούς μονοτόνους τής αιγυπτια
κής τέχνης κανόνας* ούτως έν τή γραφή τής Κλεοπάτρας είκονί- 
ζεται αύτη ώς άλλη Άδώρ κρατούσα σεΐστρον, ένώπιον δέ αυ
τής δ Καισαρίων, άντί παιδός έ'χων τούς χαρακτήρας ένήλικος 
άνδρός, προςφέρων θυμίαμα ένώπιον τών συννάων θεών Άρπο- 
κράτους, Ύσιδος, "Ωρου, Όσίριδος καί Άδώρ* τής Κλεοπάτρας δ 
θυρεός φέρει την έπιγραφήν* « Ή βασίλισσα, Κυρία τών δύο χω
ρών Κλεοπάτρα»* δ δέ τοΰ Καισαρίωνος* «Όυίός τοΰ Ήλίου, 
Κύριος τών διαδημάτων, Πτολεμαίος δ ΚαΤσαρ, αιωνόβιος, ήγα- 
πημένος παρά τοΰ Φθά καί τής Ύσιδος».

Ό πρόναος, οίκος υπόστυλος καίάνοικτός έμπροσθεν πρός ήλίου
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άνατολάς, στηρίζεται επί 2,4 κιόνων εις τέσσαρας σειράς, ών ή 
πρώτη κατέχει όλην τήν πλευράν της είςόδου, καί φέρει έκατέ- 
ρωθεν μεσοστύλια διαφράγματα, ή'τοι μέγρι του ήμίσεος των κιό
νων ύψους άναβαίνοντα τειχία* καλείται δέ έν ταΐς έπιγραφαίς 
ΟύρανΙα αίθουσα (ΝΟΥΤ ΟΥ£ΕΧ) καί πρώτος οιχος 
(ΧΕΝΤΕΤ ΧΑΤ), η τοι πρόναος’ ή οροφή μεταξύ ά'λλων ποι
κιλμάτων φέρει διάγραμμα κοχλιωδώς συνεσπειρωμένου ζωδια
κού, κατ’ ΐδιάζοντα ρυθμόν, οπού άντί τού ζωδίου τού καρκίνου 
γέγραπται κάνθαρος σκαραβαίος* τό διάζωμα φέρει διακοσμήσεις 
τριγλύφους, έπί δε τού επιστυλίου είκονίζεται ή έξοδεία τής 
Άθώρ* τού γείσου τό προέχον κυμάτιον φέρει την έξης έλληνικήν 
επιγραφήν*

«'Υπέρ αύτοκράτορος Τιβερίου Καίσαρος νέου, Σεβαστού, θεού 
Σεβαστού υιού, έπί Αύλου Αυϊλλίου Φλάκκου,» 

«ήγεμόνος, Αύλου Φιυλμίου Κρίσπου έπις-ρατήγου, Σαραπίωνος 
Τρυχάμβου στρατηγούντος, οί από τής μητρο-» 

«πολεως και τού νομού τό πρόναον Άφροδίτνι θεά μεγίστνι
καί τοίς συννάοις θεοις».

« ίκ  Τιβερίου Καίσαρος, Άθύρ κα».
Έπι των προς βορράν καί νότον πλευρών τού προνάου ύπάρ-

χουσι δυο μικραι θύραι διά την ειςοδον των ιερέων καί των προς-
φορών, έν μέσω δέ τής πρός δυσμάς καί έν τώ βάθει πλευοας ή / \  ̂  ̂
μια και μονν) μεγάλη ειςοδος εις τον κυρίως ναόν, ή λεγομ-ένη
(οασιΛιχη πύΛη^ διά τής όποιας δ βασιλεύς είςήρχετο ένδεδυμέ- 
νος ποδήρη χιτώνα, φορών σανδάλια, και κρατών σκήπτρον* δε- 
ξιοΟεν και αριστερόθεν τής πύλης είκονίζεται ό βασιλεύς έζερχό- 
μ,ενος τού παλατιού αυτού και όδεύων προς τον ναόν, δπου είςέρ- 
χεται, προςκυνών τους συνναους θεούς και εύλ ο γούμενος παρ’ αυ
τών, δεξιοθεν (/.εν, ή τοι πρός βορράν, ώς βασιλεύς τής κάτω, αρι
στερόθεν όε, η τοι πρός νότον, ούς βασιλεύς τής άνω χώρας. Κατά 
ττ<ν ειςοδον εις τον ναον ΘιυΟ και Ωρος παριστάνονται ραντίζον- 
τες τον βασιλέα τώ άγιάσματι τού καθαρισμού, αί δέ Οεαί Ούα- 
Οις και Σωυάν περιβάλλουσι τήν κεφαλήν του με τήν διπλήν άσπι- 

δ οειδ/ί βασιλείαν ι1χεντ, ήτοι το διάδημ.α των δύο νοεών’ επει-— · /* ι
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τα  οί θεοί Μώνθις τού περί Θήβας καί Άθώμ τού Ήλιοπολίτου 
νομού ά'γουσιν αυτόν άπό των χειρών, καί φέρουσιν ένώπιον τής 
θεάς Άθώρ.

Διά τής βασιλικής πύλης είςέρχεταί τις εις τον ύπόστεγον καί 
πανταχόθεν κεκλεισμένον σκοτεινόν καί μυστηριώδη ναόν* έν 
πρώτοις εις τήν δίκην νάρθηκος άμέσως μετά τόν πρόναον κει- 
μένην ύπόστυλον έξακιόνιον αίθουσαν, έχουσαν έπί τής οροφής 
άστρόλαβον των έν Αιγύπτιο φαινομένων καταστερισμών, καί 
τρεις εκατέρωθεν θαλάμους* έφεξής εις δύο ά'λλας αίθούσας, ήτοι 
τήν εξω καί τήν έσω προ τού σηκού, καί έπί τέλους εις αυτόν τόν 
κυρίως σηκόν, οπού τά άγια των άγιων* πέριξ τού σηκού υπάρ
χει περίπατος οίκων παντοδαπών, καί όπισθόδομ,ος οπουτόά'δυ- 
τον καί άΓλλα ιερά τιμιώτατα των συννάων θεών* έορτολόγιον 
άναγεγραμμένον έπί των τοίχων τού νάρθηκος, καί άλλαι έν έκά- 
στω οίκω γραφαί έςηγοΰσι τάς έν τώ ναω τελετάς καί τήν έσω- 
τερικήν διάταξιν καί οίκονομ.ίαν των διαφόριον μερών τού ναού. 
Ούτω, ό μετά τόν πρόναον έξακιόνιος οίκος έκαλείτο Αίθουσα
τής Ε πιφάνιας τής Αγιότητας (ΟΥ£ΕΧ ΧΑ ΕΝ ΧΟΝ£),
οπου έπεφαίνετο έκ τού αδύτου ένταύθα έκφερόμενον τό άγαλμα  
τής θεάς εις προςκύνησιν των έν τω προνάω συνηγμένων πιστών,

~ ) / / >/£ Λ _ *   **' V \ ~ ί  \των αμύητων μ,ενοντων εςωϋεν εν τ/) μ.εταςυ του προναου και 
τού περιβόλου αυλή.

Ό πρώτος θάλαμος άριστερόθεν τώ ειςερχομένω έν τώ νάρΟηκι 
ήτο ώρισμ-ένος διά τήν κατασκευήν και φυλακήν τού άγιου χρί
σματος και τών άλλων μύρων και Ουμ.ιαμάτίον, δι’ ών έχρίοντο και 
έθυμιώντο οί βασιλείς καί τά αγάλματα τών θεών* δ εξής &άλαμος 
ήτο ώρισμ-ένος διά τήν άπόΟεσιν καί ευλογίαν προςφορών έκ τών 
καρπών τής γής, δ δέ μετ’ αυτόν διά θυρίδος συγκοινιυνών μετά 
τής πρός νότον έντός τού περιβόλου αυλής ήτο ώρισμένος διά 
τήν ειςοδον καί άπόθεσιν τών έκ τής άνω χώρας προερχομέ^ 
νιυν ιερών προςόδων. Έκ τών απέναντι τούτων, καί δεξιόθεν τω  
ειςερχομένω κειμένων θαλάμων, ό πρώτος ήτο τό θησαυροφυλά- 
κιον, όπου έφυλάττοντο έντός κιστίδων τά γρυσά, άργυρά καί 
διάλιθα σκεύη καί ά'λλα πολύτιμα τού ναού* ό δεύτερος έγρησί-

21*
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μευεν εις είςαγωγην διά της έπι τούτω θυρίδος άπό της βορείου 
αυλής των έκ της κάτω ‘/ώρας ιερών προςόδων, έξ ών έν ρηταις 
Λμέραις έν τώ παρακειμένω τρίτω θαλάμω έγίνετο παρ’ αύτοΰ του 
βασιλέως ή τοις Οεοις όφειλομένη όλοκάρπωσις.

Δεξιόθεν των δύο πρό τού σηκού αιθουσών και αυτού τού ση
κού άποτελοΰσι την βόρειον κλιτύν τού ναού αί προς τό υπερώον 
φέρουσαι κλίμακες, διά θυρίδων συγκοινωνοΰσαι με τα του εξωθεν 
περιβόλου, έπειτα θάλαμος δ ίκην διακονικού, έφεξής μεσαύλιον 
όπου έφέροντο αί μερίδες των όλοκαρπώσεων καί δλοκαυτομά- 
των,καί έπι τέλους νάίδιον χωριστόν εις τιμηνττ,ς "Ισιδος Σωθεως, 
ή τοι του άστρου τής ’Ίσιδος κατά τήν ηλιακήν αυτου επι
τολήν έν τή νουμηνία του Έπιφί* αριστερόθεν άποτελοΰσι τήν 
νοτίαν κλιτυν του ναοΰ ώςαύτως κλίμακες φέρουσαι από του 
υπερώου κάτο> είς τόν ναόν, έπειτα θάλαμος προςφορών, και έφε- 
φής το σκευοφυλακιον του ναοΰ, οπού εντός κιστίδων ασφαλώς κε- 
κλεισμένων έφυλάττοντο τα διάχρυσα καί πεποικιλμένα άμφια 
τοΰ ιερατείου καί των άγαλμάτων αί φολαί, διά τά όποια άνδρες 
τ& και γυναίκες άπο πασης χωράς Αίγυπτου εφερον δωρήματα 
χρυσοΰ και άργυρου, λίθων πολυτίμων και υφασμάτων κυανών 
πορφυρών και λευκών, βύσσινων τε καί λινών.

Εν ταΐς μετα'υ ναρθηκος και σηκοΰ δυο αίθουσαις ύπήρχον 
τράπεζαι τής προθέσεως, λοιβάσια καί θυμιατήρια, παρά τά  όποια 
ίσταντο οι είςερχόμενοι έν προςευχή θυμιώντες καί σπένδοντες τοις 
συννάοις Οεοΐς. ’Εν τώ σηκώ άπέκειντο αί τέσσαρες ίεραί βάρεις 
μετά τών έν αυταις χρυσών ναών τών θεών, α ϊ τινες έφέροντο 
έν πομπή κατά τάς λεγομένας έξοδείας έν μεγάλαις πανηγύρε- 
σι και έορταϊς. Αί ίεραί βάρεις ήσαν τά  πρωτεύοντα άγια έν τώ  
σηκώ, τώ δια ταΰτα καλουμένω Λγιαστηρίφ, κεχρυσωμέναι 
χρυσιω καθαρώ, καί φέρουσαι άκροστόλια κεφαλήν κριοΰ μετ’ ά- 
σπιδοειδοΰς βασιλείας. Έν τώ  μέσω τής βάρεως ύπήρχε παστάς, 
οπου έτίθετο ό χρυσούς ναός, ό φυλαττόμενος έν τώ άδύτω, καί 
έντός του ναου άπέκειντο τά άγια τών αγίων, μεταξύ τών όποιων 
τήν  ̂ πρώτην θέσιν κατεϊχεν ένταΰθα τό ιερόν σύμβολου τής 
Άθώρ, τό Σείστρο)·, έντός κιστίδος έχούσης επίθεμα τά δύο έκ
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χρυσού ομοιώματα τού Δικαίου καί της ’Αλήθειας* ταύτα, επιτε
θειμένα έμπροσθεν καί όπισθεν έν σχηματι γονυκλινών και έπτε- 
ρωμένων θεαινών άλληλας προςβλεπουσών, συνεσκίαζον έν ταίς 
άνιυθεν έπεκτεινομέναις πτέρυξιν αυτών την τά  άγια περικλείου- 
σαν κιστίδα, ης τά πλάγια έκάλυπτε τό έμβλημα τνίς δημιουρ
γίας, κάνθαρος χρυσούς, έξηπλωμένας έχων πτέρυγας καί σφαίραν 
άνταναφέρων τοις όπισθίοις ποσίν. ’Έμπροσθεν της παστάδος έκειτο 
άνδρόσφιγξ προςβλέπων αυτήν έν σχηματι προςκυνησεως, και όπι
σθεν άγάλματα τών συννάων θεών, αυτήν δε την πασταδα μετα 
τού ναού καί τών έν αυτώ άγιων έπεκάλυπτεν ίερος πέπλος λευ
κός, άποκρύπτων αυτά άπό οφθαλμών αμύητων· Έκαστη βάρις 
έφερε τέσσαρας δακτυλίους χρυσούς, άνά δύο δακτυλίους έφ5 εκα- 
τέρου κλιτούς, καί εις τάς μεγάλας πανηγύρεις, έν αις έγινοντο 
έξοδεΐαι τών ναών, ειςηγοντο άναφορεις ξύλινοι κεχρυσωμένοι, ν{ 
τοι διως·7;ρες, είς τούς δακτυλίους τούς έφ’ έκατέρου κλιτούς της 
βάρεως, καί δι’ αυτών έφέροντο αί ίεραι βαρείς έπι τών ωμων τών 
έπι τούτω ώρισμένων δώδεκα, ένίοτε δε και δεκαεξ ιερεων, τών 
καλουμένων παστοφόρων, ηγουμένου αυτών τού άρχιερεως. Και 
έν μέν τώ  άγιαστηρίω αί ίεραί βάρεις άπέκειντο έπι τραπεζης και 
ταύτης κεχρυσωμένης, έχούσης στρεπτά κυμάτια κύκλω και δύο 
έκατέρωθεν δακτυλίους, έν δε ταϊς έξοδείαις, προηγουμένης της 
βάρεως, ειπετο καί ή τράπεζα, φερομένη έπι τών ώμων ά'λλων ιε
ρέων, δι’ άναφορέιυν είςαγομένων είς τούς χρυσούς έκατέρωθεν δα
κτυλίους" άλλοτε όμως, έν έξοδείαις μακραις, και ότε ή ιερά βά
ρις διά τό μέγεθος αυτής δυςκόλως μετεφέρετο έπι τών ώμίυν 
τών παστοφόρων, έτίθετο έπι άμάξης τεσσάρων τροχών, έχούσης 
τρεις μεγάλους δακτυλίους, άνά ένα έκατέρωθεν έκ δεξιών και 
έξ άριστερών, καί άλλον έμπροσθεν, και διά σχοινιών προςδεδε- 
μένων τοις δακτυλίοις έσύρετο παρά τών ιερέων η αρχόντων έκ 
τού βασιλικού οϊκου καί τού στρατού.

’Άνωθεν τού σηκού, έπι τού υπερώου, δράται μικρός ύπαιθρος 
ναός τού Όσίριδος, έχων δώδεκα κίονας, είκονίζοντας συμβολι- 
κώς τούς δώδεκα μήνας τού ένιαυτοΰ. Περιξ τού σηκού άγει, ώς 
εΐπον άνωτέοω, περίπατος οίκων παντοδαπών, άποτελούντων τόν



οπισθόδομον καί μέρος τής νοτίας κλιτόος του ναοΰ' οί θάλαμοι 
κεΐνται έν σκότει μυστηριώδει' τό φως τής ημέρας δεν είςέδυσε 
ποτέ εις αυτούς. Έν τω κέντρω τού όπισθοδόμου καί όπισθεν του 
σηκοΰ υπάρχει τό άδυτον, ή τοι ιίΰατον, όπου ούδείς ήδύνατο νά 
είςέλθ·/) εί μή ό άοχιερεύς του ναοΰ, καί δ βασιλεύς, ώς άκρος άρ- 
χιερεύς’ έκ δέ τού λοιπού ιερατείου μόνοι είςεπορεύοντο εις τό άδυ
τον οί στολισταί προς στολισμόν τού ίερού τής θεάς χρυσού καί 
διαλίθου αγάλματος' έδώ έφυλάττετο τό παλλάδιον τού ναού, 
ή τοι τό άγιον καί χρυσοΰν Σεΐστρον, τό ίερόν σύμβολον τής Ου
ρανίας 'Αθώρ, ένώπιον τού όποιου προςήρχετο κατά πάσαν εσπέ
ραν εις προσευχήν δ άρχιερεύς. Δεξιόθεν τού άδύτου ύπάρχουσι 
τά  ιερά τής θεάς Βουβάστιος (ΒΑ£Τ ή ΡΑΧΤ έν ίεοα γραφή), 
ή τοι τού ζωοποιού πυρός, 'Ώρου τού θεού τού φωτός, τού κα- 
τισχύσαντος τού σκότους, καί 'Αθώρ τής επιγείου. ’Αριστερόθεν 
κεΐνται τά ίερά 'Αθώρ, δοχείου τού φωτός, έξ ής γεννάται δ 'Ή
λιος. Έν τή νοτία κλιτύϊ ύπάρχουσιν άλλα ίερά, έν πρώτοις τής 
Ύσιδος άναζητούσης τόν ’Όσιριν, έπειτα τής καταθέσεως τού νε
κρού τοΰ Όσιριδος, ακολούθως τοΰ άναγεννωμένου Όσίριδος Όν- 
νώφριος, καταπολεμοΰντος τούς έν σχήματι κροκοδείλων εχθρούς 
του, και έπί τέλους "Ωρου τοΰ έπαμ,ύναντος τω πατρί του κατά 
την έκ νεκρών άνάστασιν τοΰ Όσίριδος.

Έντός τοΰ πάχους τοΰ τοίχου τών θεμελίων τοΰ ναοΰ, όπι
σθεν τοΰ άδύτου, υπάρχει συριγγώδης διάδρομος καί κρύπτη, ής 
ή μυστηριώδης είςοδος έκλείετο καί ήφανίζετο διά λίθου τό πά
λαι εξαιρέσιμου μέν, άλλ’ δμοίου την κατασκευήν καί διακόσμη- 
σιν τοις συνεχομένοις άλλοις τοΰ λοιπού κτίσματος λίθοις' οτε 
δέ ήθελον νά ειςέλ.θωσιν εις τήν κρύπτην, έκύλιον τόν λίθον άπό 
τής όπής τής σύριγγος δι’ έπί τούτω μηχανήματος' έκ τών έπι- 
γραφών δηλοΰται, οτι έκεΐ ύπήρχεν άλλο μυστικόν θησαυροφυ- 
λάκιον και τά αρχεία τοΰ ναοΰ' έκεΐ έκρύπτετο πάν πολύτιμον 
χρήμα ή σκεύος, τά  αργυρά, χρυσά καί διάλιθα αγάλματα τών 
θεών, έν καιρώ ειςβολής πολέμιων η άλλων διωγμών καί κατα
δρομών, καί ήσφαλίζοντο μετακομιζόμενα άπό τών έντός τοΰ 
ναοΰ γνωστών σκευοφυλακίων, ών μνείαν έποίησα πρότερον.
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' ΓΠέριξ τοΰ ναοΰ υπήρχε περίβολος έκ πλίνθων ώμων, ού όλίγ 
στα σώζονται ίχνη, καί τήν είςοδον τοΰ περιβόλου έσχημάτιζε 
λίθινος πυλών, σωζόμενος έ'τι καί φέρουν τάς έν θυρεοις ιερογλυ
φικής έπιγραφάς Δομετιανυΰ καί Τραϊανού. ’Από τοΰ πυλώνος 
τούτου έφερε δρόμος εκατόν καί δέκα βημάτων μέχρι τοΰ προ- 
νάου, καί έκατέρωθεν τοΰ δρόμου ύπήρχον σειραί σφιγγών, έκ 
τών όποιων νΰν ούδέν υπολείπεται ίχνος' έξ άμφοτέροιν δέ τών 
μερών τοΰ δρόμου ήσαν ιδρυμένοι βωμοί διά τάς θυσίας καί τά  
δλοκαυτώματα. (''Ακο.Ιουθεϊ)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΓ1Σ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ 
ΕΑΛΗΣΙΝ ΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΑ (1).

Α/

Περί γυμναστικής.

Γυμναστική κατά τήν εύρυτάτην τής λέξεως σημασίαν έκα- 
λεΐτο παρά τοις άρχαίοις Έλλησιν ή επί σώμασι παιδεία  (2), ή 
ή τέχνη έκείνη, ήτις έσκόπει νά καταστήσ/ι τό άνθρώπινον σώμα 
καλόν, τουτέστιν ένθεν μέν έρρωμένον καί ισχυρόν, ένθεν δέ εΰ-

( 1 ) Έν τώ πρώτω ετει (ήτοι τώ 1869) τής Β' περιόδου του ήμειέρου 
Ευαγγελικού Κήρυκος κατεχωρίσαμεν δυο πραγματείας, άναφερομένας 
εις τήν αγωγήν τών αρχαίων Ελλήνων, ήτοι μίαν μεν α 11 6 ρ I τ ή ς  
π α ρ ά  τ ο ι ς  α ρ χ α ί ο ι  ς ' Έ λ λ  η σ ι ν  α ξ ί α ς  τ ή ς  α γ ω γ ή ς »  (σελ. 
6 5 —75/ έτεραν δέ β II ε ρ ί  τ ή ς  π α ρ ά  τ ο ι ς  ά ρ χ α ί ο ι ς Γ'Ε λ·  
λ η σ ι ν ά γ ω γ ή ς  κ α ί  τ ώ ν  μ ε ρ ώ ν  α υ τ ή ς  κ α θ ό λ ο υ »  (οελ. 
1 8 0 —186 καί ΰ 1*0 - 552). Τής δευτερας ταύτης πραγματείας συνεχε-.α 
είναι ή νΰν ενταύθα δημοσ'.ευομένη.

(2) «Τ ις ουν ή παιδεία; ή μέν επί σώμασι γ υ μ ν α σ τ ι κ ή ,  ή 
»5' επί ψυχή μ ο υ σ ι κ ή »  (^Ιΐλάτ. πολ. 2 ,5 7 6 ) .  ΙΙρβλ. Ιοφ ιστ. σ . 
227 καί Ιίλουτ. περί παίδ. άγ. 10.



ρυθμόν, κουφον καί εύκαμπτον, άποβλέπουσα τό μεν εις την 
διατήρησιν της υγείας (1), τό δε είς την εύχρηστίαν του σώμα
τος έν τοις διαφόροις έ'ργοις και την καρτερίαν αυτού έν τοις δια- 
φόροις παθήμασι (2). Μεταξύ πασών των ίδιαζουσών τώ έλλη- 
νικω χαρακτήρι διατάξεων ουδεμία είχε τοσαύτην ροπήν επί της 
παντοιας άναπτύξεο^ς και διαμορφώσεως του έλληνικοΰ βίου* ού- 
δεμια συνετελει τοσουτον είς την άνάπτυξιν των εύγενεστάτων 
ορμών ουδεμια εξηγειρε τοσουτον ζωηρώς τον ενθουσιασμόν προς 
πράςεις μεγαλας* ουόεμια έπερρούννυε καί ησκει τοσουτον τό 
σώμα και καθιστα αυτό ου μόνον δυςπρόςβλητον είς τάς ασθέ
νειας, άλλα και επιτήδειον πρός πάσαν έπιχείρησιν, όσον η πο
λυθρύλητος γυμναστική* Τούτου ένεκα ουδεμία πόλις ύπήρ- 
χεν έν Έλλάδι, ής ή νεότης έστερειτο τών έκ της γυμναστικής 
μεγίστων και άναριθμ,ήτων ωφελημάτων* τουναντίον μάλιστα 
παρατηρουμεν οτι παρά πάσι τοις ΓΈλλησιν ού μόνον οί παιδες, 
άλλα και οι άνδρες και οί γέροντες, ενιαχού δέ καί αί γυναίκες, 
ως εν Σπάρτν) (3) καί Χίω (4), ησκούντο έν τη γυμναστική.

31 6 ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑ ΣΤΙΚΙΙΣ

(1) «Η  δε απλοτης κατα μεν μουσικήν Ιν ψυχαΤς (ένέτικτε) σω
φροσύνην, κατά δε γ υ μ ν α σ τ ι κ ή ν  έν σώμασιν ύγίειαν» (Πλάτ.
πολ. 3, 405.) .

(2j «Ού τοίνυν άξιον ουδέ την τών σωμάτων άγωνίαν παροραν, άλλά 
» πέμποντας ές παιδοτριβου τους παιόαςίκανώς ταυτα διαπονεΓν, άμα μέν 
» τ ή ς  τ ώ ν  σ ω μ ά τ ω ν  e ύ ρ υ θ μ ί α ς ένεκεν, άμα δέ καί π ρ ό ς  
» ρ ώ μ η ν »  (Πλουτ. περί παίδ. άγ. ια'.).—  «την δε γ υ μ ν α σ τ  ι κ ή ν 
(παιδεύειν είώθασι) ώς συντε'νουσαν πρός α ν δ ρ ε ί α ν *  (Ά ριστ. Πολ. 
έ ή ή, 3). «ΚΙς παιδοτρίβου πέμπουσιν, ινα τά σώματα βελτίω εχοντες 
»ύπηρετώσι τή διανοία χρηστή ούση καί μή άναγκάζωνται άποδειλιαν 
»διά την πονηριάν τών σωμάτων καί έν τοις πολεμοις καί έν ταις άλ- 
»λαις πράξεσι κλ.» (Πλάτ. Πρωταγ. σ. 326). Πρβλ. καί Λουκ. Ά ν ά -  
χαρ. κεφ. κ'. καί κδ\

(3) «Πρώτον μεν σωμασκεΓν εταξεν ούδεν ίμτον τ& θ ή λ υ του ά'ρ-
»ρενος φύλου, έπειτα δέ δρόμου καί ισχύος ώςπερ χαΐ τοί; άνδράσιν
»οδτω καί ταις Οηλείαις άγώνας προς ¿λλτ^λας ¿ποίησε. (Ξενοιο. πο-
λιτ. Λακεδ. 1, 4 ). Πρβλ. καί Πλούτ. Λυκ. 14 . ΓΙλάχ, πολιτ, ΰ. 4 5 2 ·  
Νόμ. 7, 806 . ’

(4) «Έν Χίω δέ τη ν^σω καί βαδίζειν ήδιστόν Ιστιν Ιπί τ'« γυμνά-

Ή γυμναστική, θεωρουμένη ώς μέσον παιδαγωγικήν, σκοπδν 
έ/ον την ά'σκησιν καί μόρφωσιν τού νεανικού σώματος, ή ώς μά
θημα πρακτικόν, προτιθέμενον νά φέρη είς ισορροπίαν την άνά- 
πτυξιν τού σώματος πρός την άνάπτυξιν τού πνεύματος τών 
νέων, έχει τάς έαυτής άρχάς έν τοις άοχαιοτέροις και μυθικωτέροις 
χρόνοις τού Ελληνικού έθνους* διότι μανθάνομεν οτι ου μόνον ό
Ηρακλής ( 1), άλλά καί πλειστοι άλλοι ήρωες έφοιτιυν παρ’ άλ- 
λοις τε πολλοϊς καί παρά τώ Χείρωνι, οςτις έπί τού Πηλίου όρους
έδίδασκε τούς νέους πλήν άλλων και τά  την άσκησιν τού σώμα
τος άφορώντα (2). Ά λ λ ’ ένώ κατά τούς άρχαιοτέρους καί μυθι- 
κωτέρους χρόνους ή γυμναστική ούδέν άλλο ήτο η απλή τις οδη
γία έν ταις σωματικαΐς τών νέων άσκήσεσιν, έν τοις ύστερον ό
μως καί ίστορικωτέροις χρόνοις, καί δή παρά τοις Άθηναιοις, ών 
ιδίως την άγωγήν εχοντες ένταϋθα ύπ’ όψιντεκμ-αιρόμεθακαιπερι 
τής τών έτέρουν Ελλήνων, ή γυμναστική άνεπτυχθη επιτο τελειό- 
τερον καί προήχθη είς τέχνην σπουδαιοτατην, διδασκομενην έν 
ώρισμένοις τόποις υπό ειδικών διδασκάλων και κατα έπιστημονι- 
κωτέραν μέθοδον.
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ίσ ια  καί τούς δρόμους καί όραν προσπαλαίοντας τούς νέους τα ις κο-
»ραις» (Ά θην. 1 3 , 2 0 .  σελ. 5 6 6 ) .

( 1) «Έδιδάχθη Έρακλής άρματηλατεΐν μεν ύπό Άμφιτρύωνος* 
»παλαίειν δε ύπό Αύτολύκου* τοξεύειν δε ύπό Κυρύτου* όπλομαχειν δέ 
»ύπό Κάστορος· κιθαρωδεΐν δε ύπό Αίνου» (Άπολλοδ. 2 ,4 ,9 ,) ·  ΙΙρβλ. 
καί Θεοκρ. είδύλλ. 54 , 1 0 4 .  106 . 120 .

(2ί Τό παιδαγωγικόν εργον τού Χείρωνος περιγράφεται ώς έςής ύπό 
Φιλοστράτου (έν ήρωϊκοΐς κεφ. 9, 707)' «Χείρωνα δέ τον ένΓΙηλίφ γενέ- 
»σθαι μέν φησιν άνΟροόπω όμοιον, σοφόν δέ καί λόγους καί έ'ργα· Θήρας 
»τε γάρ ποικίλης ήπτετο καί τά πολεμικά έπαίδευε· καί ιατρικούς άπέ- 
»φαινε καί μουσικούς ήρμοττε και δικαίους Ιποίει βιώναί τε έπιμηκι-  
»στον* φοιτήσαί τε αύτώ ’Ασκληπιόν, Τελαμώνα τε καί Πηλεα και Θη* 
»σέα, Οαμίζειν δέ καί 'Ηρακλέα τώ Χείρωνι, δτε μή άπάγοιεν αυτόν οί 
»άθλοι* μετασχειν δέ τής τού Χείρωνος ομιλίας καί αυτός φησι ΓΙαλα- 
»μήδει άμα καί Ά χ ιλ λ ε ΐ  καί Α·'αντιι>. Πρβλ. καί Πινδ. Πυθ. 4 , 1 0 2 .  
6 , 2 1 .  Νεμ. 3, 43 . Ξενοφ. Κυνηγ. 1 , 2 . 1 4 .  Πλουτάρχ. περί μουσ. κεφ. 
40 . Κλήμ, >Αλεξ. Στρωμ. 1 , 3 6 0 .  Παυσ. 3, 18 , 7-



Έπίπολύν χρόνον αί σωρ-ατικαί ασκήσεις έτελοΰντο έν Έλλάδι 
ένάνοικτω τόπω καί λειω έδάφει (έν τυκτφ  δαπέδω)’ άφ’ οΰ ου.ως 
αύται ήρξαντο να γίνωνται ποικιλώτεοαι, ήναγκάσΟ/,σαν οί άνθρω
ποι να οίκοδορί-ήσωσιν ’ίδια κτίρια προς αποφυγήν των ατμοσφαι
ρικών επιδράσεων’ πρός έναπόΟεσιν τώντε φορεμάτων, άπερ ώπε- 
δύοντο, και του ελαίου, δι’ ού ήλείφοντο’ καί προς τήρτ,σιν λου
τρώνων καί ΰδροχοείων, έν οΓς καί δι’ ών έκάΟαιρον τα υπό του 
ίδρώτος καί τής άμμου ρυπαινόμενα σώματα. Τα έν ΆΟήναις γυ
μναστικά οικοδομήματα, απλά όντα κατ’ άρχάς, άπέβησαν μετά 
ταΰτα λαμπρότερα. ’Εννοείται δέ ο’ίκοθεν ότι πρός τε τόν άριθμόν 
των γυμ,ναζομένων καί τό είδος των γυμνασμάτων ήτο άνάλογος 
και ή έ'κτασις του τε χώρου καί του οικοδομήματος. ’Επειδή δέ ή 
π ά ^ κ α ί δδρόμοςϊσαν αί σπουδαιότεραιασκήσεις, διάτοΰτο ο’ί τε 
τόποι καί τά οικοδομήματα, έν οις έτελοΰντο αί ασκήσεις αύται, 
ωνομασΟησαν κα.ΙαΙστ ρα καί δρόμος. Καί δ ή καΛαίοτ ρα μέν 
έκλήΟη τό οικοδόμημα, έν ω έπάλαιον καί έπαγκρατίαζον’ δγά- 
/ioc δέ, ό ανοικτός τόπος, έν ω έ'τρεχον, καί οστις κατόπιν στε- 
γασθεις έκλήΟ·/] ξυστός (δνιλαδτι δρόμ,ος, έκ του fy fir , ήτοι λεαί- 
νειν τό έ'δαφος) (1). "Οτε δέ ά'πασαι αί σωματικαί ασκήσεις συν- 
δεθεΐσαι (ώς τούτο παρατηρουμεν έν του πεντάθλου) έτελοΰντο δια
δοχικούς η συγχρόνως, τότε ήρξαντο νά κτίζωνται περιεκτικώτερά 
τινα οίκοδομήματα, ά'περ, περικλειόμενα πανταχόθεν διά τοίχου 
καιπεριλαμβανοντα έν έαυτοΐς τόν ό pdftov, ττ;ν παΑαίστραν και 
τα τουτοις προσκείμενα, έκαλοΰντο διά γενικωτέρου ονόματος γυ- 
μ ν α σ ι α .  Ύπήρχον δέ και παλαΐστραι άνευ δρόμων’ δρόμοι όμως 
ανευ παλαιστρών σπανίους άπαντώσιν.

Περί τ ις  σχεσεως τής jtaAatozρας προς τό γυ¿ινάσιον καί 
περι του σκοπού έκαστου αυτών μεγάλη επικρατεί* παρά τοις 
νεωτεροις διαφωνία (2). Εις τούτο δε εδωκεν αφορμήν ή ποικίλη

(1) Εντεύθεν ό Προοοτος (6, 126) διακρίνει σαφώς τα Ιδρύματα 
ταυτα λεγων <ι τοισι Κλεισθένης καί δ ρ ό μ ο ν  καί  π α λ α  ί σ τ ρ η ν  
ποιησάμενος κτλ».

(2 ; Μεταςυ των νεωτερων 1 ερμανών, των άσχοληΟέντων εις τόν προς· 
διορισμόν τ?4ς σχεσεως τής παλαίστρας πρός ιό  γυμνχσ.ον, δι άπρεπου·
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χρήσις τών ονομάτων τούτων, ή άπαντώσα έν τοΐς συγγράμμα- 
σιν άρ/αίουν συγγραφέων, άκμασάντων κατά διαφόρους έποχάς 
ή γραψάντων περί διαφόρου εποχών, δπότε καί τά  πράγματα 
καί αί έννοιαι τών λέξεων διαφόρους έτροποποιήθησαν. Έκ τής 
έρεύνης δέ τουν χωρίων τουν διαφόρων συγγραφέουν εξάγεται, ότι 
έν Άθήναις μετά την τού Σόλουνος εποχήν, ή κατά τούς ένδοξοτέ- 
ρους αυτών χρόνους, ή παΑαίστρα άν ούχί πάντοτε, τουλάχι
στον ώς επί τό πλεΐστον άπετέλει μέρος τού γυμνασίου. Άμφό- 
τερα δέ ειχον την έξης πρός άλληλα σχέσιν. ΤΙ μέν παΑαίσζρα, 
ώς μέρος έχρησίμευε πάντοτε ώς τόπος τής τού σώματος άσκήσεως* 
τό δέ γυμνάσιον ώς όλον έχρησίμευεν ού μόνον πρός σωματικάς, 
αλλά καί πρός πνευματικάς ασκήσεις. ΤΙ καΑαίσζ ρα και τό γυ-  
¿trac to r, ούς τόποι σωματικής άσκήσεως θεωρούμενοι, διεκρίνοντο 
κατά τούτο, ότι καΑαίσζρα μέν έλέγετο δ τόπος, οστις έχρησί
μευεν ούς σχολειον σωματικής άσκήσεως υπό την έπιτήρησιν καί 
οδηγίαν έξ επαγγέλματος διδασκάλων* γύμ νασώ ν  δέ έλέγετο 
δ τόπος, οστις έχρησίμευε πρός αυθαίρετον ά'σκησιν τού σώμα
τος, μηδενός ιδιαιτέρου διδασκάλου δδηγούντος. Τό γυμν&αοΥ 
ώς ολον θεουρούμενον ήτο δημόσιον καθίδρυμα* αί δέ rtaAatczpac 
κατά μέν τόν συγγραφέα τής τουν Αθηναίων πολιτείας φαίνον
τα ι οικοδομούμεναι έν μέρει δημοσία δαπάννι* κατ’ άλλας δέ 
μαρτυρίας καί δήκατά τάς επωνυμίας παλαιστρών τινων (1) φαί
νονται έφορώμεναι μέν υπό τής πολιτείας, συντηρούμεναι δέ υπό 
ιδιωτών. Περιγραφήν έλληνικοΰ γυμνασίου, αρκούντως μέν εκτε
ταμένων, ούχί δέ καί τελείαν, διετήρησεν εις ήμάς δ ρωμαίος συγ- 
γραφεύς Βιτρούβιος έν του συγγράμματι αυτού de architectura.

σιν ό Fr. Haase, Joli. Ileinr. Krause, W. A. Becker, K. Fr. Her
mann κ*ί ό Chr. Pelorsen (Προλ. L. Grasbergcr, Erziehung und 
Unterricht im klassischen Alterl hum, 1. Theil, σελ. 247).

(1)  11 apa τοί; άρχαίοι; συγγραφευσιν άναγινώσκομεν π α λ α ί ς - ρ α ν  
Τ α υ ρ έ ο υ (Ηλάτ. Χαρμ. 15 3 ) ,  Σιουρτίου (Πλουτ. Ά λ χ ιβ .  3), Τ ι-  
μ α γ ή το  υ (Θεοκρ. Είό. 2 , 8. 97)* «παλαι'ςρα νεωστί ώκοδομημένη. . . 
»διδάσκει δε αυτόθι Μίκκος» (Πλατ. Λυσ. 204 ) . Εντεύθεν δμω; δεν 
δυνάμεΟα ν’ άποφανΟώμεν Οετικώς αν τα ονόματα ταυτα δηλοΰσιν ίδρυ- 
τας καί Ιδρυτας ίδιων παλαιστρών, ή διδασκάλους παλαιστρών.
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At παλαΐστραί, όπως καί άν θεωρηθώσιν, είτε ώς ¡κέρη του γυ
μνασίου, είτε ώςίδια κτίρια, άφιεροΰντο εις τόν Έρμήν, τον πρώ
τον ¿(δάσκαλον των παλαιστικών άγώνων (1). Τό άγαλμα αύ~ 
του ότέ μεν μόνον, ότέ δέ συνδεδεμένον μετά του άγάλματος 
του Ήρακλέους καί άλλων ηρώων, έκόσμει έκπαλαι πολλαχού 
τής Ελλάδος τούς γυμναστικούς τόπους. Ό συνδυασμός τού Έρ
μου καί τού Ήρακλέους έδείκνυε την έν ταΐς άσκήσεσιν έπιδιω- 
κομένην έπιδεξιότητα μετά τής στερεότητος. Πολλαχού τής 
'Ελλάδος έτέλουν είς τιμήν τού Έρμού άγώνά τινα, .ΕριιαΤα κα- 
λούμενον, όστις έν Άθήναις διεμορφώΟη καί άπέβη γυμνική τις 
των παίδων εορτή, έν τή παλαίστρα έπιτελουμένη (2). Τω άγάλ- 
ματι τού Έρμού εύρίσκεται πολλάκις έν Άθήναις παρακείμενον 
καί τότής Άθηνάς, ή'τις ήτο ή προστράτρια αυτών. Τώ δέ άγάλ- 
ρ.ατι τού Ήρακλέους παράκειται πολλάκις τό τού ’Έρωτος, τού 
δεικνύοντος τήν έκ τών γυμνασμάτων άναπτυσσομένην εύγενε- 
στάτην φιλίαν καί αγάπην. ’Αλλά καί είς τόν Απόλλωνα, ος-ις 
δμοίως παρίσταται ώς άγωνιστικός θεός ή ώς φίλος τών άγώνων, 
άφιερούντο ένίοτε τά τε  γυμνάσια καίαί παλαΐστραι(3).Πλήν τών 
θεών τούτων άναφέρονται ένίοτε καί οί Διόσκουροι ώς προστάται 
τώντε παλαιστρών καί τών τόπων τών πολεμικών ασκήσεων. Έ τι 
δέ δ Θησεύς καί άλλοι ήρωες παρίστανται ώς προστάται τής νεό- 
τητος καί ώς πρότυπα παιδαγωγικά. Α λ λ ά  καί Μουσών ίερά 
ουδέποτε έλειπον έν τοις γυμ,νασίοις.

ΓΩς δε τό γυμνά,σιον είχε πρός τήν j t a J a la rp a r  τοιαύ- 
την σχέσιν, οιαν έχει τό ολον πρός τό μέρος, ούτιο τήν αυτήν

(1) "Οθεν ό Έ  ρ μ  ή ς ά γ ώ ν ι ο ς  και έ ν α γ ώ ν ι ο ς καλείτα ι  
(Ήσύχ. έν λέξ. έναγώνιος). Πρβλ. καί Λουκιαν. θεών διαλ. 2 4 ,  1 . 2 6 ,  2 .
Horat. carm. I, 10.

(2) Πλάτ. Λυσ. 206*
(3) a Ο μεν χώρος αυτός, ώ ’Ανάχαρσι, γυμνάσιον υ φ ’ ημών ονομά- 

»ζεται, και εστι ί ε ρ ο ν  ’Α π ό λ λ ω ν ο ς  τ ο υ  Λ υ κ ί ο υ* καί το α -  
»γαλμα 81 αυτου όρας, τόν ΙπΙ τη στήλη κεκλιμένον, τή άριστερα μεν 
»γο τοξον εχοντα* ή δεξιά δε υπερ τής κεφαλής άνακεκλασμένη, ώςπερ 
»έκ καμάτου μακρου άναπαυόμενον δείκνυσι τόν θεόν» (Λουκ. ’Α ν ά χ .  6 ) .

σχέσιν ειχε παρα τοις άρχαίοις 'Έλλ^ησι καί ή γνμγαστιχη  πρός 
τε τήν παιδοτξί6ίχΐ])τ καί τήν άγω η ση χή γ  ή άθΛητιχηΥ. 
νΙΙτοι ή γυμναστική, καθ’ δσον μ,έν άνεφέρετο εις έκείνας τάς 
άσκήσεις, αΐτινες άπέβλεπον εις μόνην τήν κανονικήν μόρφωσιν 
του σώματος τών παίδων, έλέγετο παΛοτριΰιχή' καθ’ οσον δέ  

άνεφέρετο εις τάς άγωνιστικάς ασκήσεις, ήτοι είς τάς άσκήσεις, 
τάς σκ,οπούσας νά καταστήσωσι τό νεανικόν σώμα τοιοΰτον, οΐον 
άπητει ή έν τοις δημοσίοις άγώσιν έκτέλεσις διαφόρων άγωνι- 
σμάτων, εκαλείτο άγω ηστιχη  ή άθΛητιχή. Ή άθΛητιχή, ώς 
άπ οβλέ πουσα ούχί είς τήν αρμονικήν άνάπτυςιν του σώματος, έξ  

ής πηγάζει ή υγεία, ή ρώμη καί τό κάλλος, άλλ’ είς μονομερείς 
τινας επιτηδεύσεις έν τούτω ή έκείνω τώ  είδει τών άγο^νων, δι* 
ούς τινες προεγυμνάζοντο, δεν άνήκεν είς τόν κύκλον τής τών 
παίδων άγωγής* τουναντίον μάλιστα πολλάκις περιεφρονεϊτο ώς 
έπιφέρουσα τό έναντίον άποτέλεσμα του υπό τής γυμναστικής 
άγωγής έπιδιωκομένου, ήτοι ώς καθιστούσα μέν τό σώμα άχρη
στον πρός ώφελίμους χρείας, ώς άποκωλύουσα δέ τήν πνευμα
τικήν μόρφωσιν διά τής μεγάλης περί τό σώμα καί μονομ,εοοΰς 
έπιμελείας καί φροντίδος ( 1 ) .  ΓΙΙ γυμναστική λοιπόν κατά το- 
σοΰτον μόνον παρελαμβάνετο είς τήν τών παίδων άγωγήν, κα-

( 1 )  « Πεπονημένην μεν ουν εχειν δει τήν εξιν, πεπονημένην δε πό-
»νοις μή βιαίοις μηδέ πρός ενα μόνον, ώςπερ ή τών αθλητών έ'ξις, άλλά  
»πρός τάς τών έλευθερίων πράξεις» (Ά ρ ιστ. πολ. 7 , 16). Πλατ. πολ. 
»3 , 4 0 4 .  4 0 7 . «Συνέστειλε δε (Ιόλων) και τάς τ ιμ άς τών έν άγώνι άθλη- 
»τών, Όλυμπιονίκη μέν τάξας πεντακοσίας δραχμάς, Ίσθμιονίκη δέ 
»εκατόν, και άνάλογον έπί τών άλλων. Άπειρόκαλον γάρ έξαίρειν τάς  
»τούτων τιμάς» (Διογ. Λαερτ. 1, 55).

«Κακών γάρ οντων μυρίων καθ’ Ε λλάδα  
»ούδέν κάκιόν έστιν άθλητών γένους»

(Ευριπίδης παρ’ ’Αθην, 1 0 ,  5).
«Ά κούσας δ’ ό Φιλοποίμην ού μόνον αυτός εφυγε τό πράγμα και 

»κατεγέλασεν, άλλα και στρατηγών ύστερον άτιμ ίαις και προπηλακι- 
»σμοίς, οσον ήν έπ’ αύτώ, πάσαν άθλησιν Ιξεβαλεν ώς τά  χρησιμώ-  
»τατα τών σωμάτων είς τους αναγκαίους αγώνας άχρηστα ποιου- 
»σαν» (ΓΙλουτ. Φιλοπ. 3). Πρβλ. καί Ξενοφ. Συμπ. 2 ,  17- Πλουτ. Ογ. 
18 . ΙΙολυο. 7 , 10. κτλ.
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θ’ δσον έσκόπει νά κατάσταση τον άνθρωπον ναΑυν^ ητοι καΟ'οσον 
ήτο καί έλέγετο παιόοτρίΰιχή. Τνί παιδοτριβικτί άντιτίθεται 
ενίοτε ή γυμναστική ού μόνον ώς το ό)>ον προς το μέρος, άλ7νά 
καί ώς το ύψηλότερον ττρος το ταπεινότερον, και το πολυπλοκώ- 
τερον ττρος τδ άπλούστερον, και το θεοορητικώτερον ττρός το πρα- 
κτικώτερον (1).

Και δ γυμναστής ττρός τον χαιδοτρίΰην ειχε παρά τοι’ς 
άρχαίοις τοιαύτην σχέσιν, οποίαν είχε τό τε  γυμνάσιον προς την 
καΛαίστ φαν καί ή γύμνασην?) προς την παίδοτζίβινήν· ’ΤΙτοι 
γυμναστής [Λεν εκαλείτο δ δά σκα λο ς της γυμναστικής τέ 
χνης η των σωματικών άσκησεων καθόλου* παίύόχρίβης δέ 
δ διδάσκαλος της σωματικής άσκησεως ¡μόνον των παίδων. Ό 
γυμναστής παρίσταται ώς κάτοχος θεωρητικών καί φυσιολογι
κών περί γυμναστικής γνώσεων, άς μετέδιδε τοϊς έαυτου μα- 
Οηταΐς* δ δέ παιδοτρίβης παρίσταται ώς μηχανικός διδάσκα
λος ώρισμένων του σώματος κινήσεων, εί καί ή πρακτική αυ
τή διδασκαλία ουδόλως έκώλυεν αυτόν νά εχη καί μεταδίδν) 
καί Οεωρητικωτέρας τινάς γνώσεις (2). Έπειδη δέ ή μεν άσκη- 
σις των αθλητών, των έπιδυμούντων νά έπιδειχΟώσιν έν τοΐς άγω- 
σιν, άπχ,τει διδασκαλίαν ύψηλοτέραν καί Οεωρητικωτέραν’ η δέ 
άσκησις τών παίδων, η έπιδιώκουσα την αρμονικήν μόρφωσιν του 
σώματος, άπγίτει διδασκαλίαν άπλουστέραν καί πρακτικωτέραν, 
διά τούτο τους μέν άθΑητάς έγύμναζον οί γυμναστή}^ τούς δέ 
παΐδας οί παιδοζρίβαι. Δι’ 8ν δέ λόγον τά  ονόματα γνμνά- 
σιον καί παΑαίστρα, διά τον αυτόν καί τά ονόματα γυμναστι
κή καί παιδοτριβιχή, γνμναστής και παιδοτρίβης δέν εχουσι 
πάντοτε την αυτήν έννοιαν παρά τοΐς άργαίοις.

Τά είδη τών διαφόρων γυμνασμάτων, έν οίς ήσκούντο οί παΐ- 
δες έν ταΐς παλαίστραις υπό τών παιδοτριβών, ήσαν πεοίπου 
τα αυτα εκεινοις, εν οις ήσκούντο και οί άΟΑηταί' διέφερον δέτά

3 2  2  ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

(1 ι 1̂ α.·>ο έν ΛΙΙ ς̂. ΕηοιΜ. III, 9. σ. 191.2.
(2 ;  Γαλήν. ύγ. 2, 9. Πλατ. Γοργ. σελ. 430 . Κνίτ 47. Ά ρ ιστοτ.  

II λ

παιδικά γυμνάσματα τών αθλητικών κατά τούτο, ότι εκείνα μέν 
ήσαν άπλούστερα και εύκολώτερα, ταύτα δέ ήσαν ποικιλώτερα 
και δυσκολώτερα* νι, εν άλλαις λ έ̂ξεσι, τά  γυμνάσματα τών 
παίδων ήσαν μικρογραφία τις τών αθλητικών γυμνασμάτων, 
’ ίΐσαν δέ τά  έξης* 1) Τό άΑμα" 2) ό δρόμος μετά τών διαφό- 
ρων αυτού ειδών" 3) ή δισχοβοΑ ία' 4) ό άχοντιυμός" 5) ή πάΑη 
μετά τών διαφόρων αυτής ειδών* 6) τό πένταθΑον (ένωσις 
τών πέντε μνημονευΟέντων γυμνασίων)* 7) ή πυγμή" 8) τό παγ- 
χράτιον (πάλη μετά πυγμής). Έκ τών γυμνασμάτων τούτων 
ό μέν δρόμος καί τό ίί./μα παρειχον ευκαμψίαν και ίσχύν εΓς 
τούς πόδας* ή δέ δισχοβοΑία και ό άχοντισμός παρείχε ρώμην, 
ευκινησίαν καί ασφάλειαν εις τούς βραχίονας καί τάς χεΐρας* ή 
δέ πάΑη έξήσκει τούς τε βραχίονας καί τά  σκέλη, καί συνετέ- 
λει εις την άρμονίαν τών κινήσεων ολου τού σώματος, άς ιδίως 
έσκόπει ή έν τω πεντάθΑω ένουσις τών πέντε αγώνων. Κατά 
την μετά ταύτα  προςληφθεΐσαν εις τά τών παίδων άγωνίσματα 
πυγμήν οί αντίπαλοι, κρατούντες μολυβδίνους σφαίρας, προσδε- 
δεμένας εις τάς χεΐρας δι’ ιμάντων, έπειρώντο νά έπιφέρωσι πλη- 
γάς χωρίς νά συμπλακώσι μετ’ άλλήλων. Ή πυγμή καί τό 
παγκράτιον ώς άγωνίσματα έπικίνδυνα εις την ζωήν τού ανθρώ
που άπεκλείοντο ένιαχού έκ τής τών παίδων άγωγής, ώς έν 
Σπάρτ·/) (1)* όπου δέ τό παγχράτιον παρελαμβάνετο είς τήν 
σωματικήν τών παίδιυν ά'σκησιν, έτελεΐτο ά'νευ τών έπικινδύνων 
μολυβδίνίον σφαιρών.

Τά διάφορα ταύτα  είδη τών γυμνασμάτων, άτινα, ακα
νόνιστα όντα κατά τούς άρχαιοτέρους γρόνους τού έλληνι- 
κού έθνους, έκανονίσθησαν καί έτελειοποιήθησαν κατά τούς με
ταγενεστέρους καί ένδοξοτέρους, προήλθον έκ τών παιδιών 
καί ήσαν συνέχεια αυτών* τούτου ενεκα οί διδάσκαλοι τής 
αρχαίας παλαίστρας διά τών παιδιών είσήγον τάς τεχνικάς τού

(I) «Ίο δε πυριασΟαι και ξηραλοιφεΐν, Ιπειδή τη ;  άγροικοτέρας γ υ -  
» μναστικής εχεται, Λακεδαιμονίοις άφώμεν, ών τά γυμνάσιά ούτε 
»παγκρατίω ούτε πυγμή εΐκασται» (Φιλοοτρ. γυμν. 11). ΙΙρολ. καί 
ΙΙλούτ. Λυκ. 19. βοιιοο. ιΐο ϋοιιοΓ. V. 3.
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σώματος ασκήσεις, ήτοι άπδ τών παιδιών, έν αίς καταφαίνεται 
τι φύσις, τ6 δικαίωμα καί ή άναγκαιότης τών σωματικών άσκή- 
σεων, έποιούντο την άρχήν της τών παίδων σωματικής μορφοδ- 
σεως. Οί παΐδες ενασκούμενοι προσηκόντως έν ταΐς παιδιαΐς μ.ε- 
τέβαινον κατόπιν επί τά  άλλα του σώματος γυμνάσια’ έχώ- 
ρουν δέ βαθμηδόν άπό τών κουφότερων καί εύκολωτέρων εις τά  
έπιπονώτερα καί δυσκολυότερα (1).

Οί παιδοτρίβαι έν τνί σωματική τών παίδων ασκήσει έλάμ- 
βανον ύπ’ οψιν ού μόνον την ηλικίαν αυτών, αλλά καί την ποιό
τητα  καί τάς συνεπείας τών γυμνασίων. Γυμ.νάζοντες δέ τούς 
παΐδας δεν ήρκούντο εις την μετάδοσιν άφηρημένων τινών περί 
γυμναστικής κανόνων, η εις άπλήν τινα οδηγίαν’ άλλ’ έζετέ- 
λουν πρότερον αυτοί, η δ βοηθός αυτών (ύποπαιδοτρίβης), τά  
διάφορα γυμνάσματα, καί μάλιστα τά δυσχερέστερα, δεικνύον- 
τες παραδειγματικώς εις τούς μαΟητάς τον τρόπον τής τούτων 
έκτελέσεως, όπως συμβουλεύει μέν Δίων δ Χρυσόστομος (2), 
περιγράφει δέ την ένέργειαν του παιδοτρίβου Κλήμης δ Ά λ ε -  
ξανδρεύς (3).

Μετά τού υλικού έργου τού παιδοτρίβου, τού καΟοδηγούντος 
και έποπτεύοντος την τού σώματος άσκησιν, συνεδέετο φυσικώ 
τώ λόγω καί τδ ηθικόν έκεΐνο καθήκον, καθ’ 8 ούτος έδίδασκε 
καί έπετήρει την εύσχημον τών παίδων στάσιν, τό εύκοσμον κά
θισμα, την εύρυθμον (4) κίνησιν, την ευπροσήγορον συμπεριφο-

3 2 4  ΠΕΡΙ ΓΓΜΝΑΣΤΙΚΙ1Σ.

(1) Περί τών διαφόρων ειδών τώντε γυμνασίων καί παιδιών άνάγνωθι 
τα  έν τώ Εόαγγελικώ Κήρυκι (Περ. Β'. Ι'τ. 1870 . σελ. 3 7 1  καί 4 7 3 )  
υπό τοΰ κ. Θ. Βενιζέλου πάνυ καλώς γραφέντα. Πρβλ. δε καί Gras- 
bcrgcr, Erz. und Unt. im kl. Altertlium, I. Th. II. Abthcil.

(2) «Τοΐς παιδοτρίβαις ούκ αρκεί εΐπείν τά  παλαίσματα, άλλα καί 
ίδεϊζαι ανάγκη τώ μαθησομένω» (λόγ. ιγ', σ. 48S).

(3) Στρωμ. 6, 17 .
(4) «‘Έν γάρ νομίζω τοΰτο τών ανελεύθερων είναι τό βαδίζειν άρρυθ-

*μως έν ταίς όοοΐς» (”Αλε£ις παρ’ ΆΟην. 1 ,21).— «γιγνώσκεται παρά 
»πασιν ουχ ώς μικρά, το βαοισμα, ή κουρά, το μηδένα σοβεΐν διά τής 
»πολεως . . . .  καθαπερ, οιμαι, καί τούς αγροίκους ιδεϊν έστιν, οταν ε ι ς  

» π α λ α ί σ τ ρ α ν  ή γ υ μ ν ά σ ι ο ν  έ λ Ο ο ισ ιν ,  ή τ τ ο ν ά ρ ρ υ θ -

ράν, μεθ’ ών συνεδέοντο ή σωφροσύνη (1), ή αίδωσ, ή π ρ ώ 
της, ή εύχοσμία, ή άνδρεία, καί έν γένει πασαι έκεΐναι αί άρε- 
ταί, αΐτινες έπρεπε νά κοσμώσι τόν νέον ώς πολίτην (2). ’Εν τνί 
σωματικά! τών παίδων ασκήσει δ παιδοτρίβης μετεχειρίζετο δια
φόρους άμοιΰάς ν-ώ ποινάς' και διά μέν τών αμοιβών έπειράτο 
νά διεγείρν) την φιλοτιμίαν καί έξάψτι την άμιλλαν προς άκριβή 
έκτέλεσιν τών έπιτασ σομένων* διά δέ τών ποινών έσπούδαζε νά 
βελτιώσν) τούς άμελεΐς καί άτακτούντας, καί έπαναφέρη αυτούς 
εις τδ καθήκον. Τούτου ένεκα έπί διαφόρων αγγείων, δετκνυόν- 
των παλαιστρικάς σκηνάς, παρίσταται δ παιδοτρίβης κρατών 
δτέ μέν κλάδον έλαίας πρδς στεφάνωσιν τού έν ταΐς άσκήσεσι 
νικητού* δτέ δέ ράβδον ή μ άσ τιγα  ού μόνον ώς σύμβολα τού 
εαυτού καθήκοντος, αλλά καί ώ ς όργανα σωφρονίσεως τών άτα- 
κτούντων. ’Α λλά  καί έν τοΐς συγγράμμασι τών αρχαίων κατα
φαίνεται ή αυστηρά τού παιδοτρίβου πρδς τούς μαθητάς δια
γωγή (3).

Παρά τώ παιδοτρίβτι, τώ ιδίως διδασκάλω τής πρώτης γυ- 
μναςτκής παιδεύσεως τών παίδιυν, ΐστανται έν Άθήναις κατά τούς 
ύς-ερωτέρους χρόνους πλήν τής άνωτάτης αρχής τού Άρείου Πάγου 
καί άλλοι άρχοντες ώς έπόπται καί βοηθοί. Οί άρχοντες ούτοι, ύπδ · 
τής πολιτείας διοριζόμενοι πρδς ηθικήν τών παίδων έπιτήρησιν, 
έκαλούντο παιδονδμοι (4), γυμνασίαρχοι (5), σωφρονισταί 
καί χοσμηταί.

Έκ πολλών χωρίων τών συγγραφέων εικάζεται οτι οί παΐδες

• μ ω ς κ ι ν ο υ μ έ ν ο υ ς υ  (Δίων Χρυσ. λόγ. λά, 6 5 1 ) .  Πρβλ. καί Λουκ. 
Έ ρ . 44 .

(1)  «(σωφροσύνη έσχί) χό κοσμίως πάντα πράττειν καί ήσυχη εν τε ταΓς 
«όδοΐς βαδίζειν καί διαλέγεσθαι καί ταλλα πάντα ομοίως ποιεϊν» (Π λάτ  
Χαρμ. σ. 159 ) .

(2) Άριστοφ. Νεφ. 9 5 6 . Βατρ. 727 .
(3) Α ίλιαν. ποικ. ίστ. 2 , 6. Βασιλ. Μεγ. παραιν. προς τούς νέους 

κεφ. 1 6 .1 1  .
(4) Περί τών έν Σπάρτη π α ι δ ο ν ό μ ω ν  άνάγνωθι Ξενοφ. πολ. Αα- 

κεδ. 2 , 2 . Πλουχ. Λυκουργ.
(5) Πλάτ. Έρυξ. σ. 399 .
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έφοίτων εις τάς παλαίστρας των παιδοτριβών άπό τής ήλικίας 
εκείνη¡ς, άφ’ ής συνείθιζον νά φοιτώσι καί εις τά  λοιπά διδασκα
λεία προς πνευματικήν αυτών άνάπτυξιν, ήτοι άπό του έβδο
μου έτους (1). Γινομέννις δέ τής των μαθημάτων διδασκαλίας 
πρό καί μετά μεσημβρίαν (2), πιθανολογείται ότι διά τήν τής σωμα
τικές άσκήσεως, τής άνακουφιζούσης τον άνθρωπον έκ του δια
νοητικού καμάτου, ήτο ώρισμένος ό μετά μεσημβρίαν χρόνος (3)* 
εί και κατά τινα είς τον Σόλωνα άναφερόμενον νόμον αί παλαΐ- 
στραι έπρεπε ν’ άνοίγιονται μετά των λοιπών διδασκαλείων άνα- 
τέλλοντος του ήλίου (4).

’Εκ τών άρχαίων συγγραμμάτων μανθάνομεν οτι έν τοίς γυ- 
μνασίοις καί ταίς παλαίστραις, έν αις έγυμνάζοντο οί άθληταί 
(5), παρίσταντο καί θεαταί. 'Ως τοιούτοι δέ άναφέρονται πολ
λοί ού μόνον νέοι, άλλά καί άνδρες, οΐτινες, έν τω εύρυχώρω τό- 
πω του γυμνασίου σφαιρίζοντες η λουόμενοι έν τώ λουτρώ η 
διαλεγόμενοι περί διαφόρων άντικειμένων, έθεώντο τους γυμνα
σμένους (6). Ή δέ είς τάς παλαίστρας, έν αις έγυμνάζοντο οί

(1)  «'Οπόταν δε είς την έπταετίαν άφίκηται (τδ νήπιον) πολλούς πό
ρνους διαντλήσαν, π α ι δ α γ ω γ ο ί  καί γ ρ α μ μ α τ ι σ τ α I και π  α ι- 
»δ ο τ ρ [ S α ι τυραννουντες κτλ.» (ΙΙλάτ. Ά ξ ίοχ . 366). Πρβλ. καί Άρις· 
πολιτ. 7, 15 .

(2) «Καί σοι λοιπον ώςπερ οί παΐδες άφίξυμαι καί έ ω ο ς  καί  μ ε - 
»τ* α ρ ι σ τ  ον μαθησόμενος την τέχνην» (Λουκ. παρασ. έν τέλει).

(3) ΙΙλάτ. Λυσ σ. 2 2 3 .  Λουκ. άλ. ίστ. 1, 1 . Έρ. 1. CiCCl'. de Ν. D. 
1, 37. Gell. Ν. A. XX, 5. 4. Cic. de fin. v.

(4) «Καί τους διδασκάλους τά  διδασκαλεία καί τους παιδοτρίβας τάς 
»παλαίστρας άνοίγειν μεν απαγορεύει μη πρότερον, πριν αν ό ήλιος άνί- 
σχη· (Αισχ. κ Τιμ. 12).

(5) «Τον τόπον, έν ω γυμνάζονται πάντες οί άθληταί παλαίστραν 
»καλουμεν» (Ιίλουτ. συμπ. 2, 4, 3)' καί «έν τω ξυστω ταυτα καί ταΐς 
»παλαίστραις διαλέγεοΟαι τοίς άθληταίς» (Πλουτ. υγ. 2 0 ) . Πρβλ. καί 
Vi'truv. ν, 1 1 ,  82.

(6) «Τάς δε παλαίστρας καί τά γυμνάσια καί τα συμπόσια διώκει καί 
«κοομεϊ μόνος ούτος (ό παράσιτος.9 (Λουκ. παρασ. 51). Πρβλ. Θεοφρ. 
Χαρ. 5. — «Ίππόμαχος, φασίν, ό γυμναστής, έπεί πάλαισμά τι ό άΟλη- 
«τής ό υπ ’ αύτώ γυμναζόμενος ΐπάλαισ ιν, ι ΐτα  πας ό όχλος ό περιεστώς
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παΐδες, είσοδος τών ύπερβάντων την παιδικήν ηλικίαν ήτο άπη- 
γορευμένη κατά τους αρχαίους τουλάχιστον χρόνους, όπότε 
ΐσχυεν δ ταύτην άπαγορεύων σολώνειος νόμος (1). Κατά τινα 
έτερον νόμον, είς τον αυτόν νομοθέτην άναφερόμενον, άπηγορεύετο 
αυστηρότατα ή είς τά γυμνάσια είσοδος τών έν ηλικία καθ’ 8ν 
χρόνον οί παΐδες έιυρταζον τά  'Ερμαια (2). Ό νόμος δμως ου
τος φαίνεται οτι δέν έτηρεΐτο έπί τών χρόνων του Πλάτωνος (3). 
Ό Σόλων, έπιβαλών είς πάντα έλεύθερον πολίτην την γυμναστι
κήν έκπαίδευσιν τού υιού αυτοΰ, άπηγόρευσεν αυστηρότατα την 
έν ταΐς παλαίστραις σωματικήν άσκησιν τών δούλων (4).

Ά λ λ ’ εί καί γυμνοί έγυμνάζοντο έν τε τοίς γυμνασίοις καί 
ταΐς παλαίστραις οί τών Ελλήνων παΐδες, ουδόλως προσέκο- 
πτον τή ηθική' διότι καί παιδαγωγοί καί έπόπται καί σωφρο- 
νισταί έπετήραυν τά  τούτων ήθη. Οί γυμναζόμενοι, προσέχοντες 
τόν νούν είς τό έπίμοχθον καί κατά κανόνας τελούμενον μάθημα 
τής γυμναστικής, έν χώρω ίερώ καί υπό θεού τίνος προστατευο- 
μένω, προεφυλάσσοντο άπό του δηλητηρίου τής άνηθικότητος' 
καί οπιος έν τή τέχνφ δ δγκος τής γηΐνης ύλης, διελαυνόμενος 
ύπό τής έν αύτώ ζώσης ιδέας, φαίνεται εξαφανιζόμενος είς τόν 
τού παρατηρητού οφθαλμόν καί μόνον ή μορφή ώς σύμβολον τής

«Ιξεοοησε, καΑικετο αυτού τή  ^ιβοω ο Ίππόμαχος, φασίν, καί είπεν, 
«Ά λλ α  συ γε κακώς, καί ούχ ώς ¿χρήν έποίητας, δπερ Ιχρήν άμεινον 
»γενεσΟαι· ού γάρ 8ν Ιπήνεσαν ούτοι τεχνικόν σε δράσαντά τι« (Α ΐλιαν. 
π. ίστ. 2 ,  6 ) .—  «Ό  φόνος ούν άνήκει είς τούς θεωμένου; ή είς χούς πα ι
δαγωγού;« (Ά ντ ιφ .  1 2  καί 13).

(1) α Μ ή εξεστω τοΐς ύπερ τήν τών παίδων ηλικίαν ουσιν είσιέναι τών 
»παίδων ένδον δντων κτλ.» (Αίσχ. κ. Τιμ. 12).

(2; «Οί γυμνασιάρχαι τοις Έρμαίοις μή έάτωσαν συγκαΟιέναι μηδένα
»τών έν ηλικία τρόπω μηδενί* έάν δε έπιτρέπη καί μή έξείργ^ του γυ-
»μνασίου, ένοχος εστω ό γυμνασιάρχης τω τής έλευΟέρων φθοράς νόμω 
»κτλ.» (αυτόθι).

(3) «Και άμα ώς Έ ρμαια άγουσιν, άναμεμιγμένοι έν ταύτω ε’.σιν οι 
»τε νεανίσκοι καί οί πα ΐδε;» (Πλατ. Λυσ. σ. 2 0 6 ) .

(4) « Δούλον, φησίν ό νόμος, μή γυμνάζεσθαι μ η  δε ςηραλοιφειν έν 
«ταΤ< παλαίστραις κτλ., (Λίσχ κ. Τιμ. § 138). Πρβλ.’ καί Πλουτ.
Σόλ. 1. Plin. 1ι. η. 33, 10.
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ιδέας διαμένει έν τη ψυχή τού όρώντος' ούτω καί έν τή γυ
μναστική ή προς τά υλικά θέλγητρα τού σώματος ηδονή έξηφα- 
νιζετο ένώπιον τής άρεσκείας έπί τε τού τρόπου τής τού έργου 
έκτελέσεως καί τού έντιμου αυτού σκοπού. Έ ηθική ένέργεια 
τής γυμναστικής διαθρυλείται παρά πάντων τών Ελλήνων, πα
ρ’ οΤς καί αυτή ή τέχνη, έκ τών γυμνασίων τρεφομένη καί έμ,πνεο- 
μένη, παρέστησε τδ σωματικόν κάλλος μετά μεγίστης σωφροσύ
νης. ’Εν τοΐς γυμνασίοις έγεννάτο ή τών καλών νέων φιλία, ήτις, 
έξ άρετής φυομένη καί πόρρω παντός ρυπαρού διανοήματος κει- 
μένη, πάλιν αρετήν έτικτε καί έγίνετο πολλάκις πηγή καλλίστων  
καί λαμπροτάτων πράξεων. Διό καί ό ίερδς έκεΐνος τών Θη
βαίων λόγος, δ συστάς έκ τοιούτων έραστών καί έρωμένων, 
ακαταμάχητος έθεωρεΐτο (1). Ά λ λ ’ όμως ή ευγενής έκείνη 
καί άθοόα παιδεραστία, ή τοσοϋτον ΰπδ σοφωτάτων καί ήθικω- 
τάτων άνδρών έξυμνηθεΐσα, συνδεομένη μετά τίνος υλικού α ι
σθήματος, ήτοι μετά τίνος έπί τού σωματικού κάλλους άρεσκείας, 
είχε γρείαν ηθικής τίνος δυνάμεως, ήν πάντως ούκ είχον πάντες, 
όπως μή πρόκυψη ύπέρβασις τών μεταξύ τού καθαρού καί μ.ή 
καθαρού κειμένων δρίων.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΠΑΘΑΚΙΙΣ.
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Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΓ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΦΙΛΩΝ Α 

ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΝ (*).

Ήςαύτως καί διά τών λέξεων «ό τών δ.Ιων νους» (Τόμ. Α', 
σελ. 5. § 2.) ούκ έννοεΐ δ Φίλιυν τόν νούν έν τοΐς ούσιν όντα ώς 
μηχανικήν τινα αίτίαν, ή ώς παραπλήρωμα, ώς δ Ξενοφάνης έδό- 
ξαζεν, άλλ’ ώς ζώντα Θεόν καθ’ έαυτδν καί έκτδς τού κόσμου

(1) Πλουτάρχ. Πελοπ. κεφ. 48  καί 49. Πρβλ. καί Έρωτ. 4 . Μαξ'μ. 
Τυρ. διάλ. 36 , 8.

(*) Συνέχεια καί τέλος· ίδ’ε το προηγούμενου γ' τεύχος.
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όντα' τούτο έξάγεται, οταν τις μετά προσοχής άναγινώσκη τά  
μέρη ένθα ή έκφρασις αύτη άπαντα. Έν τώ  μέρει ένθα ή άνωτέρω 
έκφρασις ύπάρχει, άντιτάσσεται δ Φίλων σφοδρώς κατά τών νο- 
μιζόντων, οτι δ κόσμος έστίν αγέννητος, οτι αίτίαν τού είναι 
αύτδν ούδέν άλλο έχει, ή έαυτδν, έν αύτώ δηλονότι έστίν ή αιτία  
τής ύπάρξεως αύτού, καί λέγει, οτι οί ούτω φρονούντες κακώς καί 
ψευδώς ένόησαν* «δ Μωϋσής δέ φθάσας έπ’ ακρότητα φιλοσοφίας 
»καί άναδιδαχθείς χρησμοΐς τά  πολλά και συνεκτικώτατα τών 
»τής φύσεως, έγνω οτι άναγκαιότατόν έστιν έν τοΐς ουσι τδ 
»μέν είναι δραστήριου αίτιον,» (δηλαδή ον άπολύτως καί έλευ- 
θέρως ένεργούν) «τδ δέ παθητικόν» (δηλ. δν μή έχον έν έαυτώ 
δύναμ,ιν ένεργήσαί τι)' τούτο έστιν ή «άποως καί άνείδεος καί 
»άσχημάτιστος ούσία». 1). Τδ δραστήριου τούτο αίτιον έν άντι- 
θέσει πρδς τήν ύλην καλεΐ «νούν τών όλων»' όπως όμως μή τις 
νομίση, οτι 6 νους ούτος ύπήρχεν έν τή ύλη ώς δύναμις 2), ή ότι 
έστί τδ αύτδ τώ  ήμετέρω νώ, ή ούτως όπως τδ άνθρώπινον λογι
κόν περί αύτού σκέπτεσθαι δύναται, έπιφέρει πρδς διασάφησιν τά  
επίθετα «ειλικρινέστατος» καί «άκραιφνέστατος», δηλαδή κα- 
θαρώς καθ’ έαυτδν υπάρχων, άμικτος άλλω τινί, ού συμπίλημ,α 3)' 
είτα ακρείττιυν τε ή άρετή, καί κρείττωνή έπις-ήμη, καίκρείττων

(1)  Περί φυγάδ. τόμ. Γ ', σελ. 4 12 .  § 2 . Είσί τινες, οί τήν ¿'ποιον καί 
άνείδεον καί άσχημάτιστον ουσίαν θεοπλαστοΰντες, τό κινούν αίτιον ούκ 
είδότες. Αύτόθ. σελ. 1 5 2 .  § 36 . 'Η μεν γάρ ύλη νεκρόν, ο δε Θεός πλέον 
τ ι ή ζωή. Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 9 . § 5. κτλ.

(2) Περί φυγάδ. τόμ. Γ ', σελ. 1 1 2 .  § 2 .  «’Έξω τούτων (τών ύλικών ήγε- 
μονιών) δραστήριον μηδεμίαν (ήγεμονίαν) νομίζοντα* κτλ. Κ α ί ένταΰθα  
άνθίσταται κατά τών νομιζόντων, οτι ό κόσμος έχει τήν α ίτίαν τής γ ε -  
νέσεως αύτού έν έαυτώ καί ούχί έκτδς έαυτού. — Περί εύγενείας τόμ. Ε', 
σελ. 2 6 4 .  § 5 .  «Οϊ (Χαλδαΐοι, καθ’ ών ένταΰθα καί αντιτάσσεται) τούς 
άστέρας θεούς νομ'ζουσι, καί τον συμπαντα  ο υ ρ α ν ό ν  τ ε  κ α ί  κ ό 
σ μ ο ν  ούδέν έ ξ ω  τών αισθητών αίτιον ύπολαμβάνοντες είναι.»

(3) Πρβλ. Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', 9 2 .  § 1 . «ΕΤς ών ό Θεός ούδέν δμοιον 
Θ εώ .— Τό δέ μόνον είναι τον Θεόν, Ι'στι μέν έκδέξασθχι καί ούτως, δτι 
ούτε πρό γενεσεως ήν τι συν τ»Τ> Θεώ ούτε κόσμου γενομενου συντάττε-  
ταί τι αύτώ .»
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η αύτό τό αγαθόν καί αυτό τό καλόν»* διά τούτων ουδέν άλλο 
σ/,{Λαίνειν βούλεται, η διάκρισιν ποιτ,σαι μεταξύ των εννοιών, άς 
ό άνθρωπος περι τού αγαθού και καλού κ.τ.λ. έχει, και τού απο
λύτου νοΰ, και παραστησαι, δτι ούτύς έστι κρείττων η αί έννοιαι, 
άς ό άνθρωπος περι αυτού εχειν δύναται 1). "Ωστε και ένταύθα 
καθορα τις έναργώς, οτι ό Φίλων ού συνταυτίζει τόν Θεόν μετά 
της έν τώ άνθρωπω περί αγαθού καί καλού κλπ. έννοιας. Τούτων 
ουν ούτως έχόντων, νομίζομεν, δτι διά των άνωτέρου ρήσεων ού 
βούλεται δ Φίλων πανθεϊστικάς ιδέας έκφράσαι, άλλά μάλλον θεϊ- 
στικας, ως ύπολαμβάνων τόν Θεόν ούγί μόνον έκτος της υλης, 
άλλά καί υπέρ πάντα νοΰν καί έννοιαν 2).

Έξετάσωμεν τέλος καί την εκφρασιν «εις καί τό παν αυτός ών.» 
(τόμ. Α', σελ. 7 1 .  § 14). "Οτι διά της έκφράσεως ταύτης ού βού
λεται ο Φίλων Θεον και κόσμον συνταύτισαι, η έκ<ρράσαι, δτι έν 
ττι λέςει «παν» συμπεριλαμβανεται και ό Θεός, η δτι έκ τού 
παντος παντα και εις παν απολήγει, άποδεικνύεται τούτο διά 
πολλών άλλων χωρίων, έν οίς την λέξιν «παν» έκλαμβάνει ση- 
μαίνουσαν τόν αισθητόν καί νοητόν κόσμον, δν περ καθ’ έαυτόν 
υπάρχοντα θεωρεί, καί διακρίνει από τού καθ’ έαυτόν δντος Θεού, 
τού πρώτου αιτίου καί δημιουργού πάντων 3). Έν τίνι δ’ δμως

(1) Πρβλ. Περι άρετ. καί πρεσβ. προ« Γα'ϊον, τόμ. Τ', σελ. 78 .  § 1 .  
«Κρείττον μεν άγαθοΰ (το Οείον), κάλλιον ίε  καλοΰκαί μακαρίου μεν μα·  
καριώτερον, είιδαιμονία; δε αυτής εύδαιμονε'στερον, καί εί δή των είρημε- 
νων τελε·.ότερον.» ΙΙερί άθλ. καί έπ ιτιμ. τόμ. Ιί', σελ. 2 2 6 . § 0. « Ε κ ε ί
νο μεν γαρ, δ καί άγαθοΰ κρείττον καί μονάδος πρεσβύτερον καί Ινός 
είλικ ρινέστερον.»

(2) ΙΙρβλ. καί πρεσο. πρός Γάϊον,τόμ. <Γ', σελ. 7 8 .  § 1. «Ου γαρ φθά
νει προσανα£α'νειν ο Λόγος έπί τον άψαυστον καί άναφή πάντη Θεον, 
αλλ δπονοστεί καί 6 πορροΓ, κυρίοις ονόμασιν αδυνατών έπιοάΟρα /ρή- 
σΟαι πρός δήλωσιν» κτλ .— Περί μετον. τόμ Γ', σελ. 160 . § 3. «Τις γαρ 
άνθρώπειος νους τό μέγεθος τής φαντασίας ικανός έστι χωρήσαι;» — Περί 
ευγεν. τομ. Ε , σελ. 2 6 4 . § ο. « Ιου ενός καί πρεσβυτάτου καί αγέννητου 
και ποιητοΰ των ολων (νοητών τε καί αισθητών* δρα την συνέχειαν), κα ί  
διά τε ταυτα άρίστου καί δια μυρία άλλα, ά δια μέγεθος ανθρώπινος λο
γισμός ού χωρ*ι.»

(3) Περι μοναρχ. τομ. Δ', σελ. 2 9 2 .  § 0, «Ένούδενί των τού παντός

σημασία την λέξιν ¿rar ενταύθα ληφθήναι δει, τούτο ουκ άλλως 
πως δυνάμεθα έξαγαγεΐν η έκ της συνεχείας του λόγου, άνατρέ- 
χοντες ολίγον εις τά ανωτέρω. Άνωτέριο δηλονότι ειρηκεν δ Φί
λων, έξηγών τό χωρίον «και έφύτευσεν δ Θεός παράδεισον έν Έδέμ 
κατ’ άνατολάς» (Γεν. κεφ. 2 , 8.), όπως μη τις τούτο κατά  
γράμμα έννοησας άποδώσνι τω  Θεω ανθρωπίνους ιδιότητας, ύπο
λαμβάνων δηλαδή δτι δ Θεός έχει ανάγκην πρός τέρψιν και ηδο
νήν αυτού κήπων καί άλλων αναγκαίων, άτινα τοίς άνθρώποις 
μόνον ϊδια, δτι ασέβεια μεγίστη έστίν, έάν τις ύπολάβνι, δτι ό 
Θεός γεωπονεί καί φυτεύει παραδείσους πρός άναπαυσιν αυτού* 
μηδέ εις νούν έλθοι ποτέ τόν ημέτερον τοιαύτη μυθοποιια* διότ1 
ουχί μόνον êv μέρος γης εστιν ικανόν εις ένδιαίτημα Θεού, αάλ- 
>)λ’ ούδ* δ σύμ.πας κόσμος άξιος άν εΐη χωρίον και ένδιαίτημα *)*

μερών άνευρίσκω τίς κατ’ ουσίαν τυγχάνεις ών. «Α ύτ .  σελ. 2 9  § 6 .  Την 
¿μην κατάληψιν ούχ οΐον άνθρώπου φύσις, άλλ* ούδ’ ό σύμπας ουρανός τε 
καί κόσμος δυνήσειαι χωρήσαι » Νόμ. άλληγ. τόμ. Α / σελ. 9 2 .  § 2 . 
«Τό δε μόνον είναι τόν Θεόν εστι μεν έκδέξασΟαι και ούτως, οτι ουτ* 
π ρ ο  γ ε ν έ σ ε ω ς  ή ν τ ι  σ υ ν  τ ώ  Θ ε ω  ο υ τ ε  κ ο σ μ ο υ γ ε -  
ν ο μ έ ν ο υ  σ υ ν τ ά τ τ ε τ α ί τ ι  α ύ τ ω. » —  Α ύτ. σελ. 1 5 3 .  § 32 .  
«Έ στιν ότούδε του παντός δημιουργός ó Θεός.» — ΙΙερί ίερουρ. "Αβελ και 
Κάϊν τόμ. Α', σελ. 2 3 3 .  § 3. «Λόγω τό παν Ιργαζόμενος.» — Περί νόμ. 
είδ. τόμ. Ε', σελ. 10 3 .  § 32 . «Μόνος Θεό; πατήρ καί ποιητής των ολων 
καί πάντων αίτιος. «Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 128. § 3. Έ νταύθα κα·. 
ταφέρεται πρώτον κατά τών άποδιδόντων τήν αιτίαν τής ύπάρξεως του 
κόσμου δυσίν άρχικαις αίτίαις, καί δεύτερον κατόχων εταίρων τής Ηρα
κλείτειου δό£ης, άναγόντων !κ  κόσμου πάντα καί εις κόσμον, δπο οε Θεού 
μηδέν οίομένων γεγονέναι* «εν τό παν καί πάντα άμοιβή ε ισάγω νι ό 
έταιρος δηλαδή τής 'Ηρακλείτειου δοςης. —  Περι δεκαλ. τομ. Δ', σελ. 
2 5 7 — 2 5 8 .  § 12. — Περί συνοδ. προπαιδ. τόμ. Γ', σελ. 80 . § 10 .  Έν  
¿μφοτίροις τοις χωρίοις τούτοις καταφέρεται πολύ κατά πανθεϊστών.

(1) Παρβλ. Καί περί φυτουρ. Νώε τόμ. Β',σελ. 1c  I. §. 8 . «Ού γαρ 
κόσμος απας αύταρκέστατον ένδιαίτημα αν νομισΟείη Οεώ τω  πανηγε- 
μόνι.»— Μηδε εύαγες είναι οίεσθαι τό αίτιον έν τω αιτιατώ περιέχεσθαι. 
Περίονείρ. τόμ. Γ', σελ. 227 . § 1 1 .  αύτός έστι χώρα έαυτού, κεχωρηκώς 
έαυτόν καί έμφερόμενος μόνω έαυτω. — Αύτοθ. 228 , § 11 .  Ίο  περιεχο- 
μενον άναγκαίως έστίν αύτό τόπος έαυτου. —  Ούκ άν ελεγεν ούχ 
ικανόν eTvat τόν σύμπαντα κόσμον χωρίον καί ένδιαίτημα Θεού, εί
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»έπεί αυτός έαυτώ τόπος καί αυτός αύτοΰ πλήρης καίικανός αύ- 
»τός έαυτω όΘεός»' ταΰτα πάντα φέρει προς άντίθεσιν του δτι 6 
Θεός ουδενός των έν τω κόσ[Λω η αυτού του κόσμου δείται* πώς 
γαρ ουκ αν έδείτο ουδενός των έν τω κόσμω ή αυτου του κόσμου 
ει αυτός ουδεν αλλο ήν, εί μη τό σύνολον των έν τω κόσμο» η αυ
τός ο κόσμος·, Περαιτέρω προχωρών φέρει εις άντίθεσιν του κα
θ’ έαυτόν πλήρους δντος Θεού τα  έξης* «τα μέν άλλα έπιδεή καί 
»έρημα και κενά δντα πληρών (ό Θεός) και περιέχων.» Πάντα τά  
άλλα, άτε όημιουργηματα αυτου έν χρόνω, τόπω και χώρω γενη- 
θεντα, πληροί και περιεχει άτε άγέννητος και άχρονος και αιτία  
και προνοητης απαντων τούτων ών)) 1). Πληροί δέ καί περιέχει 
τα  παντα ουχι κατ’ ουσίαν ών αυτός έν αύτοϊς, άλλα δυναμικώς 
ειτε δια τών δυνάμεων αυτου, αίτινες ού την ουσίαν αυτου συνι- 
στάσιν» 2). Αυτός δέ ύπ’ ουδενός άλλου περιεχόμενος, άτε εϊς 
καί τό πα,ρ αϊτός ω?. Κατά την συνέχειαν ούν του λόγου ού- 
δεν άλλο νομιζομεν ενταύθα, ότι διά της λέςεως π α ν  σημαίνειν
βούλεται ο Φίλων, η παραστήσαι τό άπολύτως πλήρη καί τέ-  ̂ ■ 
λειον είναι τόν Θεόν καθ’ έαυτόν, οπερ νομίζομεν, ότι έν τοις έξης

τούτον υπελάμβανε τό αυτό τω Θεω εΤναι, ή ίσον τω Θεω* Θεόν ένταΰ- 
Οα καί σύμπαντα κόσμον παρίστησιν ώς δύο καθ’ έαυτά καί κεχωρι- 
σμένα όντα.

(1) Παρολ. καί περί Κάΐν τόμ. Β', σελ. 7. § 5 .  «Ού γαρ έν χρόνω τό 
αίτιον ουοέ συνόλως έν τόπφ, άλλ’ ύπεράνω καί τόπου καί χρόνου.» Νόμ. 
άλληγ. τομ. Α , σελ. 153 . § 32 . « Και ήν (δηλαδή ό Θεός προ τού κόσμου) 
καί εςτν ό τούδε του παντός δημιουργός όΘεός.»— Αύτ. σελ. 127 . § 2 .  Περί 
δεκαλ. τόμ. Δ', σελ. 2 5 9 . § 12 .  Περί όνε(ρ. τόμ. Γ', σελ. 229 . § 12. 
«Ό  προ τών δλων Θεός.» — Περί κοσμοπ. τόμ. Α',σελ. 6. § 2 .  «Τουμεν 
γεγονότος έπιμελεισθαι τόν πατέρα. — Δημιουργός τών δημιουργηθένυων 
στοχάζεται τής διαμονής.»

(2) Παρβλ. περί Κάϊν τόμ. Β', σελ. 45. § 48 .  Αυτόθι σελ. 8 . § 6. 
Περί συγχ. διαλέκ. τόμ. Β', σελ. 2 7 7  § 2 7 .  Ά ποσπ . τόμ. Τ', σελ.245. 
Νερί τών μετον. τόμ. Γ ,  σελ. 10 0 . § 3. —  Περί βίου Μωϋσ. τόμ. Δ', 
σελ 2 3 4 .  § 3 1 .  « Ό πάντα δια πάντων πεπληρωκώς τής εύεργέτιδος αύ-  
του δυνάμεως.» —  Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 75 .  76 . § 18 . Ενταύθα  
ποιεί ό Φίλων διάκρισιν μεταξύ τού εν τινι κατ’ ουσίαν είναι, καί εν τινι 
δυναμικώς είναι, ούτω πως περί τού ανθρωπίνου νου άποφαινόμενος· δτι

υπολαμβάνει συνίστασθαΓ έν τή ένότητι (εις) και άγεννησια *) 
αυτου, έν τή άπλή καί άμίκτω αυτου φύσει* 2) έν τή άπολύτω  
αύτοσυνειδησία και άκριβώσει τής ιδίας αυτου φύσεως 3), έν τω  
δτι πάντα τά  άλλα εισίν έργα τής έλευθέρας θελήσεως καί άγα- 
θότητος αυτού 4), καί τούτου ένεκα δλως άνεξάρτητος αυτών μη- 
δενόςτήν χρείαν έχων, άτε «αυτός έαυτου πλήρης καί αυτός έαυτω 
ικανός καί πρό τής τού κόσμον γεδέσεως καί μετά την γένεσιν
του παντός έν όμοίω» 5).

Τά μέχρι τούδε λεχθέντα ικανά νομίζομεν είναι πείσαι πάντα 
ρ.ή προκατειλημμένον, καί μή περιοριζόμενον εις την κατα γοαμ- 
μα έρμηνείαν τών λέξεων, δτι καί διά τών φαινομένων τούτων 
πανθεϊστικών εκφράσεων ούδ’ ολως αποδεικνυεται ο Φίλων εις 
τόν πανθεϊσαόν κλίνων. ή ταλαντευόμενος την γνώμην μεταξύ
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ο νους είτε τό ηγεμονικόν εστι κα τ ’ ουσίαν !ν  τω  σώματι, δυνάμει δε !ν  
ά λ λ φ  τινι τόπφ, όπόταν περί τού τόπου τούτου έπιλογίζεται, παραδείγμα
τος χάριν έν Ίταλί$, έν Σικελία, οπότε περί τών χωρών τούτων έπιλο- 
γίζεται, καί έν ούρανω, οπότε περί ούρανού σκοπεΐται. Τό αύτό δύναταί 
τις κατ’ αναλογίαν καί περί Θεου τού απολύτου πνεύματος ε ιπείν  δτι δη
λονότι ό Θεός εύρίσκεται δυνάμει έν τιν ι τόπω, οπότε έν τουτφ τ ψ  τόπφ  
ευεργεσίαν τινά ποιεί, είτε δεικνύει την πρόνοιαν καί βούλησιν αδτού.

(1) ΙΙερί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 19 . § 18 . «Μόνος καί καθ’ έαυτόν, εις  
ών, ό Θεός, ούδέν δε δμοιον Θεφ.» — «Το δε μόνον είναι τόν Θεόν έςι μέν 
έκδέξασΟαι καί ούτως, δτι ούτε πρό γενέσεωςήντι συν τω Θεω, ουτε κό
σμου γενομένου συντάττεταί τ ι αύτω.» Περί δεκαλ. τόμ. Δ#, σελ. 255 . § 
10 .  « ’Αγέννητος καί άφθαρτος καί άΐδιος* καί ουδενός Ιπιδεής καί ποιη
τής τών δλων» κτλ .— Περί τών μετονομ. τόμ. Γ', σελ. 16 3 . § 4.

(2) Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', 9 2 .  93 . § 1. «Ό  Θεός μόνος έστί καί εν, 
ου σύγκριμα, φύσις άπλή*— ούδ’ έκ πολλών συνεστώς, άλλ* άμι γής άλλφ.»

(3) Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 1 8 3 .  § 7 3 .  «Μόνος (ό Θεός) άψευδώς 
τήν έαυτου φύσιν ήκρίβωσεν.»— Περί άθλ. κα ίέπ ιτ . τόμ. Ε', σελ. 226 . §
6. «Μόνον (τόν Θεόν) θέμις αότόν ύφ’ αυτού καταλαμβάνεσθαι.»

(4) Περί χερουβ, τόμ. Α', σελ. 2 2 8 .  § 35 .  «Τής δέ κατασκευής (του 
κόσμου) αιτίαν τήν αγαθότητα τού δημιουργού. «Περί τών μετον. τόμ. Γ', 
σελ. 1 6 6 .  § 5 . — Νομ. άλληγ. τόμ. Α .' σελ. 14 7 . § 24 .

(5) Περί τών μετον. τόμ. Γ/ σελ. 16 3 .  § 4. —  Περί δεκαλ. τόμ. Δ'. 
2 6 3 .  § 16; «Ού γάρ ετέρου ήν χρεΐος αύταρκέστατος έαυτω.»



θεϊσμού καί πανθεϊσμού. Ούκ άρνούμεθα οτι τας εκφράσεις ταυτας 
έκ τής ελληνικής φιλοσοφίας ήρύσατο, ής ει περ τις και άλλος 
είδήμων αυτός ήν' άλλ’ όμως, οτι άλλας έννοιας διά τούτων τών 
εκφράσεων παραστήσαι βούλεται, ή οί πρό αυτού αυταΐς χρησά- 
μενοι, άπεδείξαμεν ήδη, καί όπως πάντα δισταγμόν περι τούτου 
έξαλείψωμεν, προσάγομεν καί τά  έξής' τή λέξει «δραστήριον» 
είτε «δραστικόν αίτιον», οί μεν Στωϊκοί έκάλουν τινά τών στοι
χείων, οΐον τό πύρ καί αέρα ’), ή τήν έν τοίς στοιχείοις ένυπάρ- 
χουσαν δύναμιν. Ό Φίλων όμως τουναντίον, τή λέξεε ταύτή κα- 
λεΐ όν τι πνευματικόν, ουχί μόνον έκτός τής ύλης ύπάρχον, 
άλλά καί υπέρ πάντα νούν καί έννοιαν, ον περι τού όποιου ό άν
θρωπος, ώς είδομεν, ουδεμίαν άκριβή έννοιαν εχειν δύναται, άτε 
στερούμενος τών πρός τούτο αρμοδίων μέσων. —  Τή έλληνική 
φιλοσοφία έχρήσατο ό Φίλων όπως τάς θεϊστικάς αυτού ιδέας άνα- 
πτύξή καί μάλλον καταληπτάς καταστήσνι, ουχί δέ καί όπως 
δι’ αυτής νέας δοξασίας είς τό έθνος αυτού περί Θεού είςαγάγν) 
ή παραμόρφωσή καί μεταβάλή άς περί Θεού ώς ’Ιουδαίος ειχεν 
ιδέας. Άπόδειξις τούτου τρανοτάτη έστι καί ή μεγάλη ευλά- 
βεια καί ύπόληψις, ήν πρός τόν ’Αβραάμ καί ιδίως τόν Μωϋσήν 
δεικνύει, καλών καί νομίζων τούτον σοφόν, καί ώς τόν μόνον άκρι- 
βώς τήν αλήθειαν περί Θεού είρηκότα

'“Ονομα του Θεοΰ.
’Επειδή κατ’ ουσίαν άγνωστος τοίς άνθρώποις δ Θεος, τούτου 

ένεκα ού δύνανται καί κατάλληλον ονομα προς ονομασίαν αυτού 
εχειν- έπεί τά ονόματα φησιν δ Φίλων προσαρμόζουσι τη ου
σία τού όνομαζομένου- ού τίνος ουν την ουσίαν ού γιγνώσκομεν, 
τούτω καί ονομα ούκ έπιτιΟέναι δυνάμεθα 2)· Προσέτι δέ φησιν άλ-

(1) Νεμεα. φυσ. άνΟρ. κ. 5. σελ. 72 .  Λέγουσι δε οί Στωϊκοί τών 
στοιχείων τα μεν είναι δραστικά, τά δε παθητικά* δραστικά μεν αέρα 
καί ·ηυρ.

(2) Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 8 1 .  § 30 . Εικότως ό Ά δ ά μ ,  τούτ* ε·
στιν ο νους, τά άλλα ονομάζων καί καταλαμβάνων έαυτω ονομα ούκ
έπιτίθησιν, οτι έαυτδν αγνοεί καί την {δίαν φύσιν. —  Περί μετον. τομ.
Ε', σελ. 159. § 2. αΤΗν άκόλουΟον τό μηδ’ ονομα κύριον Ιπιφημισθήναι
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λαχού οτι τά  όνόματά είσι σύμβολα γεννητών’ δ Θεος ως τό άγέν- 
νητον καί άφθαρτον δι’ ούδενός κυρίου ονόματος καλεΐσθαι δυνα- 
τ α ι*). Τώ Μωϋσή, ζητούντι παρά Θεού μαθεΐν, τ ί  τό κύριον όνομα 
αυτού, δίδοται αύτώ είς άπόκρισιν «εγώ είμι 6 ών» ίσον τώ εί
ναι πέφυκα ού λέγεσθαι» 2)' ώστε διά τούτου μόνον τήν ύπαρ- 
ξιν δηλώσαι βούλεται* έπεί άνευ ύπάρξεως ούδέν '). "Οπως όμως 
δ Θεός μηδόλως τδ άνθρώπινον γένος στέρησή προςρήσεως αυτού, 
δίδωσιν αύτώ προς χρήσιν, ουχι τδ κύριον ονομα αυτού, ο,νερ τή  
ουσία αυτού’άν/,κει, άλλά τδ έν καταχρησει, τδ ονομα δηλονότι 
((Κύριος ό 6>*όζ» ί) ((Θεός καί ΚύριοΟ)# ονομα, οπερ διά τών 
δυνάμεων αυτού δηλοΰται 4). Έκτός δέ τού ονόματος τό ον η δ 
ωκ καί τών έν καταχρησει ονομάτων Θεός καί Κύριος, υπάρχει 
και έτερον ονομα τετραγράμματον «8 μόνοις τοις ωτα και γλώσ 
»σαν σοφία κεκαθαρμένοις θέμις άκούειν και λεγειν έν αγιοις, αλλφ  
»δέ ούδενι τδ παράπαν ούδαμού» 5)’ ουόεν βεβαίως αλλο ονομα 
διά τούτου έννοει η τδ ονομα η ) Τ )  Λ  (Ίεχοβά).

Τ
'Ιδιότητες του Θεοΰ.

Ό Θεός ώςτδ IV, ώς τδ άγέννητον δν> ώς φύσις άχΛή, άμι· 
γης ¿ί.ΙΙω, ούδεμια ύπόκειται μεταβολή και φθορά' δ Φίλων ερ-

δύνασΟαι τω  όντι προ; αλήθειαν (ανωτέρω δηλονοτι ποιείται λόγον ότι 
το ον έστι τοίς άνθρώποις ¿καταληπτόν, καί τούτου έ'νεκα ΙπιιρΙρει έι-
τα  ((ήν ακόλουθον ο κτλ.).

(1) Περί τών μετον. τόμ. Γ ,  σελ. 16 0 . § 2 . Τα γεννητών σύμβολα,
ονόματα μη ζητεί παρά φύσεσιν άφθάρτοις.

(2) Αυτόθι σελ. 1 5 9 .  § 2 . Παρβλ. περί όνείρ. τομ. Γ', σελ. 2 6 3 .  §
39 . 40. σελ. 2 2 8 .  § 11.

(3) 'Ό τι άτρεπτον τό θειον, τόμ. Β', σελ. 7 9 .  § 13 .
(4) Περί τών μετονομ. τόμ. Γ', σελ. 159 . § 2. σελ. 1 6 0 .  161 .  § 3  —  

Τ(; τών θείων πραγ. κληρ. τόμ. Γ#, σελ. 38 . § 35 . "Αρρητον τό όνομα —  
άλλά τού ταΐς δυνάμεσιν επιφημισθέντος.—  Περί ονείρων τομ. Γ', σελ. 
2 6 2  § 39. Ε νταύθα  ποιεί ό Φίλων διάκρισιν μεταξύ τού ό Θ ε ό ς  καί  
Θ ε ό ; ,  λέγων οτι διά μεν τού ά'ρθρου σημαίνεται ο Ιν άλτ^Οεια Θεος, ά 
νευ δε τούτου οί εν καταχρησει θεοί, δηλαδή αί δυνάμεις καί ό λόγος 
τού Θεού.—  Περί Ά ο ρ .  τόμ. Δ', σελ. 28· 29 . § 2 4 .  2 5 ,

(5; Περί βίου Μωυσ. τόμ. Δ', σελ. 2 0 9 .  § 11.
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χεται εις τύν συλλογισμόν τούτον καί έκ τού έξης, οτι έκαστη 
μεταβολή παραβαλλόμενη πρός την προτέραν αυτής κατάστασιν 
ή ίση ή κρείσσων ή έλάσσων τής προτέρας έσται* άλλά έκαστη 
των τριών τούτων μεταβολών έστιν ανάρμοστος τή άπολύτω τού 
Θεού τ ελ ε ιύ τη τ ι1).

’Επειδή ό Θεός εις ούδεμίαν επαφήν μετά τής ύλης έρχεται, 
έ'στιν ελεύθερος καί πάσης αυτή άνηκούσης ΐδιύτητος *)' ούτος

(1) Νόμ. άλληγ. τόμ. Α'. σελ. 92 . 9 3 .  § I .  — Περί άφθαρ. κόσμου 
τόμ. Τ', σελ. 17, 18 . § 13. ΈνταΰΟα άναιρόρει δτι άδυνατός Ιστιν ή 
διαφθορ& του κόσμου, διότι ιιασα μεταβολή αότοϋ έοτι καί μεταβολή 
τοΰ κτίσαντος αυτόν, οότωσί λ ίγ ω ν  «τίνος Ενεκα τόν κόσμον φθείρει ό 
» θ εό ? ; ήτοι γαρ υπέρ του μηκέτι κοσμοποιήσαι ή δπέρ του έτερον κ α -  
»τασκευάσαι. Τό μεν δη πρότερον άλλότριον Θεου, πρός τάξιν γόρ άτα-  
»ξίαν μεταβάλλειν δέον, ού πρός άταζίαν τάξιν. ΕΤτα δε δτι καί μετά-  
»νοιαν πάθος καί νόημα δέχεται ψυχής* εδει γόρ μή κοσμοποιήσαι τό 
»παράπαν, ή κρίνοντα πρέπον α ύτφ  τό έργον χαίρειν τω  γενομένω* τό 
»οέ οεύτερον άςιον ου βραχείας έρεύνης. Εί γαρ ετερον άντί τοΰ νυν ον- 
»τος κατασκευάσει, πάντως ό γενόμενος ή χείρων ή ομοιος ή κρείσσων 
»άποτελεσθησεται, ών έκαστον έπίληπτον. Εί μέν γόρ χείρων ό κόσμος, 
»χείρων καί ό δημιουργός — εί δέ ομοιος, ματαιοπόνος ό τεχνίτης, ούδέν 
»κομιδή νηπίων παίδων διαφέρων. — Εί δέ κρείττονα δημιουργήσει, γε- 
»νήσεται τότε κρείττων καί ό δημωυργός, ώσθ* ήνίκα τό πρότερον κ α -  
»τεσκεύαζε, καί την τέχνην καί την διάνοιαν ήν ατελέστερος, όπερ ούδέ 
»θέμις υπονοεΓν έστιν. "Ισος γαρ αύτός έαυτω καί ομοιος ό Θεός, μήτε 
»άνεσιν πρός τό χείρον μήτ’ έπίτασιν πρός τό βέλτιον δεχόμενος.» —  
Περί ίερουργ. ’Ά β ελ  καί Κάϊν τόμ. Α', σελ, 2 3 4 .  § 3. Θεός ελλειψιν  
ή πρόςθεσιν ούκ άνέχεται πλήρης και ίσαίτατος ών έαυτω. —  Περί ά -  
φθαρσ. κόσμ. τόμ. ζ"\ σελ. 14 .  § 11* 'Έπεται τω γενομένω διάλυσις, 
αφθαρσία δέ τω άγεννήτφ. —  ΠάνΟ’ οσα των συνθέτων φθείρεται, διά- 
λυσιν είς τα έξ ών συνετέθη λαμβάνει. -  Περί των μετον. τόμ. Γ', σελ. 
194 . § 34 .  —  Περί χερουβ, τόμ. Α /, 2 0 3 .  § 6. Τό θειον άτρεπτον, τό 
γεγεννημένον φύσει μεταβλητόν. —  Α ύτ. σελ. 2 II.  § 15. Ά γέννητον  
καί άτρεπτον Θεόν* — δτι άτρεπτον τό θειον. Τόμ. Α'. σ ιλ. 7 1 .  § 5 .  Μεί- 
ζον άσέβημα ύπολαμβάνειν τό άτρεπτον τρέπεσθαι.— Περί ίερουργ. 'Ά βελ  
καί Κάϊν τόμ. Α*. σελ. 256 . § 30 . Ά φελε ϊς , ώ ψυχή, παν γεννητόν, 
θνητόν, μεταβλητόν, βέβηλον, άπό έννοιας τής περί Θεου του άγεννή- 
του καί άφθάρτου καί άτρέπτου καί αγίου, καί μόνου μακαρίου.

(2) Περί ονείρ. τ. Γ σ .  3 15 .  § 38* Ό  Θεός έκούσιον, άνάγκη δέ ή ουσία.
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μόνος, ένεκα τής άμεταβλητότητος αυτού και μή επαφής μετά 
τής ύλης «εορτάζει άψευδώς* μόνος γήθει και μόνος χαίρει και μό- 
»νος ευφραίνεται και μόνω την αμιγή πολέμου συμβέβηκεν είρή- 
»νην ά'γειν. ’Ά λυπός έστι και άφοβος και άκοινούνητος κακών, 
»άνένδοτος, ανώδυνος, ακμής, ευδαιμονίας άκράτου μεστός. Τε- 
»λειοτάτη ή τούτου φύσις* μάλλον δέ αυτός άκρα και τέλος καί 
»ορος ευδαιμονίας δ Θεός» Α). Έ νεκα δέ τήςάγεννησίας καιάκρας 
αυτού μακαριότητος πας ανθρωπομορφισμός και πάσα άνθρωπο- 
πάθεια πόρρω έστίν αυτω. Ει έν τή  άγ ια  Γραφή ύπάρχουσιν αί 
λέξεις ΰ ίψός, όργη Θεού κ .τ .λ . Ταύταις, φησίν Φίλων, έχρή- 
σατο δ νομοθέτης (δ Μωϋσής) ούχί ώς τή φύσει τού Θεού άνη- 
κούσαις, άλλά πρός τήν διδασκαλίαν των πολλών, όπως διά 
τούτων νουθετηθώσι και σωφρονισθώσιν οί άλλως πως μή δυνά- 
μενοι^σωφρονίζεσθαι (2).

Ό Θεός ώς τό ΐιπόάυτοΥ καί άνε£άρζηζογ ον δύναται τά  
πάντα* παν ό,τι τω  άνθρωπίνω νώ άδύνατον φαίνεται, τούτο 
τω  Θεω δυνατόν έστιν. Ό  Φίλων έρμηνεύων τό εξής, διά τ ί  
πρώτον 6 Θεός έποίκιλε κα ί κατεκόσμησε τήν γήν παντοίοις φυ- 
τοις καί δένδροις, προστάξας αυτή ταύτα  άναδοΰναι καί έπειτα 
τόν ουρανόν, αν καί ούτος κρείσσων έστι τής γής, φησίν, οτι τού
το έποίησεν δ Θεός «προλαβών περί των ούπω γεγονότων άν- 
»θρώπων οιοι τάς γνώμας έσονται, στοχασταί των εικότων καί 
»πιθανών έν οίς τό πολύ τό εύλογον, άλλ* ούχί τής άκραιφνούς 
»αλήθειας, καί ότι ούτοι πιστεύουσι τοΐς φαινομένοις μάλλον ή

(1) Περί χερουβ. τόμ. Α', σελ. 2 1 9 .  § 2 6 .  — Περί Ά β ρ .  τόμ. Δ', 
σελ. 4 3 .  4 4 .  § 36 ,  Τό χαίρειν μόνω Θε ω οίκειότατόν έστιν.— "Αλυπος 
κα ί άφοβος καί άμέτοχος παντός πάθους ή τοΰ Θεου φύσις ευδαιμονίας 
καί μακαριότητος παντελούς μόνη μετέχουσα,

(2) "Οτι τό θειον άτρ. τόμ. Β', 7 7 .  § 1 1 ,  σελ. 7 8 .  § 12 . Ό  Θεός άτε 
άγέννητοζ ών καί τά άλλα άγαγών είς γένεσιν, ούδενός έδεήθη των τοις 
γεννήμασι προςόντων. —  Α ύ τ .  σελ. 79 .  § 1 3 .  Ούχ ώς άνθρωπος ο 
Θεός, άλλ’ ούθ* ώς ό κόσμος ούθ* ώς ούρανός.— Αύτ, § 14 , σελ. 80 ,  8 1 .  
§ 1 5 .  —  Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 69 . § 13 . "Αποιος ό Θεός ού μό
νον, άλλ ’ ούδ* άνθρωπόμορφος.— Περί συγχ. διαλέκ. τόμ, Β', σελ. 27&. 
§ 27 . — Περί φυτουργ. τόμ. IV, σελ. 1 5 1 .  § 3.
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»τώ Θεώ*» δπως δηλονότι μή οί άνθρωποι «κατιδόντες τάς Μι
λίου καί σελήνης περιόδους» άποδώσωσι τάς πρώτας αιτίας τής 
βλαστήσεως τής γης γενητώ τινι, δηλαδή τω  ήλίω η τη σελή
νή κ.τ.λ. καί ουχί τω παντοδυνάμω Θεώ* διά τούτο ό ©εδς πρό 
της έμφανισεως του ήλίου καί της σελήνής καί των λοιπών ά- 
στέρων προςέταξε την γην άναδούναι παντοια μέν φυτά, παν- 
τοιους καρπούς* «πάντα γάρ Θεώ δυνατά. Αυτός άγει γ άν 
»θέλη κατά νόρν καί δίκην εκαστα, μηδενός προςδεόαενος 
»άλλου » (*),

Τω Θεω ούδέν άδηλόν έστιν* πάντα ειτε παρελθόντα είτε ενε
στώτα ειτε [χέλλοντα είσιν αύτω γνωστά* δι’ αυτόν οΰτε πα
ρελθόν ούτε ¡χέλλον έστίν, άλλα [χόνον ένεστιος· χρόνος γάρ δ^ 
αυτόν ούκ εστιν, άτε άγέννητον* διά δε τό γεννητόν υπάρχει 
χρόνος, τόπος καί χώρος, καθόσον τούτο εν τινι χρόνω, τόπω καί 
χώρω γεννάται* «ούχ ό χρόνος, αλλά τό αρχέτυπον τού χρόνου 
»καιπαραδειγ|χα αίων (=αίωνιότης) δ βίοςέστίν αυτού* έν αίώνι 
»δε, ούτε παρεληλυθεν ούδέν οΰτε [χέλλει, αλλά ¡χόνον ύφέ- 
»στηκεν.» (“) Ό χρόνος άρχεται η ά[χα τη κτίσει τού κόσιχου, 
η μετά την κτίσιν αυτού, δηλαδη ά[χα ττι κινήσει αυτού* επειδή 
δ χρόνος άρχεται από της δημιουργίας τού κόσμου, διά τούτο δ 
Θεός θειυρεϊται καί τού χρόνου δημιουργός αώς πατήρ τού πα- 
τρος αυτού» (δηλ. τού κόσμου), £>στε δ χρόνος κατέχει τάζιν 
(πρός τον Θεόν) υίωνού (').

(1) Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 15, 16. § 14 . —  Περί βίου Μωϋτ. 
τομ. Δ , σελ. 1 5 1 .  § 13 . Παρασκευής ού?εμιας Ιστιν χρείος ό Θεός. 
Έ ν απόροις πόρον εΰρεΐν ί'οιον Θεού. Τα άδόνατα παντί γεννητω, μόνψ 
(Θεω) δυνατα καί κατά χειρός.— Περί Ιωσήφ τόμ. Δ', σελ. 10 7 .  § 40. 
—  ΙΙερι Αβρ. τομ. Δ*, σελ. 2 7  § 2 1 .  Πάντα Θεω δυνατά.

(2) "Οτι ά'τρεπτ. τό θειον τόμ. Β', σελ. 73. § 16.
(3) Αυτόθι σελ. 7 2 ,  73 .  § 6 . 7 ώ  Θεω ως έν αυγή καθαρά πάντα 

άρ(δηλα. —  Ούτε άδηλον ούτε μέλλον ούδέν έοτι Θεω. — Ούτος (ό κό
σμος) ό νεώτερος υιός· ό αισθητός κινηθείς, την χρόνου ιρύσιν άναλάμ- 
ψαι καί άνασχεϊν έποίησεν. —  Περί ’Ιωσήφ τόμ. Λ', σελ 106. § 3ί). 
Θεού τα μακράν έμβλέποντος καί τά μελέοντζ ού/ ήττον ιώ ν παρόν
των όρώντος. — ΙΙερι Κάϊν τόμ. Β , σελ. ο. § 7· Ού γάρ έν χρόνω τό

Ό Θεός μόνος έστί σοφός καί επιστήμων, «οί δέ άνθρωποι τω  
δοκεΐν έπίστασθαι λέγονται μόνον επιστήμονες’ » καταφαίνεται 
δέ ή σοφία αυτού ούχί μόνον έκ τής δημιουργίας του κόσρ.ου, 
αλλά καί έκ του τρόπου καί τής επιστήμης, καθ’ ήν έκαστα των 
έν τω  κόσμω έποίησε. Καθάπερ ό ήλιος διά του φωτός αυτού 
ποιεί ήμΐν τά  αισθητά όντα γνωστά, καί προςέτι εαυτόν, ουτω 
καί δ Θεός διά τής έν τοΤς ούσι σοφίας αυτού, δι’ ής δηλονότι 
αύτά έπλασε, καί ταύτα παρίστησιν ήμΐν έντέχνως καί σοφώς 
κατεσκευασμένα καί εαυτόν δείκνυσι σοφόν καί έπιστήμονα. Τό 
χωρίον «είδεν ό Θεός τά  πάντα  οσα έποίησε» (Γεν. κεφ. Α', 31) 
έρμηνευει ό Φίλων ούτως* «ουκ ίσον τω  όψιν έκάστοις προσέβα- 
»λεν, ά λλ ’ εϊδησιν καί γνώσιν καί κατάληψιν ών έποίησεν. Είχε 
»τοίνυν ευπρεπές ύφηγεΐσθαι καί διδάσκειν καί δεικνύναι τά  κα- 
»0’ έκαστα τοϊς άγνοούσιν, οτι μή τω  έπιστήμονι (Θεώ), όςτις 
»ουχώ ς άνθρωπος υπό τέχνης ώφέληται, άλλ ’ αυτός αρχή καί 
»πηγή τεχνών καί έπιστημών άνωμολόγηται.» ( ')

’Ενταύθα αναφύεται τό ζήτημα, πόθεν ό Φίλων συνέλαβε τήν 
ιδέαν περί ιδιοτήτων του Θεού άποφανθήναι, μηδέν περί ουσίας 
αυτού είδώς, καί τούτον καθ’ έαυτόν υπάρχοντα υπέρ τόν κόσμ.ον 
θεωρών ; Ή  άπόκρισις εις τούτο ήν άν πάντη δυσχερής καί ά- 
δύνατος, καί δικαίως ήδύνατό τις τόν Φίλωνα πρός έαυτόν άν- 
τιφάσκοντα θεωρήσαι, εΐ μή προϋπήρχεν ως δεδομ.ένα ά), οτι ό 
Φίλων έκλαμβάνει τόν άνθρωπον κα τ ’ εικόνα καί δμοιότητα 
Θεού πλασθέντα, δηλονότι παραδέχεται οτι έν τω  άνθρώπω υ
πάρχει τ ι, δι’ ου αυτός τόν Θεόν κατά τ ι είδέναι δύναται, καί 
καθ’ 8 όμοιος τω  Θεώ τυγχάνει ών* τούτο δέ έστι τό πνεύμα. 
*Έχων ουν ό Φίλων ύπ ’ όψιν αυτού τό άνθρώπινον πνεύμα καί 
τάς ιδιότητας αυτού, άποφαίνεται κατ’ άναλογίαν καί περί Θεού 
ώς τού απολύτου πνεύματος, «τού νοΰ τών όλων» και τών
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αίτιον ουδέ συνόλως έν τοπίο, άλλ’ υπέρ άνω καί χρόνου καί τόπου.— Περί 
κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 10. §. 7 .— Νόμ. άλληγ. τόμ. Α', σελ. 15 0 .  § 17 .

(1) Περί άποικ. Ά ο ρ . τόμ. Β', σελ. 3 0 1 .  § 8. Πρβλ. περί άθλ. καί 
Ιπιτιμ. τόμ. Ε', σελ. 228 . § 7 . — περί όνείρ. Γ, σελ. 2 2 0 . § 1 3 .— Περί 
ουτουργ. τόμ. Β', σελ. 1 ύ0 .  § 7.



ιδιοτήτων αύτοΰ* άποφαίνεται όμως περί αύτοΰ ou/ t ώς περί 
του ανθρωπίνου πνεύματος, άλλα κατά βαθμόν όλως άνώτερον, ώς 
καί αί εκφράσεις «χρεΖιτόν τε η άρετη χαί χρεΖττονή Ιπιστή- 
μη, χαί χρεΐττον η αύτό τό άγαθον χαί αντό τό χαΛόν, εύ- 
δαιμόνιας εύδαιμονέστερον, μακράν ¿μΰΛέχων χαί τά μέΛ- 
Λοντα> ο ίγ  ηττον τών χαρόνταν ópcjYt avt(¡> άρίδηΛα, χαντα  
ώς ¿Y  αύγΐι καθαρά» κ .τ .λ . εναργέστατα τοΰτο δηλοΰσι ( ') , 
και β') οτι αύτός θεωρεί τον κόσμον ώς όν τ ι πεπερασμένου, οΰκ 
ανευ άρχής, άλλά γενητόν υπό Θεοΰ, έκ πολλών συντεθειμένου 
και εις μεταβολήν καί φθοράν υποκείμενον. Έ χων ούν και τοϋτο 
ύ π ’ δψιν καί έκ τής καθημερινής πείρας, καί έκ τ·?ίς άγιας Γρα
φής, ώς πιστός ’Ιουδαίος, άποφαίνεται περί του ποιήσαντος αύτόν, 
οτι ούτός έστιν άπλοϋς, αιώνιος, αμετάβλητος, ουδεμια αναγκιρ 
υποκείμενος κ .τ .λ .

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙ ΤΟΝ.

Σχίσις του Θεοϋ χρός τε τόν Λόγον και τάς
δυνάμεις αύτοΰ.

Είπόντες ήδη ίκανά περί τοϋ Θεοϋ καθ’ εαυτόν, μέτιμεν νυν 
έρευνήσαι καί την σχέσιν αύτοΰ προς τά δντα έκεΐνα, οίς ώς όρ- 
γάνοις χρήται, όπως εις επαφήν μετά τοϋ κόσμου έρχεται, ϊό  
£η'τημα τοϋτο έν τών δυσκολωτάτων μερών της τοϋ Φίλωνος 
διδασκαλίας τυγχάνει' όπερ πολλοί μέν έπραγματεύθησαν, άλ- 
λ ’ ούδέν θετικώς καί ώρισμένως περί αύτοΰ ειρήκασιν. "Οσον δε 
τό έφ’ νιμΐν, προςπαθήσομεν σκιαγραφικώς καί έν συντόμω ειπειν, 
•καθ’ οσον εις τον σκοπόν της ημετέρας πραγματείας ανήκει.

Θεωρών ό Φίλων τό μέν, οτι δ Θεός κα τ ’ ουσίαν ενεκα της 
«γιότητος καί μακαριότητος αύτοΰ εις ούδεμίαν συνάφειαν η 
■σχέσιν προς τον κόσμον έρχεται (2), τό δέ, οτι δ κόσμος ούκ αύ-

( 1 )  "Οτι ό συμπερασμός ημών οΰτος ορθός έατιν δρα ’Αθηναίου τευχ. 
Υ  σελ. 1 9 7 .  198  1 9 9 ,  καί Ιδίως το έν σελ. 1 9 9 .  προςαχθέν χωρίον 
■περί συγχ. διαλέκ. Ικ τόμ. Β', σελ. 2 8 7 .  § 37. τών του Φίλωνος συγ
γραμμάτων.

(2) Περί θυοντ. τομ. Δ', σελ. 355 . § 1 3 .  Ου γαρ ην θεμις απείρου 
•και πεφυρμένης ΰλης ψαΰειν τον Γδμονα και μακάριον.
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τομάτο)ς το είναι αυτου έχει, άλλά δημιουργός αυτου έστιν δ 
Θεός (*), περιπίπτει εις μεγάλην άντίφασιν ττρός έαυτον* ταύτην 
δέ την άντίφασιν επιχειρών, φαίνεται, έπιλύσασΟαι, παρεισάγει 
πνευματικά τινα δντα μεταξύ Θεοΰ και κόσμου, άπερ δ Θεός 
έποίησεν, δπως χρησιμεύσωσιν αυτώ ώς όργανα εις την του κό
σμου δημιουργίαν, καί ϊνα μη αυτός εις συνάφειαν μετά της ΰλης 
έλθν) (2). Τά πνευματικά ταϋτα  όντα καλει δ Φίλων « δυνάμεις» 
καί «Λόγον» καί παρίστησιν αύτά ώς αυθυπόστατα πρόςωπα ού 
μόνον έκτος της ούσίας τοΰ Θεοϋ, άλλά καί έξ άλλης ούσίας, η 
αύτός δ Θεός, προς δέ καί ώς τάς εικόνας καί ιδέας τοΰ αισθη
τού κόσμου, δηλαδή ώς τον νοητόν κόσμον, ούτινος άπεικόνισμά
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(1) Περί τών μετον. τόμ. Γ', σελ. 161. § 3 κτλ.

(2) Την πλάσιν τοΰ κόσμου παραδέχεται ό Φίλων ούχί έκ τοΰ μή δν- 
τος, άλλ’ έξ όπαρχούσης ΰλης, ούσης δμως καθ’ έαυτήν άτάκτου καί ά 
μορφου καί μηδεμίαν έν έαυτή δυναμιν έχούσης προς σχηματισμόν, ά λ 
λά δυναμένης παν σχήμα λαβεΐν. —  Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 9. 
§ 3. Ούκ Ιφθόνησεν (ό Θεός) ούσία (τη ΰλη, δρα άποσπ. τόμ. Τ', 
σελ. 176.) μηδέν έξ έαυτής Ιχούση καλόν, δυναμένη δέ γενέσθαι 
πάντα. Ί Ι ν  μέν γαρ (ή ΰλη) έξ έαυτής άτακτος, ά'ποιος, άψυχος, 
έτερο-.ότητος, άναρμοστίας, ασυμφωνίας μεστή. —  Παρβλ. περί χερουβ, 
τόμ. Α', σελ. 228. §33. Προς την τίνος γένεσιν πολλά δει συνελΟεϊν, τ ό  
ύ φ ’ οϋ, τ ό  έ ξ  ο ύ, τ ό  δ ι* ο υ ,  τ ό  δ ι ’ δ. Καί έ'στι μέν τό 6- 
φ’ οΰ, τό α ίτ ιον  έξ ουδέ, ή ΰλη· δι’ οΰδέ,τό  έργαλειον· δι’ δ δέ, ή αίτία  
κτλ. —  Περί θυόντων τόμ. Δ', σελ. 355. § 13. Έξ ¿κείνης (τής ΰλης) 
πάντα έγέννησεν ό Θεός, ούκ έφαπτόμενος αύτός κτλ. —  Περί κόσμου 
τόμ. Τ', σελ. 150 § 1. —  Εις την θεωρίαν ταυτην φαίνεται ό Φίλων 
προαχΟείς έκ τοΰ περί τών δυο αρχών συστήματος (Dualismus/ άπο- 
μακρύνεται δέ τούτου κατά τοΰτο, δτι αύτός ού νομίζει την πλάσιν τοΰ 
κόσμου Ικ τής άντιθέσεως τών δύο άρχών, δηλαδή τής ΰλης χτί τοΰ Θεοΰ, 
προαχΟείσαν, άλλ’ ώς κυρίαν αιτίαν παραδέχεται μόνον τόν Θεόν, ήτοι 
την άγαΟότητα εί'τε αγάπην αύτοΰ ιιτής κατασκευής αιτίαν την άγαθό- 
»τητα τοΰ δημιουργοΰ» (πρβλ, την συνέχειαν τών ανωτέρω προσαχθέν- 
των χωρίων)· προσέτι δέ την ΰλην ού θεωρεί καθ’ έαυτήν κακήν, άλλ’ έν 
ούδετέρα καταστάσει, δηλαδή ούτε κακήν ούτε καλήν, άλλά δυναμένην 
παντα γενεσθαι, ουχι δι αυτής, ατε μηδεμίαν δύναμιν έχούσης, άλλά 
δι’ έξωτερικής δραστήριου δυνάμεως.

(Ά  θ η ν α ί ο υ τεΰχ. δ- καί έ. έτους α'.)



έστιν δ αισθητός (’), ενίοτε δέ και ώς άπλας δυνάμεις τοΰ απο
λύτου δντος.

Μετά τά  ολίγα ταΰτα προβαίνουν ήδη είς άνάλυσιν των κα
θ’ έκαστα, όπως τά  ανωτέρω και διά ρήσεων τοΰ Φίλωνος άπο- 
δείξωμεν, άρχόμενοι πρώτον από τοΰ λόγου καί δή ώς προσώπου.

"Οτι δ Φίλων εκλαμβάνει τόν λόγον ώς πρόσωπον καί καθ’ έ
αυτόν υπάρχοντα έξ άλλης ουσίας, ή αυτός ό Θεός, στερούμε- 
νον τών προςόντων, άπερ μόνω τω Θεω άνήκουσι, δηλονότι τής 
άγεννησίας κλπ., άποδεικνύεται έκ τών έξης. Ό Φίλων, έρμ.η- 
νεύων άλληγορικώς τό ρητόν τής άγ. Γραφής «ήλθεν (δ Αβραάμ) 
είς τδν τόπον» (Γεν. κεφ. 22 ,9 .) φησίν, οτι α τόπος (2) έστι δυοΐν 
πραγμάτων όιαφερόγζων όμωνυμία, ών τδ μ.έν έτερον θεΐός ¿στι 
Λόγος, τδ δέ έτερον ό προ τον Λόγου Θεός» ('). "Ωςτε ενταύ
θα δρώμεν έναργώς, οτι τόν Θεόν καί τόν λόγον θεωρεί ώς δύο 
δντα καθ’ έαυτά υπάρχοντα καί διάφορα άλλήλοις, προςέτι δέ 
τό Sv προϋπάρχον τού ετέρου καί έπομένως κατώτερον καί 
άλλης ουσίας, ή αυτός ό Θεός, καθότι ό Θεός r\y πρό τοΰ 
Λόγου' άρα υπήρχε καιρός, καθ’ 8ν ήν μέν Θεός, λόγος δέ ουκ
ήν. "Οτι δέ ό λόγος ουχί ώς έ'κφανσις τού Θεού, άλλ’ ώς έτε
ρόν τ ι δν καθ’ έαυτό ύπάρχον θεωρείται, δηλοί καί τό έξής χωρίον, 
δπερ περί τού ’Ιακώβ λέγει* «ούκέτι Θεω, λόγω δέ ύπαντά (δ 
’Ιακώβ) Θεού» (4), δηλαδή λόγφ καθ’ έαυτόν ύπάρχοντι. Τήν

(1) Ά λ λ 1 ι ί  καί ό Φίλων τάς δυνάμεις θεωρεί ώς τα ;  ιδέας καί ει
κόνας του αίσθητού κόσμου, ούχ ήττον όμως Εκλαμβάνει αυτας καί ώς 
Ενεργητικα όντα, τήν δύναμιν έχοντα, τά άτακτα τάττειν καί τά άπειρα 
καί άόριστα καί ασχημάτιστα περατουν καί περιορίζειν καί σχηματίζειν, 
καί ουνόλως τό χ«φον είς τό άμεινον μεΟαρμόζειν. Περί μοναρχ. τόμ.
Δ', σελ. 2 9 3 .  § 6·

(2) Τήν λέζιν τ ό π ο ς  Εκλαμβάνει ό Φίλων διττώς, ά) Ιν τή σημα
σία μέρος γής, καί β') άλληγορικώς, Εννοών δι’ αότής τόν Θεόν καθ’ έ 
αυτόν καί τόν λόγον καθ’ έαυτόν. ΓΙρβλ. ονείρ. τόμ. Γ', σελ. 2 2 7 .  § 1 1 .  
Τόπος τριχώς Επινοείται. 'Ά π αξ  μεν χώρα υπό σώματος Εκπεπληρω· 
μένη, κατά δεύτερον δε τρόπον ό θείος λόγος· —  κατά δέ τόν τρίτον αυ
τός ό Θεός καλείται.

(̂ 3) Περί όνε-'ρ. τόμ. Γ', σελ. 22 8 .  § 1 1 .
(4) Αύτόθ. σελ. 2 2 9 .  § \%
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αυτήν έννοιαν τοις ανωτέρω παρέχει ήμϊν καί τό έξής χωρίον“ 
αέδει γαρ τόν λογικόν έν άνθρώπου ψυχή τύπον υπό θείου λόγου 
»χαραχθήνοα* έπειδή ό πρό τον Λόγον θ ιό ς  κρείσσων έστιν  
*>η πάσα Λογική φύσιςΐ> (ι). Και ένταύθα δηλουται σαφέστα
τα  ή διαφορά μεταξύ τού λόγου καθ’ έαυτόν, καί του Θεού κα
θ’ έαυτόν, καί δή διά τών λέξεων « κρείσσων ό πρό τον Λό* 
γον θ εό ς» άποδεικνύεται έναργέστατα ή υπεροχή καί τό έξέ- 
χον τού Θεού υπέρ τόν λόγον. —  Εί έξελάμβανεν δ Φίλων τόν 
λόγον ώς τήν σκεπτικήν δύναμιν τού Θεού, καί ούχ ώς δν κα
θ’ έαυτό ύπάρχον καί κατωτέρας ουσίας, ή αυτός δ Θεός, ουκ 
άν ελεγέ ποτε τόν Θεόν πρό τού λόγου δντα“ διότι ό Θεός ώς 
τό άπόλυτον και τελετότατον δν καί κατά ταύτά  άεί ποτε ών,ι 7
ουκ έπαύσατο έ'χων άεί μεθ’ εαυτού συμπάρεδρον τδν λόγον* 
■ίσως εΐπν) τις, οτι δ Φίλιον ένταύθα πραγματεύεται περί λόγου 
τού Θεού προφορικού, 8ς ήν μέν καί πρότερον έν τω Θεω, άλ
λ ’ ήν ενδιάθετος. Πρδς τούτο άποκρινόμ,εθα, οτι δ Φίλων ούδα- 
μ.ού ποιείται λόγον περί λόγου τού Θεού ενδιαθέτου καί προφο
ρικού, άν καί τοιαύτην διάκρισιν περί τοΰ ανθρωπίνου λόγου 
φαίνεται αποδεχόμενος* τδν διισχυρισμδν ήμών τούτον έπιβε- 
βαιοί τδ έξής. Έρμηνεύων ό Φίλων τδ χωρίον «διπλούν τδ λο- 
γείον» (■) φησίν «ουκ άπο σκοπού διπλούν τδ λογείόν έστι* διτ- 
»τδς γάρ δ λόγος έ'ν τε τω παντί καί έν άνθρώπου φύσει. Κατά  
»μέν τδ παν, οτε περί τών άσωμάτων καί παραδειγμάτων 
»ιδεών, έξ ών δ νοητδς έπάγη κόσμος καί δ περί τών δρατών, ά 
»δή μιμήματα καί άπεικονίσματα τών ιδεών εκείνων έστίν, έξ 
»ών δ αίσθητδς ούτος άποτελείται* έν άνθρώπω δέ δ μέν έστιν 
»ενδιάθετος, δ δέ προφορικός* καί δ μέν οίά τις πηγή, δ δέ γεγο- 
»νώς άπ’ εκείνου ρέων» κτλ. Εί ούν δ Φίλων όμ.οίως έφρόνει 
περί λόγου προφορικού καί ενδιαθέτου έν τώ Θεω, ώς καί περί 
τού έν άνθρώπω, προσφυώς άν καί άρμοδίως έποιείτο λόγον έν
ταύθα, καί ουκ άν παρέβαλε τδν τού άνθρώπου λόγον πρδς τδν 
έκτδς τού Θεού διττώς υπάρχοντα λόγον έν τώ παντί, τ. ε. έν

(1) Ά π ο σ π . τόμ. Τ', σελ. 1 7 5 .
(2) Περί βίου Μωϋ:. τόμ. Δ', σελ. 2Γ1<  ̂ 13.
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τώ νοητώ και αίσθητώ κόσ^ω' έν ¡λέντώ νοητώ δηλονότι οτι υπάρ
χει ό λόγος ώς είκών, έν δέ τω αίσθητώ ώς άπεικόνισμα καί ρ,ίρ,αα 
αύτ·?,ς· καί ώς είκών μέν έν τω νοητω, ώςπεριλαμβάνωνκαί περιέχων 
τάς ιδέας, έξ ών ό νοητός κόσμος άποτελεϊται, ώς ιδέα ιδεών (').—  
Ό λόγος ές-ι τό πρεσβύτατον πάντων των τοϋ Θεουγενημάτων, ού 
μόνον τοϋ όρατοϋ κόσμου, άλλα και του νοητού (2)* εστι δέατε γέν
νημα ούχί τέλειος ώς ό Θεός, ούχί δέ και τόσον ατελής ώς ό κό
σμος, άλλα μέσην τινά θέσιν κατέχων () . Ναι μέν φέρει ό λόγος 
τό όνομα «Θεός», άλλα τοϋτο φέρει καταχρηστικώς, ουχι κυ
ρίως' διότι τό ονομα Θεος μόνω τω ένι άνηκει, 8ς αίτια πάντων 
έστί' διά τοϋτο ό μέν έν άληθεία Θεός διά τοϋ άρθρου σημαί- 
νεται «ό Θ ίό ς », δ δέ έν καταχρησει άνευ άρθρου «Θ ίός», 8ς 
ούκ έ'στιν άλλος εί μη δ πρεσβύτατος λόγος (4). Καλείται δέ δ 
λόγος και είκών τοϋ Θεοϋ καί άγγελος αδτοϋ' προς πλάσιν δέ 
τοϋ κόσμου τουτω έχρησατο δ Θεός ώς ¿ργάνω (3) καί δι’ αύτοΰ

(1) Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 9. § 6.
(2) Περι φυγάδ. τομ. Γ', σελ. 1 3 1 .  § 19 .  Νοητών άπσςαπάντων ό 

πρεσβύτατος. — Περί γεωργ. Νώε τόμ. Β', σελ. 1 1 6 .  § 12 . Πρωτόγο
νον υιόν. — Περί άποικ. τόμ. Β', σελ. i 9 3 .  § 1 . Ό  λόγος ό πρεαβυτε- 
ρος των γένεσιν είληφότων.

(3; Τις θείων πραγ. κληρον. τόμ. Γ', σελ. 45 . § 42 . Κ αί Ιγώ είστή-
κείν (ό λόγος) άναμέσον κυρίου καί όμών «ούτε αγέννητος ώς ό Θεός ών
ουτε γεννητος ώς ημείς, άλλα μέσος των άκρων όμηρευων», —  Περί ό-
νείρ. τόμ. Γ , σελ. 303 . § 28 . Μεθόριός τις φυσις τοϋ μέν (Θεοϋ; Ιλάτ-
των, άνθρώπου δε κρείττων·» ένταϋθα πραγματεύεται περί άργιερέως,
8ν νομίζει τον θειον λόγον άπεικονίζοντα. Παρβλ. περί φυγάδ. τόμ. Γ',
σελ. 133 . § 20 . Λέγομεν τον αρχιερέα ούκ άνθρωπον, άλλα θειον λόγον 
είναι.

(4) ΙΙερί όνείρ. τόμ. Γ', σελ. 2 0 2 ,  σελ. 2 6 3 .  § 39. Ό  μέν άληθεία Θεός
ι!ς  έστιν, οί δε Ιν καταχρήσει πλείους. —  Τον μέν έν άληθεία διά τοϋ
άρθρου μεμήνυκε· τον δέ |ν καταχρησει χωρίς άρθρου. —  Καλει Θεόν
τον πρεσβύτατον αότοϋ λόγον (πρεσβυτατον καλεΐ τον λόγον ένταϋθα
σχετικώς προς τά άλλα κτίσματα, δτι τό είναι αύτοΰ προ των άλλων 
χτισμάτων είληφεν).

^(5) Περί όνείρ. τόμ. Γ', σελ. 204 . § 4 1 .  Καθάπερ οί την άνθηλιον 
αυγήν, ώς ήλιον, οί μή δυνάμενοι τον ήλιον αυτόν ιδείν όρώσιν, υϋτω

συντηρεί τό παν καί δωρεΐ τοΐς άνθροόποις τά άγαθά αυτοϋ (1).
Έκ των [¿έχρι τούδε ρηθέντο/ν συναγαγείν έ'χοριεν αμέσως καί 

κατ’ ευθείαν, οτι ο Φίλων παραδέχεται τον λόγον ώς πρόσωπον 
καθ’ έαυτό ύπαρχον και έξ άλλης ουσίας, η αυτός δ Θεός* άλ- 
λ ’ άν τις καί προς τον σκοπόν του Φιλωνος άποβλέψν), ού ένε- 
κεν ούτος τάς δυνάμεις καί τόν λόγον παρεισάγει, ούκ άν άπει- 
κότως είκάσαι, οτι ό Ψιλών τόν λόγον καί τάς δυνάμεις ούκ άλ
λους εννοεί, η ώς όντα καθ’ έαυτά υπάρχοντα καί έξ άλλης ού- 
σίας, η αύτός ο Θεός, καθ’ όσον φέρει αύτά εις μέσον, όπως πλη- 
ρώση τό μέγα χάσμα τό κείμενον μεταξύ τού Θεού καθ’ έαυτόν 
ώς τού άγιωτάτου καί καθαρωτάτου, καί της ύλης, μεθ’ ής ού
τος εις ούδεμίαν επαφήν έλθεΐν ηδύνατο* τούτου ένεκα εδει ύ- 
πολαβεΐν τόν Φίλωνα ταύτα ώς μη μετέχοντα της τού Θεού ου
σίας* διότι, άν ταύτα έθεοόρει της αυτής ούσίας τω Θεω, η ώς 
τόν Θεόν αυτόν έν άλνλαις μορφαίς, ούκ άν έπετύγχανε τού σκο
πού αυτού, καί περιέπιπτεν εις άντίφασιν, εί την καθαρωτάτην 
καί άγιωτάτην τού Θεού ουσίαν εις έπαφην μετά της ύλης έλ- 
Οούσαν έθεοόρει* ημείς δέ ηδικουμεν άν τόν Φί7χωνα, εί τοσαύτην 
προφανή άντίφασιν αύτω άνεγνωρίζομεν.
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και την τού Θεού εικόνα, τόν άγγελον αυτού λόγον, αυτόν κατανοούσι 
κτλ. —  Περί συγχ. διαλέκτ. τόμ. Β', σελ. 2 7 9 .  § 2 8 .  Θεού γάρ είκών 
λόγος 6 πρεσβύτατος. —  Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 11. § 8. —  Περί 
γεωργ. Νώε τόμ. Β', σελ. 1 1 6 .  § 12. Ά ποστελώ  άγγελόν μου. —  Περί 
μοναρχ. τόμ. Δ', σελ. 3 0 2 .  § 5. Λόγος Ιστίν είκών Θεου, δι’ ού σύμπας  
ό κόσμος εοημιουργειτο. —  Περί άποικ. τόμ. Β', σελ. 2 9 3 .  § 1 .  'Ότε 
έκοσμοπλάτει χρησάμενος όργάνω τούτω (τω λόγφ) προς την άνυπαίτιον 
των άποτελουμένων σύστασιν.

(1) Περί φυγάδ. τόμ. Γ', σελ. 1 3 3 .  § 20 . Ό  τού οντος λόγος, δεσμός 
ών απάντων, ώς ειρηται, κα ί συνέχει τά μέρη πάντα καί σφίγγει καί κω
λύει αύτά διαλύεσΟαι καί διαρτασθαι. —  Περί γεωρ. Νώε τόμ. Β', σελ.
1 1G. § 12. Ό  Θεός άγει κατά δίκην καί νόμον, προςτησάμενος τόν ορ
θόν αυτού λόγον πρωτόγονον υίον, ος την Ιπιμέλειαν τής ίερας τα υ ιη ς  
αγέλης (τού κόσμου), ώς τις μεγάλου βασιλέως ύπαρχος διαδέχεται.— "Οτι 
άτρεπτ. τό θειον τόμ. Β#, σελ. 7 8 .  § 12. Δίδωσι λόγω χρώμενος ύπη-  
cέχη δωρεών κτλ.» *· I
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Πρός παραδοχήν τής προσωπικότ-ητος τοϋ λόγου αναγκάζει 
ήαάς καί τό εξής* ό Φίλων άναγνωρίζει, δτι ή προσωπικόττις τοϋ 
ανθρώπου συνίσταται έν τουτω, οτι δηλαδή ό άνθρωπος κατ’ ει
κόνα Θεοΰ έπλάσθη, καί ότι αυτός έστι τό τρίτον άπό τοϋ Θεοϋ 
άπεικονισ^.α' ιυστε, εί ή προσωπικότης τοϋ άνθρώπου έν τούτω  
συνίσταται, πολϋ (¿άλλον τοϋ λόγου, 8ς τό δεύτερον τοϋ Θεοϋ 
άπεικόνισιχα, ή αυτή ή εΐκών τοϋ Θεοϋ θεωρείται (').

’Εν άλλω δέ ¡¿έρει παρίσταται δ λόγος ούχ ώς πρόσωπον, 
άλλ’ ώς άπλή ιδέα η λογισμός* τό [¿έρος τοϋτο, έν ω ε! καί δ 
Φίλων ουκ ιδίαν γνώρ,ην φαίνεται έκφράζων, ούχ ήττον ψ ω ς  
κρινορ.εν έπαναγκες έξετασαι, έπειδνί τις παρανοήσας αυτό παν- 
θεϊστικας ιδέας τω Φιλωνι προσήψεν. Έν τω  (/.έρει δηλονότ1 
τουτω παρίσταται δ λόγος (8ς ώς δ νοητός κόσριος θεωρείται) 
την αυτήν σχέσιν εχων πρός τόν Θεόν, οϊαν δ λογισρ.ός τοϋ άν- 
Ορωπου πρός τόν άνθρωπον* ή σχέσις αϋτη έκφράζεται διά τινΟς 
εικόνος, έν ή δ Θεός τόν κόσμον δημιουργεΐν διανοούμενος, παρα
βάλλεται άρχιτέκτονι πόλιν κτίζειν διανοουμένω* «εί δέ τις έθε- 
»λ-όσειε» λέγεται έν αύτω αγυμνοτέροις χρήσασθαι τοίςόνόμασιν 
»ούδέν άν έτερον είποι τόν νοητόν είναι κόσμον η Θεοϋ λόγον 
»ήδη κοσμοποιοΰντος* ουδέ ή νοητή πόλις έτερόν τ ί έστιν η δ 
»τοϋ άρχιτέκτονος λογισμός ήδη την αισθητήν πόλιν τή νοητή 
»κτίζειν διανοουμένου. Μωϋσέως ¿στI τό δόγμα τούτο ούχ 
»¿μόκ.» (2) Καί πραγματικώς ένταϋθα δ λόγος έμφαίνεται ώς 
άπλή μόνον ιδέα ή λογισμός* άλλα τοϋτο ούκ αίρει την έν άλ-

(1) Τίς θείων πραγμ. χληρον. τόμ. Ρ , αελ. 5 1 .  § 48 . Τρίτον είναι 
(τον άνθρωπον) τύπον άπό του πεποιη·/.ότος, τόν δέ μέσον (τόν λύγον) 
παράδειγμα τούτου (τοϋ άνθρώπου), άπεικόνισμα δέ Ικείνου 'τοϋ Θεού), 
όλίγον κατωτέρω χαρακτηρίζει λίαν σαφώς καί τήν διαφοράν τοϋ άν- 
θρωπίνου νοϋ πρός τόν θειον λόγον, θεωρών τόν άνθρώπινον νουν κατώ 
τερον τού λόγου, καί άμφοτέρους ώς δύο φύσεις καθ’ έαυτας ούσας. —  
Περί κοσμοπ. τόμ. Α\ σελ. 1 1 .  § 8 . -  Περί φυτουρ. τόμ. Β', σελ. 148 .
$ 5. Τής άνθρώπου ψυχής κατά τόν άρχίτυπον τού αιτίου λόγον άπει-  
κονισθε'σης.

(2) [έερ! κοσμοπ. τόμ. Λ', σελ. 9. § 0

λοις χωρίοις παράστασιν αυτου ώς προσώπου καθ’ έαυτό υπαρ- 
χοντος ουδέ αντιφάσκει, νομίζομεν, τούτοις* καθότι ενταύθα ου 
•πρόκειται περι του προσωπικού λόγου, άλλα περι της πρώτης 
του Θεοΰ έννοιας είτε ιδέας ώς πρός την δημιουργίαν του κόσμου, 
ητις μετά ταυτα ιδίαν ΰπαρζιν έλαβεν, έγένετο δηλονότι άντι- 
κείμενον της νοησεως καθ' έαυτό ύπαρχον και εκτός του Θεοΰ, 
μ,η παύσασα όμως και έν Θεω είναι* ωστε ουδ’ ολως αντικ,ειται, 
νομίζομεν, συμπεραίνειν κόσμον νοητόν και έν Θεω υπάρχοντά 
και καθ’ εαυτόν, τόν μέν ώς την πρωτην έννοιαν, τόν δε ως τό 
άντικείμενον της νο'/,σειυς* καθώς π. χ. οικοδομος τις otxtav 
κτίζειν βουλόμενος σχεδιάζει πρώτον αύτην έν τω  νω αύτοΰ 
(τοΰτο=πρώτη έννοια εν Θεω υπαρχουσα περι δημιουργίας του 
κόσμου είτε κόσμος νοητός έν Θεω), ειτα το έν τω νω συλλη- 
φθέν σχέδιον διαγράφει έπι χάρτου, εμφαίνει δηλονοτι και ποιεί 
άντικείμενον καθ’ έαυτό ύπάρχον μη παύσας εχειν αυτο και έν 
νω (τοΰτο=κόσμος νοητός είτε θειος λόγος, ώς τό περιέχον και 
περιλαμβάνον τόν νοητόν κόσμον, καθ’ εαυτόν υπάρχουν, άντι- 
κειμένωσις δηλαδη της έν Θεω πρώτης έννοιας). Παρομοιαν τινα 
εικόνα προσάγει και αυτός δ Φίλων, έν *?) τον Θεον άρχιτέκτονι 
παραβάλλων φησιν <(8ς (Θεός) την μεγαλόπολιν (τόν κόσμον) 
»κτίζειν διανοηθεις ένενόησε πρότερον τούς τυπους αυτής (τούτο 
»κόσμος νοητός έν Θεω υπάρχων), έζ ών (τύπων) κόσμον νοη- 
»τόν συστησάμενος (κόσμος νοητός καθ’ έαυτόν υπάρχων, άποτυ- 
»πωσις δηλονότι του έν Θεω ύπάρχοντος νοητού κόσμου, ειτε 
»άντικειμένωσις της νοησεως του Θεοΰ περι κόσμου) απετέλει 
»τόν αισθητόν παραδείγματι χρώμενος έκείνω» (’). "Οτι δέ διά

(1) Περι κοσμοπ. τόμ· Α', σελ. 8. § 4. —  Α ύτ. σελ. 7 .  Προλαβων ο 
θ ίό ;  ατε Θεός, ότι μ'μημα καλόν, ούκ ό!ν ποτε γένοιτο καλού δίχα π α 
ραδείγματος ουδέ τι τών αισθητών άνυπαίτιον, 8 μή πρός άρχίτυπον  
και νοητήν Ιδέαν απεικονίσΟη* βουληθεις τόν ορατόν τούτον! κόσμον δη-  
μιουργήσαι προεξετύπου τόν νοητόν, ινα χρώμενος άσωμάτφ και θ * ο· 
ε ι δ ε σ τ ά τ ω  παραδείγματι (ώς δμοιον τη έν αύτω  Ιδέα) τον σωμα
τικόν τούτον άπεργάσηται, πρεσβυτέοου νεοηερον άπεικόνισμα κτλ. και 
παρα/.ατών οραίνεται παραβαλλων τον μ£ν Θιόν βασ ιλ ιι πολιν όιανοου·
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τής άντικειμενώσεως ταύτης τής του Θεοϋ νοήσεως οΰχί καί αυ
τός εις αυτήν μεταβαίνει, άλλα μένει ούτως, όπως καί πριν ήν, 
δύναταί τις καί έκ τούτου συμπεράναι* καθώς ό άνθρωπος ώς 
πνευματικόν ον καί διά πνευματικές ένεργείας ενεργών έστι καί 
μένει *αθ’ εαυτόν καί ου μεταβαίνει εις τά έργα αύτοϋ, ουτω 
καί ό Θεός, καί δη αυτός, ώς τό απόλυτον πνεύμα καί ή απόλυ
τος αίτια, εστι και μ,ενει καθ’ εαυτόν και οΰκ εις τά  εργα αύτοϋ 
μεταβαίνει ('). —  Ό καθ’ εαυτόν υπάρχων λόγος, ώς τό περιέ- 
χον και περιλαμοανον τας ιδέας, έζ ών ό νοητός κόσμ.ος αποτε- 
λεΐται, άτε άποτύποοσις ών είτε άντικειμένωσις της έν Θεώ 
ιδέας, καλείται άπεικόνισμα είτε σκιά Θεού" «σκιά Θεοϋ ό λό
γγος αυ.οϋ έστιν, ω καΟαπερ όργανω προσχρησάμενος έκοσμο- 
»ποίει. Αϋτη δέ ή σκιά καί τό ώςανεί άπεικόνισμα έτέρων 
»εστίν αρχέτυπον* ώσπερ γάρ δ Θεός παράδειγμα της είκόνος,
»ήν σκιάν νυνί κέκληκεν, ούτως ή είκών άλλων γίνεται παοά- 
» δείγμα» (2).

Περι όυ>'ύμε(ύτ.

 ̂ "Ότι δέ καί τάς δυνάμεις ό Φίλων οΰκ εκλαμβάνει ώς άπλάς 
ιδιότητας τοΰ Θεοϋ, η ώς εκφάνσεις αΰτοϋ, άλλ’ ώς πρόσωπα 
καθ’ έαυτά όντα, δηλοϋται τοϋτο έκ πολλών χωρίων, έν οίς περί 
αυτών λόγον ποιείται* οϋτω λόγου χάριν άποφαίνεται περί της

μενφ κτίζειν, τον δέ λόγον άρχιτέκτονι, δ; την ύπό τοϋ βασιλέως συλ- 
ληφθεΐσαν ιδέαν άναδέχετα·. και άγει εις πέρας.

(1) "Αν δέ καί ό Φίλων οϋτω πως περί Θεοϋ καί των έργων αύτοϋ 
σκέπτεται, περί τούτου έ^έθησαν ικανά Ιν τ φ  πρώτω καί δευτέρφ μέρει. 
· -  Ωρα καί περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 23. § 2 3 . ,  δπου καΟαρώς σαφη-  
ν^εται ή μεταςύ τοΰ ΘεοΟ διαφορά καί τοϋ καθ’ Ιαυτόν νοητού κόσμου.

^ μ ·  ¿ λ λ η γ .  τόμ. Λ', σελ. 1 ϋ 2 .  § 3 1 .  Παρόλ. περί κοσμοπ. τόμ.
Α , σελ. 1 1 .  § 8. Ιον δέ αόρατον καί νοητόν θείον λόγον εικόνα λέγει 
Θεου. Κ α θ α υ τ ή ς  εικόνα τό νοητόν φώς ¿κεΐνο, δ θείου λόγου γέγονεν 
εικων του διερμηνεόσαντος την γένεσιν αύτοϋ. —  Αύτ. σελ. 9. § 0. Ιό!
! .  -I μ ίρ «  Α Α ,  Α ,6 ,χ(8,λ . , 4 Μ ρώ™ ο» , , , ύ μ , ) ,  ί , , λ , . ί τ .  *« ί ,8
ολον είδος ο συμπας ουτοοί αισθητός κόσμος κτλ.
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ρήσεως της άγ. Γραφής «δεϋτε καί καταβάντες συγχέωμεν εκει 
αυτών την γλώσσαν» (Γεν.κεφ. 11 ,7 .) , ότι ενταύθα δ Θεός «φαίνε
ται διαλεγόμενός τισιν ώςάν συνεργοΐς αΰτοϋ»* ώςαύτως και περι 
της ρήσεως « ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμετέραν και καθ’ δ- 
μοίωσιν» (Γεν. κεφ.1, 26.) τοϋ « ποιήσωμεν πλήθος παρεμφαίνον- 
τος.» Καί πάλιν είπεν δ Θεός «ιδού γέγονεν Ά δάμ ώς εΤς ήμών 
»οΰκ άφ’ένός, άλλ’ επίπλειόνων τίθεται» (‘)* ώςε δρατις έναργώς 
εντούτοις, ότιδΘεός άποτείνεται πρόςόντα καθ’ έαυτά υπάρχοντά 
καί μ.άλιστα ενεργά (ποιήσωμεν άνθρωπον κ.τ.λ.) οτι δέ δια 
τούτων τών δντων τάς θείας δυνάμεις ο Φίλων εννοεί, σαφ Λνι-»ε 
ται έκ της άκολουθίας τοϋ έν πρώτοις άνωθεν προςαχθέντος χω
ρίου (Περί συγχ. διαλέκ. τόμ. Β', σελ. 28 5 . § 34.), ένθα ρητώς 
λέγεται «τίν’ ούν έστι» (δηλαδή τά πρόσωπα, προς ά δ Θεός 
άποτείνεται) «σκοπώμεν. Εις ών δ Θεος άμυθητους έχει περι 
αυτόν δυνάμεις αρωγούς καί σωτηρίους» κ.τ.λ. "Οπως δε μή τις 
τάς δυνάμεις ταύτας ισοτίμους τώ Θεώ ύπολαβών περιπέστ, εις 
πολυθεϊσμόν, έπιφέρει ολίγον άνωτέρω τού προσαχθέντος χωρίου 
τά έξης* «Αεκτέον έκείνο πρώτον, ότι οΰδέν τών όντων ισότιμον 
»ύφέστηκε Θεώ, άλλ’ έ'στιν εις άρχων καί ήγεμών και βασιλεύς, 
»ω πρυτανεύειν καί διοικεΐν μόνω θεμις τα  συμπαντα το γάρ 

Ούχ ύγαθόν πο.ΙυκοιραΐΊη, εις κοίρακος εστω,
Ε ις β α σ ύευ ς ,

(1) Πε?ί συγχ. διαλέκ. τόμ. Β', σελ. 2 8 4 .  § 33 . -  Αύτ. σελ. 2 8 6  
§ 3ο. σελ. 2 8 7 .  § 36. —  Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 2 4 .  2 5 .  § 2 4 .—  
Περί τών μετον. τόμ. Γ', σελ. 163 . § 4 . — Περί φυγ. τόμ. Γ', σελ. 124 ,  
125 . § 13 .  Πλήθους διά τοϋ ποιησωμεν Ιμφαινομένου· διαλέγεται μεν 
ουν ό τών ολων πατήρ ταΐς έαυτού δυναμεσιν, αίς τό θνητόν ήμων τής 
ψυχής μέρος ίδωκε διαπλάττειν, μιμουμέναΐς την αύτοϋ τέχνην ήνίκα  
τό λογικόν έν ήμϊν έμόρφου- δίκαιων ύπό μεν ήγεμόνος τό ήγεμονευον 
|ν ψυχή, τό δό ύπήκοον πρός υπηκόων δημιουργείσθαι. Κατεχρησατο δό 
καί ταΐς μεθ’ έαυταΰ δυνάμεσιν, ού διά τό λεχθεν μόνον, άλλ’ ότι εμελ- 
λεν ή ανθρώπου ψυχή μόνη κακών καί άγαθών έννοιας λαμοανειν καί 
χρήσθαι ταΐς ίτέραις εί μή δυνατόν άμφοτέραις. Ά ναγκα ΐον οΰν ήγη·  
σατο τήν κακών γένεσιν έτέροις άπονεΐμαι δημιουργοΐς, την δε τών ά-

γαΟών, έαυτω μδνω.
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»ουκ έπί πόλειυν και ανθρώπων λέγοιτο άν έν δίκν) μάλλον ή έπί 
»κόσμου καί Θεοϋ. Ενός γάρ ένα ποιητήν τε καί πατέρα πάλιν, 
»καί δεσπότην άναγκαΐον είναι» ('). ’Αλλαχού παραβάλλει τάς 
δυνάμεις στρατιωτική δορυφορία βασιλέιος, καί διακρίνει αυτάς 
άπο του όντως οντος Θεοϋ* «ιδού γάρ έμ.φανώς οι» τόν ουσιώδη 
»Θεόν τον κατά τό είναι μόνον έπινοούμενον κατεληλυθέναι, άλλα  
»την δόςαν αυτού. Διττή δέ ή περί την δόξαν έκδοχή’ ή μέν πα- 
»ρουσιαν έμφαίνουσα των δυνάμεων, έπεί καί βασιλέως λέγεται 
»δόξα ή στρατιωτική δύναμις’ ή δέ τή δοκήσει αυτοϋ μόνου καί 
»υπολήψει δοςης θείας, ως ένειργάσθαι ταΐς των παρόντιυν δια- 
»νοίαις φαντασίαν «άφίξεο̂ ς Θεού» (*).

Έκ των πολλών και διαφόρων δυνάμεοιν αναφέρει δ Φίλιυν 
τινας των έπισημοτέρων αυτών κατ’ όνομα* οιον ποιητιχην, 
την βασιΛιχηγ, την ί'.&ω, την προσταχτιχήγ καί την άπαγο- 
ρεντιχηγ. ’Εκ τούτων τας μεν δύο προύτας, μετά τον θειον λό
γον, θεωρεί πλησιεστάτας τώ Θεώ, τάς δέ αλλας τρεις, πλησιε- 
στάτας τοις άνθρώποις (3).

(4) Πρβλ. καί περί κόσμου τόμ. «Τ', σελ 448. σελ. 449. § 4.
(2 )  Ά ποσπ . τόμ. <Γ', σελ. 2 4 5 . —  Περί μοναρχ. τόμ. Δ', σελ. 2 9 2 .  

§ 6. Δόξαν δέ νομίζω τάς σε δορυφορούσας δυνάμεις. —  Περί ίερουργ·
Αβελ και Καιν τόμ. Α', σελ. 244 . § 4ο. Ό  Θεός δορυφορουμενος ύπό 

δυοΓν των άνωτάτω δυνάμεων άρχής τε αυ καί άγαθότητος κτλ.
(3) Περί ιρυγάδ. τόμ. Ρ ,  σελ .130 . § 1 8 . - σ ε λ . 1 3 1  οελ .132 .§  49.—  

Περί των μετον. τόμ. Ρ ,  σελ. 460 σελ. 1 6 4 .  § 3. Ενταύθα Ιρμηνεόων τό 
χωρίον «ώφθη Κύριος τώ  ’Αβραάμ» (Γεν. κεφ. 47 ,1 .)  φησίν, «ούχ ώς 
έπιλάμποντος καί Ιπιφαινομένου του παντός αιτίου.— Ά λ λ ’ ώς μιας τών 
περί αύτό δυνάμεων τής βασιλικές προφαινομένης »— Α ύτ. σελ. 16 3 . § 
4 . Τών δέ δυνάμεων, άς Ι'τεινεν εις γένεσιν έπ ’ ένεργεία του συσταθέν- 
τος ένίας συμβέβηκε λέγεσθαι ώςανεί πρός τι, τήν βασιλικήν τήνεύερ .  
γεπκήν. Τούτων συγγενής έστι καί ή ποιητική δύναμις ή καλουμένη 
Θεός* δια γάρ ταύτης τής δυνάμεως έ'Οηκε τά πάντα ό γεννήσας καί 
τεχνητεύσας πατήρ.—  Περί Ά β ρ .  τόμ. Δ-, σελ. 26 . § 22 . σελ. 27 .  $ 
23 . σελ. 2 8  σελ. 29. § 2 4 .— Αύτ. σελ. 33 . § 28 . — Περί βίου Μωύσ. 
τόμ. Δ', σελ. 2 0 6 .  § 8 . —  Περί Χερουβ, τόμ. Α', σελ. 2 0 5 .  § 9.

ΣΗΜ. Ί ο ¡5ημα ε τ ε ι ν ε ούκ έν τή σημασία πλατύνεσθαι ληφθήναι 
δ«Γ, ώ ; τούτό τις ύπίλαβεν, άλλ ’ έν τή  σημασία του διευΟύνειν, πέμπειν.

1

Αί δυνάμεις ούκ είσί [/-όνον τά ¡χεταξύ Θεού και κόσμου [/.εσι- 
τεύοντα και ύπηρετούντα όργανα, οί έντολοδοχοι και διαγγελείς 
τών αυτού βουλευμάτων, άλλα προςέτι κ α ιτά  άρχέτυπα και πα
ραδείγματα πάντων τών έν τώ κδσμω, αί ίδέαι δηλονότι, έξ ων 
δ καθ’ έαυτδν νοητός κόσμος άποτελειται (’).

Και έκ τού τρίτου μέρους έζάγεται, οτι δ Φίλων τδν Θεδν κα
τ ’ ουσίαν καθ’ έαυτδν δντα υπολαμβάνει, μη συνταύτίζων η συγ- 
χέων αύτδν ταις μετά τού κόσμου εις έπαφην έρχομέναις δυνάμε- 
σιν αυτού, έν αΐς καί δ λόγος συμπεριληπτεος, άλλα και τδν λόγον 
καί τάς δυνάμεις ώς δντα εν ιδια προςωπικη υποστασει και κα 
θ’ έαυτά θεωρών, καί προσέτι τδν μέν Θεδν ώςτην αιτίαν του είναι 
αύτάς και ώς τδν ήγεμόνα αυτών ύπολαμβάνων, τάς δε ως τα  
γενήματα καί τους υπηκόους και τα  ύπηρετούντα αυτώ όργανα.

Τά μέχρι τούδε ρηθέντα έν πάσι τοϊς τρισί μέρεσιν Ικανά νο- 
μίζομεν είναι, ΐνα διαφωτίσωσι καί πείσωσι πάντα, οτι ό Φίλων 
περί Θεοϋ θεϊστιχώη άποφαινεται’ επειδή αυτός αναγνωρίζει ενα 
καί μόνον χροοωηιχόν Θεόν χαθ έαντόν ίδια χαΐ ϋπίρ τόν 
κόσμον όντα , ώς τήν αιτίαν του είναι πάντα, καί προςέτι τόν

Ό  Θεός δηλαδή διεύθυνε, είτε έπεμψε τάς δυνάμεις αύτου* τοΰτο καί ή 
συνέχεια τού λόγου άπαιτιΤ, καί Ιν τω ^ηματι αύτω τοιαυτη τις σημα
σία κεΐται.

(4) Περί μοναρχ. τόμ. Δ', σελ. 293 . § 6. Όνομάζουσι δέ α ύ ιά ς  (τάς 
δυνάμεις) ούκ άπό σκοπού τινες τών παρ’ ύμΐν ίδεας, έπειδη έκαστον τών 
ό'ντων ίδιοποιοΰσι, τά άτακτα τάττουσαι καί τά άπειρα καί άόριστα καί 
ασχημάτιστα περατοΰσαι καί περιορίζουσαι καί σχηματίζουσαι καί συνό-· 
λως τό χείρον εις τό άμεινον μεθαρμοζόμεναι. —  Περι θυοντ. τομ. Δ , 
σελ. 355 . § 43. ε ’Εξ έκείνης (τής ϋλης) πάντα έγέννηοεν ό Θεός, ούκ 
I(ραπτόμενος αύτός· ού γάρ ήν θέμις απείρου καί πεφυρμένης ΰλης ψαύειν 
τόν ί'δμονα καί μακάριον, άλλά ταις άσωμάτοις δυνάμεσιν, ών ετυμον 
όνομα αί ίδέαι, κατεχρήσατο προς τό γένος έκαστον τήν άρμόττουσαν 
λαβεΐν μορφήν.» Καί ολίγον άνωτέρω ελέγχων τούς μή άποδεχομένους 
τήν καθ’ ύπόστασιν ΰπαρξιν τών ιδεών, φησίν «οί μεν γαρ τάς άσωμά-  
τους ιδέας όνομα κενόν ¿μέτοχον αληθούς πράγματος εΤναί φασι, την ά-  
ναγκαιοτάτην ούσίαν έκ τών όντων άναιροΰντες, ητις έστιν άρχετυπον, 
παράδειγμα πάντων, όσα ποιότητες ούσίας καθ’ ήν έκαστον ειδοποιείται 
καί διαμετρεΤται.» —  Περί κοσμοπ. τόμ. Α', σελ. 2 3  § 23.
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αυτόν Θεόν ώς όντα καθ’ εαυτόν καί προ της του κόσμον γενέ- 
σεως, καί μεεά την γ ίνεσ ιν  τούτον. ’Αλλά καί όυαάιστικώς, 
καθόσον τηνπλάσιν του κόσμου ού/ί έκ του ¡¿η όντος παραδέ/ε- 
ται, άλλ’ έξ ύπαρχούσης ίίλν;ς? ττερί τις πόθεν την άρ/ην έχει ου- 
δεν λεγει, ει ¡/.η οτι η y προ κόσμον, άλλ’ άμορφος, a ra -  
#roc, και άνείδεος, καί άσχημάτιστός, (Ληδεριίαν δύναμιν έν 
έαυτί) έχουσα, ούτε εαυτόν μορφώσαι, οΰτε πρός άντίΟεσιν έλόειν 
τινι εκτός αύτης οντι.

Έτηρησα[χεν ώς όρα τις έν πάσνι τί) πραγματεία ημών αύστη- 
ραν αντικειμενικότητα, προςπαΟησαντες οσον τό δυνατόν τον Φί- 
λωνα δι’ αυτού και μόνου του Φίλωνος έρμηνεΰσαι, καί μη λαβοντες 
μονον τινας αυτού εκφράσεις υπ’ δψιν, καί ταύτας κατά τό δο
κουν ημϊν επεξεργασθεντες και άναπτύξαντες, καταντησαι εις 
συμπέρασμα μη αρμοζον ισως πρός τάς άρ/άς καί ιδέας αύτοϋ. 
lit δε και κατα τ ι ύστερησαμεν, είτε ώς προς την συστηματικήν 
καταταξιν των ιδεών αυτου, είτε ώς προς την άνάπτυξιν καί άνά- 
λυσιν αυτών, καί ούτως ούκ έξεπληρώσαμεν εί τ ί τις παρ’ ημών 
προσεδοκα, τούτο προηλόεν εκ της δυσκολίας αύτου του πράγ- 
μ.ατος διότι ο Φιλιον ένεκα τών ποιητικών καί ασαφών εκφρά
σεων αύτου, καί της μη εκλογής τών καταλλήλων λέξεων προς 
παραστασιν τών ιδεών αυτου, ένεκα τών πολλών παρεκ
βάσεων και μεταβάσεων από ενός αντικειμένου εις άλλο, κα'& 
τ/;ς δι’ εικόνων παραστασεως πολλών ιδεών αύτου, πλείστας 
οσας δυςκολιας παρεχει παντι έπι/ειρούντι τάς ιδέας αύτου εις 
Sv σύστημα δλως αρμονικόν καί τέλειον άγαγειν. Την δυς/έρειαν 
τού επιχειρήματος ημών κατενοησαμεν άπ’ άρχης, καί μικρού δειν 
αυτο εασαι, ει μ//] αυτός ο Φίλων διά της έξης ρήσεως «έξαρ- 
»κει μέντοι προς μετουσιαν αγαθών καί ψιλόν τό ζητεΐν μόνον* 
»άει γάρ αι επι τα καλα όρμαι, καί άν τέλους άτυχώσι, τούς /ρω- 
»μένους προςευφραίνουσι» (Νομ. άλληγ. τόμ. Λ', σελ. 13 9 . §
15.) ενισχυε και προύτρεπεν ημάς μετά θάρρους αυτό άναλαβεΓν, 
καί καθόσον εφικτόν ήαίν εις πέρας άγαγειν.

’Έγραφαν έν Τυβίγγγ) ττί 3/15. ’Ιανουάριου 18 0 7 .
Π  \ Ν  ν Γ Ι Ω Τ Ι Ι Σ  Π Λ Τ Λ Β Ι Ι Σ ,

?

ψ

Συγγράψαντες τήν πραγματείαν ταύτην έν Τυβίγγγ, ώς εναί
σιμον διατριβήν τών διδακτορικών ημών έξετάσεων έν τή αυτόθι 
Φιλοσοφική Σχολή, μετεχειρίσθημεν, ίόςπερ είκός, και γλώσσαν 
ουχί την δλως συνήθη και κοινήν παρ’ ήμΐν τοΐς "Ελλησιν, άποφυ- 
γύντες την χρήσιν μορίων τινών και φράσεων άγνιόστων ολως εις 
τους μή την καθομιλουμένην γλώσσαν ημών είδότας. Τοϋτο δέ 
ποιήσαντες, δεν προεθέμεθα νά έπιδείξωμεν ημάς αυτούς δεινούς 
περί τό Ελληνιστί γράφειν, άλλ ’ δπως τάς έν αυτή ιδέας κα
ταληπτής καταστήσωμεν τοΐς σοφοΐς κριταΐς ημών. Ή γλώσσα 
είναι τό δργανον δι’ ού τις τάς ιδέας αυτοϋ και γνώσεις ττρός τα  
εξω έκφαίνει, δπως καταστήση αυτής γνωστάς καί εις τους άλ-

| « j Ο
λους. ’Αναγκαίου λοιπόν νομι^ομεν να μετα/ειρί',ηται πας τις 
άρμοδιως καί προσφυώς προς τον σκοπόν αυτού καί τό κατά- 
ληλον δργανον πρός μετάδοσιν καί κατάληψιν τών αυτοϋ ιδεών. 
— Ουτε καυχώμεθα, ουτε φρονοϋμεν, δτι μετεχειρίσθημεν καθα
ρήν ώττικίζουσαν γλώσσαν καί έλευθέραν παντός ξενισμού, άλλή  
τοιαύτην, οϊαν ήδυνήθημεν καί ένομίσαμεν συντελεστικήν εις τόν 
σκοπόν ημών, έπιστήσαντες την προσοχήν ημών μάλλον εις τής 
ιδέας καί τή πράγματα, ή εις τήν παράστασιν αυτών διή τύπων 
κομψώς καί τεχνηέντως κατειργασμένων.—  Ταϋτα πρός αποφυ
γήν παρεξηγήσεως.

Ο σνγγρά\1Λας.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

Τά απόρρητα του Τσοκράτονς, η περί Joyœr 

¿σχηματισμένων) νπο Α· Λ νπριανον·

Γνωστόν είναι τοΐς περί τά γράμματα άσχολουμένοις, δτι δ 
μακαρίτης Κυπριανός έφιλοτιμεΐτο έκ παντός τρόπου οπως άπο- 
βαίνη ωφέλιμος τνί σπουδαζούση νεότητι ού μόνον διά της από 
ζοίσης φωνής διδασκαλίας, άλλα καί διά συγγραφής. Και δη και
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ή μετατάφιος έκδοσις τών άπορρήτων τοϋ 'Ισοκράτους ή περί 
Λόγων ¿σχηματισμένων, επιτελεία μεν τοϋ εύπαιδεύτου καθη- 
γητοΰ Ίωάννου Πρωτοδίκου, δαπάνν1 δέ του βιβλιοπώλου Α. Νά- 
κη, επιμαρτυρεί τήν μέχρι των υστάτων του βίου και έξ άλλων 
έργων μαρτυρουμένην φιλοπονίαν του ενωρίς λίαν άφ’ ήμών μετα- 
στάντος Κυπριανού. ’Επειδή δέ καί εγώ σχολάν λαβών έμελέ- 
τησα μετά πλείονος έπιστασίας τήν προκειμένην διατριβήν, ως 
καί τήν περί αυτής βραχυτάτην γερμανικήν βιβλιοκρισίαν, άνα- 
γράφω τά  ολίγα ταϋτα.

Τ6 θέμα, εις 8 στρέφεται ή όλη πραγματεία, έστί τό εφε
ξής: «Ό συγγραφεΰς πειράται ν’ άποδείξ·/) ότι οί τοϋ Ίσο- 
κράτους λόγοι δεν είναι λόγοι άπΛοΐ, τ. ε. μίαν καί σαφή ύπό- 
θεσιν εχοντες, άλλα Λόγοι έσχηματισμένοι, ήτοι έ'χοντες ύπό- 
θεσιν ύποκεκρυμμέν/,ν καί λανθάνουσαν, μικτήν καί έκ πολλών πε- 
πλεγμένην, ήν διαγιγνώσκουσι μόνοι οί εις τήν διδασκαλίαν τοϋ 
Ίσοκράτους μεμυημένοι ρ.αθηταί». "Οθεν καί έκ τής επιγραφής 
«ΰτής φανότατα δεικνύεται, οτι ό συγγραφεΰς άσχολειται εις 
άπόδειξιν παραδόξου διϊσχυρισμοϋ, πειρώμενος όπως έν τω φιλο- 
λογικώ κόσμω μεταβάλνι τήν τέως περί Ίσοκράτους καί των λό
γων αΰτοϋ κατισχύσασαν γνώμην άπό 'Ρεϊσκίου μέχρι Βενσελέ- 
ρου, οιον Βεκκέρου, Βάϊτερ καί Σαυππίου, Κοραή, Γουλιέλμου 
Δινδορφιου, Βρεμίου, Σχνεϊδέρου, Βεστερμάννου, 'Ραουχενστείνου, 
Βενσελερου και άλλων όνομαστών φιλολόγων, άπάντων μέν περί 
τήν ρητορικήν καί ιδία περί τόν Ισοκράτη διατετριφότων, κα- 
τ ’έζοχην δε τοϋ Λεονάρδου Σπεγγέλου, 8ν πλεονάκις ήκουσα έν τή  
παραδόσει έξαιρόμενον υπό τοϋ περικλεούς Βοικχίου ώς τόν μά
λιστα περι των παλαιών ρητόρων και τής τέχνης αυτών έπάίοντα. 
Κατα την παραόοξον άρα γνώμην τοϋ Κυπριανού, τήν όλως παρα- 
πλησιαν τή περι τών Ελληνικών τοϋ Ξενοφώντος, δι’ ήν κατέστη 
και έν Γερμανία γνωστός, οί τοϋ Ίσοκράτους λόγοι δεν ήσαν 
προωρισμένοι ϊν’ άναγινώσκ-ρ αυτούς τό κοινόν, άλλ’ άποκλειστι- 
κώς μόνοι οί παρ’ αΰτώ φοιτήσαντες μαθηταί, οί γιγνώσκοντες 
τό μυστήριον (8 τοίς άλλοις λέληθεν). Είς τούτο επομένως κατά 
τον Κυπριανόν συνίστανται τ' απόρρητα του Ίοοκράτους, τά
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κατά τινα είδησιν παρά Διογένει τώ Λαερτίω (Δ' 1, 6) σω£ομέ- 
νην πρώτον υπό τοϋ Σπευσίππου δημοσιευθέντα «καί πρώτος (ό 
Σπεύσιππος) παρά Ίσοκράτους τά  καλούμενα Απόρρητα έξήνεγ- 
κεν, ώς φησι Καινεύς». Οΰδ’ είναι οί τοϋ Ίσοκράτους λόγοι του 
έπιδεικτικοϋ, καί τοϋ συμβουλευτικού, καί τοϋ δικανικοϋ γένους, 
άλλά προσαθροίσματα καί έπισωρεύματα, ά συνηρμολόγει ό Ισο
κράτης, ώσεί έπεξειργάζετο παραδείγματα γραμματικών κανό
νων. ’Εντεύθεν δέ δήλον γίνεται, οτι καί ή μέχρι τοϋ νΰν πρός 
έπαινον τοϋ ρήτορος καταλογιζομένη, ή έντεχνος δήλον ότι καί 
διεσκεμμένη σΰνθεσις τών λόγων αΰτοϋ, άρδην καταστρέφεται. 
Μετ’ οΰ πολύ όμως ό λόγος θά δείξ-ρ τήν άποτυχίαν τής ολως 
καινοφανούς ύπό τοϋ μακαρίτου Κυπριανού ύποστηριζομένης γνώμ.ης.

Ή δέ τοϋφιλοπονήματος αΰτοϋ οικονομία έχει ώςέξής. Μετά 
προειςαγωγήν περί τής κυρίας ιδέας άπόσελ. 1 —  ΙΟ,επεται έπ’ ί 
σης είςαγωγικώ τώ  τρόπω έκθεσις τοϋ βίου τοϋ Ίσοκράτους σ. 11  
— 43, καί τής διδασκαλίας αΰτοϋ 4 3 — 75. Μετά ταϋτα κατά τον 
αυτόν τρόπον έξετάζεται τό είδος τών ¿σχηματισμένων Λόγων· 
Ά πό δέ τής σ. 1 3 2  άρχεται κυρίως ή άκριβολογία τοϋ προκει- 
μένου θέματος. Καί έν πρώτοις μέν ό συγγραφεΰς ένδιατρίβει είς 
τόν Παναθηναϊκόν, είς τον περί Άντιδόσεως, είς τό 'ΕΛένης 
έγκώμιον καί είς τόν Πανηγυρικήν, έπειτα δέ συντόμως καί είς 
τούς λοιπούς λόγους, οίς προςτίθησι συνεκτικόν περί τοϋ Ίσοκράτους 
χαρακτηρισμόν.’Εκ πάντων δέτεκμηριοϋνταιαί περί τόν ’Ισοκράτη 
μελέται τοϋ συγγραφέως, καί ή άκριβής γνώσις τών ίσοκρατείων 
λόγων, καί δή έν έκείνοις τοΐς μέρεσι τής πραγματείας, τοις μά
λιστα περί τήν άπόδειξιν τού θέματος στρεφομένοις, περιέχοντας 
πολλαί καί καλαί σκέψεις καί διασαφήσεις. Πλήν άλλ’ ομ.ως δποι 
μεταβαίνει είς τό κύριον θέμα, τά λεγόμενα ύπ’ αΰτοϋ ουδέ τό 
παράπαν πείθουσι, καί τοι μοχθοϋντος περί τήν διά μακρών εκ- 
θεσιν, τήν κατ’ έξοχήν τάς κυρίας έννοιας άπαύστως έκ νέου έν- 
τυποϋσαν. Καί περί μέν τοϋ Παναθηναϊκού διαρρήδην ό Ισοκρά
της αΰτός άποφαίνεται, ότι δ λόγος ούτος ούτε απλούς, ούτε 
κατά τόν κύριον σκοπόν φανερός καί άπροκάλυπτος είναι, έν άλ- 
λαις λέςεΆν, είναι λόγος μικτός και έσχηματισμένος (ίδ. Άπορ.
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Ίσοκρ. σ. 121). «Ά λλα  τίς ή χρεία νά ενδιατρίβω εις άπόδειξιν 
του δέματος έξ εΐκότων καί τεκμηρίων παντοδαπών, λέγει δ Κυ
πριανός, καί νά μη φέρω μάρτυρα αυτόν τον Ίσοκράτην, δςτις 
περί τό τέλος του Παναθηναϊκού έσαφηνισεν οσον ενδέχεται κα- 
θαρώς την σύνθεσιν καί οικονομίαν του λόγου ·, Οί άναγνώσται εν
θυμούνται, οτι δ Ισοκράτης έπανορθών τόν Παναθηναϊκόν μετά 
τριών η τεσσάριυν μειράκιων άπεφάσισε νά καλέση ενα των πα- 
λαιοτέρων αυτού μαθητών καί νά έρωτησν] την γνώμην του. Έλ- 
θών δ’ εκείνος καί έρωτηδείς άπηντησεν ενώπιον του διδασκάλου 
καί τών άλλων ακροατών, οτι δ έπαινος της πόλεως τών Α θη
ναίων, 8ν φαίνεται ότι έχει ύπόδεσιν δ λόγος, δεν είναι άπΛοϋς, 
άλλ’ οτι δ ’Ισοκράτης συνέταξε τόν Παναθηναϊκόν, δέλων νάλάβ·ρ 
πείραν, άν ενθυμούνται οί μαθηταί τά έν ταΤς διατριβαΐς λεγό- 
μενα, καί άν δύνανται νά έννοησωσι τόν τρόπον, καθ’ 8ν συνε- 
γράφη δ λόγος». «Δοκεΐςδέμοι ποιησασθαι τηντε παράκλησιν 
την ημετέραν καί τόν έπαινον τόν της πόλεως ούχ άπΛώς, ού- 
δ’ ώς διείλεξαι προς ημάς, άλλ’ ημών μέν πείραν λαβεΐν βουλόμε- 
νος, εΐ φιλοσοφούμεν καί μεμνήμεθα τών εν ταις διατριβαΐς Λε
γομένων, χαΐ συνιδεΐν δυνηθεΐημεν άν, δν τρόπον δ Λόγος 
τυγχάνει γεγραμμένος». Έπ’ ίσης καί δ περί της Άντιδόσεως 
κατά τόν Κυπριανόν πρός τό φαινόμενον μέν δεικνύεται δικανικός 
λόγος, πράγματι δε καί αυτός συγκαταλέγεται εις τους ¿σχη
ματισμένους Λόγους. Καί δ Πανηγυρικός ούτε απλώς επιδεικτι
κός είναι, ουτε συμβουλευτικός, άλλά τ ι έξ άμφοτέρων μικτός. 
Ως πρός το διπλούν θεμα του Πανηγυρικού, την έπιλάμπρυνσιν 

τών Αθηνών και την παρόρμησιν εις δμόνοιαν επί τώ κοινώ πρός 
τους βαρβάρους άγώνι,όρθώςπαρατηρεί δΚβ^'βθΓ οτι «δ Πανηγυ
ρικός δέον να κρινηται μητε ώς καθαρώς εγκωμιαστικός, μητε ώς 
συμδουΛευτιχός, ά τε  άμφοτέρων τών γενών μετέχων. Καί τό 
μέν συμβουΛευτιχόν θέμα εκτίθεται κυρίως έν τ·ρ 3 §, παρα- 
τεινόμενον μέχρι της 2 0  §. Εντεύθεν δ’ δ λόγος τρέπεται εις 
έπαινον τού μεγαλείου τών Αθηνών καί τών περί την Ελλάδα  
υπηρεσιών, όπως δια τούτου καταδειχθγ, ότι τ·ρ πόλει ταύτν) 
προςηκει ή ηγεμονία. Και είναι λοιπόν δ λόγος ούτος άπό της
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ειρημένης § αμέσως η εμμέσως έγκωμιαστικός τών Αθηνών* άλ
λ ’ άπό της § 13 3  υπερισχύει πάλιν τό συμβουΛευτιχόν είδος (’'ΐδ. 
Einleitung in die Reden des» Isocrates v. Rauclienstein 
p. 2 1 . κ. έ.). Πρός τούτοις όρθώς μέν εξηγεί δ Κυπριανός, 8τι οί 
ίσοκράτειοι λόγοι δέν άντιστοιχοΰσιν έν πολλοΐς πρός δν προ- 
φαίνουσι σκοπόν, ώς έν παραδείγματι καί δ πρός ΦίΛιππον, δ 
υπό την εποψιν ταύτην πλεΐστα οσα τά προςκρούοντα έμπεριέ- 
χων, πλην ά7.λ’ όμως ούδένα άποδειχτικόν Λόγον φέρει, οτι δ 
αληθινός σκοπός είναι δ δν διϊσχυρίζεται, καί οτι οί τού Ίσοκρά- 
τους λόγοι δέν άπηυθύνοντο εις εύρύτερον κύκλον, η εις τόν τού 
σχολείου. Κατά τούς περί τών τοιούτων έπαΐοντας δ ’Ισοκράτης 
έσπούδασεν ϊνα εργω σπουδαίως έπιδράσνι έπί τού σκοπού, δν 
έξυπηρετούσιν oí λόγοι αυτού, έπί τού έθνικού δηλον οτι άγώνος, 
καί έπί της παλιννοστησεως ύγιεστέρας κατας-άσεως πραγμάτιυν 
καί τάσεων έν Άθηναις. Παρά τόν πολιτικόν όμως άνδρα ου 
παύεται ών καί σοφιστής, καί έχων έπομένως έν δψει τό έαυτόν 
άναγινώσκον δημόσιον, καί την τούτου κρίσιν καί τόν θαυμασμόν. 
Παρεκτός δέ τούτου είναι καί διδάσκαλος, καί οί λόγοι αυτού 
υποδείγματα διά τούς μαθητάς αυτού. Άναγνώσται δμιος 
τών λόγων αυτού δέν ησαν μόνοι ούτοι, άλλά καθ’ ολου οί 
άνά πάσαν την Ε λλάδα τών λόγων έρασταί, καί οτι πρός τοιοΰ- 
τον σκοπόν ησαν προωρισμένοι υπό τού Ίσοκράτους οί λόγοι, άπο- 
δεικνύεται εύχερώς καί έκ της δημοσιεύσεως αύτών. Περί τού 
Πανηγυρικού λ. χ. ρητώς γνωρίζομεν, οτι δ ’Ισοκράτης έστησε 
τόν λόγον τούτον ώς πνευματικόν μνημεΐον της τε  ιδίας πατρί- 
δος καί έαυτού, ύπολαμβάνων οτι έμελλε ν’ άναγνωσθη καί 
υπό τών έπιφανεστέρων συγχρόνων εαυτού, καί ότι μ,έγαν άριθμόν 
μαθητών έμελλε νά προςελκύστρ αδτώ, τό δποϊον πράγματι καί 
έγένετο. Καί συνέβαινε μέν, ώς ει’κός, ώστε ο,τι πρός τόν ένα σκο
πόν ητο κατάλληλον, πρός τόν έτερον έφαίνετο ηττον αρμόδιον, 
καί έπομένω τώ λόγω άνωμαλίαι τινές παρατηρούνται έν τοις 
λόγοις. Ά λ λ ’ δ Κυπριανός, δ τούς ίσοκρατείους λόγους ώς καλ
λιτεχνήματα έξεταζομένους διαλύων καί άναιρών, έπιτείνει τάς 
διαφωνίας ταύτας παρά τό πρέπον, καί έμφαντικώς λίαν εΐςά-

( Ά  θ η V α ί ο υ τεΰχ. ο'και έ. Ι'τους i . )  2  ¿



γει ώς έχούσας κϋρος, αί δποΐαι ή υπό του Ίσοκράτους σκο
πίμως συνεχωροϋντο (ώς λ. χ. έν Πανηγυρικω, § 1 4  (α) 
και 187), ή είναι επουσιώδεις καί έρείδονται μόνον έπί του 
τύπου, μάλιστα δ’ επαυξάνει τόν αριθμόν δι’ ιδίων παρερμη- 
νεύσεων. Ώς έν παραδείγματι δέ ρητέον, δτι δέν είναι άντικρυς 
διαφωνία τά  υπό του Ίσοκράτους έν τώ Πανηγυρ. § 2 0  καί 9 9  
λεγόμενα (β), καθ’ ά έξ ένός μέν άποποιεϊται τής ήγεμονίας υπέρ 
των Αθηνών, έξ έτέρου δ’ έν § 1 7  άξιοι διαίρεσιν αυτής («καί 
τάς θ’ ήγεμονίας διελέσθαι») μεταξύ Αθηνών καί Σπάρτης, ώς 
έπ’ ίσης καί ή έν § 1 6 6  μέμψις περί του δτι έρίζουσιν άμοιβαίως 
περί τής ηγεμονίας άντί του άναλαβείν πόλεμον έπί τόν βασιλέα 
των Περσών* «πολύ δέ κάλλιον έκείνω περί τής βασιλείας πολε- 
μεΐν ή πρός ήμας αυτούς περί τής ήγεμονίας άμφισβητεΐν.» Δέν

(α )  «’ Εγώ δ’ ήν μή κα ί τοϋ πράγματος άξίως είπω καί τής δόξης τής 
Ιμαυτοΰ καί του χρόνου μή μόνον του περί τόν λόγον ήμΐν διατετριφό- 
τος, άλλά και συμπαντος οϋ βεβίωκα, παρακελεύομαι μηδεμίαν συγ
γνώμην έχειν, άλλα καταγελάν καί καταφρονεΐν· ούδέν γάρ δ,τι των 
τοιουτων ούκ άξιός είμι πάσχειν, εΐ'περ μηδέν των άλλων διαφόρων ουτω 
μεγάλας ποιούμαι τας δποσχέσεις.» Καί έν § 1 8 7 .  «Ου την αύτήν δέ 
τυγχάνω γνώμην εχων έν τε τω παρόντι και περι τας άρχας του λόγου. 
Τότε μέν γάρ ΐρμην άξίως δυνήσεσΟαι των πραγμάτων εΐπείν· νΰνδέ ούκ 
έφικνοΰμαι του μεγέθους αυτών, άλλα πολλά μου διαπέφευγεν ών διε- 
νοήθην.»

(δ) «  Κ α ί παυσάμενοι τής πρός ήμας αύτούς φιλονεικίας κοινή
τοΐς βαρβάροις πολεμήσωμεν, εί δέ τοΰτ’ έστιν άδύνατον, "να δηλώσω 
τούς έμποδών όντας τή  τω ν Ελλήνων ευδαιμονία και πάσι γένηται φα
νερόν, δτι καί πρότερον ή πόλις ημών δικαίως τής θαλάττης ήρξε καί 
νυν ούκ άδίκως άμφισδητεΐ τής ήγεμονίας.» Καί § 9 9 1 «Καί  τοι μελλού- 
σης στρατείας έπί τούς βαρβάρους εσεσθαι τίνας χρή την ήγεμονίαν 
έχειν ; οό τούς |ν τω προτέρφ πολέμφ μάλιστα ευδοκιμήσαντας, και 
πολλάκις μέν ίδίφ προκινδυνεύσαντας, έν δέ τοΐς κοινοΤς τών άγώνων τών  
αριστείων άξιωθέντας; ού τούς την αυτών έκλιπόντας ύπέρ τής τών ά λ 
λων σωτηρίας, καί τό τε παλαιόν οίκιστάς τών πλείστων πόλεων γενο
μένους και πάλιν αύτάς έκ τών μεγίστων συμφορών δ ιασώ σαντας; πώ ς  
δ’ ούκ &ν δεινά πάθοιμεν, εί τών κακών πλεΐστον μέρος μετασχόντες, εν 
ταΐς τιμαϊς έλαττον έχειν άξιωθεϊμεν, καί τότε προταχθέντες ύπέρ απάν
των νυν έτέροις ακολουθεΐν άναγκασθεΐμεν;»
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είναι άντίφασις λέγουσιν οί έπαίαντες, διότι καί έν τοΐς είρημένοίς 
χωρίοις ό ρήτωρ άξιοι μόνον τήν κατά θάλασσαν ήγεμονίαν, ώς 
ή του λόγου συνάφεια δήλον ποιεί* «δτι καί πρότερον ή πόλις 
ήμών δικαίως τής θαλάττης ήρξε καί νυν ουκ άδίκως άμφισβητεΐ 
τής ήγεμονίας.» Καί αϋτη έπομένως έστίν ή διαίρεσις, ήν έν § 
2 0  βούλεται. Ή δ’ έν § 16 6  μέμψις άποβλέπει φυσικω τω λόγω 
εις τούς έναντιουμένους, ήγουν εις τούς Σπαρτιάτας. Παρεκτός 
δέ τούτου κατ’ έπανάληψιν ό Κυπριανός παρηρμήνευσε χω
ρία του ρήτορος, δπως προςελκύσηται αυτόν μάρτυρα τής έαυτοϋ 
ύποθέσεως. Έν τω ηερϊ τ>")ς Αγτιδόσεως λόγο*, § 1 2  (α), ό ’Ισο
κράτης χειραγωγεί τούς έαυτοϋ άναγνώστας περί τοϋ πώς δει 
άναγινώσκειν τόν λόγον, καί παραινεί αύτοΐς ηροςέχειν τόν υοόυ 
ετι μαΛΛοΥ τοΐς Μ γεσθαι μέΛΛουσίΥ, η τοΐς ι)όη προειρημέ- 
νο ις, γ .  ε. άπανστως νά εχωσίΥ ¿υ  τω Υύ>, δτι τό καλήτερον 
έτι έρχεται, δρος προςφυώς ύπό τοϋ ρήτορος παρενειρόμενος περι 
λόγου τοσοϋτον μακροϋ καί τούτου ένεκα όχληροΰ. Ό Κυπριανός 
δμως σιγηλώς, ούτως είπείν, τίθησι λεγομένοις άντί Μγεσθαι μ ¿Μ 
Αουσι, καί δΐισχυρίζεται, δτι ό ’Ισοκράτης διά τούτου δμολογεΐ, 
οτι τά  μέρη εύρίσκονται έν άντιφάσει, καί δτι πάν μέρος καί παν 
μόριον δέον νά λαμβάνωνται καθ’ έαυτά.— Έν δέ τω Πανυγη· 
ριχω , § 98, λέγει δ ρήτωρ, δτι περί τής προκειμένης ύποθέσεως 
δέν θέλει νά είπνι, άλλά μόνον δσα ιδίως είσίν αξιόλογα καί τοΐς 
προειρημένοις όμολογούμενα. Έκ τοϋ χωρίου δέ τούτου ό Κυπρια
νός εικάζει, δτι υπάρχει τ ι  έν τω λόγω τούτω άσύμφωνον τοΐς 
ήγουμένοις. Έπ’ ίσης έν τω αύτω λόγω, § 1 6 5 , «δέδεικται γάρ, 
δταν τις πολεμή πρός άνθρώπους έκ πολλών τόπων συλλεγομέ- 
νους, δτι δει μή περιμένειν» κτέ., δπου τό όέόειχται σημαίνει

(α) Χρή δέ τούς διεξιόντας αύτον πρώτον μεν ώς ό'ντος μικτού του 
λόγου και προ; ά π ία α ς  τας υποθέσεις ταύτας γεγραμμένου ποιείσθαι τήν 
άκρόασιν, έπειτα προσέχειν τον νουν ετι μάλλον τοίς λέγεσθαι μέλλουσιν 
ή τοΤς ήδη προειρημένους* προς δέ τούτοις μή ζητείν ευθύς Ιπελθόντας δ- 
λον αύτον διελθεΓν, αλλά τοσούτον μέρος, όσον μή λυπήσει τούς παρόν- 
τας. ’Ήν γάρ έμμείνητε τούτοις, μάλλον δυνήσεσθε κατιδειν, εΓτι τυγχά-  
νομεν λεγοντες άςιον ήμών αυτών.»
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« ¿rroitrae, ¿x της πείρας ίΰ (ίχθη9 καί ούχί, ώς ό συγγρα- 
φεύς τών Απορρήτων νομίζει, « ζχω άποόείζει. » Και έπειδη 
έν τω  λόγω προηγουμένως ούδέν τοιούτου εϊδόυς άπαντα, τεκ- 
μαίρεται, οτι ό ’Ισοκράτης άναφέρεται εις προτέραν στομα
τικήν ύφήγησιν, και διά τούτου επομένως κατασημαίνει τόν 
λόγον ώς άναπόσπαστον μέρος τής στοματικές έκείνης δι
δασκαλίας. «"Ινα έξνιγν,Ο-Τ) τό όέόεικται9 λέγει ό συγγραφεύς 
(σελ. 2 10 ) , είναι άνάγκνι νά καταφύγωμεν εις τάς έξης 
τρεις υποθέσεις, η οτι δ ’Ισοκράτης κατά λάθος μ.νημονικόν 
ένόμισεν οτι έδειξε τοιούτό τ ι εις τδν Πανηγυρικόν, ή οτι άπώ- 
λετο μέρος τ ι του Πανηγυρικού, έν ώ περιείχετο ή μνημονευομένη 
άπόδειξις, ή δτιπαραπέμπει εις την προφορικήν του διδασκαλίαν.» 
Την δε τελευταίαν των υποθέσεων τούτων νομίζει ως την πιθανω- 
τάτην. Τελευταϊον δ’ ειρήσθω, οτι αί άρχαΐαι μαρτυρίαι, αΐς έπε- 
ρείδεται δ Κυπριανός, πολλά μικρόν κύρος έ'χουσι, και τό εις τους 
Βυζαντινούς λογίους άποδιδόμενον έγκώμιον, 8 ποιείται δ συγγρα
φεύς, τό ένδόσιμον έκ τού πατριάρχου Φωτίου λαβών, ού την μαρ
τυρίαν περί πολλού ποιείται, ουδέ κατά κεραίαν θά μεταβάλη την 
περί αυτών τούτων ορθήν κρίσιν των Γερμανών φιλολο'γων.

’Εντούτοιςέπαναλέγουσινοί φιλοκρινούντες, οτι, εΐ καί τό περί 
ού δ λόγος πόνημα ώς πρός τόν κύριον αυτού σκοπόν έξεταζόμε- 
νον αστοχεί, περί τό τέλος όμως συμπαρέχει καί τ ι καλόν, την 
περί της λεγομένης τέχνης τού Ίσοκράτους έξέτασιν.

’Εν Κεφαλληνία κατά μήνα Ιούλιον 18 7 2 .
Ν. ΠΕΤΡΗΣ.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Ι1ΜΑΡΤΙΙΜΕΝΙΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ 

ΕΑΛΙ1ΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ.

Όγνως-όςτης χημείας ίςορικός κ. ΦεοδινάνδοςΟ'ίφερος (Hocfcr) 
έν τή πρώτη, έκδοσει της ύπ’ αυτού πονηθείσης ιστορίας της χη
μείας, γενομένη, τω 18 4 2 , λόγον ποιούμενος περί της εποχής,
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καθ’ ην ή επιστήμη αύτη έλαβε τό όνομα τούτο, λέγει, οτι πρώ
τος ’Αλέξανδρος δ Άφροδισιεύς, ζήσας κατά την δ' μ. X . έκα- 
τονταετηρίδα, έκαμε ypr.otv της ονομασίας τούτης. ’Εξάγει δέ 
τούτο δ κύριος Οΐφερος έκ τού ύπ’ άριθ. 18 8 0  χειρογράφου, σελ. 
15 6 , τού ύπομνηματιστού τούτου τών Μετεωρολογικών τού 
Άρις·οτέλους, ευρισκομένου έν ττί βασιλική τών Παρισίων βιβλιο
θήκη. Έν τω χειρογράφω τούτω άνέγνωσεν, ώς λέγει, τάς λέξεις 
«χυϊκά όργανα», οπερ θεωρεί ’ σον τω χυμικά όργανα (α).

"Οτετό πρώτον, έν Παρισίοις διατριβών, άνέγνων τούτο, έδίς·ασα 
νά πιστεύσω, οτιήδύνατο νά ύπάρχνι λέξις «χυϊκά» ώς δ κύριος 
ΟΪφερος σημειοΓ, άτε έναντιουμένων είς την παραγωγήν ταύτην 
της λέξεως τών περί έτυμολογίας κανόνων της έλληνικης γλώσ- 
σης. "Ινα δέ πεισθώ, έζητησα ν’ άναγνώσω καί έγώ τό περί ού δ 
λόγος χειρόγραφον, έξ ού παρετήρησα έν τή πριυτηιαύτούάναγνώ- 
σει, οτι δ κύριος Οΐφερος ήμ-αρτεν, αλλα άντ’ ά'λλων άναγνούς.

Της παρ’ έμ.οΰ ορθής άναγνώσεως τού χειρογράφου ούδεμίαν 
ηθέλησα νά κάμω μέχρι τούδε χρήσιν, διότι, καί μικρόν αν έπι- 
στησ·ρ τις την προσοχήν είς τόν νούν τού κειμένου τού χειρογρά
φου καί τού Άριστοτέλους καί τού Άφροδισιέως, έννοεΐ την άκυ- 
ρολεξίαν, καί οτι, άντί της λέξεως χυΐχά9 πρέπει νάτεθή ή λέξις 
«τεχνικά», ώς άνέγνωσαν μέχρι τούδε πάντες. Ά λ λ ά  καί αύτοι 
οί μετά την έποχήν εκείνην έκδόντες τά Μετεωρολογικά του

(α) Μεταφέρομεν Ινταύθα ολόκληρον τό χωρίον τού κυρίου Οίφέρου 
δι’ δοους δεν εχουτι πρόχειρον τό σύγγραμμα·

«Dans le manuscrit grec (lu commentaire des météorologiques 
(ms. n° 1880, in 4°, de la Bibliothèque royale de Paris) il est 
question, à propos de la fusion et de la calcination, d’instruments 
c h im iq u e s  ou c h y iq u e s ,  fol. 15ο: Διά χυΐκών όργάνων 
έψομενων. . . .

Les mots χυϊκά όργανα, employés par Alexandre d’ Aphrodise, 
nous donnent en même temps la véritable clef de l’élymologie du 
mot c h i m ie, sur le quel on a tant discuté. Ce mot vient évi- 
dement de χέω (χεύω), couler, fondre. De là χυϊκά ou χυμικά όρ
γανα, «instruments c h y ï q u c s ou c h y ni i q u c s.
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Άριστοτέλους παρέτρεξαν έν σιωπή την άνά- 
γνωσιν του κυρίου Οίφέρου (α).

’Επειδή ομως δ κύριος Οιφερος έπανέλαβε τό 
αύτδ και έν τή δευτέρα έκδύσει του συγγράμ
ματος του, γενομέντ) έν έτει 18 6 6 , καί τελευ- 
ταίον έν τνί ύπ’ αυτού συγγραφείσν) 'Ιστορία 
τής φυσικής και χημείας, άποτελούσης μέρος 
της καθολικές ιστορίας τού κυρίου V. Duruy (β), 
ένύμισα χρήσιμον νά γράψω τά ολίγα ταύτα, φέ- 
ρων ωδε εις άπύδειξινπανομοιότυποντήν γραφήν 
τού ρηόέντος χειρογράφου, άντιγραφεισαν έκτοτε 
έπί διαφανούς χάρτου.

Πρδς πληρεστέραν δέ κατάληψιν των άνω- 
τέρω μεταφέρωένταύθα δλύκληρα τα χωρία τού 
Άριστοτέλους και τού ύπομνηματιστού αυτού, 

S -  . . .  ούχί οπως είναι έκδεδοριένα ϋπ’ άλλων, άλ-
Ο )  *  οπως εΰρίσκονται έν τώ ρηθέντι χειρογρά-

φω (γ).
Χωρίον τοΰ ΆριστοτέΛους’ «Ή [/.εν ουν 

κατά την έ'ψησιν λεγοριένη πέψις, τουτέστι καί 
ούδέν διαφέρει ένόργάνοιςφυσικοις και τεχνικοίς 

Α. έάντι γίγνηται* διά την αυτήν γάρ αιτίαν πάντα
’ έ'ς-αι».

X(ύρίον τοΰ ύπομνηματιστού' «Τοιαύτην 
[/.έν ουν φησίν είναι την κατά την εψησιν πέψιν* [ή 
γάρ πέψις (δ)] και έν άλλοις ουκ έν έψήσει ¡/.όνη"

<α) Météorologie d’ Arislote, par J. Barthélémy Saint-Hilaire 
membre de l’Institut. Paris, 1863. ’

(S, Histoire delà Physique et de la Chimie, nar Ferdinand 
Hœfer. Paris, 1872.

(γ) Έν τη Ικδόσει τοΰ Ideler xi κείμενον τοΰ Άριστοτέλους Ι'χει ώς
Ιξής «Ή μεν ουν κατά την έ'ψηαιν λεγομένη σήψις τοΰτ’ έ σ τ ίν  και οΰ-
Λν διαφέρει Ιν ¿ργάνοις τεχνικοις ή φυσικοις, έάν γίνηται* διά την αύ- 
την yip  αιτίαν πάντα εσται.))

(ô j 1 αυτα τα Ιν παρενθεσει εισιν άνωβι τού στίχου έν τώ χειρογράφω 
γεγραμμίνα διά μικροτέρων χαρακτήρων. '
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ουδέν δέ διαφέρειν φησίν" είτε διά τεχνικών οργάνων γένοι[το(α) 
ως ύπδ των όψοποιών" είτε διά φυσικών ώς έπί της τροφής* δπο- 
τέροος γάρ άν γίνηται, την αυτήν αιτίαν εξει" καί γάρ έπι των διά 
τεχνικών οργάνων έψομένων τδ έξω θερμδν τών έψοριένων, αίτιον 
τού έν έψομένω άορίς ο̂υ υγρού».

Έν Άθήναις, τη 16  ’Ιανουάριου 1 8 7 3 .
Σ. Δ. ΚΡΙΝΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ. 363

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓ' ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ *).

IV . Περί τών πόρων τον Πανεπιστημίου.

Οι δέ ποροι, άφ’ ών συντηρείται τδ Πανεπιστήμ,ιον και πλου
τίζονται αι τούτου συλλογαί, κ.αί ή έν αυτω διδασκαλία τών 
επιστημών παράγει τούς γνωστούς καρπούς, είσι τριών ειδών.

Ό πρώτος και κυριώτατος, ου άνευ αδύνατος ή τοΰ Πανεπι
στημίου συντηρησις, έχορηγηθη και έφέτος κατά τδ σύνηθες παρα 
τής Κυβερνήσεως διά τού προϋπολογισμού τού κράτους, άνερχύ- 
μενος εις δραχμάς 2 3 4 ,4 5 5 .

Ό δεύτερος είναι δ άπδ νέων κληροδοτημάτιυν και δωρεών 
φιλομούσων δμογενών, συμποσούμενος τδ έτος τούτο εις έκατδν 
καί πλέον χιλιάδας δραχμών. Τούτων έχορηγήθησαν ύπδ τού με
γάλου ευεργέτου τού Πανεπιστημίου, τού άρχιμανδρίτου κ. ’Ανα- 
νίου Βατοπεδινοϋ, περί τάς 7 0 ,0 0 0 , τά  δέ λοιπά παρ’ άλλων, 
όνομαζομένων έν τνί ύπδ τού Πανεπιστημίου δημοσιευθησομέννι 
λογοδοσία.

Ή τρίτη έξ ίσου τοίς ήγουμένοις ουσιώδης πρύςοδος τού Πανε
πιστημίου προέρχεται έκ τής προςοδοφόρου περιουσίας αυτού, κι

(ε) Καί τούτο είναι προστεθειμένον διά μικροτέρων χαρακτήρων.
*) Έ κ τής πρυτανικής λογοδοσίας του κ. Εύθ. Καστύρχη. Έ ν τω  γ' 

τεύχει τού ’Α θ η ν α ί ο υ  έτυπώθη τδ α# ταύτης μέρος, έν τ φ  δε δημο
σιεύεται τδ τελευταΓον. Τά λοιπά παραλείπονται διά τδ στενδν τού χ ώ 
ρου. Εύρίσκει δέ και ταύτα  ό αναγνώστης Ιν τή  λογοδοσία τούτου, ήτις  
έκδίδεται κατά τδ σύνηθες ύπδ τού Πανεπιστημίου·



νητής και ακινήτου, καί έξ εγγραφών καί διπλωμάτων τών φοι
τητών, άνελθοϋσα τό έτος τοϋτο κατά τόν απολογισμόν εις δρ.
13 8 ,0 0 0  περίπου.

JI πρόςοδος αϋτη δυνατόν ν’ αύξηθή πολύ πλέον, άν πολλά 
κτήματα, ακίνητα και κινητά, τά  όποια σήμερον μικράν ή ούδε- 
μιαν προςοδον φερουσι, κατασταΟώσι μάλλον προςοδοφόρα δι’ 
άκριβεστέρας μελέτης τοϋ πράγματος καί άνευρέσεως τών καταλ- 
λήλων πρός τοϋτο μέσων. Έπί τής έμής Πρυτανείας έγένετο περί 
τούτου ή δέουσα σκέψις καί τις απόπειρα περί τινων κτηαάτων, 
άλλ’ ή βραχύτης τοϋ χρόνου καί άλλαι κατεπείγουσαι τής υπη
ρεσίας υποθέσεις και ανεξαρτητα άπό τής Οελήσεως έμοϋ αίτια  
δεν έπήνεγκον σπουδαΐον αποτέλεσμα, όπως γείνη περί τούτου 
λόγος ένταϋΟα.

Επειδή όμως ή υπόθεσις είναι σπουδαία καί εργον ούχί μιάς 
μόνης Πρυτανείας, και ώς τοιαύτη χρήζει πολλής σκέψεως πριν 
ή προβή τις εις έκτέλεσιν, κρίνω άναγκαίον νά καταλέξω ένταϋθα 
παντα τά συνιστώντα τήν κινητήν καί ακίνητον, προςοδοφόρον 
και μη προςοδοφορον, περιουσίαν τοϋ Πανεπιστημίου, σημειών 
συγχρόνως και τινα πρόςοδον φέρει έκαστον μέρος ταύτης κα
τ ’ ενιαυτόν, καί τίςή σημερινή τούτου αξία, καθ’ άς ήδυνήθην νά 
λαοω πληροφορίας’ οπως ουτω δώσω αφορμήν μελέτης εις τούς 
κατά χρέος μεριμνώντας ύπέρ τών συμφερόντων τοϋ Πανεπιστη
μίου. Τό έργον μου τοϋτο ενδεχόμενον νά μή ήναί μήτε τέλειον 
μήτε πλήρες δια την έ'λλειψιν άκριβοΰς κτηματολογίου τοϋ Πα
νεπιστήμιου και βιβλίων ιδιαιτέρων τών κατ’ ένιαυτόν είςπρά- 
ξεων καί άναλωμάτων αύτοϋ, ένθα ήδύνατο νά εύρη τις έν 
β?αΧεΓ χρόνω πόσα άπαξ η κατ’ έτος έδαπανήθησαν έξ άρχής 
εις κτήμα τ ι ή συλλογήν επιστημονικήν ή καί είς τά  προςαρτή- 
ματα τοϋ Πανεπιστήμιου. Ά λ λ ’ δποιονδήποτε καί άν ήναι τό έρ
γον μου τοϋτο, πιστεύω νά δώση αφορμήν είς άκριβεστέρας σκέ
ψεις καί ένεργείας.

Κατ εμε πλεΐστα των κτημάτων τοϋ Πανεπιστημίου, καί μά
λιστα τών ακινήτων, άλλως διατιθέμενα, ήδύναντο νά καταστα- 
θώσι μάλλον προςοδοφόρα καί ώφελιμώτερα είς τόν σκοπόν, δ
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δνέδωρήθησαν τω Πανεπιστημίω. Πάντες οί όπωςδήποτε δωρού- 
μενοί τ ι είς τό Πανεπιστήμιον, δωροϋνται τοϋτο οπως γεινη χρή
σιμον είς τόν τοϋ καθιδρύματος τούτου σκοπόν, σωζομένης συγ
χρόνως τής μνήμης τοϋ ονόματος τών δωρητών. "Οταν όμως τό 
δωρηθέν κτήμα, αύτούσιον μένον, δέν παρέχη πρόςοδον οσην έν 
αρχή, ή παρέχη τοσαύτην οση μόλις έπαρκεΐ είς τά τής συντη- 
ρήσεως αύτοϋ έξοδα, οπερ συμβαίνει είςτινας τών οικοδομών αύ
τοϋ, τότε τό Πανεπιστήμιον, επειδή δέν έχει έξ αύτοϋ ώφέλειαν 
οσην διενοεΐτο νά χορηγήση αύτω ό διορούμενος δια τοϋ κτήμα
τός του, άλλά μόνον τήν φροντίδα τής συντηρήσεως αύτοϋ, δι- 
καιοϋται, νομίζω, νά ποιήση άλλην τοϋ κτήματος τούτου χρήσιν, 
άντικαθιστών αυτό δι’ άλλου, οπερ φέρον Εί, ισου την ονομασίαν 
τοϋ δωρητοϋ, θέλει είσθαι προςοδοφόρον. Επειδή δέ οί τρόποι 
τής διαθέσεως τοιούτων κτημάτων εισι πολλοί και διάφοροι, η 
σύνεσις τών διαχειριζομένων τά τοϋ Πανεπιστήμιου, τής ενιαυ
σίου δηλονότι Συγκλήτου αύτοϋ, δέον οσον τάχιον νά άνεύρη τόν 
καταλληλότερον, οπως καί τόν σκοπόν τών δωρητών έκπληρώση 
καί τοϋ κτήματος τήν πρόςοδον αύξηση πρός τό συμφέρον τής 
επιστημονικής τοϋ έθνους έκπαιδεύσεως, ύπερ ης συνέστη και 
συντηρείται καί εργάζεται τό Πανεπιστήμιον.

Έπί τώ σκοπώ λοιπόν τούτω σημειοϋμεν παντα τα  απατε- 
λοϋντα σήμερον τήν τοϋ Πανεπιστημίου περιουσίαν, οσα τούλά- 
χιστον έγένοντο όπωςδήποτε ήμΐν γνωστά μ έ χ ρ ι  τοϋδε.

Α'. Α κίνητος περιουσία του Πανεπιστημίου.

Είς ταύτην άνήκουσιν
Τά έν Άθήναις,

1) Τό κύριον τοϋ Πανεπιστημίου οικοδόμημα, έν ω γίνονται 
αί παραδόσεις τών μαθημάτων, υπάρχει ή εθνική βιβλιο
θήκη καί ή νομισματική συλλογή, τό φυσιογραφικόν και 
εθνογραφικόν μουσειον, ή πινακοθήκη, έπιστημονικαι τινες 
συλλογαί καί τά  γραφεία του καθιδρύματος. Εις τούτο 
έδαπανηθησαν1) μέχρι τούδε πλην τού εις την οικοδομήν

(*) Έδαπανηθησαν είς οικοδομήν τής α' πτέρυγο; κατα τόν υπό τού
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τούτου δωρηθέντος ύ λ ικ ο ΰ .....................δρ. 8 1 3 ,4 8 7 ,1 6
2) Μετά τούτουάναποσπάστως συνημμένα 

είσί διά την αυτήν χρήσιν τής διδα-
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γραμματέως του Πανεπιστημίου κ. Γ. Δοκού έν τή  Έφημερίδι τής Κυ-
βερνήσεως (1 8 4 8 , δεκεμβρίου 3 I, άριΟ. 37) δημο-
σ-.ευθέντα κατάλογον............................................................  δρ. 3 36 ,23 1 ,4 0

Είς δε την τής β' πτέρυγας κατά την λογοδοσίαν 
του κ. Σούτζου (σελ. 27) καί τον έν τή β ' λο
γοδοσία του Μ. Άποστολίδου ς* π ίνα κα   * 237 .192 ,86

Έδαπανήθησαν ετι είς τον κήπον έπ ί τής Πρυ
τανείας του κ. Κ. Κοντογόνου. .  δρ. 3 ,500

ΈπΙ τής του κ. Φιλ. Ίωάννου είς
Ισοπέδωσιν τής πλατεία ς.........» 8 ,3 8 4 ,2 0

Είς την αυτήν Ιπί τής του κ. Δ .
Στρούμπου.................................. » 15 ,173 ,13

------------------- 2 7 ,057 ,33

Ύ πδ του κ. Κ. Φρεαρίτου είς άποπεράτωσιν τής 
οικοδομής κατά την 133 οελ. του β ' μέρους
τής λογοδοσίας του.................................................... » 134 ,915 ,97

Τ πο  Εύθ. Καστόρχη διά την φυτείαν και διακό-
σμησιν τής πλατε ίας .................................................  » 38 ,067 ,60

δρ. 813 ,48 7 ,1 6

Είς τδ ποσδν τούτο δεν περιελήφθησαν και δσα 
αλλα κατα διάφορους καιρούς έδαπανήθησαν είς 
διασκευάς καί έπιδιορθώσεις τής δλης οικοδομής·

ΙΙροήλθον δέ του ποσού τούτου κατά τον κ. Φρεα- 
ριτην (εν σελ. 3 8 — 48 του β' μέρους τής λο
γοδοσίας του)

Α #. Δια την οικοδομήν τής α ' πτέρυγος 
έκ συνδρομών τής έλευθέρας

Ε λ λ ά δ ο ς .................................... δ? . 160,951,27
έκ συνδρομ. δπηκόων Ε λλήνων

κα ί ομογενών έκτος ταύτης. » 191 ,655 ,55
εκ Φ ιλελλή νω ν ......................... » 3 9 ,5 28 ,4 0

------------------  392 ,138 ,22

δρ. 8 1 3 ,4 8 7 ,1 6
σκαλίας καί τών συλλογών τά  νεωςΐ άπο- 
κτηθέντατρία διάφορα οικοδομήματα, 

α') τό νέον χημεΐον, είς ου την οι
κοδομήν μόνην έδαπανήθησαν. . » 4 9 ,5 1 1 ,8 4

β') τό νέον φυσιογραφικόν μουσειον και 
γ') ή τής άστυκλινικής οικία, είς ά 

έδαπανήθησαν δι’ άγοράνκαιδια- 
σκευάςαυτών· . · · · · · · · · · · ·  ® 18 8 ,8 8 6 ,2 0

και δ δπισθεν του χημείου άγορασθεις
έφέτος χώρος ά ν τ ι ........................  » 1 2 ,1 2 7

3) Τό πρός βορράν του πολιτ. νοσοκομείου 
πρό τετραετίας έπί τής Πρυτανείας του 
κ.Καλλιγά άγορασθέν οικόπεδο ν έκ πήχ. 
όκτακιςχιλίων περίπου, ου ή αξία νυν. . » 60 ,000

Τοολον τ9)ςάχΐν. καί μ ι  προςοϊον φεροόση; περιουσίας» 1 ,1 2 4 ,0 1 2 ,2 0
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δρ. 392 ,138 ,22
Β'. Διά την οίκοδομήν τής β ' πτέρυγος

Έ κ τής έλευθέρας'Ελλάδος. · » 119,999,61
Υπηκόων 'Ελλήνων καί ομο

γενών Ικτός ταύτης  » 63 ,737 ,18
Φ ιλελλήνω ν................................. » 10,000

---------------  193 ,736 ,79

585,875,01
Γ .  Διά την ¿ποπεράτωσιν του ολου

*0 Δ. Μπερναρδάκης εδω κε.. » 139,703,57 
Υπήκοοι 'Έ λληνες καί ομογε

νείς έκτος τής Ε λλάδος.· * 27 ,887 ,12  167 ,590,69

753,465,70^

Το έκ τού ποσού τούτου εςωΟεν 
τής Ελλάδος προελθόν 

Είναι 1) διά την α' π ίέρυγα , · 231 ,183,95
2) διά την β' πτέρυγα. » 7^ ,737,18
3) διά την άποπεράτω-

σιν τού δλου  ...........  * 167,590,69

Δρ. 472,511,82



4) Ή οικία Μανούσου αξίας δρ. G0,000 έτησ. πρόσ. 3 ,1 5 0
5) » Κατριμάτζου » » 15,000 » » 1,000
G) » Χριστοδ. ΕύΟυμ. » 50,000 » » 1,800
7) » Γ. Ψ ύμα   » 15 ,0 0 0  » » 9 0 0
8) Γΐέντε στρέμματα άγροϋ 

προς άνατολάς του πανα
θηναϊκού σταδίου  » 2 0 0

9) Δώδεκα δμοια κατά την
Κ ω λιάδα ...................... » 500

10) Τδ γ' τής ακινήτου περι
ουσίας Βαρύκα...............  8 90 ,000  » 8 3 ,000

Τδ έν Πάτραις (1)
11) Οίκόπεδον Ίωάννου Σού- 

τζου πλησίον τήςάγορδς έκ
Ι,ΟΟΟπερίπουπήχ.αξίας. δρ. 20 ,000 » » 300

δρ. 250 ,700  10,150
Τά έν 'Ρωμουνία

12) Οίκόπεδον Παπάζογλου,
ου ή αξία ......................  δρ. 35 ,000
άποΟήκαί τινες έπ’ αύτοϋ
φέρουσι κατ’έ'τος  πρόςοδον 500

13) 'Έτερον Πασπάτη συνεχό
μενον ...........................  » 2 5 ,0 0 0

14) Οίκία Καλλιφάρωφ, ένθα
τδ έλληνικδν προξενείον, 
δι’ ήν έδαπάνησε τδ Πα- 
νεπις-ήμιον διςχίλια φλω- 
ρία και άλλα πλείω οί
έκεί ομογενείς  » 50,000 1,200

_ν 300 ,700 προσόδ.^Τϊ,δ 50~

(1 ) ΕπωληΟη προ μικροί άντι δραχ. 28,800, ών ό ένιαύσιος τόκος 
Ισται οκταπλάσιος τής μέχρι τοΰδε ές αύτοΰ προερχόμενης ίτησίας προ* 
υοοου τών 300 δραχμών.
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δρ. 3 6 0 ,7 0 0  προσόδ. 1 1 ,8 5 0
15) Δύο κτήματα Τζιγανέπι 

και Καλλινέστι, ών τδ 
πέμπτον έκληροδότησε τω  
Πανεπιστημίω δ άείμνη- 
μνηστος Ίεραπόλεως Νεό
φυτος, αξία τούτου μόνου » 30 ,0 00  1 ,3 0 0

1 G) ΆποΟήκαί Ν. Μακρή έν
Βοάίλα.............................. » 12 5 ,0 0 0  9 ,000

ί  ι    1 _______________________________  > ______

όλον άκίν.χαί πρόςοίον φερούυπ; περιουσ. δρ. 51 5 ,700  προσόδ. 2 2 ,1 5 0

Β'. Κιγητη περιουσία. 
α') Χρηματική.

1 ) 3 6 3  μετοχαί τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, σημερινή αξία
έκάς-ης δρ. 3 ,000 , πασών δρ. 1 ,0 8 9 ,0 0 0

2) G18 δμολογίαι έθνικ. δα
νείου τών 28  έκατομμυρ. » 17 3 ,0 4 0

3) 13όμολ. τών G,0 0 0 ,0 0 0  » 1 ,3 00
4) 2  μετοχαί τής άτμοπλ.

έταφ ίας..........................  » 700
5) Χρήματα έν τώ ταμείω

τή 31 αΰγούστου 1 8 7 2  » 1 ,559 ,68
δρ. 1 ,2 6 5 ,5 9 9 ,6 8

β') Όφειλομένη έκ δανείων.

1) Ίωάνν. Στεφανίδου............... δρ. 4 ,300  ° τίχος άπό 4
Λ  ,ρ ~ f**19” 187°·2) Ν. Βαβαρη...........................
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3) Ίωάννου Μ άτζα....................
4) Ίωάννου Ίατρίδου...............
5) Κωνστ. Δημοπούλου.............
6) Βασιλείου Λάκωνος...............
7) Σταματίου Γκιών.................

2 ,500
250

1 ,300
500
600

3 ,362  
• · · ■ — — ■■ ■
1 2 ,8 1 2



8) Στεφάνου Στεφανοπούλου . · .  » 1 ,0 0 0
9) Άνανίου Βατοπεδινοϋ  Μ 4 ,500

10) Καθηγητών έκ προκαταβολής
μισθού..................................  » 1 ,8 2 2 ,5 0

δρ. 2 0 ,13 4 ,5 0

γ'; Καθυστερουμένη.

1) Παρά τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας τά είς 
αποστολήν τοϋ κ. Όρφανιδου εις Πετρου- 
πολιν...........................................................δρ.

2) Παρά τοϋ αύτοϋ τό ένοίκιον τής άστυκλινικής 
άπό σεπτεμβρίου 18 7 1  μέχρι τέλους
1 8 7 2 ........................................................ »

3) Παρά τών κληρ. έπισκ. Οίτύλου Προκοπίου »
4) » » Θεοδώρητου Μαρμαρά . . »
5) Παρά τοϋ προξένου τής 'Ελλάδος έν Βου- 

κουρεστιω τό ένοίκιον τής έκεΐ οικίας τοϋ
παρελθόντος έτους..............  δρ. 1 ,200
καί τά  διά τοϋ 'Υπουργείου
τών ’Εξωτερικών υπό τοϋ αύ
τοϋ σταλέντα έξ εισπράξεων 
τοϋ Πανεπιστημίου καί μή λη- 
φθέντα  .......... .. » 1 ,0 0 0  »

6) Παρά τοϋ κ. Α. Βουσάκη τά  έκ τής ζη
μίας χημείου, ά έλαβεν ούτος παρά τής 
Κυβερνήσεως............................................... δρ.

7) Καθυςερούμενον ένοίκιον αποθηκών έν Βου- 
κουρεστίω................................................... »

8) ’Αθανασίου Κοντοϋ έν Σύρω υπόλοιπον έκ 
πωλήσεως οικίας περίπου........................  »

δρ.
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» 1 2 , 8 1 2

2 ,5 8 0 ,9 5

3 ,200
1 2 5
500

2,200

2 2 5

500

200
9 ,5 3 0 ,9 5

δ*) Κληροδοτήματα καί δωρήματα **τ'ί/Ιβυτό/

■πρόςοδον φ/ροντα.

1) Τό τοϋ Εύαγγέλη Ζάππα έξ 10 0  φλωρίων
καισαρικών...............................   δρ, 1 ,3 2 0

2) » » Θεοδώρου Πέτρου έκ ΙΙαξών έκ 6
όμοίων............................................. η 00

3) » » Σ. Δ. Ζερβοϋ....................................  » 1 2 0
4) » » ’Αναστασίου 1'ζούφλη έκ 1 ,0 0 0

άργυρών ρουβλίων...........................  » 4 ,0 0 0
5) » » ΙΙαρασκευά Νικολάου έν ΙΙετρου-

πόλει έκ 10 ,0 0 0  ρβλ. ών ό τόκος
κατ’ έν ιαυτόν................................. » 1 ,0 0 0

ΤΟΥ ΙΙΛΙΝΕΙΙΙΣΤΙΙΙΜΙΟΓ· Μ \

6) » » Φραγκοϋς (Κομνηνοΰ) Έμ. Κων
σταντίνου έκ φρ. 5 0 0 , κ α τ’ έτος 
άπό τοϋ 1 8 6 9 — 7 3 .....................

ο  Κληροδ οτήματα Ιπίδικα, προςδοκώμενα καί αβέβαια.

1) Τό τοϋ Τζηροπούλου έν Τριπόλει δρ. 10 ,0 0 0
2) » » Λιμπερακοπούλου έν Καρυταίνη. » 1 0 ,0 0 0
3) » » Γρηγορίου Σωτήρη έν Κάίρω. . . .  » 2 ,2 5 0
4) » » Κωνσταντ. Βρυζάκη έν Άθήναις » 2 .0 0 0
5) » » Κιάρας Ά ντ . Γκώτου έν Πειραιεΐ » 2 0 0
6) » » Κλεάνθους έν Τ ήνω .....................  »
7) » » Γεωργίου Λασσάνη έν Ά θήναις. »
8) » » Ίωάννου Χριστοφόρου Βείτζηνού

έν Ό δησσω .................................  «
9) » » Κοτζάμ πουΐκη έν ΓΙρούσσυι . »

10) » )> Φραγκοϋς Κομνηνοΰ έν ΛΙανσούμα
/̂)ς Λ.ιγο7»το^« · · · · · · · · · · « ·  ''

1 1)  » ΐ) Σπ. Βαλέττα ή -ακελλαριου ¿ν
Ψν1(0 · ΙΟΙ Μ

12) » η Κο,νστ. Αυξεντιάδου, άποβι«)Λ*\-
τος έν ΙΙέστη τής Ουγγαρίας, έκ
2,000 φιορινίων.................  . . .



13) Το του Ίωάννου Γεωργίου Κανούζη ή
Στρούμπου, άποβιώσαντοςένΣύρω

14) » » ΠλάτωνοςΠετρίδουένΚεφαλληνία

Γ*. 'ΕπιστηιιονιχαΙ συ.ΙΛογαί·

α'. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου και νομισματική συλλογή1), 
β'. Συλλογαί των φυσικών καί ιατρικών επιστημών,

I

1) τής πειραματικής φυσικής, 7) τής φυσιολογίας,
2) » » χημείας, 8) » άνατομίας,
3) » φαρμακευτικής » 9) » παθολογικής ανατομίας,
4) » ζωολογίας, 10) » χειρουργικής,
5) » ορυκτολογίας, 1 1 )  » έγχειριστικής,
6) » φυτολογίας, 12) » φαρμακολογίας.

Άρχαί συλλογής παλαιοντολογικής καί εθνογραφικής. 
Βιβλιοθήκη φυσιογραφικοΰ μουσείου.
Φαρμακεΐον άστυκλινικής.
Άρχαί πινακοθήκες.
Σκεύη καί έπιπλα γραφείου, Πρυτανείου καί μεγάλες αίθουσες 

Πανεπιστεμίου καί άλλα.

γ'. ΠροςαρτήματαΠανεπις-ημίου, εις ά τοΰτο χορηγεί βοήθειας,

'Οφθαλμιατρείου, Πολιτικόν νοσοκομείου,
Άστυκλινική, Βοτανικός κήπος,
Μαιευτήριον, Μουσείον άρχαιολογικής έταιρίας.
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(1) Καί εις συμπλήρωσιν τής Ικ δωρεών το πλεΐστον γενομένης νομι
σματικής συλλογής δαπαν^ τό Πανεπιστήμιου άπό τίνος χρόνου ου μικρά 
ποσά. Τό 18 6 5  έπι τής Πρυτανείας του κ. Μ. Βεν.ζέλου (βλέπε λογο
δοσίαν τούτου έν σελ. 58) ήγόρασε την τών Ίονίων νήσων συλλογήν 
παρά του κ. Π. Λάμπρου άντι 2 5 ,0 0 0  δραχμών, χορηγήσαντος αύτάς  
του έν Πετρουπόλει φιλομούσου ομογενούς κ. Αλεξάνδρου Μουρούζη. 
’Έκτοτε δέ δίδει κα τ ’ έτος και τό Π ανεπιστήμιον εις αγοράν σπανίων 
και μή υπαρχόντων εντή  συλλογή νομισμάτων περί τάς χ ιλ ίας δραχμάς.

λ.ί πρώται άρχαί τών επιστημονικών του Πανεπιστεμίου συλ
λογών προέρχονται άπό δωρεών τών πλουσίων όμογενών καί φι
λελλήνων επιστημόνων άνδρών. Ούτω συνέστε τό άστεροσκοπεΐον 
(δαπάναις μόνου τοΰ αοίδιμου Γ. Σινα), τό οφθαλμιατρείου, ή 
φυσιογραφική συλλογή, ή τής πειραματικής φυσικής, ή τής άνα
τομίας καί άλλαι, ώς μαρτυροΰσιν αί τών πρώτων Πρυτάνεων 
λογοδοσίας οΤον τοΰ κ. 'Ράλλη (έν σελ. 14) καί άλλων. Ά λ -  
λ ’ ευθυς έξ άρχής καί ή Κυβέρνησις αιτήσει τών αρμοδίων καθη
γητών κατέβαλλε τό άναγκαιον χρηματικόν ποσόν πρός πλουτι
σμόν τών συλλογών τούτων, ώς βλέπομεν έν τή  λογοδοσία τοΰ 
Κωστή (σελ. 6), πρυτανεύσαντος τό 1 8 4 1  — 18 4 2 , ότε καί 
κατάλ.ογοι τών έν έκάστη συλλογή υπαρχόντων συνετάχθησαν, 
ώςαύτως καί έπί Άργυροπούλου κατά τά έν τή λογοδοσία τού
του έν σελ. 3 6  είρημένα.

Ά λ λ ά  καί εφεξής, έν οσω τό Πανεπιστήμιου δέν εΤχεν ιδίαν 
περιουσίαν, ή Κυβέρνησις έξηκολούθει να χορηγή κατ’ έτος τό 
άναγκαιον χρηματικόν ποσόν πρός πλουτισμόν τών έπιστημονι- 
κών συλλνογών. ’Εντεύθεν δ Άογυρόπουλος έν τή πρυτανική αυ
τού λογοδοσία τό 1 8 5 2  λέγει (έν σελ. 32), δτι ή Κυβέρνησις 
δίδει ενδεκα καθηγηταΐς τά  πρός συμπλήρωσιν τών συλλογών 
αναγκαία χρήματα (πρβ. καί Κοντογόνου σελ. 17). Καί γενικώς 
ειπείν αί έκ μέρους τής Κυβερνήσεως διδόμ,εναι αύται χορηγία: 
υπέρ τών συλλογών καί άλλων αναγκών τοΰ Πανεπιστημίου έπαυ
σαν μόλις πρό τινων ετών, οτε τό Πανεπιστήμιον ήδύνατο έκ τών 
ιδίων πόρων νά συντηρή καί πλουτίζω τάς έαυτοΰ συλλογάς, χο- 
ρηγούσης τής Κυβερνήσεως τους τών καθηγητών μόνον μισθούς.

Ά λ λ ά  καί πρό τούτου τό Πανεπιστήμιον, καθ’ οσον ηΰξανεν 
ή έκ δωρεών καί κληροδοτημάτων ιδία αΰτοΰ περιουσία καί ή έξ 
αυτής έτησία πρόςοδος, έδαπάνα έξ αυτής είτε τακτικώς κατ’ έ'- 
τος είτε εκτάκτως ου μικρά ποσά πρός συμπλήρωσιν τών συλ
λογών. Ούτως άπό τοΰ 18 5 8 , δτε παρεχωρήθη εις αυτό παρά 
τής εταιρίας ή φυσιογραφική συλλογή, άνέλαβε τό Πανεπιστήμιον 
τήν δαπάνην ταύτης, ήτις έπί τής Πρυτανείας τοΰ κ. Πάλλνι 
(βλ. σελ. 1 0 6  λογοδοσίας τούτου) άνήρχετο μέχρι τέλους τοΰ
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1 8 ΰ 0  είς δραγ. 3 1 ,0 0 0 , ή του επομένου έτους εις 1 2 ,3 5 9 ,λϋ  
κατ’ ’Ασωπίου γ' λογοδ. σελ. 24 . Τδ έκτοτε δέ κατ’ έτος εις 
αυτήν δαπανώμενον ποσδν είναι πλέον τών δεκακιςχιλίων δραχ
μών" ώστε εις ταύτην μόνην τ η ν  συλλογήν έχει δαπανήσει τδ 
ΙΙανεπιστήμιον έξ ιδίων πλέον τών 13 0 ,0 0 0  δραχμών μέχρι σή
μερον* άλλας τοσαύτας εις τάς λοιπάς συλλογάς.

Ά πδ πολλών ήδη ετών χορηγεί τδ ΙΙανεπιστήμιον και εις τά  
προςαρτήματα αΰτοΰ, οιον εις τήν άστυκ λινίκην, ητις εν αρχή μεν 
συνετηρεΐτο δαπάναις τής Κυβερνήσεως, άπό τινων δ’ ετών του 
Πανεπιστημίου, χορηγοΰντος εις αυτήν κατ’ έτος διά φάρμακα 
καί άλλα αυτής άναλώματα περί τάς πεντακισχιλίας δραχμάς. 
Έτέρας πεντακιςγιλίας κατ’ έτος εις τδ πολιτικόν νοσοκομεΐον 
διά τάς έν αυτώ ασκήσεις τών φοιτττών τής ιατρικής, 1 0 0 0  ή 
15 0 0  εις τό οφθαλμιατρείου, άλλας χιλίας εις τήν αρχαιολογικήν 
έταιρίαν προς αγοράν αρχαιοτήτων, καί άλλα αλλαχού* πάντα 
όμως προς έμψύχωσιν τής έπιστήμης και εις βοήθειαν τής υπερ 
ταύτης γινόμενης διδασκαλίας.

Τά υπέρ τούτων ύπδ του Πανεπιστημίου δαπανηΟέντα ποσά 
άπδ του 18 6 4 , δτε εΐςήχΟη νέα λογιστική τώξις είς τά οικονο
μικά τούτου, μέχρι σήμερον είσί τά έξής, άπερ έξήχθησαν έκ τών 
λογιστικών τουτου βιβλίων*
1) Εις προμήθειαν βιβλίων καί δετικά αυτών άπδ

τοΰ 1 8 6 4 — 7 2  .......................................δρ. 6 7 ,8 6 1 ,8 0
2) )) έξοδα διδασκαλίας τών 4 σχολών . . . .  » 2 3 ,9 1 5 ,2 6
3) » άγοράν οργάνων τών 4 σχολών άπδ τοΰ

1 8 6 7 — 7 2  ................................ *  » 5 4 ,6 9 5
4) » Φυτολογικήν συλλογήν άπδ τοΰ 1 8 6 8 — 72 »  1 1 ,6 9 4 ,4 5
5) » άςυκλινικήν φάρμακα καί άλλα 1 8 6 7 — 7 2 »  2 6 ,5 8 7 ,10
6) » νοσοκομεΐον άπδ τοΰ 1 8 6 5 — 7 2   » 3 7 ,0 0 0
7) » αρχαιολογικήν εταιρίαν δμ  » 9 ,000
8) » οφθαλμιατρείου 1 8 6 8 — 7 2   » 4 ,50 0

2 3 5 ,2 15 ,6 1
’Επειδή κατά τάείρημένα ή τοΰ Πανεπιστημίου βιβλιοθήκη καί 

ή νομισματική συλλογή καί τδ άς-εροσκοπεΐον καί άπασαι έν γένει
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αί έπιστημονικαί συλλογαί συνέστησαν τδ πλεΐστον έκ δωρεών 
Ελλήνων καί Φιλελλήνων καί δσημέραι έκ τούτων πλουτίζονται-, 
άδυνατοΰμεν νά όρίσωμεν τήν σημερινήν αυτών αξίαν εις δρα/- 
μάς, καθόσον μάλιστα τινα ουδέ εις έκτίμησιν υπάγονται, οιον 
χειρόγραφα, βιβλία σπάνια, νομίσματα καί άλλα πολύτιμα πράγ
ματα* διϊσχυριζόμενοι δμως δτι τδ Πανεπιστήμιον έδαπάνησεν 
είς αύτάς έξ ίδίων μέχρι τοΰδε υπέρ τδ ήμισυ εκατομμύριου, νο̂  
μίζομεν δτι δέν άπομακρυνόμεθα τής αλήθειας.

'Όθεν προςθέτοντες πάντα τά  ποσά ταΰτα, άνευρίσκομεν δτι 
σύμπασα ή τοΰ Πανεπιστημίου περιουσία συνίσταται σήμερον"
1) ’Εκ τής κτηματικής καί μή προςοδοφόρου. δρ. 1 ,1 2 4 ,0 1 2 ,2 0  

» » » προςοδοφόρου..............» 5 1 5 ,7 0 0

1^ 639,712,20
2) Έκ τής χρηματικής. . . δρ. 1 ,2 6 5 ,5 9 9 ,6 8  

όφειλομένων έκ δανείων » 2 0 ,13 4 ,5 0
καθυστερουμένων » 9 ,530 ,95

1 ,2 9 5 ,2 6 5 ,13
Έκ ταύτης άφαιοουαένου 
τού είς την έΟνικ. Τράπε
ζαν ανοικτού λ/στ,ού 
όφειλοαένου ποσού έπί της 
Πρυτανείας τού κ. Βου~
σακη ·  ..............   ύρ, 6 9 ,3 73 ,80
καί τού τ*/;ς έ[Λ*?(ς   » 2 3 ,9 7 6 8 0

9 3 ,3 5 0 ,6 0  ύπολ. 1 , 2 0 1 , 1 1 4 , 5 3

Τδ υλον τής κτημ. καί χρηματ. περιουσίας είναι 2 ,840 ,826 )73

Τδ σύνολον τής κινητής καί ακινήτου περιουσίας ταύτης τοΰ 
Πανεπιστήμιου, άνερχόμενον κατά τήν γενομένην έκτίμησιν έίς 
3 και ήμισυ περίπου έκατομμύρια δραχμάς, μετά τών είς τήν 
βιβλιοθήκην καί τάς συλλογάς αύτοΰ δαπανηθεισών' ΰπδ τούτου, 
εις ά όεον νά προστεθώσι και άλλα τοσαΰτα τών μή είς έκτίμησιν 
ύπαγομένων βιβλίων καί χειρογράφων καί νομισμάτων καί'συλ
λογών επιστημονικών, προέρχεται έκ δωρεών καί κληροδότημά*
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των των απανταχού τής ύφηλίου δ|Λογενών καί φίλων τϊίς Ε λ λ ά 
δος ξένων καί έκ χορηγημάτων την έλληνικής Κυβερνήσεως.

Έ κ των έν τη λογοδοσία ταύτη  καί έν τα ις των προκατόχων 
μου είρημένων δύναται νά κρίνη δ αναγνώστης δπόσον ευλαβής 
χρήσις τής ίεράς περιουσίας τού Πανεπιστημίου γίνεται παρά 
τής διαχειριζομένης αυτήν ακαδημαϊκής Συγκλήτου, καί δπόσον 
εδικαιούτο δ κ. Θ. Όρφανίδης νά έκφωνήση έν τή  λογοδοσία του 
(σελ. 71), μετά την δήλωσιν των υπέρ τής διδασκαλίας καί τής 
επιστήμης έπί τής Πρυτανείας του γενομένων δαπανών, τους άξιο-
σημειιυτους τούτους λόγους'

« ’ΐδού, ώ γενναιόδωροι ίδρυταί τού Πανεπιστημίου, ιδού, ώ- 
»φιλόμουσοι Μπερναρδάκαι καί Σίναι καί Κασσαβέται καί Ίωνίδαι
3)καί πάσα ή σεπτή χορεία των ευεργετών τού πανελληνίου τού- 
)) του διδακτηρίου, ιδού, ποίαν χρήσιν ποιούμεν των εύεργετημά- 
33τωνσας>3.

Τοιαύτα καί τοσαύτά εϊσι τά  έπί τής ΛΓ' Πρυτανείας πρα- 
γθέντα καί γενόμενα έν τώ  Πανεπιστημίω. 'Όσα τούτων άνήκου- 
σιν εις τήν ένέργειαν τής Πρυτανείας, δύναται αύτη νά όμολογήση 
σήμερον παρρησία, οτι συμπράκτορα πρόθυμον έν πασιν έ'χουσα 
τήν ακαδημαϊκήν Σύγκλητον, έξετέλεσε μετά τής δυνατής αυτή 
ακρίβειας καί εύλαβείας, οπως μηδέ κατ’ έλάχιστον έξ ολ ιγω 
ρίας ύποστή τδ Πανεπιστήμιου ζημίαν ή βλάβην τινά. Ύ π ’ δψιν 
έ'/ουσα τδ τού Πανεπιστημίου μόνον συμφέρον, ούδέν παρέλειψεν, 
όπερ δπωςδήποτε ήδύνατο νά συντελέση υπέρ τούτου' ούδέν έ'πρα- 
ξεν έναντίον αυτού. Παρελείφθησαν όμως ή καί άτελώς έξετελέ- 
σθησαν έκεϊνα μόνον, εις ών τήν έκτέλεσιν καί έξακρίβωσιν ούτε 
δ /ρόνος τής Πρυτανείας ούτε ή προσωπική τού Πρυτάνεως μόνου 
ένέργεια έζήρκει. Ταύτα δ ’ είσί γνωστά τοις έκ τού πλησίον γ ι-  
νώσκουσι καί έπισταμενως έξετάζουσι τά  τού Πανεπιστημίου.

Έ κ δέ τής γενομένης συνοπτικής έκθέσεως τής προςοδοφόρου 
περιουσίας τόύ Πανεπιστημίου, κινητής καί ακινήτου, καί τής 
ένιαυσίας προςόδου αύτής, γίνεται ώςαύτιυς δήλον, οτι οσον αύτη 
καί άν ήναι μεγάλη, καί δσον άν διά συντονωτέρας έπιμελείας
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αύξηθή, πολύ ετ ι υπολείπεται τού κα τ ’ έτος δαπανωμένου ποσού 
εις τήν συντήρησιν τού πανδιδακτηρίου τούτου' διότι αί μέν ένι- 
αύσιαι τούτου τακτικαί δαπάναι άνέρχονται εις τεσσαράκοντα 
μ,υριάδας δραχμάς, ών τάς είκοσιπέντε παρέχει ή Κυβέρνησις, τάς 
δέ δεκαπέντε οί τού Πανεπιστημίου ένιαύσιοι πόροι. Διδ απαι
τε ίτα ι κεφάλαιον προςοδοφόρον πέντε έως έξ εκατομμυρίων, ί'να 
δίδνι τόκον, οσος άρκεΐ εις τάς ένιαυσίας τούτου τακτικάς δαπά- 
νας. Ά λ λ ’ ούδείς φόβος. ’Έχει τδ έλληνικδν έθνος πολλούς έ'τι 
Πλατυγένεις καί Μπερναρδάκας καί Ά νανίας. Αυτή ή τού γένους 
φιλομάθεια καί ή τής Κυβερνήσεως καί Βουλής έλευθεριότης, ή'τις 
μ,έχρι τούδε κατέβαλε περί τά  όκτώ έκατομμύρια πρδς συντή- 
ρησιν, καί εις τδ μέλλον ουδέποτε έγκαταλείψει τδν έθνικδν τού
τον οίκον τής έπιστήμης.

Περί δέ τών λοιπών δυνάμεθα μετά τού αυτού θάρρους νά δμο- 
λογήσωμεν, ούτε τά  άλλότρια καί άπόντα άτόπως έκθειάζοντες, 
ούτε τά  ήμέτερα καί παρόντα εύλόγως ψέγοντες, οτι τδ Πανε
πιστήμιου ήμών, συγκρινόμενον πρός τινα τής έσπερίας καί βο
ρείου Ευρώπης Πανεπιστήμια, βεβαίως είναι υποδεέστερον' π α 
ραβαλλόμενου πάλιν πρδς πολλά ταύτης, καί μάλιστα γειτονικά 
ήμών, άναμφιλέκτως δέν είναι τδ έσχατον. Όμολογουμένως οσαι 
έπιστήμαι διδάσκονται παρ’ ήμΐν, διδάσκονται κατά τήν νεω- 
τάτην έμφάνισιν αυτών. Πάσα πρόοδος καί νέα άνακάλυψις έν 
αύταϊς γίνετα ι άμέσως γνωστή τοΐς ήμετέροις καθηγηταΐς καί 
προθυμότατα μεταδίδεται τοΐς φοιτηταΐς ήμών, διότι πάντες οί 
καθηγηταί έχουσι τά  μέσα τού κοινωνεΐν πρδς τούς έπιστήμονας 
πασών τών σοφών τής Ευρώπης γλωσσών. "Αν δέ καί τινιυν στε- 
ρώνται, ά διά χρημάτων δυνατδν ν’ άποκτηθώσι, τδ Πανεπιστή- 
μιον χορηγεί τά  πρδς άπόκτησιν τούτων μέσα δσον οί πόροι αυ
τού συγχωρούσι' διότι καί άναγνωστήριον έπιστημονικών συγ
γραμμάτων πλουσιώτατον έχει καί πάντα  τά  νέα τής έπιστήμης 
προϊόντα ά'μα τή έμφανίσει αυτών προςκτάται 1). Χάρις εις τήν

(1) ΆνάγνωΟι τά δπο του κ. *Ηρ. Μητσοπούλου έν τή  πρυτανική λο
γοδοσία του άπδ σελ. 1 9 — 2 0  ^ηθέντα περί δαπάνης γενομένης τδ .1.86i



«/'(./.ερον εύκολον των εθνών κοινωνίαν καί εις τήν διά τούτο τα - 
χεΐαν μετάδοσιν επιστημονικών γνώσεων, πάσα νέα έν ταύταις 
άνακάλυψις έρχεται αυτόκλητος, ούτως είπεΐν, καί κρούει τάς 
θύρας παντός έπιστήμονος καί λογιου’ μόνον δ έκ προαιρέσεως 
κωφεύων καί μή έγρηγορών δεν ανοίγει την θύραν ϊνα δεχθή τά 
δώρα της φιλοπόνου. διανοίας τών απανταχού τής γης έπιστημό- 
νιυν άνδρών.

Ύπολειπόμεθα ¡¿όνον έν έκείνοις, ά ή σμικρότης τού έθνους καί 
ή τών αρχόντων ¿κηδεία δεν συγχωρεΐ νά έχωμεν, καί ά πολλών 
συνάμα άνδρών επιστημόνων σύμπραςις καί πληθύς λογίων, είς 
την μελέτην καί καλλιέργειαν τών γραμμάτων ασχολούμενων, 
ήδύνατο νά παράσχν) τοΐς ήμετέροις.

Ή τού Πανεπισκημίου καί τών Γυμνασίοον σύστασις διέδωκεν 
¿ναντιρρήτως είς τδ έθνος τά τής παιδείας αγαθά. Πανταχοΰ ύ- 
πάρχουσι νύν ουκ ευάριθμοι ειδήμονες τής λαοσώου τέχνης τού 
’Ασκληπιού, τής Θέμιδος λειτουργοί, καί τών μουσών θιασώται, 
ίσως δε καί πλείονες τού δέοντος. Πανταχού σχεδόν ή νέα ηλι
κία γινώσκει τά  πρώτα γράμματα, καί δ τών σχολείων καί τών 
είς αυτά φοιτώντων αριθμός δσημέραι αυξάνει, ώστε έν τούτοις 
ουδόλως ύπολειπόμεθα άλλων. Πάντιυν δέ τούτων πηγή καί α ίτία 
είναι ή τού έθνους φιλομάθεια, ήν προκαλεΐ καί τρέφει ή τού πα 
ρελθόντος λαμπρότης καί εύκλεια, καί υποκαίει ή σωτηρία καί 
ύπαρςις άπαραμίλλων μνημείων τής έςόχαυ διανοίας τών ήμετέ- 
ρων προγόνων.

Ά λ λ ’ ή έκ τής φιλομαθείας ταύτης μεταδοθεϊσα είς τό έθνος 
μέχρι τούδε παιδεία, συγχωρηθήτω είπεΐν, διά την μή σκόπιμον 
διεύθυνσιν ταύτης κατά τάς τελευταίας μάλιστα δεκαετηρίδας 
μετεδόθη κατ’ επιφάνειαν μάλλον ή κατά βάθος. Έν τή νεωτέρα 
ήμών γενεά ύπάρχουσι πλειστοι πεπαιδευμένοι ιατροί, νομικοί καί 
λοιποί, ά λλ ’ ευάριθμοι έν τούτοις αληθώς έπιστήμονες. Τήν έλ- 
λειψιν ταύτην αισθάνεται ούχί σπανίως τό Πανεπιστήμιον, δσά-
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πρός πλουτισμόν τής βιβλιοθήκη; τοΰ Πανεπιστημίου, προς σύστασιν 
Αναγνωστηρίου και πλουτισμόν τών Επιστημονικών συλλογών.

κις μάλιστα κενωθή έδρα τις αρχαίου καθηγητού καί μάλιστα ές 
εκείνων τών επιστημών, αΐτινες δεν φέρουσι πλούτον διά τής πρα
κτικής αυτών άσκήσεως.

Ουδείς δύναται ν’ άρνηθή οτι καί νοΰς καί φιλοπονία υπάρχει 
παρ’ ήμΐν, ά λλ ’ αύτη καταναλίσκεται ώς έπί τό πολύ πρός άπό- 
κτησιν γνοόσειον χρησίμων έν τώ  βίω είς πορισμόν τών πρός τό 
ζήν. Τούτου ένεκα άπό τής ίδρύσεως τού Πανεπιστημίου πλη - 
ρούνται τά  τής νομικής καί ιατρικής άκροατήρια φοιτητών. Κα
τ ’ έτος έξέρχονται εκατοντάδες διδακτόριον καί προλυτών άπό 
τών δύο τούτων σχολών. Ά λ λ ά  τούτων ολίγοι καθ’ ήμετέραν 
τουλάχιστον άντίληψιν έγκύπτουσι καί ύστερον είς τήν θεωρητι
κήν σπουδήν τής επιστήμης έξ άγάπης πρός ταύτην ούτως, όπως 
άναδειχθώσι δι’ ένδελεχούς καί σκοπίμου μελέτης κρείττονες έαυ- 
τών καί άξιώτεροι τών ίδίων διδασκάλου1).

Περί τών δύο άλλων σχολών, τής θεολογικής καί φιλοσοφικής, 
δεν δυνάμεθα νά είπωμεν τά  αυτά, διότι αύται άπό τής ίδρύσεως 
τού Πανεπιστημίου δεν έσχον πολλούς τούς άκροατάς, τό μέν 
διά τήν φύσιν τών θεολογικών καί φιλοσοφικών έπιστημών, ών ή 
πρακτική άσκησις παρ’ ήμΐν άδύνατον νά ήναι μεγάλη, τό δέ διά 
τήν έν αύταΐς έλλειψιν τών άναγκαίων καθηγητών. Έν καιρω τής 
συστάσεως τού Πανεπιστημίου, έπειδή ύπήρχον ούκ ολίγοι νο
μικοί καί ιατροί, έλήφθησαν έκ τούτων οί άναγκαΐοι καί συνεπλη- 
ρώθη εύθύς ή νομική καί ιατρική σχολή, ώστε οί είς αύτάς φοι- 
τώντες νέοι ήδύναντο πλήρη τον κύκλον τώ ν μαθημάτων αυτών 
ν ’ άκούωσι. Τό αύτό όμως δεν ήτο δυνατόν νά γείντι καί είς τάς 
δύο άλλας σχολ.άς δι’ έλλειψιν επιστημόνων άνδρών. 'Όσοι λοι

(1)  Τούτο ηύχήΟη προ Ετών πολλών Επί τής β Πρυτανείας του ό μ α 
καρίτης Ά σώ πιος Εν τή λογοδοσία του σελ. 52

« Γά έργα τής πρεσβυτέρας γενεάς είναι ήδη περ'ι τά τέλη και άρ- 
χονται τά τής νεωτέρας, ήτις αντί νά Επικρίνη αΰστηρώς, πολλάκις αδί
κως και έαυτή προςέτι ού συμιρερόντως, είναι καιρός νά συλλογισθή οτι 
καί Εν τοΐς πράγμασι καί Εν τοΐς γρα’μμασι διαδεχόμενη τήν πρώην, 
ούχί κατά τό πρε’πον καί δίκαιον μόνον, άλλά καί κατά χρίο<ς, πρέπει νά 
ν<>ιν ν-είττων καί τοΰτο εΤναι παντό; άλτΟινοΰ "Ι7λλ.ηνο', Ε·'κάοδιθς ευχή».

ΤΟ ϊ ΓΙΑΝΕΠΙΣΓΙ1ΜΙΟΥ. 3 7 9



πόν ΐούτων ύπήρχον τότε πρόχειροι, 'Έλληνες καί Γερμανό?, ελη- 
φθησαν καί εκ τών ένόντων συνεκροτήθησαν αι σχολαι αύταε. 
Ά λλά  τό λυπηρόν im καί ύστερον ουδεμία φραντίς ελήφθη πρός 
παρασκευήν καθηγητών ικανών νά δεδάσκωσι πλήρη τόν κύκλον 
τών θεολογικών καί φιλοσοφικών επιστημών. Διό καί τότε καί 
ύστερον έπί μακρόν χρόνον έμενον ατελείς, ολίγα δ’ έτη είσίν 
άφ’ οτου συνεπληρώθη δ αριθμός τών απολύτως αναγκαίων κα
θηγητών 1) πρδς διδασκαλίαν τών κυριωτάτων επιστημών έκά- 
στης αυτών. Τούτου ένεκα οί επιστημονικοί καρποί τούτων μό
λις νυν αρχίζουν νά φαίνωνται. Έδέησε νά παρέλθωσιν είκοσι και 
πέντε έτη άπδ της ίδρύσεως του Πανεπιστημίου, ¿να άποκτήστ*. 
•ή θεολογική σχολή δεύτερον καί τρίτον καθηγητήν, πράγματι 
άφωσιωμέναν εις την μελέτην καί διδασκαλίαν της θεολογίας. 
’Ισάριθμα καί πλείονα έτη έδει νά παρέλθωσιν, ινα άποκτησνι ή 
φιλοσοφική σχολή ολίγους τινάς καθηγητάς τών φυσικών, τών μα

f l )  Ά π δ  αυτής τής ίδρύσεως του Πανεπιστημίου ήτο έλλιπής καί 
αυτή ή τής έλληνικής φιλολογίας διδασκαλία* διότι |ν έλλείψει σπου
δαίων έλληνιστών ήρμήνευεν ο τής Αρχαιολογίας καθηγητής Λουδοβί
κος Τόσσιος, ο Γερμανός, Παυσανίαν καί Αριστοφάνη, μέχρις ου τδ 
1 8 1 3  έκλήθη έκ Κέρκυρας ό Άσώπιος, δςτίς μόνος ή μεθ* ένδς άλλου 
εφδρεν δλον τδ βάρος τής έλληνικής φιλολογίας μέχρι του 18 6 0 , οτ· 
Αποδοθεισών αύτώ  ίσοδίως δι’ ειδικού νόμου πασών τών τής καθηγεσίας 
προνομιών, μισθώντ* καί τιμών, κατέπαυσε τάς παραδόσεις του, μείναν- 
τος μόνου καθηγητού τής έλληνικής φιλολογίας του κ. 'Ρουσσοπούλου. 
(Βλέπε πρυτανικής λογοδοσίας του κ. Β. ΟΙκονομίδου σελ. 7). Ή δέ τής 
λατινικής φιλολογίας διδασκαλία Ιπαυσεν έπί τρία έτη, άπδ του 1 8 4 3  
• 4 6 ,  δι* έλλειψιν καθηγητου.

*Η γενική Ιστορία μόλις ήρχισε να διδάσκηται όπδ του μακαρίτου Μα- 
νούσου άπδ του 1 8 4 3 — 4858* τελιυτήσαντος δέ τούτου τδ 4858 , έ'παυσε 
πάλιν έπί τινα έτη* εΐτα άνετέθη ή διδασκαλία ταύτης τ φ  κ. Δ. Βερ- 
ναρδάκη, τούτου δέ απελθόντος, επαυσε πάλιν ή διδασκαλία ταύτης έπί 
μακρόν χρόνον.

Τής μαθηματικής υπήρχεν εις μόνον καθηγητής μέχρι του 1 8 5 0 ,  οτε 
διωρίσθη καί δεύτερος ό κ. Ίω . Παπαδάκης. (Βλέπε λογοδοσίαν του κ .  
Φιλίππου Ίωάννου έπί τής β' αυτού Πρυτανείας σελ. 13). Τής δέ ζωο
λογίας καί ¿ρυκτολογίας υπάρχει μέχρι τούδε εις μόνον καθηγητής, ό κ.
Κητβόπουλος.
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θηματικών καί άλλων τινών άναγκαιοτάτων εις τήν έν τ φ  Πανε- 
πιστημίω διδασκαλίαν τών έπιστημών τούτων. Έ τι καί νυν στε
ρείται ούκ ολίγων άλλων. ’Εν πολλαΐς σπουδαιοτάταις έπιστή- 
μαις εχομεν μόνον ένα καθηγητήν, ώστε τούτου έκλιπόντος, 
Κύριος οίδε πόσους ένιαυτούς θά σιγα ή έδρα τούτου, οπωςγπολ- 
λάκις δυστυχώς έλάβομεν τούτου πείραν, καί ή έλληνική νεολαία 
θά άναμέννι μέχρις ού άναφανή άλλος νά διδάξγι αυτήν. Καί διά 
τ ί τούτο ; Μη δεν υπάρχει νους καί μέσα ν’ άποκτήσωμεν εντός 
ολίγων έτών οσους άν θέλωμεν έπιστήμονας; νΑλλοτε έδει ν’ ά- 
νεύρνι τις τάς επιστημονικά; άληθείας καί νά μόρφωση αύτός τήν 
επιστήμην* νυν αρκε? ν’ άπέλθη δ θέλων δπου αύτη διδάσκεται 
τελεία, καί διδαχθείς νά μεταβιβάση αυτήν δπου βούλεται. Μη 
δεν δα πανώνται είς υποτροφίας κατ’ έτος έκατοντάδες χιλιάδων 
υπέρ τής παιδείας έκ τών χρημάτων τού δημοσίου ταμείου καί 
τών κληροδοτημάτων; Μη οι τού Πανεπιστημίου πρυτάνεις δεν 
ειπον καί δεν έγραψαν οτι μέρος τών υποτροφιών τούτων δέον νά 
χορηγήται διά διαγωνισμού τοΐς άρίστοις καί θέλουσι νά διδα-

Ή  βοτανική διδάσκεται δπό ιδίου καθηγητου άπδ τού 18 5 0 ,  δτεκατά  
πρώτον διωρίσθη ταύτης καθηγητής ό κ, θ .  Όρφανίδης.

Ή  θεολογική σχολή ειχεν άπ’ άρχής τής Ιδρύσεως τού Πανεπιστημίου 
δύο μόνον καθηγητάς, τον κ. Κοντογόνην καί τον άοίδιμον Μισαήλ Ά π ο -  
στολίδην, τούτου δέ τδ 4 8 5 2  προχειρισθέντος Αρχιεπισκόπου Πατρών, 
εμεινε μόνος ό κ. Κοντογόνης, φέρων δλον τδ βάρος τής θιολογικής 
σχολής έπί πολλά έτη. (Βλέπε τήν Ανωτέρω μνημονευθεισαν λογοδοσίαν 
τού κ. Φιλίππου Ίωάννου, σελ. 1 3 ) .  Τδ 1 8 5 8  κατά πρώτον διωρίσθη 
καί 6 ' καθηγητής ό νυν Αρχιπρεσβύτερος κ. 'Ρομπότης, διδαχθείς έν *Ρωσ- 
σία καί Γερμανίφ θεολογίαν ώς όπότροφος τής Κυβερνήσεως. Έδέησε 
προηγουμένως νά μείνη είς μόνος τής θεολογίας καθηγητής έν τφΠ ανε-  
πιστημ ίφ , καί τότε νά πέμψωσι κατά πρώτον υποτρόφους είς τήν βόρειον 
Ευρώπην ινα σπουδΑσωσι θεολογίαν 1 "Αξιόν δέ σημειώσεως είναι δτι 
πάντες οί νύν διδάσκοντες θεολογίαν έν τώ  Πανεπιστημίψ, πλήν τού κ. 
Κοντογόνου καί Καλογερα, κα ί πάντες σχεδδν οί νύν τής φιλολογίας καί 
τών μαθηματικών έπιστημών οί καθηγηταί Ιδιδάχθησαν τάς έπιστήμας  
ταύτας ώς υπότροφοι τής Κυβερνήσεως. 'Ώστε, &ν δεν έμερίμνα όπως· 
δήποτε καί περί τούτων ή τότε Κυβέρνησις, άδηλον Stv θά είχε νύν τδ 
Πανεπιστήμιον τοσούτους καθηγητάς τών έπιστημών τούτων.
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χθώσιν έπιστήμας, ών τό Πανεπιστήμιον έχει απόλυτον ανάγκην 
διά τή,ν επί τά κρείττω πρόοδον αύτού τε και τής επιστήμης 
παρ’ ήμΐν ; ’Επί δεκαετηρίδας1 έλέγοντο ταύτα ένώπιον των δυ- 
ναμένων κατά νόμον νά έκτελέσωσιν αύτά, άλλα μόλις πρό τριε
τίας κατιυρθωσε μετά πολλάς παρακλήσεις και προτροπάς ή του 
Πανεπιστημίου Πρυτανεία νά πείσν) ους εδει ν’ άποστείλωσι διά 
διαγωνισμού έκλεχθέντα ένα, ϊνα διδαχθ?) επιστήμην έθνικωτά- 
την καί άναγκαιοτάτην προς αληθή έκτίμησιν καί έρμηνείαν των 
προγονικών κειμηλίων, επιστήμην ην οΰδείς των έχόντουν τά μέσα 
θέλει νά διδαχθ/ί, διότι δεν παρέχει άφθονα κέρδη2). Άπεπειράθη 
καί ή τελευταία Πρυτανεία, ώς αλλαχού ειρηται, νάπράξν] τόαύτό. 
Έπεισεν υπουργόν καί υπουργικόν συμβούλιον νά χορηγήσωσιν έκ 
των τόκων των κληροδοτημάτιον τό άναγκαιον ποσόν, ϊνα έκλέξνι 
τό Πανεπιστήμιον διά διαγωνισμού πέντε έκ των διδακτόρων 
του και πέμψν) εις την βόρειον Ευρώπην προς τελειοτέραν έκπαί- 
δευσιν εις φυσικάς έπιστήμας καί άλλας άναγκαιοτάτας τω Πανε
πιστήμιο». Έξεδόθη τό περί τούτου υπουργικόν έγγραφον, προςε- 
κλήθη τό Πανεπιστήμιον νά όνομάση τάς έπιστήμας καί νά συν- 
τάξνι τον κανονισμόν τού διαγωνισμού καί νά όρίσν] τάς υποχρεώ
σεις των έκλεχθησομένων. Πάντα ταύτα ταχέως καί προθυμότατα 
έςετελέσθησαν ύπό της ακαδημαϊκής Συγκλήτου, καί ή Πρυτανεία 
εγκαίρως ΰπέβαλεν εϊς την έπικύρωσιν τού Υπουργείου τής Παι

(1) Ά νάγνω θι τά περί τούτου ^ηθένταυκό τού μακαρίτου Γ. Μαύρο· 
κορδάτου Ιν αελ. 8  τής πρυτανικης λογοδοσίας, τά υπό του κ. Φιλίππου 
Ίο)άννου Ιν σελ. 8, τά τού Ο’ικονομίδου Ιν σελ. 6, τά του κ. ΙΙάλλη Ιν 
σελ. 10 καί τά Οπό τοΰ κ. Μητσοπούλου Ιν σελ. 9.

(2 )  Βλέπε πρυτανικην λογοδοσίαν τοΰ κ. Θ. Όρφανίδου Ιν σελ. 68. 
Μι λύπην σημειοΰμεν νυν, δτε ή λογοδοσία αύτη δημοσιεύεται, ότι καί 
τούτου ή υποτροφία κατηργνίΟη προ μικρού, καί ό υπότροφος ούτος !γ*  
κατελείφΟη Ιν τή αλλοδαπή Ιν μέσω των σπουδών του άνευ άρτου, εναν
τίον μάλιστα τών Ιγγράφων Οποχρεώσεων, εις άς ούτος ΰπεοληθη Οπό 
τής Κυώ-ρνησεω; καί αύτη Οπ’ Ικείνου χάριν τής υποτροφίας του, λόγω 
οτι οι Ιν Έλλα'δι πολυπληθείς υπότροφοι έκατέρου φύλου κατέφαγον καί 
το εις αυτόν κατα συνθήκην Οπό τής Κυοερνησεως διδόμενον χρηματικόν 
ποσόν !

δείας. ’Αλλά παρήλθον μήνες πολλοί έκτοτε καί . . . . .  ακόμη 
περιμένεται ή κύρωσις τούτων* διότι έν τω  μεταξύ λόγοι διοι
κητικοί καί άλλοι γνωστοί κατέφαγον τούς τόκους τών κληροδο
τημάτων καί τ ι πλέον.

Πάντεςγινώσκομεν ότι χρήματα πρόςτοιούτους σκοπούς πολλά 
έ'χομεν, καί έ'τι πλείονα δυνάμεΟα νά εύρωμεν. Πάντες ώςαύτως 
έ'χομεν γνώσιν καί συνείδησιν τών άναγκαιούντων ήμιν. Ά λ λ ’ ού- 
δείς τών δυναμένων ένεργήσαι έχει τήν ισχυράν Οέλησιν, εκποδών 
ποιούμενος τά προςπίπτοντα κωλύματα, νά πράξγι ό,τι τό αλη
θές τής παιδείας συμφέρον απαιτεί καί ή τής πατρίδας εύκλεια 
έπιτάσσει. Αιατί δέ τούτο; διότι . . . πολλά εισι δυστυχώς τά  
διότι, καί τό χείριστον, διότι δεν θέλομεν νά καταστήσωμεν μό
νιμον καί πεφωτισμένων Κυβέρντ,σιν, εϊ καί αύτοκυβερνώμεθα πεν- 
τήκοντα καί έ'χομεν Πανεπιστήμιον τριάκοντα πέντε έτη.

Άποπερατούντες ενταύθα τήν πρυτανικήν ημών λογοδοσίαν, 
έκφέρομεν έν τέλει θερμοτάτην ευχήν καί παράκλησιν προς τήν 
παρούσαν Κυβέρνησιν, όπως ύπ’ όψιν λαμβάνουσα οσας ήμεΐς τε 
καί οί πρό ημών Πρυτάνεις έδήλωσαν έλλείψεις, σπεύσν] εϊς θε
ραπείαν έκείνων τουλάχιστον, άς νομίζει σπουδαίας καί κατεπει- 
γούσας εϊς ταχεϊαν ρύθμισιν τών μή καλώς έχόντων έν τώ Πανε
πιστήμιο» πρός έπαινον καί δόξαν έαυτής καί προς τιμήν τού ελ
ληνικού ονόματος.
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ΑΓΙΟΑΕΙΞΙΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΑΟΥ (*).

Έν τοις σωζομένοις βιβλίοις τών στοιχείων τής Γεωμετρίας 
τού Εύκλείδου ύπάρχουσιν έξ αιτήματα, ών Ιν τό έξής:

Εάν· εις όνο ευθείας εύθεΐά τ ις  έι.ιπίπΐουσα τάς έ/ζός

('*) Έ κ ίυσ ις  I. G. C. Neide, 1823 ,  Ιν Ά λλη.



xal επί τά αυτά μέρη γωνίας δύο ορθών έΛάσσονας Jtoifjy 
( ήτήσθω) έχθαΛΛομένας rdc δύο ευθείας έπ' άπειρον συμ - 
πίπτειν άΛΛήΛαις έφ â  μέρη είσϊν αί τών δύο ορθών έΛάσ
α ον ες γω νία ι.

Πιθανώτερόν έστιν οτι κατέταξεν αυτό έν τοΐς αίτήμασιν ό 
Ευκλείδης μή έχων ολως άπόδειξιν αυτού ή έχων μέν άπόδειξιν, 
άλλ’ άνάρμοστον έν τω πρώτω μάλιστα βιβλίω τής Γεωμετρίας 
αυτού.

Μαθηματικοί δέ μετ’ αυτόν τών μέν άλλων αιτημάτων τινά 
μετεποίησαν είς θεωρήματα, έπινοήσαντες αυτών αποδείξεις, άρ- 
μοζούσας έν τοΐς στοιχείοις τής Γεωμετρίας, τού δέ προκειμένου 
έπροσπάθησαν μέν νά εύρωσί τινα, καί έδημοσίευσαν άλλος άλλην 
μέχρι τούδε, άλλ’ ούδεμία ϊσχυσε νά τύχη τής γενικής επιδοκι
μασίας τών μαθηματικών* ώστ’ επικρατεί είσέτι τό αίτημα τού 
Ευκλείδου.

Πρό τινων δ’ ετών ασχολούμενος είς τήν εκδοσιν τής ύπό τού 
Βλαγχήτου μεταπεποιημένης στοιχειώδους Γεωμετρίας τού Λε- 
γένδρου, μεταπεφρασμένης είς τήν τωρινήν ήμών γλώσσαν, -¿θέ
λησα και εγω νά δοκιμάσω αν ήδυνάμην νά έπινοήσω άπόδειξιν 
τινα. Καί εύρον μέν ήν κατεχώρισα έν τή τότε έκδόσει τής προει
ρημένης Γεωμετρίας άντί τού αιτήματος τού Εΰκλείδου, 8 είχεν 
ο Βλαγχήτης, άλλ’ όποιαν γνώμην έχει έκαστος ιδίως τών πα
ρ’ ήμΐν ειδημόνων καί ικανών νά κρίνωσι περί αύτής, ακαδημίας 
παρ’ ήμΐν μήπω συστηθείσης, άγνοώ.

Μετα δε ταύτα έπενόησα άλλην άπόδειξιν, ήν νομίζω πολύ 
προτιμοτέραν έκεινης, και κατ’ αυτήν τώρα διδάσκω τούς μαθη
τής τού ενταύθα Β' γυμνασίου. ’Επειδή δ’ ενδεχόμενον νά (//ή 
προφθάσω είς νέαν εκδοσιν στοιχείων Γεωμετρίας νά καταχωρίσω 
αυτήν, έκρινα δχι περιττήν τήν δημοσίευσιν αύτής διά τού « Α 
θηναίου », εύρών πρόθυμον τήν διεύθυνσιν αύτού είς τούτο. Καί 
έαν μεν κριθή προτιμοτέρα τών μέχρι τούδε γνιοστών είτε ύπό 
τών παρ’ ήμΐν ειδημόνων είτε καί ύπ’ άλλογενών, θά ήναι ικανή 
εύαρεστησις εις εμέ, ούχι δέ αδιάφορος είς τό ελληνικόν έθνος ή 
μικρά αύτη τελειοποιησις τής επιστήμης. ’Εάν δέ άποτύχη, έστω
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είς μνημόσυνον αιώνιον τής ματαίας ένασχολήσεως καί έμοΰ ως 
καί πολλών άλλων τών πρό έμού. Έν μόνον δέ θερμώς παρακαλώ 
τούς ειδήμονας Έλληνας, νά μή βαρυνθώσιν όλίγην ώραν νά δα- 
πανήσωσιν είς τήν άνάγνωσιν τών έπομένων, καί νά ευάρεστη- 
θώσι νά μοι είπωσιν είλικρινώς τήν γνώμην αυτών είτε κατ’ ίδιαν 
είτε δημοσίως* καί θά γνωρίζιυ αύτοΐς μεγάλην τήν χάριν.

ΘΕΩΡΗΜΛ ΠΡΩΤΟΧ.

’Ε άν είς δύο ευθείας ευθεία έμπίπτουσα τάς έναΛΛάζ έ ν  
τός γω νίας ΐσας ποιη (η  αν θέΛη τ ις , rdc έντός xal έπI τά  
αυτά μέρη γωνίας δυσίν όρθαΐς Ισας ποιή), πάσα άΛΛη ευ
θεία έμπίπτ ουσα είς αν τάς η τέμνουσα αν τάς ποιήσει ΐσας 
τάς έναΛΛάζ έντός γω νίας ( ι) δυσιν όρθαΐς ΐσας τάς έντός 
xal επί τά αυτά μέρη).

α\ ’Έστωσαν αί δύο εύθεΐαι ΑΒ, ΓΔ κάθετοι έπί τήν τρίτην 
ΕΖ, ώστε αί εναλλάξ έντός γωνίαι ΑΕΖ, ΕΖΔ νά ώσιν ίσαι ώς 
όρθαί. Πάσα άλλη ευθεία ΙΙΘ άγομένη άπό οίουδήποτε σημείου II 
τής Α.Β κάθετος έπί τήν ΓΔ λέγω ότι έσται κάθετος καί έπί τήν 
ΑΒ, καί δή οτι αί έναλλάξ έντός γωνίαι A ΙΙΘ, ΗΘΔ έ'σονται 
ίσαι (Σχ. ΐ).

Αιότι αν ή γωνία ΑΙ1Θ μή ή ορθή καί ίση τή ΙΙΘΑ, έσται ή 
οςβ&α η α[Αολεια.

’Έστω πρώτον ή ΑΙΙΘ γωνία όξεΐα. Ά πό τού ποδός Θ τής 
έπί τήν ΓΔ καθέτου ΙΙΘ άγω έπί τήν ΑΒ κάθετον, ής ή θέσις 
δήλον (ις·' θεώρ. Ευκλείδου) ότι έσται μεταξύ τής ΗΘ καί τής 
ΕΖ, τής γωνίας ΑΙΊΘ ύποτεθείσης οξείας, έστω δέ Θ1 αύτη ή κά
θετος. Παρατηρώ τώρα οτι ή κάθετος αύτη έπί τήν ΑΒ ποιεί 
όξεΐαν γωνίαν μετά τής ΓΑ, τήνΓΘΙ, μέρος ούσαν τής ορθής ΓΘΙΙ, 
ώς ύπετέθη καί ή ΗΘ.

Έάν δέ καί άπό τού ποδός Ί τής έπί τήν ΑΒ καθέτου ΘΙ άξω- 
μεν κάθετον έπί τήν ΓΔ, τήν ΙΚ, καί αύτη ή κάθετος έπί τήν 
ΓΔ ποιήσει μετά τής ΑΒ όξεΐαν γωνίαν, τήν ΑΙΚ, μέρος ούσαν 
τής ορθής ΑΙΘ, ώς καί ή ΙΙΘ. Καί άν ούτως έξακολουθήσώμεν ε
π ’ άπειρον άγοντες καθέτους έπί τήν έτέραν τών ευθειών ΑΒ, Γ&
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άπό τού ττο̂ ός έκάστην τής πρό αύτής καθέτου, δήλον ήδη έκ 
των προειρημένων οτι έκάστη αύτών κάθετος ούσα έττί τήν έτέ- 
ραν των ευθειών ΑΒ, ΓΔ ποιήσει μετά τής άλλης όξεΐαν γωνίαν, 
ώς ύπετέθη ή Π®.

Ά λ λ ’ αί επί την έτέραν ευθείαν αύται κάθετοι, όξεΐαν δέ γω
νίαν μετά της άλλης ποιούσαι, επ’ άπειρον τοιαύται προβαίνου- 
σαι προσεγγίζουσι βαθμηδόν τή ευθεία ΕΖ, ούδεμία δέ αυτών 
ταύτισθησεται τή ΕΖ, διότι έκάστη αύτών έπί την έτέραν μόνον 
έστί κάθετος, ή δέ ΕΖ έστί κοινή έπί τάς δυο κάθετος. Μία τις 
άρα αύτών άναγκαίως τμήσει την ΕΖ κατά τ ι Ω αύτης σημεΐον, 
καί έ'σονται άρα άπό του σημείου τούτου έπί την αύτην ευθείαν, 
την ΑΒ η την ΓΔ, δύο κάθετοι, οπερ άτοπον. 'ΐΐ ύπόθεσις άρα 
οτι ή γωνία ΑΙ1® έστίν όξεΐα, άγουσα εις άτοπον, άπαράδεκτός ές-ιν.

'Υποθέτω έπειτα την γωνίαν Α11Θ άμβλεΐαν (Σχ. 2). "Αγω 
πάλιν κάθετον έπί την ΑΒ, άλλ ’ άπό τού σημείου αύτης II, ούχί 
άπό τού Θ. Ούσης δέ αμβλείας της γωνίας Α.ΙΙΘ, ή κάθετος αΰτη 
εσται οϊα η III, συμπεσείται δέ τη ΓΔ κατά τ ι σημεΐον αύτης 
τών μεταξύ τού Ζ καί τού Θ. Ειδεμή, συμπεσείται άναγκαίως 
τή ΕΖ κατά τ ι σημεΐον αύτης Ω καί έ'σονται απ’ αύτου έπί τήν 
ΑΒ δύο κάθετοι ΩΙΙ καί ΩΕ, οπερ άτοπον εύθύς έξ αρχής άνα- 
δεικνύμενον. Παρατηρώ δέ καί ένταύθα οτι ή έπί τήν ΑΒ κάθε
τος III μετά τής ΓΔ ποιήσει άμβλεΐαν γωνίαν, τήνΓΙΙΙ (ις·' Οεώρ. 
Εύκλείδου), ώς ή II®.

’Εάν δέ καί άπό τού I άξωμεν έπί τήν ΓΔ κάθετον, ήτις έσται 
οια ή ΙΚ, και άπό τού Κ άξωμεν έπί τήν ΑΒ κάθετον καί ούτως 
εφεξής επ’ άπειρον, δ ήλον ήδη ότι έκάστη τούτων κάθετος ουσα 
έπι την έτεραν τών ΑΒ, ΓΔ ποιήσει μετά τής άλλης άμβλεΐαν 
γωνίαν, ώς ή II®.

Ά λ λ ’ αί κάθετοι αύται βαθμηδόν προσεγγίξουσι τη ΕΖ, ού* 
δεμια δε αύτων ταύτισθήσεται τή ΕΖ, τή κοινή καθέτω έπί τάς 
δύο ευθείας ΑΒ, ΓΔ. Μία αύτών άρα τμήσει άναγκαίως τήν ΕΖ, 
και εσονται αρα άπό τού τομής σημείου έπί τήν αυτήν εύθείαν, 
τήν ΑΒ ή τήν ΓΔ, δύο κάθετοι, οπερ άτοπον. Καί ή ύπόθεσις 
άρα ότι η γωνία Α.ΗΘ έστίν αμβλεία ψευδής έστιν. 'Υπολείπεται
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άρα ότι ή ΑΙ1Θ γωνία έστίν όρθή, καί δή καί οτι ή 11® ή κάθε
τος έπί τήν ΓΔ κάθετός έστι καί έπί τήν ΑΒ.

'Εάν cipa όνο εύθεΐαι ώσι κάθετοι έπί την αύτην ευθείαr f 
πάσα άΑ.Ιη επί την έτέραν κάθετος έσται καί έπι την ά.ΙΑην 
κάθετος ( * ) .

β'. ’Έστωσαν δύο εύθεΐαι ΑΒ, ΓΔ, εις άς όπωςδήποτε έμπί- 
πτουσα εύθεΐα, ή ΕΖ, νά ποιή τάς έναλλάξ έντός γωνίας ΑΕΖ, 
ΕΖΔ ΐσας. Πάσα άλλη εύθεΐα έμπίπτουσα ή τέμνουσα, οϊα ή 110, 
ποιήσει τάς έναλλάξ έντός γωνίας ϊσας, ήτοι ΑΙ1®=Ι1©Δ (ς·/. 3).

Πρώτον άπό τού μέσου τής ΕΖ σημείου Π άχθήτω κάθετος 
έπί τήν ΓΔ ή ΠΑ καί έκβληθήτω μέχρι τού Μ σημείου τής ΑΒ. 
Τά γινόμενα τρίγωνα ΠΖΑ, ΠΕΜ, έχοντα έκ κατασκευής ϊσας 
τάς πλευράς ΠΖ, ΠΕ, τάς κατά κορυφήν γωνίας ΖΠΛ, ΕΠΜ ϊσας, 
ϊσας δέ καί τάς δεδομένας έναλλάξ έντός ΓΙΖΔ, ΠΕΜ, εϊσίν ίσα. 
' I I  γωνία ΠΜΕ άρα έστίν ϊση τή ΠΑΖ. Ά λ λ ’ αύτη έστίν όρθή" 
όρθή άρα έστί καί ή ΠΜΕ. Αί δύο άρα εύθεΐαι ΑΒ, ΓΔ κάθετοί 
εισιν έπί τήν ΛΜ' καί πάσα άλλη άρα κάθετος εύθεΐα έπί τήν 
έτέραν τούτων κάθετός έστι καί έπί τήν άλλην, ώς ήδη έδείχθη.

’ Εστω τώρα εύθεΐα έμπίπτουσα ή II® καί τέμνουσα ή ΙΚ, ήτις 
τέμνει τήν μέν ΑΒ κατά τό II, τήν δέ ΓΔ κατά τό ®. Άχθήτω  
άπό τού μέσου τής 11® σημείου Π κάθετος έπί τήν ΓΔ, ήτις έκ- 
βαλλομένη έσται κάθετος καί έπί τήν ΑΒ.

Τά ορθογώνια τρίγωνα ΠΟ®, ΠΝΙ1 έχοντα έκ κατασκευής 
ΠΘ=1ΙΙ1 καί τάς κατά κορυφήν γωνίας ϊσας ίσα έστί’ καί δή καί 
γωνία ΠΘΟ=τή ΠΙ1Ν. Α.Ε έναλλάξ έντός άρα γωνίαι είσίν ισαι 
Ο. Ε. Δ.

'Ε άν cipa εις όΰο ευθείας ευθεία έμπίπτουσα κτΑ.
Π ο ρ ί σ μ α τ α.

α'. ’Εάν δύο εύθεΐαι διά τρίτης τεμνόμεναι ποιώσι τάς έναλ-

\* ¡  Τούτου άπλώς τε καί ακριβώς καί σαφώς άποδειχθίντος, ό είδή- 
μων γιγνώακει ή ο η οτι πάντα τά έ£ήί, ώς ευαπόδεικτα jo. I χ ο *. καί του 
αιτήματος του Εύκλείδου, περιττόν νά έκΟέαω. ’Έ στωαα ι δε μόνον, "να 
εις ε/α^τον άνχγνώττην δείξωσι πώς π:οοαίνω μ ί/p'· καί αυτού του a’ - 
τήμ.χτος.
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λάξ εντός γωνίας ΐσας, ποιήσουσι και τάς εναλλάξ έκτος ίσας, 
ώς ϊσας ταίς ίσαις εναλλάξ έντός κατά κορυφήν ούσαις, και τάς 
εντός εκτός και έπί τάαύτά  μέρη ίσας,ώς ϊσας τήέτέρα εναλλάξ 

εντός.
β'. ’Εάν δύο εύθείαι ΑΒ, ΓΑ ωσιν έπί τρίτον, την ΕΖ, κάθε

τοι, πάσα άλλη ΗΘ κάθετος έπί την έτέραν, ήτις άπεδείχθη ήδη 
κάθετος και επί την άλλην, έσται ίση τή ΕΖ (Σχ. 4).

Διότι έπιζευχθείσης τής IIΖ, τά  ορθογώνια τρίγωνα ΕΖΗ, ΙΙΖΘ 
ίσα έστιν, δπερ δήλον- αί άπέναντι άρα των ίσων γωνιών ΗΖΘ, 
ΖΙ1Ε, των εναλλάξ εντός, πλευραί ΗΘ, ΕΖ εισίν ϊσαι.

γ'. Τό άθροισμα των τριών γωνιών παντός τριγώνου ΑΒΓ δυ-
σίν όρθαις ίσον έστί (Σχ. 5).

Διότι από τής κορυφής Α τής γωνίας ΒΑΓ άχθείσης τής ευ
θείας ΕΔ, ώστε νά ωσιν αί εναλλάξ εντός γωνίαι ΕΑΒ, ΑΒΓ ίσαι, 
επειδή καί αί εναλλάξ εντός γωνίαι ΔΑΓ, ΑΓΒ έ'σονται ίσαι, τών 
τριών γωνιών τού τριγώνου τό άθροισμα ίσον έσται τού αθροί
σματος τών τριών εφεξής γωνιών ΕΑΒ, ΒΑΓ, ΔΑΓ. ’Αλλά τού
των τό άθροισμα δυσίν όρθαις ίσον έστί* καί τό τών τριών γω
νιών άρα παντός τριγώνου τό άθροισμα δυσίν όρθαις ίσον έστί, κτλ.

ΘΕΩΡΗΜΑ ΛΕΤΤΕΡΟΝ.

Ά πό σημείου Α έχτός ευθείας, της ΒΓ , δοθέντος δυνα
τόν· εύθεϊαν παρά.Ι.ΙηΙον τη Β Γ  άγαγεΐν, μ ία ν  δε μόνην

(Σχ· ®)·
Άχθήτω άπό τού δοθέντος σημείου Α κάθετος μέν έπί την 

ΒΓ ή ΑΕ, κάθετος δ’ έπί την ΑΕ ή ΑΔ’ ή ΑΔ έσται παράλληλος 
τνί ΒΓ.

Διότι καθέτων έπί την ΑΕ ούσών τών ΑΔ, ΒΓ πάσα κάθετος 
ΖΗ έπί την ΒΓ άπό σημείου Ζ τής ΑΔ κάθετος έσται καί έπί 
την ΑΔ, πασαι δέ αυται αί κάθετοι ίσαιάλλήλαις έ'σονται. ’Επειδή 
δέ αί ίσαι αύται κάθετοι παριστώσι τήν άπ’ άλλήλων άπόστασιν 
τών σημείων τών δύο ευθειών, αί εύθείαι αύται ίσον άπ’ άλλήλων 
έφ’ ολην αυτών τήν έκτασιν άφίστανται. Ή ευθεία άρα ΑΔ μη
δαμού τή ΒΓ συμπίπτουσα παράλληλος αυτή έστίν.
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Πάσα ύε άλλη ευθεία ΑΖ άπό τού Α άγομένη καί έπ’ άπειρον 
έκβαλλομένη συμπεσείται τή ΒΓ (*) (Σχ. 7).

Ληφθήτωσαν τής ΑΖ άπό τού Α μέρη ίσα, όσονδη'ποτε δέ με
γάλα, τά AH, II©, ©I κτλ. έπ’ άπειρον, άπό δέ τών σημείων II, 
©, I κτλ. άχθήτωσαν κάθετοι μέν έπί τήν ΒΓ αί HK, ©Λ, ΙΜ 
κτλ., κάθετοι δε έπί τήν ΑΕ, ών ή μ.έν άπό τού II συμπεσείται 
τή ΑΕ μεταξύ Α καί Ε (τής γωνίας ΖΑΕ οξείας ούσης), οΐα ή 
ΙΙΝ, ή δέ άπό τού © συμπεσείται τή ΑΕ μεταξύ Ν καί Ε, οία ή 
©i' διότι ει συνέπιπτε τή ΑΕ άλλ,οθί που, έτεμνεν αν τήν κά
θετον ΙΙΝ ή τήν ΒΓ, καί άπό τού σημείου τής τομής ήσαν αν 
δύο κάθετοι έπί τήν ΑΕ, οπερ άτοπον. Ή δέ άπό τού I κάθετος 
δήλον ήδη οτι έσται οία ή ΙΟ, καί ούτως εφεξής έπ’ άπειρον.

’Έστι μετά ταύτα ίδείν
Πρώτον μέν οτι ή 1ΙΚ ίση ούσα τή ΝΕ (β' πόρισμα) έλάσσων 

έστι τής ΑΕ, ή δε ©Α ίση ουσα τή ΞΕ έλάσσων έστί τή τε ΑΕ 
και τή ΝΕ, η δέ ΙΜ ελασσων και τής ©Λ, καί ούτιυς έφεξής. 
’Επειδή αρα τά τής ΑΖ σημεία βαθμηδόν προσεγγίζουσι τή ΒΓ, 
έν τ ι αυτής σημείον ταύτισθήσεται σημείω τινί τής ΒΓ, καί ή ΖΑ 
συμπεσείται τή ΒΓ.

’Έπειτα, οπερ προτιμότερον, έπειδή αί κάθετοι έπί τήν ΑΕ, 
αί ΙΙΝ, ©Ξ, ΙΟ κτλ. βαθμηδόν προσεγγίζουσι τή ΒΓ, καί έπειδή 
τής ΑΖ ούσης άπειρου άπειράριθμοι έ'σονται καί αύται αί κάθε
τοι, η δέ ΑΕ πεπερασμένη έστιν ευθεία, δήλον οτι μία τών κα
θέτων τούτων ή ταύτισθήσεται τή ΒΓ, ή δέ ΑΖ σνμπεσείται τή 
ΒΙ, η ύπερβησεται την ΒΓ, οία ή ΣΤ, ή δέ ΑΖ συμπίπτουσα τή 
ΣΤ συμπεσείται πρό αύτής τή ΒΓ.

Πάσα άρα άλλη τής ΑΔ ευθεία ΑΖ κτλ. ’Από σημείου άρα 
έκτος ευθείας δοθέντος κτλ.

ΣΙΙΜ. Τά τρίγωνα AUN, 11©Π, ΘΙΡ κτλ. είσίν ίσα, ώς ορθο
γώνια (Α' θειόρ.) καί έ'χοντα τάς ύποτεινούσας έκ κατασκευής
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ΐσας και τάς έντός έκτός γωνίας ΐσας, ήτοι ΗΑΝ=ΘΙΙΠ=ΙΘΡ 
κτλ. Έστιν άρα ΝΗ=ΠΘ=ΡΙ κτλ. ή Ε Κ =Κ Λ=ΛΜ  κτλ., 
έ'στι δέ καί ΑΝ=Γ1Π=ΘΡ κτλ. ή ΑΝ=ΝΞ=ΞΟ κτλ. Έ στιν 
άρα ΐδεΐν έντεύθεν καί οτι τό συμπτιόσεως τών ευθειών ΑΖ, ΒΓ 
σημεΐον απέχει του μέν Ε τοσάκις ΕΚ, οσα έστι τά τής ΑΕ μέρη 
μέχρι τής ταϋτιζομένης τη ΒΓ καθέτου, του δέ A τοσάκις All, 
όσα έστί τα  τής ΑΕ μέρη άπό τού A εις τό Ε. ’Αριθμών τις άρα 
τά τής ΑΕ ίσα μέρη εύρήσει τό τής συμπτώσεως τών ΑΖ, ΒΓ 
σημεΐον.

Καί ταύτα μέν αγαθή τύχη τά  παρ’ εμού.
’Αθήνησι, τή 19  ’Ιανουάριου 18 7 3 .

X . ΒΛΦ.νΣ.

ΕΡΜΙ1ΝΕΙΑ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ (*).

Έν τώ γ' τεύχει τού ’Αθηναίου (σ. 2 5 5 — 6) έξεδόθησαν δύο 
άναθηματικαί έπιγραφαί Σπάρτης, έν αίς ΰπάρχουσι δύο λέξεις 
καπσηρατόριν και Λόαν καινοφανείς καί δυσκατάληπτοι, περί ών 
προβάλλομεν τήν γνώμην ήμών. Καθ’ ήμάς τό χασσηρατόριν εί
ναι αιτιατική ονόματος κασσηρατορίς, συντακτικώς άντισχετική 
τού νικήσαι, σημαίνουσα είδος άγώνος, ιερού τής νύν ίεροδόχου 
Άρτέμιδος, δρόμου πάντως, πάσχουσα αναστροφήν τόνυυ, ούς λή
γουσα λακωνικώς είς ιν άντί ίδα, κατά τήν δωρικήν Αυλιν καί 
αιολικήν άψιν (Ματθ. § 73), « κνήμιν γάρ λέγουσι καί σοράγιν καί 
άψιν, ώς παρ’ Ήσιόδω (έ'ργ. 426) τρισπίθαμον δ’ άψιν τάμνειν, 
άντί τού άψΐδα (Χοιροβ.).

(1) ΠροΟύμως καταχωρίζομεν εις ια ς  στηλας xoj « Αθηναίου* την 
Ερμηνείαν ταύτην, καθόσον μάλιστα Εσχάτως καί ό Γάλλος P. Foucarl, 
δημοσιεύσας τήν μίαν τών Επιγραφών τούτων τήν εχουσαν τάς λέξεις 
ταύτας, Εν τή Εξακολουθήσει τού συγγράμματος τού Phil. Lcbas «Vo
yage Qn Grèce et en Asie mineur» ούδεμίαν Ερμηνείαν φε'ρει τών 
πρωτοφανών τούτων λέξεων. ΣΙΙΜ. Ή/δ.
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Επειδή δέ τό μέν πρώτον τής λέξεως μέρος είναι ή κατά  πρό- 
θεσιςκατά συγκοπήν καί ταυτοφωνίαν μετ’ επιτατικής σημασίας, 
τό δέ δεύτερον είναι τό θηράτωρ, ίσοδυναμοΰν γραμματικώς ταΐς 
γνωσταΐς τού ’Άρεως θηρίτα, θηρείτα, θηρειτα παρά τό θηραν 
(Παυσ. 3, 19 , 8), ΰπονοούμεν οτι δ ορος σημαίνει μέγεθος δρό 
μου πολεμικού (οπλίτου ή μεθ’ οπλών), κατά νόμον έπιτεινομέ 
νου έν τή ηλικία τών είρένων. «τής ηλικίας προερχομένης έπέτει- 
νον τήν άσκησιν» (Πλούτ. Αυκ. ις·').

’Επειδή δέ μεταξύ τών νέων τούτων, τής ανδρείας τών οποίων 
σύμβολον είναι ό ’Άρης, πρός τον όποιον πάσα Σπαρτιατική παι
δεία άπέβλεπε, καί ό όποιος διά τούτο είναι καί επώνυμος τού 
δρομικοΰ τούτου άγώνος, διέπρεπεν ό τορώτατος κατά Ξενοφών- 
τα  (Λακ. Π. Β', ια') ώς θυμοειδέστατος κατά Πλ.ούταρχον βουα- 
γός, τοιαύτη άνάλυσις τής λέξεως καί τοιαύτης νίκης άπόδοσις 
είς ώκυτάτους καί μαχιμωτάτους νέους τής Σπάρτης δεν φαίνε
τα ι ανυπόστατος, οί όποιοι καί έπί Παυσανίου ήγωνίζοντο τόν 
προσφιλέστατον τοΐς Έλλησι καί δή τοις Σπαρτιάταις δρόμον, 
«καί έφ’ ήμών έ'τι δρόμου μελέτη καθέστηκεν» (3, 14 , 6), έν τω  
καλουμένω Δρόμω, πρός τά ανατολικά τής άγοράς τής Π. Σπάρ
της, περί τήν δεξιάν όχθην τού Ευρώτα. Καταλήγει τό όνομα είς 
ις κτητικής κατά τά άλλα είς ις κτητικά τών Λακώνων, οΓα 
είναι Άφεταϊς, οδός έν Σπάρτη καί δρόμος, ένθα έκράτησεν αγώνα 
δρόμου ό Όδυσσεύς (Παυσ. 3, 12 , 1), άρχόμενος άπό τής άγο
ράς καί διατέμνων τό έπιπεδέστερον έδαφος τής πόλεως μέχρι 
τού μεσημβρινού τείχους κατά τήν άριστεράν όχθην τής Τιάσης· 
(Μαγούλας)’ Ύακινθίς, ή άπό τού πρός τή Τιάση ιερού τών Χα · 
ρίτων (κοιμητηρίου Ν. Σπάρτης) μέχρι τού ναού τού Άμυκλαίοι» 
Απόλλωνος (Σλαβοχωρίου) ιερά όδός, δι’ ής προσήρχοντο είς τά  
Ύακινθια (Κούρτ.)* Μεσσηϊς, κρήνη έν Θεράπνη, Σπάρτη έπί τών 
'Ομηρικών χρόνων, διό λέγει ό Έκτωρ πρός Άνδρομάχην «καίκεν 
ύδωρ φορέοις Μεσσηιδος» (’Ιλ. ζ, 457)' Κυνοσουρίς, Πελλανίς 
καί τοιαύτα.

Έπι τή τοιαύτη λοιπόν δρομική νίκη εύλόγως άγονται καί ευ
χαριστήρια αναθήματα τή Όρθία Άρτέμιδι (α), διότι ή Άρτεμις
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ήν έφορος τής Θήρας καί των δρόμων, έπικαλουμένη και Φιλόθη - 
ρος, Άγροτέρα, Άγραια, Δίκτυνναή Δικτυνναία, οπως καί6 ’Απόλ
λων Άφεταΐος, Βοηδρόμιος, Άγραΐος, του οποίου τό άγαλμα έν 
Σπάρτ-ρ υπήρχε πρός τή άρχν5 τ*7,ς Άφεταΐδος, «τοΐς δέ Πηνελό
πης μνηστήρσί φασιν εντεύθεν γενέσθαι του δρόγου την άρχήν» 
(Παυσ. 3, 13 , 6), οπιυς έπί τώ πέρατι παρά τόν ναόν της Ά ρ 
τέμιδος, κ α τά  τό  λοφώδες έδαφος της Ν. Σπάρτης, ύπήρχεν ιε 
ρόν Δικτύννης, «δρόμοις τε και θήραις και Άρτέμκδι μ ά λ ισ τα  φί
λης οΰσης, ποιησάσνι αυτήν θεόν» (Παυσαν. 2 , 30, 3), τ α υ τ ισ 
μένης μετ’ αυτής (βίβίπ Ίΐροδ. 3, 59). Καί έν Άθήναις υπήρχε 
κοινόν ιερόν τής Άγροτέρας Άρτέμιδος καί τοΰ Άγραίου Ά π ό λ-  
λωνος (Παυσ. 1. 4 1 , 3)* καί δή καί κατά τά ΑΜ τοΰ Παναθη
ναϊκού σταδίου, έν χωρίω νΑγραις, υπήρχε ναός τής Άγροτέρας 
Άρτέμιδος, πρός 8ν 6 δαφνοστεφής νικητής προσήρχετο διά τής 
αυτόθι διασωθείσης υπογείου διόδου (β) καί έθυε τή Άγροτέρα 
Άρτέμιδι, κατά μίαν των εικασιών τοΰ PouquevilJc (5, 68 . 
Παυσ. 1, 19 , 6), οπως έν στρατείαις πρό τής μάχης έθυεν ό 
βασιλεύς τής Σπάρτης ταΐς Μούσαις καί τή Άγροτέρα Άρτέμιδι. 
Καί έν Όρχομενώ τής Αρκαδίας παρά τό καλούμενον Δάδα στά- 
διον, εις 8 έποιεΐτο Λάδας μελέτην δρόμ,ου, υπήρχε καί ιερόν τής 
θεάς των δρομικών Άρτέμιδος (Παυσ. 8, 12 , 5), καθώς καί επί 
τή κορυφή τοΰ δρους Λυκώνης τής Άργολίδος ώκοδόμητο ιερόν 
τής Όρθιας Άρτέμιδος (Παυσ. 2, 24 , 5), ως θεας, εφόρου Θήρας 
τε καί δρόμου.

Έκ δέ τής άναθέσεως τής λόας τή Άρτέμιδι, έκ τής συνενώ- 
σεως τής μ.ώας (ΰμνου ευχαριςηρίου, επινικίου, λυρωδίας) καί λόας, 
έκ τής συναμφοτέρων άφιερώσεως τή Όρθια Άρτέμιδι, τεκμ,αι- 
ρομεθα οτι ή των έπιγραφών τούτων λόα είναι λύρα* έκθλίψει τοΟ 
ρ, κατ’ αναλογίαν τών γνωστών έκθλίψεοιν των ύγρώ*» μ.εταξύ 
φωνηέντων καί δή παρά τοΐς πλατειάζουσι Δωριεΰσι (Κοββ I. 
10. gr. 78), καί τροπή λακωνική τοΰ υ εις ο, κατ’ αναλογίαν 
τω ν γνωρίμων έπαλλαγών τοΰ υ καί ο ή οΰ (Ματθ. § 12 , 7 — 8. 
Γ.ο ·τμ. λεξ. 31), γινομένων έπί φωνητική συγγενεία, άλλως τε 
και υποσημαινομένρ δια τοΰ σχήματος τών στοιχείων, ου μ,όνον

3 9 2  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ. ΕΡΜΙΙΝΕΙΑ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ. 3 9 3

έν ταΐς διαλέκτοις τής τε  παλαιάς Ελληνικής καί τής νέας (υ
γρός, όγρός, μ,υλίσκη, μόλιτσα ή μολίτσα Κορ. Ά τ .) ,  άλλά και 
εις τήν Λατινικήν, εις ήν τό έλλ. υ = ΐ ι= ο  ελληνικόν, καθώς καί 
εν τή  Α γγλική  ενίοτε τό ο κλίνει πρός τό u καί τό u πρός τό 
ο πάλιν.

Ή λύρα ήν καθιερωμένη καί άχώριστος άπό τής Άρτέμιδος, 
ή οποία εχαιρεν έπί ώδαΐς καί χοροΐς (ΰμν. Ά πολ. Δηλ. 1 9 9 ,  
Άφρ. 19  καί 1 18 , υμν. 2 7  εϊς’Άρτ.) καί έπεκαλεΐτο Τμνία καί 
Φιλόλυρος* διό καί έν ’Άργει έμπροσθεν καί έντός τοΰ ναοΰ τοΰ 
Λυκίου Απόλλωνος μετά τών άγαλμάτων τής Άρτέμιδος καί 
τοΰ οόκυτάτου τών δρομέων Δάδα συνυπήρχε καί άγαλμ,α Έρ
μου μ.ετά λύρας πρός συμβολικήν παράστασιν τής σχέσεως τής 
Άρτέμιδος πρός τόν δρόμον καί τήν λύραν* «τοΰ ναοΰ δέ έστιν 
έντός Λάδας, ποδών ώκύτητι δπερβαλλόμ.ενος τούς έφ’ αύτοΰ, καί 
Ερμής εις λύρας ποίησιν χελώνην ήρκώς. ’Έστι δέ έμπροσθεν τοΰ 
ναοΰ βόθρος, πεποιημένα έν τύπω ταύρου μάχην έ'χων καί λύκου, 
συν δέ αυτοΐς παρθένον άφιεΐσαν πέτραν έπί τόν ταΰρον. Δαναός 
δέ ταΰτα άνέθηκε» (Παυσ. 2, 1 9 , 7). 'II λύρα ήν άχώριστος και 
άπό τοΰ Απόλλωνος, δοθεΐσα αύτώ παρά τοΰ Έρμου «υπέρ ών 
έκλεψε βοών τοΰ Απόλλωνος ό Ερμής, λύτρον ή λύτρα τις ου- 
σα» κατά τους παλαιούς’ διό καί ό Απόλλων έπωνομάζετο εύ- 
λύρας (Ευρ. ’Ά λκ . 593. Άριστοφ. Θεσμοφ. 969), ώς έφορος τής 
Μουσικής καί διατριβών μετά τών Μουσών έν Παρνασσώ καί Πιε
ρία, έν αις παριστάνετο καθήμ.ενος καί έ'χων λύραν, τήν οποίαν 
παίζει καί τ ι έν Βατικανώ άγαλμα αυτοΰ (Rich, 381). Όθεν 
καί ή Σπάρτη έπί τή εξαιρετική λατρεία τοΰ εΰλύρου Α π όλλω 
νος καί τής άδε).φής του φιλολύρου Άρτέμιδος ήν καί αυτή τοιαύ- 
τη, διότι ού μόνον έ'χαιρεν έπί ώδαΐς καί χοροΐς ή Σπάρτη, «τα  
σιών χοροί μ,έλοντι καί ποδών κτύπος», όπιυς δ Αριστοφάνης 
λέγει έν τή έν Λυσικράττι μώα τών Λακώνων, άλλά καί έπί τή 
λύρα, τήν οποίαν καί τό έν Άμύκλαις περί τόν ναόν τοΰ Ά μ υ-  
κλαίου Απόλλωνος συνυπάρχον μ.ετά τής Άρτέμιδος άγαλμα 
γυναικός Σπάρτης έπαιζεν, έργον Άριστάνδρου τοΰ Παρίου, « γ υ 
ναίκα ποιήσαντος, έχουσαν λύραν, Σπάρτην δήθεν » (Π αυσ.3,18,8).



Σημ. α'. Ώς εξάγεται έκ του Παυσανίου (3, 10 , 17 , 1), μετα · 
βαίνοντος άπό του περί τάς ΙΙύλας, τάς κατά Βαβύκαν πάντως, 
ίεροΰ του Λυκούργου εις τό ιερόν τής Όρθιας καί Άκρόπολιν, συ- 
νεγγίζουσαν τώ Δρόμω* τό ιερόν τής Όρθιας ’Αρτέμιδος ήν με
ταξύ Βαβύκας, τών ανατολικών τής Άκροπόλεως, Ευρώτα καί 
Δρόμου, έν Λιμναίω (ΐΊαυσ. ο, 16 , 7), μέρει τής πόλεως κατά 
Στράβωνα (36-1), κατά τά πρός τον Θόρνακα βορειοανατολικά τού 
Δρόμου, κέντρον τώ όντι τής περιφερούς κατά Πολύβιον Σπάρτης, 
πεοι δ φέρεται νυν ό Ευρώτας, δ όποιος μετέβαλε τήν έκεϊθεν έπί 
ταις ρίζαις τών Μενελάίων περιφερή κοίτην του, οτε κατά τινα 
παράδοσιν μέγα αυτού ρεύμα κατέβαλε και τήν έπι τών'βάθρων 
τής Βαβύκας ρωμαϊκήν γέφυραν, και τού όποιου αί παλαιαί άρι- 
στεραι δχθαι νυν έτι είναι καταφανείς υπό τήν παλαιάν οδόν 
Σπάρτης εις Θεράπνην.

'Οπωσδήποτε δεν φαίνεται πιθανόν οτι τό ιερόν έκεΐνο εκειτο 
έν τή αριστερά δχΟ*/) τού Ευρώτα πέραν τής Βαβύκας πρός τον 
Κνακιωνα (Κελεφιναν), διότι έν τή άποκέντρω /ώρα ταύτν) δεν 
ήδύνατο νά ήναι τά ιερόν, δν κατά Κούρτιον έν μέσω τής Σπαρ
τιατικής τετρακωμίας, Πιτάνης, Λιμνών, Μεσόας και Κυνοσούρας, 
¿λλ ’ αί Λίμναι, προάστειον τής πόλεως κατά Στράβωνα (363. 
Κούρτ. Πελ. 237).

Σημ. β'. Τοιαύται υπόγειοι δίοδοι είναι κατεσκευασμέναι ςΌΐχη- 
δόν και έν τώ δρόμω, κατάγουσαι άπό τών μεσημβρινών εις τά  
βορειοανατολικά αυτού υπό λελαξευμένον μέτωπον αυτοφυούς 
πέτρας, υπέρ τήν οποίαν κατεσκευάσθη ό δρόμος και υπό τήν 
όποιαν παραρρέει νύν ό Ευρώτας, παρατεινομένην άπό τού με
σημβρινού λόφου τής άκροπόλεως κατ’ ευθείαν, παρ’ δν κατε- 
σκευασθη 'Ρωμαϊκόν ’Ωδεΐον κατά Κούρτιον ή Βυζαντινόν άμφι- 
Οεατρον κατ’ άλλους, τού όποιου άμυδρά τινα σημεία διεσώθησαν,

Έν Καλάμαις, τή 29  Ιανουάριου 18 7 3 .

Π. Λ. ΚΟΜΝΙΙΝΟΣ.
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Έν τώ δευτέρω τεύ/ει τού περιοδικού τούτου, τώ έκδοθέντι 
κατά μήνα Σεπτέμβριον παρελθόντος έτους, εΐχομεν δώσει τινάς 
ειδήσεις περί τών άνασκαφών, τάς οποίας άπό πολλοϋ κάμνει ή 
άρ/αιολογική ημών Έταιρια κατά την θεσιν τού Διπυλου. Έκ- 
τοτε έως τώρα έξακολουθούντων τών έργων σχεδόν ανευ διακο
πής, άπεκομίσθησαν πολλά χώματα έσωθέν τε και έξωθεν τής 
γραμμής τού άρχαίου τής πόλεως περιβόλου και άνεόειχθη ούτος 
κάλλιον, άφου μάλιστα κατεδαφίσθησαν άσημά τινα και μετα
γενέστερα προσκτίσματα συνεχόμενα αυτώ, έξ ών έξήχθησαν και 
τινα γλυπτά τεμάχια καί κιονίσκοι επιτύμβιοι. Έκεΐ που έν τοις 
έσω τού περιβόλου /οιμασιν εύρέθη και έν δχι εντελώς σωζόμενον 
βοιμίδιον, σχήματος μέν τετραγούνου, λίθου δέ Πεντελησιου, έχον
τήν εξής επιγραφήν γράμμασι τών Μακεδονικών χρόνων*

Μ.τροβάτης 
Ά ρτέμ ιδ ι άνέθηκε.

Σύρριζα δέ εις τό τείχος έκ τού έξωθεν μέρους, ώς 1 2  βήματα 
πρός νότον τής γνωστής στήλης τού «ορού τού Κεραμεικού», εύ
ρέθη εις μικρόν βάθος έν τή γή ορθόν έν μέγα πήλινον άγγείον 
(ύψους 0,82πεοιμέτρου1,35), όμοιόνπως έκείνοις, ά τινεςεσχάτως 
εις τήν παλαιοτάτην τής τέχνης εποχήν άνάγουσιν, έχον μόνον 
κοσμήματα γραπτά στρογγύλων, καθέτιον, δριζοντείων καί δια- 
γωνίων σχημάτων, χρώματος δέ εναλλάξ μέλανος και κιρρού. Ειχε 
δέ καί τό πώμά του, κ’ έκεΐνο ομοίως κεκοσμημένον. ’Απετέθη τό 
άγγείον τούτο έν τώ Μουσείω τής Εταιρίας, τώ  έν τώ Βαρβακείω, 
καί δύναται δ βουλόμενος νά τό ΐδτι καί ν’ άποφανθή, άν δντως 
εις τά παλαιότατα πρέπει νά άναχθή ή μάλλον εις τά κατά μί- 
μησιν έν ύστερωτέροις χοόνοις κατασκευαζόμενα, πεοι ού ημείς επέ 
/ομεν (*). ’Αλλά δ κύριος σκοπός τών άνασκαφών τούτων, ή άνά-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑI ΕΙΔΙΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

ΑΤΤΙΚΙΙΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

(*) ”1δε περί τών ¿γγε'ων τούτων τήν πραγματείαν* \ 3$1 3Γ0113101



δειξις του Διπύλου ή άναμφισβήτητος, είσετι καθ’ ολοκληρίαν δεν 
έπετεύχθη, άτε έπιπροσθούντων κατ’ έκείνην ακριβώς τήν θέσιν 
ένός παλαιού υδραγωγείου δχι σπουδαίου και των νέων σωλή
νων του άεριόφιυτος τής πόλεως. ΔΡ δ και μέχρις ου τα  κωλύ
ματα ταΰτα άρθώσι, συμπράξει, ώς έλπίζομεν, και τν,ς Κυβερνή- 
σεως, ή 'Εταιρία μετήγαγε τους σκαφείς εις τήν πλησίον άρχαίαν 
νεκρόπολιν καί δη εις τον νοτίως της άγ. ϊριάδος ήρεμα ύψούμε- 
νον χώρον, ολίγον παρέκει του γνωστού μεγάλου μνήματος τής 
Δημητρίας καί τής Παμφίλης, καί έκεί κατά τούς τελευταίους 
μήνας άπεκαλύφθησαν πολλοί τάφοι καί τινα μνήματα, ολίγα 
μέν κατά χώραν ιδρυμένα, τά  δέ πλείονα καταπεπτωκότα καί 
άνήκοντα είς την τάξιν των κοινοτέριυν, πλήν δτι £ν τούτιυν, μέ- 
νον κατά χώραν, έχει τινά μακρόθεν βλεπόμενον επιφάνειαν, διότι 
παριστά γυναίκα άνάγλυπτον φυσικού μεγέθους, άκέφαλον νύν, 
καθημένηνδέ πλαγίως επί θώκου, τού οποίου τό επικάλυμμα σώ
ζει λείψανα έρυθράς βαφής. Τδ περιεργότατον δ’ έν αύτω είναι, 
οτι ή γεγλυμμένη μορφή δεν είχεν ουδέποτε άλλην τινά παρε- 
στηκυΐαν, ώς συνήθως, προς ήν νά τείνν] την νύν κολοβήν δεξιάν 
της χείρα, άλλά έστήθη ώδε ώς ήμισυ μ,έρος συνθέσεως έξ υπαρ- 
χής διμόρφου, και προδίδεται τούτο καί έκ τού σχήματος τού 
μαρμάρου, έ'χοντος μόνον κατά τδ δεξιδν άκρον έξοχήν παρα- 
σταδοειδή, δχι δέ καί κατά τδ άριστερόν, έ'νθα ουδέ σημεΐον κώ- 
νέν υπολείπεται έμφαΐνον, δτι έξέλιπεν άλλη πλάξ παράλλη
λος, ήτις ούδέ θά έχώρει έκεί, ά'τε τού βάθρου άπολήγοντος αύ- 
τοτελώς. Φαίνεται λοιπόν, αν δέν άπατώμεθα, δτι άνθρωπος δχι 
πολύ εύπορος καί προσέτι άφροντιστών τού κατά τέχνην καλού 
ηγόρασε ποτε ετοιμην έε, εργαστηρίου λιθοξόου ταύτην μόνον τήν 
μορφήν έκ συνθεσεως άλλης πλουσιιυτέρας καί τήν έστησεν επί 
τού τάφου της συγγενούς του, εύριυν πρδς τούτο εύκολον καί τον 
τεχνίτην, όστις όμως πώς ώκονόμησε τήν τής δεξιάς χειρδς τάσιν, 
άδηλον είναι εις ημάς τώρα, διότι ή χειρ ολίγον κατωτέρω τού

Ateniesi, let 1 era ad A. Conze di G. Hirsch leid. Estralto dagli 
Aimali dell'lnstitulo di corrispondcnza archcologica, anno 1872, 
μιτβ  πινάκων τεσσάρων, έν οις απεικονίσεις αγγείων τού ιοιοόιου ε’ιοους·
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άγκώνος εκλείπει, ή δέ τομή έκεί φανερώνει, δτι τδ λείπον μέρος 
ήτο προστεθειμένον έξ άλλου τεμαχίου λίθου, καί ίσως έποίησεν δ 
τεχνίτης τήν άκραν χείρα δχι έπί τού μηρού άναπαυομένην, (τούτο 
δέν συγχωρεί ή νύν φαινομένη άπδ τού άγκώνος δριζοντεία διεύ- 
θυνσίς της’) άλλά κρατούσάν τ ι πράγμα, οίον πυξίδα κοσμημά
των, ή ριπίδιον ή άλλο τι. Καί τούτο μέν τής γυναικδς τδ άνά- 
γλυφον δέν σοδζει έπιγραφήν, διότι τδ άνω αυτού μέρος τδ ποτέ 
άετωματοειδές ή άλλοίον, έφ’ ού θά ήσαν τά γράμματα, έξέλιπε 
πρόπαλαι. ’’Αλλα δέ διαφόρων σχημάτων μνημ,εία (έν οίς δια- 
κρίνονται τρία βαθροειδή άνδρών Μεσσηνίων, μέλλοντα ίσως νά 
δώσιυσιν άφορμήν λόγων), ώς έπί τδ πλείστον στήλαι άπλαί 
καί κιονίσκοι, έχουσι τάς οικείας έπιγραφάς. Ά λ λ ά  μή προτιθέμε- 
νοι ημείς σήμερον νά έκδώσωμεν έπιτυμβίους έπιγραφάς, δέν κά- 
μνομεν περί τούτων λόγον περαιτέρω, μόνον δέ κατ’ έξαίρεσιν 
μ.νημονεύομεν ένδς έξ αυτών πρωτοφανούς τδ σχήμα, δίδοντες καί 
τήν έπιγραφήν του. Εις £ν δηλαδή άκρον τού πρώην άνεσκαμμέ- 
νου χώρου τής νεκροπόλεως, ένθα ήτο όρθία τομή, τά χώματα 
μαλακυνθέντα ύπδ των βροχών κατέπεσαν καί έδειξαν όρθδν μνη- 
μείον, ίκανώς ογκώδες, άπαρτιζόμενον δέ (τούτο είναι τδ πρω
τοφανές*) έκ δύο συνεζευγμ,ένων κιονίσκων, όποιοι οί τού κοινού 
είδους οί έχοντες τήν άπλήν στεφάνην μικρδν ύπδ τήν κορυφήν
των. ’ΐδού ή είκών τού διπλοκιονίου τούτου, ϊνα τδ όνορ.άσωμεν 
μέ Βυζαντινήν λέξιν*

καί δύναταί τις νά εΐπη, 
οτιή έννοια τούκατασκευά- 
σαντος αύτδ λιθουργού δέν 
ύπήρξεν άφυής, θελήσαντος 
νά δηλώστ) συμβολικώς, δτι 
ό υποκάτω τάφος κρύπτει 
τά οστά άνδρδς καί γυναι- 
κός,' γάμω συνεζευγμένων, 
τούθ’ δπερ, αν δέν άπατώ
μεθα, καί ή διπλή επιγραφή 
εμφαίνει, έχουσα ούτω*



Ζωοίμη Ισίδωρος
Δωρύονος I; Ά λ χ ι -  Φίλωνος
εων Εΐσιδώρου Ά λ α ι ιύ ς .
'Α λαέω ς ^υνή·

Σχήμα γραμμάτων τό έν τοις μ. X. 'Ρωμ.αϊκοις χρόνος έθιζόμενον.
Άφοϋ ικανόν χρόνον έξηκολούθησαν αί σκαφαί περί τους τό

πους τούτους καί ήνοίχθησαν καί τινες τάφοι, άλλοι μεν κοινοΐς 
λίθοις κτιστοί, άλλοι δέ κεράμεοι, περιέχοντες πλην των όστών 
η της τέφρας πράγματα μετρίως λόγου άξια, μετηχθησαν πάλιν 
οί σκαφείς πρός τό μέρος τοϋ Διπύλου, καί έκεί προς νότον μέν 
των δύο οιον πύργων βάσεων, των πρότερον άποκαλυφθεισών, έν- 
δοτέρω δέ της τοϋ περιβόλου γραμμές, έφάνγισαν τοΤχοί τινες 
κοινοί ως διαχο>ρίσματα οικήσεων, έπί ενός δέ τοίχου μεγαλολί- 
θου καί παχέος, χωροϋντος από τοϋ νοτιιοτέρου πύργου πρός τά  
εσ<ο της πόλεως, άδηλον πόσον, έφάνη εις ικανόν βάθος Ουρίς μέ 
σιδηράς παχείας κιγκλίδας, ην τινες έθεώρησαν ώς ειρκτής τίνος 
παρά τό Διπυλον θυρίδα, όχι ίσιος άτόπως* νοτιώτερον δέ, εντός 
άλλου περιτοιχίστου άμελέστερον χοίρου, έχοντος δέ καί άτέ- 
χνους δύο κλίμ,ακας, άπεκαλύφθη εις βάθος δύο περίπου μέτρων 
κάμ,ινος κεραμέως κτίστη, τετράγωνος έξωθεν, τον δέ έσω θόλον 
εχουσα έστηριγμένον καταμεσής έπί στύλου πεποιημένου έξ έπαλ- 
λη'λων τροχοειδών κεράμων καί έπιχρίστου. Ή άνω στέγασις εί
ναι επίπεδος και έχει περί τάς 70  τρύπας διεσπαρμένας συμμέ- 
τρως καθ’ ολην την έπιφάνειάν της, ϊνα δι’ αυτών έξέρχηται δ 
καπνός. Εύρέθη δέ δ πλησίον χώρος άνάπλεως κοκκινοχώματος, 
καί λύχνοι έξ αυτοϋ έξηχθησαν πήλινοι δχι ολίγοι, κοινοϋ σχή
ματος, μέ κοσμήματα μόνον, όχι δέ παραστάσεις* τό δέ κυριώ- 
τερον και έκφραστικώτερον, μήτραι λύχνων γύψιναι περί τάς εί
κοσι, καλώς διατηρούμεναι. Έξένόςδέ η δύο των λύχνων, έχόν- 
των τό σημ,εΐον τοϋ σταυροΰ, συμ.περαίνεται, οτι δ κεραμ.εύς δ 
εργαζόμενός ποτε έν τη καμίνω ταύτη έζη κατά τούς μετά Χρι
στόν αιώνας, τον τρίτον ίσως η τέταρτον, ώς τούτο καί έκ τοϋ 
σχημ,ατος των γραμ,ματων επι δύο τριών λύχνων καταφαίνεται, 
ετι δέ καί έκ τοϋ οτι η κάμινος δέν είναι τεΟεμελ'·'·»" ·̂*
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Δύο μ.όνον παρατηρήσεις κάμνομεν* α'. τοϋ έν τώ  σκευει 
τούτω άναγλύπτου δοχείου, τοϋ πρός δεςια τώ ορώντι, ευρε- 
θησαν πολλάκις όμοια αυθύπαρκτα έκ λίθου έν Άθη'ναις και μ.ι- 
κρά καί μ,εγάλα, καί έχει τινά τοιαϋτα τό ΜουσεΓον της Έταιριας 
τό έν τώ Βαρβακείω, άλλ’ έκεϊνα βέβαια δεν είναι οϋτω πεπιε
σμένα η τετριμμένα, ιός τό έν τώ ύπ’ όψιν ά,μών σκεύει, άλλ’ ε- 
χουσι βάθος τ ι τό προσηκον* β'. τό εν τω σκευει πρός άριστερα 
τώ όρων τι οίονεί δοχειον, τό ίκανώς έξέχον καί μετρίως άποκεκρου- 
σμένον περί τό χείλος, έχει την εσω κοιλότητα κυλινδροειδή, 
όχι δέ σύμ.φωνον τη εξ«ο κοιλιώδει εξογκώσει, ετι δ’ εχει τον πά
τον διάτρητον, καί οϋτω βεβαίως τον εΐχεν έξ άρχης δι’ ον τινα 
δηποτε λόγον. Τό τρήμα, ώς όράται έπί της υποκάτω έπιφανειας 
τοϋ λίθου, είναι στρογγύλον, έχον διάμετρον 0 ,042 .

’Εκ των άλλων πραγμάτων των ένταύθα εύρεθέντων άζιοϋμεν 
ανείας δύο έξ οπτής γης πόδας ανθρώπου φυσικού σχεδόν μεγε-

των. ’Αλλά καί έν λίθινον σκεύος κάλλιστα σωζόμενον εύρέθη αυ
τόθι, ού δίδομεν ένταύθα την εικόνα, δέν έπιβαλλόμ-εθα δε και 
νά τό όνομάσωμεν καί νά εςηγησωμ.εν την χρησίν του.



θους, από τοϋ γενάτος και κατωτέρου σωζομενους, επιμελούς 
έργασίας, έτι δε πλέον έξαίρομεν [λίαν φυσικού μεγέθους κεφαλήν 
μαρμαρίνην γυναικός, έχουσαν έσκεπασμένον τό τριχωτόν μ.έρος 
με λεοντήν, δηλ. μέ τό κεφαλής λέοντος δέρμα, δπερ πάνυ κα
λώς περιφύεται εις τό μέτωπον και τάς παρειάς. Ή κεφαλή, βε- 
βλαμμένη μετρίως κατά την ρίνα και άλλα τινά τοϋ προσώπου, 
έχει στροφήν μικράν προς τ ’ αριστερά, και ή έ'κφρασις όχι άχαρις, 
επιμελής δέ και ή τέχνη’ άλλ’ οπερ αίσχύνει τό «θαητόν είδος» 
τοϋ περιέργου τούτου τεχνουργήματος εΐναι γραμμάτων ζεύγη 
τέσσαρα, τα όποια άεργος τις, νομίζομεν, και άτασθαλός ποτε 
λιθοξόος έν τοΐς 'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις ένεκόλαψεν ύποκάτωθεν των 
οφθαλμών και έπί τών παρειών οΰτω’ ^ ^
είναι δέ καί έπί τής έτέρας τών παραγναθίδων τής λεοντής έγ- 
κεχαραγμένα οίονεί γράμματά τινα ή καί αριθμητικά Λατινικά 
στοιχεία, έτι δέ καί όπίσιο, ένθα τό όπισθόκρανον είναι επιεικώς 
άποκεκρουσμένον, βλέπει τις κεχαραγμένον έν Μ, ίσως καί έν β .

Καί ταύτην μ,έν τήν κεφαλήν ούτως έχουσαν ημείς μετά πολ
λών άλλων ώνομάσαμεν τό κατ’ άρχάς Όμφάλην, βλέποντες 
έν αυτή τήν περίφημον βασίλισσαν τής Λυδίας, εις ήν έδούλευσέ 
ποτε, καθ’ ά μυθεύεται, δ πολύς Ηρακλής, καί παραχωοήσας 
αυτή τήν λεοντήν καί τό ρόπαλον ένεδύθη αύτός χιτώνα γυναι- 
κεϊον ποδήρη καί έλαβεν εις χεΓρας ηλακάτην καί άτρακτον. 
Και ή έπ’ αριστερά στροφή τής κεφαλής ήγεν ημάς εις τούτο, 
ήτις παρατηρείται καί έν τή Όμφάλνι τής έν τω Μουσείω Νεα- 
πόλειος συστάδος ΊΙρακλέους καί Όμφάλης. Μετά δέ ημέρας 
τινάς ένθυμηθέντες τον παλαιόν περιηγητήν Παυσανίαν λέγοντα, 
ότι εισερχόμενος εις τάς Αθήνας διά πύλης, ήν δέν ονομάζει, εί- 
δεν ευθύς ’Αντιόπης τής Άμαζόνος μνήμα, ωσαύτως δ’ ένθυμηθέν
τες, ότι αί ’Αμαζόνες (κατά Στράβωνα 1 1 , 3 )  «δοράς θηρίων ¿ποι
ούντο περίκρανά τε καί σκεπάσματα», καί ότι άλυτον είσέτι εί
ναι τό ζήτημα τό περί τής πύλης, δι’ ής εΐσήλθεν ό Παυσανίας, 
ήρχίσαμεν νά ύποπτεύωμεν, μή διά τοϋ Διπύλου εΐσήλθεν ό άνήρ, 
και έχομεν ημείς τιόρα ένώπιόν μας τήν κεφαλήν εκείνης τής έρα- 
σμιωτάτης γενομένης εις τον Θησέα Άμαζόνος, υπόλειμμα μ ι

4 0 0  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΛΙ ΕΙΔΙΙΣΕΙΣ

κρόν τοϋ ποτέ καί διά γλυφών πιθανώς κεκοσμημένου μνήματός 
της. ’Αλλά διά νά έμμείνωμεν καί ολίγον καν έν ταύτγ τή εύφρο- 
σύνω υποψία είτε εικασία, έπρεπε νά είναι βεβαιωμένον όχι μ.ό- 
νον, οτι μέ δερμάτινα ένδύματα παριστάνοντο υπό τών τεχνι
τών αί ’Αμαζόνες, όπερ βέβαιον, άλλ’ ότι καί μέ λεοντήν ΐδίιυς. 
Τούτο δέ, έφ’ οσον έσ/ολάσαμεν ήμεΐς κατά τάς ημέρας ταύτας 
εις άναδίφησιν βιβλίων τέχνης, δέν έβεβαιώθημεν* διότι έρευνώντες 
δέν εϋρομεν άλλο τι, εΐμή οτι Άμαζών τις έπί αγγείου τής έν 
Μονά/ω συλλογής τοϋ βασιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου (άρ. 
4 1 8  τοϋ καταλόγου τοϋ Ο. Jahn) έχει τήν κεφαλήν έσκεπα- 
σμένην μ.έ δοράν κεφαλής ζιυου κερασφόρου. 'Όστις τών αναγνω
στών ήμών νομίζει όχι λίαν τολμηρόν τό συμπέρασμα, οτι άφοϋ 
δοράν κεφαλής ζώου ούτινοςδήποτε περιεβλήθηποτέ Άμαζών, δυ
νατόν καί δοράν κεφαλής λέοντος, έκεΐνος ας εχτ) τήν χαράν, ότι 
καί τήν πύλην δι’ ής εΐσήλθεν δ Παυσανίας έχομεν νϋν εύρημένην 
καί τήν θέσιν τοϋ τής Αντιόπης μνήματος, έξ ού ευτυχούς ευρή
ματος, πολλά αίσια διά τήν γνώσιν τής Αθηναϊκής τοπογραφίας 
προοιωνίζονται. 'Όσοι δέ τών άναγνωστών δέν είναι τόσον θερ- 
μουργοί, εκείνοι ας έπέχωσι μεθ’ ήμών, πρό πάντιυν δέ ας κοπιά- 
σωσι νά άνεύρωσιν έν Μουσείοις και βιβλίοις ’Αμαζόνας λεοντο- 
σκεπεΐς.

’Εν τώ αύτω δια/ωρίσματι, ένθα ή κάμινος τοϋ λυχνοποιοΰ,
εύρέθησαν έτι προς άλλοις τισί γλυπτοΐς ή γραπτοΐς τεμαχίοις

' ' · κα& τα  εςης
α'. μικρόν μέρος βάθρου έκ λίθου Ύμηττείου, ένεπίγραφον, οπερ 

πρόπαλαι έκοιλάνθη, ίνα χρησιμεύσνι ώς στόμιον φρέατος, καί
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π
σώζει μόνα τά ’

Αύτοκρ^άτορος 
Καίσαρο(ς θ ε ού . . .  .
υοΰ. . .

άλλο δέ μ.έρος ςήλης τετραγώνου λίθου Ύμηττείου έχει γράμμασι 
τών 'Ρωμαϊκών χρόνων τάδε*

 Sr1?....................... V * , . . .
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ΜεηωροΛογιχα'ί παρατηρηθείς κοινοποιηθείσαι 
¿χ τον αστεροσκοπείου 'Αθηνών·

("ϊψος υπερ την επιφάνειαν γ$; θαλάσίτη; 104 μέτρα)

1 8 7 2 .  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς .

Βαρομετρική Ολίψις.

Μέσον 7 5 5 ,18 .
Μέγιστον 7G2,00 (τή 7 νι).
Έλάχιστον 7 4 7 ,10  (τή 12τι).

Θερμοκρασία.

Μέσον 15 ,6 0  έκ.
Μέγιστον 2 2 ,6 0  (τή 3·/]).
Έλάχιστον 8 ,40  (τή 6νι).

Ποσόν του καταπεσόντος ΰδατος 1 2 9 , 8 3  χμ.
ΊΙμέραι βροχής 14,  ομίχλης 10,  αστραπών 12,  βροντών 3, ·

ίριδος 1.
Έπικρατήσαντες άνεμοι ΒΛ. και ΝΔ.

1 8 7 2 .  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς .

Βαρομετρική Ολίψις.

Μέσον 755 ,59 .
Μέγιστον 7 6 6 ,2 0  (τή 31).
Έλάχιστον 74 0 ,00  (τή 18).

Θερμοκρασία.

Μέσον 12 ,54 .
Μέγιστον 2 0 , 1 0  (τή ΰγ).
Έλάχιστον 3,70  (τή 26r().

Ποσόν του καταπεσόντος ύπατος 7 2 , 1 1  χμ.
ΊΙμέραι βροχής 13,  ομίχλης 7, αστραπών 5, βροντών 0, ΐρι- 

ίος 5.
Έπικρατήσαντες άνεμοι ΝΔ και ΒΛ.

>

 κράτης Νικοστράτου Παιον(δ(ης
Ά )πολλω ν!δης ’Απολλώνιου 'Γβάδης 
Μητ)ρδδωρος Έρμώνακτος 'Έρμειος 

5  Νικά)νωρ Έρμίππου Άφιδναιος
Άπο)λλώνιος ’Απολλώνιου Ά γκυλήθεν  
Σώστρατος Λακρατείδου Ίκαριεύς 
"Ιίρμιππος Άπολλωνίου Ξυπεταιών  
’Απολλώνιος Άπολλωνίου Ξυπεταιών 

10  Τιμαγένης Τιμαγένου Ά χαρνευς  
Φιλιστίδης Σωσιγένου ΆφιδναΤος 
Διονυσόδωρος Ά πολλω νίου Κριωεό(ς.

άρχεΟέωρος κατα  τ& πάτρια  
’Αγαθοκλής ΆγαΟοκλέους Α ’ιξωνεΰς·

15  έστιάτωρ κατα τα πάτρια
Τεισάνυ>ρ 'Ηρακλείδου Ίφιστιάδι’ης.

Μετά τον τελευταΐον στίχον δρώνται άναγεγλυμμένοι δυο 
στέφανοι, οπερ δηλ.οΐ οτι οί άναγεγραμμένοι άνδρες έτιμήθησαν 
υπό τών Αθηναίων ώς καλώς τελέσαντες τά  θεωρίας τινός έργα.

β\ βωμίδιον λίθου Πεντελησίου, σχήματος τετραγωνικού, 
εχον έπί τής κυρίας έπιφανείας πρόσωπον νεανικόν κισσόστεπτον 
καί άνωθεν αυτου καί κάτωθεν εις δύο δίστιχα διηρημένην επ ι
γραφήν την δε*

Ζώσιμος
ϋίρηνέου

Διονύκ»)
ευχήν.

α γ ρ α β α τώ ν  το τών 'Ρωμαϊκών χρόνων.
Έ π ι τών π λά γ ιο ν  επιφανειών του βωραδίου, τής δεξιάς καί 

τής άριστεράς, είναι έπειργασαένοι άναγλύπτως στέφανος κατά 
τό ή|/.ισυ σωζόριενοι, διότι τά  όπίσω του λίθου, ήτοι ή τετάρτ*/) 
επιφάνεια, είναι άποκεκρουσμιένα·

Έ ν Άθήναις, τή 4 Φεβρουάριου 1873 .
ΣΤΈΦΑΝΟΣ λ. ΚΟϊΜΛΓίΟηϋΣ.

Λ ΡΧΛ ΙΟ Λ Ο ΓΙΚ Α Ι ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4 0 3



1 8  73 . ’Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς .
Βαρομετρική θλίψις.

Μέσον 75 6 ,83 .
Μέγιστον 7 6 4 ,6 0  (τη 15η).
Έλάχιστον 7 4 5 ,2 0  (τη 26/,).

Θερμο/ρα αία.

Μέσον 1 1 , 10 .
Μέγιστον 18 ,50  (τη 21η).
Έλάχιστον 2 ,90  (τνί 1 η).

Ποσόν τοΰ καταπεσόντος υδατος 5,79 χμ.
Ήμέραι βροχές 5, ομίχλης 8, αστραπών 4, βροντών 0, ϊρ»- 

5ος 0.
Έπικρατ'/,σαντες άνεμοι ΒΑ και ΝΔ.

4 0 4  ΜΕΤΈΩΡΟΛΟΠΚ.ΛΙ ΠΛΡΛΤΙ1ΡΙ1ΣΕΙΣ.

Ρ

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α .

Έν σελ. 101 ,  στ?*/. 1 κάτ. άνί?γν. 1 8 0 7  άντι 1857 .

Έν σελ. 206 , στίχ. 10  άν. άνάγν. νομίσειε αντί νομ'σοιε.

»

»

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΕΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑΙ. (*)

ΙΛΜΙΛΛ/Άίνννν

Ή εσωτερική διάταξις καί καθ’ όλου οικονομία των αίγυ- 
πτίων ναών πολΰ άπεΤχε του νά ηνε δμοία τη τών άλλων 
αρχαίων καί νεωτέρων εθνών’ οί ναοί τών Αιγυπτίου δεν ησαν 
τόποι έκκλησιαζομ,ένου λαοΰ, οΰτε συνάξεως προςευχομένιον 
πιστών, άλλ’ οΐχοι Θεοΰ καί τόποι Άγιοι, ώς καλούνται έν ίερά 
γραφή, όπου μόνος ό βασιλεύς είςηρχετο ώς άκρος άρχιερεΰς μετά 
τών άλλων αρχιερέων καί προφητών καί τών είς τδ άδυτον είς- 
π ορευομένων ιερέων προς στολισμόν τών θεών, πρός τέλεσιν μυ
στηρίων καί άλλων ιερών. Ό γύρωθεν περίβολος έκ τεσσάρων τοί
χων κεκτισμένων έκ πλίνθων ώμών είχεν υψος διπλάσιον του ναοΰ, 
καί έφαίνετο μακρόθεν ώς φαιόν καί άμορφον κτίσμα, υποκρύπτον 
τά  εντός αυτου ίερά άπό τών οφθαλμών του έξωθεν συνηθροισμέ- 
νου λαοΰ. Διά της μιας καί μόνης είςόδου τοΰ εξωτερικού λιθό
κτιστου πυλώνος δ βασιλεύς καί οί περί αυτόν άρχιερείς καί προ- 
φήται καί στολισταί καί πτεροφόροι καί γραμματείς, καί άλλοι 
διακονοΰντες ιερείς καί ίεραί παρθένοι, ιΰδοί καί φδοδιδάσκαλοι, 
παστοφόροι καί τών ιερών έπιστάται, μετά τών άνωτέρων αρχόν
των έκ τοΰ βασιλικού οίκου καί τοΰ στρατού, καί άλλων έν πο
λιτικοί; άζιώμασιν έκλεκτών, εΐςηρχοντο έντός τοΰ περιβόλου, 
όπου μεταξύ τοΰ πυλώνος καί τοΰ προνάου υπήρχε δρόμος 
σφιγγών καί άλσος, καί ύπαιθρα θυσιαστήρια καί βωμοί, καί ίερά 
λίμνη, ή λεγομένη θάλασσα (ΜΕΡ), χρησιμεύουσα ώς λουτήρ διά 
τάς άγνείας καί τους καθαρισμούς πρό της προςελεύσεως είς τά  
πρόθυρα τοΰ ναοΰ. Οί ίερείς κατά τήν τάξιν της Εερατείας των

(*,) Συνέχεια της Ιν τώ δ' καί ε' τ ΐυ χ ι ι  άπό οελ. 3 1 5  πραγματείας 
τοΰ κ. Τ. Δ. Νερούταου.

(Ά  0 η ν α ί ο υ τεύχος ς' έτους ά.) 2 7
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»καί ή αλήθεια». Οίίτω λοιπόν 'Αθώρ ι\ Ουρανία, ώς καλείται 
έν ταΐς έπιγραφαΐς τής Οποστύλου αιθούσης, είνε ή θεά του αγα
θού "ΐο ις- Αθώρ, ή αναζητούσα τον ’Όσιριν Ό ννά γ ρ ιν  ήτο ι 
τό ¿ίκρον ίιγαθόν. Διά τούτο έπί τό υπερώον τοΰναου τής 'Αθώρ 
υπάρχει τό ύπαιθρον νάιδιον εις τιμήν του « Οσ/pioc του αγαθού 
»θεου, του διά τήν σωτηρίαν των ανθρώπων κατελθόντος έκ των 
»ουρανών και ένανθρωπήσαντο:, παθόντος καί ταφεντος καί άνα- 
»στάντος έκ νεκρών, καί τό κράτος του πονηρού καταλύσαντος». 
Ά λ λ ’ ή 'Αθώρ είναι τό κατ’ εξοχήν χα.ΐόν, ή αρμονία τού παν
τός, τό ιδανικόν κάλλος πάντων τών όντων, ορατών τε και αορά
των, άοχή τής γενέσεως και β7>αστήσεως, και είκων τής αιωνιό
τητας Οπό τήν κλήσιν Σώθις-Αθώρ, η τοι ά'στρον τής ’Ίσιδος 
καί οίκος του "Ωρου κόσμιος. Καί πάλιν 'Αθώρ είνε αυτή ή á J ή - 
Otia έν ταΐς γραφαΐς τών τοίχων πασών τών αιθουσών παρίστα- 
ται δ βασιλεύς προςφέρων τή Οεα τήν εικόνα του Δικαίου καί τής 
Άλν,θείας, καί λέγων έκφώνως* « ϊά  σά έκ τών σών έν άλν,θεία 
»σοί προςφέρομεν, οτι συ εί ή άΑήθεια».

Τά ιερά ταυτα λόγια ΰπενθυμίζουσιν ήμίν τάς διδασκαλίας 
του Πλάτωνος καί τά δόγματα καί τάς δεήσεις τών πρώτων 
χριστιανών* αλλά [/.ήπιος δ Πλάτων δεν ήρύσθη τάς φιλοσοφικάς 
αΟτου άρχάς παρά τών Αιγυπτίων ιερέων; ή μήπως αί Νεοπλα- 
τωνικαί καί Γνωστικαί ρήσεις τών πρώτων χριστιανών δεν συνε- 
τάχθησαν έπί εδάφους Αιγυπτιακού; Σοφοί ίερογραμματεις συνέ
θεσαν τάς εκτενείς έπί τών τοίχων τού ναού έπιγραφάς, ϊνα μετά- 
δώσωσι τοίς μεταγενεστέροις καί διαιωνίσωσι τάς μεγάλας καί 
ύψηλάς άρχάς τής θεοσοφίας τών Αιγυπτίων καί τού θεοκρατικού 
αυτών πολιτεύματος" πάντες οί τοίχοι τού ναού έσωθεν καί έξω
θεν γέμουσιν ιερογλυφικών γραφών, μέχρις έντός καί αυτών τών 
εις μυστΥιριώδϊ) λήθην ώρισμένων συριγγοειδών υπογείων κρυπτών.

Μεγίστη τών τελετών έν τιρ ναω τής 'Αθώρ ήτο ή γινόμενη 
έξοδεία έν αυτώ καί πέριξ αυτού πρό τής Οειυρικής ανόδου εις 
τον ναόν τού Γ/Ωρου έν ’Ά τβ φ , πρός πανηγυρισμόν τής ηλιακής 
έπιτολής τού άστρου τής Σώθεως τήν νουμηνίαν τού Θώθ, ή'τις 
ητο ή άρχή τού ιερού νέου έτους, ή τοι τού έτους τού θεού, συμ-

3 4 8  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! 1ÍJN Α1ΓΓΠΤΩ ΑΝΑΣΚΑΨΛΙ
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πίπτουσα έπί Πτολεμαίου Νέου Διονύσου την νουμηνίαν τοΰΈ πι- 
οι, του έτους κατά τους αρχαίους. Έορτολόγιον άναγεγραμμένον 
έπι τών τοίχο>ν της ύποστύλου έξακιονίου αιθούσης, ήτοινάρθη- 
κος, περιγράφει λεπτομερώς την διάταξιν της ακολουθίας και 
τών έκατέρωθεν του ναού κλιμάκων* οί τοίχοι παριστώσιν έν γρα~ 
φαΐς τά  καθ’ εκαστα τής τελετής.

ΊΙ σύναξις τού ιερατείου και τού βασιλέως έγίνετο δρθρου βα- 
θέος έν τώ  νάρθηκι και ταις δύο αίθούσαις πρδ τού σηκού, δπό- 
θεν δ βασιλεύς, ακολουθούμενος έκ πεντήκοντα τεσσάρων προςιδ- 
πων, έκ τών άνωτέρων αρχόντων τού βασιλικού οίκου και τού ιε
ρατείου, προεπορεύετο έκφέρων εύχάς* μετά ταύτα ηκολούθει δ 
τού ναού άρχιερεύς μετά δέκα και τριών ιεραφόρων, φερόντων τά  
ιερά σκεύη καί τάς εικόνας η τά  σύμβολα τών συννάων θεών, 
χρυσούν κριδν, άργυραν υδρίαν, τά  δύο βέλη τής Νηίθ, καί ά'λλα 
ομοια* τούτοις ηκολούθουν οί λεγόμενοι παστοφόροι, φέροντες έπί 
τών ώμων τάς τέσσαοας ιεράς βάρεις μετά τών έν αύταΐς χρυσών 
ναών καί τών αγίων της Οεότητος μυστηρίων* τούς παστοφόρους 
ηκολούθει ή παρθένος ιέρεια της Άθώρ καί ά'λλαι ίεραι παρθένοι 
μ,ετ’ άλληγορικών κοσμ,ημάτων, παριστανόντων την τού Νείλου 
ύψωσιν καί κατάβασιν, καί ά'λλα της φύσειυς αντικείμενα. Ή 
συνοδία είςηρχετο έπειτα εις τον έν τη βορείω κλιτύϊ παρακεί
μενον οίκον της ’Ίσιδος Σώθεως, καί μετά την έκεϊ τελουμ,ένην 
μυσταγωγίαν διά τού μεσαυλίου καί τού διακονικού έφθανε την 
βόρειον κλίμ-ακα, διά τής δποίας άνέβαινεν έπί τδ υπερώον, καί 
έκεΐ έν τώ υπαίθριο ναϊδίω τού Όσίριδος, έν καιρώ τής έπιτολής 
τού άστρου τής Σώθεως, παρανατέλλοντος τώ ΊΙλίω, έψάλλοντο 
παρά τών αρχιερέων καί ωδών ΰμ.νοι καί δοςολογίαι’ μετά ταύτα  
πάσα ή συνοδία διά τής αυτής τάξεως καταβαίνουσα τήν παρά 
τήν νοτίαν κλιτύν φέρουσαν κλίμ-ακα, διήρχετο τήν ύπόστυλον 
τού νάρθηκος αίθουσαν καί τδ πρόναον, καί έξερχομένη τού ναού 
περιη'ρχετο τήν έντδς τού περιβόλου αυλήν, δπόθεν καί πάλιν 
είςηρχετο έπί τέλους εις τδν ναόν* έκεί παρά τάς τραπέζας τής 
προθέσεως καί τά λοιβάσια έν ταις δύο πρδ τού σηκού αίθούσαις 
έγίνετο στάσις τών συνεξοδευόντων, καί άνεγινώσκοντο προςευ-



χαί* έχειτα χροεχώρουν οί αρχιερείς καί χροφήται μετά τώνστο- 
λιστών, καί εΐςήρχοντο εντός τοΰ άγιαστηρίου, όπου κατετίθεντο 
αί τέσσαρες ίεραί βάρεις, έκαστη επί τής ιδίας τραπέζης, καίέγί- 
νετο ή άπόλυσις.

τ ' . Έν τώ  νυν Π αηΐΗ ί οΙ-ΜαίΙΓούηβΙΐ, ήτοι 'Ερείπια 
Ταφείίύ>·, καλουμένω χωρίω, όπου τό πάλαι ή πόλις "Αΰυόος 
(ΑΒΟΥΔ έν ίερα, καί ΕΒίΙΤ έν δημοτική γραφή) καί ή Ταφή 
τον ΟσίριόοΓ, άπεκαλύφθη έν έ'τει 18 58  παρά του γάλλου αι
γυπτιολόγου ΜαπβΚϋ τό παρά Στράβωνος άναφερόμενον (ίΖ', 
42.) Μεμνόνειον βασίλειον, τό όποιον έως τότε έμενεν άγνωστον, 
υπό άμμον, χώματα καί θρύμματα λίθων έντελώς κατακεχοχτμέ- 
νον* αί έν τοις δώδεκα τελευταίοι; έτεσι, δαπάνν) του άντιβασι- 
λέίυς ’Ισμαήλ, έξακολουθήσασαι άνασκαφαί, ά\έδειξαν τον περι
καλλή τούτον και Οαυμάσιον ναόν καθ’ δλην αυτού τήν λαμπρό
τητα. 11 οικοδομή είνε ΦαραοΜκής έποχής καί δεν φέρει πλη- 
θυν έπιγραφών ώς οί επί Πτολεμαίων ναοί.

Σηθώς ό Α', δεύτερος βασιλεύς τής 10' Διοςπολίτιδος δυνα
στείας, καί ό υιός αύτου Φαμεσσής ό Β' Μεραμών Σέσίοστρις, είνε 
οί Οεμελιωταί καί κτίτορες τού περί ου ό λόγος Μεμνονείου, άλλα 
παν ο τ ι άναφέοεται είς τόν βασιλέα Σηθών εντός τού ναού, γλυ- 
φαε, κοσμήματα ή έπιγραφαί, είνε μετά ιδίας τέχνης καί καλ
λονής έπιμελέστερον κατειογασμένα, έν ω τά  έπί Φαμεσσή τού 
Β' ποόςθετα έργα δεν είνε πολλού λόγου άξια, φέροντα τύπον 
αμελούς τίνος εργασίας. Οί δύο βασιλικοί κτίτορες, πατήρ καί 
υιός, φαίνονται έπί τών γλυφών καί γραφών ώς συμβασιλεύοντες, 
έξ ου δήλον, ότι ό ναός έκτίζετο έτι, ότε Σηθώς δ Α' συμπαρέ
λαβε τή αρχή καί ένεθρόνισε τόν υιόν του Φαμεσσήν τόν Β' ώς 
βασιλέα.

νΕχει δέ ή οικοδομή τούτο τό ιδιόρρυθμον, ότι μετά τάς δύο 
πρώτας ύποστύλους αιΟούσας δ κυρίως ναός διαιρείται είς επτά 
έσωνάρθηκας, άπολήγοντας είς επτά ίδιους σηκούς, ώς άν ήτο 
έπτά συννάοις καί παρέδροις Οεοις ιερός* παρά ταύτα δέ, ή προς 
νότον πρόςΟετος κατ1 άνοδμαλον τρόπον κλιτύς μένει άρχιτεκτο- 
νικως ανεξήγητος’ έκρυθμα πρός τούτοι; είνε καί τά Οολιοτά οί-
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κήματα, τών δποίιυν οί θόλοι δεν σχηματίζονται διά ψαλιδωτής 
οικοδομής, ήτοι καμαροψ-άτων, ώλλά διά λίθων ύπερβαλλόντων 
τώ μεγέθει καί τή κατασκευή, οιτινες, έπί τών εκατέρωθεν έρει- 
δόμενοι επιστυλίων καί σφιγκτά άλλήλοις προςηρμοσμένοι καί 
καμαροειδώς ένδοθεν έσκαμμένοι, στεγώζουσι τά οικήματα καθά- 
περ κυρτοειδής σαρκοφάγου σκέπη* πράγματι έκαστον περί τούς 
σηκούς οίκημα έδήλου συμβολικώς την ταφήν τού Όσίριδος, και 
έκ τών έπί τών τοί/ων έπιγραφών, τών περιεχουσών τυπικά επι
ταφίων ακολουθιών καί δεήσεων, φαίνεται ότι έτελούντο έκει τοΰ 
Όσιριδος τά  μυστήρια.

Εκτεταμένη ιερογλυφική έπιγραφή έξ έκατόν καί τεσσάρων 
καθέτων στί/ων αριστερόθεν τού μεγάλου πυλώνος έκτίθησι τήν 
επίσημον ιστορίαν τής γεννήσεως καί τού νηπιακού βίου τού βα- 
σιλέως Φαμεσσή τού Β' Μεραμών Σεσοδστριος μετά τών χρονι
κών τής νεανικής καί ανδρικής αυτού ηλικίας’ έξ αυτής μανθάνο- 
μεν, ότι Φαμεσσής δ Β' ήτο ήδη βασιλεύς έν κοιλία μητρός του, 
ότι δ πατήρ του Σηθώς δ Α' δεν ήτο βασιλεύς ΐδίω δικαιώματι, 
αλλά χάριτι της συζύγου του, θυγατρός τού βασιλέως 'Ραμεσσή 
τοΰ Α', χραγματικής διαδόχου έπι τοΰ θρόνου τών δύο χωρών 
και βασιλίδος, και οτι άρια γνωστής γενομένης της εγκυμοσύνης 
αυτής, ό βασιλικός σύζυγος έχροθυμήθη ΐνα διενεργήση την άνα- 
γνώρισιν τοΰ κυοφορουμένου νομίμου διαδόχου, και ευθύς μετά 
τόν τοκετόν να έχισχεύση την στέψιν τοΰ γεννηθέντος τέκνου. 
Έκ τούτου εξηγείται διά τ ί  έν ταΐς γραφαΐς τοΰ ναοΰ ό χαΐς έ'τι 
βασιλεύς Φαμεσσής ó Β', εί καί ένδεδυμένος την χαιδικην έσθή- 
τα, καί φέρων έχί τοΰ δεξιοΰ ώμου κρεμαμένην την χαιδικην τής 
κόμης χλεξίδα, έχει όμως χεριτεθειμένην χερί την κεφαλήν του 
την διχλήν βασιλείαν ψχέντ, η τοι τά δύο στέμματα της τε άνω 
χώρας καί τής κάτω. ΓΌθεν έκ γενετής λογίζεται Φαμεσσής ό Β' 
συμβασιλεύς καί σύνθρονος τώ χατρί του Σηθώ τώ Α', καί συμ
βαδίζει μετ’ αύτοΰ έν ταΐς δημοτελέσιν έορταΐς καί χανήγύρεσι 
καί ένώχιον τοΰ στρατού. Κατά τά χεριεχόμενα τής άνωτέρω 
έχιγραφής ή διττή αυτή. βασιλεία φαίνεται ότι διήρκεσεν έχι χο- 
λύ, διότι κατά τόν θάνατον τοΰ βασιλέως Σηθώ τοΰ Α' δ υιός του

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. 3 5 1



'Ραμεσσήί ό Β* ήτο ήδη πατήρ έξήκοντα καί τριών τέκνων έκ 
πολλών βασιλικών γυναικών καί παλλακίδων, δι’ ών είχε φροντί
σει ένωρίς ό μακαρίτης πατήρ του να περικοσμήσνι τον βασιλικόν 
γυναικωνίτην από του δεκάτου ήδη έ'τους του συμβασιλέως υίοΟ 
του. Καί έν τή χρήσει τών όπλων τά  πρώτα μαθήματα έδόθησαν 
*Ραμεσσή τώ Β' παρά του πατρός του Σηθώ, όςτις πανηγυρικώς 
ένέδυσε τόν υίόν του θώρακα πολεμικόν, έζωσε περί την όσφύν 
αυτού ρομφαίαν, καί παρέδωκε ταις χερσίν αυτού άκόντιον καί 
τόξον. Ή έπιγραφη απολήγει εις ευχήν τώ Όσίριδι, θεώ χθονίω, 
έν εϊδει ’Ορφικού ύμνου.

’Επί του τοίχου τής ανωφερούς διόδου προς νότον τής δευτέ- 
ρας ύποστύλου αιθούσης άπεκαλύφθη ό πίναξ τών βασιλειών έν 
συνόψει άπό Μήνιδος του πρώτου ίδρυτοΰ τής μοναρχίας έν Α ιγύ
πτιο μέχρι Σηθώ του Α' έν χρονολογική σειρά, οΐα εύρίσκεται 
παρά Μανέθιονι, άλλ’ έν εκλογή έβδομήκοντα καί £ξ προςώπων, 
αρχηγών ιδίων δυναστειών η όπως δήποτε διαπρεψάντων βασι
λέων μεταξύ άλλων αφανών καί διά τούτο παραλειπομένων. Ό 
βασιλεύς Σηθώς ό Α' μετά του έν παιδική έσθήτι υιού του καί 
συμβασιλέως 'Ραμεσσή τού Β' Σεσώστριος παρίστανται όρθιοι, 
δ μεν προςφέρων θυμίαμα, δ δέ προςευχόμενος ένώπιον τών πνευ
μάτων τών εις θεούς μεταστάντιυν προπατόρων αυτών, ών τά 
ονόματα εντός 7 6  θυρεών είνε άνωθεν γεγραμμένα, ίνα ως έν ίε- 
ροϊς διπτύχοις μνημονευωνται έν καιρώ τής μυσταγωγίας. Ό 
Άβυδηνός ουτος ΠΙναθ, Βασι.ίειών, σωζόμενος ακέραιος καί 
άποκαλυφθείς εσχάτως έν έ'τει 1 8 6 4  ύπό τού Μ απ Θ ΙΙθ , είνε 
αρχαιότερος του εύρεθέντος έν έτει 1 8 1 8  παρά τού άγγλου 
ΰίΐηΐ ιοβ έν τώ 'Ραμεσσειω, όστις ακρωτηριασμένος τά  πλεΐ- 
στα καί ήμιτριβής άπόκειται νΰν έν τώ Βρεταννικώ Μουσείω, φέ-
ρων τά  ονόματα 1 6  μόλις βασιλέων έκ τής ΙΑ', ΙΒ' καί ΙΗ' δυ
ναστείας.

Το Ραμεσσεΐον, ήτοι ο ιδια 'Ραμεσσή τού Β' Σεσώστριος μνη- 
μόσυνος ναός, κεΐται μικρόν άπωτέρω πρός βορραν καί παραλλή- 
λως τώ προμνησθέντιΜεμνονείω, έσώζετοδέ ακέραιον ετι έν καιρώ 
τής γαλλικής ΰπ’ αρχηγόν τον Ναπολέοντα έπί Αίγυπτον στρα-
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τείας, οτε μάλιστα ό τήν στρατείαν ακολουθών ΙοηιβΓίΐ είχεν 
άναβή έπί τό υπερώον αυτού' αλλά νΰν ολίγοι έκ τών τοίχων 
ύψούνται £ν καί ήμισυ περίπου γαλλικόν μέτρον υπερθεν τής έπι- 
φανείας τής γής, οί δε λίθοι τού καταστραφέντος ναού χρησί* 
μεύουσιν εις κατασκευήν, ασβέστου.

'II ’Άβυδος διά τής κατ’ έτος προςελεύσεως τών έξ άπάσης 
της Αίγυπτου πιστών εις προςκύνησιν τού έκεΐ άγιου τάφου τού 
Άβυδηναίου Όσίριδος προήχθη εις τοσούτο μεγαλείου καί πλού
του, έ/στε νά γίνν) μητρόπολις τού Θινίτου νομού, αντί τής παρα- 
κειμένης πόλεως Θινός, τής άρχαιοτάτης κοιτίδος τής πρώτης 
δυναστείας έπί τών δύο χωρών, καί πατρίδος τού πρώτου βασι- 
λέως τής Αίγυπτου Μήνιδος· η παλαιά μητρόπολις κατέστη 
έπειτα μικρά κώμη Θίς η Θ ίκιτ, καί ως τοιαύτη άναφέρεται έν 
έλληνικοΐς παπύροις άπό τού έτους 1 1 4  πρ. Χρ. μέχρι και αυτής 
τής Ε' μ. Χρ. έκατονταετηρίδος' άλλά καί ή άλλοτε μεγάλη πό
λις ’Άβυδος, ή δευτερεύουσα μετά τάς Θήβας, ήτο ήδη έπί Στρά
βωνος (ΐΖ', 42.) κατοικία μικρά, καί άντ’ αυτής ήκμαζεν ώς μτ,- 
τρόπολις τού νομού Πτολεμαίς ή Έρμείου, Ψωί αίγυπτιστί, και 
νύν άραβιστί ¡\Iensliieh, μετά ιερού Πτολεμαίου Σιοτήρος.

Κατά τούς έν Αιγύπτιο ιερούς λόγους, μετά τόν διαμελισμόν 
τού σώματος τού Όσίριδος παρά τού Τυφώνος, ή Μσις, διεκ- 
πλέουσα έν βάριδι τά έλη, άνεύρεν αυτά διερριμμένα ένθεν κάκεισε, 
καί άνθ’ έκάστου μέλους ειδώλια ποιουμένη τού θεού, παρέδιδεν 
αυτά έν τώ τόπω τής εΰρέσεως εις ταφήν, και διά τούτο πολλοί 
τάφοι τού Όσίριδος έλέγοντο έν Αιγύπτιο* τά δέ έν δλοκληρια 
συλλεχθέντα μέλη τού σιόματος κατέθεσεν έν Άβύδω, οπού δ 
αληθινός τάφος τού Όσίριδος, καί όπου οί εύδαίμονες καί δυνάμε- 
νοι έκ τών Αιγυπτίων προςκυνητών έφιλοτιμούντο όπως θάπτωσι 
τούς νεκρούς των, ϊνα ώσιν δμόταφοι τού σώματος τού Όσίριδος 
(Πλούτ. περί ’Ίσιδ. καί Όσίρ. 18 . 20.). Έν τώ περί τόν τάφον 
ίερώ τήν ις·' πρός τήν ιζ' τού μηνός Άθιυρ (12— 13 νοεμβριου 
κατά τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον) έωρτάζοντο τά πάθη του 
Όσΐριθος' καί τήν μεν πρώτην ήμέραν ή θεία μυσταγωγία έτε- 
λεΐτο χαμηλή τήφωνή, καί δεν έσυγχωρεΐτο ούτεώδώ, ούτε αύ-
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λητή, ούτε ψάλτη νά λάβη μέρος είς τήν λειτουργίαν (Στράβων. 
ΙΖ', 14. καί Papyr. Sallicr. Ν° 4.)' τήν δέ έπιοΰσαν έψάλλετο ή 
επιτάφιος ακολουθία, ένή ό λαός έθρήνει τήν του Όσίριδος εις αδου 
κατάβασιν, οτε οί ιερείς άλλα τε πολλά έτέλουν πένθιμα καί 
σκυθρωπά, καί βουν διάχρυσον ίματίω μέλανι περιβάλλοντες έπί 
πένθει έδείκνυον μέχρι τής νυκτός τής ιθ' Άθώρ ( 1 5  νοεμβρίου), 
ότε έπανηγυρίζετο ή εύρεσις τοΰ Όσίριδος (πλούτ. περί ’Ίσιδ. 
καί Όσίρ. 39.).

ΊΙ έν Άβύδω παρά τούς πρός Λιβύην λόφους κειμένη έκτετα- 
μένη Νεκρόπολις έκαλεΐτο νΑ.Ιχαι ( Α Λ Χ - Χ Α Χ Ο Υ  έν ίερα 
και δημοτική γραφή, κατά λέξιν ΤεΛείωσις των ποΛΛων, ήτοι 
τω ν ζετεΑειωη^νων ?) σν ναί\ις), έξ ού καί Κο.Ιχύται (ΚΩ- 
Α Λ Χ Ο Υ , αίγυπτιστί=εργολάβοι ταφών) oí ¿χταγιασταί, 
οι δε ενταφιασμοί έκαλοΰντο ΓασταΙ, ήτοι ίχφοραί (άπό τοΰ 
TACT έν ί:ρά γραφή τήν έκφοράν σημαίνοντος) καί raçpai. Έν 
γνωστικώ τινι παπυρω τοΰ εν Λουγδούνω Βαταυών Μουσείου άνα- 
φέρονται έν ειδει έςορκισμοΰ και οί έξής έλληνιστί γεγραμμένοι 
λόγοι, μνείαν ποιούμενοι τών έν Άβύδω ταφών' «Βαστάζω τήν 
»ταφήν τοΰ Όσίρειυς, καί υπάγω καταστήσαι αυτήν ές Άβιδος' 
»καταστήσαι είς Ταστάς καί καταθέσθαι είς ’Άλγας».

Έν ταΐς ταφαΐς τής Άβύδου λοιπόν, οπου οί Αιγύπτιοι εύσε- 
βώς ύπενόουν έν γή καί ύπό γήν τόν ιερόν καί όσιον ώς άληθώς 
"Οσιριν οίκοΰντα, καί όπου τά σώματα έκρύπτοντο τών δικαίων 
καί τετελειωμένων, οϊτινες έκ διαθήκης ώριζον, ώς έκ πολλών 
πα,.υρων δηλοΰται, ινα ταφωσιν εκεί, οπου έτάφη και ό άχραντος 
και αμίαντος σωτηρ αυτών ένανθρωπησας θεός, όπως δμόταφοι 
γενόμενοι ένωθώσιν αυτώ και έν τή αίωνία ζωή, έκεΐ έζήτησε 
και ό γάλλος αιγυπτιολόγος Mariette ί'να άνεύρν) τό ιερόν τοΰ 
Όσίριδος' άλλ’ είς μάτην. Έν τινι πρός βορράν κειμένω έκ πλίν
θων ώμων εύρυτάτω περιβόλω, περικλείοντι γηλόφους πολλούς, 
ευρέθη στήλη περιεχουσα ψήφισμα τοΰ βασιλέως Νωφρώθιος 
(ΝΩΦΡπ,-ΧΟΤΕΠ) εκ τής ΙΓ' Λιοςπολίτιδος δυναστείας, 
άφορών τό ιερόν τοΰ Όσίριδος. Κατά τήν έπιγραφήν, έλθών ό 
βασιλεύς είς προςκύνησιν, εύρε τό ίερόν έρημον καί ήμελημένον,
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καί διέταξε τάς άναγκαιούσας έπισκευάς' έν τή ίερα βιβλιοθήκη 
εύρε τάς βίβλους ΘωΟ τοΰ τρισμεγίστου Έρμοΰ έφθαρμένας, και 
ένετείλατο τήν άνακαίνισιν καί άντικατάστασιν αυτών δι’ άλλων 
αντιγράφων. Ό έ'τι βορειότερον κείμενος βουνός, ό νΰν καλούμενος 
Κωμ-ές-Σουλτάν, ήτοι χώμα τοΰ βασιΑέΐύς, παρέχει περισσοτέ- 
ρας έλπίδας πρός άνεύρεσιν τοΰ ίεροΰ τοΰ Όσίριδος' έκεΐ είνε έπι- 
σεσωρευμέναι αί ταφαί πλείστων όσων νεκρών έξ άπάσης τής Αί- 
γύπτου, είς βεβαίωσιν τοΰ ρηθέντος παρά Πλουτάρχου, ότι έν 
Αβύδω οί εύδαίμονες τών Αιγυπτίων και δυνατοί μαλιστα έθα- 

πτοντο, φιλοτιμούμενοι ϊνα λάχω σι τής αυτής ταφής τοΰ σώμα
τος τοΰ γθονίου Όσίριδος. Έπτά ήδη έτη έργάζεται δ Mariette 
είς άνασκαφήν τοΰ χώματος, καί καθ’ οσον οί έργάται προχω- 
ροΰσιν είς τά βαθύτερου κείμενα στρώματα τοΰ γηλόφου, τοσούτω 
μάλλον άρχαιοτέρας άποκαλύπτουσι ταφάς' ούτω έν ταΐς άνω- 
τάταις έπιβολαΐς άπαντώνται ταφαί τής K V  Σαίτιδος δυνα
στείας, έν τώ βάθει δέ, οπου νΰν έφθασαν τά έργα τών άνασκα- 
φών, εύρίσκονται άλλαι παλαιότεραι έκ τής <1' Έλεφαντινής, καί 
πιθανόν είνε νά εύρεθώσιν έν τώ μέλλοντι καί άλλαι έκ τών άρ- 
γαιοτάτιυν μέχρι καί αύτής τής Α' Θινίτιδος δυναστείας μετά 
τής ταφής τοΰ πριυτου βασιλέως Μήνιδος, οςτις παρά τήν ’Άβυδον 
έν Θίνιδι γεννηθείς ίδρύσατο πρώτος τήν αιγυπτιακήν μοναρχίαν, 
’Ίσως ένταΰθα εύρεθή έπί τέλους καί αύτή ή ταφή τοΰ Όσίριδος 
έν τοΐς έγκάτοις τής γής, έπί τής δποίας ώς βάσεως έσωρεύθη- 
σαν άλλαι έπί άλλων τεσσαράκοντα αιώνων περίπου ταφαι, και 
έσχημάτισαν τόν περί ού δ λόγος χο>μα τον βασι.Ιέωο καλού
μενου βουνόν. Έν τή λοιπή Νεκροπόλει οί πλεΐστοι τάφοι εινε 
έκ τής Ί' Έλεφαντινής καί τής ΙΑ', ΙΒ' καί ΙΓ' Λιοςπολίτιδος 
δυναστείας. Ένταΰθα εύρέθησαν δ καλοσσός τοΰ βασιλέως Ούσερ- 
τασήνος (Ο Υ CEP-TA-CEN), ή τοι Σεσορτώσιος κατά τούς "Ελ
ληνας, έκ τής ΙΒ', καί τοΰ βασιλέως Σευήχου (CEYEK) δ περι
καλλής άνδριάς έκ τής ΙΓ' Λιοςπολίτιδος δυναστείας, οίτινες 
ϊστανται νΰν άμφότεροι έν τώ έν Βουλάκ Αίγυπτιακώ Μουσείω.

Ζ'. Τό πρός βορράν μέρος τοΰ παρ’ Έλλησιν Έρμοπολίτου 
νομοΰ άπετέλει έπί τής παλαιάς καί μέσης μοναρχίας ίδιον νομόν
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καλούμενου £ΑΧ, ήτοι Ο ριγύτην  διά τόν εκεί τιμώμενον Όρυγα 
(Gazelle). Ενταύθαήσαν αί πόλεις Χέοπος Mon) (Χ Ο Υ Φ Ο Υ  
ΜΕΝΑ έν ίερα γραφγ) ή νΰν Μίνυε, πόλισμα του Χεοπος έκ 
της Δ' Με[χφίτιδος δυναστείας οπού έτι»Αάτο ώς πολιούχος ή 
αίλουρό[χορφος θεά Βούβαστις, ή κατά τους "Ελληνας ’Άρτευ.ις, 
και Τούχω ( ΓΟ Υ Χ Ω ) ή νΰν άραβιστί καλούμενη Τάχα, όπου 
τά έρείπια τ*?;ς Θεοδοσίου πόλεως τών Βυζαντινών, άυ.φότίραι 
έπι του πρός Λιβύην ¡αέρους τοΰ νο»Λθΰ, έπί δέ του πρός ’Αραβίαν 
έκειτο ή ¡¿ητρόπολις 'Ιππω ν  (ΧΕΒΟΥΝ), ης οΰδέν άπίυ.εινεν 
ίχνος. Ά ν τ ι ταύτης 0[/.ως σώζονται αί παρά τώ νΰν χωρίω Béni 
Hassan εντός πέτρας λατορ/,ητοί τάφοι άπό της ΙΒ' Διοςπολίτι- 
δος δυναστείας, τών όποιων ό ¡¿έν έπιτάφιος σηκός είνε σπέος έν- 
τός όρθιου βουνοΰ λελαςευ^ένον, ό δέ άπό τούτου καθέτως κατα- 
βαίνων κρύφιος καί διά χώματος Ξεφραγμένος βόθρος φέρει άπό 
τοΰ κέντρου η άπό τίνος γωνίας εις υπόγειον κρύπτην, όπου ή νε- 
κροδόχος Οηκη καί ό τεταριχευαένος νεκρός. Τοΰ σπέους αί έσ<ο- 
τερικαι πλευραι είνε πάντοτε πεποικιλριέναι πολλαχώς διά γρα
φών και γλυφών παριστανουσών διαφόρους σκηνάς τοΰ οίκια- 
κοΰ, άγροτικοΰ, στρατιωτικού και πολίτικου βίου τοΰ μεταστάν- 
τος, έτι δέ δι’ ιστορικών επιγραφών, περιγραφουσών τήν γενεα
λογίαν και βιογραφίαν αύτοΰ. Τό χαρακτηριστικώτερον γνώρισμα 
τής εποχής, έν ή έξειργάσθησαν οί επιτάφιοι ούτοι σηκοί, είνε ή 
παντελής έλλειψις θρησκευτικών αντικειμένων καί ιερών εικόνων, 
ώς άν ητο άπηγορευμένη τότε ακόμη ή δι’ εικόνων γραπτών η 
γλυπτών η άλλων συμβόλων παράστασις τών θεών.

Έκ τών τάφων τούτων οί μάλλον θέας άξιοι εινε οί δύο πρός 
βορράν κείμενοι διά τήν καλλονήν τών κιόνων τού προδόμου καί 
τού σηκού καί τών έντός κοσμημάτων* ό εις έξ αυτών φέρει έκα- 
τέρωθεν τής ειςόδου εν έπιγραφή τη,ν γενεαλογίαν καί τόν βίον 
τού θανόντος καί έκεΐ Οπό γήν ταφέντος Άαένιος Άαενεμγά* ού-

i  (w ” A#

τος έζησεν έν ταΐς ήμέοαις Ούσερτασήνος τού Α', κατά τούς "Ελ
ληνας Σεσορτώσιος, δευτέρου βασιλέως τής ΙΒ' Λιοςπολίτιδος δυ
ναστείας, τού κτίσαντος τόν έν ΊΙλιουπόλει ναόν τού Άθώμ, ήτοι 
ΙΙλίου εν τή δύσει αυτού, και στησαντος τόν έκεΐ οβελίσκον’ καί
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έν μέν τή πρός βορράν έπιγραφή ό θανών ρ.ετά τήν άπαρίθμησιν 
τών τίτλων αυτού καί άξιιυμάτων παρίσταται λέγων περί εαυτού 
ώς έξής* «Υπηρέτησα τώ κυρίω μου [τώ βασιλεΐ] ότε έξήλθεν 

ϊνα πολεμήστι τούς εχθρούς έν ταΐς χώραις τών μαύρων φυλών* 
έξήλθον καθάπερ υιός στρατηγού καί αύτός έγώ στρατηγός τών 
πεζών, καί νομάρχης τού Όρυγίτου νομοΰ (1ΑΧ), έξοχος υίός 
άξίου πατρός, κατά διαταγήν τού βασιλικού οίκου, καί κατά 
τήν επιθυμίαν τών συμβούλων τής βασιλικής αυλής* διεξήλθον 
τήν Αιθιοπίαν καί έφθασα τά  πέρατα τής οικουμένης* τά λά 
φυρα τού πολέμου έγώ συνο/δευσα έν τή έπιστροφή* ό έπαινός 
μου ύψώθη μέχρις ουρανού* καί ιδού ή άγία τού κυρίου μου βα
σιλεία έπέστρεψεν έν ειρήνη,, άφού έπάταξε τούς πολεμίους έν 
τή μυσαρα Αιθιοπία. Καί πάλιν έδούλευσα ένώπιόν του, καί ού- 
δένα άπώλεσα έκ τών πολεμιστών μου, ότε έξήλθον ϊνα κομίσω 
τόν έκ τών ορυχείων χρυσόν τώ  άγίω μου βασιλεΐ ΗΛΙΩ1 
Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ Ω ι τώ ζώντι νύν τε καί εις τόν αιώνα. Έξήλθον 
μετά τού ήγεμόνος βασιλόπαιδος, τού πρεσβυτέρου υίού τού 
βασιλέως καί έκ τού σπέρματος αυτού AMENIOC, ου εί'ησαν 
πολλά καί ύγιά τά έτη,. Έξήλθον μετά τετρακοσίων λογάδων 
πολεμιστών, καί έπέστρεψα έν είρήννι* ούδένα άπώλεσα έξ αυ
τών οτε έκόμισα τόν χρυσόν έκ τών ορυχείων* τη,ν άνατεθεΐσάν 
μοι εντολήν έξετέλεσα, καί έπη,νέθην παρά τών βασιλέων». Έν 
έ τή πρός νότον έπιγραφή άκολουθεΐ λέγων* αΠροςκυνήσας τόν 
υίόν τού βασιλέιος ιδού έξήλθον, ϊνα έκ τών ορυχείων μεταφέρω 
τόν χρυσόν καί καταθέσιυ έν τή οχυρά πόλει Κοπτιρ, μετά τού 
ήγεμόνος βασιλόπαιδος O Y£EPTA£H N O £, ούειησανπολλά 
καί ύγιά τά έτη* έπορεύθην μετά έξακοσίων άνδρών λογάδων 
έκ τού Όρυγίτου νομού, καί προσέθηκα καί ταύτα τοΐς πρότε- 
ρον πολεμικοΐς μου έ'ργοις. "Αλλως τε των παρ’ έμού διαπρα- 
χθέντων ή άφήγησις είρήσθω έν κεφαλαίω. Έγώ ήμην κύριος, 
άγαθότη,τος πλήρης καί αγάπης, κυβερνήτης αγαπών τη,ν χώραν 
αύτού* διά πολλών έτών έκυβέρνη,σα τόν Όρυγίτην νομόν* πάντα 
τά έργα τά έντεταλμένα παρά τού βασιλικού οίκου έξετέλεσα 
ιδία χειρί* [συνήγαγον έπί τό αύτό καί άπέστειλα] βούς άροτή-
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»ρας τριςγιλίους μετά των δαμάλεων αυτών* εύχαριστίαι άπε- 
»δόθησάν μοι παρά του βασιλικού οίκου διά τήν προςενεχθεΐσαν 
»δωρεάν έκ των βουκολίων. Έπληρώθη σιτηρών 6 οικος του βα- 
»σιλέως, καίούδέν έλειψεν έκ των δημοσίων αποθηκών* ειργάσθην 
»έγώ, και πάντες οί άνθρωποι έμού είργάσθησαν μετ’ έμού. Ού- 
»δέποτε έλύπησα παιδίον μικρόν, ούδέ χήρα έπαθεν άνιερόν 
»παρ’ έμού* ουδέ ήνώχλησα άλιέα ποτέ, ούδέ έκώλυσα ποιμένα 
»άπδ βοσκης* ούδέ υπάρχει τοπάρχης ού ύπέβαλον τούς άνθρώ- 
»πους εις αγγαρείαν ποτέ* ούδέποτε ήν σιτοδεία έν ταΐς ήμέραις 
»εμού, ούδέ έπείνασέ τις εμού νομαρχοΰντος έν έτεσι λιμού* οτι 
»ιδού έγώ έποίησα ϊνα το άροτρον διέλθνι πάσας τάς γαίας, και 
»ΐνα σπαρώσι πάντες οί αγροί τού Όρυγίτου νομού μέχρι των 
»δρίων αύτού άπο νότου καί άπό βορρά. Έδωκα ϊνα ζήσωσιν οί 
»ένοικούντες άπο των προϊόντων της γης, καί ούκ έπείνασαν. 
»’Έδωκα τά ϊσα τή /ήρα καί τή ύπάνδρω γυναικί, ούδέ διαφε- 
»ρόντως εστερξα τον μεγάλον προ του μικρού έν παντί 6 αν 
»έδωκα. Καί ιδού, οτε τά ΰδατα του ποταμού άνέβησαν, οί γεωρ- 
»γοί κατήρξαντο τήςάρδεύσεως των άγρών, έγώ δέ ούκ ύφή,ρεσα 
»αύτών τδ ύδωρ, κόπτων τάς διώρυχας καί παροχετεύων». Αί 
έσωτερικαί πλευραί του σπέους φέρουσι τοιχογραφίας παριστα- 
νούσας διάφορα έργα* ούτως είκονίζεται ένταύθα τούλινου ή καλ
λιέργεια, ή συναγωγή αύτου, ή έπί όνων μεταφορά, *αί ή δι’ αύ · 
του κατασκευή υφασμάτων* άοοτρίασις τής γης διά βοών καί 
σπορά, σκάλευσις τών φυτών καί τού σίτου δ θερισμός* ή εις δράγ- 
ματα διευθέτησις, ή έπισούρευσις εις θημωνιάς καί τδ αλώνισμα 
διά βοών, ή μέτρησις καί άποθήκευσις τού καρπού* Οηρευτικαί 
σκηναί, οπού οί κυνηγοί διά καλαμίνων βελών καί άκοντίων, άντί 
σιδήρου έπ’ άκρας φερόντων λιθίνην αιχμήν, φονεύουσιν αιγάγρους 
καί άλλα τής έρημου ζώα* άλιεΐς σύρουσι δίκτυα άπδ τού ποτα
μού γέμοντα ιχθύων* άλλοι καταγίνονται εις άγραν λιμναίων 
πτηνών, αγρίων νησσών καί χηνών* γυναίκες κιθαρίζουσιν ή παί- 
ζουσι την κινύραν* άλλαι άναδεύουσι ζύμην καί ποιούσιν άρτους. 
’Αλλαχού είναι απεικονισμένοι γυμνικοι αγώνες, πολεμικά! ασκή
σεις, πολιορκητικά έργα και μτ.χαναι, οια ή '/ ελών η και δ κριός*
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μουσικαι συμ,φωνίαι, χοροί και ορχήσεις* μντ,μέσυνα τοΰτεθνεώτος 
και προςφοραι δωρεών υπέρ άναπαύσεως ττ;ς ψυχτ,ς του* γραμ- 
[¿ατείς καταγράφουσι τά έσοδα και έξοδα του οικου του θανέν- 
τος, και τών κτημάτων, άγρών και βουκολίων. Περαιτέρω ιστο
ρούνται αί σωματικαι ποιναί τών πλ'/]μμελούντων ύπτφετών, άν- 
δρών, παιδιών και γυναικών* οί μέν άνδρες ριπτομενοι κατά γνίς 
τιμο>ρουνται διά μαστιγώσεοος τών πελμάτων αυτών, αί δέ γυ
ναίκες καΟτ'μ-εναι μαστιγουνται έπ! τών νώτων.

Ό δεύτερος τάφος εινε δ του νομάρχου Χνουαώφιος (ΧΝΟΥΜ- 
ΧΟΤΕΠ) , τού ζήσαντος έπί τής βασιλείας Άμενεμ/ά τού Β', 
υιού Ούσερτασήνος τού Α', περί ού έν τοϊς πρότερον δ λόγος. Έν 
τή έκτενεστάτνι έπιγραφή έπί τού περιζώματος τής ύποβάσεως 
τού σπέους δ θανο̂ ν λέγει περί εαυτού* «Τώ ήγεμονίδγ καί έκ- 
»γόνω βασιλικώ, τώ φιλοθέω κυβερνήτη) ποτέ τών άνατολικών 
»τού νομού χωρών, Χνουμώφει τώ μακαρίτη, υίώ τού Νεχερά 
»και τέκνω ήγεμονίδος, τής δεσποίνης Βαχίτης τής μακαρίτιδος, 
»ώκοδόμηται τδ μνημεΐον, έν πρώτοις δι’ όσα εύηργέτησε τήν 
»χώραν αύτού* ότι έδόξασε τδ όνομα αυτού εις αεί καί έπέφανεν 
»είς τδν αιώνα τού αϊών:ς έν τώ έπιταφίω σηκώ* έδόξασε τδ 
»όνομα αύτού μεταξύ τών πολεμιστών, καί δι’ έργων άγαθών 
»έμεγαλύνθη έν δυνάμει* οτι ηύτύχησαν οί δουλεύσαντες αύτώ, 
»έκεΐνος δέ έπλήθυνε τδ σωτήριον τών άγαπιυντων αύτόν. Δόξα 
»καί τιμή άπεδόθη αύτώ, καί μακάριοι οί δουλεύσαντες αύτώ. 
»Ούτω καί έγένετο. Ά πδ στόματος αύτού λέγει τάδε* Ή άγία 
»βασιλεία Άμενεμχά τού Β' κατέστησέ με ηγεμόνα καί κυβερ- 
»νήτην τών άνατολικών τού νομού χωρών, ότι δ θεδς *Ωρος καί 
»Βούβαστις ή θεά είσίν οί γεννήτορες τού πατρός μου καί τής 
»μητρός μου έν τή πόλει Χέοπος-Μονή. Ό βασιλεύς έστησε τά  
»όρια προς μεσημβρίαν, καί ώρισε τά προς βορράν, ως τδ στε- 
»ρέωμα τδ έπικαθήμενον τού δρίζοντος τού μεγάλου ώκεανοΰ" 
»ούτως έγένετο καί τώ πατρί τής μητρός μου τδ πάλαι, ότε έπέ- 
»φανεν ώς "ΙΙλιος ή άγία Άμενεμχά τού Α' βασιλεία* καί αύτδς 
»[δ πάππος μου] κατέστη ήγεμών καί κυβερνήτης τών χωρών 
»προς άνατολάς τής πόλειυς Χέοπος-Μονής, καί έστήθησαν αύτώ



»όρια πρός μεσημβρίαν, καί ώρίσθησαν τά  πρός βορράν, ώς 
»τό στερέωμα τό έπικαθήμενον τοΰ όρίζοντος τοΰ μεγάλου 
»ωκεανού, καί ώρίσθη αυτω οϊκησις έν τή ανατολή τοΰ Όρυγίτου 
»νομού, ινα μένγ έν ταΐς χώραις ταΐς πρός άνατολάς* οτε δέ ή 
»αγία [Άμενεμχά τού Α'] βασιλεία έπέστρεψε μετά την κατα- 
»πολέμησιν τών εχθρών έπιλάμπων ώς αυτός δ θεός Άθώμ, 
»άνώρθωσε τά κακώς κείμενα . . . .  περιέγραψε πόλιν αυτω, καί 
»έθηκεν όρια μεταξύ αυτής καί τών άλλων πόλεων, στήσας τά  
»όρια αύτών, ώς τό στερέωμα τού ουρανού* περιέγραψε τά ύδατα 
»αυτών, καί έκ καταγραφής ώρισεν έκάστν) τάς προςόδους κατά 
»τό μέγεθος τής δικαιοσύνης αυτού. Καί ιδού έποίησεν αΰτόν 
»[τόν πάππον μου] ηγεμόνα καί νομάρχην τού Όρυγίτου νομού 
» (SAX), καί έθετο όρια αύτώ τά πρός νότον όρια παρά τόν 
»'Ερμοπολίτην νομόν, τά δέ πρός βορράν παρά τόν Κυνοπολί- 
»την, καθάπερ τό στερέωμα τό έπικαθήμενον τού μεγάλου ώκεα- 
»νοΰ. Τά ύδατα καί οί άγροί έτέθησαν ύπό τό κράτος καί τήν 
»δικαιοσύνην αύτοΰ μέχρι τών δυσμικών χωρών* κατέστησε δέ 
»τόν υιόν αύτοΰ τόν πρεσβύτερον, Νεχητιν τόν μακαρίτην, ύπέρτι- 
»μον κύριον, επιμελητήν τών τιμιωτάτων έν τή πόλει Χέοπος-Μο- 
»νή, έπιταγή βασιλική, καί Οη,σαυροφύλακα. Καί ότε έπεφάνη ώς 
»"Ιίλιος ό βασιλεύς Οΰσερτασή,ν ό Α' πρό τοΰ γεννηθή,ναί με, ή 
»μήτηρμου[Βαχίτα]κατέστη ήγεμονίς, ώς θυγάτηρ ήγεμόνος δεδο- 
»ξασμένουτού Όρυγίτου νομού έν τή πόλει . . . .  καί ώς σύζυγος 
»ήγεμόνος, τού κυβερνήτου τώνπόλεων . . . καί κυρίου τής χώρας, 
»Νεχερά τού μακαρίτου, τού ύπερτίμου. Καί δ βασιλεύς Ά μ ε-  
»νεμχά δ Β'άνύψωσέ με, ώς υίόν ήγεμόνος, έν τή τάξει τών γεν- 
»νη,τοριυν έμού, των κυβερνώντων, και έν τώ μεγαλυνΟή,ναι τη,ν 
»άγαπην αυτού έπ’ έμέ, ώςπερ αυτός δ θεός Άθώμ, κατέστησέ 
»με ήγεμόνα έν έ'τει ιθ' τής βασιλείας αύτού έν τή πόλει Χέοπος- 
»Μονή. Και ιδου έποιη^α έργα αγαθά, καί ηΰτύχησαν οί άνθρω- 
»ποί μου έν παντί* ανθηρόν έτήρησα τό όνομα τού πατρός μου* 
»έποιησα το αγαθόν έν τώ άγιαστηρίιρ καί έλάτρευσα τούς θεούς 
»εν τω ναω* προςέφερον Ουσίαν αίνέσεως καί σπονδάς αγιασμού* 
»εσι.ομε ,ρησα ενι έκαστω των ιερεων και έποίησα αυτoTc αγαθά
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»έ'ντε τή χώρα καί τοΐς ναοΐς. Προςέφερον προςφοράς έν ταΐς 
»τών μνημοσύνων τελεταΐς, έν τή έορτή τής άρχης τού ιερού 
»έτους, καί έν τή έορτή τού νέου έτους κατά τούς άρχαίους, ή τοι 
»έν τή έορτή τού μεγάλου ένιαυτού καί έν τή έορτή τού μικρού 
»ένιαυτοϋ, έν τή έορτή τού τέλους τού έ'τους, έν τή έορτή τής 
»μεγάλης πανηγύρεως, έν τή έορτή τών μεγάλων καυμάτων, έν 
»τή έορτή τής μειώσεως τού ήλιακού φωτός, έν τή έορτή τών 
»πέντε έπαγομένων ήμερών, έν τή έορτή τής ύψώσεο/ς τού Νει- 
»λομετρίου, έν ταΐς δώδεκα έορταΐς τών νουμηνιών καί έν ταΐς 
»δώδεκα έορταΐς τών μεσομηνιών, έν πάστ, έορτή έν τοΐς άγροΐς, 
»καί έν πάσν) έορτή έπί τών τόπων τών υψηλών. Ούτως έγένετο».

Γραφαί ποικίλαι καί πλουσιώταται κοσμούσι τού σπέους τάς 
έσωτερικάς πλευράς παριστάνουσαι διαφόρους σκηνάς τού οικια
κού καί πολιτικού βίου τού έκεΐ ταφέντος Χνουμώφιος, πολύ λαμ- 
πρότεραι καί καλλιτεχνικώτεραι τών τού τάφου τού Άμέ- 
νιος’ ή πρός τήν άπό βορρά γωνίαν άπεικόνισις όρύγων έκκλίνει 
πολύ άπό τού συνήθους άκάμπτου αιγυπτιακού τύπου, καί παρέ
χει ζωηροτάτην, πανόμοιον καί φυσικωτάτην τών ζώων τούτων 
αντιγραφήν' τό αυτό δύναταί τις νά είπτι καί περί τών έπί τού 
τοίχου απέναντι τής είςόδου ζωγραφιών τών νειλώων ιχθύων 
όξυρρύγχου, λεπιδωτού καί φάγρου.

Μ εταξύ τώ ν λαμπροτέρων γραφών διαπρέπει τά  μάλιστα  ή 
έπ ί τής βορείου πλευράς παράστασις' ένταύθα είκονίζεται ή εις 
Α ίγυπτον άφιξις συνοδίας Ά σ ια τώ ν  έκ τού έθνους τώ ν Άάμον, 
ή τοι Έ μμαίων (Α Α Μ Ο Υ έν ίερα γραφγ, Έ μίμ  έβραϊστί καί 
Ό μμίν κατά  τους θ '.)  έκ τής χώρας της Ξέραν της Ά σφαλτίτ ιδος 
η 'Α λευράς θαλάσσης (Ξρβλ. Γέν. ιδ'. 5. —  Δευτερ. Β'. 10.). 
Οί Έμ,μαΐοι ούτοι, αναγκαζόμενοι Οξό λιμοΰ η ταλαΐΞωρούμενοι 
υΞΟ διωκόντων αυτούς Ξολεμίων, μεταναστεύουσιν εις ΑιγυΞτον 
καί Ξροςσέρχονται τω  νομάρχτ) τοΰ Όρυγίτου νομοΰ έΞίζητοΰντες 
άσυλον καί Ξροστασίαν. Ό  νομάρχης Χνούμωφις βαδίζει κρατών 
ράβδον καί ακολουθούμενος ύτό κυνός θηρευτικού καί δύο βρα- 
χυκώλίον σκυλακίων οίκουρικών* ό βασιλικός γραμματεύς Νιοφρώ- 
Οις Ξαρουσιάζει τώ  νομάρχη Εκετηριον αναφοράν έ τ ί διφθέρας έκ
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βέρους τών προςερχομένων ξένων, τριάκοντα και έπτά ψυχών, 
άνδρών, γυναικών και παιδίιον, χρονολογουμένην έν έτει ς-' τής 
αγίας βασιλείας Ούσερτασήνος του Β'* έτερος γραμματεύς είςάγει 
τούς άκολουΟούντας Έμμαίους, προπορευομένου αυτών τού φυ
λάρχου Άβουσα γυμνόποδος και έν υποκλίσει, φέροντας δώρα 
αίγαγρον και όρυγα, προς δέ τούτοις στίμμισμα ( M E C Z E M  έν 
ίερα γραφή) τών οφθαλμών προς κοσμητικήν έπίχρωσιν τών βλε
φαρίδων, ώς συνειθίζετο έκπαλαι καί συνειθίζεται μέχρι τού νύν 
υπό τό όνομα Κόχ.Ι παρά πάσαις ταΐς Άσιατικαις φυλαις καί 
παρά τοΐς Αίγυπτίοις. Οί λοιποί έκ της συνοδίας άκολουθούσιν 
ώπλισμένοι διά τόξιυν, άκοντίων τε καί ροπάλων, μετά γυναι
κών καί παιδιών, πάντες ένδεδυμένοι χιτώνας καί ίμάτια κεν
τητά διηνΟισμένα καί πολυποίκιλα, καί φέροντες τά νήπια καί 
τά  σκεύη έπί όνων. Εις μεταξύ τών άλλων παίζει την έκ τών 
ώμων κρεμαμένην φόρμιγγα διά πλήκτρου. Οί ξένοι ούτοι είνε 
χρώματος κιτρινωπού, μέ κυανούς οφθαλμούς, έχοντες μέλαιναν 
κόμην οπως ούν μακράν, καί οί άνδρες τον πώγωνα εις οξύ κατα- 
λήγοντα* φέρουσι δέ υποδήματα οί μεν άνδρες σανδάλια, αί δέ 
γυναίκες έμβάόας. fII μετανάστευσις της άραμαϊκης φυλής τών 
Έμμαιων άπο Χανααν εις Αίγυπτον μνημονεύεται οΰτω έν ταΐς 
γραφαΐς τού τάφου τού Χνουμώφιος ώς προηγούμενον ιστορικόν 
γεγονός περι τά τέλη της ΚΙ]' ^ρό Χριστού εκατονταετηρίδας, 
άνάλογον της μεταγενεστέρας τών περί τον ’Αβραάμ έν τέλει τού 
Κ' πρ. Χρ. αιώνος, έπι της πρώτης έκεΐ τών ποιμένίον βασιλέων 
Τκσώς δυναστείας, δτε την χώραν τών προ πολλοΰ έκλειψάν- 
των Εμμαιων κατωκουν ηδη οι Μωαβΐται καί Άμμωνΐται (Αευ- 
τερονόμ. Β'. 10), και τής υστερωτέρας τών υιών Ισραήλ περί τά  
τ&λ/ι τού III πρ. Χρ. αιώνος, οιτινες έπι τού τελευταίου ποιμέ
νας βασιλεως Άπωφιος τού Β' έκ γης Χαναάν μετώκησαν έν γή 
Αιγυπτω έπι τής χώρας Γεσέμ. Άάμον έν ίερα γραφή σημαίνει 
ποιμένας και βουκολους, και υπό τό όνομα τούτο, έκτός τών Έ»α-
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Σάσον (£Α£ΟΥ καί κατά Μανέθωνα £Ω£ καί ΎΚ-£Ω£), ήτοι
Π ο ίμ νες , είςέβαλον εις Αίγυπτον καί έκράτησαν αυτής 5 1 1  έτη, 
από τού ΚΓ' φθίνοντος μέχρι τέλους τού ΙΓ1' αιώνος προ Χρι
σ τ ο ί —  ’Όπισθεν τής συνοδίας τών Έμμαίων μεταναστών, και 
ώς συμβολική έπεξήγησις τρόπον τινά, απεικονίζεται σύνοδος απο
δημητικών πτηνών, ή τοι γερανών, τών γνωστών διά τάς εις 
ávoj Αίγυπτον έν καιρω χειμώνας άποδημίας αυτών.

Έκ τών νοτιιυτερον κειμένου τάφων περιεργότεροι είνε δύο, 
οί προηγούμενοι τού άκρου καί τελευταίου* έν τώ πρώτω έξ αυ
τών παριστάνονται θηρευτικά! σκηναί, καί άνωθεν έκάστου ζώου 
χερσαίου ή πτηνού γράφεται καί τό όνομα έν ίερα γραφή* γυμνι- 
καί ασκήσεις γυναικών, διάφορα παιγνίδια σφαιρών, διασκεδάσεις 
παντοΐαι* νάννοι καί γελωτοποιοί* κουρεύς διά ξυραφίου άποκεί- 
ρων τον οικοδεσπότην* παντοια βιοποριστικά έργα* ύελουργοί, 
χρυσοχόοι, άγαλματοποιοί, ζωγράφοι, κεραμείς, ύφανταί* ποιμέ
νες ευτελείς καί ύπέργηροι άγοντες τά ποίμνια εις βοσκήν* έπί 
τού προς άνατολάς τοίχου παριστάνονται διάφοροι γυμνικοί αγώ
νες* έπί τού προς νότον τοίχου είκονίζεται ή μαστίγωσις χωρι
κών τινων καί μιας γυναικός ενεκεν πλημμελήματος προς τον 
δεσπόζοντα αυτών κύριον. Έν τώ δευτέρω τάφω, τώ αμέσως 
προτελευταίο) προς νότον, έπαναλαμβάνονται αί αύταί παραστά
σεις, άλλ’ άμελέστερον έξειργασμέναι, παρά ταύτας δέ καί άλλαι, 
ή τοι άνδρες παίζοντες πεσσούς, άγρα πτηνών διά παγίδων, άπο- 
Οήκευσις σιτηρών έν άποθήκαις έκ πλίνθων ωμών, διά ψαλιδο>τής 
οικοδομής θολοειδώς έστεγασμένων, καί τά  ομοια τόύτων.

Έν γένει έντός τών λατομητών τούτων τάφων ευρίσκει τις συλ
λογήν πλήρη εικόνων, διαφωτιζουσώντά καθ’ έκαστα τού βίου τών 
παλαιών Αιγυπτίων, τά ήθη καί έθιμα αυτών, τήν γεωργίαν, τά  
βιοποριστικά επιτηδεύματα, τάςέλευθερίους καί βαναύσους τέχνας, 
τά στρατιωτικά καί πολεμικά έργα, τήν ωδικήν, μουσικήν καί 
ορχηστικήν, τά παίγνια, τούς αγώνας καί τάς διασκεδάσεις, τήν 
θηρευτικήν, τήν αλιείαν, ορνιθοτροφίαν καί κτηνοτροφίαν, τήν 
οικιακήν, αγροτικήν καί πολιτικήν οικονομίαν, τήν ναυπηγίαν καί 
ποταμοπλοΐαν, τήν βοτανικήν και ζωολογίαν. Ί ϊ τελευταία υ,ά-I I é i
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λίστα τάξις εικόνων, αριθμούσα περί τά διακόσια διάφορα είδη 
ζώων, τετραπόδων, πτηνών, έρπετών, εντόμων καί ιχθύων, ακρι
βέστατα καί πιστότατα κατά φύσιν ίχνογραφημένων καί κεχρω- 
ματισμένων, είνε ή περιεργοτέρα πασών" τών πτηνών μάλιστα  
καί ιχθύων τά ζωγραφήματα είνε λαμπρότερα καί εντελέστερα 
πάντων. ’Εν τούτοις έκ τών κατοικίδιων ζιυιον καί κτηνών οί 
ϊπποι έλλείπουσι παντελώς, καί δέν φαίνονται οΰδαμού* υποζύγια 
είνε οί βόες, καί φορτηγά οί όνοι* άλλά καί πάντα τά ά'λλα, τά  
άπό τών χρόνων πρό τής είςβολής καί έπικρατήσεως τών Ύκσώς 
διασωθέντα μνημεία, ούδεμίαν ποιούνται μνείαν ίππων, ιππέων, 
αρμάτων καί αρματηλατών. ’Εν τοΐς χρόνοις τής III' Διοςπολί- 
δος δυναστείας, έπί ’Αμώσιος τούκαταπολεμήσαντος τούςΤκσώς, 
καί έπί Τωθμώσιος τού Α' έν καιρώ τών κατά τών 'Ασσυριών πο
λέμων έγένοντο οί ίπποι καί τά άρματα τό πρώτον γνιοστά 
παρ’ Αίγυπτίοις. Άμωσίς τις, παΐς ετι δόκιμος έν τώ ναυτικώ 
έν καιρώ τής βασιλείας τού Φαραώ ’Αμώσιος, καί λαβών μέρος 
εις τήν κατά τών έν Αύάρει Ύκσώς στρατείαν, προεπορεύετο τού 
αρματηλάτου βασιλέιυς, καί τεσσαράκοντα περίπου ετη ύστερώ- 
τερον, στρατηγός ήδη ών υπό τήν αρχηγίαν τού βασιλέως Τιοθ- 
μώσιος τού Α', συνεξεστράτευσεν εις Μεσοποταμίαν, όπου... «έπί 
»κεφαλής τών [Αιγυπτίων] πολεμιστών έδειξεν ενώπιον τού 
»άγίου βασιλέως τήν ανδρείαν αυτού κυριεύσας άρμα πολεμκόν μετά 
»τών συρόντιον αυτό δύο ίππων, ά προςήνεγκε τή άγία βασιλεία, 
καί έτιμήθη διά περιβολής χρυσού κλοιού» (έξ επιγραφής τού 
στρατηγού ’Αμώσιος έν τω τάφω αύτού έν Είλειθυία). ’Έκτοτε 
έπί Τωθμώσιος τού Β', καί ετι μάλλον έπι Τωθμώσιος τού Γ' 
καί μεγάλου, οί ίπποι κατέστησαν κοινότατοι μεταξύ τών Α ι
γυπτίων, ΐλαι ιππικού ήκολούθουν όριστικώς τούς Αιγυπτίους 
στρατούς, καί αυτός ό βασιλεύς έπί άρματος ώδήγει ιδιαίτερον 
σώμα έπιλέκτων αρματηλατών. 'Γούτοι, συμφωνούσι καί τά ιστο
ρούμενα έν τή άγία τών Εβραίων Γραφή, διότι τόν 'Αβραάμ, 
καταβάντα εις Αίγυπτον έπί τής δυναστείας τών Ύκσώς, οί Α ι
γύπτιοι μετεχειρίσθησαν καλώς, «καί είχε πρόβατα καί βόας καί 
όνους καί δούλους καί δούλας» (Γενέσ. ιβ', 16.), περί ίππων δε
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ούδείς γίνεται λόγος, έν ω κατά τήν έξοδον τών ’Ισραηλιτών έξ 
Λίγύπτου, έπί τής βασιλείας Μενεφθά τού Β', υιού "Ραμμεσσή 
τού Β' Σεσώστριος έκ τής ΙΘ' Διοςπολίτιδος δυναστείας «κατε- 
»δίωξαν οί Αιγύπτιοι όπίσιο αυτώ ν... καί πάσα ή ίππος, καί 
»τά άρματα Φαραώ, καί οί ιππείς καί ή στρατιά αυτού.» (’Εξόδ. 
ιδ', 9.)* έπί δέ Σολομώντος βασιλέως έν Ιερουσαλήμ καί Σεσόγ- 
χιος έν Αιγύπτω, προ/του βασιλέως τής ΚΒ' Βουβαστίτιδος δυ
ναστείας (περί τά  9 9 0  πρ. Χρ·), έγίνετο ήδη μεγάλη ίππων καί 
αρμάτων έξ Αΐγύπτου εις Παλαιστίνην εξαγωγή (Βασιλ. Γ', έ,
2 8 . 29.).

"Αλλα κτήνη καί κατοικίδια ζώα λείποντα έκ τών έν τοΐς τά- 
φοις άπεικονίσεων είνε αί κάμηλοι, αί κοιναί όρνιθες καί αί περι- 
στεραί, άτινα, ασιατικής καταγωγής καί κοινότατα κατά τήν 
μέσην καί νέαν μοναρχίαν, φαίνεται ότι ήσαν ά'γνωστα ετι πρό 
τής είςβολής καί έπικρατήσεως τών έκ τής ’Ασίας εις Αίγυπτον 
όρμηθέντων Ύκσώς.

Μικρόν άπωτέρω τών τάφων τού χωρίου Beni Ilassan πρός 
νότον, έντός φάραγγος άποκρήμνου φερούσης πρός άνατολάς, σώ- 
ζεται ό έντός πέτρας λατομητός ναός τής Βουβάστιος, τόπαρ’"Ελ- 
λησι καλούμενον Σπέος ’Αρτέμιδος, καί παρ’ Αίγυπτίοις $·εΐος 
οίκος τοΰ άντρου τής Βουΰάστιος (ΝΑΤΕΡ XAC ΑΝΤ ΕΝ 
PACT). ’Εκ τού προνάου μετά οκτώ κιόνων, όμοιων τρόπον τινά  
τοΐς άρχαιοτέροις δωρικοΐς, εις δύο σειράς, έκ τεσσάρων έκάστης, 
φέρει δρόμος βραχύς αντί είςόδου εις τόν ναόν, έν τω μυχώ τού 
όποιου υπάρχει έν εΐδει κόγχης λατομητός σηκός, όπου έφυλάτ- 
τετο τό άγαλμα τής θεάς, ή άντί τούτου ή ιερά κίστη καί έν 
αυτή τά  άγια τών άγίων. Εκατέρωθεν τού δρόμου ύπάρχουσιν έτι 
δύο θάλαμοι έντός τής πέτρας λελαξευμένοι, χρησιμεύσαντές ποτε 
ώς θή,και ταφής τών ίεοών αίλούρων, έν οις έτιμάτο Βούβαστις ή 
θεά, καί τών οποίων πολλά τεταριχευμένα σώματα εύρέθησαν 
έκεΐ πρό τινων ετών, καθώς καί ά'λλα έν άλλαις τού προνάου 
όπαΐς. Αί τελειότεραι έπί τών τοίχων γλυφαί είνε αί τού προ
νάου, παριστάνουσαι έπί τής μιάς πλευράς τόν κτίτορα τού 
ναού Τωθμώσιν τόν Γ' έκ τής III' Διοςπολίτιδος δυναστείας προς-
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φέροντα δώρα τή Βουβάστει καί τώ  Θθ)θ, έπί δέ τής άλλης Ση- 
Οών τόν Α', πατέρα Ταμμεσσή του Β' Σεσώστριος έκ τής ΙΘ' 
Διοςπολίτιδος δυναστείας, γονυκλιτώς προςκυνουντα τόν’Άμμωνα  
καί τήν Βούβαστιν «καλήν θεάν καί κυρίαν τού άντρου». *Αν(ο- 
θεντής είςόδου καί έκατέρωΟεν τού δρόμου ή Βούβαστις παρίς-αται 
έν γλυφαις ώς αίλουρόμορφος θεά καί φέρει τήν έπιγραφήν «Κ υ
ρία τον ά ΐτρον .»

3 0 6  ΑΡΧΛΙΟΑΟΓΙΚΛI ΕΝ ΑΙΓΓΠΤΩ ΑΝΛΣΚΑΨΛΙ

Η'. Έν τή μεσογαία τού Άρσινοήτου νομού, προς τά έσπέ- 
ρια τού υπέρ τήν Μέμφιδα Αιβυκού όρους, οπού ή νύν καλούμενη 
χώρα Φαιοΰμ, ήτις καί παρά τοις Αίγυπτίοις τό πάλαι ώνομά- 
ζετο ΦΙΟΜ ή ΦΑ-ΙΟΜ, ό εστε «παρά τ\\ θαΑάσσηΤ)9 υπήρχε 
λίμνη χειροποίητος, ήν ό Στράβιον περιγράφει (ΐ//, 35.) «πελα- 
»γίαν τώ μεγέθει καί τή χρόα θαΑαζτοειδη^ καί τούς αίγιαλούς 
))δέ έστιν οραν έοικότας τοις βαΛ αντίο ις». Τήν λίμνην ταύτην, 
καλουμένην τού Μοίριδος, από τού αιγυπτιακού ΜΕΡΙ ή ΜΗΡΕ, 
πλημμύραν, δεξαμενήν καί θάλασσαν ή λίμνην σημαίνοντος, περι
γράφει ό Ηρόδοτος (Β', 149.) ούσαν μακράν, άπο βορρά προς νό
τον κατευθυνομένην, χειροποίητον καί ορυκτήν, μετά δύο έν τώ  
μέσω πυραμίδων, ών έκαστη έφερεν έπί τής κορυφής κολοσσόν, 
καθήμενον έν θρόνω, λίθινον. Τά αυτά αναφέρει καί δ Διόδωρος 
(Α', 51 και 52.) προςθέτων, οτι «διαμεμένηκε δ* ή λίμνη τήν εύ- 
3)ΧΡ’/Ιστιαν 7”αΡεΧομ^νη τοις κατ’ Αίγυπτον έως τών καθ’ ημάς 
»χρόνων (59  50  πρ. Χρ.), καί τήν προςηγορίαν άπότοϋκατα-
»σκευασαντος εχει, καλουμένη μέχρι του νυν Μοίριδος λίμνη. 
» Ο δ’ ουν βασιλεύς [Μοΐρις] όρύττων ταύτην κατέλιπεν έν μέσν) 
»τόπον, έν ω τάφον ώκοδομησε και δύο πυραμίδας, τήν μεν έαυ- 
»τοϋ, τήν δέ τής γυναικός, σταδιαίας τό ύψος, έφ’ ών έπέστησεν 
»εικόνας λιθίνας καθημένας έπί θρόνου, νομίζων διά τούτιυν τών 
»έργων άθάνατον έαυτού καταλείψειν τήν έπ’ άγαΟώ μνήμην». 
Τών πυραμίδων σώζονται ετι τά  έρείπια παρά τώ χωρίω τώ νύν 
καλουμένω Πιάμω, καί καλούνται "Εΰραι Φαραώ (Κ ουρσι Φα- 
ραοΰν άραβιστί), πρδς βορράν τών έρειπίων τής ’Αρσινόης.

II λίμνη, εν ή τδ ύδωρ ειςηγετο έκ τού Νείλου κατά τον ΊΙρα-

κλεώτην νομόν διά διώρυγος διστόμου, μετά κλείθρων έπ’ άμφο- 
τέροις τοις στόμασιν, έχρησίμευεν έτι μέχρι τής εις Αίγυπτον 
περιηγήσεως τού Στράβωνος (20 πρ. Χρ.) ώς πελαγιαία δεξα
μενή, εΐςδεχομένη τήν πλημμυρίδα κατά τήν τού ποταμού άνά- 
βασιν, καί μή άφίνουσα νά ύπερπολάζωσι τά ύδατα έπί τών εκα
τέρωθεν τής διώρυγος οικουμενών καί πεφυτευμένων άγρών' έπειτα 
δέ έν τή καταβάσει, άφίνουσα νά έκρένι τδ πλεονάζον ύδωρ πρδς 
ό/ετείαν καί άρδευσιν κατά μικρόν τών πέριξ κειμένων χωρίων. 
Ά λ λ ’ δ Πλίνιος, περιγράφων καί αυτός τήν λίμνην ούχι έξ ιδίας 
άντιλήψεως, άλλ’ έπόμενος τοΤς ά'λλοις γράψασι περί αυτής πρό- 
τερον, μεταχειρίζεται ή'δη τήν φράσιν luit, δηλοΰσαν, οτι έπί 
τών ημερών του (75. μ. Χρ.) ή λίμνη δέν υπήρχε πλέον, ούσα 
προ πολλοΰ κατακεχωσμένη υπό τής έπισωρευθείσης ιλύος.

Μέχρι πρδ τριάκοντα έτών οί πολλοί ένόμιζον, ότι ή Μοίριδος 
λίμνη δέν ήτο άλλη ειμή τδ παρά πόδας τού Αιβυκού όροπεδίου 
βορειοδυτικώς τής έπαρχίας Φαϊούμ κείμενον έπίμηκες καί ύφάλ- 
μυρον έλος, Birket-el-Queroûn, ήτοι 'ΕΑος Κεράτων ένέλ- 
ληνίδι φωνή, ού τίνος ή επιφάνεια είνε περι τά 18  γαλλικά μέ
τρα χαμηλοτέρα τής τού Νείλου κατά τήν τών ύδάτων κατά- 
πτωσιν, καί έξ ού φαίνεται τδ άτοπον τής τοιαύτης εικασίας, μή 
δυναμένων ούτω τών έκ τού Κερατίου "Ελους ύδάτων νά έπανα- 
χύνωνται εις τόν ποταμόν, ώς έγίνετο άπδ τής Μοίριδος λίμνης. 
Ά λ λ ’ έν έτει 1 8 4 2  δ έν αιγυπτιακή υπηρεσία γάλλος Lioant 
de Bellefouds άνεκάλυψε τά έπιχώματα τής πραγματικής θα- 
λασσοειδούς δεξαμενής πρδς βορράν τής πάλαι μέν Κροκοδείλων 
πόλεως, έπειτα δέ Αρσινόης κληθείσης έπί Πτολεμαίων, ής τά  
έρείπια νύν δρώνται παρά τήν νεωτέραν πόλιν Μεδίνατ-έλ-Φαϊοϋμ, 
καί είνε γνωστά ΰπδ τδ δνομα Κωμ-έλ-Φάρες. ’Εκεί τα επιχώ
ματα, σχηματίζοντα κόλπον πρδς βορράν καί δυσμάς πέριξ τού 
γωρίου Πιάμω, οπού καί τά ίχνη τών δύο ΰπδ 'Ηροδότου καί 
Διοδώρου περιγραφεισών πυραμίδων, φέρονται έξ ένδς μέν πρδς 
άνατολάς διά τών χωρίων Έλλάμ καί ’Εδδωύα μέχρι τών υπω
ρειών τού υπέρ τήν Μεμφιν Αιβυκού όρους, έξ άλλου δέ πρδς νό
τον διά τών κωμών Ζαύίε, Μεδίνατ-έλ.-Φαϊούμ, Ά ττάμνε, Μινιετ-
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έλ-Χείτ καί Χιδίμω κατά τέν έρημον, παρά πόδας αυθις τέ,ς με
ταξύ Ά  ρσινοήτου καί ΊΙρακλεώτου νομού από βορρά καί εω προς 
νότον καί δυσμάς εξακολουθούσες του Λιβυκοΰ όρους όφρύος, 
παρά τν) όποια κείνται αί κώμαι Καλαμεχά καί Άουάρα, οπού 
τά νομιζόμενα ερείπια του Λαβυρίνθου καί ή έκ πλίνθων ώμων 
πυραμίς του Ίσμάνδου, καί ετι περαιτέρω τό χωρίον Δέμ.ω.

Κατέναντι του χωρίου Άουάρα διασχίζεται ή τέν κοιλάδα 
του Νείλου από τέ,ς Λιβύης χωρίζουσα ορεινέ όφρύς, καί σχημα
τίζει τέ,ν από τού ΊΙρακλεώτου νομού είςοδον εις τέν λεκάνην 
τού Ά  ρσινοήτου* εκεί έν τοΐς στενοίς τού Ίλ-Ά ούν παρά την 
γέφυραν καί έτέραν έκ πλίνθων ώμων πυραμίδα, την τού Ά σύ-  
χιος (Ήροδ. Β', 136.), αναφαίνονται τά ίχνη της εις την Μοίρι- 
δος λίμνην φερούσης διώρυγας μετά των δύο αύτές στομίων καί 
κλείθρων.

Έν τοίς έρειπίοις της ’Αρσινόης εΰρέΟησαν έπιγραφαί δηλούσαι 
ότι εκεί έτιμάτο ό θεός Σεύηχος η Σοΰγος έν σχηματι Κροκοδεί
λου, καί ότι ή πόλις έν ιερά γραφή εκαλείτο Σούχητις (£ΟΥ- 
ΧΗΤ), η τοι κροκοδείλων πόλις. Κατά τόν γεωγράφον ΙΙτολε- 
μαίον παρά τέ,ν Μοίριδος λίμνην έκειτο καί έτέρα πόλις Β άγχ ις , 
καί πράγματι έν ταίς έπιγραφαίς έκτος της Κροκοδείλων πόλεως 
’Αρσινόης άναφέρεται ώς ιερά τω θεώ Σούχω καί ή πόλις ΠΑΝΧ, 
η τοι Πάγχις η Βάγχις. Έν παπύρω έλληνικω τού έν 'Ρωμ-/| Βορ- 
γιανού Μουσείου μνημονεύονται «τά χωματικά έργα» καί τά  
ονόματα των έργαζομένων έν αυτοίς έν Πτολεμαίδι τού Άρσινοή- 
του νομού, καί έκεΐ εύρίσκομεν, οτι ή ένοΰσα την Μοίριδος λίανην 
μετά τού Νείλου ποταμού έκαλεΐτο «Φογήμεως ΰ ιώ ρυξ», ένθα 
ώς είκός καθοράται ή παλαιά κλησις ΦΑΙΟΜ καί Φαϊοΰιι έν 
τοίς καθ’ ημάς τούτοις χρόνοις.

Την μεγαλειτέραν όμως έπικύρωσιν της άνακαλύψεως της θέ- 
σεως της λίμνης τού Μοίριδος παρά τού ίπ ίΑ ΐΗ  (1β Βθΐΐβίοΐκΐβ 
παρέχουσιν έμίν δύο πάπυροι, εΰρεθέντες ένΜέμφει καί άποκείμε- 
νοι νύν έν τώ έν Βουλάκ Μουσείω* τούτων ό μέν πρώτος έν άποσπά- 
σματι εινε μυθολογικόν διάγραμμα παριστών τάς κύκλω της λ ί
μνης πόλεις καί κώμας διά των συμβόλων των έκασταχού πο-
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λιούχων καί προστατών θεών, ό δέ έτερος, τριών μέτρων γαλλι
κών τό μήκος, είνε αυτόχρημα πίναξ γεωγραφικός της Μοίριδος 
λίμνης, ένθα ή θαλασσοειδές αύτη δεξαμενή άναγέγραπται έπι- 
μήκης καί στενέ μετά των ονομάτων πάντων τών πέρις χωρίων, 
ών πολλά φέρουσιν έτι καί νύν τά αυτά ώς τό πάλαι ονόματα,

J* ola 'Α Ο ΥΝ  τό Ίλ-Άουν, καί Ά Ο  Y APA ή Άουάρα.
(ΆκοΑουθεΐ)

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΑΙ1 ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΔΟΥΚΑ ΒΑΤΑΤΣΙΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ, 
ΑΝΕΥ’ΡΕΘΕΙΣΑ ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΥΠΟ I. ΣΑΚΕΛΑΙΩΝΟΣ.

Τών πολλών προς ένοισιν αποπειρών μία έστί καί ή έπί της 
βασιλείας Ίωάννου Δούκα τού Βατάτση γενομένη, Γερμανού 
μ.έν τού Νέου τά της ’Ανατολικές ’Εκκλησίας οίακονομοΰντος, 
Γρηγορίου δέ τού Θ’ τών της δυτικές σκήπτρων έπειλημμένου. 
Καί δέ σύνοδος έπί τούτω συγκεκρότητο τω 12 3 3  ετει μηνι 
Άπριλίω έν Νίκαια (Λεν τό πρώτον, έν η παρήσαν και τέσσαρες 
μονάχοι παρά του Πάπα άπεσταλμένοι, δύο μεν έκ του τών Κη· 
ρ ν χ ω Υ  τάγματος, Ούγων και Πέτρος, δύο δέ έκ του τών *ΕΛασ- 
σόγο)γ, ΊΡαδοϋλφος και Αιμων η ’Α ιώ ν ιο ς  (ώς αυτός ένησμένιζε 
τό οίκεΐον έξελληνίζων δνομ.α)* είτα δ5 αύ τώ έπομένω ετει έν 
Νυμ,φαίω (τής Βιθυνίας), ένθα έτύγχανεν δ βασιλεύς τάς διατρι- 
βάς τό τηνικαυτα ποιούμενος· Και τίνα μέν τά έν τη συνόδω 
συζητηθέντα ούκέστι τού προκειμένου ήμΐν άφηγήσασθαι ώδε (]).
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(1) Τόν τα  καθ’ εκαστα είδέναι βουλόμενον παραπέμπομεν εις Δοάιθ. 
Η', σελ. 820  έφ .—  Ζοιρνικαβ. Περί Ικπορ. του άγ. Πνεύμ. τόμ. Β*' 
σελ. 5 5 4  έη. —  Τόμ. χαρας φύλ. 3 τού πίν. καί Ά νω ν. >Αντίρ. εις την 
τιαρα Γρηγ. Θ' προς Γερμ. πατρ. άποσταλ. εκθ. τής λατιν. π(στ. σελ. 
2 0 7 . —  Μελετ. Ίστορ. έκκλ. τόμ. Γ', σελ· 93  έφ. — Λαβο. Πρακτ. συ- 
νάδ. τόμ. XI, σελ, 3 18 καί 4 0 0  ¿ γ .— ΡΐθΐΙΓγ Ίστορ. Ικκλ. τόμ. XVIII.
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άπόχρη δέ τοσοϋτον μ όνον είπεΐν νυν, 'ότι ο έκατέρωθεν έπιζητού- 
μενος σκοπός «πέτυχε και αύθις διά τον αυτόν λόγον, δ ι’ 8ν και 
πάσαι αί προλαβοϋσαι άπόπειραι ένεναυαγήκεισαν' υποταγήν γάρ 
και ούτος ό Πάπας ην έπισπέρχων, ουχί άδελφικήν έν Χριστώ ενω- 
σιν. Λ υτη γουν ή αποτυχία έξέκαυσε την άμείλικτον του ποντί- 
φικος οργήν κατά τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου, 8ν και ¿χθρόν τον 
θ(οΰ καί ιήο ίχχΛηαίας άπεκάλει ή'δη (’) ούχί πάντως ά'λλου 
του ένεκα, η δτι ου κατένευε την ς-εφηφόρον κορυφήν δουλοπρεπώς 
ύποκλιναι τη, παπική τιάρα, ά λλ ’ ήν είς τό διηνεκές σπουδάζιον 
τόν έκφυλον ζυγόν άποσείσαθαι της πατρώας χώρας, και τέλεον 
ούκ άφίστατο τά  Λατίνων στίφη ήρωϊκώς αμυνόμενος υπέρ της 
βασιλείου αυτου άρχής και της των ομογενών αυτω ελευθερίας (2). 
Ταυτ’ ά'ρα καί όρων 6 Πάπας τά  μεν τοϋ άριστέως Βατάτση 
πράγματα κατά ροϋν χωροϋντα αύτω καί εύθηνούμενα, πολλάς 
γάρ νίκας κατά των εκ δύσεως έπελΟόντων Λατίνων είς επικου
ρίαν της σφών αυτών άοχης ηρατο ό βασιλεύς έν τω  μεταξύ, καί 
τόπους ότι πλείστους έπανεκτησατο’ ένθεν τοι καί Πατήρ Ρ ω 
μαίων παρά πάντων δικαίως ή'κουε (3), τά  δέ τοϋ νεαροϋ Βαλ- 
δοϋινου Β' τοϋ της Κωνσταντινουπόλεως αυταρχοϋντος i jt l <fv- 
fov άκρης, τοϋτο δη τό τοϋ λόγου, έστηχότα, καί την κα τ ’ Ά να - 
τολάς λατινικήν δυναστείαν μονονοϋ ψυχορραγούσαν, ου διέλιπε 
προτρεπόμενός τε καί έξορκίζων τους έν τή δύσει ηγεμόνας είς 
έπικουρίαν νε'αν σπεϋσαι. Ά λ λ ά  καί αυτός ούτος ό Βαλδούινος 
άπεσταλτο έπί τούτω είς τά  δυτικά μέρη παρά τοϋ έαυτοϋ κη- 
δεστοϋ Ίωάννου τοϋ έκ Βριένης (4), οπότε καί περιήρχετο Ουρο
κοπών τάς ήγεμονικάς αύλάς καί συνάρασΟαι αυτω του κινδύνου 
έκλιπαρών.

Έν τουτω δέ ούκ ωκνησεν ό Πάπας και προς αύτόν γράψαι 
.υν Βατατστ,ν όι’ ιΟιων απεσταλμένων. Και ή μέν παπική έπι- 
στολη ουκ απεσωβη, ως έοικεν, (ούδαμοϋ γάρ, καίπερ πολλά μο-

« )  Ίδε Fleury Ίσιο?. έ**λ. τόμ. ΧΥΙΙ, σελ. 163-
<2) Ίδε καί Ζοιρν-.κάβ. τόμ. Β', σελ. 542 καί 545.
CÓ) ΙΙαχυμ. Ίστορ. Λ', 22, -ώμ. Λ'. <)9, Bonn.
(4)  "Ορα περί τούτου κατωτέρω τήν εις την έπιστολήν 4ην υποσημ.
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χΟήσαντες, ούδέάπλώς γουν εύρο*Λεν [Λνείαν αυτής γινο[Λενην, οΰτε 
|Λην έν τοις Λαββέου καί Κοσσαρτίου πρακτικοΐς των συνόδων, 
ένθα εύρηνται άποκεί[Λεναι άπασαι αί περισωΟεΐσαι των Παπών 
έπιστολαί)' ά λ λ ’ ως έκ τής του βασιλέους άποκρίσεως συνάγεται, 
προς τω  παραινετικοί είχε καί τό τραχύ καί άπειλητικόν. Καί ου- 
δέν θαυμαστόν' «Ο ίοςγάρ ό βίος (ειπέ τις τώ ν αρχαίων σοφών), 
» τοιοντος καί ύΛόγος' καί οίος ό Λόγος, τοιανται καί α ί πρά
ξεις»· Ά νηρ αψόιτων έφυ καί ΰοΛιότητος καί ούτος δ μ.ακα- 
ριιυτατος πατήρ, ψυχήν τραχειαν καί άπόκροτον έχων ( ι). 5Αλλά 
τήν φαρισαϊκήν αυτού όφρύν έλληνικώ τω  φρονή[Λατι άπορραπίζει 
δ βριαρό/ειρ Βατάτσης διά τής έπιστολής τήςδε, ήν επίσης ουκ 
άπηντήσαμέν που έκδεδομένην, ούτ’ έν αυτω  τω  περί της έχ~ 
πορενσεως του άγιον Π  γεύματος περιπύστω συντάγματι τού 
Ζοιρνικαβίου, δν ούδέν έλαθεν, ούδ’ έλάχιστον όσον, των κατά  
των άςιώσεων της παπωσύνης τοίς πάλα ι γεγραμμένοον“ εί ουν 
ύπολάβοι τις τούς παπ ιστάς έπίτηδες άφανίσαι η γούν συγκρύ- 
πτειν αυτήν, μή φέροντας την αύσχύνην, ούκ αν άποσφαλείη, οΐ- 
μαι, τού αληθούς. Τόν δέ καθ’ δν έγράφη χρόνον ακριβώς [Λεν δρί- 
σαι ούχ οΐόν τ ’ έστίν. Έ πεί μ,έντοι λόγος έν αυτή γίνετα ι περί
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(1) Τας προς τον αύτοκράτορα τής Γερμανίας Φρειδερίκον τον Β' δια- 
μάχας αυτού τορώς διασαλπίζει ή Ιστορία. ’Αρκεί δε και προς άίδιον μνή
μην καί δόξαν αυτού ή υπό τής έν Ίολώσση συνόδου (τω 12 2 9 )  θεοφι- 
λώς Οεαπισθείσα σύστασις τού ψιλανθρωποτάτου Ι ε ρ ο ύ  κ ρ ι τ η ρ ί ο υ ,  
δπερ η αυτού μακαριότης διεπίστευσεν όψιαίιερον (τω 12 3 3 )  τοίς δο- 
μινικανοίς μονα^οίς* ώ καί φιλοτιμούμενοι ούτοι άςίους άποφήναι Εαυ
τούς τού τοιουτου θεαρέςου καί λαοσσόου λειτουργήματος, δ ι ή λ Ο ο ν  α|κ  
» κ α Ο α ρ ά ς  κ α ρ δ ί α ς ,  κ α ί  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς  α γ α θ ή ς ,  κ α ί  
π ί σ τ ε ο ) ς  α ν υ π ό κ ρ ι τ ο υ »  [\' Τιμ. ά, 5] ε ύ ε ρ γ ε τ ο ΰ ν τ ε ς  
τό ανθρώπινον γένος, καί «έν π υ ρ ί  ιρλογός» διαθάλποντες καί δοκι- 
μαζοντες αυτού τήν καΟαραν π ίσ ιιν . Ού γαρ ειπεν ό Οεσπεσιος τής  
Εκκλησίας ^ήτωρ : « Έ κ α σ τ ο υ  τό ε ρ γ ο ν ,  ό π ο ι ο ν  έ σ τ ι ,  τ ό
π υ ρ  δοκιμάσει» [Α' ΚορινΟ. γ' 13] ; Ιδού ο τι είκοσακιςμυριαι ψυχα ι 
παρεπέμφθησαν υπό τού κριτηρίου τούτου είς ζωήν τήν άγήρω, άνταλ-  
λάξασαι ούτω των έπιγείων καί λυπηρών τα ουράνια καί ευφρόσυνα 
[Βλ. Ζιουή τόμ. Α', σελ. 37] I

*



του από Βριένης Ίωάννου ως πάλαι τον βίον καταλύσαντος (έτε- 
λεύτα δ’ ούτος τή 23  [¿αρτίου του 1237), δ δέ Πάπας Γρη- 
γόριος άπεβίωσε τή 20  αύγούστου του 1 2 4 1 , είκός έστιν άραέν 
τω μεταξύ χρονικω διαστήματι γεγράφθαι αυτήν.

Ή επιστολή τοίνυν αύτη ¿¡¿φέρεται έν γειρογράφω τεύγει 
ύφ’ ημών παρά τινι οικω των ενταύθα άνευρεΟέντι, οπεο έστι συνα- 
πηρτισμένον ές άλλων τε διαφάρων πονηματίων και ές επιστολών 
λογιών άνδρών Βυζαντινών τε και νεο τ̂έρων, και πρώτιστα Μελε
τίου εκείνου του Πηγα, πρωτοσυγκέλλου ετι δντος, ούτινός εισι 
και αύταί αί ιδιόγραφοι* αυτού γάρ ήν ποτε τό βιβλίον. Αί 
πλείους ¡¿άλιστα τών επιστολών τούτων ού  ̂ ευρηνται έν τω εις 
την βιβλιοθήκην της ίερας του Θεολόγου μονής άποτεθησαυρισμένω 
έτέρω τών επιστολών αυτού τεύχει, περί ού άλλοτε έγράψαμεν^). 
Και τούτου ¡¿έν τού ¡¿ετά χεΓρας τεύγους την έν λεπτομ,ερεϊ 
περιγραφήν κατόπιν προςοίσομ-sv τοις περι τα πατρώα ¡¿νημεία 
σπουδάζουσιν* ή δ’ έπιστολή τού αύτοκράτορος Έυάννου έστιν 
ή επομένη.

Έν Πάτμω ’Ιουλίου μ,εσοΰντος 1872 .
I. ΣΛΚΕΛΛΙΩΝ.

«TOT ΑΟΙΔΙΜΟΙ Β Α Σ Ι Λ Κ Ω Σ  Κ ΙΡΟ Ι ΙΩΑΝ NOT TOT ΔΟΤΚΑ ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΤΕ [γ ρ .  ίο,  TON TOTKJ ΠΑΠΑΝ ΓΡΙΙΓΟΡΓΟΝ».

«Ιωάννης έν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς καί αύτοκρά- 
»τωρ 'Ρωμαίων δ Δούκας τω άγιωτάτω πάπα της πρεσβυτέρας 
»'Ρώμης Γρηγορίω σωτηρίας και ευχών αίτησιν».

«Οι παρά της σης άγιότητος σταλέντες, άφικόμενοι προς την 
»βασιλείαν ¡¿ου, ένεχείρισαν αυτή γράμμα, όπερ αυτοί ¡¿έν τής 
»σής είναι άγιότητος διετείνοντο, και προς την βασιλείαν ¡¿ου 
»σταλήναι διίσχυριζοντο* η δε βασίλεια ¡¿ου προς την τών γεγραμ- 
»¡¿ενων άτοπιαν άφορώσα, ού πανυ τοι πιστεύειν είχε σόν είναι 
»τό γράμμα, αλλά τίνος έσχάτνι ¡¿έν συζώντος άπονοία, τύφου 
»δέ καί [αύ]Οαδείας πλήρη την ψυχήν εχοντος. Πώς γάρ ούκ 
»εμελλε τοιούτος νομισθήναι ο ούτω θε)*ήσας έντυχειν διά γραμ-

(G) IIανδ. τόμ. ΙΔ' ,  ο£λ. G09.
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»μάτων τή βασιλεία ¡¿ου, ώςπερ ένί τών ανωνύμων και άδόξο>ν, 
»¡¿άλλον δέ αγνώστων καί αφανών, μήθ’ υπό τής τών πραγμά- 
»των πείρας. μήθ’ υπό τού τής αρχής μεγέθους τό προςήκον δι- 
»δαχθήναι δυνάμενος; ή δέ σή άγιότης καί φρονήσει κεκόσμηται, 
»καί διακρίσει τών πολλών έστι διαφέρουσα. Διά τούτο γούν καί 
»όκνηρώς είχεν ή βασιλεία ¡¿ου πιστεύειν σόν είναι τό γράμμα, ή 
»καί προς την βασιλείαν μου γραφήναι τούτο καί σταλήναι».

« Έσήμαινε δέ τό τοιούτον γράμμα, ότι τε έν τω γένει τών 
»Ελλήνων ημών ή σοφία βασιλεύει, καί, ώς έκ πηγής, έκ ταύτης 
»πανταχοΰ ρανίδες άνέβλυσαν* καί δέον έστίν ήμάς, τή άπό ταύ- 
»της λαμπομένους διακρίσει, την τού σού θρόνου μή άγνοειν άρ- 
»γαιότητα* ώς δή τίνος μεγίστου τούτου θεωρήμ,ατος καθεστηκό- 
»τος, καί πολλής εις τόγνωσθήναι δεομένου τής σοφίας. Κ αίτο ιτί- 
»νος ήμΐν χρεία τής σοφίας εις τό διαγνώναι τίς έστι καί ποιος 
»ό σός θρόνος·, Εί ¡¿έν γάρ ήν έπί τών νεφελών καί ούτος τεθει- 
»μ-ένος, ή έν μετεοίροις που κείμενος, τάχα αν ήμιν μετεωρολο- 
»γικής τίνος έδέησε σοφίας εις τό διαγνώναι μετά τών σκηπτών 
»τε καί τών κεραυνών καί τών λοιπών απάντων, τών έν μετεώ- 
»ροις πεφυκότων συνεστάναι, την τούτου φύσιν καί σύστασιν* 
»έπεί δέ κατά γής έστιν ¿στηριγμένος, καί μηδέν τι τών έτέρων 
»διαφέρει θρόνων, τών άνέχειν πεφυκότοον αρχιερείς, πώς ούχ ή 
»τούτου γνώσις πρόχειρος τοίς πασιν άν γένοιτο; 'Ότι μέν ούν 
»από τού ήμετέρου γένους ή σοφία καί τό ταύτης ήνθησεν άγα- 
»Οόν, καί εις τούς άλλους διεδόθη, δπόσοι την άσκησιν αυτής καί 
»κτήσιν διά πολλής τίθενται φροντίδος, τούτο άληθώς είρηται. 
»Εκείνο δέ πώς ήγνοήθη, ή (') καί μή άγνοηθέν, πώς έσιγήθη, τό, 
»σύν τή βασιλευούσν) παρ’ ήμιν σοφία, καί τήν κατά κόσμον 
»ταύτην βασιλείαν τω ημών προςκεκληρώσθαι γένει παρά τού 
»μεγάλου Κωνσταντίνου, τού τή χριστωνύμω κλήσει τή αρχή πε- 
ριποιησαμ,ένου τό σεμνόν τε καί τίμιον; Τινι καί γάρ ήγνόηται τών 
»πάντων, ώς δ κλήρος τής έκείνου διαδοχής ές τό ήμέτερον διέβη 
»γένος, καί ημείς έσμεν οι τούτου κληρονόμοι τε καί διάδοχοι·,»
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(I) Ούτως ετρεύα τό ήμαρτημίνον ΓΛ.
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« Είτα συ ρ,έν ά~αιτείς η;χάς [χη άγνοησαι τον σόν θρόνον καί 
»τά τουτου προνόμια* -/¡¡¿εις δε ουκ άντατ:αιτησοιχέν σε διαβλέ- 
»ψαι τε και γνώναι τό ττροςόν ή[χίν δίκαιον ές την άρχην τε 
»και τό κράτος της Κωνσταντινουπόλεως, δ την άρχην ¡χέν ελα- 
»βεν άπό των χρόνων του μεγάλου Κωνσταντίνου, διά πλείστων 
»δέ όδεϋσαι (ι) των άρξάντων ¡χετ’ εκείνον έκ του ήιχετέρου 
»γένους, και ές δλην χιλιετηρίδα παραταθεν, άχρι καίήριών εφθα- 
»σεν ·, Αύτίκα οί της βασιλείας ¡χου γενάρχαι, οί άπό του γένους 
»των Δουκών τε καί Κθ(χνηνών, ί'να [χη τους έτέρους λέγω, τους 
»από γενών έλληνικών αρξαντας* ουτοι γοΰν οί έκ του έ;χου γέ- 
»νους, εις πολλάς έτών έκατοστ[ύας] την αρχήν κατέσχον τής 
»Κωνσταντινουπόλεως- ουςδή καί ή τής Τώ;χης έκκλησία, καί οί 
»ταυτης ίεραρχικώς προϊστάμενοι, 'Ρωμαίων αυτοκράτορας άνη- 
»γόρευον. Πώς ουν, ημείς μεν ούδαμοΰ σοι δοκοΰμεν άρχειν τε καί 
»βασιλεύειν, οδέ άπό τής ΓΙρετούνας Ιωάννης (2) βασιλεύς σοι κε-

(1) Γραπτέον οΤμαι : Ό  δ ε ΰ σ α ν.

(2) Τον Γάλλον κόμητα Ίωάννην τον !κ  Βριένης (do Yricnc) δοκει
λέγειν. Καί ινα γνο)ριμώτερον τον α^δρα ποιήτωμεν, παρατιθέμεθα τα
περί αυτού Ιστορούμενα, έκ τής του Floury άναλεξάμενοι έκκλησια-
ςικής ίςορίας, τόμ. X V I καί XVII. — Ίσαβέλλης τής Ιεροσολύμων βασι- 
λίδος τελευτησασης Ιπί Ουγατρι έπιγάμω, ήν έ'σχεν έκ του μαρκεσίου 
Κορ^άδου Μομφερ^άτου δευτέρου συζύγου αυτής, οί τής βασιλείας βαρόνοι 
ήτήσαντο παρά Φιλίππου ‘. γούστου τού τής Γαλλίας βσσιλέως άνδρα 
τον συζευ;''μενόν τε τή  έπικλήρψ να ι την βασίλειον άναληψόμενον αρ
γήν. Ό  δε έκπέμπει αύτοις τον είρημένον κόμητα Ίωάννην, δς ε’ςΓΙτο- 
λεμαίδα τής Φοινίκης (την πρότερον "Λκην ονομαζομένην* όΟεν κοινώς 
παρ’ ήμιν ’Ά κ ρ ι [τό], και παρά τοΐ; δυτικοΐς έΟνεσι vero) κατάρας, καί 
την έπίκληρον τή  αρχή Μαρίαν νυμφευΟε'ς, βασιλεύς Ιερουσαλήμ ανα
γορεύεται τω  1209 ετει, ψ ιλω μέντοιγε τ ĉ) όνόματι (ό γαρ φοβερός τής  
Αϊγύπτου σουλτάνος Σιλλάχ-ούδ-δίν [ό κοινώς ΣαλαδΓνος] εΐχεν ήδη από 
του 1 1 8 7  τήν Ιερουσαλήμ έκπορθήσας τε και καταλύσας την αυτόθι 
φραγκικήν βασιλείαν όΟεν εκτοτε ήδρευον έν Πτολεμαίδι οί λεγόμενοι 
βασιλείς τής 'Ιερουσαλήμ). ’Αλλά τω 1226 , καταναγκασΟεις υπό Φρει
δερίκου Β' αύτοκράτορος τής Γερμανίας, γαμβρού αυτού έπί τή  Ουγατρι 
Ίολάνδη, τήν βασίλειον αρχήν έκχωρήσαι αύτω, εις Γαλλίαν άπαλλάττε-  
ται. Τω δ’ έπιόντι ετει μεταπεμψάμενος αυτόν ό πάπας Όνώριος Γ',

<*»

»χειροτόνηται; πόθεν προςήκον τ/\ τού ευσεβούς τε και μεγάλου 
»Κωνσταντίνου βασιλεία; τίνος δέ τό επί ταύτη δίκαιον αυτή 
»πρυτανεύσαντος; Ου γάρ που και ή σή τιμία κεφαλή τήν άδικον 
»και πλεονεκτικήν επαινεί γνώμην και χεΐρα, και τήν ληστρικήν 
»καί μιαιφόνον κατάσγεσιν έν μ-οίρα τίθεται δικαίου, μεθ5 ής άρ- 
»χήΟεν οί Λατίνοι τή τού Κωνσταντίνου πόλει παρειςεφΟάρησαν, 
»και μετά τόσης τής ώμότητος ήμιν έπεστράτευσαν, όπόσης ουδέ 
»οί έξ Ισμαήλ τοΐς τής Συρίας και Φοινίκης μέρεσιν έπήλθον* ους 
»ό των εκδικήσεων Κύριος άζίως τής αυτών μετήλΟε δυςσεβείας. 
»Ήμεΐς δέ, εί καί τού τόπου βιασΟέντες μετεκινήθημεν, αλλά 
»τού δικαίου, τού ές τήν αρχήν τε καί τό κράτος, άμετακινήτως 
»καί άμεταπτώτως έγομεν, Θεού χάριτΓ έθνους καί γάρ ό βασι- 
»λεύων, και λαού, καί πλήθους άρχειν λέγεται καί κρατειν, άλ· 
λ 5 ού των λίθων τε καί ξύλ(υν, ά τά τείχη συνιστώσι καί τά  
»πυργώματα».

«Είχε καί τούτο τό τοιούτον γράμμα* ώς οί κήρυκες τής σής 
»τιμιότητος διαδραμόντες άπαντα τον κόσμον, τό τού σταυρού 
»διήγγειλαν κήρυγμα* καί πλήθος αριθμού κρείττον ήθροίσθη άν-
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κυοερνήτην απέδειξε χωρών τινων τής παπικής έπικρατε'ας. 'Ροβέρτου 
έε τού τής Κωνσταντινουπόλως Λατίνου αύτοκράτορος τελευτήσαντος τω  
1 2 2 8  έπί διαδόχω τω ένναέτει αυτού άδελφω Βαλδουινφ Β', οί τής αυ
τοκρατορίας Γάλλοι μεγιστάνες τής των πραγμάτο)ν κυβερνήσεως προ- 
μηΟούμενοι, μέχρι τού ένήλικον γενέσθαι τον παΐδα, εις τον πρώην βα 
σιλέα τής Ιερουσαλήμ απέβλεψαν. Καί δή διά συμβάσεως παρά τού 
πάπα Γρηγορίου Θ' έμπεδωΟείσης τή 9 άπριλίου τού 12 2 9 ,  συνωμο· 
λογηΟη, ωστε τον μεν Βαλδουΐνον ένήλικον γενόμενον άγαγέσθαι έαυτω 
γυναίκα τήν τού Ίωάννου νεωτέραν θυγατέρα· αύιον δέ τον Ίωάννην 
αύτοκράτορα άναγορευΟήναι, τό τε αξίωμα καί τήν διά βίου άργήν σώ- 
ζοντα· περιβαλέσΟαι δέ τήν βασίλειον αργήν τής Νίκαιας καί πάντων 
των υπό Λατίνοις τόπων τής Άσιάτιδος γης, έπάν εικοσέτης ό Βαλ- 
δουίνος γ ίνητα ι. Γούτων τοίνυν ούτω συνομολ.ογηθέντονη άφικόμενος ό 
Ιωάννης εις Κωνσταντινούπολή, φθίνοντος ήδη τού 12 3 1 ,  στέφεται αύ-  
τοκράτωρ έν τω ναώ τής 'Αγίας Σοφίας παρά Σίμωνος τού Λατίνου 
τής πόλεως πατριάρχου, καί καταλύει τον βίον τή 23  μαρτίου τού 1237, 
μηδέν άξιον λόγου πράξας, ων έπηγγέλλετο.



»δρών πολεμιστών τε καί μαχίμων, εις έκδίκησιν τής αγίας γτς" 
»ΰφ’ ών τό πλίθος μέν άφανισθήσεται των έναντιουμένων, τό δέ 
»τής ειρήνης άναλάμψει καλόν. Τούτων άκούσαντες ήμεΐς, πολ- 
»λής έπλήσθημεν τής θυμηδίας, καί χρηστών ελπίδων μεστοί 
»γεγύναμεν, λογισάμενοι, κατά το είκός, δτι οί των άγιων τό- 
»πων ούτοι έκδικηταί, άπό τής ήμετέρας άρξονται πατρίδος της 
»τοιαύτης έκδικίας,καί τους αίχμαλωτιστάς αυτής ένδίκω καθυ- 
»ποβαλούσι τιμωρία ώς βεβηλώσαντας άγιους οίκους, ώς τοΐς 
»θείοις σκεύεσιν ένυβρίσαντας, ώς πάσαν άνοσιουργίαν έπιδειξα- 
»μένους κατά χριστιανών. Έπει δέ προϊόν τό γράμμα, τον’Ιωαν- 
))vvjv της Κωνσταντινουπόλεως έκάλει βασιλέα, x-αι <ριλον υιον 
»ώνόμ.αζε της σης τιμιότητος' 8ς πάλαι μέν τον τήδε κατέλυσε 
»βίον, παρά σοί δέ ζών έστι καί κινούμενος, καί εις την τούτου 
»σύναρσιν καί βοήθειαν τούς νέους τούτους σταυροφόρους έλεγεν 
»έφοπλίζεσθαι’ άφέμενοι του τ ί χρηστόν διανοεΐσθαι περι τών 
»τοιούτων σπουδασμάτιυν τε και κηρυγματιον, εγελώμεν, λογι- 
»ζόμενοι την κατά τών άγίων τόπων ειρωνείαν, και τά κατά του 
»σταυρού παίγνια" άπερ, ιδίων ένεκα πλεονεξιών, έπενοηθησαν 
»τοΐς πλείστοις, καί φιλαρχικής καί φιλοχρύσου γνώμης ευπρεπές
»προκάλυμμα καί συσκιασμα».

«Έπει δέ νουθετεΐν ημάς ή σή τιμιότης διά τούτοιούτου γράμ- 
»ματος ήθελε, καί παρηνει μη παρενοχλεΐν τή τού σοι φίλου 
»υιού Ίωάννου βασιλεία (τούτο γάρ είναι τό επωφελές τή βασι- 
»λεία μου καί σωτήριον), γινοισκειν ή βασιλεία μου την σην τιμιό- 
»τητα βούλεται, ώς ούτε είδεν η βασιλεία μου την τού τοιούτου 
»Ίωάννου επικράτειαν καί έξουσίαν πού γης η Οαλάττης έστίν, 
»ούτε τινός τών αυτώ διαφερόντων έπεθύμησε πώποτε. Εΐ δέ 
»περί της Κωνσταντινουπόλεως έστίν ό λόγος, ώς έκείνω μέν δια- 
»φερούσης, ημών δέ αδίκως ταύτης μεταποιουμένων, εκείνο δια- 
»βεβαιούμεθα καί δηλον καθιστώμεν καί τή σή άγιότητι καίπάσι 
»χριστιανοΐς, ώς ουδέποτε πανσόμεθα μαχόμενοι χαϊ ποΛε- 
»μοΰντες τοΐς χατάγουσι τήν ΚωνσταντινούποΛιν. [I  γάρ 
» « V  άδιχοίημεν χαϊ (ρύσεως νόμους, χαϊ πατρίδος δεσμούς, 
»*αί πατέρων τάφους, χαι τεμένη θεία χαι ιερά, εί μη έχ
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»πάσης της ισχύος τούτων ενεχα διαγωνισόμεθα  ( ‘). Εί δέ 
»τις, τούτο ποιούντων ήμών, άγανακτεΐ, καί δυςχεραίνει, καί 
»οπλίζεται καθ’ ημών, έ'χομεν οίςτισι διά τούτον άμυνούμεθα (2) 
»καί ημείς' πρώτα μέν τον της δικαιοσύνης Θεόν, 8ς βοηθεΐ μέν 
»τοΐς άδικουμένοις, τοΐς δέ άδικούσιν αντιτάσσεται καί δυςμεναίνει* 
»έπειτα είσί καί παρ’ ημΐν, καί άρματα, καί 'ίπποι, καί πλήθος 
»άνδρών μαχίμων τε καί πολεμιστών, ο'ί πολλάκις ήμιλληθησαν 
»τοΐς σταυροφόροις τούτοις, καί ουδενός ώφθησαν δεύτεροι. Καί 
»σύ δέ, ώς Χριστού μιμητής, καί τού τών άποστόλων κορυ- 
»φαίου διάδοχος, καί γνώσιν εχων θείων τε νομίμων καί τών 
»κατ’ άνθρουπους θεσμών, επαινέσεις ήμάς ύπερμαχοΰντας τής 
» πατρίδος καί τής εγγενούς αυτής f )  ελευθερίας προκινδυνεύον- 
»τας. Πώς γάρ άν άνασχοίμεθα βλέποντες ούτω περιυβρισμένην, 
»καί πάσαν μέν την πρώην εύκλειαν άποβαλούσαν, εις δέ φονευ- 
»τών έστίαν μετασκευασθεΐσαν καί ληστών σπήλαιον;»

« ’Αλλά ταύτα  μέν τό τώ  Θεώ δοκούν εύρήσει τέλος. Ή δέ 
»βασιλεία μου πάνυ καί ορέγεται καί ποθεί, καί εις την υπό σέ 
»άγίαντής 'Ρώμης εκκλησίαν τό προςήκον σέβας άποσώζειν, και 
»ώς θρόνον τού τών άποστόλων κορυφαίου Πέτρου τιμάν, κα 
»εις την σήν άγιότητα σχέσιν υιού καί τάξιν έχειν, ποιεΐν δπόσα 
»εις τιμήν καί θεραπείαν άφορώσιν αυτής, μόνον εί καί ή σή 
»άγιότηςτό άνήκον δίκαιον τή ήμετέρα βασιλεία, μή θέλησης (4) 
»καί είςέτι άγνοήσαι, μηδέ άφερεπόνως ούτω καί ίδιωτικώς τήν 
»διά γραμμάτων έντευξιν ποιεΐσθαι. Ή γάρ βασιλεία μου, διότι,

(1 )  Οί άκρατου ελληνικού ορονήματος άποπνέοντες λόγοι ούτοι τού 
β α σ ι λ έ ω ς  τ ’ ά γ α Ο ο ύ ,  κ ρ α τ ε ρ ο ύ  τ ’ α ί χ μ η τ ο ύ  Ίωάννου 
άναμιμνήσκουσιν ήμας έκεΐνα δή τα  τοΐς Μαρδονίου άγγέλοις παρ’ Ά ρ ι -
στείδου λεχΟεντα ποτε : « ΓοΤς οέ παρα Μαρδονίου τον ήλιον δείζας*__
"Αχρις άν ούτος (έιρη) ταύτην πορεύηται τήν πορείαν, ’Αθηναίοι πολε- 
μήσουσι Πε'ρσαις ύπέρ τής δεδηωμέιης χώρας καί τών ήσε£ημένων καί 
κατακεκαυμένων ιερών— »[Πλουτ. Ά ρ ιστ. ί. Προλ. καί Έροδ. Η', 143J.

(2) I ραπτεον ίσως : Ο ί ς τ ι σ ι  Δ ΕΙ τ ο ύ τ ο ν  ά  μ υ ν.
(3) Γρ. Υαοος ; Α υ τ ή .
1 4) Γρ. :  Θ ε λ ή σ η.
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»του είρηνεύειν ένεκα μετά τής σής άγιότητος, τήν του γράμμα- 
»τος άπαιδευσίαν ήνεγκεν άλύπως, καί τοΐς τοΰτο διακομίσασιν 
» /(πίως προςηνέχθη».
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙ1Σ ΕΝ ΤΩι ΠΡΟΙΙΓΟΥΜΕΝΩι ΤΕΥΧΕΙ ΤΟΥ 

«ΑΘΗΝΑΙΟΥ» ΥΠΟ ΤΟΥ Κ. X. ΒΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ 

ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ.

Περί της προτάσεως, ήτις κατ’ άλλα μέν χειρόγραφα είναι τό 
πέμπτον αίτημα των στοιχείων του Ευκλείδου, κατ’ άλλα δε 
τό ένδέκατον αξίωμα, πληθύς αναρίθμητος διατριβών έγράφησαν, 
σκοπόν έχουσαι την άπόδειξιν αυτής ώς θεωρήματος* διότι αλη
θώς δεν φαίνεται εχουσα την αυτήν και τά λοιπά αιτήματα η 
αξιώματα ένάργειαν. Ό Πρόκλος, του όποιου σώζονται εις τό α .  
στοιχεΐογ Εύχ.Ιείΰον ¿ζηγημάτων β ιΰ .ϊία  τέσσαρα, λέγει περί 
του έν λόγω αιτήματος τά έξης* «τοΰτο καί παντελώς διαγρά- 
φειν χρή τών αιτημάτων* θεώρημα γάρ έστι πολλάς τάς απορίας 
έπιδεχόμενον κτλ».Κ αί αλλαχού* «Ου παρά πάντων τοΰτο συγ- 
κεχώρηται είναι άναποδείκτως όμολογούμενον’ καί πώς γάρ αν είη 
τοιοΰτο, ου τό άντίστροφον έν τοΐς θεωρημασιν άναγέγραπταις» 

Είναι δέ φανερόν ότι δ Ευκλείδης, δ μέγας ούτος μαθηματικός 
ό εις άκρον της ακρίβειας εραστής, έδέχθη την πρότασιν ταύτην 
ώς αίτημα, διότι δέν ήδυνήθη νά άποδείξφ αυτήν, ώς καί πάν- 
τες οί προ αυτοΰ μαθηματικοί. Έκ τών μετά τον Ευκλείδην πρώ
τος γνωστός τών άποπειραθέντων νά άποδείξωσι τό έν λόγω αί
τημα είναι ό Πτολεμαίος (περί ου δέν είμεθα βέβαιοι έάν είναι ό 
Κλαύδιος Πτολεμαίος ό αστρονόμος), όστις έγραψε βιβλίον περί 
τον Γ«ο όιπ ίΛαττόνων η όνο όρθώγ ΙχΟαΛΛορενας σνρτπί- 
πτειχ. Έν τγ  άποδείξει όμως του Πτολεμαίου υπάρχει παρα- 
λογισμός, όν εξελέγχει αυτός ό έκθέτιον τήν άπόδειξιν ταύτην

Πρόκλος. Οΰτος δέ, άφοΰ προηγουμένως αναιρεί τήν σοφιστικήν 
άπόδειξ ιν τών Οελόντων ν’ άποδείξωσι τάς άπ’ έλαττόνων ή δύο 
όρθών έκβαλλομένας μή συμπίπτειν, εκθέτει ίδίαν άπόδειξιν, ή'τις 
καί αυτή ευκόλως δύναται νά έξελεγχθή ώς ούχ ήττον τής του 
Πτολεμαίου εσφαλμένη.

’Επειδή σκοπός ημών δέν είναι ενταύθα νά κάμωμεν τήν μ.α- 
κράν ιστορίαν τών πολυαρίθμων αποπειρών, αΐτινες έγένοντο πρός 
άπόδειξιν τοΰ προκειμένου αιτήματος, άρκούμ,εθα νά άναφέρωμ,εν 
τάς τοΰ διάσημου Γάλλου μαθηματικού Λεγένδρου (Legendre), 
τοΰ οποίου τά  στοιχεία γεωμετρίας ήσαν μέχρι πρό μικρού τό 
μόνον παρ’ ήμΐν έν χρήσει εις τήν διδασκαλίαν βιβλίον. Ό Λέ- 
γενδρος δηλαδή έν τγ  τρίτν) έκδόσει τών στοιχείων του έξέθηκε 
τήν θειυρίαν τών παραλλήλων κατά τρόπον, δι’ ου έπίστευεν οτι 
έξηλείφετο ή έκ τοΰ αιτήματος τοΰ Ευκλείδου τών στοιχείων 
τής γεωμετρίας άτέλεια. ΊΙ θεωρία του όμως αυτη δέν έγένετο 
δεκτή, άναγνωρίσας δέ καί αυτός τό μή ακριβές αυτής, έπανήλ- 
θεν από τής έννάτης έκδόσεως εις πορείαν όμοίαν τγ  τοΰ Εύκλεί- 
δου. Έξηκολούθει όμως τάς επί τής θεωρίας τών παραλλήλων 
έρευνας του, καί εις τήν 1 4 ην έ'κδοσιν τών στοιχείων του κατε- 
χώρισε νέαν άπόδειξιν περί τοΰ αθροίσματος τών τριών γωνιών 
τοΰ τριγώνου, ήν έπίστευεν ώς πάσης πλέον άντιρρήσεως άνεπί- 
δεκτον. Ά λ λ ’ όμως καί ή νέα αΰτη άπόδειξις δέν έγένετο δεκτή, 
είναι δέ εσφαλμένη, ώς καί ημείς έπείσθημεν έξετάσαντες τό 
πράγμα βαθύτερον. Τό λάθος έν τούτοις είναι ίκανώς λεπτόν καί 
δυσεύρετον. Διά τοΰτο έκ τών δύο παρ’ ήμΐν μεταφραστών τών 
στοιχείων τοΰ Λεγένδρου (ούχί τών διεσκευασμένων Οπό τοΰ 
Blanchct, διότι ούτος δέχεται τό αίτημα τοΰ Ευκλείδου) όμ.έν 
πρώτος ό Καρανδηνός οΰδεμίαν παρατήρησιν περί τής άποδείξεως 
τής εΐρημένης προτάσεως κάμνει* ό δέ δεύτερος έν υποσημειώσει 
κρίνει αυτήν ακατάλληλον μέν διά τούς άρχαρίους, ώς μ,ακράν 
και έπίπονον, άλλ’ούχί και έσφαλμ.ένην. Όμοίαν δέ περί τής έν λόγω 
άποδείξεως κρίσιν ήκούσαμεν καί παρ’ άλλων τών παρ’ ήμΐν μα
θηματικών.

Μιαν άλλην απόπειραν θέλομεν αναφέρει τήν τοΰ Γάλλου
29*
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Carton, διότι ή υπό τούτου άπόδειξις του θεωρήματος οτι τό 
άθροισμα των τριών γωνιών παντός τριγώνου δεν δύναται να είνα̂  
μικρότερου δύο ορθών έθεωρήθη έπαρκώς έ'χουσα υπό διάσημου 
μαθηματικού του Ακαδημαϊκού Bertrand, και διότι ή απόπειρα 
αυτη είναι γνωστοτέρα παρ’ ήμΐν, τινός τών ενταύθα περί τά  
μαθηματικά ασχολούμενων λιθογραφήσαντος τα εις αύτήν άνα- 
φερόμενα πρακτικά της Ακαδημίας τών επιστημών της Γαλ
λίας, της 2 0  Δεκεμβρίου 18G9, και διανείμαντος αυτά δωρεάν 
εις τούς ειδήμονας. Έςετάσαντες και τμεΐς τότε τό πράγμα εύ- 
ρομεν ούχ'ι άνευ κόπου οτι έν τνί αποδείξει τού Carton έγίνετο 
λεληθότως δεκτόν τό αίτημα, όσι εάν δύο εΰθεΐαι είναι κάθετοι έπί 
της αυτής ευθείας και έπομένως παράλληλοι, καί εκ τίνος ση
μείου της έτέρας τών παραλλήλων ύψωθή κάθετος έπί ταύτης, ή 
κάθετος αυτη θέλει συναντήσει καί την έτέραν τών παραλλήλων. 
Τό αυτό έγένετο συγχρόνως υπό πολλών άλλων μαθηματικών, 
καί ό θησαυρός τού Carton έδείχθη άνθρακες.

’Ά ς έλθωμεν ηδη εις την Οπό τού γυμνασιάρχου κυρίου Βάφα 
έν τω προηγουμένω τεύχει τού «Αθηναίου» δημοσιευθεΐσαν άπό- 
δειξιν τού αιτήματος. Δεν ήθέλομεν έπιληφθη τού έργου τούτου, 
εάν δέν έγνωρίζομεν ότι ό κύριος Βάφας, 8ν καί ώς διδάσκαλόν μας 
καί διά την άρετην του πολύ σεβόμεθα, είναι πρό παντός άλλου 
έραστής της άληθείας, καί έάν δέν είχομεν την διαβεβαίωσιν αυ
τού, οτι Οελει γνωρίζει μεγάλην την χάριν ει’ς οντινα είπνι ειλι- 
κρινώς την γνώμην του.

'II μόνη πρότασις, ην θέλομεν εξετάσει, είναι τού πρώτου θεω
ρήματος της διατριβής τού κυρίου Βάφα τό πρώτον μέρος, ήτοι ή 
έξης πρότασις*
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εικαι κάθετοι ¿πΐ τρίτην τήρ
ΕΖ, πάσα ευθεία 11Θ άγο-
μενη εκ σημείου τΐϊ'ο ΐ οίου-

Σχ· Ί. δήποτε τής ΑΒ κάθετος επί
τήτ ΓΛ θ ά ε ι ια ι  κάθετος και επί την ΑΒ.

Διότι καί εις τούς ολίγον είς την θεωρίαν τών παραλλήλων

άσχοληθέντας είναι γνωστόν ότι της προτάσεως ταύτης δειχθεί- 
σης, τό αίτημα τού Ευκλείδου άποδεικνύεται, όπως καί ό κύριος 
Βάφας έν σημειώσει λέγει.

f/Iva δείξν) ό κύριος Βάφας οτι ή γωνία ΕΗΘ δέν δύναται νά 
είναι όξεΐα, καταβιβάζει έκ τού Θ κάθετον έπί την ΑΒ την ΘΙ, ής 
ό πούς I άναγκαίως θά πέστ) μεταξύ τού Η καί Ε* έπειτα έκ τού 
1 άγει κάθετον έπί την ΓΔ την ΙΚ, έπειτα έκ τού Κ κάθετον έπί 
την ΑΒ την ΚΑ, καί έκ τού Α κάθετον έπί την ΓΔ την ΛΜ, καί 
ούτω καθεξής. ’Επειδή δέ οί πόδες Θ, Κ, Μ τών διαδοχικών έπι 
την ΓΔ καθέτων πλησιάζουσιν έπι [¿άλλον και ¡¿άλλον είς τδ ση- 
ρ,εΐον Ζ, ώς και οί πόδες II, I, Λ τών έπι την ΑΒ καθέτων είς τδ 
σηρ,εΐον Ε, συρ-περαίνει δ κύριος Βάφας οτι είςτών ποδώντών κα
θέτου θέλει ύπερβη ποτε τδ σηρεΐον Ζ η τδ Ε, και τότε θά ύπάρ- 
χωσιν έκ του αυτού σηρ,είου δύο κάθετοι έπι την αυτήν ευθείαν* 
όπερ αδύνατον.

Τδ λάθος της άποδείξ εως ταύτης είναι ή ay  ευ &νάγ~ 
χης παραδοχή οτι οί πόδες τών καθέτων, οϊτινες πλησιά- 
ζουσιν έπί μάλλον καί μάλλον είς τά σημεία Ζ καί Ε, θέλουσί 
ποτε ΰπερβή τά σημεία ταΰτα. ’Αλλά δέν είναι δυνατόν οι πό
δες τών καθέτων νά έχωσιν όρια τά  σημεία Ζ καί Ε ; Δέν είναι 
πράγμα κοινότατου έν τή μαθηματική ποσότης τις νά αύξάννι έπί 
μάλλον καί μάλλον καί νά μή δύναται νά ύπερβή ώρισμένην πο-

2ι/Β σότητα-, Δέν είναι κάλλισταδυ-
νατ όν τό άθροισμα Θ Κ.+ KM -f- 
κτλ. νά έχ·(ΐ όριον την ευθείαν

  ΘΖ; "Ινα δειχθή σαφέστερου
Ε Λ I Η Δ ίτ ι  τοιούτό τ ι δύναται νά συμ-

βή, φέρομεν τό έξης παρά- 
2. δείγμα. "Ας λάβωμεν δύο ευ

θείας ΑΒ, ΓΔ (σχ. 2) τεμνομένας κατάτό Ε, μή προς όρθάς, έκ ση
μείου δέ τίνος Ζ τής ΑΒ άς άχθή κάθετος έπί τήν ΓΔ ή ZIJ, 
έπειτα έκ τού II κάθετος έπί τήν ΑΒ ή II®, καί έκ τού Θ κάθετος 
έπί τήν ΓΔ ή ΘΙ, καί ούτω καθεξής έπ’ άπειρον. Είναι φανερόν 
οτι οί πόδες τών καθέτων πλησιάζουσιν έπί μάλλον και μάλλον
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εις τό σημεΐον Ε, άλλ’ ουδέποτε θά φθάσωσι καί πολύ όλιγώ- 
τερον θά ύπερβώσιν αυτό.

Δύναται λοιπόν ό δεχόμενος οτι ή γωνία ΕΙ1Θ (σχ. 1) είναι όξεΐα 
νά διατείνηται οτι συμβαίνουσι τά  έξης* οτι αί διαδοχικαί γω- 
νιαι ΕΙΙΘ, ΕΙΚ, ΕΛΜ κτλ. προβαινουσιν αύξανόμεναι καί έχου- 
σιν οριον τήν ορθήν γωνίαν. Διά τοΰτο δέ τά  μεταξύ τών ποδών 
τών διαδοχικών καθέτων διαστήματα Θΐν, ΚΜ, προβαίνουσιν έ- 
λαττουμ,ενα, και οτι οι ποδες τών κάθετων έχουσιν όρια τά ση
μεία Ζ καί Ε, αύταί δέ αΐ κάθετοι έχουσιν οριον τήν ευθείαν ΕΖ. 
Πάντα ταΰτα εις ούδέν τών προηγουμένων αξιωμάτων καί εις 
ούδεμίαν τών έπί τούτων στηριζομένων προτάσεων άντιβαίνουσι, 
καί διά τοΰτο ούδέν τό κωλύον νά παραδεχθώμεν αυτά ώς αληθή.

Τό αύτό δέ λάθος γίνεται καί έν τγ  αποδείξει οτι ή γωνία 
ΕΙΙΘ δέν δύναται νά είναι αμβλεία. Σημειωτέον όμως ότι τοΰτο, 
οτι δηλαδή τετράπλευρου εχοντος τρεις γωνίας όρθάς ή τετάρτη 
δ*ν δυναται να είναι αμβλεία, η τό ισοδύναμον θεώρημα ότι τών 
τριών γωνιών τριγώνου τό άθροισμ,α δέν δύναται νά είναι μ.εγα- 
λειτερον δυο ορθών, άποδεικνύεται ακριβώς.

Λλλ ο κύριος Βαφας εχει και δύο άλλας άποδείξεις τοΰ αιτή
ματος τοΰ Ευκλείδου, την μ,εν έν τώ κειμένω, τήν δέ έν τώ προλόγω 
τών ύπ’ αυτοΰ μεταφρασθέντων εις τήν καθ’ ημάς γλώσσαν στοι
χείων γεωμετρίας τοΰ Λεγένδρου. ’Επειδή δέ, ώς λέγει έν τγ  εξε
λεγχόμενη διατριβή, άγνοει τήν περί αύτών κρίσιν τών ειδημόνων, 
νομίζομεν καλόν νά εΐπωμεν ένταΰθα καί περί αύτών τήν γνώμην
μας. Διότι άλλως ήθέλομεν ίσως έκληφθή ώς θεωροΰντες ταύτας 
ακριβείς.

Και ή μέν έν τώ κειμένω τοΰ μνημονευθέντος βιβλίου πρότασις, 
έξ ήςέξαρτάται ή άπόδειξις τοΰ αιτήματος είναι τό θεώρημα ΙΘ'. 
(σελ. 24). Έπι τών ευθειών ΑΒ και ΓΔ, (σχ. 3) αΐτινεςείναι άμφό- 
τεραι κάθετοι επι τής ΑΓ, λαμβάνονται δύο μήκη ίσα τά  ΑΕ, ΓΖ, 
καί αγεται ή ευθεία ΕΖ. Ευκόλως δεικνύεται ότι αί γωνίαι ΑΕΖ, 
ΓΖΕ είναι ισαι άλλήλαις. 'Ίνα δειξνι δέ δ κύριος Βάφας ότι αί ίσαι 
αύται γωνίαι δέν δύνανται νά είναι όξεΐαι, άγει έκ τοΰ Ε κάθετον 
έ/.ιτήνΓΔ τήν £11, ής ό πούς II πίπτει άναγκαίως μεταξύ τοΰ Ζ
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καί Γ. ’Εάν έπειτα ληφθή ή ΑΘ μικροτέρα τής Ι1Ζ, και ή ΓΙ ιση τή 
ΛΘ καί άχθή ή ΘΙ, έπειτα έπί τγ  ύποθέσει ότι αί γωνίαι ΑΘΙ, ΓΙΘ 
είναι όξείαι άχθή έκ τοΰ Θ κάθετος έπί τήν ΓΔ, νομίζει ό κύ
ριος Βάφας ότι ό πούς τής καθέτου ταύτης θά πέσνι προς τά  
αριστερά τοΰ Γ, ώς έάν ήτο ανάγκη τό μεταξύ τοΰ I καί τοΰ 
ποδός τής καθέτου διάστημα νά μή είναι μικρότερον τοΰ ΖΗ. 
’Αλλά δέν είναι δυνατόν αί γωνίαι ΑΘΙ, ΓΙΘ νά είναι όλιγώτε-

Α ®______________ Ε___ — ρον όξεΐαι των ΑΕΖ, ΓΖΕ, η
καί ή ΘΙ να είναι μικροτέρα 
τής ΕΖ, διά τόν έτερον δέ τών

  λόγων τούτων ή καί δι’ άμ-
g Η ^  ̂φοτέρους 6 πούς Κ τής έκ τοΰ

Θ έπί τήν ΓΔ καθέτου νά πέσνι μεταξύ τοΰ I και Γ, δηλαδη η 
ΙΚ νά είναι μικροτέρα τής ΖΙΙ; Τό λάθος λοιπον τής άποδειξειος 
ταύτης είναι ολως όμοιον τώ  τής καταχωρισθεισης εν τώ « Α- 
θηναίω».

Τής δέέν τώ προλόγω άποδείξεως τοΰ αυτοΰ θεωρήματος, οτι 
δηλαδή αί γωνίαι ΑΕΖ, ΓΖΕ τετραπλεύρου οΐον τό έν τώ ανω
τέρω σχήματι, δέν δύνανται νά είναι όξεΐαι ούτε άμβλεΐαι, τό 
λάθος είναι οτι έν τώ σχήματι τής σελιδος ε'. υποτίθεται ανευ 
ανάγκης τό σημ.εΐον Γ κείμ.ενον εντός τοΰ ισοσκελοΰς τρίγωνου, 
τό όποιον κατασκευάζεται ίνα δειχθή ότι ή ΑΓ είναι μικρότερα 
τής A11, ενώ δύναται πολύ καλά νά ύποτεθή ότι κεΐται εκτός 
αυτοΰ, καί τότε ή άπόδειξις πλέον δέν έχει χωράν.

Πριν περάνωμεν τόν λόγον καλόν νομίζομεν νά προςθέσωμεν 
οτι τών πλείστων μαθηματικών ή πεποιθησις, ην και ημείς συμ 
μ.εοιζόμεθα, είναι ότι τό αίτημα τοΰ Ευκλείδου δεν είναι δυ
νατόν νά άποδειχθή, ότι δηλαδή είναι ανάγκη νά δεχθώμεν αί
τημά τ ι ώς πρός τήν θέσιν δύο ευθειών κειμένων έν τώ  αυτώ έπι- 
πέδω. Τί άλλο τώ όντι δεικνύει ή αποτυχία πάντων τών μέχρι 
τοΰδε άποπειραθεντων νά άποφύγωσι τό έν λογω αίτημα; Εάν 
τό πράγμα ήτο δυνατόν, δέν θά κατωρθοΰτο υπ’ άνδρών, οιος ο 
Ευκλείδης, ό ’Αρχιμήδης, 6 Νεύτων, ό Λεϊβνίτιος, 6 Gauss, καί 
τόσοι άλλοι γίγαντες τής επιστήμης-, ’Εάν τό αίτημα τοΰ Εΰ-
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κλείδου ητο άποδεικτόν, η άρνησις αύτου δέν ήθελε φέρει εις 
συμπεράσματα άντιφάσκοντα προς τάς προηγουμένας προτάσεις 
vi προς άλληλα; Έν τούτοις ούδέν τοιουτο γίνεται, ώς τούτο 
καλλίτερον παντός άλλου έ'δειξεν δ Lobatchewski. Ό μαθη
ματικός ούτος έθετο τό ζήτημα, τ ί θά άπέβαινεν ή γεωμετρία, 
εαν το αίτημα του Ευκλειδου δεν ητο αληθές. Δι’ αύστηροτάτης 
δέ λογικής εφθασεν εις παράδοξα εξαγόμενα άποτελούντα νέαν 
τινα νεωμετριαν, ην έκαλεσε φανταστικήν γεωμετρίαν. Καί όμως 
της γεωμετρίας ταύτης αί προτάσεις, ούτε πρός τάς προτά
σεις της άλ.ηθους γεωμετρίας τάς προηγουμένας του αιτήματος 
του Ευκλειδου αντιφασκουσιν, οΰτε πρός άλλνίλας. Δέν είναι τούτο 
ίκανη άπόδειξις του αναπόδεικτου του έν λόγω αιτήματος; 'Ά λ
λους δε από τίνος χρόνου ηρχισαν νά δημοσιεύωνται διατριβαί 
σκοπουσαι να δειςο>σι τό άναπόδεικτον τούτο. Πιστεύομεν δέ ότι 
δέν είναι μακραν δ καιρός, καθ’ δν αί άκαδημίαι δέν θά δ έχωνται 
πλέον διατριβάς περί τής θεωρίας των παραλλήλων, ώς ή ακα
δημία τών έπιστημών τνίς Γαλλίας άπό πολλοϋ δέν δέχεται δια- 
τριβάς περί του τετραγωνισμού τού κύκλου.

Έν Άθήναις, τη 10  Μαρτίου 18 7 3 .
Β. ΛΑΚΩΝ.

3 8 4  Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ,

Ο Α ΡΧ ΑΙΟ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ, ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ TOT 

ΘΕΙΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ.

Εί μ ίν  ουν έστί τις οικειόιης προς άλ- 
λήλους τοϊς λόγοις, προύργου ’άν ήμίν ή 
γνώσις γένοιτο· εί Si μή, άλλα τόγε π α 
ράλληλα Οεντας χαταμαθεΐν το δ.άφορον, 
ου μικρόν εις βεβαίωσιν βελτίονος.

"Αγιος Β ατίλ. έν τή προς τους 
νίους παραινέσει χεο. 6 .

Έξομοιώσαντες οί Έλληνες τους θεούς των πρός έαυτούς, καί 
δόντες αύτοϊς σώμα καί πάθη, οΤα αυτοί είχον, κατεσκεύασαν καί 
ναού; πρός λατρείαν καί οίκησιν αυτών.
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Καί πρότερον μέν, οτε η μετά των ανθρώπων κοινωνία και συ- 
νοίκησις των θεών ητο ασυμβίβαστος πρός άς ειχον περί αυτών 
δόξας, ουδέ ναούς είχον κατασκευάσει αύτοϊς, άλλ’ έλάτρευον 
έν ύψηλοΐς καί υπαίθροις τόποις, ώς καί οί συγγενείς αυτών Ιν
δοί, Πέρσαι καί άλλοι λαοί, ουδέ άνθρωποειδεΐς εικόνας αυτών 
είχον κατασκευάσει, άλλα σύμβολα μόνον, οιον αργούς λίθους, 
δένδρα, κίονας καί άλλα τοιαϋτα, ά έξελάμβανον ώς θεούς, καί 
τούτοις προςέφερον λατρείαν καί θυσίας. Μόνιμος δέ και σταθερά 
τών θεών κατοικία ητο καί τότε καί ύστερον πάντοτε αυτή ή γη, 
διότι καί οί θεοί έπιστεύοντο δτι ησαν, όπως και οί άνθρωποι, 
ταύτης τέκνα, γηγενείς’ α) άλλά άλλοις μέν τά  της γης δρη καί ό 
ουρανός η ό ’Όλυμπος, άλλ.οις τά  ύδατα της ξηράς και θαλάσσης, 
άλλοις τά έν τή γη καί τά  υπό την γην και άλλοις τά έπι τής 
γης* διότι αυτά τα ϋτα τά  κτίσματα προσιοποποι*όσαντες εις θεούς, 
έν αύτοϊς έδόξαζον και οτι οίκουσιν ούτοι’ διό και άπό τνίς 
τοικίας διέστελλον θεούς ουρανίους, χθονιους, καταχθονίους, θα
λασσίους καί αερίους2).

Έν ύστέροις όμως χρόνοις, άλλά καί τούτοις προομηρικοϊς, οτε 
άπέδωκαν τοϊς θεοϊς τά  έαυτών είδη3) οί Έλληνες και δμοιώ- 
ματα αυτών κατεσκεύασαν, άτινα έξέλαβον η ώς τούς θεούς αυ
τούς η ώς πεπληρωμένα έκ της χάριτος αυτών, ώς ύστερον λέγο- 
μεν, τότε ηδη νίρχισαν νά κτίζωσιν αύτοϊς ναούς εντός τών πό
λεων, όπως έ'γωσι καί τούς θεούς πλησίον αυτών, διότι έν αύτοϊς 
έφύλασσον τά  τούτων δμοιώματα καί έλάτρευον αυτούς. Και έπι 
μέν τών Όμηρου ypóvcov τό πλήθος τών ναών φαίνεται οτι δεν 
ητο μέγα, διότι δ ποιητης ολίγων μόνον ποιείται μνείαν ), ουδέ 
τών αγαλμάτων αυτών μεγάλη ή χρησις·

} Ή σιόί. Ιργακαί ήμ. 10 8 ' αώς όμόθεν γεγάασι θεοί θνητοί τ ’ άν
θρωποι. Ρ [Ιίνδ. *Νεμ. G. I. cc°Ev ¿νδρών, εν θεών γένος· έκ μιας δε πνέο- 
μεν ματρός αμ<ρύτεροι». Πρβ. Nacgclsbach έν μεθομ. Οεολ. σελ. 7 1 .

(2 ) Μάςιμος ϊύρ ιο ς  έν λογψ 8  έν αρχ||·
(3 ) Ά ρ ισ τ . πολιτ. 1, 1. α'Ώςπερ καί τα είοη έαυτοΐς αφομοιουντες ot 

άνθρο)ποι, ουτω καί τούς βίους τών θεών.» ΙΙρβ. Κλήμεντα έν στρωμ. 7,
§ 2*2, σελ. 221 έκδ. Klotz.

( I ) Έν Ά θ η να ις  Ί λ . β, 5 J9 , έν Ίλίω  ζ, 8 8 , έν Δελφοί; 1, 40 3 . καί



’Εν τοΐς μεθ’ "Ομηρον όμως χρόνοις ηύξανεν δσημέραι τό πλή
θος τών ναών, καθόσον καί ή πολιτική κοινωνία άνεπτύσσετο καί 
αί τέχναι έτελειοποιούντο καί πλούτος πολύς είςήρχετο είς Ε λ
λάδα διά τού εξωτερικού μάλις-α εμπορίου καί τής ναυτιλίας1), καί 
καθόσον αί περί θείου ίδέαι τών Ελλήνων έξευγενίζοντο έπί τό 
άνθρωπινώτερον ύπό τών ποιητών καί τεχνιτών. Διό έπί τού ε' π. 
X. αίώνος, έπί τής ακμής δηλονότι τής Ελλάδος, ού μόνον τά  
τών θεών ομοιώματα ήσαν πολυτελέστατα καί τεχνικώς τελειό
τατα, άλλά καί ναούς πάσα πόλις ειχε πολλούς καί μεγαλοπρε
πέστατους' διότι οί "Ελληνες όσον λιτοί ήσαν έν ταϊς οίκίαις καί 
έν βιω αυτών τότε, τοσούτον αφειδείς καί γενναίοι έν τοΐς δη- 
μ.οσιοις οίκοδομήμασι, καί μάλιστα τοΐς είς λατρείαν τών θεών 
καθιερωμένοις, ώς καί τά έ'τι σωζόμενα μνημεία τούτων μαρτυ- 
ρούσιν. 'II θρησκεία παρ’ "Ελλησιν ήτο μήτηρ καί τροφός τών 
τεχνών και τής έν τούτοις φιλοκαλίας καί χάριτος, ουχί δέ ή 
τρυφή και πολυτέλεια τών πολιτών. "Οσας δέ καί οποίας έσω- 
τερικάς ήθικάς ελλείψεις καί αν είχεν αυτη, ό Έλλην έφιλοτι- 
μεΐτο έξωτερικώς νά έξεικονίζν) ταύτην τελειοτάτην καί ανελ
λιπή, και ουδενος έφειδετο προς έπίδειξιν τής λαμπρότητος αυ
τής. Τήν τελειότητα δ’ αυτής ταύτην άπεπειράθη νά δηλώσνι 
και έν τοις όμοιώμασι και τοΐς ναοΓς τών θεών αύτοΰ.

Μέλλοντες έν τοις έπομένοις νά περιγράψωμεν τόν ελληνικόν 
ναον υπο θρησκευτικήν μόνον εποψιν, τήν τής λατρείας δηλονότι, 
περιγράφομεν τούτον όποιος ήτο έν τή άκμή τής Ελλάδος' διότι 
τα προτερον εισιν ήττον γνωστά. ’Επειδή όμως έν τοΐς χρόνοις 
τουτοις διαστελλονται τριών ειδών ναοι, 1) οί πρός τήν κοινήν, 
φανεραν και συνήθη λατρείαν τών θεών, 2) οί πρός μυστικήν καί 
ιδιαιτέραν ωρισμενου πλήθους ανθρώπων, κοινήν έχόντων τήν λα
τρείαν θεού ή θεών τινων, και 3) οί έκ δύο ή πλειόνων οικοδομών 
συνισταμενοι, ως κοινάκατοικητήρια πολλών συνάμα θεών, περιο-

Ό 3. θ, 80 . Πλείο» παρά Ν λ^οΙϊύηοΙι έν όμ. θεολογία αελ. 498 κ. έ.
β' έ*8.

(1 )  Βλ. τα περί τούτου ύρ’ ήμών ¿ηθεντα έν τώ ά του ’Αθηναίου 
τεύχει από σελ. 2 0  κ. έ.
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ρίζομεν τόν λ.όγον είς τούς τού πρώτου είδους ναούς, και μαλιστα  
έκείνους, οϊτινες ήσαν οί τελειότεροι τού είδους τούτου, οιος δ εν 
Άθήναις Παρθένων καί άλλ.οι όμοιοι τούτου. *11 περιγραφή όμως 
ήμών αυτη περιλαμβάνει τά  γενικώτερα και οσα είσι μάλλον 
βέβαια καί κοινώς αποδεκτά, διότι ούδείς ναός διεσώθη μέχρις 
ήμών τέλειος έν πάσι τοΐς μέρεσιν αυτού, ούδέ παρά τοΐς άρχαίοις 
συγγραφεύσιν ύπάρχουσιν ειδήσεις πολλαι, και πάσαι σαφείς και 
σύμφωνοι, ώστε νά όδηγήσωσιν ήμάς είς ακριβή και έντελή τούτου 
περιγραφήν. ’Εντεύθεν άγνως·ος είσέτι μένει ένμέρει ήμΐν ή τε έσω- 
τερική τού ναού οικονομία και ό τρόπος τήςτούέσωτερικού διαφω- 
τίσεως καί άλλα πολλά είς τήν λατρείαν τού θείου άναφερόμενα.

Καί πρώτον περί τής ίερότητος τού χώρου τού ναού.

Περί τής ίερότητος τοΰ χώρου εκ ω ό ναός.

Πάς τόπος, έν φ έκτίζετο ό ναός, έ'δει νά ήναι διά τινα λόγον 
ιερός. Οί λόγοι τής ίερότητος ήδύναντο νά ώσι πολλοί συνάμα, 
έξάπαντος όμως εδει νά υπάρχ*/) εις τουλάχιστον, άλλους δέν 
έκτίζετο έπ’ αυτού ναός. Διό καί όπου τοιούτος ιερός λόγος 
δέν ύπήρχεν, άνάγκη δέ ήτο νά κτισθή ναός πρός θεραπείαν τού 
θείου καί έκπλήρωσιν θρησκευτικών καθηκόντουν, τότε έπλάσσετο 
τοιούτος, αφορμής λαμβανομένης έκ μυθικής ή ιστορικής παραδό- 
σεως πλαστής.

’Αληθούς όντος ότι οί πρώτοι τής Ελλάδος κάτοικοι, όπως 
καί οί συγγενείς αυτών λαοί, έλάτρευσαν τά περι αυτούς κτισμα- 
τα  1), καί ότι ύστερον έπροσωποποίησαν ταύτα *αί έπλασαν περι 
αυτών μυθικάς παραδόσεις καί σχέσεις πρός τούς ανθρώπους 
καί τούς τόπους, έν οίς ούτοι ωκουν, έπεται οτι αυτά ταύτα  
έξελήφθησαν ιερά καί ήσαν αντικείμενα λατρείας καί ύστερον ετΓ
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(1) Welckcr έν έλλ. μυθολογία ά. 214, ένθα καί μαρτυρίαι αρχαίω ν  
Maury Religions (le la Grèce ant. ά. 173. Πλάτων έν Κρατύλω σελ. 
397. « Φαίνονται μοι οί πρώτοι τών ανθρώπων τών περί τηνΈ λλάόα τού
τους μόνου; θεού; ήγεΐοΟαι, ούςπερ νΰν πολλοί τών βαρβαρών, ήλιον καί 
σελήνην καί γην καί άστρα καί ούρανόν». Πρβ. 'Προδ. 1 .13 1  και 2 , 82,



3 8 8 Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ,

διότι έν αυτοις ¿πίστευαν οτι ωχουν οI έξ αυτών προσωποποιη- 
θέντες θεοί, η τουλάχιστον οτι έν αυτοις ήρέσκοντο νά ένδιατρι- 
βωσιν. ΓΌ::ου λοιπόν έπίστευον οτι οίκε? η ενδιατρίβει δ θεός, 
έκει έδει νά προςφέρηται αύτω λατρεία, διότι ένταυθα ήτο παρών 
και προςήρχετο καλούμενος, και γρέσκετο νά δεχθνί ταύτην1)· 
νΟρη λοιπόν καί μάλιστα αί κορυφαί τούτων, ώς πλτ,σιέστεραι 
πρός τά  έν ουρανώ2), σπήλαια, πηγαί, ποταμοί, δένδρα, άλση, 
θάλασσα, καί τά τούτοις ομοια ήσαν τά πρώτα των θεών κατοι- 
κητήρια 3), καί ώς τοιαύτα έπιστεύοντο ιερά, μάλιστα δέ τά  
δένδρα 4). Μετά ταυτα δέ καί πας άλλος τόπος, έν ω ή των

( I )  NitZSCh σημ.* ι ίς  'Όμηρ. τομ. β', σελ. 9 1  καί Naogclsbach Ό μ .  
Οεολ. σελ. 1 9 9  β' έκδ.

( 2 ;  Βλ. Dunckcr αρχαίας Ιστορίας τόμος γ' σελίς 14 κ. έ. 
Εντεύθεν ό Ζευς, ό κατ’ Ιςοχήν θεός των Πελασγών, 8 ν Δωδω- 
ναΐον Πελασγικόν καλεϊ ό Ά χ ιλλευς έν Ίλ . π. 23 3 , Ιλατρεύειο κα
τ ’ έθος άρχαιον καί ύστερον έν τοΓς υψίστοις όρεσι καί ταις κορυφαΓς 
αύτών (Μας. Τύριος 8 , 1). Εντεύθεν καί των νεωτέρων τινες ειτιον δη  
ή έν 'Αθηναις πνυξ ήτο έν τοις των Πελασγών χρόνοις χώρος λατρείας 
καί τό έν αυτή σωζόμενον βήμα βωμός του υπάτου Διός, ουχί δέ 
χώρος, έν ω συνήρχετο εις έκκλησίαν ό τών ’Αθηναίων δήμος, ϊο ιαυτα  
δέ περί πνυκός δοξάζοντες, έξαντλουσι την πολυμάθειάν των εις άπόδει- 
ξιν τούτου και την ευφυΐαν των εις δποΟέσεις, καί άναζητουσιν άλλαχυΰ 
την τών έκκλησιών του Α θηναίω ν δήμου πνύκα* άλλ’ ούδαμού εδρίσκου- 
σιν αληθώς ταύτην, διότι ούδαμού αλλαχού χώρος δι’ αυτήν υπάρχει. 
Είναι τάχα αδύνατον νά συνυπάρξωσιν άμφότερα έν τώ αυτώ, υποτιθεμέ
νου οτι πάλαι μέν ήτο μόνον χώρος λατρείας ό τής πνυκός λόφος, ύστερον 
δέ καί τόπος συνελεύσεων του δήμου, δπως καί τ© θέατρον ήτο Ιερόν του 
Διονύσου καί τόπος, έν ω πολλάκις συνήρχετο ό δήμος εις έκκλησίαν} 
'Η δευτέρα δ’ αυτη χρήσις τοΰ τόπου τούτου ίσως προεκάλεσεν ύστερον 
καί τινας μεταβολάς άναγκαιας πρός τούς σκοπούς αύτής.

(3) Λουκ. περί Ουσ. 10, Ιίαυσ. I, 32 , 2, Maury ε. ά. ά. 17 4 , φέ- 
ροντα πολλά τοιαΰτα παραδείγματα αρχαίων κατοικητηρίων τών θεών 
¿ν Έ λλάδι. Προ. καί Schoemann έν έλλ. άρχ. Β', 109 .

(4) Plin. Ν. II. 12, 2 . καί 'Έρμανν έλλ. άρχ. Β', § 18, 1. 'Όθεν 
καί ύστερον πάντοτε έλατρεύυντο πολλά δένδρα ώς κατοικητήρια τών 
θεών καί ώς τοιαΰτα Ι’φερον εί/.όνας θεών καί βωμούς προ αύτών εΤχον. 
Βλ. Boctticher Bauniciillus der Hellenen. 18ÖG.
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Ελλήνων φαντασία άνέπλασσεν οτι οί Οεοε ηλθον εις σχέσιν τινα 
πρός τούς ανθρώπους, οτε ετι έκοινώνουν πρός αυτούς, και έποιη-
σαν αύτοΐς τ ι καλόν υι κακόν.

Τό έκ τοιαύτης σχέσεως τών &εών πρός τούς άνθρώπους πλήθος 
τών ίερών τόπων ηϋξανε καί ή διαίρεσις τών Ελλήνων εις πολ- 
λάς άνεξαρτητους απ’ άλληλων πόλεις, ών έκάστη έφιλοτιμ,ειτο 
νά δεικνύνι τοιαύτην τινά σχέσιν πρός τούς ιόιους θεούς και ήρωας, 
έ'τι δε καί τό μ.έγα πλήθος τών θεών, οϊτινες έλατρεύοντο άνά πά
σαν την Ελλάδα’ διότι πάσα χώρα καί πόλις, έ'χουσα ίδιους θεού; 
πολιούχους καί προστάτας ούκ ολίγους, είχε και τόπους ιερούς, ους 
κατά την δόξαν του λαοϋ καθιέρωσεν έμ,φάνισις του πολιούχου 
θεοϋ η άλλη τις τούτου πράξις ’ ). Ά λ λ ά  και ότε ένεκα λόγων 
θρησκευτικών η κοινωνικών ειςηγετο εις τινα χώραν η πόλιν λα
τρεία νέου τινός θεοϋ, άνεζητεΐτο έν ταύτνι τόπος έ'χων τάς ιδιό
τητας εκείνου, έν ω τέως έλατρεύετο ο θεός ουτος, και επλασσον- 
το μ,υθικαί παραδόσεις περι του νέου τουτου τοπου, όμ,οιαι τών 
έν τ·?, πρώτ-ρ έδρα τού θεοϋ ύπαρχουσών, καί ούτως έβεβαιοϋτο ή 
ίερότης της νέας ταύτης έδρας της τοϋ θεοϋ τούτου λατρείας. 
Τοιοϋτό τ ι έγίνετο συνήθως έν ταϊς άποικιαις, εις άς μετεβιβα- 
ζετο ή λατρεία τοϋ πολιούχου θεοϋ της μητροπόλεως* διότι εις 
ταύτας έξελέγετο τόπος πρός λατρείαν τοϋ της μ,ητροπόλως θεοϋ, 
έ'χων κατά τό μάλλον καί ηττον τάς ιδιότητας τοϋ έν τγ  μ,η- 
τροπόλει τόπου της λατρείας αύτοϋ 2). Και εις ύπαρχουσας ηδη 
πόλεις, εις £ς ειςηγετο νέα λατρεία, έπλάσσοντο περί τοΰ τόπου 
ταύτης μυθικαί παραδόσεις, όμοιαι πρός τάς της άλλης πόλεως, 
ι ί  ης έλαμ-βάνετο ή λατρεία θεοϋ τίνος. Ούτως έσώζοντο εις πολ
λά ; συγχρόνως πόλεις, έν αίς έτελοϋντο μυστήρια της Δημητρος, 
ομ,οιαι παραδόσεις περί Δημητρος όποΐαι καί έν Έλευσινι, τγ  κυ-

(1 ) Πανταχού τής τηριηγήσεω; του Παυσανίου υπαρχουσι τοιαυται 
μυθικαί παραδόσεις ίερών τόπων, δι’ δ περιττόν να φέρωμεν αποδείξεις.

(2) Βλ. Παυσανίαν 2 , 2 4 , 1 περί τής έκ Μεγάρων καί ’Άργους είς 
Βυζάντιον αποικίας καί τής έν τή άκρα λατρείας τής Ηρας, πολιούχου 
τοϋ ’Άργους. ΓΙλείω δέ περί τούτου παρά Μυλλέρφ έν τή  έπιστ. μυθολ.
σελ. 1 3 2 — 10 4 . καί "Ερμ. ϊ .  άνωτ. Β’, § 13 . 8 .



ριωτέρα καί άρχαιοτέρα ίσως έδρα τής λατρείας τής θεάς ταύτης* 
διότι ά'πασαι αί λατρεύουσαι τήν Δήμητραν πόλεις καί χώραι 
ήθελον νά άποδείξωσι διά ιδίας μυθολογικής παραδόσεως τήν αρ
χαιότητα τής λατρείας τής θεάς ταύτης έ'ντινι ίδίω τόπω 1), ίερω 
αυτής.

Ά λ λ ’ ή μυθοτόκος 'Ελλάς οΰδ’ έν τοϊς ίστορικοϊς χρόνοι; 
έπαυσε νά πλάσσ*/ι τοιαύτας μυθικάς παραδόσεις, δπως άποδούσ·/) 
ιερότητα εϊςτινα τόπον, έν ω ήθελε νά λατρεύν) νέον θεόν η ηρωα2). 
Ά λ λ ά  τότε ή έκλογη τούτου έδει νά έχν) σχέσιν τινά πρός την 
φύσιν του θεού η τόν τόπον έν ω συνήθως ηρέσκετο νά ένδιατρίβνι 
ό θεός ουτος. Ούτως, ειςαγαγόντες οί Αθηναίοι έν τοϊς Περσικοϊς 
την τού Πανός λατρείαν διά τό διηγημα τού ημεροδρόμου Φιλιπ
πίδου παρ’ Ήροδότω3), έξελέξαντο τό υπό την άκρόπολιν σπη-

(1) ’Εν Έλευσΐνι Ιδεικνύετο τόπος, δι* ού κατήλθεν ό Πλούτιον ε’ς 
τόν αδην άρπάσας τήν Περσεφόνην χατά Παυτ. I, 38 , 5. Ω σαύτως κ α ί 
έν "Αργεί παρά τόν Έρασινον καί τήν Λέρνην κατά τόν αυτόν 2 , 3 6 , 7 . 
Ο Άμφιάραος έλέγετο εις δύο διαφόρους θέσεις τής Βοιωτίας οτι κατήλ- 

Οεν εις τά ένδον τής γης. Αυτόθι 9 , 1 9 ,  4 καί 8 , 3 .
(2) 01 εις ηοωας προ πάντων καθιερωμένοι τόποι ειχον Ιστορικήν 

συνηθο)ς παράδοσή, διότι Ιερός αύτών τόπος ήτο !ν  ω Ιπιστεύετο οτι 
¿τελεύτησαν ή ότι Ιτάφησαν τά οστα αυτών ή καί οτι επραξάν τι. Ε 
πειδή δε ή λατρεία τούτων ήτο συνήθως νεκρών λατρεία, ύψουτο έπι του 
τάφου αυτών βωμός ή καί ναός καί έτελειτο Ιν αύτώ  ή τούτων λατρεία.

(3) Έ ν βιβλ. 6 , 1 0 5  καί 1 0 6  καί ΙΙαυσ. 1, 2 8 , 4 . Ό  αυτός Παυ
σανίας Ιν 0, 2 0 , 7  φέρει καί τάδε1 «Λέγεται ’Αρκάδων ε’ς τήν 
Η λείαν είςβεβληκότων στοατια καί τών Έ λείων σφίσιν άντικαθημέ- 
νων γυναίκα άφικομένην παρά τών Ί ΐλε'ω ν τούς στρατηγούς, νήπιον 
παίδα έ’χουσαν Ιπί τώ μαστώ, λέγειν ώ ; τέκοι μεν αυτή τον παίδα, δι- 
δοίη δέ Ις όνειράτων συμμαχήσοντα Ήλείοις. Οί δέ Ιν τα ίς άρ/αίς, π ι
οτά γάο τήν άνθρωπον ηγούντο είρηκέναι, τιθέασι το παιδίον προ τού 
στρατεύματος γυμνόν. Έ πήεσάντε δή οί-’Αρκάδες, καί το παιδίον Ιν- 
ταύθα ήδη δράκων ήν· ταραχθεΐσι δέ Ιπί τώ  θεάματι τοϊς ’Αρκάσι καί 
Ινδούσ-.ν είς φυγήν Ιπέκειντο οί Ήλειοι, καί νίκην τε Ιπιιρανεστάτην ά -  
νείλοντο καί δνομα τώ  θειο τίθενται Σωσίπολιν. " Ε ν θ α  δέ σ φ ι σ ι ν  ό 
δ ρ ά κ ω ν  ε δ ο ξ ε ν  ε ί ς δ ύ ν α ι  μ ε τ ά  τ ή ν  μ ά χ η ν ,  τ ο  ι ε ρ ό ν  
Ι π ο ι η σ α ν  έ ν τ α ΰ Ο α 1 σύν δ’ αυτώ σέβεσθαι καί τήν ΕίλείΟυιαν I- 
νόμισαν, οτι καί τον παιδά σφισιν ή θεός αϋτη προήγαγεν είς ανθρώπους».

3 9 0  Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΑΛΙ1ΝΊΚΟΣ ΝΑΟΣ,

λαιον καί καθιέρωσαν τώ θεω τούτω’ διότι ουτος, ώς έφορος τών 
ποιμνίων καί ίδιος θεός τής κτηνοτρόφου ’Αρκαδίας, ένδιητάτο έν 
τοϊς σπηλαίοις ταύτης. Ώςαύτως καί τόπος λατρείας τής Δήμη- 
τρος έξελέγετο ύστερον χώρος σιτοφόρος ώς έπι τό πολύ, τής 
τού Διονύσου άμπελοφόρος, τής τού Ποσειδώνος καί τών λοιπών 
θαλασσίων θεών παρά τήν θάλασσαν, τών νυμφών έν ά'λσεσιν, 
δρεσι, ποταμοΐς, άντροις κτ., τού ’Ασκληπιού καί τής Ύγιείας 
έν τόποις εύαέροις, ύγιεινοΐς καί εχουσιν ίαματικάς πηγάς* διότι 
τοιούτοι τόποι ήσαν άρχήθεν ίεροι τών θεών τούτων καί τοιοΰτοι 
έδει νά ώσι καί οί ύστερον καθιερούμενοι αύτοϊς1).

"Αλλοτε ικανός λόγος ίερότητος τόπου τινός ήτο ή κοινωνική 
χρήσις τούτου καί ή μετά τής χρήσεως αυτού αναφορά πρός τόν 
θεόν τόν έφορον ταύτης. Ουτω πάσα άγορά καί χώρος συναθροί- 
σεως τών πολιτών ήτο ιερός τοϊς άγοραιοις Οεοΐς"). Τα γυμνάσιά 
καί αί παλαΐστραι τώ Ήρακλεϊ. Ό τών βουλευτηρίων καίέκκλη- 
σιών χώρος τοις βουλαίοις θεοϊς’). Αί τής πόλεως οδοι τοις έφό- 
ροις τούτων Άπόλλωνι καί Έρμη. Εντεύθεν έν μέν ταϊς πόλεσιν 
ήγείροντο έπι τών αγυιών αγάλματα και βωμοί τού αγυιεως η 
άγυιάτου ’Απόλλωνος, έν δε ταϊς οδοϊς τού Έρμου, οι λεγόμενοι 
Έρμαϊ, οΐτινες έδήλουν καί τάς αποστάσεις. Αί τρίοδοι, καί ένθα

Έ τ ι δέ τόποι βληθέντες υπό κεραυνού, ήσαν Ιν παντί τόπφ  καί χρό
νιο ιεροί τού Καταιβάτου ή Ένηλυσίου Διό;, καί παρά 'Ρωμαίοις ώ ςαυ- 
τω ς- καί ώς τοιούτοι περιεκλείοντο φραγμώ, ϊνα μένωσιν άβατοι καί άδυ
τα τοίς άνθρώποις. ΊΙσυχ. εν λ. «Ή λύσιον.. .  .κεκεραυνωμένον χωρίον ή 
πεδίον- τά δέ τοιαύτά είσιν άβατα· καλείται δέ και Ινηλυσια.» Πρλ. κ α ί 
λ. Ένηλύαιος καί Κ αταιβάτης· Διός ιερόν. Πολυδ. 10, 4 Γ  «περιεχθέντα 
τά  Ινηλυσια άψαυστα άνείτο». Έ τυμ . μέγ. 3 4 1 . Έ νυλήσια. . . α άνα- 
τίθετα ι τώ  Δ·Λ Κ αταιβάτη καί λέγεται άδυτα καί άβατα. FestllS- Flll-
gurilum id quod cst fulmine iclum, qui locus slalim fieri putaba- 
lur religiosus, quod cum dcus sibi dicasse videretur.

(1) Ιίλούτ. Ιν £ωμ. κεφ. 2 4 . «Δ ιατί τού ’Ασκληπιού το ίερον έςω 
πόλεώς Ιστι; ΓΙότερον οτι τάς Ιξοσ διατριβάς ύγιεινοτέρας Ινόμιζον είναι 
τών εν ά στε ι; καί γάρ 'Έλληνες έν τόποις καθαροίς καί ύψηλοίς Ιπιει- 
κώς ιδρυμένα τά Α σκληπ ιε ία  εχουσιν ή οτι κτλ.

(2) Ί λ . I, 54  καί Εύστάθ. ΙΙαυσ. 3, 1 1 ,  8  καί 5 , 15 , 3 .
(3) ΙΙαυσ. 1, 35 , και Sdioemauu ίλ . άρχ. Β’ 23 4  καί 3 8 0 .
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πλείονες διεσταυρούντο όδοΐ, ήσαν ιεροί τής 'Εκάτης, ήτις ένοδία 
καί τριοδΐτις διά τούτο καλείται1). Τά ορια πάσης χώρας καί 
κτήματος ήσαν ίερά τοίς όρίοις Οεοΐς, Διί, Ερμή, οΐτινες εντεύθεν 
καί οριοι καλούνται2). Καί έν γένει πολλοί τόποι, ε’ίτε έντός τών 
πόλεων όντες είτε έπί της χώρας, ήσαν διά τινα τών εΐρημένων 
λόγον ιεροί θεού τίνος.

Επειδή κατά τά  είρημένα εν τινι χώρα η πόλει δυνατόν νά 
ύπάρχωσι πολλοί τόποι τοΐς θεοΐς η καί τώ αύτώ θεώ ίεροί διά 
τινα μυθικόν η ιστορικόν λόγον, ότε ήτο ανάγκη νά οίκοδομηθή 
ναός, έξελέγετο έκ τούτων, εί μη ά'λλο τι ιερόν λόγιον έκώλυε 
την εκλογήν, ή Οεοΐς πρεπωδεστάτη χώρα καί επ’ αυτής έκτί- 
ζετο δ ναός. Τοιαύτη δέ ήτο κατά τον Σωκράτη3) ή έμφανε- 
στάτη καί μακράν της τών άνθρώπων τύρβης, τό μέν όπως 
παρέχ·/) ευάρεστον θέαν, τό δέ όπως μή ευκόλως προςέρχη- 
ται εις αυτήν πας τις. Τοιαύτη δέ χώρα ήτο έν ταΐς πλεί- 
σταις πόλεσι τής Ελλάδος ή άκρα ή άκρόπολις αύτών, καί 
έν αύτή συνήθως ήσαν τά αρχαιότερα ίερά τών πόλεων. ’Επί τής 
άκροπόλεως τών ’Αθηνών ύπήρχον τά αρχαιότερα ίερά τών πο
λιούχων θεών καί ηρώων, Άθηνάς, Ποσειδώνος, Ήφαιστου, Βού- 
του, Έρεχθέως καί λοιπών*). Τό αυτό ισχύει καί περί τών λοι
πών τής Έλλαδος πόλεων, οπως διδάσκει ημάς δ Παυσανίας. 
Αίτια δε τούτου ήτο ότι, έπι τών άκροπόλεο^ν κατοικουντες οί 
πρώτοι τών πόλεων κάτοικοι, έν 0σω ήσαν ολίγοι, ήθελον παρ’ αύ- 
τοΐς νά έχωσι καί τά  τών θεών ίερά. Εφεξής δέ πληθυνθέντες

3 9 2  Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΝΑΟΣ,

(1) Becker Char. Β', 96 . εκδ. 6’. Τώ μεν Ά π όλλω νι ώ ; ήλίψ  ιρω-
τίζοντι ΐν  ήμερα ία ;  όδοΰ; κα ί πλατείας, τώ δέ Ε ρ μή  ώ ; όδίτη καί άγ- 
γελφ  τών 6 εών, τή  δ’ Ε κάτη  ώς Σελήνη, φωτιζούαη Ιν νυκτί.

(2) Πλατ. Νομ. 8 , 8 4 2 . Παυα. 8 , 34 , 6 . Πολυαίν. Στρατηγ. 6 , 2 1 .
(3) Ξενοφ. άπομν. 3 , 8 , 10 . ’Λριατ. πολ. 7, 1 1 ,  1· «ΤοΓς ΘεοΓ; άο- 

μόττει τόπον Ιπιτήδειον έχειν καί τον αύχόν. . .ΕΓη δ’ Sv τοιοϋτος τόπος 
δςτις Ιπιφάνειάν τε έχει πρδς την τής άρειής θέαιν ίκανώς καί προς τα  
γειτνιώντα μέρη τής πóλ5 ι>Jς εουμνοτέρως.»

(4) ΙΙαυτ. 1 , 2 1  κ. έ.

1

κατήλθον καί εις τους πέριξ τούτων τόπους, εις ούς προσέθηκαν 
νέα ίερά καί ναούς1).

Άλλ.ά πιθανόν είναι ότι, οπού πάντα ταύτα δέν ήτο ευκολον 
νά τηρηθώσιν, έσυγχωρεΐτο, μάλιστα έν ύστέροις χρόνοις, νά 
ίδρυθή ναός ή καί ιερόν τ ι ενθα ήτο άλλως ευκολον καί δυνατόν 
νά εύρεθή κατάλληλος τόπος, εί καί ούτος δέν είχε πάντα τά  
ρηθέντα προσόντα, άνατιθεμένης ένίοτε τής εΰρέσεως καί έκλογής 
τούτου εις τους Εερεις ή άλλους. Έν έπιγραφή τινι έξ Αλικαρ
νασσού2), άνηκούσ·/) εις τους μικρόν π. X. χρόνους, συγχωρεΐται εις 
την ιέρειαν νά άνεύρνι τόπον πρός οικοδομήν ναού τής Περγαιας 
Άρτέμιδος, ής ή λατρεία έγένετο τότε δεκτή, ου α ν βού.Ιηται 
αυ τη.

Έν Τανάγρα τής Βοιωτίας ήσαν πάντα τά  ίερά έν ίδίω χώρω, 
καθαρώ καί έκτός άνθρώπων, δι’ 8 έπαινεΐ δ Παυσανίας τούς Τα
ναγραίους3). 'Όπου δέ τό τοιούτο δέν ήτο δυνατόν, έξ άνάγκης 
δέ ήγείροντο ναοί έντός οικιών, τότε. πέριξ τού ναού άφίνετο ικα
νός χώρος, οςτις περιεκλείετο διά τοίχων, όπως η κεχωρισμένος 
από τής τών άνθρώπων τύρβης’ διότι πας ναός έδει νά εχη περί
βολον μικρόν ή μέγαν, καθώς συνεχώρει ή θέσις τού χώρου* έντός 
δέ τούτου ήτο ού μόνον δ ναός καί οίκοδομαί διά τούς ιερείς και 
θεράποντας τού Εερού, άλλά καί άλλα ένιαχοΰ ίερά* ώς δ περίβολος 
τού Άθήνησιν ’Ολυμπίου Διός, εχων τεσσάρων σταδίων περίμε
τρον, περιελάμβανεν έν αύτώ τόν τού ’Ολυμπίου Διός ναόν, τόν
τού Κρόνου καί τής 'Ρέας, καί τέμενος τής Γής, ήτις έπεκαλεΐτο

    --

(1 )  Θουκ. 2, 1 5 . «Το δε προ του Θησέως ή άκροπυλις, ή νυν ουατα, πό
λις ήν, καί το ύπ ’ αυτήν προς νότον μάλιστα τετραμμένον. Ί εκμηριον 
δέ* τά  γάρ Ιερά εν αυτή  τή  άχροπόλει και άλλων θεών Ιστι και τα εςο> 
προς τοΰτο το μέρος της πόλεως μάλλον ιόρυιαι τό τε του Διος του
Ό λυμ π ιο υ  καί ά λλω ν Καλείται δε διά την παλαιάν ταύτη κατοί-
κησιν καί ή άκρόπολις μέχρι τουοε ετι ύπο των Αθηναίων πόλις.»

(2) α β  άρ* 2 0 5 6 .
(3 ; Έ ν βιβλ. 9, 2 2 , 2* «Ευ δε μοι Ταναγραίοι νομίσαι τά εις τούς 

θεούς μάλιστα δοκοΰσιν Ε λ λ ή νω ν  χωρίς μεν γάρ αί οίκιαι σφισι, χω 
ρίς δε τά ιερά ύπερ αύτάς εν καθαρώ τέ Ιατι καί έκτος ανθρώπων».
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’Ολυμπία1). Τό εν ’Αθήναις Λήναιον είχε δύο ναούς τοΰ Διονύσου. 
Και άλλους πολλών θεών ναούς είχεν δ έν ’Ολυμπία τοϋ Διός, δ 
έν Δελφοις τοϋ ’Απόλλωνος περίβολος, και άλλοι άλλαχοϋ2). 'II 
έν τώ αύτω χώρω οικοδομή πολλών ναών και ίερών λόγον είχεν 
αρχαίας μυθικάς παραδόσεις περί σχέσεως οίαςδήποτε τών θεών, 
ώς τά  έπί τής Άκροπόλεως ’Αθηνών ίερά τής ’Αθήνας, τοϋ Ποσει- 
δώνος και άλλων θεών και ήρώων. "Οπου όμως τοιαϋται μ,υθικαί 
παραδόσεις έ'λειπον, ανάγκη δέ ήτο νά οίκοδομηθή έν τώ αύτω  
χώρω νέος ναός, επέτασσε τοϋτο χρησμός τις τοϋ έν Δελφοις θεοϋ 
η καί άλλου μαντείου, καί ούτως έδικαιολογεΐτο ή οίκοδομή').

"Αν πάλιν ήτό ποτε άνάγκη νά κτισθή ναός ή ιερόν τ ι εις τό
πον ήδη κατεχόμενον υπό θεού τίνος ή βωμών, τότε διά μαν
τειών ή οίωνοσκοπιών ήρωτάτο δ πρώην θεός έάν ήθελε νά μετα- 
τεθή άλλαχόσε* καί άν μ,έν οΰτος συνήνει, μετετίθετο δ βωμός 
καί τό άγαλμα ή καί δ ναός αύτοϋ άλλαχόσε έν τόπω άρεστώ 
αυτω, ει δε μη, εμενεν εν τώ αυτω τόπω, Τοϋτο έγένετο έν τή  
οικοδομή τοϋ έν τώ Καπιτωλίω τής 'Ρώμης ναοϋ τοΰ Διός, οςτις 
ώκοδομήθη κατά έλληνικόν θρησκευτικόν τρόπον. Διό πιστεύομεν 
οτι τό αυτό έγινετο και έν Έλλάδι έν δμ,οίαις περιστάσεσιν*).
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( 1 ) Παυσ. 1 , 18 , 6 .

(2 ; Παυσ. 1, 20 , 2  καί 2. 2, 1.
(3)̂  Βλ. Ιπιγραφήν έξ ’Ανάφης παρά 'Ραγκαβή, άρι0 . 82 0 , καθ’ ήν 

επιτρέπεται Ιδιώτη νά έγείρη ε’ν τφ  ίερφ τοΰ ’Απόλλωνος ναόν τής ’Α 
φροδίτης ύπό χρησμού τοΰ θεοϋ τουτου. ’Εν τφ  6 ' τοΰ ’Αθηναίου τεύχει 
από σελ. 14 4  κ. έ. άπέδειξα ότι ό έν Δελφοις θεός ήτο ό γενικός, ούτως 
ε’ιπειν, έφορος τής τών Ε λλήνων θρησκείας· διότι είς αυτό; προ πάντων
κατέφευγον οί "Ελληνες, ζητοΰντες την λύσιν τών έν τή  λατρεία τών 
θεών αποριών των,

(4) Διον. Αλ. Ιν (5ωμ αρχ. 3, 69. ((Πολλοί ήσαν ¿ν αύτω (τώ K a rt-  
τω λίφ) βωμοί θεών τε καί δαιμόνων, ους εδει μετάγειν έτέρωσέ πη . . .  Έ -  
Εοζετοΐζ οίωνοπόλοις όπερ έκαστου βωμού τών καθιδρυμένων διαμαντευ- 
σαμένοις, έάν παραχωρώοιν οί θεοί, τότε κινείν αυτούς. Οί μέν ουν άλλοι 
θεοί τε καί^δαίμονες έπέτρεψαν αύτοις είς έτερα χωρία τούς βωμούς μ ετα -  
φέρειν, οί δέ τοΰΤέρμονος καί τής Νεότητας ούκ έπείσθησαν. Τοιγάρτοι 
συμπεριελήφθησαν αύτών ο! βωμοί τή κατασκευή τών ιερών καί νυν ό
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Περι τοΰ τρόπου δι ού έδη.Ιοΰτο ή ίερότης τοΰ ίεροΰ χώρον.

Ή ίερότης παντός τόπου έδηλοϋτο και δι’ ορατών σημ,ειων 
άνθρωπίνης χειρός, όπως ή καταφανής πασι καί διά τοϋτο σεβα
στή καί άπρόσβλητος, πρότερον μέν διά βωμού μόνον, έν οσω δέν 
ύπήρχον άγάλματα θεών, ύστερον δέ καί δι’ άγαλμάτων οίαςδή- 
ποτε ΰλης και κατασκευής και δια ναών. ’Αλλα το απλουστερον 
καί συνηθέστερον καί άρχαιότερον τής ίερότητος σημεΐον ήτο δ βω
μός, έφ’ ού έτελειτο έν ρητοΤς χρόνοις ή πρός 8ν ήτο καθιερωμένος 
δ τόπος θεόν ή ήρωα λατρεία, ήτις ήτο άπαραίτητος πρός δήλω- 
σιν τοϋ τών ευσεβών σεβασμού πρός τόν ιερόν τοπον και διάφο
ρος κατά τόν έξ άρχής παραδεδεγμένον τρόπον καί έθος’ διότι 
άλλα άλλοις θεοΓς καί ήρωσιν ήσαν τά  θυόμενα ζώα καί πράγ
ματα, καί άλλος ό τρόπος τής τούτων θυσίας καί τής τοϋ θεοϋ 
λατρείας έν γένει.

"Οπως δέ μάλλον εύπρόςδεκτος τοΤς ΘεοΓς έπιστεύετο ότι ήτο 
ή θυσία, ή γινομένη διά τών προςφιλών έκάστω θεώ ζώων καί 
άλλων καθιερωμένων αύτω πραγμάτων, οΰτως εύπρόςδεκτος ήτο 
καί ή λατρεία ή γινομένη έν τω  καθιερωμένο) καί προσφιλει αυτοις 
τόπω, εί καί άλλως έπίστευον οί "Ελληνες οτι οι Οεοι ήσαν παν- 
ταχοϋ παρόντες καί πάντα έγίνωσκον καί έβλεπον, οπού και άν 
ταϋτα  έγίνοντο1).

Τοΐς έπιφανεστάτοις δέ ΘεοΓς καί ήριοσι χώρας τινός, οιτινες 
διά μυθολογικών παραδόσεων καί ιστορικών λόγων ήσαν ευεργέ- 
τα ι καί προστάται χώρας ή πόλεώς τίνος, και δια τοϋτο πολιού
χοι, ήγείρετο έπί τοϋ ίεροϋ αύτοΐς τόπου παρά τώ βωμώ και ναός. 
"Οθεν παντός ναοϋ προηγείται ό βιομός, όπως και τούτου ή τοϋ 
χοίρου ίερότης. ’Εντεύθεν δυνατόν νά ΰπάρχωσι βωμοί άνευ ναών, 
ούχΐ δέ καί ναοί άνευ βωμών. Ώςαύτως ούδε οικία ανευ έστιας, 
ήτις είναι ό ταύτης βωμός, ούδέ πόλις άνευ πρυτανείου, έν ω ή

μέν έτερός Ιστιν !ν  τώ  προνάω τής ’Αθήνας, ό δ’ έτερος !ν αυτω τ φ  
σηκφ πλησίον τοΰ έδους.#

( ί )  Ί λ . π, 5 1 4 .  Όδ. δ, 3 7 9 . Ξεν. Συμπ. 4, 47. Πλείω παρά Ναο-
ίΐΓ^ΒίΚ'Ι) μεθομ. Οεολ. σ. 23 .
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τής πόλεως έστία1)* διότι άνευ τής των θεών προστασίας ούτε οι
κία ούτε πόλις δύναται νά ύπαρξη κατά την ευσεβή των Ε λλή
νων θρησκευτικήν δόξαν και πεποίθησιν.

Tlepl τού ναον και των μερών αυτού κατά το παρακείμενον

οχεδιογράφημα?) α ϊτο ύ.

Έν τόπω λοιπόν ούτω καθιερωμένω τώ θεώ έκτίζετο ό ναός 
αυτού. Επειδή δε ούτος συνίστατο έκ πολλών ¡χερών, δίδομ,εν 
κατά πρώτον τον γενικόν τούτου τύπον, και ειτα έξετάζομεν £ν 
έκαστον τούτου μέρος καί τον θρησκευτικόν αυτού σκοπόν. Ό 
έλληνικός ναός οίκοδομεΐται εντός ιερού τεμένους, καθιεροψ,ένου 
εις 8ν καί ό ναός θεόν. Τούτο δε άποτελει καί τον περίβολον τού 
ναού, οςτις συνήθως είναι τόπος περιτετειχισ[χένος, καί ούτω κε- 
χωρισμένος από των κοινών καί εις χρείαν τών άνθρςυπων ώρισμέ- 
νων τόπων. Έν τώ μέσω τούτου, οπου ή θέσις συνεχώρει, ήγείρε- 
το δ ναός, οςτις ήτο οικοδόμημα τετράπλευρου έπίμηκες όρθογώ-
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( ! )  8θΙ)0€Πΐαπΐ1 ε. ά. 2, 170. Πάσα πόλις καί οικία ίεράν έχει τήν 
έττίαν, ¿ν ή Ιπιστεύετο ότι ωκουν οί εφέστιοι καί οίκίοιοι θεοί, και έν ή 
ί : :  αν το τα αγάλματα αυτών και προςειοέρετο αύτοίς πασα λατρεία κα* 
βυτία. Δια τούτο και ό ναός, οςτις ούδέν άλλο είναι ή οικία θεού (ούτω 
χ 2? λ ε Γ ό Πολύβιος 4, 07 το Ιν Δωδώνη ιερόν τού Διός, καί Στέφανος ό 
Βυζάντιος λεγει εν λ. Θεράπναι* ναός, οικία ένθα θεοί θεραπεύονται), δέον 
να έχη την έστίαν αυτού· αύτη όε είναι ό βο)μός, εν ώ οί άνθρωποι προς- 
φέρουσιν αύτω Ουσίαν καί λατρείαν. Τούτου ένεκα προς καΟοσίωσιν τού 
ναου άναγκαιον νά προυπάρχη ό βωμός καί ή τούτου θυμέλη, ϊνα καί 
προ τής άποπερατώσεως τής οικοδομής τού ναού τελώνται τά τής λ α 
τρείας τού Οεου. Ώ ς Ιν 'Ρώμη προυπήρχεν ό βο>μός τού ναού τής γ υ 
ναικών Τύχης (Ι7Ο Γ 111ΙΚΤ3 1ΙΐηΠι*Ι)Πί>) ,  Ιν ω ή Ιέρεια προςφέρει Ουσίαν τή  
θεώ τον δεκέμβριον μήνα, ό δέ ναός άπεπεοατώΟη τον Ιούλιον τού επό
μενου έτους, καί καθωσιώΟη υπό τού υπάτου συγχρόνως τη τούάγάλμα- 
τος τής θεάς άφιδρύσει. Βλ.Διον. 'Αλικ. £. άρχ. 8,55* «Θυσίανδέ πρώ ·  
την αί γυναίκες έθυσαν υπέρ τού δήμου. . .πριν ή τον νεών καί τό ςόανον 
άνασταθήναι».

(2) Τούτο Ιςυλογραφήθη κατά τό τού ΠαρΟενώνος τού Κ . Β ο ο ίΐίο ίκ τ  
Ιν ιώ  Ι8 <«> τομω τού Φιλολόγου.
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νιον συνήθως, έρειδόμενονέπί στερεάς καί πλατείας βάσεως, έχού- 
σης και έτη των τεσσάρων πλευρών αναβαθμούς, καί πρός άνατολάς 
τό πρόσωπον έστραμμένον, οπού καί η κυρία τούτου είςοδος. Έν 
τοΐς πολυτελέσι ναοΐς περιθέει και τάς τέσσαρας πλευράς τούτων 
μία νι δύο σειραί κιόνων εργασίας Δωρικής η ’Ιωνικά,ς η Κορινθια
κές, οτε ό ναός καλείται από μέν της σειράς των κιόνων περ ίστυ
λος, περίπτερος, άν εχ·/ι μία σειράν κιόνων, δίπτερος δέ, άν έχν] 
δύο, άπό δέ της τούτων εργασίας Δωρικός, ’Ιωνικός, Κορινθια
κός (ordo Doricus κλπ.) ’Αλλά τότε και τά λοιπά συνήθως 
πάντα του ναού μέρη και κοσμηματά είσι έξειργασμένα κατά τον 
αυτόν των κιόνων ρυθμόν. ’Άνω των κιόνων και έπί των τεσσάρων 
πλευρών τού ναού υπάρχει έξωθεν- τό έπιστύλιον και ό θριγκός 
μετά τών έν αύτω τριγλύφων και μετοπών, έν αις απεικονίζονται 
έν άναγλύφοις μυθολογικά! η ιστορικά! παραστάσεις, αναφοράν 
έ'χουσαι προς τον έν τώ ναώ λατρευόμενον θεόν. Έν δέ τ·ρ ανα
τολική και δυτικά, σειρά άνω τών κιόνων ύψούνται έπ! τού έπι- 
στυλίου τά λεγόμενα αετώματα η αετοί, άπερ είσ! τριγωνικά κοι
λώματα, έν οίς υπάρχουσιν έν συμπλέγματι αγάλματα θεών καί 
ηρώων, αναφοράν καί τούτων έχόντων προς τούς μύθους τού αυ
τού θεού.

"Όπισθεν τών κιόνων έν τώ περιλαμβανομένω όπ’ αυτών χώρω 
και εν τινι άπ’ αυτών άποστάσει έγείρονται τέσσαρες τοίχοι, 
άποτελούντες τάς τέσσαρας τού ναού πλευράς, υψηλοί όσον καί 
οί έξωθεν κίονες, έπί δέ τού ανατολικού καί δυτικού τών τοίχων 
τούτων άφίνονται δύο είςοδοι, ών ή προς άνατολάς είναι ή κυρία. 
Και τών τεσσάρων τούτων τοίχων άνω περιθέει εν τισι ναοΐς ή 
ταινία, ζωφόρος η ζώνη, η έν άναγλύφοις φέρουσα παραστάσεις 
όμοιας τών μετοπών ίστορικάς η μυθικάς, σχέσιν έχούσας πρός 
την τού θεού μυθολογίαν καί λατρείαν. Ό δέ μεταξύ τών κιόνων 
και τών τοίχων τούτων χώρος καλύπτεται άνωθεν διά δοκών καί 
φατνωμάτων, ξύλινων η λίθινων κατά την λααπρότητα τούC/  ̂ ^
ναου, ωςτε αποτελούνται έν τω ττέριξ του ναοϋ τούτω χώρω στοαί,
. α λεγοαενα πτερα? οΟεν ο περίστυλος ναός λέγεται καί περί- 
ττ»ερος.
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Έν πολυτελέσι ναοΐς πρό τού άνατολικού καί του δυτικού τοί
χου, όπου αί είςοδοι, προεκτείνονται μικρόν οί δύο άλ7%οι τοίχοι 
καί μετά τούτους έπονται καθ’ δλον τό μήκος τών δύο πλευρών, 
άνατολικώς καί δυτικώς, κίονες ίσου έκατέρωθεν αριθμού. Ά πό  
τού άριθμού δέ τούτων καλείται καί δ ναός όκτάστυλος η έξάστυ- 
γος κλπ. άν έ'χτ) οκτώ η έξ κίονας ενταύθα. Τινές όμως ναοί άντι 
τών κιόνων τούτων προεκτείνουσι τούς τοίχους μέχρι της ειςόδου, 
οϊτινες τότε άποληγουσιν εις παραστάδας η όρθοστάτας, ών μεταξύ 
καί πρό της ειςόδου υπάρχουσιν έν τισι ναοΐς δύο κίονες, δτε δ 
ναός λέγεται έν παραστάσει (tempVim in antis)· η καί άντί 
τούτων τοίχοι έκατέρωθεν μέχρι της ειςόδου, περικλείοντες έ- 
κατέρωθεν τετράπλευρον χώρον, έ'χοντα μήκος τό της αυτής πλευ
ράς, δυτικής η άνατολικης. Ό υπό τούτων περιλαμβανόμενος χώ
ρος καλείται πρόΐαος μέν δ πρός άνατολάς (α), προστάς δέ ό 
πρός δυσμάς (β). Άμφότεροι, όπως ώσι χρήσιμοι πρός φύλαξιν 
αναθημάτων, έχουσι περιπεφραγμένον τόν μεταξύ τών κιόνιυν α 
νοικτόν τόπον διά χάλκινων η σιδηρών κιγκλίδων, ως δεικνύουσιν 
έτι καί νύν αί έπί τών σωζομένων κιόνων τού Παρθενώνος όπαί τού 
άλλοτε υπάρχοντας μετάλλου τών κιγκλίδων τούτων.

Ό δέ μεταξύ τών τεσσάρων τοίχων περιλαμβανόμενος χώρος 
χωρίζεται εις δύο διά τοίχου, άγομένου παραλλήλους τού δυτι
κού καί άνατολικού ούτως, ώςτε τό πρός άνατολάς τούτου χώ
ρισμα είναι συνήθως διπλάσιον τού πρός δύσμάς. Και τόμεν δυτι
κόν χώρισμα, οπερ είναι συνήθως τετράγωνον, καλείται οπισθό
δομος (γ), χρησιμεΰον πρός άπόθεσιν καί φύλαξιν άναθημάτων 
καί άλλων ιερών πραγμάτων, τό δέ πρός άνατολάς, οπερ είναι 
έπίμηκες ορθογώνιον, καλείται σηκός (δ). Είναι δέ τούτο τό κύ
ριον τού ναού μέρος η μάλλον αύτός δ ναος, ού χαριν προςτιθενται 
καί τά  λοιπά μέρη είτε πρός έπέκτασιν είτε πρός καλλωπισμόν 
αυτού. Ό σηκός, έπιστεγαζόμενος κατά τό πλεΐστον της όρο- 
φης αυτού, έχει όπην έν μέσω περίπου ταυτης, μικραν η μεγάλων 
κατά τό μέγεθος τού σηκού, δι’ ής κατέρχεται φώς εις αυτόν.

Καί αυτός δέ δ σηκός υποδιαιρείται είςτά έξης μέρη. Ένποώ- 
τοις εΰθύς παρά τόν δυτικόν τούτου τοίχον και έν μέσω αυτού υ
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πάρχει τό τοϋ θεοϋ άγαλμα έπί βάσεως άναλόγως υψηλής* έκα- 
τέρωθεν δέ τούτου εν τινι άποστάσει προεκτείνονται δύο τοίχοι, 
οΐτινες μετά τοϋ δπισθεν τρίτου άποτελοϋσι ναΐσκον, περιέ- 
χοντα τό τοϋ θεοϋ άγαλμα, και άνωθεν μέν έ'χοντα οροφήν, είς 
άέτωμα έμπροσθεν λήγουσαν, ή δέ έμπροσθεν τούτου άνοικτή 
πλευρά καλύπτεται συνήθως διά παραπετάσματος. Ό οϋτω πε
ρικλειόμενος χώρος καλείται έδος, ιερόν, άδυτον, βαεΓαηΐΙΐη 
ρ υ ΐυ ίο α τ (ε). Δεξιά καί άριστερά τοϋ ναΐσκου τούτου ύπάρ- 
χουσι δύο κλίμακες, άναβιβάζουσαι είς τάς εκατέρωθεν τοϋ ση- 
κοϋ υπερώους στοάς έν πολυτελέσι ναοΐς, καί δύο θυρίδες πρός 
κοινωνίαν τοϋ σηκοϋ μέ τόν οπισθόδομον. Δύο δέ σειραί κιόνων, 
άρχόμεναι άπό τών δύο μικρών έμπροσθίων τοίχων τοϋ ναΐσκου 
και λήγουσαι εις τόν άνατολικόν τοϋ ναοϋ εκατέρωθεν τής κυ
ρίας τοϋ ναοϋ είςόδου, χωρίζουσι τόν τοϋ σηκοϋ χώρον είς τρία 
μέρη, είς τό πρό τοϋ ναΐσκου, όπου ή ιερά τράπεζα, ή θυμέλη καί 
αλλα ιερά σκεύη χρήσιμα είς τάς έν τώ  ναώ γινομένας τώ θεώ 
προςφοράς και ιεροτελεστίας, καί είς δύο έκατέρωθεν τούτου 
ισογείους στοάς, ών άνωθεν ύπάρχουσιν έν μεγάλοις ναοΐς καί δύο 
έτεραι ύπερώαι στοαί, είς άς άναβιβάζουσιν αί περί ων είρηται 
ήδη δύο κλίμακες. Έχρησίμευον δέ καί αί τέσσαρες αύται στοαί 
είς φύλαξιν ίερών σκευών καί άναθημάτων. Μεταξύ τών κιόνων 
τών τεσσάρων τούτων στοών ϊσταντο άγάλματα τών συννάων 
θεών, οιτινες ειχον σχεσιν πρός τόν έν τω ναώ λατρευόμενον, καί 
άλλα άναθήματα.

Έξω του ναοϋ πρός την ανατολικήν τούτου πλευράν και ά- 
πεναντι της κυρίας είςόδου και τοϋ αγάλματος τοϋ θεοϋ, είς 8ν 
ήτο καθιερωμένος δ ναός, ιστατο δ τοϋ θεοϋ βωμός, έφ’ ου 
έγίνοντο αί είς αυτόν προςφερόμεναι θυσίαι, και περι δν ίστά- 
μενοι οί ευσεβείς έξέφερον τάς είς τόν θεόν εύχάς και ικε
σίας των, αποβλέποντες εις τό έν τω σηκω τοϋ ναοϋ άγαλμ.α 
δια τής έν καιρω τής θυσίας ανοικτής τοϋ ναοϋ θύρας.

Τοιαυτη περίπου η έν γένει τοϋ έλληνικοϋ ναοϋ διάθεσις καί 
οικονομ,ια. Έν τοις έφεςής ές-αι λόγος περί τής χρησιμότητος ένός 
έκαστου των μερών τούτων είς θρησκευτικούς σκοπούς καί πρός

4 0 0  Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ,

έκτέλεσιν τής έν αύτω τελούμενης λατρείας τοϋ θεοϋ. ’Αρχόμ,εθα 
δέ άπό τοϋ κυρίου μέρους τοϋ ναοϋ, τοϋ σηκοϋ, δςτις είναι τό ιερω- 
τερον τοϋ ναοϋ μ.έρος, έν ω ΐστατο τό τοϋ θεοϋ άγαλμ,α, και ού έ
νεκα ύπήρχον τά λοιπά ώς έπέκτασις και παραρτήματα η και 
κοσμήματα αύτοϋ. (  ΑχοΑουθεΐ)

Ε ϊ θ .  ΚλΙΤΟΡΧΗΣ.
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Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α  Κ Α Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ.

Εΐνε μέν άληθές οτι αί διορθώσεις και έρμηνειαι χωρίων άρ- 
χαιων συγγραφέων έκπληροΰσιν ευκολώτερον και ταχύτερον 
τόν έπιστημονικόν αύτών σκοπόν, δταν περιορίζονται εις έν 
μ.όνον σύγγραμμα ή είς ένα μόνον συγγραφέα’ και ταύτην την 
οδόν διενοήθημεν ν’ άκολουθήσωμεν, οτε πρό πολλών έτών 
έπεχειρήσαμεν την διόρθωσιν τοϋ Ξενοφώντος (*), διανοούμεθα 
δέ καί τοϋ λοιπού δμοίως νά έργασθώμεν, έάν ποτε λάβωμεν 
πλείονα ευκαιρίαν πρός τοιαΰτα φιλολογικά έντρυφήματα. Εινε 
όμως επίσης βέβαιον οτι αί διορθώσεις καί έρμηνειαι, δταν τύχωσιν 
εύστοχοι, καθ’ οίονδήποτε τρόπον και άν έκφέρωνται, είς μέν 
τούς φίλους τών αρχαίων ποιητών καί συγγραφέων και τής 
κριτικής αύτών έπεξεργασίας καταλείπουσιν ήδονήν ούχι πολύ 
διάφορον τής έκ τών ανακαλύψεων τών έν ταις άλλαις έπιστη- 
μαις έκάστοτε γινομένων, είς δέ τούς φροντίζοντας να συλ- 
λέγωσιν έν παντί τάς τών άλλων γνώμας όεν θα λειψν) βεβαίως 
ή πρός τοϋτο άναγκαία υπομονή καί έπιμ.έλεια. Δια ταϋτα δεν 
έδιστάσαμ,εν νά συλλέζωμεν έκ τοϋ χαρτοφυλακίου ημών σπο- 

  1_ -

Τ ώ ν  π α ο α  Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ι  δ ι ο ρ Ο ω τ έ ω ν  Μέρ. Α'. έν Γοτ- 
τίγγη  1 8 5 8 .— Μέρ. Β#. έν ’Αθήναις 1866 .
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ραδικάς τινας διορθώσεις, οσας ημείς τουλάχιστον έκρίναμεν όρ- 
θάς, καί νά δημοσιεύσωμ,εν αυτάς διά του Αθηναίου, άκολουθούν- 
τες τήν αυτήν μ,έθοδον, ήν καί έν ταΐς Ξενοφωντείοις ημών διορ- 
θώσεσιν έκρίναμεν ορθήν καί παρ’ ήμίν ώφέλιμον, οΰτε δηλαδή 
περιττήν πολυπάθειαν έπιδεικνύοντες ούτε πέρα του δέοντος 
φειδωλοί περί τήν έρμηνείαν δντες, όπως πολλοί των κριτι
κών συνήθως πράττουσι. Δέν είνε δέ ίσως περιττόν εΰθΰς έν άρχή νά 
σημειωθή δτι ένεκα των πολλών ημών άσχολιών καί τών πα
ρ’ ήμΐν όλίγουν μέσων πρός τοιαύτας έρευνας άγνοούμεν αν καί άλ- 
λος τις νεώτερος ή παλαιός συνέπεσεν ωσαύτως νά διορθώσν) τ ι 
τών επομένων χωρίων* διότι αν τοιοΰτόν τ ι έγινώσκομεν γεγενη- 
μένον, ήθέλομεν παρασιωπήσν) τήν ήμετέραν διόρθωσιν ως πε
ριττήν, οπως έπράξαμεν περί τού Σοφοκλ. ΊΙλέκτρ. 84  έξ.

 ια ΰτα  γαρ φ έ ρ ε ι
νίκην τ ’ I φ’ ή |λ ί  ν καί κράτο; τών δρωμένων, 

άφ’ οΰ παρετηρήσαμεν δτι ό ΤοίίΓηίβΓ προλαβών έδημοσίευσε 
τήν μόνην άληθή διόρθωσιν*

............... ταύτα γαρ φ ί  ρ ε ι ν
νίκην τέ <ρημ ι καί κράτο; τών δρωμένων, 

καί αλλαχού.
1. Άριστοφ. Ίππ. ς·. 407 .

τον Ι ο υ λ ί ο υ  τ ’ &ν οίόμαι γέροντα πυροπίπην, 
ήσΟέντ’ ίηπαιωνίοαι καί Βακχέοακχον αααι.

Τις μέν είνε δ «γέρων πυροπίπης» δ (υιός ίσως τού) Ιουλίου, 
οστις ήθελε παιανίσν) έκ τής χαράς, άν δ Κλέων «έξέβαλλε τήν 
έ'νθεσιν φαύλως ώσπερ εύρε», τούτο είνε μέν άδηλον, άλλα δέν 
κινεΐ τον θαυμασμόν τών έρμ,ηνευτών τού Άριστοφάνους, έπειδή 
καί άλλα παρ’ αύτώ ύπάρχουσιν άδηλα καί δυσερμήνευτα. ’Α λ
λά τό ονομα 'Ιου Α Ιον, δπερ ούκ ολίγον συντελεί εις τήν σκο- 
τίαν τήν έπικαλύπτουσαν τό χωρίον, διήγειρε πολ.λών τήν δι- 
καίαν απορίαν. Διότι άν μέν θεωρηθτί ώς γενική τού ’ΙούΑιος, 
τό 'Ρωμαϊκόν τούτο δνομα εινε βεβαίως ήμαρτημένον εις τούς 
χρόνους τού Άριστοφάνους άναφερόμενον* άν δέ παοαδεχθώμ,εν 
ώς ονομαστικήν τό Ίου.Ιίας, τούτο είνε δνομα έντελώς άνή- 
κουστον καί ανύπαρκτον (μέχρι τούδε τουλάχιστον). Διά ταύτα

καί πολλοί τών έκδοτών έπεχείρησαν άλλοι άλλιυς νά διορθιυ- 
σωσι τό δνομ.α, τρέποντες αυτό δ μ.έν εις τό ΙωΑχΙον, δ δε εις 
τό ΣπουόΙου, δ δέ εις τό ΟύΑΙον, τελευταίος δ ¡Yleinekc εις τδ 
ΒουΑΙον. Α λ λ ά  πάσαι αυται αί διορθώσεις τότε ρ-όνον δύναν- 
τα ι νά τύχωσιν άκροάσεώς τίνος καί προσοχής, δταν λάβωσι 
κύρός τ ι έκ τών πραγμάτων, δταν τω  δντι εύρεθή Σπουδίας τις 
ή Βουλίας ή Ούλιος, δστις άναντιρρήτως άποδειχθή δτι έχει σχέ- 
σιν τινά πρός τον ένταύθα όνορ-αζόρ.ενον «γέροντα πυροπίπην». 
Τότε ή άπό τού κειμένου άπόστασις τής διορθώσεως είνε πε
ρίεργον μόνον παλαιογραφικόν φαινόμ.ενον, δποΐα πολλά ύπάρ- 
χουσι, δέν είνε δμως λόγος έπιμονής εις τήν έν τοΐς χειρογρά- 
φοις παραδεδομένην γραφήν. Ά λ λ ’ δταν έκ μέν τών πραγμά
των ούδέν φώς έπέρχεται εις τό χωρίον, τό δέ δνορ,α είνε βε
βαίως ήμαρτημ,ένον, τ ί τό πρακτέον; Νομίζομεν δτι τής υγιούς 
κριτικής εργον είνε νά παραδεχθή έκείνην μόνον τήν διόρθω- 
σιν, ήτις έν τή παλαιογραφία έλάχιστον ή ουδόλως απέχει τής 
παραδεδομ.ένης* διότι τοιαύτη διόρθωσις δυνατόν νά δώσνι ά- 
φορμ.ήν εις άλλας έρεύνας, αΐτινες καί έκ τών πραγμάτων νά ά- 
ποδείξωσι τήν ορθότητα αυτής. 'Ως τοιαύτην δέ προτείνομεν 
τήν έξής : τό δνομ.α ΙΟΥΛΙΟΥ νομίζομ,εν δτι ουδόλως απέχει πα- 
λ.αιογραφικώς τού ΚΥΔΙΟΥ, δ έ. Κυόίου, διότι, ώς γνωστόν, ά- 
πειράκις έν τοΐς παλαιοΐς άντιγράφοις συγχέεται τό IC = K  πρός τό 
ΙΟ, καί τό Δ πρός τό Λ. Τό δέ δνομ.α Κνά 'ας είνε έκ τών Έλ- 
ληνικωτάτων καί έζ αυτών τών χρόνων τού Άριστοφάνους. Εύ- 
ρίσκεται π. χ. παρά Πλάτωνι έν Χαρμίδν) 155 D Κυδίας τις 
ποιητής λυρικός (ίδε Bergk Poct. Lyric . σ. 960 τής Β\ έκδ.). 
άλλος τις έν έπιγραφή τών χρόνων τού Άριστοφάνους παρά 
'Ραγκαβή Antiquités Helléniques I. σελ. 405, άριθ. 354* 
Κυδίας υπήρξε καί ρήτωο τις Αθηναίος, Άριστοτ. 'Ρητορ. Β'. 
6, καί άλλοι τινές μνημονεύονται τούτο τό δνομα έχοντες παρα 
Λουκιανώ καί έν έπιγραφαΐς.

2 . Σοφοκλ. Αϊ'αντ. ς·. 9 2 1 .
Πού Τεύ/ρο; ; ώ ;  ά /. μ α Γ ο ; ,  ε ί β α ί η, μ ό λ ο ι, 
πεπτώτ’ αδελφόν τόνδε τυ γκα Ο α ρμό σ χι.

Κ ΡΙΤΙΚ Α  Κ Α Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΥΤΙΚ Α. 4 0 3



Ταϋτα λέγει ή δυστυχής Τέκμησσα νεκρόν εύροϋσα αίματό- 
φυρτον έξ αυτοχειρίας τον Α’ίαντα, ζητεί δηλ. τον άπόντα Τεΰ 
κρον, τον αδελφόν του Αιαντος, ΐνα έλθνι καί συγκαθαρμόσνι αυ
τόν πεπτωκότα. ’Αλλά τί σημαίνει τό «ώς άκμαΐος, εί βαίη, 
μόλοι»; Δυναταί είνε αί έξης έκδοχαί: πρώτον, αίτιολογικώς 
λαμβανομένου του ώς, προκύπτει η έννοια: διότι άκμαΐος, ο έ. 
έν καιρού άκμή, έγκαίρως είθε νά ελθγι, άν ή'ρχετο. Ά λ λ ’ η ερ
μηνεία αυτη είνε άτοπος, διότι ούδείς υπάρχει τόπος του αί- 
τιολογικοϋ ώς, άφ’ ου μετά την έρώτησιν έπεται ευχή (που 
είνε ό Τεΰκρος; διότι είθε νά έλθνι εγκαίρως, άν ή'ρχετο !)* δεύτε
ρον, εύκτικόν έάν έκλάβωμεν τό ώς, οίον τό 'Ομηρικόν «ώςάπό- 
λοιτο καί άλλος» ’θδ. A 47, άν καί τούτο έ'χει άλλην ίσως όρ- 
θοτέραν ερμηνείαν, ή τό «ώς κέ οί αυθι γαΐα χάνοι» Ίλ. Ζ 282 , 
ή τό Σοφοκλ. Ίίλέκτ. 126 «ώςό τάδε πορών όλοιτο», εξάγε
ται ή έξης έννοια: που είνε ό Τεϋκρος ; είθε νά ηρχετο έν καιρώ, 
άν ή'ρχετο, ΐνα κτλ. Ή έννοια αύτη φαίνεται μέν επαρκής, δπως 
έφάνη εις πολλούς των έρμηνευτών, άλλ’ εις ημάς τουλάχις-ον δέν 
φαίνεται παντάπασιν άληθές ουδέ φυσικόν έν τω βρασμώ του πάθους 
ή τής λύπης νά έξαρτα ή Τεκμησσα την ευχήν της έκ τίνος ύποθέ- 
σεως, σχεδόν περιττής καί παρελκούσης, εί βαίη. Δέν ήτο συντομώ- 
τερον, φυσικώτερον εις την ψυχικήν της κατάστασιν νάεΐπνι: που είνε 
δ Τεϋκρος; είθε αμέσως νά ηρχετο, ΐνα κ τ λ .; άν καί δμολογώ 
οτι καί ούτως εύζωνοτέρα γενομένη ή ευχή δέν μοί φαίνεται ψυ- 
χολογικώς εύπαράδεκτος έν τή δεινή ταύτνι περιπετεία τής 
Τεκμήσσης. Τρίτη έκδοχήυπολείπεται νάθεωρήσωμεν έπιφωνημα- 
τικόν τό ώς^πόσον ! Τότε δέ ή μέν έννοια είνε θαυμασίως φυσική 
και εις την παρούσαν περίστασιν άρμοδία, προσκρούομεν όμως εις 
γραμματικήν άτοπίαν άνήκουστον, τήν έν δυνητικω λόγω έλλει- 
ψιν του άν άπό τής ευκτικής μόλοι. ’Ά ν ήτο γεγραμμένον ώς 
ακμαίος άν μόΧοι, ή έννοια θά ήτο όρθοτάτη καί άρμοδιω- 
τάτη εις τήν προκειμένην ψυχικήν διάθεσιν τής Τεκμήσσης : 
Πού είνε ό Τεϋκρος ·, πόσον έγκαίρως θά ή'ρχετο, ΐνα κ τλ .! Ά λλά  
τό άν δέν υπάρχει, ούδέ συγχωρεΐται υπό τοΰ μέτρου ή προσθή
κη αυτού. Καί δμως είνε αναγκαίου, καί έκ παντός τρόπου πρέ
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πει νά διορθωθή τό χωρίον ούτως, α>στε νά λάβνι τόν έπιφωνη- 
ματικόν καί δυνητικόν χαρακτήρα ό λόγος. Τούτο, φαίνεται, έν- 
νοήσας ό W akef ie ld  διώρθωσεν ώς έξής: ώς άκμαΐ άν, εί 
βαίη, μόΧοι, καί τής μέν έννοιας έπέτυχεν, ήστόχησε δέ περί 
τήν φράσιν καί τήν παλαιογραφικήν άποκατάστασιν τού χωρίου, 
ήτις, νομίζω, έ'χει ώς έξής. Έν τοΐς όρθοις καί άναμαρτήτοις 
άντιγράφοις έφέρετο κατά τήν ήμετέραν ίσχυράν πεποίθησιν ή μόνη 
ορθή γραφή ώς· άκμαΐος άν βαίη μοΧών' προϊόντος δέ τοϋ χρό
νου δ στίχος έπαθε μικράν τινα φθοράν έν τέλει: τό ΜΟΑΟΝ, 
όπως έγράφετο έν τοΐς παλαιοΐς έκείνοις άντιγράφοις αντί τοϋ 
μοΧών, μετεβλήθη εις ΜΟΛΟΝ καί κατ’ ολίγον έξαλειφθέντος τοϋ 
Ν πλήν τοϋ ετέρου σκέλους, εις μύΧοι. Τούτου άπαξ γενομένου, 
ήτο πλέον αδύνατον νά σταθή τό άν βαίη' διότι τό ώς ακμαίος 
άν βαίη μόΧοι θά ήτο τέρας, άπό τοϋ οποίου ένόμισέ τις δτι 
ευχερέστατα άπηλλάγη τρέψας τό άν βαίη εις τό εί βαίη. Τούτο 
δέ εΰρόντες έν τοΐς άντιγράφοις οί πλεΐστοι τών έρμηνευτών προ- 
σεπάθησαν κατά δύναμιν νά έρμηνεύσωσι καί νά ύπαγάγωσιν εις 
τούς συντακτικούς μάλλον τύπους ή εις τούς διανοητικούς και ψυ
χολογικούς κανόνας.

3. Σοφοκλ. Ά ντιγ . ς. 234.
Τέλος γε μέν τοι δεΰρ’ έν£κησε μολεΓν
σοΙ, κεί το μηδέν Ιξερώ, φ ρ  ά σ ω  δ" δμως.

λέγει δ φύλαξ, άφ’ ού πρώτον χαριέστατα έξέφρασε τήν ψυχι
κήν διαμάχην, ύφ’ ής βραδέως έσπευδε νά έλθνι πρός τόν Κρέον- 
τα, καί περ υπό τοϋ κλήρου άναγκαζόμενος. Ά λ λ ’ οί στίχοι 
ούτοι δπως γράφονται, οίανδήποτε στίξιν καί άν λάβωσι, περιέ- 
χουσιν άφόρητόν τ ι άσύνδετον καί άσυνάρτητον καί άλλα κακά. 
Διότι έάν μέν άποδώσωμεν τό σο'ι εις τό προηγούμενον μοΧεΐν, 
πλήν τοΰ άτόπου πλεονασμού πρός τό όεΰρο καί τής δπωσοϋν 
άνοικείου συντάξεως μοΧεΐν σοΙ άντί τής μοΧεΐν πρός ok, μέ
νει άλλόκοτόν τι άσύνδετον τών ευθύς έπομένων πρός τά  ήγού- 
μενα, διότι ό καί δ έν τώ κεί δέν είνε βεβαίως συνδετικός, δπερ 
πρόδηλον έκ τοϋ «φράσω δ’ δμως». Έάν δέ τό σοί άποδοθή 
εις τά έπόμενα, δπως φαίνεται πολλά φυσικόν και άναγκαΐον,



πάλιν έχομεν πολύ φανερώτερον και άηδέστερον το άσύνδετον 
και άσυνάρτητον. Νοσεί λοιπόν άναντιρρήτως τό χωρίον* τήν δέ 
νόσον έπειράθησαν νά θεραπεύσωσιν ό μέν Bergk γράφων ¡ρρά- 
σονθ όμως, ο δέ M. Seyfferl γράσαι ΰ όμως. ’Αμφότεραι 
καλαι και κακαι άμ.α διορθώσεις' διότι της μέν έννοιας και της 
λογικής των επομένων πρός τα προηγούμενα συναφείας επέτυ
χαν* περί δέ την φράσιν και την παλαιογραφικήν άποκατάστα- 
σιν ήστόχησαν. Πιστεύω άδιστάκτως οτι ό Σοφοκλής έγραψε 
ψράσων ΰ ' δμως, όπερ μη δυνηθείς τις νά έννοήσν] πώς είνε δυ
νατόν ή ονομαστική αύτη νά συναφθή πρός τό ¿νίκησε μο .ίεΐν  
άφήρεσε τό ν και ένόμισε μ.έν οτι άπήλλαξε τόν Σοφοκλή αφό
ρητου σολοικισμού, διέκοψεν όμως εις τεμάχια άσυνάρτητα τόν 
άλλως κάλλιστα συνηρμοσμένον λόγον. Την σολοικοφανή σύντα
ξιν δεΰρ' ένίχησε μοΛεϊν σοϊ- . . .γράσων  πιστεύω οτι πας 
τις θέλει αναγνώρισή ώς γνησίαν του Σοφοκλέους και έν γένει 
πάνυ Ελληνικήν, όστις ένθυμηθή ότι τό ένίχησε μο .1εΐν= εγνω ν  
(0 έ. άπεφάσισα, μετά πολλούς δισταγμούς) μοΛuv. Χάριν των 
άπειροτέρων παραθέτομεν τά  έξης όμοια παραδείγματα: Όμ. 
Ίλ. Β, 350  έξ. «φημί γάρουν κατανεύσαι Κρονίωνα. . .  .άστρά- 
πτων. · . φαινων», ΊΙροδ. Δ, 13 2  «Δαρείου ή γνώμη έην (— Αα- 
ρείος έγίγνωσκε) είκάζων», Θουκ. Δ', 52  «ήν αύτών ή διά
νοια (=διενοούντο). . . κρατυνάμενοι αυτήν. . .  .τήν Αέσβον κα- 
κώσειν», Σοφοκλ. Ά ντιγ . 2 6 0  «λόγοι δ’ έν άλλήλοισιν έρρόθουν 
κακοί (=κακώς δ’ άλλήλους ελεγον) φύλαξ έλέγχων φύλακα». 
Πλειοτερα δύναται νάίδ·/) ό βουλόμενος παρά Kühner Ausführl. 
Grammat. der gr. Sprache τόμ. II. σ. 6 6 2  έξ.

4. Σοφοκλ. Ά ντιγ . ς>. 257 .
σημεία δ’ ούτε θη?ό; ούτε του κυνών
έλΟόντος, ού σπάσαντος Ιξεφαίνετο.

Ο λογος εινε παλιν του φυλακος, άλλ’ ένταύθα πρόκειται 
περι του νεκρού τού Πολυνείκους «8ν άρτίως τις θάψας βέβηκε 
επί χρωτι διψίαν κόνιν παλύνας». Ό φύλαξ διισχυρίζεται οτι 
αγνοεί τόν τά τοιαύτα τολμήσαντα και παριστα τό πράγμα ώς 
εντελώς θαυμάσιον και τρόπον τινά «θεήλατον», όπερ ύποπτεύει
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και ό χορός μετ’ ολίγον' «εκεί γάρ, λέγει, ούτε που γενήδος ήν 
πλήγμα, ού δικέλλης εκβολή' στύφλος δέ γή ούδ’ έπημαξευ- 
μένη τροχοίσι— λεπτή δ’, άγος φεύγοντας ώς, έπήν κόνις». Υ 
ποδεικνύει δέ οτι δεν δύναται νά ύποθέσνι τις ούδ’ οτι ή κόνις 
αύτη ήτο επί τού πτώματος ύπό τίνος θηρίου ή κυνός συσσω- 
ρευμένη, όπως πολλάκις συνηθίζουσι ταύτα  τά  ζώα νά καλύ
πτομαι τήν βοράν αύτών προνοούντα καί περί τής αύριον* διότι 
τοιαύτα σημεία δεν υπήρχον φανερά. ’Ενταύθα λοιπόν ζητείται, 
ποία ήσαν άρά γε τά σημεία, έξ ών έδύνατο νά είκάσνι 6 φύλαξ 
οτι θηρία δεν έκάλυψαν τόν νεκρόν διά τής λεπτής έκείνης κόνεως; 
Τά μόνα σημ.εία τά  μαρτυρούντα τών θηρίων τήν παρουσίαν θά ή
σαν δήγμά τ ι καί σπάραγμα τού νεκρού, καί τής πέριξ γής όρυγμα 
διά τών ποδών καί τών ονύχων, ή απλά ίχνη τών ποδών αύτών. 
Ά λ λ ’ ή πέριξ γή ήτο χέρσος, στνγ.¡ος,άρρώζ, τουτέστιγή στε
ρεά καί σκληρά, μή δυναμένη άρα νά έμφανίση καταφανή ίχνη 
τών ποδών τών θηρίων. Τά μόνα σημεία τά εις τοιαύτην εικα
σίαν άφορμ.ήν παρέχοντα υπολείπονται τά δήγματα καί σπαράγ
ματα. ’Εντεύθεν συμπεραίνω οτι τό έ.ϊθόντος δέν έχει καλώς’ 
διότι σημεία άπΑής έΛεύσεως δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρχωσι κα
ταφανή. Νομίζω δέ ότι ύπό τό έΛθόντος έκείνο λανθάνει ρήμά 
τ ι όχι διάφορον, αλλά συνώνυμόν πως πρός τό επόμενον ον σπα- 
σαντος, καί οτι δι’ άμφοτέρων περιγράφεται κατά τά  διάφορα 
αυτού στάδια τό έπί τού πτώματος έργον τών κυνών καί θηρίων. 
Τό ρήμα τούτο είνε, κατά τόν αρμόδιον τύπον, έ.Ιόντος, και ση
μαίνει τό αιρώ  ού μόνον έν γένει τό πιάνω , Ααμδανω, οιον 
«ξανθής δέ κόμης έλε Πηλείωνα» Όμ.. Ίλ. Α 19 7 , άλλα και 
τό διά τω ν όόόντων π ιάνω , ό έ. όάχνω, οίον «χαλκόν όδούσι» 
Ε 7 5 , έτι δέ μερικώτερον τά  πτώματα τά ύπό τών κυνών δα- 
κνόμ,ενα ή σπαραττόμενα λέγονται, ώς γνωστόν, παρ’ Ομηριμ 
έ.ίώρια, εΑωρα έκ τού έΑεΐν βεβαίως.

5. Σοφοκλ. Ά ντ ιγ . ς·. 2 8 4  έξ.
7ΐ ό τ ε ρ ο ν υτ:ερτψ.ώντ5ς ώ ; ευεργετην

εκρυτιτον αυτόν, οστ'.; άμ.φιν.ΐονας 
ναού; ιχ θ ύ ω ν  ήλθε κάναΟηματ»



καί γην εκείνων καί νόμους διατκεοών, 
τούς κακούς χιμώντας είσορας θεούς ;

Άκούσας ό Κρέων παρά του χορού τήν υποψίαν μήπως ή τα 
φή του Πολυνείκους ή θαυμασία καί ανεξιχνίαστος εινε καί «θεή- 
λατον έργον», οργίζεται καί ονειδίζει αυτόν ώς μωρόν και άνόη- 
τον διά την τοιαύτην εικασίαν. Πεποιθώς αυτός περί του εγκλή
ματος του Πολυνείκους, οστις έκίνησε πυρ καί σίδηρον κατά της 
ιδίας αΰτού πατρίδος καί ήπείλησε νά πυρπόληση τους ναούς 
καί τάναθήματα των θεών, νομίζει αδύνατον την θείαν άντίλη- 
ψιν κατά την ταφήν του άσεβούς νεκρού. Καί προς άπόδειξιν 
τούτου έρωτα τάς έν τοίς παρατεθεισι στίχοις δύιο ερωτήσεις 
(πότερον. . . .  ή), αΐτινες είνε πολλά σαφείς* καί ή μέν περιέχει 
τόν ειδικόν λόγον, δι’ 8ν κατά την ειδικήν ταύτην περίστασιν 
ήσαν παρωργισμένοι κατ’ αυτού οί θεοί ώς εναντίον αυτών τών 
ιδίων κακά μελετήσαντος* ή δέ, άνακολούθως έκφερομένη, 
τόν γενικόν λόγον ότι έν γένει οί θεοί μισούσι τούς κακούς. 
Καί ταύτα μέν νομίζω παντί πρόδηλα καί αναμφισβήτητα* 
τό δέ όριστικώς λεγόμενον εχρυπτον^ άν καί παρά πάσιν ού
τως έκφέρεται τοίς έκδόταις, είνε άνυπόφορον* διότι ήθελεν έπι- 
βεβαιοΐ ο,τι πρόκειται ν’ άναιρεθή* δι’ αύτού φαίνεται πιστεύων 
ό Κρέων ότι τώ όντι τόν έκρυψαν οί θεοί, όπως νομίζει καί 
ό χορός, έν ω αυτός πιστεύει τουναντίον* δέν δύναται έπομένως 
νά είπη όιά ποιον Λόγον τον εχρυπτον ή τόν έκρυψαν’ αλλά  
όιά ποιον Λόγον Ί\θεΛον τόν χρύψη (κατά τήν εικασίαν σου 
δηλ., ήν έγώ δέν παραδέχομαι). Ή έννοια δέ αύτη Ελληνιστί 
έκφέρεται οΰχί διά τού παρωχημένου τής δριστικής άπΛώς, α λ 
λά μετά τού αν· Τούτο δέ τό άν κερδαίνομεν γράφοντες άν- 
τ ι τού πότερον τό άπειράκις μετ’ αυτού συγχυθέν πότερ άν. 
Εις τήν διόρθωσιν ταύτην ούδείς, πιστεύω, θέλει άντείπη διά 
τών παραδειγμάτων έκείνων, έν οίς έκφέρεται ή άπόδοσις τών 
τοιούτων υποθετικών λόγων διά μόνων τών παρωχημένων τής 
οριστικής ά'νευ τού άν (ίδ. Kühner Ausführl. Grammat. der 
gr. Sprache II. σ. 17ΰέξ.). Τοσούτον διάφορος είνε ή παρούσα 
περίστασις!
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6. Σοφοκλ. Ά ντ ιγ . 1038. έξ.
ώ πρέσβυ, πάντες ώστε τοξόται σκοπού 
τοξεύει’ άνδρός τούδε, κούδέ μαντικής 
άπρακτος υμΐν είμι, τών δ’ ό π α I γένους 
έξημπόλημαι κάκπεφόρτισμαι πάλα ι.

Ή έννοια είνε τοσούτον φανερά, ώστε θαυμάζω πώς τινες τών 
ερμηνευτών καί διορθωτών άπέστησαν αυτής, ί'να θεραπεύσωσιν 
άλλως άναντίρρητόν τ ι αμάρτημα. Ό Κρέων ύποπτεύει ότι καί 
υιός (ό Αιμων) καί άνεψιά (ή Αντιγόνη) καί μάντις (ό Τειρεσίας) 
συνομόσαντες πάντες  τοξεύουσι κατ’ αυτού ώσπερ οί τοξόται 
κατά τού σκοπού. Ύποδιαιρών δ’ έπειτα τούς συνομόσαντας 
μετ’ άγανακτήσεως λέγει 8τι ή μέν μαντική, τέχ νη ιερά καί φι
λαλήθης, χάριν κέρδους τά  ψευδή μοί προφητεύει καί μ ’ έκμε- 
ταλλεύεται («ουδέ μαντικής άπρακτος ύμίν είμ ι»)* οί δέ συγγε
νείς, παρ’ ών πάσαν ύποστήριξιν καί συνδρομήν προσεδόκων, ώς 
εμπόρευμα μέ πωλούσι καί μ ’ έκφορτίζουσι («τών δ’· ύπαί γέ
νους έξημπόλημαι κάκπεφόρτισμαι πάλαι»). Καί περί μέν τής 
έννοιας ότι αύτη είνε ή μόνη αληθής, ούδείς, νομίζω, όρθώς κρί
νων δύναται ν’ άμφιβάλλη. Περί δέ τής συντάξειος τω ν δ ' ύπαί 
γένους έξημπόΛημαι (= ύπό δέ τών συγγενών έςεπωλήθην) δ ι
καίως πας τις αμφιβάλλει άν έχει όρθώς* διότι, έάν ύποθέσωμεν 
οτι τό τών ύπαί=ό~6  τών, ανάγκη οί συγγενείς, οί έκ τού αύ
τοΰ γένους, νά λέγωνται οί γένους, πράγμα άνήκουστον καί ά- 
όύνατον, άλλως τε  καί έν τη προκειμένη πλοκή ϋπό τώ ν γέ
νους έξημπόΛημαι. Καί τούτο μέν τό αμάρτημα καί άλλοι ήδη 
πολλοί διεΐδον καί κατέδειξαν* περί δέ τήν διόρθωσιν ούδείς 
έπέτυχε, τινές δέ τοσούτον ήστόχησαν, ώστε καί τήν έννοιαν καί 
τήν καλλονήν διέφθειραν. Ούτως ό G Wolff, οστις άντί τού 
τών  δ’ γράφει μ ώ ν, εισάγει έρώτησιν όλως άτοποι ο δέ Μ. 
Seyffert παραδιορθών τών υπαι γόνους μεταβάλλει καί τήν έν
νοιαν παρά πάσαν πιθανότητα καί τήν σύνταξιν παρά τούς κανό
νας τής 'Ελληνικής γραμματικής. ’Εγώ νομίζω οτι ολη ή διαφθορά 
έγκειται εν μονω τω  ύπαί, οπερ κακώς άνεγνώσθη άντί τού πα- 
λαιογραφικώς όμοιοτάτου υπεχ (ο έ. ύπ’ έκ), καί ότι ό Σοφοκλής
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£γραψε τών δ' νπ έχ γένους' ο έ. ΰπό δέ τώ ν έχ γένους, υπδ 
των έκ του ερ.οίΰ γένους, υπό των συγγενών. ”Αν καί αλλαχού 
εύρίσκεται ή φράσις οί έχ γένονς= οί συγγενείς, δεν έφρόντισα 
νά εξετάσω, άλλα νομίζω δτι και άν δεν εύρεθή παρά τινι των 
αρχαίων, είνε ούτως Έλληνικώς κατεσκευασμένη καί τοσοΰτον 
ανάλογος προς τάς «έξ εύγενών, έκ τυράννων, έκ τέκνων, έξ έλευ- 
θέρων κτλ.» (ίδ. ΕΙΙογκΠ Εβχίο. βορίιοοί. έν λ. έχ), ώστε δεν 
πρέπει νά διστάσνι τις νά παραδεχθή αυτήν ώς γνησίαν του Σο- 
φοκλέους. Συνηθέστερον βεβαίως εινε νά λέγωνται οί συγγενείς 
οί έν γ ίνε ι, άλλ’ ένταϋθα έπειδή πρόκειται νά έκφρασθή τό πρό- 
σωπον, έξ ου προέρχεται ή άπεμπόλησις καίέκφόρτισις, κατά τήν 
γνωστήν έν τή έλληνική συντάξει έλξιν ρ.ετεβλ*40'Λ τό οί έν γ ίν ε ι  
εις τό οί έχ γένους.

7. Σοφοκλ. Ά ντιγ . 1 1 6 8  έξ.
πλούτει τε γ ΐρ  κατ’ οΤκον, ε ΐ βούλει, μέγα, 
κα ί ζή τύραννον σχήμ’ έ'χων, Ιαν δ’ άπή  
τούτων τό χα(ρειν, τα λλ ’ έγώ καπνού σκιάς 
ούκ &ν πριαίμην άνδρί πρδς την ηδονήν.

Την γνωμολογίαν ταύτην καί τάς περί τής τύχης του Κρέον- 
τος σκέψεις έκφέρει ό άγγελος, οστις έρχεται δπως άναγγείλνι τόν 
θάνατον τού Αιμονος, τού μόνου υίοΰ τού Κρέοντος. Καί ή μέν 
γνώμη εινε χρυσή, άλλ’ έχει μέλαιναν κηλΐδα την άνόητον 
έκείνην ύπόθεσιν εί βοΰΛει ποιος δέν θέλει, παρακαλώ, μεγάλως 
νά πλουτνί κατ’ οίκον ; ’Αλλά καί άν ύποτεθή δτι εύρίσκεταί τις 
προτιμών την κατ’ οίκον πενίαν, τίς ή άνάγκη νά ληφθή ύπ’ δ- 
ψιν υπό τού αγγέλου ή παράδοξος αΰτη έξαίρεσις; Ό άνθρωπος 
ιδων την μεγάλην συμφοράν τού μεγάλου καί ισχυρού κατά τε 
τον πλούτον καί τήν δύναμιν τυράννου Κρέοντος, έκπλήττεται 
και φιλοσοφεί ώς εξής: δσον μέγας καί άν είνε δ πλούτος, δσον 
ισχυρά και μεγαλοπρεπής και άν είνε ή τυραννίς, ούδέν ωφελεί, 
ουδεμίαν αξίαν έχει, έάν λείπνι άπ’ αυτής ή χαρά. Ή δέ έννοια 
αυτη θελει ευθυς εκλάμψιρ, έάν άντι τού εί γράψης τό κατά τήν 
άρχαίαν ορθογραφίαν ουδαμώς αυτού διάφορον $. Τό δέ ?/ βού- 
.Ιει τούτο εινε έπιτασις τού μέγα, καί ό στίχος δλος έχει πλέον
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τήν έξής έννοιαν· έχε κατ’ οίκον πλούτον δσον Οελεις μέγαν. 
"Ομοιον αμάρτημα παρά Ξενοφώντι Κυρ. Παιδ. Ε', ε', 13  διωρ- 
θώσαμεν τρέψαντες τήν άτοπον ύπόθεσιν εί δυνατόν, εις τήν 
άναγκαίαν έπίτασιν fj δυνατόν (Τών παρά Ξενοφ. διορθ. Μέρ. Β', 
σελ. 30).

’Ενταύθα παρίσταται καλή ευκαιρία νά διορθώσωμεν καί έτε
ρόν τι χωρίον τού Σοφοκλέους δι’ όμοίως έλαφρας μεταβολής και 
ν’ άπαλλάξωμεν τόν χαριέστατον ποιητήν άπό άνοήτου φράσεως.

8. Σοφοκλ. Αιαντ. 10 9 5 .
άγ’ είπ ’ άπ άρχής αυ9ις, ή σύ φής ά'γειν 
τόν ά'νδρ’ Ά χ α ιο ΐς  δεύρο σύμμαχον λαβών ;

Ταύτα λέγει δ Τεύκρος έλέγχων τόν Μενέλαον είπόντα περί 
τούΑιαντος «όθούνεκ’ αυτόν έλπίσαντες οϊχοθεν ίιγε ιν  'Αχαιοΐς 
Σύμμαχόν τε xal cpLlov κτΑ.». Ά λ λ ά  δέν είνε άτοπον νά 
λέγγ : έλα είπέ μοι πάλιν έξ άρχής, τώ δντι λέγεις δτι σύ τόν 
άνδρα ή'γαγες κτλ.; δέν ήκουσε τούς λόγους τού Μενελάου, δστις 
πρός αυτόν άπετείνετο; δέν ήτο ικανόν νά είπνι, έάν ήθελε νά 
έπαναλάβη τήν άγέρωχον αύτού άξίωσιν: ή σύ τόν άνδρα ήγαγες 
δεύρο σύμμαχον κτλ .; πρός τ ί έκεΐνο τό «φής» ; Ό πλεονασμός 
ουτος τού «φής» υποδεικνύει, νομίζω, σαφώς τήν ήμαρτημένην 
γραφήν τού V/, τό όποιον δέν είνε τό έρωτηματικόν μόριον, τό 
έπί ευθείας έρωτήσεως κείμενον, άλλά πρέπει νά γραφή: 'Η—  
δπτ\, ώς' ούτως ώστε νά έ'χωμεν ούχί ευθείαν, άλλά πλαγίαν 
έρώτησιν καί ταύτην ούχί άπλώς περι τού πράγματος, άλλά περι 
τού τρόπου: ειπέ μοι πώς 7>έγεις δτι σύ κτλ. Πρβλ. Ήλέκτρ. 
947 . «άκουε δένυν γ βεβούλευμαι τελείν» καί τό δμοιότατον 
τών Τραχ. 1 1 3 5  «ειπέ δ’ ή νοείς». Τώρα είνε καταφανές δτι τό 
«φής» έχει όρθώς* διότι δ Τεύκρος δέν άμφιβάλλει παντάπασιν 
δτι δ Μενέλαος είπε τοιούτον λόγον, έξ έναντίας μάλιστα ένθυ- 
μείται κάλλιστα τήν εις τόν Αιαντα γενομένην προσβολήν* ζητεί 
δέ μόνον τόν λόγον τής τοιαύτης αύθαδείας, καί έρωτά έπομένως 
πολλά φυσικώς: Είπέ μοι έξ άρχής πάλιν πώς λέγεις δτι σύ ήγες 
κ τ λ .; τ ί έννοείς λέγων δτι σύ ήγες τόν άνδρα δεύρο σύμμαχον 
λαβών τοίς Άχαιοίς;

3 1 *



9. Σοφοκλ. Αιαντ. 866 .
ΗΜΙΧ. πόνο; πόνψ πόνον φέρβ'..

πα, πα
πα γ&ρ ούκ εβαν έγώ ;
κούδιίς έπίσταταί με ουμμαθείν τόπος.
Ιδού, ιδού,
δοΰπον αύ κλύω τινά.

ΗΜΙΧ. ημών γβ ναός κοινόπλουν ομιλίαν.
ΗΜΙΧ. τί ουν δή ;
ΗΜΙΧ. ■παν έστίβηται πλευρόν Εσπερον νεών.
ΗΜΙΧ. έ'χεις ούν ;
ΗΜΙΧ. πόνου γε πλήθος κούδέν εις οψιν πλέον.
ΗΜΙΧ. άλλ* ούδε μεν δή την άφ’ ήλίου βολών

κέλβυθον άνήρ ούδαμου δηλοι φανείς.

Μετά τήν έκ της κλισίας έξοδον του Α,ΐαντος ήλθεν άγγελος 
φέρων παραγγελίαν του Τεύκρου νά μή άφήσωσιν αυτόν να έξέλθνι 
κατά τήν άπαίσιον έκείνην ήμέραν, καθ’ ήν ετι μόνην κατατρέ- 
χεται υπό τής οργής τής ’Αθήνας. Ό χορός παρακληθείς υπό τής 
Τεκμήσσης τρέχει εις άναζήτησιν τού ήρωος, οί μεν πρός δυσμάς, 
οί δέ πρός άνατολάς τραπέντες. Μετά δε τήν ματαίαν άναζήτη- 
σιν εμφανίζονται τά δύω ημιχόρια επί τής σκηνής και έκφωνούσι 
τούς άνωτέρω στίχους. Ά λ λ ’ ώς πρός τήν διάθεσιν καί διανομ,ήν 
των στίχων τούτιυν δεν συμ.φωνούσι πάντες οί έκδόται* διότι 6 
μ.έν Κ. Lachmanη καί G. Hermann άνευρίσκουσιν έν αύτοϊς 
ασμα χορικόν άντιστροφικώς διακείμενον, καί ούτω βλέπομεν 
αυτό παρά Scliueidewin κατά στροφήν^ ¿ινηστροφήν και ¿πω* 
dor ώς έςής διγρημ,ένΟν

Σ τρ ο φ ή  α'.

ΗΜΙΧΟΡΙΟΓ λ '. ό α'.

πόνος πόνφ πόνον φέρει.

ό β'.

πα γαρ ούκ εβαν Ιγώ j
t » “ ιο α'.

κούδείς επίστατα' με αυμμαθεϊν τόπος.
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’Α ν τ ί σ τ ρ ο φ η  α ' .  

ΗΜΙΧΟΡΙΟΓ β' .  δ  α \
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Ιδού
Ο β ' .

δούπον αύ κλύω τινά.
δ α ' .

ημών γε ναός κοινόπλουν ομιλίαν.

Σ τροφή β'.
ΗΜΙΧΟΡΙΟΤ α ' .  δ  α ' .

τ ί ουν δ ή ;
ΗΜΙΧΟΡΙΟΤ β ' .  δ  α \  

παν Ιστίβηται πλευρόν Εσπερον νεών.

’Α ν τ ισ τ ρ ο φ ή  β'.
ΗΜΙΧΟΡΙΟΤ α ' .  δ  α ' .

εχεις ουν ;
ΗΜΙΧΟΡΙΟΤ β'.  δ  α ' .  

πόνου γε πλήθος κούδεν είς όψιν πλέον.

’Ε πω δός.
ΗΜΙΧΟΡΙΟΤ α ' .  δ  α ' .

άλλ’ ούδδ μέν δή τήν άφ’ ήλίου βολών 
κέλευθον άνήρ ούδαμοΰ δηλοι φανείς.

Την αυτήν περίπου διανομήν των στίχων βλέπομεν και παρά 
G WoliT, πλήν oTt ενταύθα τδ πράγμα είνε ποικιλώτερον, λα- 
λούντων ου μόνον τοΰ α' και β', άλλα καί του γ' καί ε' καί ς·' 
των του ήμ,ιχορίου.

Εινε άναντίρδητον οτι έν τω ήμιχορικίυ τούτω ασματι ή δια- 
λόγω ένυπάρχουσιν ίγνη τινά δεικνύοντα τήν άντιστροφικήν αύ- 
τοΰ διάθεσιν* πρβλ., φέρ’ είπεΐν, τους στίχους 867 , 86 8  καί 8 6 9  
πρός τους 870 , 8 7 1 , 872* έπειτα τον 8 7 3  καί 8 7 4  πρδς τδν 
8 7 5  καί 876 . Ό μόνος στίχος όστις μένει άνευ άντιστοίχου είνε 
δ 866 . ’Αλλά δέν είνε άπίθανον νά ΰποθέσωμεν ότι μεταΕυ του 
86 9  καί 87 0  έξέπεσε δίμετρός τις ιαμβικός, άντιστοιχών πρδς 
τον 866," καθ’ ά καί δ Schneidewin έσημείωσεν. 'Ώστε αυτη
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μέν ή δυσκολία ή εις τήν άντιστροφικήν διάθεσιν των ανωτέρω 
στίχων άντικειμένη ευκόλως αίρεται, και έ'τι εύκολώτερον άλλη 
τις, οτι τα χειρόγραφα άντι τού απλού ιδού του άποτελούντος 
τδν στίχον 8 7 0 , φέρουσι δίς την αυτήν λέξιν Ιδού·, ιδού. 'II με
γίστη καθ’ ήμάς δυσκολία είνε οτι οί στίχοι 8G6— 8 7 3  διανέ
μονται εις τά  πρόσωπα του α' και β' ήμιχορίου όπως δεν είνε 
παντάπασι φυσικόν. Οί τέσσαρες μάλιστα πρώτοι στίχοι φαίνον
τα ι τοσοΰτον άπ’ άλλήλων αναπόσπαστοι, ώστε δεν δυνανται 
ειμή εις έν μόνον πρόσωπον ν’ άποδοθώσιν. Ούτος εινε, πιστεύω, 
ό κυριώτατος λόγος, δι’ 8ν ή παρά Schneidewin άντιστροφική 
διάθεσις δέν έ'γεινε δεκτή παρ’ άλλοις έκδόταις, οΐος δ Dindorf 
έν τή δ', δ Bergk καί Μ. Seyffert, οΐτινες διανέμουσι τους 
στίχους εις [τδ α' καί β' ήμιχόριον, όπως έν αρχή παρεθέσαμεν 
αυτούς. ’Αλλά καί κατά ταύτην τήν διανομήν ύπάρχουσί τινα 
δυσάρμοστα, ευκόλως, νομίζω, έπανορθούμενα δι’ άλλης τινδς ουχί 
πολύ διαφόρου άποδόσεως, ήν ημείς προτείνομεν. Ήμεΐς δηλαδή 
φανταζόμεθα τδ πράγμα ως έξης. Είδον οί θεαταί οτι δ χορδς 
άπεχώρησεν έκ τής ορχήστρας, καί διαιρεθείς είς δύω ήμιχόρια 
έτράπη είς άναζήτησιν του Αιαντος. Διαρκούσης ταύτης, οί θεαταί 
ασχολούνται άκούοντες τόν περιβόητον έκεΐνον μονόλογον Ό  jie r  
σιραγενς εστηχε κτλ. Μετά δέ τήν αυτοκτονίαν τού Αιαντος 
έρχεται είς τήν σκηνήr , οΰχί δέ αμέσως είς τήν ορχήστραν, κατα- 
βεβλημένον ύπό τού κόπου καί τής άγωνίας πρώτον τδ α' ήμι
χόριον τδ πρδς δυσμάς τραπέν καί ψάλλει (ή απαγγέλλει δι’ ένδς 
τών χορευτών) τούς τέσσαρας πρώτους στίχους, δι’ ών έξηγει τδν 
πολύν καί μάταιον αύτού κόπον. Ά λ λ ’ ευθύς μετά τούτο ακούε
τα ι θόρυβός τις —  πατήματα, κίνησις τών θάμ,νων, συνομιλία. 
’Εντεύθεν τδ έπί τής σκηνής ήδη α' ήμιχόριον ψάλλει πάλιν (*) 
τδ «ιδού, ιδού, δοΰπον αυ κλύω τινά». Ά λ λ ’ έν ώ λέγει ταύτα, 
εμφανίζεται καί τδ β' ήμιχόριον, τδ δποΐον φυσικώ τ φ  λόγω δέν 
έδύνατο ν’ άκούσνι τδ ύπδ τού πρώτου ρηθέν «δούπον αύ κλύω

Πιθανώς τέσσαρας στίχους μετά τού Ιλλείποντος Ιαμβικού διμέ- 
τρου, τού άντιστοιχούντος πρδς τδν πρώτον «πόνος πόνω πόνον φέρει».
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τινά», ώστε ν’ άποκριθή «ήμών γε ναδς κοινόπλουν δμ.ιλιαν».Ό  
τρίμετρος ουτος, δστις κάκιστα ύπδ πάντων τών έκδοτων, οός 
ήμεΐς γινώσκομ.εν, άποδίδεται είς τδ β' ήμιχόριον, ανήκει έξ 
άπαντος είς τδ α' ήμιχόριον, λέγεται δέ ύπ’ αυτού ίδόντος ήδη 
τούς συνναύτας ώςάπάντησις πρδς τήν ιδίαν αυτού απορίαν «ιδού 
ιδού, δούπον αυ κλύω τινά»— ως έάν ελεγεν: άλλ’ είνε περιττόν 
νά έξετάσω περί του δούπου* ιδού βλέπω οτι εινε του πλοίου μας 
οί σύντροφοι (*). Καί ταύτα μέν τδ πρώτον ήμιχόριον. Τδ δέ δεύ
τερον άμ.α έλθδν είς τήν σκηνήν, οπού εύρε τούς τού πρώτου, έρωτα 
κατά φυσικόν λόγον, τ ί ον ν' δη ;  =  λοιπόν, τ ι κατωρθωσατε ·, 
(έπειδή υμείς πρώτοι έπαύσατε, ως βλέπομεν, τήν ζήτησιν και 
έπανέρχεσθε). Είς ταύτα άποκρίνεται πάλιν φυσικώ τώ λόγω τδ 
α' ήμ,ιχόριον, τδ πρδς δυσμ.άς τραπέν, καθώς ανωτέρω εικασα- 
μεν, «παν έστίβηται πλευρδν έσπερον νεών»* και παλιν τδ β/ 
ήμιχόριον, ¡ ¡χ ε ι ς  ο ν ν  ι  είς τδ δποΐον αποκρίνεται τδ α' ήμιχόριον 
συμφώνως πρδς τδν έν αρχή στίχον («πόνος πόνω πόνον φέρει») 
«πόνου γε πλήθος κούδέν είς δψιν πλέον». Τότε λεγει και τδβ' 
ήμιχόριον οτι καί πρδς άνατολάς τών νεών δέν εύρέθη ο ανηρ. 
Έάν λοιπόν αύτη ή ερμηνεία είνε φυσική και απαραβίαστος, άναγκη
οί άνωτέρω στίχοι νά διανεμηθώσιν ως έξής :

ΗΜΙΧ. Α'. πόνος πόνψ πόνον φέρει.
πα, πα,
πα γάρ οδκ έβαν έγώ ;
κούδείς Ιπίσταταί με ουμμαΟεΤν τόπος.

Ιδού, Ιδού,
δουπον αύ κλύω τινά—

(*) Ε νταύθα μόνον ίσως Ιδύνατο νά δποΟέση τις οτι τδ «ιδού, ιόου, 
δούπον αύ κλύω τινά» δέν λέγεται ύπδ όλου τού λ ημιχορίου, αλλ δπο 
τού πρώτου προσώπου μόνον, καί οτι άλλος τις τού χορού, ΐδών πρώτος 
τδ β'ήμιχόριον άποκρίνεται είς αυτόν τδ «ήμώ νγε ναδς κοινόπλουν ο
μ ιλίαν» όπως καί ό β σ ΐΐη ο ίϋο νπ η  διανέμει τούς στίχους, άλλα μετά  
τής διαφοράς ότι οί στίχοι ούτοι λέγονται κατ’ αΰτδν ύπδ τού β' ήμιχο- 
ρίου. Ή  ΰπόθεσις αύτη είναι μέν πιθανή, άλλα μένει πάντοτε απλή υ -  

πόΟεσις.
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ημών γε ναός χοινοπλουν ομιλίαν.
ΗΜΙΧ Β'. τί ούν δή ;
HAJIX. Α'. παν έστίβηται πλευρον Εσπερον νεών.
ΗΜΙΧ. Β'. εχεις ουν ;
ΗΜΙΧ’ A πόνου γε πλήθος κουδεν εις οψιν πλέον.
ΗΜΙΧ. Β'. άλλ> ούδε μέν δή τήν άφ ’ ήλιου βολών κτλ.

Ειπομεν ανωτέρω οτι [¿ετά τήν άναζήτητιν επανέρχεται δ γ ο
ρός κατά πρώτον εις τήν σκηνήν^ αν και γνωρίζομεν οτι τήν πα- 
λαιοτέραν ταύτην γνώμην έπολέμησαν νεώτεροι ($ . A. Schön- 
born Die SItene der Hellenen σ. 238 έξ.). Ά λ λ ’ οί μέν
λόγοί τούτων δέν μοί φαίνονται άποχρώντες, ή δέ παρουσία τοΰ 
χοροΰ έπι τής σκηνής φαίνεται προ πάντων διά τοΰτο άναπό- 
φευκτος, όιότι τό «ιδού, ιδού, δοΰπον αύ κλύω τινά» εις όποιον- 
δήποτε των χορευτών και αν άποδοθή, δεν δύναται νά ρηθή 
υπό του εις την ορχήστραν ήδη έπανελθόντος vjp/.ty ορίου, ουδέ περί 
τών άλλων χορευτών τών διά τής έτέρας παρόδου εισερχομέ
νων, ών ο δοΰπος οΰδεμίαν προσοχήν έδύνατο νά κινήσν), άλλ’ ά- 
ναγκη ταΰτα να λεγωνται υπό του ημιχορίου διατρίβοντος ετι 
περί τόν τόπον, όπου έγένετο ή άναζήτησις, καί ό δοΰπος νά ΰ- 
ποτεθή ώς υπό του ζητουμένου Αιαντος γενόμενος. Ά λλά  τοΰτο 
πώς συμβιβάζεται προς τήν γνώμην τών νεωτέρων, οτι τό ήμιχό- 
ριον ακούει τόν δοΰπον έκ της ορχήστρας κατά την έτέραν πάρο
δον γινόμενον; Έδύνατο άρά γε νά ύποθέσν) ότι έκεΐθεν ήρχετο ό 
Αιας η άλλος τις έν γένει πλήν τοΰ έτέρου ημιχορίου; Προς τ ί 
λοιπόν ή προσεκτική παρατηρησις «δοΰπον αύ κλύω τινά», καί 
μαλιστα εκεΐνο το «αύ», οπερ τινες κακώς έπεχείρησαν νά διορ- 
Οώσωσιν, έν ώ είνε όρΟότατον καί άναγκαιότατον, ώς δεικνύον οτι 
επαναλαμβανεται παλιν ο,τι κατα την άναζήτησιν οΰγί άπαξ 
ισως έ'γεινε, τό νά άκουσθή δηλ. θόρυβός τις έξ οίασδήποτε άλ
λ Λ,ς αίτιας προερχόμενος, οστις ομως εις την επιθυμίαν τοΰ άνα- 
ζητοΰντος χοροΰ έφαινετο ίυς Οπό τοΰ ζητουμένου Αιαντος γενό
μενος; Οϋτος εινε ό κυριώτατος λόγος, δι’ 8ν νομίζω αδύνατον 
τήν έκ τής άναζητήσεως κατ’ εύθεΐαν εις τήν ορχήστραν έπιπά- 
podor του χοροΰ— Ά λλά , λέγουσιν, άν ούτως έ'χν) τό πράγμα, 
δ χορός είνε ανάγκη νά μένη μέχρι τέλους επί τοΰ προσκηνίου,

όπερ άτοπον' διότι οΰδεμία παρίσταται ευκαιρία, ουδέ υποδει
κνύεται ουδαμοΰ έν τή τραγωδία στιγμή, καθ’ ην καταβαινει εις 
τήν όργήστραν. Τό ζήτημα τοΰτο λύεται καθ’ ημάς απλουστατα 
καί φυσικώτατα. 'Γά δύω ημιχόρια συναντώνται έπι τοΰ προσκη
νίου. Έκεΐ έρωτηθέν τό πρώτον τ ί εύρε ; τ ί έχει; αποκρίνεται έν 
άθυμία καί απελπισία «πόνου γε πλήθος κούδέν εις όψιν πλέον» 
καί καταβαινει εις τήν ορχήστραν" τό αυτό έπραξε καί τό β' 
ήμιχόριον έν ίση άθυμία καί απελπισία είπόν τό «άλλ’ ουδέ μέν 
δή τήν άφ’ ήλίου βολών κέλευθον άνήρ ουδαμοΰ δηλοΐ φανείς». 
Μόλις δέ τοποθετούνται τά ημιχόρια έν τή ορχήστρα καί ψάλ- 
λουσι τό τήν άθυμίαν ταύτην καί άπελπισίαν έκφράζον άμέσως 
έπόμενον γορικόν «τίς άν δήτα μοι, τις αν φιλοπόνων κτλ.», 
καί ιδού παρουσιάζεται ή Τέκμησσα, ήτις μετά μικράν άναζήτη- 
σιν ή καί άνευ τοιαύτης ευθυς ειδε το πτώμα τοΰ Αιαντος και εκ- 
φιυνεΐ τόν σχετλιασμόν «ι’ώμοι μοι» 8 9 1 . Ένταΰθα ισως απο- 
ρήση τ ις : πώς λοιπόν δ χορός, δστις πρό ολίγου ήτο έπί τοΰ 
προσκηνίου καί ήκουσε δοΰπον, και έστραφη προς αυτόν, δεν πα* 
ρετήρησε τό πτώμα, τό όποιον άμα έμφανισθείσα ή Τέκμησσα 
ευθύς άνακαλύπτει; Ή περιπτωσις αυτη φαίνεται πο7.υ δεξιώς 
οίκονομηθεΤσα υπό τοΰ ποιητοΰ. Τό α' ήμιχόριον ερχεται δια τ ί 
νος τών πλαγίων θυρών —  αιτινες ομως ενταΰθα δεν παριστώσι 
πλέον θύρας, ώς έν άλλοις δράμασι καί έν αύτώ τούτω μέχρι 
τοΰ μονολόγου τοΰ Αιαντος, άλλά μεταβληθεΐσα όλη ή σκηνή 
παριστα τόπον τινά παράλιον, κατάφυτον καί φαραγγώδη— καί 
προχωρεί πρός τό λογειον, ϊνα διά τής έτέρας τών παρ’ αύτώ 
κειμένων κλιμάκων έπανέλθνι εις τήν ορχήστραν. Ά λ λ ’ έν τού- 
τοις άκούει τόν δοΰπον καί στρέφεται πρός τήν έτέραν πλαγίαν 
θύραν, όπόθεν βλέπει ερχόμενον τό β' ήμιχόριον καί διευθυνόμε- 
νον πρός αύτό έπί τώ αύτώ σκοπώ" μετά τόν άνωτέρω βραχύτα
του διάλογον κατέρχονται. Βλ.έπετε οτι δεν μενει καιρός να στρέ- 
ψωσι τήν προσοχήν των πρός την μεσην θυραν, παρα την οποίαν 
έκειτο τοΰ Αιαντος τό πτώμα έ ΐ  νάπει τινι και όχι πανυ περι
φανές, άλλά μόνον εις τόν διά τής μέσης θύρας έξερχόμενον ορατόν. 
Εις ταΰτα δέ προσθετέον, καθ’ ά κα άλλοι παρετήρησαν, ότι δ τόν
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Αιαντα ύποκρινόμενος πρωταγωνιστής έφρόντισε νά πέσν) ουτω 
κατά τό πλειστον κεκρυμμένος, ώστε λεληθότως ν’ άποχωρήσνι 
καί άντ’ αύτοΰ νά τεθή ανδρείκελων τι, παριστών νεκρόν τόν 
Α’ίαντα και διαμένον επί τής σκηνές μέχρι του τέλους της τρα
γωδίας. Ή άντικατάστασις αυτή έγένετο πιθανώτατα καθ’ ήν 
στιγμήν ή Τέκμησσα λέγει οτι δεν εΐνε θεατός καί στρέφεται 
πρός αυτόν ϊνα τόν καλύψν] με ψαρός περεχτυχές.

Τό παράδειγμα τοϋτο έκ του Αιαντος ώποδεικνύει μετά πολ
λών άλλων δτι έν τοΓς άντιγράφοις των παλαιών ποιητών καί 
συγγραφέων, έν οΐς υπήρχε διάλογός τις, τά  διαλεγόμενα πρό
σωπα πολλάκις συγχέονται προς άλληλα καί λόγοι άρμόζοντες 
εις τούτο τό πρόσωπον άποδίδονται εις έτερον. Καί οπού μίν τό 
σφάλμα είνε παντί πρόδηλον, ή διόρθωσις δέν έβράδυνε νά γείνρ* 
οπού δέ τά λεγόμενα δέν είνε σαφή ή τοιαύτης έννοιας ώστε νά 
δύνανται έκ πρώτης δψεως ν’ άποδοθώσι καί εις άλλο παρά τό 
οικεΓον πρόσωπον, απαιτείται πολλή προσοχή περί τήν άποκατά- 
στασιν των διαλεγομ.ένων προσώπων. Οΰτως ημείς άπεκαλύψα- 
μεν τοιοϋτόν τ ι άμάρτημα παρά Ξενοφώντι Κυρ. Παιδ. Α',
\ 1 (ιδ. Των παρά Ξενοφ. διορθωτ. Β', σ. 5.). Νυν δέ προτιθέ- 
μεθα ν’ άπαλλάξωμεν τόν ΠΛά,τΐύΥα όμοιας τινός άσχημίας. 

Πλάτ. Γοργ. 4 6 2  ϋ .
ΣΩ. Έροΰ νυν μ.ε όψοποιία ή'τις μοι δοκέ? τέχνη είναι.
ΠΩΑ. ’Ερωτώ δή, τις τέχνη όψοποιία;
ΣΩ. Ουδεμία, ώ Πώλε.
ΠΩΑ. ’Αλλά τί·, φάθι.
ΣΩ. Φημί δή, εμπειρία τις,
ΠΩΑ. Τίνος·, φάθι.
ΣΩ. Φημί δή, χάριτος καί ηδονής άπεργασίας, ώ Πώλε.

Γνωστή εινε εις πάντας τους άναγνώστας του Πλάτωνος ή 
ακαταμαχητος διαλεκτική τέχνη του Σωκράτους και πόσον οι 
σοφισται άπεφευγον αυτήν έπιζητοΰντες ¡/.άλλον την διά ¡/.α
κρών και έντεχνως έξειργασμένων λόγων έπίδειξιν. ϊινές ομως
τών μεγάλων σοφιστών, οίος ό Γοργίας και Πρωταγόρας, ήσχύνον- 
το κατα την πρώτην μάλιστα συνέντευξιν νά ¡/.η δέχωνται την
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διά βραχυλογίας συζήτησιν, διισχυριζόμενοι οτι εινε έμπειροι 
παντός είδους λόγου. Γ'θθεν εισέρχονται μέν εις την μετα του 
Σωκράτους συνδιάλεξιν μετά ύπερηφάνου τινός άδιαφορίας, εξέρ
χονται ομο/ς έπι τέλους καθ’ δλοκληρίαν ήττημένοι και άγανα- 
κτουντες προς τό είδος τούτο της διαλεκτικής μονομαχίας. Τοι- 
ούτόν τ ι πάσχει ό Γοργίας έν τώ  δμωνύμω διαλόγω* διότι καυ- 
χηθείς πρότερον ότι ούδείς αύτοΰ υπάρχει βραχυλογωτερος (σ. 
4 4 1 C) εισέρχεται εις τήν περι ρητορικής συζητησιν μετά πολ
λής πεποιθήσεως εις τάς ιδίας δυνάμεις. Ά λ λ α , προϊόντος του 
διαλόγου, περιέρχεται εις τοιαύτην άμηχανιαν και άντιφασιν 
(461 A, Β), ώστε αυτός μέν σιωπά, αναλαμβάνει δέ ώς έφεδρος 
τήν μάχην δ Πώλος. Ό Άκραγαντΐνος ούτος νεανίας εινε εις 
τών έπι τέχνν) οπαδών του Γοργιου, οστις τελειοδιδακτος ηδη 
γενόμενος και τό πρώτον αύτοΰ σοφιστικόν δοκιρ-ΐον εκδους, σύγ
γραμμά τ ι περι ρητορικής τέχνης, περιέρχεται τας Έλληνικας πό
λεις μετά του Γοργιου, ΐνα και έαυτόν έτι μάλλον βελτιώσν), και 
μεταξύ τών Ελλήνων γείντι γνωστότερος. Είνεδέ φυσικώ τώ  λό
γω πλήρης μεν ζήλου υπέρ τής έαυτου τέχνης και του διδασκά
λου αυτής και ευερέθιστος και σχεδόν αυθαδης πρός παντα μη 
άναγνωρίζοντα τήν υπεροχήν του Γοργιου, άλλα εισέτι πολυ 
άπειρος και άνικανός νά έννοήσν) τήν δύναμιν του φοβερού οπλου 
του Σωκράτους, οθεν και άδιστάκτως και αφοβως αναλαμβανει 
τόν πρός τούτον αγώνα. eO Σωκράτης ολως εναντιως προς την 
αυθάδειαν και φιλοτιμίαν του νεου μετα λεπτής και χαριεστα- 
της ειρωνείας δέχεται τήν μετά του καλλιστου Πώλου συζητη- 
σιν. Έρωτηθείς δέ δ Πώλος τ ί προτιμά νά έρωτα ή νά άποκρί- 
νεται, δέχεται τό πρώτον και έρωτα τόν Σωκρατην ((και μοι απο- 
κριναι, ώ Σώκρατες* έπειδή Γοργίας άπορεΐνσοι δοκει περι τής ρη
τορικής, συ αυτήν τίνα φή,ς είναι,» (462  Β). Ά λ λ ’ έπειδη μετα 
δύω ή τρεις έρωτήσεις και αποκρίσεις, πριν μαθν) καλώς τ ι εινε 
τό περι ου έρωτα, δ Πώλος άφίνει τό κύριον ζήτημα καί μετα
βαίνει εις άλλο, καταδείξας ουτω τήν περί τό φιλοσοφικώς διαλέ- 
γεσθαι άπειρίαν αυτου, δ Σωκράτης βλέπων την αναγκην του να 
διδάξνι αυτόν καί τόν τρόπον του έρωταν, κατα την οικειαν, έν-

ΚΡΙΤΙΚΑ Κ Α Ι ΕΡΜ ΙΊΝ ΕΥΉ ΚΑ. 4 7 9



4 8 0 ΚΡΙΤΙΚΑ KAI EPMIINEVTIKA.

νοείται, μέθοδον, ζητεί παρ’ αύτοΰ τήν χάριν νά έρωτα ο,τι αυ
τός ήθελεν ύποβάλγ, και λέγει τά ανωτέρω παρατεθέντα «έρού 
νύν ρ„ε κτλ.». Ό δέ Πώλος ύποβάλλεται εις τήν στοιχειωδεστά- 
την ταύτην διδασκαλίαν καί έρωτα πάντοτε καθ’ ύπαγόρευσιν 
του Σωκράτους, οστις έπειτα έπανερχόμενος εις έαυτόν αποκρί
νεται, καί ούτω συνάπτεται χαριέστατός τις διάλογος, καθ’ 8ν 
ό μέν Πώλος δεν φαίνεται πολύ άνώτερος ψιττακού ή μικρού παι
διού, ό δέ Σωκράτης πράττει έργον παιδαγωγού. Ά λ λ ’ ή χάρις 
αύτη είνε έντελώς διεφθαρμένη υπό τών άντιγραφέων, οϊτινες κα
κώς διένειμαν τούς λόγους εις τά διαλεγόμενα πρόσωπα. Τώ δντι 
παρακληθεις δ Πώλος νά έρωτήσγ : όψοποιία ή'τις αύτω δοκεΐ τέχνη 
είναι, έκτελεΐ τό παιδαριώδες τούτο καθήκον μετά προσωρινής 
καί προσποιητής αύταπαρνησεως καί ησυχίας καί αποκρίνεται : 
’Ερωτώ όι)·, τις τέχνη υιψοποιία ; —  Τώρα ό Σωκράτης απο
κρίνεται : Ovfifj/la, ω Πώ.ΐε. Μετά δέ ταύτα κατά την γραφήν 
τών αντιγράφων ό Πώλος οίκοθεν αύτός έρωτα : 'A.Llà τι ; προ
σθέτει δέ καί μίαν προστακτικήν φάθι, καί δ Σωκράτης υπακούει 
καί λέγει φη/tl fifi, καί πάλιν δ Πώλος έπαναλαμβάνει τό φάθι 
καί δ Σωκράτης τό φημϊ fir,. Έρωτδτε τούς έκδότας καί έρμη- 
νευτάς τί θέλει έκεΐνο τό φάθι εις τό στόμα τού Πώλου ; τινές 
μέν σιωπώσι doctum silentium ! δ δέ Deuschle σηριειώνει 
τά έξης: In diesem Zusatz drückt sich eine gewisse Ge
reiztheit des Polos aus. Socrates begegnet ihr mit Ruhe 
eben durch Wiederholung des φημί θή,'άε. ή προσθήκη έκείνη 
της προστακτικής έκφράζει, λέγει, έρεθισμόν τινα καί φιλοτιμίαν 
τού Πώλου, εις ήν δ Σωκράτης άπαντα ήσύχως, έπαναλαμβάνων 
τό φηφΐ fi ή Παράδοξον πράγμα! έν μια στιγμή, αμέσως, χωρίς 
νά παρέμβν) μηδέ τό έλάχιστον, μεταβάλλουσι χαρακτήρα καί 
θέσιν έν τώ διαλόγω δ Σωκράτης καί Πώλος. Ναι μέν δ Πώλος 
είνε δ έρωτών* άλλα περιελθών εις άλλα άντ’άλλων, άναγκάζει 
τόν Σωκράτην, καθώς ανωτέρω εί'πομεν, νά ζητήση παρ’ αυτού 
την χάριν νά ύποβάλγ αύτός τάς έρωτησεις εις τόν Πώλον, δ δέ 
Πώλος νά έπαναλαμβάνγ αύτάς, και δ Σωκράτης νά αποκρίνεται. 
♦Ώστε δ Πώλος περιέρχεται εις την θέσιν τού απαθώς έρωτών-

τος, καί τώ δντι ούτως ήρώτησε : Ερωτώ όη κτλ. Πώς λοι
πόν αίφνης καί άνευ ούδενός λόγου ερεθίζεται καί έρωτα τώρα 
έμπαθώς, δ δέ Σωκράτης, δστις φυσικω τώ λόγω διεύθυνε μετά 
τίνος ζωηρότητος την παιδαριώδη διδασκαλίαν τού Πώλου, πώς 
περιέπεσεν εις άπάθειαν καί ησυχίαν ·, ’Αλλά τό κυριώτατον πάν
των είνε τό έξης. Ποιος είνε δ λόγος, δι’ 8ν διεκόπη ή άρξαμένη 
-/ειραγωγία τού Πώλου ·, Ταύτην μόνην την χάριν έζήτησεν δ Σω
κράτης, νά έρωτηθη υπό τού Πώλου τις τέχνη όψοποιία ·, καί 
πλέον ου; Καί τ ί έγνώριζε νά έρωτήσγ μετά ταύτα δ Πώλος 
οίκοθεν, προκειμένου περί ζητήματος, τό όποιον δένέκίνησεν αύτός, 
άλλ’ έπανέλαβε μηχανικώς καθ’ ύπαγόρευσιν τού Σωκράτους; Λεν 
είνε, νομίζω, άμφιβολία δτι όπως προχωρεί δ διάλογος έν τοΐς 
άντιγράφοις είνε έσφαλμένος* τό δέ άναγκαίως άπαιτούμενον εινε 
νά έξακολουθή δ μέν Σωκράτης ύπαγορεύων, δ δέ Πώλος μη
χανικώς έπαναλαμβάνων τάς έρωτήσεις, εις άς αύτός άπαντα. 
Α νάγκη έν άλλοις λόγοις νά διανεμηθώσιν εις τά διαλεγόμενα 
πρόσωπα ώς έξης αί έρωτησεις καί άποκρίσεις:

ΣΩ. Έρού νύν με όψοποιία ήτις μοι δοκεΐ τέχνη είνα ι;
Ι1ΩΛ. Ερωτώ δη, τίς τέχνη όψοποιία ;
ΣΩ. Ούδεμία, ώ Πώλε. —  ’ Αλλά τ ί ; φάθι.
ΠΩΑ. Φημί δη.
ΣΩ. ’Εμπειρία τις. —  Τίνος ; φάθι.
ΠΩΑ. Φημί δη.
ΣΩ. Χάριτος καί ηδονής άπεργασίας, ώ Πώλε.

Κατά ταύτην την διανομήν νομίζω οτι ή έννοια καί χάρις τού 
μέρους τούτου έντελώς άποκατεστάθη. Ά φ ’ ού ήρώτησε καθ’ ύ- 
παγόρευσιν δ Πώύ.ος τίς τέχνη όψοποιία ; άποκρίνεται δ Σω
κράτης Ούόεμία, ω ΠώΑε. ’'Επειτα κατά τά άνωτέρω φυσικώ 
τώ λόγω δ μέν Πώλος προσμένει την ύπαγόρευσιν καί οϋδέν λέ
γει* δ δέ Σωκράτης υποβάλλει εις αύτόν τήν άρμοδίαν έρώτησιν 
ΆΛΛα τ ί ·, Τό δέ φίιθι έκεΐνο ένταΰθα κεΐται κάλλιστα καί ορθό
τατα* είνε τό συνηθέστατον έν τοΐς διαλόγοις παρενθετικόν <ρημ ΐ, 
τό δποΐον εύρίσκεται ώς έπί τό πλεΐστον καθ’ δριστικήν ίφη  καί 
άπαρφ: φάναι, ενταύθα δέ κατά προστακτικήν, διότι ταύτηνάπαι-
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τεί ή έννοια ; Ά λλά  τ ί; ’πες. Ό Πώλος επαναλαμβάνει τήν έρώ- 
τησιν ούχί πλέον ωσαύτως παιδαριωδώς και ψιττακίζων, άλλά 
μετά τίνος περιεσταλμένης δυσαρέσκειας, ώς άνθρωπος δστις ένε- 
πλέχθη εις παίγνων, έξ ου περιμένει ώς τάχιστα ν’ άπαλλαγή. 
'Όθεν λέγει μόνον ιρημίδή, οίονεί: καλά, λέγω (έκεΐνο τό όποιον 
θέλεις, τδ ’Λ Λ .Ιά τ ί;) . Εις τοΰτο τδ ίδιον αΰτοΰ έρώτημα, 
όπερ άπεδέχθη ό Πώλος διά τοΰ ¡ρημί δή, άποκρίνεται δ Σωκρά
της 'Εμπειρία τ ις , καί πάλιν κατά τόν αυτόν τρόπον αυτός μέν 
υποβάλλει τήν έρώτησιν Τίνος ;  (διά τοΰ φάθι πάλιν : τίνος ; 
’πές)" ό δέ Πώλος άποδέχεται πάλιν τό νέον έρώτημα διά τοΰ 
(ρημί δ ή, καί άφ’ ού πλέον δ Σωκράτης συνεπλήρωσε τόν ορισμόν 
τής όψοποιίας διά τοΰ χάριτος καί ήδονής άπεργασίας (άπα- 
ραλλάκτως όπως άνωτέρω τόν τής ρητορικής), τότε μόλις δ Πώ
λος κηρύττει εαυτόν άνεξάρτητον τοΰ Σωκράτους καί έρωτα τήν 
εξής έρώτησιν, δι’ ής φαντάζεται ότι θέλει φέρνι εις σύγχυσιν τόν 
άκαταδάμαστον διαλεκτικόν ταύτόν δ 'έστιν  οδοποιία χαΐ ρη
τορική;

I. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ.

4 8 2  ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΛΟΚΡΙΔΟΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

Έν τώ προ ένός έτους έκδοθέντι πρώτω τεύχει τοΰ περιοδικού 
τούτου έπιβαλλόμενοι νά δημοσιεύσωμεν άνέκδοτα κείμενα επι
γραφών είπομεν προλογίζοντες, οτι θά τά δημοσιεύωμεν μικροίς 
μόνον γράμμασι, διότι τό πλήθος τιυν είναι μέγα, ύπέρμεγα, καί 
διαφέρει τή έπιστήμνι νά γνωρισθώσι πλεΐστα αυτών ώς τάχι
στα. ’Ά ν δέ έκτοτε έν τοΓς πέντε ήδη έξελθοΰσιν εις φώς τεύχε- 
σι δέν έδημοσιεύσαμεν είμή μόνον είκοσιδύο έπιγραφάς, έχούσας έν 
συνολω στίχους όχι πολύ πλέον τών τριακοσίων, δέν πρέπει ένε
κα τούτου νά άπιστηθή εκείνος δ πρώτος ημών λόγος περί τοΰ 
πλήθους. Αίτια τών ολίγων ημών δημοσιεύσεων είναι τό δυσχε-

ρές τοΰ έργου καί αί άλλαι ήμών άσχολίαι. Ίσχυριζόμεθα
δέ, ότι άν δέν έπιληφθώσι καί άλλοι φιλόλογοι έκ τών παρ’ ή-
μΐν τής άπό λίθων ή χάρτινων έκτύπων άντιγραφής καί έπεξερ-
γασίας τών πρό καιροΰ δι’ άνασκαφών καί άλλων ζητήσεων εις 
φώς έλθόντων ένεπιγράφων μνημείων, πολλά θά παρέλθωσιν έ'τη 
έως ού καί μέρος μόνον τών άνεκδότων τυπωθή. Έν δέ τώ με
ταξύ χρόνω θά γράφωνται καί θά δημοσιεύωνται βιβλία φιλολο
γικά καί άρχαιολογικά, περιέχοντα άτελείς ή έσφαλμένας πλη
ροφορίας περί τοΰ άρχαίου κόσμου, τάς όποιας θά διακρίνωσιν ώς 
τοιαύτας ολίγοι μόνον άνθρωποι οί εύμοιρήσαντες νά ίδωσιν αύτά 
τά  μνημεία, καί ούτοι δέ δέν θά καρπώνται, είμή μετρίως τά έξ 
αύτών έπιστημονικά πορίσματα, διότι πάντως δέν θά ήμπορώσι 
μόνοι αυτοί νά διευκρινώσι τήν όλην σημασίαν τών παλαιών κει
μένων, άνευ συμπράξεως καί άλλων ευφυών καί πολυμαθών άν- 
δρών, δηλ. άν δέν άναγνώσωσι καί έρμηνεύσωσι τά μνημεία ταΰ
τα  πολλοί ειδικών γνώσεων κάτοχοι, τοΰθ’ όπερ μόνον διά τής 
δημοσιεύσεως κατορθοΰται* «άλλοι γάρ άλλο τ ι μόριον κρίνουσι, 
πάντες δέ πάντα.» Έμπλεοι όντες ημείς τής ιδέας ταύτης άπό 
καιροΰ, παρεκινήσαμεν ήδη καί άπαξ καί δίς τήν Κυβέρνησιν ή- 
ρ.ών, δημοσία γράψαντες, ότι πρέπει νά μεριμνήσνι περί τοΰ πράγ
ματος τούτου, άτε δντος ώς μάλιστα Ελληνικού καί έμπρέπον- 
τος αυτή πρό πάντων. Ά λλά  δέν φαίνεται ούδείς νά έπρόσεξεν 
εις τά  γραφέντα. Δι’ 8 ένομίσαμεν καλόν νά τά  ΰπομνήσωμεν 
καί πάλιν ένταΰθα, σήμερον μάλιστα, 0τε μέλλομεν πληθύν έπι- 
γραφών εις φώς νά φέρωμεν, έλπίζοντες, οτι θά έ'χωμεν καί τήν 
πληθύν ταύτην συνήγορον τών λόγων μας. Καί δή άρχόμεθα.

Ό Π. Στααατάκης, 8ν ήδη γνωρίζουσιν οί άναγνώσται τοΰ 
Αθηναίου, άποσταλείς πρό τίνος χρόνου εις Αοκρίδα, άνεκάλυψεν 
ούκ όλίγας έπιγραφάς, καί άλλας πρότερον ήδη άνακαλυφθείσας 
αντέγραψε καί άπετύπωσε. Φέρομεν τούς λόγους αύτοΰ έκ τίνος 
πρός τήν άρχαιολογικήν ήμών εταιρίαν έκθέσεως, ήν υπέβαλε τή
7  Απριλίου έν. έ'τ.

«Κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος έτους κατασκευαζομένης 
αμαξιτής όδοΰ έξ Αταλάντης εις τήν έν τή παραλία Σκάλαν
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(κάτω νέαν Πέλλαν), άνεκαλύφθησαν πρός τό βορειοανατολικόν 
άκρον έγγύτατα τής πόλεως 5Αταλάντης πολλαί άρχαΐαι πλίνθοι 
έκ πώρου καί έκ μαρμάρου εγχωρίου. Των μαρμάρινων τέσσαρες 
έχουσιν έπιγραφάς, ών αί τρεις είσι πάνυ σπουδαία* καί πολύ
τιμοι διά την μέχρι τουδε άμφισβηΐήσιμον θέσιν τής πόλεως 
Όπουντος. Των λίθων τούτων λαβών γνώσιν ό Γενικός έφορος των 
άρχαιοτήτο>ν κ. 17. Εύστρατιάδης ¿δημοσίευσε τούς δύο, ών έ- 
7ναβε σαφή έκτυπα καί αντίγραφα, διά τής έφημερίδος Παλιγγε
νεσίας (φύλ. 2 3 4 9 , ’Ιανουάριου 14 , 1872). Ό δέ τρίτος έστί 
βάθρον τετράγιυνον λίθου ύπομέλανος, μήκους μεν καθ’ έκάστην 
πλευράν ένός μέτρου γαλλικού, πάχους δέ 0 ,35. Κατά τάς 
τρεις πλευράς έστι γραπτόν, κατά δέ την τετάρτην άξεστον καί 
άνευ έπιγραφής. Έπί τής άνω έπιφανείας έχει μεγάλην κοιλότη
τα στρογγυλήν, ούχί κατά τό μέσον τής έπιφανείας, άλλά μάλ
λον προς την γωνίαν τού βάθρου πλησιάζουσαν. ’Εν τή μια πλευ
ρά άναγινώσκονται αί έξής δύο διάφοροι έπιγραφαί’

Πατρός ¿ριζήλοιο Πολυκρίτου υΐα συν Γππωι 

δερκιο Βο'.ωτών άρχόν άεθλοφόρων 

δίς γαρ ένί πτολέμοις άγήσατο τάν άσάλευτον 

5  νίκαν έκ πατέρων τηλόθεν άρνυμενος, 

και τρίτον Ιππήων* Όπόεντα πολλά κι τάνδε 

και χερ'ι καί βουλάι Οήκε όνομαστοτέραν,

έν δέ άρχαις ¿χαλινός υπ’ άργυρου επλετο πάσαις, 

άστών ευνομίας Οέσμια παρθεμένων*

10  τώι και άείμναστον Ν ι κ α σ ι χ ό ρ ω ι  κλέος έσται, 

πίστις έπεί πάντων κοίρανος άγνοτάτα.

Θεός.

"Αρχοντος Σωτέλεος
Λ*

Όπούντιοι καί Λοκρο 

οι μετά Όπουντίων 

έδωκαν θ;ε;οκλε(δηι 

’Αθηνοδώρου Τραλλι 

ανώι προξενιάν αύ- 

τώ ι καί έκγόνοις καί 

όσα τοΓς άλλοις προ- 

ξενοις καί εύεργέταις 

δέδοται πάντα κατά 

τον νόμον, έγγυος 

Σωτελης Σωσιβίου.
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θεό ς .  ά γα θ ά ι τ ύ χ α ι .  άρχοντος Π / ................
’Οπούντιοι κ α ί  Λοχροί οι μ ε τ ά ’ Οπουντίων έδωκαν 

5  ’ Α ντ ιφ ίλω ι  Θρασυμήδιυς Α ιτω λώ ι κ α ι  τοις 
έκγόνοις αύτοΰ προξενιάν, π ο λ ιτ ε ία ν ,  γα ς  
ένκτησ ιν  κ α ί  οικίας κα ί  άσφάλε ιαν  κα ί  πολέμου 
κ α ι  είράνας κ α ί  κ α τ ά  γ δ ν  κα ί  κ α τ ά  θάλασσαν 
κα ί  οσα το ις άλλοις προξένοίς κα ί εύεργέτα ις  

7 0  δ ίδοτα ί π ά ν τ α .  έγ γυ (ο ) ι  Θεΐοκλ9ίς . . . ι τ ο ς  Ε ...·

. .καί οσα τοις . ·
.................  πάντα . ·

............... ίνας Άμινία.-Άρχοντος
...κλείος έδωκαν Πυθονίκαη γάςένκττισι(ν 
καί οίκία(ς · · ·  ................

............................δ ..............................

. . . · · Όπουντίων έδωκαν 
 ................  ·Κ · · · · ·

Ή  δέ τρ ίτη  πλευρά τού βάθρου έχει επιγραφήν, ά λ λ ά  δέν 

δύνατα ι νά άναγνωσθνί ούτε έκτυπον αυτής νά ληφθί), εαν δέν 
μετακινηθεί ό λίθος, εγώ δέ χρόνον ικανόν δέν ειχον. Τό βαθρον 
δέν κ ε ΐτα ι κ α τά  χώραν, ά λ λ ά  καί δέν έχει μετακομισθή έκ πολύ  
μεμακρυσμένου τόπου δ ιά  τό  μέγα βάρος του. Φαίνεται δέ, οτι 
εκεί που πλησίον έκειτο άρχήθεν, μετετοπ ίσθη δέ ένεκα χρήσεως

μεταγενεστέρας.»
Κ α ί τ α ύ τ α  μέν ό Σ ταματάκης ούτωβ έπειτα  δέ ικανόν λόγον 

αυτόθι κάμνει, ϊνα  άποδείξ?), δ τ ιή  νυν Ά τ α λ α ν τ η  κ ε ιτα ι έπ ι τής  
θέσεως τού παλα ιού Ό πουντος και δτι ή από τού ^Αγγλου Λήκ 

καί τω ν έξής τοπογράφων τοποθέτησις τού Ό πουντος έπ ι τής  
προς άνατολάς τού νυν έρήμ.ου χωρίου Γαρδινιτσης κορυφής δεν 

είναι ορθή. Ή μεις δέ δέν άντιγράφομεν τούς λόγους του έδώ, 
διότι σπεύδομεν τώρα νά φέρωμεν εις φως κα ι α λλα ς  έπιγραφας 
καί νομίζομεν, οτι τ ά  τοπογραφικά ζη τή μ α τα  κα ι α ι λύσεις τω ν, 
ει καί σπ ουδα ιότατα  π ράγματα , δύνανται ενίοτε να άναβαλλω ν-

τα ι όχι έπί βλάβτ) τής επιστήμης.
Έ χομεν όλίγας παρατηρήσεις νά κάμωμεν εις τά ς  έπιγραφας 

του βάθρου τούτου. Γ ράμματα  μείζονα και αραιότερα, ως δεικνύει 
τό έκτυπον & εϊδαμεν, έχει μόνον τό  τιμητικόν επ ίγραμμα τό  

έμμετρον, καί φανερούται έκ τούτου, ότι πρώτον αυτο ένεκο- 
λάφθη, ύστερώτερα δέ τ ά  άμελέστερον όπωσουν και*μικροτέροις

[ λ  0  η ν α ί ο υ τευχ. έτους ά.) 3 2



γράμμασιν έγκεχαραγμένα προξενικά ψηφ ίσμ ατα , εις τώ ν δποίων 
τήν έκ τών έκτυπων άνάγνωσιν όσον κα ί άν κατεβάλομεν κόπον 
μεταχειρισθέντες καί ηλιακόν κα ί λυχνικόν φώς καί έπ ιπ άσ-  
σαντες καί άμμον, π ά λ ιν  καθ’ δλοκληρίαν δέν έπετύχομεν. Σχή
μα γραμμάτω ν κα ί τοΰ έπ ιγράμματος καί τώ ν ψηφ ισμάτω ν  
φαίνετα ι ήμΐν τό τώ ν υστάτω ν Μακεδονικών ή καί τώ ν πρώτων 
τής 'Ρωμαϊκής κυριαρχίας χρόνων. Είκάζομεν δέ, οτι οί παλα ιο ί 
ήμών πρόγονοι έπί βάθρων τοιούτων τιμητικώ ν, οΐον τό άνέχον 
τόν έφιππον ανδριάντα τοΰ Νικασιχόρου (*) γράφοντες ύστερον 
καί ά λλα  δημόσια γράμματα , δέν έποίουν τοΰτο  έκ γλ ισχρότη-  

το ; άνελευθέρου καί καταφρονήσεως πρός τάς διδομένας τ ιμ ά ς  
καί τούς τιμωμένους, ά λ λ ’ έκ προνοίας, μή ύπερμέτρως κ α τα γ ε -  
μίζν, δ τόπος άπό τά ς  ιδ ία  ίδρυομένας στήλας, όθεν καί τούς περι
βόλους τών τεμενών καί αυτούς ένίοτε τούς τοίχους τώ ν ναών 
κατέγραφον. "Οτι δε καί τάς βαθμίδας άνόδων τινώ ν εις τ ά  ιερά 
κατεπλήρουν μέ στήλας άναθηματικάς, ίσως κα ί τ ιμ η τικάς, είναι 
μέν άτοπώτερον, έγίνετο δέ όμως κα ί τοΰτο, ώς βλέπομεν έπί 
τής άκροπόλεως ’Αθηνών, ένθα οί πρό τοΰ δυτικού προσώπου 
τοΰ Παοθενώνος έπί τοΰ βράχου άναβαθμοί, άφοΰ πρό έτών τινω ν  
έγυμνώθησαν τώ ν έπ ικαλυπτόντω ν αυτούς νεωτερικών κ τ ισ μ ά -  
τω ν, έδειξαν πολλάς έπιμήκεις κο ιλότητας, έν αις ήσάν ποτε πάν
τω ς ιδρυμένα στηλίδ ια . ’Α λλά  τα ΰ τ α  μέν ένεκα τώ ν άπειροτέ- 
ρων έν τοΐς τοιούτοις μάς έπήλθε νά εΐπωμεν. Οί δέ έντριβέστε- 

ροι εις τά  τοΰ αρχαίου βίου θέλουσι βεβαίως κάλλ ιον ήμών παρα
τηρήσει καί ερμηνεύσει τ ινά  καινοφανέστερα π ρ άγμ α τα  έν τε  τώ  
έπ ιγράμματι κα ί τοΐς ψηφίσμασι, πρό πάντω ν τήν ουσιώδη τ υ π ι
κήν φράσιν’ Ό πούντιοι καί Λοκροί οί μ ετά  Ό πουντίων, κα ί τό  
νόημα τό ύποκρυπτόμενον έν τώ  πενταμέτρω ’ άστώ ν ευνομίαν 
θέσμια παρθεμένων.

Προβαίνομεν νΰν καί εις τάς ά λλα ς  έπιγραφάς. Λέγει π ά λ ιν  δ 
Σταματάκης' «Παρά τό άνωτέρω βάθρον εύρον έτερον τμ ή μ α  λ ί-

Άγνωστο? είναι ήμίν άλλοθϊν ό άνήρ, καί αυτό δε τό όνομά του 
νίον, δι' δ καί τό άραιογραφήσαμιν, ώς έποιήσαμεν καί έπί άλλων τοι- 
ούτων ?ν τοΐς έφιξήί έπιγραφαίς και πνιοϋμιν πίν-.οτε.
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θου ένεπιγράφου, τεθλασμένου τά  κατ’ άριστεράν τώ  θεωμένω. 
’Επί τής άνω έπιφανείας φέρει αύλακα μεταγενεστέρους έγκεχα- 
ραγμένην, ’Επ’ αύτοΰ σώζεται προξενιά διδομένη είςτινας Κε- 
φαλλήνας. νΑγνωστον, άν πρό τής προξενιάς ταύτης υπήρχε καί 
έτέρα. Λέγει δέ τάδε*

........................... ος Πύθωνος. Όπούντιοι καί Λοκροί
οί μετά Ό πουντίων !'δω)καν Δικαιάρχωι Κύίππου, Άφθονήτω ι
.............................................. *...................Κεφαλλάνεσσι έκ Κρανίων
.........................................των προξενιάν, πολιτείαν, Ισοτέλειαν,

5  ασφάλειαν καί πολέμο;υ καί είράνας καί αύτοις καί χρημάτεσ- 
σι καί κατά γαν κ ,α ί κατίά) θάλασσαν καί όσα τοΐς άλλοις προξέ- 
νοις καί εύεργ^έταις δίδοται πάντα  κατά τόν νόμον, έγγυοι 
.................. τρόφου, Κ άλλω ν Κ αλλιστράτου.»

Ταΰτα δ Σταματάκης, ήμεΐς δ’ έκ τοΰ ύπ’ όψιν ήμών έκτυ
που συνεπληρώσαμέν τινα τοΰ άνωτέρω ψηφίσματος κατά τό δυ
νατόν, προσθέτει δέ δ Σταματάκης τά  έξης"

«'Η θέσις αύτη άν έξετασθή έπιμελώς, δύναται νά δείξη πλεΐ- 
στα άλλα. Πρός άνατολάς τής θέσεως ταύτης, μακράν 50  βή
ματα, άνεκαλύφθη τώ 1 8 5 6  δεις τό Θησεΐον νΰν ώραΐος άνδριάς
καί ά λ λ α  τόν δέ Μάρτιον τοΰ 1 8 7 2  πρός άνατολάς τής
’Αταλάντης, 1 /4 ώρας μακράν, παρά τήν δδόν τήν φέρουσαν εις 
Σκάλαν, άνεκαλύφθη έν τώ άγρώ τοΰ Δημ. Σουροπάνη βάθρον τε
τράγωνον λίθου φαιού, κολοβόν τά  κάτω καί τά κατά δεξιάν τφ  
δρώντι, ύψ. \ γαλ. μέτ. πλάτ. 0 ,8 0 , πάχ. 0 ,45 . Έ ντήάνω έπι- 
φανεία έχει τρεις κοιλότητας, ώς έν γένει τά  τής Βοιωτίας έπι- 
τύμβια μάρμαρα, ών ή μέν μεσαία μείζων καί βαθυτέρα, αί δέ 
εκατέρωθεν ταύτης μικρότεραι καί βεβλαμμέναι. Κατά δέ τήν 
έλάσσονα σώαν πλευράν, τήν κατ’ άριστερά τώ δρώντι, έχει άνά- 
γλυπτον κύκλον καί έντός αύτοΰ έτερον. Ή θέσις, έν η εύρέθη τό 
βάθρον, καλείται Σχολιαίς, Βόθονας καί Ληοτρίβεια. ’Εκεΐθεν μετε- 
κομίσθη υπό τής δημοτικής άρχής καί κεΐται νΰν έξωθεν τής έκ- 
κλησίας τών άγ. Θεοδώρων. ’Επ’ αύτοΰ άναγινώσκεται δίγλωσ
σος επιγραφή ή εξής’



D. Μ.
Τ. Catoni Τ. f. Pol. Sabino 
Clat. cvoc. Aug. vix it 
ann. XXXVIII, mil. a(nn.

5 XIX, f. ct m. f. c. e. c.(.Cor- 
nelius Nacvolu(s, viro 

optiino.
Τ. Κάτωνι Τ. o. Πολ. (l'ot- 
βίνψ Κλατβρναίφ,

1 0  ήουοκ. Αύγούσ. έ(βίω 
ϊτη  λη\ έστρατ. (ετη 

13  tO’. ταφής και μ(νημείου
(¿πεμελτ'θη ό συακηνος αύτοΰ κτλ.)

Εις τά ανωτέρω τού Σταματάκη προσθέτομεν τάδε. Τό ύπ’αύ- 
του έπιδοθέν ήμΐν χάρτινον έκμαγμα τής επιγραφής έχει και ση- 
μειον σταυρού εύμέγεθες μεταξύ τών πρώτων γραμμάτων D καί 
Μ, δπερ ομως φαίνεται άτεχνότερον κεχαραγμένον καί δεν θά 
είναι σύγχρονον τή επιγραφή. Διά τούς άπειροτέρους τών παρ’ήμΐν 
άναγράφομεν καί συμπεπληριυμένον τό λατινικόν κείμενον. D(is) 
M(anibus). T(ito) Catoni T(iti) f(ilio) Pol(liá) Sabino, Cla- 
t(ernensi), evoc (ato) Aug(usti). vix(it) ann(os) XXXV11Í, 
mil(itavit) a(nnos) XIX. f(unus) et ni(onumcntum) f(ie- 
ri) c(uravit) e(jus) c(ontubcrnalis. .Cor)neliusNaevolu(s, 
viro) oplimo.

Τό Pollia, τό κατ’ άφαιρετικήν πτώσιν, είναι φυλής δνομα 
'Ρωμαϊκής· Τό επί του Ο του Sabino σημεΐον διά τί κειται, δέν 
ήζεύρω. Τό Claternensi είναι εθνικόν τής Clalerna, πόλεως τής 
άνω 'Ιταλίας. Τό evocato, μεταγραφέν μόνον, όχι δέ και μετα- 
φρασθέν διά του ήουοκ(άτω), εύρίσκεται παρά Δίωνι Κασσίω έν 
Τστορ. 4 5 ,12  έρμηνευόμενον διά του ανακλητός, ούτω* τό τών 
ήουοκάτων σύστημα, ους ανακλητούς άν τις έλληνίσας, οτι πε- 
παύμένοι της στρατείας επ’ αυτήν αύθις άνεκλήΟησαν, όνομάσειεν. 
Έν δb 55, 24  ό αύτός ιστορικός λέγει* τούτους (τούς ανακλη
τούς) ήρξατο μέν νομίζειν (δ Όκταβιανός ΚαΤσαρ) άφ’ ού τούς 
συστρατευσαμένους τώ πατρι (Ίουλίω Καίσαοι) προς τά όπλα

4 8 8  ΕΠΙΓΡΑΦΛΙ ΛΟΚΙΊΔΟΣ
αυθις έπι τόν ’Αντώνιον άνεκάλεσεν, έτ^ρησε δέ* και εισι και νυν 
(έν τω 3“ μ. Χρ. αιώνι) σύστημα ϊδιον, ράβδους φέροντες, ώσπερ 
οι έκατόνταρχοι.

«Έν τί) νοτιοανατολική γωνία παρά την κόγχην της έκκλη- 
σίας τής Μεταμορφώσεως είναι έντετειχισμένον τμήμα λίθου ενε
πίγραφου έχον τάδε’
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................οδάμωι Λοκ(ρ)ώ(ν τ)ών I ............
. . .¿σφάλεια)γ;κ ;α ί χώραι καί χρημάτ(·σοι. .

. . . . .  .ν ι πόλις καί Φ αρσάλων..........
. . ,η ;0ε.......... 1 α Ιδειήθη τό κοινόν Λοκ^ρών..

5 ...............πάν)των όπόσων κα δέωνταί Δ ε α 6  χ  ω . . . .
...................... αύτοις καί εύεργεταις άναγράφεν ε. . .  .
................. χ'α αύτα δε κα ί τοις αλλοις ΘεσσαλοΓς. Ει δε τ^ις · .
............... ι)α*ατίους στατήρας άποτεισάτω, ένφαινέτ(ω δ ι ...........

9I
. . . . ποτί τά)ν βουλάν καθ’ών και τάς άλλας ένφανας και υπόδικος (έςω

10  .......... αμητιΟτ,δεον αύτόν.

Μικρόν τμήμα λίθου ένεπιγράφου εύρίσκεται έν τή Ελληνική 
σχολή έχον τάδε*

« · α ν . . . .

. . αιων ε ; . . .

. . .ον χρυσώι στ(εφάνωι. .

. . .περί τής άποστολ(ής. . . 
5  . . . .δωρον Ά μ ε ιν ία  καί σ . . 

. . . .  επ' άρετήι κ α ί . . . .

Α πάντων τών λίθων τούτων έκτυπα έπί χάρτου ύποβάλλω ύμιν».
Τών έκτυπων τούτων τό μέν τού μικρού τεμαχίου δεικνύει 

γράμματα τών ρωμ. χρόνων, τό δέ τού μ,ειζονος παλαιότερα. 
Λυπηρόν δέ, δτι τούτο δέν μάς παρέσχε πάσαν τήν έφετήν βοή
θειαν εις άποκατάστασιν έντελή τών σωζομένων στίχων τού άξιο- 
λόγου τούτου ψηφίσματος. ΓΌμως δέ δυναμεθα να βεβαιωσωμεν, 
ίίτι τό τέλος τού ψηφίσματος υπάρχει, διότι μετά τό έν τω 10
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στίχω αντόκ, δ τόπος δλως κενός. Έν δέ τώ 9 στίχω τδ ν του 
ύν δέν είναι τόσον σαφές, διότι εχει έκεΐ ίσως βλάβην τινά δ λ ί
θος. Πιθανδν δέ και νά έλανθάσθη δ χαράξας τδ ν τοϋτο άντί του 
ς, οπεο, αν δέν άπατώμεθα, απαιτείται μάλλον ένταϋθα. Λάθος 
δέ βεβαίως έποίησεν δ χαράκτης §ν έν τούτω τώ λίθω, παραλείψας 
τδ ι του ένφανίας, οπερ όμως έπρόσθεσεν ύστερον άνωθεν του δευ
τέρου ν. Τοϋτο δέ τδ ένφανίας οτι είναι τ ι άνάλογον των παρ’ Ά τ -  
τικοΐς φάσειον και ένδείξεων είναι φανερόν’ των δέ αινιγματωδών 
ένδεκα γραμ.μάτων τοϋ 1 0 ου στίχου τά πρώτα δύο, τδ α και τδ 
μ, δέν είναι άναμφισβητητα.

Νϋνδέ μεταβαίνομεν εις τάς πολλάς έπιγραφάς ττίζ ^¿γόρας9 
ών τδ κείμενον δίδομεν, ώς τδ έξηκριβώσαμεν έκ των ύπ’ δψιν 
ημών έκτυπων, κατόπιν δέ προσθέτομεν τάς τοϋ Σταματάκη 
πληροφορίας περί της θέσεως ταύτης καί εί τι άλλο κρίνομεν ήμεΐς 
άναγκαΤον.

1 .

Θίος.
’Αγαθαρχίδαο άρχονχος Βοιω- 
τΰς, ΙπΙ πόλιος δέ Πουθανγέλω, 
πολεμαρχιδντων Τιμασίωνος 

5 Τιμασιθίω, Πολιουκλείος Μνασί- 
νω, Ξενάρχω Σωκράτιος, γρ*μ- 
μαχίδδοντος Δαμοχαρ(3α- 
ο Πολιουχάριος,
τυ( άπεγράψανθο ¿μ πελτο'ρόρας·

40 Δαμόξενος Τιμασίωνος,
Διωνιουσόδωρος Διωνιουσοδώρω,
Γόργ(ων,) Ά ντικράτιος,
Καλλικλ(3ας Νέρωνος,
Τιμογένεις Τιμογένιος,

15  Πουθίας Νιουμειν(ω,
Ά ρ ιστογίιω ν Εύμείλω,
Σωχέλεις Θιοτίμω,

Ευμ(ε)ιλος Κουδ(αο,
Δάμων Δάμωνος.

2 : 0  ίαναζίω ν Ρανας(ωνος,

Όνάσιμος "Ρρμωνος,
Άρι&τοφάνβις Δικηάρχω.

2.
θ ίο ς . τιούχα άγαθά. Άπολλοδώρω ά'^ρχοντος 
Βοιωτυς, ΙιεΙ δόλιος δε Μ ελανιίχω, πολεμαρ- 
χιδνχων Ε®ρμ'·χω Ρ®ρμιχ/ω ) Καλον(κω Κλισθι- 
νιος, θρασούλλω Άρισχοχράχιος, γραμμαχ(δδον- 

5 χος θρασουλαιδαο Καλλιδάμω, τυί άπεγράψανθο 
¿Ν πελτοφόρας*. Ά ρ ιστίω ν Λ ι λ 8 ι το  ς, 
θιόδωρος Ά γασ(αο, Ε ύ θ ο υ χ ι μ ο -  
ς Ά  μ ι ν ί χ  ω, Δαμόκριχος Κ α-  
φισοδώρω, Κρίχων θράσων(ος,

1 0  Μικρίνας Ραναξ(ωνος, Γόργο-
υλος Πολιουκλίδαο, Χχιρ(ας <Κ- 
αλλ(αο, Έ παμινώ νδας Ραρμ?- 
χω, Τελέσων Μενεκλίδαο.

3.
Θίος.

Άρίστωνος άρχονχος Βοιωχΰς, ΙπΙ πόλιος 
δέ ΆνδΗ Ν ;ωνος, πολεμαρχιδνχων Δάσω- 
νο< Εύμείλω, Λ ( λ ε ι χ ο ς Θάρσωνος, Κ αλλικλί- 

5  δαο Θάρσωνος, γραμματίδδοντος Δ ι- 
ωνιουσοδώρω Γαναζανδρω, χυ( άπεγρα- 
ψανΤο ¿μ πελχοφδρας· Τιμόξενος Καφισο- 
δώρω, 'Ρόδων Ά μινοκλειος, Έπίξενος 
Σχροχίνω, Πολούρειχος Καφ'.σοδώρω, Μνά- 

40 σων Μνάσωνος, Θυναρχος Άμουν(αο,
Ά ρνσ·τ(ας Ά γ ία ο .

4 .
Εύμαρίδαο ά'ρχονχος Βοιωχυς, έπί πόλιος δε Φ ρασαρκΛ..

ο  α  9  Λ

πολεμαρχινχων Διονουσοδώρω Ρνα^ανόρω,
δ

Θιοδώρω Δαμονίκω, Σίμωνος Θ ι^ χ ω , γραμματίδοντος Ξ εν. . . .
τυί άπεγράψανθο· Καπίων Τίμωνος, Καλλίδαμος Φραβιχλίδαο,

5  Ά  μ  * ύ σ ι π π ο ς Καλλιχλίδαο, Λ ’ Αρισχογίτων Πολυμ. . . .
ο ο π

Ευβωλος Ά γείμονος, Δαμοχαρίδας Πολουχάρις, Δαμόξενς Κ αίων- 
Διωνούίίος Κ ηνομάχω ,Έ ρμαίος Έρμαίοχω, Μένχ« Καφιαο-ιίμ»,
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Απολλόδωρο; Μεννίδαο, 
θιόφαντο; Έμπέδωνος,

10  Πτωίων Πτωίωνος.
Θίο;·

Π ο τ ι δ α ί χ ω  αρχοντος Βοιωτυ;, ¿πΐ πόλιο; δ£ 
Μικρίωνος, πολεμαρχιόντων ΚλΙωνος Έ μπέ- 
δωνος, Κάλλα>νο; Κάλλωνος, Άθανοδώρω Φι- 

15  λομειλίδαο, γραμματίΔοντο; θάρσωνο; Α ί λ ε ι-  
τ ο ς ,  τυί άπεγράψανΟο ¿μ πελτοφόρας* Τ ιμασί- 
θιος Πουρ^ίχω, Φιλοκράτει; Κ αλιχάρ ιος, Ά γλά ω ν  Δά
μωνος, Κριτόλαος Ξέν ο ; ,  Εύφάνει; Δαμοκλ(δα(ο,
Πισίων Φίδωνος, Λιούσων Γίργωνος, Φίλων Ά -  

2 0  γασίαο, Καφισίων Ξεννίαο, ΠιθίουΔο; Ραρμίχω.

5.
Θίος.

Καφισίαο
αρχοντος Βοιωτυ;, έπι πό
λιο; δέ Τιμοκρίτω, πολεμαρ- 

5 χιόντων Τιμασίωνο; Τ ιμα- 
σιθίω, Καπίωνο; Τ ίμωνο;, Δ α- 
μοχαρίδαο Πολιουχάριος, γρ
αμματίδδοντο; Δ αματρ ίω  
Φιλοστράτω, τυί άπεγράψαν- 

1 0  Οο Ιμ πελτοφόρας· Πολιουκλίδ- 
α ; Ά γεισ ίππω , Τίμων Εύαρχι- 
δαο, Τίμων Τίμωνο;, 'Ίππων Με- 
νεκράτιο;, Φ ίλιππο; Πολιου- 
κλίδαο, Σωκράτει; Σωκράτιο- 

15  Θιόδωρο; Ί  0 1 ο ύ λ λ  ι ο ς, Μνασί ·
Οιος ΔικΝάρχω, Ρέργων Γ ε ρ- 
γο  ν ί κ ω, 'Αγάσανδρο; Φ (ιν;)ί- 
δαο, Β ρ α χ ο ύ λ λ ε  ι ;  ΦιλοΚάρι- 
ο;, Πουρ^ίας Τίμωνο;, Πού- 

2 0  Οων ΕΙροδώρω.

6.
θίος.

Καφισοτίμ(ώ) αρχοντος Βοιωτυ;, 2πΙ πόλιος δ£
• Πολιουκλίδαο, πολεμαρχιόντων Ραναξάνδρω Διω-

νιουσοδιυρω, ΔαμαγάΟω Μνασίππω, Π ρ ο π π ί δ α ο  
5  Δαμοξενω, γραμματίδδοντο; Μιτίωνο; Ά ριστογί- 

τονος, τυί άπεγ— ράψανθο έμ πελτοφόρας· Δά
μων Διωνιουσοδώρω, Φίλων Φιλοξενώ, Πολιούξε- 
νο; ΜνασιΟίω, Πουθόδωρο; Ά γλάωνος, Πουθό- 
δωρο; Κ λίωνο;, Άριστόκριτος Άρίστωνος, Διω- 

1 0  νιουσιο; Τιμοξόνω.

7.

Θίος.
Κτεισίαο άρχοντο; Βοιωτυ;, *πί πό
λιο; δε Μ υ ρ ί α ο, πολεμαρχιόντων Δαμο- 
νίκω Άριστολάω, Καλλιχάριο; Έ πιτίμω, Ρ α ρ μ ί χ  ω 

5 ΠιΟούλλω, γραμματίδδοντο; Ευμείλω Δά- 
σωνος, τυ ί άπεγράψανΟο ¿μ πελτοφορας*
Καλλίξενο; Άριστοδάμω, Νιουμείνιο; Νιου- 

μεινίο), Άνδροκλεις Ά θανίαο , 'Αριστίων Τιμο- 
κλειος, Δαμάτριο; Ά σώ π ω , Πολιούξενο; Ά μ ο υ-  

1 0  νίαο, Σπίνθαρος ’Αριστίωνος, Κρίτων Ά ριστο- 
γίτονο;, Έ ρμ-αΐο ; Ά θανίαο .

8.
Θίος.

Νικίαο άρχοντο; Βοιωτυ;, έ- 
πί πόλιο; δΐ Θρασουλάω τώ ούστέ- 
ρω, πολεμαρχιόντων Νικασίωνο;

°9
5  . ·να'ρ(χ;)ω, Καλλκλίδαο Θάρσωνος, Πουθγένιο;

Δαμονίκω, γραμματίδδοντο; Εύ;μαθίωνο;
Τιμασιθίω, τυί άπεγράψανΟο ί  ν πελτοφόρας·
*Έ)ρμων Ρέργωνος, Έπικράτεις Δάμωνος, Καπ(£)-
ω)ν Καπίωνο;, ,Αριστίων Ένπεοωνος, Α ρ · ...............

1 0  Θιοτίμω άρχοντο; Βοιωτυ;, επί πόλιο; δε Θρασουλαιδαο,
πολεμαρχιόντων ’ΑμφικλεΓο; 1 ελεσίππω, Δάμωνος Μουκρίνω,
Π ο λ ι ο υ κλείο; Μνασίνω, γραμματίδδοντο; Θυνάρχω Ά μουνίαο, 
τυί άπεγράψανΤο Ιμ πελτοφόρας’ ¿-ενοκλιδα; Τιμωνος, 
Φιλόκριτο; Τ ίμωνο;, Μεγακλει; Κ α λ λ ι τ ί μ ω ,

1 5  Ά μ ο υν ία ; ’Α γ ε ι σ ι λ ά ω .
Μέλισσο; Καλλικλειος, ’Αρίστων Θυμάριος, Έ πιχάρει;

α .
ΊΟιοίλλιος, Μνσίνικο; θιοδώρω, Πουθόδωρο; 'βρμαιώνδαο,
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Έμπέδων Άριστογίτονος, Κράτων’Αντιχράτιος,
Κ λ ή νέτος Ξεννίαο, Δασών Εύμείλω,

2 0  ΦιλοκλιΓς Νικασίωνος, Νικοκλεις Σίμωνος.

9.
Θ(θς.*

Φιλοξενώ ίργοντο^ς 
ΒοιωχΟΙς, ίπ ι πόλιος 
δε Άριστογίτονος,

5  πολεμαρχιόντων
Καλλικλίδαο θαρσωνος, 
θρασούλλω Καλλιδάμω, 
θιοφ<ίνιος Σίμωνος, 
γραμματίδδοντος 

1 0  Πολιουκλείος Μνα- 
σ'νω, τυί άπεγρά- 
ψανθο έμ πελχοφό- 
ρας* Πασίων Οολιου- 
κρίτω, Φνλόξινος Φιλο- 

16  κλιδαο, Ίσμεινίας Ίσμεινίαο  
Τ ρ ό χ c c ς Διωνιουσοδώρω,
Σωσίδαμος Καλλικρ^ίτιος,
’Αρίστων Άμφικλίδαο,

Τιμόκριτος ΚαλλικλιΓος.

ΙΟ1).
Επί παλιός Πίτρωνος, πολεμαρχιόν- 

των Έπαμινώνδαο Ραρμίχω, Φιλοκρίτω 
Γίμωνος, Φιλίππω Κάλλωνος, γραμμα- 
τίδδοντος Τιμασίωνος Θ ε ι σ π ( ω ν ο ς2)

(1) Γαυτης τής Ιπιγραφής δεν φαίνεται νά Ιγρα'φη ποτέ, ώς σημειοί 
ό Σταματάκης, οδτβ ή κανονική ¿ ρχή ? 0 J XI τ '0 τ ^ ος#

(2) Κατά τούτο τδ όνομα πρέπει, νομίζομεν, νά διορθωΟή τδ παρά  
Πλαύτψ Ιν τώ  Έ πιδίκψ γραφόμενον Thesprio, ένθα το ρ ούδένα λόγον 
φαίνεται έ'χον, ήκιστα δδ δυναται νά είναι στοιχειον του βήματος πρία- 
σθαι, ώστε το ονομα νά θεωρηθή κατεσκευασμένον κατά το θέσφατος 
κ. τ. τ. καί νά σημαινη, ώς λέγεται έν τω  λεξικω του Pape-Benseler, 
τον πολλαγόρασον (starken Käufer), ¿λλ ’ είναι τής αύτής ¿(ζης τοίς 
θέσπ ις, θέσπιος, Θεσπιαί, έσχηματισμένον κατά τά Πρωτίων, Δωρίων, 
θεσσαλίων κ. τ . τ. ήδη δ’ ευρηται έν Ιπιγρ. τδ Θ ε ι σπιευς.
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5  τυί ¿πεγράψανΟο έμ πιλτοφορας*
Δαμάτριχος Δαματρίχω, Ά ντ ιγ ίν ε ις  Ευ-

1 1 .
. . ; . . —  άρχοντος Βοιωτυς,
Ιπί πόλιος δε Θαρσωνος, πολεμαρ- 
χι^όντων Δέξωνος Τίμωνος,
............. ος Λ ίλειτος, Έπαμινώνδαο

5   , γραμματίδδοντος Ξενοκλί-
δαο............. )ιος, τυ ί άπεγρα'ψανθο Ιμ πελτο-
φόρα)ς* Ευμειλος Καφισίαο, Ά μ ίνω ν  Π ο-
 αο, Διόδωρος Διοδώρω, Λευκίνας
Α)ε'υ)κ(ναο, ’Αρίστων, Άριστ-οκλείος, Θιό- 

10 ξ,ενο'ς Λ,ουσωνος, Διωνιουσόδωοος Διω- 
νιουσ)οδώρω, Έμπεδυκλεΐς Έ μπε.

12 .
. —  ίρχοντος Βοιω
τυς, ίπ ΐ  πόλιος δ)έ Θιοκρίχω, πολεμαρχιόν-
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* τ ω ν ..................ο)ς Διωνιουσοδώρω,
 Κ)αλλιχάριος, Εύμείλω

β ...........................  γρ)αμματ(δδοντος Κα'λλω-
νος............., τυί) άπεγράψανΟο έμ πελτο-
φόρας ,Έ)παμινώνδαο, Εενοκρά-
τ ε ι ς ...................)σικλεΐς Σωσικλειο;,
......................... κράτιος, Βιόττ ε » ς Με-

10  ............................Λ)ευκ(ναο, Σωκρα-
 ......................... .)όδωρος Πολιο«-

..................... ς Εύνοστίδαο,
 Π)ασίων Πασίωνος#

Περί τής θέσεως, έν ή εύρέθησαν αί άνω 1 2  έπιγραφαί, δίδει δ 

Σταματά*ης τάςέξής πληροφορίας· «Ή Δένδρα, ¡χετύχιον τής έν 
Μαλεσίν-ρ [χονής του άγίου Γεωργίου1), άπέχει τής Τοπόλιας (Κω-

(1) Ό  παλαιός Μελέτιος έν τή  γεωγραφία του, την θέσιν ταύτην άνα- 
φέρων έν σελ. 346  γράφει· «μετόχι του άγ. Γεωργίου τοΰ έν Μαλεσσί- 
να ις, "Αγιος ’Αθανάσιος είς τοΰ Βενδρα έπονομαζόμενον». — Τίς των 
δύο παρήκουσε την έπιτόπιον ονομασίαν προφερομένην δπδ των περι- 
κτιόνω ν; ’Ίσως ούδέτερος- άλλ’ οί μέν παλαιότεροι περιχτίονες άμαθέ- 
στεροι δντες καί τα ¿νόματα προφέροντες ώς τλ παρελαβαν καί οΰδΐν έν



πών) 2  7 ι  ώρας πρός άρκτον. . .Ένταϋθα σώζονται πολλά ερεί
πια αρχαία.... Περί τά ερείπια ύπάρχουσινέξ έρημοκκλήσια ώκοδο- 
μημένα έξ αρχαίων λίθων. Εις τρία τούτων εύρον έντετειχισμένας 
καί έπιγραφάς. Έν τώ μέσω σχεδόν των ερειπίων, τά όποια κα- 
τέχουσιν ου μικράν έκτασιν, υπάρχει λόφος πετριόδης, μετρίως 
ύψούμενος καί άπολήγων πρδς τά άνω εις επίπεδον επιφάνειαν. 
Ό λόφος εις την κορυφήν περιβάλλεται υπό τείχους, ού τό πλεί- 
οτον μέρος έστί κατεστραμμένον καί κεκαλυμμένον υπό θάμνων. 
Είς όλίγα μόνον μέρη σώζεται ωκοδομ.ημένον κατά τον πολυγώ- 
νιον τρόπον. Κατά την μεσημβρινοδυτικήν πλευράν σώζεται μ.έ- 
ρος τοϋ τείχους, εχον έκτασιν περί τά 25 βήματα καί ύψος 3 έως 
4  μέτρα γαλλικά. Έν τή έξωτερική πλευρά τοϋ τείχους τούτου 
εύρον κατά τάς εκεί έρεύνας μου 16  έπιγραφάς έγκεχαραγμένας 
έν τοίς λίθοις, ών τινές μέν άκολουθοϋσι τάς ανωμαλίας τοϋ λίθου 
άνευ προηγουμένης λειάνσεως, τινές δέ είσιν έγκεχαραγμέναι έπί 
προκατειργασμένου έν τω λίθω έμβαδοΰ. Τούτων δέ των έμ,βα- 
δών τινά μέν έχουσι σχήμα τετραγώνου, τινά δέ στήλης πλα
τείας μ,ετ’ άετωματίου Έκ των 16  έπιγραφών δύο είσιν
έντελώς κατεφθαρμέναι, δύο δέ έτεραι κατακαλύπτονται ύπό των 
θάμνων. . . Ενδέχεται μετά τόν καθαρισμόν νά παρουσιασθώσι 
καί ψηφίσματα πολιτικά καί άλλα, άπερ θέλουσι διαφωτίσει π3ρί 
πολλών καί ιδίως προσδιορίσει καί τό όνομα της πόλεως. . . »

Μετά ταΰτα δ Σταματάκης έκφέρει εικασίαν, ότι τά  έρείπια 
ταϋτα είναι ίσως της Ύηττοϋ, τους δέ λόγους αύτοΰ, έξ ών είς 
τοϋτο άγεται, -ημείς παρατρέχοντες ένταϋθα, ώς έποιησαμεν καί 
ανωτέρω έν τοίς περί Όποϋντος, προσθέτομεν έξ ιδίας παρατηρή- 
σεως τών έκτύπων τά έξης. Σχήμα γραμμάτων έχουσι πολλά 
τό τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, τινά δέ ώς φαίνεται καί παλαιοτέρων. 
Ένιαχοΰ δέ, ώς έν τοίς ύπ’ άριθ. 5 καί 8 λίθοις, συνυπάρχουσιν 
όμοϋ παλαιότερα καί νεώτερα σχήματα. 'Ρωμαϊκούς δέ χρόνους

αυτοΐς περιεργαζομενοι ελεγον, πιθανώς- ’ς τοΰ Βένδρα, οΐ δέ νεώτεροι, 
άιροΰ έμαθαν πλειοτερα γράμματα, δέν όκνοΰσι και προς έρεύνας ετυμο
λογικός, και απιστοϋντες εις την ορθότητα τής παραδεδομένης ονομασίας 
την μετίτρεψαν έπι τό Έλληνικώτερον.
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λέγοντες έννοοϋμεν μ,άλλον τους πρό Χριστοΰ. Εις τοϋτο δέ κλι- 
νομεν, διότι ούδέν ίχνος 'Ρωμαϊκών ονομάτων κυρίων βλέπομεν, 
έκ.τός ίσως ένός μόνου έν τώ ύπ’ αρ. 1 λιθω, ενθα έν στιχω 1 3  
άναγινώσκεται τό Νέρωνος. ’Αλλά τοϋτο, εί καί σαφώς δράται 
έν τώ έκτύπω, παρουσιαζόμενον οϋτω μ,όνον μεταξύ έκατοντά- 
δων άλλων καθαρώς Ελληνικών, μάς φαίνεται δυσεξήγητον πράγ
μα, άλλως τε καί διότι δέν είναι έκ τών λεγομένων προωνυμίων 
(Γάϊος, Λεύκιος κτλ.) οΰτε έκ τών όνομ.άτων τών gentium, γε
νεών (Κορνήλιος, ’Ιούλιος, Αιλιος κτλ.), τά  δποϊα πρώτα δη, ώς 
γνωστόν, είσέφρησαν είς την Ελλάδα, άλλά είναι έκ τών τής 
τρίτης τάξεως όνομ.άτων (κάτων, Φλάκκος κτλ.), τών όποιων ή 
εισαγωγή έγένετο, ώς νομίζομεν, πολύ όψιαιτέρα, διότι οί είσ- 
ποιούμενοι είς 'Ρωμ.αϊκήν γενεάν "Ελληνες πολύν χρόνον έτήρουν 
ώς τρίτον όνομ,α το ίδιον έαυτών, οϋτω λ. χ. Αεύκιος Κορνήλιος 
Διογένης. Συντόμ,ως δ’ είπείν ύποπτευόμεθα την γραφήν τοΰ ονό
ματος τούτου, οτι ή έκ σφάλματος προήλθεν άντί Ίέρωνος, ή 
έ'/ει ρίζαν Ελληνικήν έκ τοϋ ναροΰ (νεροϋ) καί τοϋ Νηρέως καί 
τών Νηρήίδων. Ά λ λ ’ άφέντες ταϋτα, ας είπιυμ.έν τινα έτι τών
άναγκαιοτάτων.

Ώς είδαν οί άναγνώσται, τό όνομα τό ίδιον τής πόλεως, ής εί
ναι αί έπιγραφαί, δέν σημειοϋται ούδαμοϋ, άλλά μετά τό όνομα τοϋ 
κοινοϋ άρ/οντος έν Βοιωτοΐς, λέγεται απλώς* έπί πόλιος δέ τοΰ 
δείνα (άρχοντος), ένώ δι’ ήμάς πολύ εύπροσδεκτότερον θά ήτο, 
άν οί συντάκται ήκολούθουν τόν τρόπον, τόν έμφαινόμενον έν 
άλλαις γνωσταίς Βοιωτικών πόλεων έπιγραφαίς, ώς λ. χ. έν τή  
τοϋ Corp. Inscr. Graec. άρ. 15 73 :  Κτεισίαο άρχοντος Βοιω- 
τϋς, Έρ/ομενίοις δέ Καράίχω. Ά λ λ ά  δέν έγένετο τοϋτο, καί 
οϋτω μένομεν έν πολλώ σκότει. Έν τούτοις δύναταί τις τών 
ένασμ,ενιζομένων είς εικοτολογίας να ειπη, οτι έπειδη το ονομα 
τοϋ Μελαντίχου άρχοντος άνεγνώσθη ποτέ έν έπιγραφή τή  ̂Το- 
πόλιας (Κωπών), ίδε C. I. Gr. άρ. 1574, καί τό όνομα τοϋτο 
ώς άργοντος έπί πόλιος άναγινιόσκεται νϋν έν τή υπ ’ άρ. 2  τών 
ήμετέρων, ήμπορεϊ νά ρηθή, ότι ή τοποθεσία Δένδρα μ.ε την ποτε 
πόλιν της άνήκεν είς τάς Κιόπας και δεν άπηρτιζεν ιόιαν πολιτι
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κήν κοινωνίαν. Ά λ λ ’ ήμεϊς εις τά περιεχόμενα έν ταϊς δυσίν έπι- 
γραφαϊς άλλα πολλά ονόματα προσέχοντες, τά δποϊα είναι ολως 
άλλοϊα καί κατά διάφορον πατρωνυμικόν τύπον τά  πλεΐστα1), 
δεν κλίνομεν εις τοιαύτην εικασίαν.

Έν πάσαις ταϊς σήμερον έκδιδομέναις τής Δένδρας έπιγραφαΐς 
μετά το «πολεμαρχιόντων» επονται £ξ ονόματα κατά γενικήν 
πτώσιν. Ό Bockh έν τώ C. I. Gr. δτε έξέδιδε προσομοίουςτινάς 
τής Βοιωτίας έπιγραφάς, έν απορία ών περί του πόσοι ήσαν έν 
ταΐς Βοιωτικαΐς πόλεσιν οί πολέμαρχοι, (διότι τά  παλαιά βιβλία 
σιγώσιν, ώς καί έν άλλοις πολλοΐς)- έξέλαβεν αυτούς εξ, όπωςδή- 
ποτε πείσας έαυτόν. Ά λ λ ’ ό ήμέτερος Α. 'Ραγκαβής, έκδίδων 
έπιγραφάς δύο τού Όρχομενού έντω βιβλίωτου Antiquités hel
léniques, τάς ΰπ’ άρ. 1303 καί 1304, ήδυνήθη έκ τού σαφεστέ- 
ρου αυτών τυπικού νά κατανοήση, δτι τρεις ήσαν οί άναγεγραμ- 
μένοι πολέμαρχοι, έκαστος καί μέ τό όνομα τού πατρός του. 
Αυτό τούτο έπιβεβαιούται νύν καί έκ των ήμετέρων έπιγραφών, 
εί καί αύται δέν έ'χουσιν έκεΐνο τό σαφέστερον τυπικόν των παρά 
'Ραγκαβή, άλλα τό άσαφές τής παρά τω Boeckh. Ά λ λ ’ έδώ 
τό πλήθος των άναγεγραμμένων ανθρώπων έρχεται εις έπικουρίαν 
ήμών" δηλ. τινές των πολεμαρχιόντων, ώς ό έν τή ΰπ’ άρ. 5 
Δαμοχαρίδας Πολιουχάριος είναι προφανώς δ αυτός άνθρωπος τώ  
έν τή ύπ ’ άρ. 1 γραμματεΐ Δαμοχαρίδα Πολιουχάριος. Οϋτω καί 
άλλα τινά ονόματα άνδρών ταυτίζονται βεβαίως μέ άλλα έν ταύ- 
ταις ταϊς πιθανώτατα πολύ πλησιοχρόνοις έπιγραφαΐς.

Έρχόμεθα καί εις τό έν πάσαις ταύταις ταϊς έπιγραφαϊς άνα- 
γινωσκόμενον' τυί άπεγράψανθο έμ πελτοφόρας2). "Οτι τούτο

(1) *0 έν τή τού C .I. Gl'. έπιγραφή πατρωνυμικός τύπος εις ιος εϊνα ι 
περίεργον, οτι υύδε άπαξ απαντά εν ταύταις ταϊς τής Δένδρας, καί διά 
τούτο ίσως δεν αρμόζει να θεωρήται ώς κοινώς συνήθης έν Ουιωτία.

(2) Μόνον άπαξ έν τή  ύπ’ άρ. 4 έπιγρ. παρελεί-ρΟη, κατά λάθος ύπο- 
θέτομεν τού χαράκτου, τό έμ πελτοφόρας. Ε κείνη δε ή επιγραφή έχει 
καί άλλα ουκ ολίγα λάθη, οΐον τό έν στίχ 1 8  Ξένος, άντί βεβαίως Ξ έ- 
νωνος, άλλα δέ γράμματα μονά παραλε.φθέντα, ύστερον ό χαράκτης 
παρατηρήσας τα προΐέΠην.εν άνω έν τοΐς διαστίχοις, καί ούτω καί ημείς 
τα άπ^δώ/.αμεν.

4 9 8  ΕΠΙΓΡΑΦΑ1 ΑΟΚΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. 4 9 9

μεταγραφόμενον εις ’Αττικήν διάλεκτον είναι=οϊδε άπεγρά- 
ψαντο εις πελτοφόρους, δέν πρέπει ν’ άμφιβάλλγ τις. Προσόμοιαι 
φράσεις περί άπογραφής εις τούς στρατιώτας έν Βοιωτικαϊς πό- 
λεσιν είναι πρώτον ή έν C. I. Gr. 1 5 7 4 :  τοίδε άπεγράψαντο 
έν δπλίτας, έπειτα ή παρά 'Ραγκαβή 1305 : τυί πράτον έστρο- 
τεύαθη* τρίτον ήέν C. 1. Gr. 1575: ΡικατιΓέτιες άπεγράψαντο, 
πάσαι αυται ενέχουσαι βεβαίως είδικάς τινας τών στρατευόντων 
διαφοράς, περί ών όμως ήμεΐς δέν έπιχειρούμεν νά εΐπωμέν τι, θέ- 
λοντες μόνον είς τά έν τή φράσει ιδια τής Αίολ.ικής διαλέκτου νά 
κάμωμεν δύο τρεϊς παρατηρήσεις. Τό τυί (ή τυί), όπερ έν πάσαις 
ταϊς ήμετέραις έπιγραφαϊς άναλλοιώτως φέρεται, έγνώσθη πρώ
τον ισως έκ τών δύο παρά τώ 'Ραγκαβή έπιγραφών 1305 καί 
1306, και όμως μετά 18 έτη από τής έν Άθήναις έκδόσεως τών 
Antiquités helléniques δέν μετέβη εις τάς γραμμ,ατικάς τής 
Ελληνικής, τάς έκδιδομένας έν Εύρώπνι καί περιεχούσας έκτενώς 
τά διαλεκτικά, λείπει λ. χ. έν τή άλλως περιεκτικωτάτν) γραμ
ματική τού Kühner, τή έκδοθείσγ τφ  1869, ένθα μόνον τό τύ  
κεΐται, ληφθέν τούτο πιθανώς έκ τής έν τώ C. 1. Gr. ύπ’ άρ. 
1583 έπιγραφής. Τό άπεγράψανθο (δ μόνον δίς έν ταϊς σήμερον 
έκδιδομέναις έπιγραφαΐς ευρηται καί κατά τόν κοινόν τύπον: ντο,) 
ωσαύτως λείπει έν τή τού Kühner βίβλω, εί καί έξεδόθη έντοΐς 
Anliq. hei. τού 'Ραγκαβή έν τή  ύπ’ άρ. 898 Όρχομενία έπι- 
γραφή τό ομοιον συνεβάλ.ον^ο. Τό δέ έμ. πελτοφόρας πρώτον, 
όσον ήξεύρω, έτυπώθηόρθώς πρό ικανών έτώνκεφαλαίοις γράμμα- 
σιν έν τή συλλογή τών έπιγραφών τού Lebas, Voyage en 
Grèce et en Asie mineure, Inscriptions, Sect. I, Bœotie, 
άρ. 600, εί δέ καί κατενοήθη όρθώς υπό τού έκδοτου, άδηλον 
έμοί, διότι δ άνήρ δέν έπρόφθασε νά έκδώσγ καί τό μικρογράμ- 
ματον κείμ,ενον καί τάς σημειώσεις του. Πρότερον δέ, ήτοι πρό 
30 έτών, έτυπώθη ή αυτή έπιγραφή ύπό Πιττάκη έν Έφ. Άρχ. 
άρ. 802 , είτα δέ καί ύπό 'Ραγκαβή ύπ’ άρ. 1315, άλλ’ έσφαλ- 
μένως : Ρ Ε Α Τ Ο Φ ΙΛ ΙΑ ί, καί έπομένως δέν έξηγήθη όρθώς. Νύν 
δέ βεβαιουται ή όρθη γραφή τ*?,ς λέξεως άδιστάκτως, καί βεβαιου- 
«λέν/ΐ διορθοί καί την παρά τε τώ Bueckh 15 7 4 . καί τώ» 1 V · * %
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Πιττάκν] 801 έσφαλμένην άνάγνωσιν άλλης επιγραφής : έν δπλί- 
Taiçf και είχε μεν δ λιθογραφικός πίναξ του Πιττάκη κεφαλαίοις 
γράμμασιν όρθώς το O PAIT AC, αλλά οόδ’ αυτός οΰδ’ άλλος 
τις έπίστευε τότε εύκολα έν τοΐς τοιούτοις τους λίθους και τους 
αντιγράφεις τιυν. Τά καί ολίγον έκρυθμα των παλαιών κειμένων 
εύθυς διωρθοΰντο έξ εικασίας παρά των φιλολόγων, και δη κατά 
τό κανονικώτερον σχήμα της κοινής 'Ελληνικής. Ουτω λοιπόν διωρ· 
θώθη τότε καί τό έν δπλίπιο του λίθου εις έν δπλίταις, εΐ και πρό 
αιώνων γνωστόν ητο τό «δεϋτ’ έν χορόν» καί άλλα ομοια του 
Πινδάρου. νΕτι υπομιμ-νησκω, δτι ή αιτιατική πληθ. πελτοφο- 
ρας, υποθέτει φυσικω τω λόγω καί ονομαστικήν ενικήν ό πελτο- 
φόρας, κατά τό σαμφόρας δηλ. καί εί τ ι δμοιον, αυτη δέ ή μορφή 
τής λέξεως, δ πελτοφόρας, δέν είναι τεθησαυρισμένη είσέτι έν 
τοΐς ΈλληνικοΤς λεξικοΐς ουδ’ έν αυτω τω του Ένρίκου Στεφά
νου θησαυρώ, ώς.ούδέ τόσαι άλλαι έξ έπιγραφών γνωσθεΐσαι λέ
ξεις κατά τάς τελευταίας τέσσαρας δεκαετηρίδας.

Τώρα πρός έπικύρωσιν πλείονα των ανωτέρω καινοφανών της 
Αΐολίδος διαλέκτου, έκδίδομεν τέσσαρας έ'τι δρ.οίας έπιγραφάς έκ 
Κωπών (ϊοπόλιας) της Βοιωτίας, έγκεχαραγμένας έπί ενός καί 
του αυτοΰ λίθου, ών έκτυπον έλάβομεν παρά του αυτοϋ Σταμα- 
τάκη, οστις λέγει, οτι δ λίθος δ έχων αύτάς κατά τέσσαρας σε
λίδας ήτοι στήλας παραλλήλους, είναι ένωκοδομημένος έν τή εκ
κλησία της Παναγίας, μέλας τό χρώμα, μήκους 0,95, καί υψους 
0,58. Τά έπ’ αυτοϋ γράμματα είναι όχι μόνον έφθαρμένα ένιαχοϋ, 
άλλ’, ως φαίνεται έκ του έκτυπου, συμμιγνύονται καί μέ όχι όλίγα 
λείψανα άλλης έπιγραφης, προκεχαραγμένης έπί της αυτής έπι- 
φανείας, καί διά τοϋτο άποβαίνουσι δυσαναγνωστότερα. "Οθεν τό 
τό έξης ημών κείμενον άς μή θειορηθ/, κατά πάντα αναμάρτηταν"
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τό Άθήναιον, διανύσαν τό πρώτον zijc ζωης αύτοϋ 
έτος καί είςερχόμενον εις ζό δεύτερον, έχφράζει ζή>- εαυτού 
εύγνωμοσύνην χαζά πρώτον εις ζην ζοϋ Πανεπιστημίου 
ΣύγχΛηζον διά ζην χορηγηθεΐσαν αύζω χρηματικήν βοή
θειαν, ής άνευ άδύναζον ήζο νά έζέΛθη εις φώς, ή και civ 
¿Ρήρχεζο, ήθεΛε μεζ ον ποΛυ διακοπή, οπως και ποΛΛά αΛΛα 
όμοιας (ρύσεως περιοδικά, μή δυνηθένζα νά συνζηρηθώσιν 
άπό ζών ιδίων συνδρομητών, καθόζι παρ ήμΐν όΛίγοι οΐ 
άναγνώσζαι βιδΛίων, χαί έτι όΛιγώζεροι οί θέΛονζες εκ ζών 
ήμετέρων πΛουσίων νά δίδωσι χρημαζιχήν συνδρομήν είς 
συνζήρησιν ζοιούζων περιοδικών συγγραμμάζων.

Λεύζερον δέ χάριζας ποΛΛάς γινώσχει χαί έχείνοις ζών 
ήμετέρων Λογιών, δσοι ευθύς έν άρχή ¿χορήγησαν αύζω ζην 
διά γραφίδος σύμπραζιν ζων. Τοσονζω δέ μάΛΛον νομίζει 
δίκαιον νά εύχαρισζήση χαί ζούζους διά ζην προθυμίαν ζων, 
δσω είναι άΛηθές δζι έν ώ υπάρχει παρ’ ήμΐν αφθονία 
χριζών, χαί μάΛισζα ανσζηρών, πανζός έπισζημονιχοϋ συγ
γράμματος, ούδόΛως Λαμδανόνζων ύπ óifnv ζάς περισζά- 
σεις, άΛΧ εύκο.ΐώζαζα (Υποφαινομένων άν μ ή εϋρωσι σύμ
μετρα πρός ζον πήχύν ζων αυτά, Λογιών ζούνανζίον ιιν- 
δρών, άρεσχομένων είς ζά παρόντα, ζηζούντωνδέ ζά βεΛζίω, 
χαί χάριν αύζών δση δύναμις έργαζομένων, υπάρχει σπάνις 
ού μικρά, ϊνα μή εϊπωμεν εΛΛειχβις.

'Επί zfj έΛπίδι δτι χαί κατά τό ήδη ¿ερχόμενον δεύτερον 
έτος θέΛει έχει το Αθήναιον την συνδρομήν ζής ακαδη
μαϊκής ΣυγκΛήζου καί ζήν σύμπραζιν πΛειοζέρων Λογιών, 
προβαίνει χαίπάΛιν είς ζό δημόσιον μετά ζής αύζής μεθ' ής 
ήρζατο συσζοΛής χαί μετριότητας, ονζε ποΛΛά ουτε μεγάΛα
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έπαγγεΛΛόμενον ζοΐς αύτοϋ άναγνώσζαις. Κρίνει 'δμως 
άναγχαΐον πρός έπίζευζιν ζής δυνατής παρ’ ήμΐν προα
γωγής χαί ζεΛειόζηζός του νά έπιχαΛεσθή ύπέρ αύτοϋ χαί 
πόιΛιν ού μόνον ζήν σύμπραζιν τών ήμετέρων Λογιών, 
άΛΛά χαί ζήν χρηματικήν συνδρομήν εκείνων, δσοι έπι- 
δοχι^ικίζουσι ζήν έν ζω προΛόγω τοΰ τόμου τούτου δηΛω- 
ϋεΐσαν πρόθεσιν ζώνπροκαΛεσάνζων ζήν έκδοσιν αύτοϋ. Ού- 
ζοι, ούδόΛως άποδΛέιβανζες είς ίδιαν ύΛιχήν ώφέΛειαν, ένό
μισαν άναγκαίαν ζήν νπαρζιν ζοϋ περιοδικού τούτου ώς 
κέντρου διανοητικής συνενζεύζεως ζών ίμιεζέρων Λογιών, 
συνάμα δέ χαί ώς έΛαζηρίου αύζών είς ζοιαύζας συγγραφάς, 
ίιφ ων δυνατόν νά προέΛθη χαί ζι χαΛόν ύπέρ ζής νεαράς 
ήμών φιΛοΛογίας· Τό χαΛόν δέ ζοΰτο έπιζυγχάνεζαι κατ'αυ
τούς ούχί διά μεΛεζών μόνον μηδέν παραγουσών πρόςάπό- 
Λαυσιν ζοϋ κοινού, ούδέ δι έπιχρίσεων ών πρόθεσις είναι 
ή άποδοχιμασία παντός μέτριου ή χαί μή έντεΛοΰς έν πά- 
σιν, άΛΛά διά τής συμπρόιζεως πάντων έχείνων, δσοι δύ- 
νανται καί προθυμίαν εχουσι νά συντεΛέαωσιν είς τόν άρ
χόμενον ήδη έπιστημονιχόν ήμών βίον.

Τό ’Αθήναιον, όπως άποζεΛεσ/ιατικώτερον παροζρύνη 
ζούς τεΛευταίους τούτους χαί προθυμότερους χαταστήση είς 
ζήν ύπέρ τοΰ χαΛοΰ τούτου έπίζευζιν, έχει Ανάγκην χρημά
των, ϊνα δίδη χαί άμοιδήν τινα είς ζούς γράφοντας άρθρα' 
διότι, ώς δυστυχώς έχουσι ζά παρ’ ήμΐν, οί πΛεΐσζοι ζών 
περί ζά γράμματα άσχοΛουμένων άπ' αύζών τούτων άναμέ- 
νουσι νά ζήσωσιν ύπέρ ών χαί έργάζονται. Όπόσον δέ γΛί- 
σχροι είσίν οί ύπό ζής Κυδερνήσεως διδόμενοι μισθοί, γνω 
στόν πάσι. Γνωστόν έτι δτι καί οί αΛΛοι άπό συγγραφών 
επιστημονικών πόροι τών ήμετέρων συγγραφέων έΛάχιστοι. 
Λιό τών δυναμένων συγγράφειν οίμέν εύποροϋντες προςφέ- 
ρουσι δωρεάν ζάς δαπάναις ίδίαις έκδοθείσας συγγραφάς 
των ζοΐς θέΛουσι ν  άναγνώσωσιν αύζάς, οί δέ άποροι ού
δόΛως έχδίδονσιν είς φώς χαί δ,τι άν συγγράψωσιν.

Οσοι Λοιπόν φίΛοι τών γραμμάτων ΘέΛουσι νά έΛθωσιν



είς έπιχουρίαν του 'Αθηναίου πρός τοιουτον έθνιχόν σκοπόν, 
παραχαΛοϋνται rá  έγγραψώσι συνδρομηταί, δίδοντες την 
έαυτών συνδρομήν εις τους έπιτρύπους του ’Αθηναίου, 
παρ' ών δύνανται νά Λάδωσιν, i) άμέσως παρά της διευθύν
σεις  αύτοΰ, χαΐ τά ηδη έχδοθέντα του α έτους τεύχη άντί 
δραχμών δώδεκα, δσον έν άρχη ώρίσθη ή τού περιοδικοΰ 
τούτου έτησία συνδρομή, εις ην προςτίθενται χαΐ τά ταχυ
δρομικά τέ.Ιη διά τούς έκτος τών ’Λθηνών συνδ{ ομητάς.

Π άπες δέ οί μέχρι τοϋδε μη συμπράθαντες είς την εκ ■ 
δοσιν του ’Αθηναίου Λόγιοι, είς ο'ύς ή διεύθυνσις é'jtetnjre 
τά μέχρι τοϋδε έχδοθέντα τεύχη τούτου, παραχαΛοϋνται νά 
δηΛώσωσιν, αν του Λοιποΰ ΘέΛωσι νά χορηγέ/σωσι συμθο- 
Λέ\ν τινα είς το περιοδικόν τοϋτο, ϊνα έζακοΛουθη ταχτικώς 
ή είς αυτούς άποστο.Ιη τούτου' αν όμως δέν ΘέΛωσι, παρα- 
χαΛοϋνται η νά έπιστρέψωσι τά σταΛέντα αυτοίς τεύχη, ?) 
νά δηΛώσωσιν δτι έγγράρρονται εις τούς χρηματικώς συντε- 
Λοΰντας συνδρομητάς τοϋ ’Αθηναίου, ιίΛΛως θέΛει παύσεί 
είς τό έζης ή είς αυτούς άποστοΛη τούτου.

Έ ν Άθήναις τη 30 άπριΛίου έ8Ί3.
Ή προσωρινή διεύθυνσις του ’ Αθηναίου 

ΣΤ. Α. ΚΟΤΜΑΝΟΓΔΗΣ, ΕΓΘ. ΚΛΣΤΟΡΧΗΣ.

5 0 4  ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

ΜετεωροΛογικαί παρατηρήσεις κοινοποιηθείσαι 

έκ τοϋ αστεροσκοπείου Αθηνών.

1 8 7 3 .  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς .

Βαρομετρική θλίψις.

Μέσον 75 3 ,92 .
Μέγιστον 7 6 4 ,5 8  (τή 20ή).
’Ελάχιστον 7 3 9 ,3 7  (τή 12ή).

Θερμοκρασία.

Μέσον 10 , 36  έκ.
Μέγιστον 19 , 3 (τή26νι).
’Ελάχιστον 0, 8 (τή 17ν)).

Ποσόν τού καταπεσόντος ύδατος 37 ,55  χμ. 
ΊΙμέραι βροχής 8, ομίχλης 6, νιφάδων χιόνος 3. 
Έμέραι άστραπών 2, βροντών (μεμακρυσμένων) 1. 
Έπικρατήσαντες ά'νεμοι ΝΑ και ΒΑ.

1 8  7 3 . Μ ά ρ τ ι ο ς .

Βαρομετρική θλίψις.

Μέσον 7 5 0 ,9 4 .
Μέγιστον 7 5 8 ,4 3  (τή 17ή).
’Ελάχιστον 7 4 0 ,3 7  (τή 1η).

Θερμοκρασία.

Μέσον 13,01  έκ.
Μέγιστον 2 2 ,2  (τή 23·/)).
’Ελάχιστον 5,7 (τή 31*/)).

Ποσόν τού ΰδατος 51 , 32  χμ.
ΊΙμέραι βροχής 9, ομίχλης 4.
ΊΙμέραι άστραπών 1, ϊριδος 1.
Έπικρατήσαντες άνεμοι ΒΑ καί ΝΑ.



5 0 6  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

1 8 7 3. ’Α π ρ ί λ ι ο ς .

Ιίαρομίτρικτ, θλίψ'.ς.

Μέσον 750 ,84 .
Μέγιστον 7 5 7 ,7 1  (τή 10η). 
Έ λάχ ιστον 742 ,83  (τή  24υι).

Θερμοκρα r.ct.

Μέσον 16, 13.
Μέγιστον 25 , 6 (τή 25νι).
Έ λάχιστον 6, 5 (τνί 3).

Ποσόν τοϋ καταπεσόντος ίίδατος 1 7 , 16  χμ . 

Ημέραι βροχής 0-
'Ημέραι αστραπών 1, βροντών 1, ίριδος 1. 
Έπικραττ,σας άνεμος ΝΑ.

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α .

’Εν σιλ. 94 οτίχ. 5  αντί αΰτω οιόρΟου αύτβ
Ρ 1 9 1 Ρ 1 Ρ 18 5 7 Ρ 18 0 7
Ρ 20 6 Ρ 1 0 Ρ νομίσοιε » νομίσειε
> 2 1 1 Ρ 24 » Ή?ο5. I. 27 Ρ Έροδ. II.4
Ρ 233 Ρ 14 Ρ βασιλείας του 

προκατοχου του 
Σ ευ ήχου Ρ βασιλείας αυτού

» 2 8 9 Ρ 13 D ΙπΙ περάτων Ρ εως περάτων
» 299 Ρ 2 Ρ έντός βράχων Ρ Ιντος πέτρας
Ρ 30 3 Ρ 31 Ρ σημαίνει ετι Ρ σημαίνει και νυν ετι
Ρ 30 5 Ρ 2 5 Ρ (II, 09) » (II, 8 6 )
» 30 6 Ρ 18 Ρ πετρίνης Ρ Ικ πέτρας άκρο τόμου
Ρ 358 Ρ 7 αποποιείται 1) αντιποιείται
Ρ 391 Ρ 4 Ρ μετα τό «γνωςαΐςο προςτεθήτω απροςωνυ- 

μίαις»
Ρ Ρ » 2 1 Ρ κτητικής διόρΟου κτητικώς

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΝ ΓΩ Α' ΤΟΜΩ Τ Ο Ϊ  ΑΘΗΝΑΙΟΙ’ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.
Σελ.

Π ρ ό λ ο γ ο ς ............................................................................  λ '

Ά τ τ ικ α ι  έπ ιγραφαι ανέκδοτοι Οπό Στ. Α. Κουμανούδη,
καΟτ,γν,του έν τώ  Π ανεπιστνιμ ιω .................................  1 , 1 6 4

Περί τω ν Οικονομικών τω ν Ε λλήνω ν υπό Ευθ. Καστόρχη,
καθηγητου έν τώ  Π ανεπιστήμιο)................................... 19

Περί τής κ α τά  διαφόρους τόπους κα ι χρόνους κ α τα σ τά -  

σεως τής γυναικός υπό Ν. I. Σαριπόλου, καθηγητου έν 

τ ώ  Π α ν ε π ισ τη μ ίω ....................   5 3 , 1 3 0• I ■ ’
Σφραγίς Πόθου του ’Αργυρού υπό Π. Λ άμπρου...............  70
ΙΙερι χρω μάτω ν υπό Δ. Κοκκίδου, ύφηγητού έν τω  Πανε

π ιστή μ ιο ) . ..........................................................  7 4 , 1 2 3'4 · '
Έ ςήγησις περί τω ν Ά θήνησ ιν α γω ν ισ μ ά τω ν ..................  84
Μ ετεωοολογικαι παρατηρήσεις του ’Αστεροσκοπείου Α θ η 

νών ......................    92 , 2 5 8 , 403 , 505
Περί του ποιου τω ν ουρανίων σω μάτω ν καί ιδίως του ήλιου  

υπό fIlp. Μ ητσοπούλου, καθηγητου έν τώ  Π ανεπιστή
μιο) ...........................................................................................  93

’Α νέκδοτα νομ ίσματα , κοπέντα εις Πέραν υπό τω ν Γε-
νουηνσίων υπό Π. Λ άμπρου...............................................  1 1 3

’Εκ τώ ν περί λατρείας του θείου καθ’ 'Έλληνας υπό Ευθ.
Κ αστό ρχ η .....................    139

Κ άτοπ τρα  ανέκδοτα δύο υπό Κ. Δ. Μ υλωνά, καθηγητου
έν τώ  Α '  Γυμνασίω  ’Α θηνώ ν...............................................  173

Περί θρησκευτικής παιδείας υπό Ζήκου 'Ρώση, καθηγητου
έν τ ή  "Ριζαρείω ’Ε κκλησιαστική Σ χ ο λ ή ............................  1 7 7

Ί \  περί Θεού δ ιδασκαλία  κ α τά  Φίλουνα τον ’Ιουδαίον υπό
Π. Π αυλίδου, καθηγητου έν τώ  Π ανεπιστηαίω . . . 1 91 ,  328  

Ά ρχα ιολογικα ί έν Α ίγ ύ π τω  άνασκαφαί καί αποκαλύψεις
υπό Τ. Δ. Νερούτσου, ιατρού έν Α ίγ ύ π τ ω . 2 0 7 , 2 8 0 , 345*) 

Τà κα τά  την ΛΓ' Πρυτανείαν τού Π ανεπιστημίου υπό Ευθ.
Κ α σ τό ρ χ η .........................    2 3 7 , 3 6 3



Σελ.

•Επιγραφαί Σπάρτης ανέκδοτοι υπό Στ. Α. Κουμανούδη 2 5 3
Περί τοΰ Ά,Οηνησι Αιονυσιακοΰ θεάτρου υπό Θ. Βενιζέλου,

καθηγητοΰ έν τνί ΓΡιζαρειω ’Εκκλησιαστική Σχολή · . . 2G1
Περί της παρά τοΐς άρχαίοις 'Έλλησιν αγωγής υπό Α.

ΣπαΟάκη, καθηγητοΰ αυτόθι..........................   3 1 5
Βιβλιοκρισία περί των απορρήτων Ίσοκράτους κατά Κυ

πριανόν υπό Ν. Πετρη, γυμνασιάρχου Καλαμών. .  . 35 3
ΈπανόρΟωσις Ημαρτημένης άναγνώσεως ελληνικού χειρο

γράφου υπό Στ. Κρίνου........................ .......................  3 GO
Άπόδειξις τοΰ Ε' αιτήματος τοΰ Ευκλείδου υπό X. Βά-

φα, γυμνασιάρχου έν τω Β' Γυμνασίω ’Αθηνών  38 3
Ερμηνεία λέξεων καινοφανών υπό Π. Λ. Κομνηνοΰ, καθη

γητοΰ έν τώ  Γυμνασίω Καλαμών................................... 3 9 0
i  '  ι i  I  i

’Αρχαιολογία! ειδήσεις καί επιγραφαί ’Αττικής ανέκδο
τοί ύττό Στ. Λ. Κουμανούδη................................................. 3 9 5

Επιστολή ανέκδοτος του αυτοκράτορος Δούκα Βατάτση
προς τον Πάπαν Γρηγόριον υπό I. Σακελλίωνος  3G9*)

νΕλεγχος της υπό τού Κ. X. Βάφα άποδείξεως τού Ε' 
αιτήματος τού Ευκλείδου υπό Β. Aájccovoc, καθηγητοΰ
έν τω Π ανεπιστημίω ............................................................. 378*)

Ιίερι τού αρχαίου έλληνικού ναού, ώς χώρου τ*̂ ς τού θείου
λατρείας υπό ΕυΟ. Καστόρχη.  ................................  384*)

Κριτικά και ερμηνευτικά υπό ’Ico. Πανταζίδου, καΟηγη-
τού έν τω  Α' Γυμνασίω Α θ η νώ ν ...................................... 4 0 1 Λ)

’Επιγραφαί Αοκρίδος και Βοιοοτίας ανέκδοτοι υπό Στ. Λ.
Ινουμανούδη.................................................................  4 2 2 Λ)

’Επίλογος εις τον α' τόμον τού Αθηναίου των διευθυνόν-
τ(ον αυτό Στ. Α. Κουμανούδη και ΕυΟ. Καστόρχη . . .  50 4

Παροράματα.................................................................................... 50 G
Πίνας των περιεχομένων 507

*) 01 αριθμοί άπο του 3 3 5  /.. έ. Ιτυπο^Οησαν ές απροσεξίας του τυ 
πογράφου έσφαλμένως αντί των 40 5 , 4 0 6  χαί έςής.

5 0 8  ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ Α ' ΤΟΜΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Τ - 'J. « ύ χ .  Γ .'
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ΤΟΜΟΥ B' ΤΕΥΧΟΣ A'.
s τοϋ μηνός Μαΐου και ’Ιουνίου.

5 AGHNHSIN.
• |

^  ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε Ρ Μ Ο Υ .

^  ξ  -αρά την όδον Μουσών, άριθ. 2 .

1 8 7 3 .
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ΤΟΜΟΥ Β' ΤΕΥΧΟΣ Α\

του μηνός Μαιου καί Ιουνίου.

Α Θ ΗΝΗ ίΙ Ν,

ΕΚ TOT ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ Ε Ρ Μ Ο Τ .

παρά την οδον Μουσών, άριθ. 2 . ,.

1 8 7 3 .
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Σ Γ Μ Π Ρ Α  3 ΕΙ

ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

ΤΟΜΟΥ Β ΤΕΥΧΟΣ Α\
του μηνός Μχίου καί ’Ιουνίου

ΑΘΗΝΗ£Ι Ν

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΜΟΤ

τ;«ρ& όδον Μουσών, άριθ. 2
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