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Τήν δημοσίευσιν τής εξής π;ρί Πρυτανείων κλ. δ ατριβής έπέ- 
τρεψεν ήμΐν χάρε» τής ώφελείας τών αναγνωστών τής έφ. 
τών Μαθητών ό κράτυτος έν τοΐς παρ’ ήμΐν φιλολόγοις γη
ραιός Άσώπιος- άποτελει δέ αυτή τήν κυρίαν ύπόθεσιν τής 
έκφωνηθείσης ύπ’ αύτοϋ ομιλίας, δτε άποδειχθείς 11ρύτα<ις 
τοΰ Πανεπιστημίου "Οθωνος παρέλαβε τήν αρχήν παρά τοϋ 
προκατόχου αύτοΰ. Τό ονομα τού γράψαντος παρέχει , άποχρώ- 
σαν καί αύτοτελή βεβαίωπν δτι ή ύπόθεσις αΰτη έξηρευνήθη 
καί έξετέθη, εί καί διά βραχέων, μετά τής ακρίβειας εκείνης, 
ήτις έπικρατεϊ πανταχοΰ τών σοφών συγγραμμάτων τού πο
λυμαθούς καί σεβασμίου διδασκάλου Κυρίου Κ. 
Άσωπ,,ίου.

* Πεοι Ιΐρυταυΐίας κα'ί Ι1^ϋταν£ΐω>.

Εί μέν όχι άρχαιότεροι, είναι τούλάχιστον γνωστότεροι οί 
παρ’ Άθηναιοις Πρυτάνεις, πεντήκοντα τόν αριθμόν, οϊτινες 
συνεκρότουν/ τό δέκατον μέρος τής Βουλής, είς δέκα μερίδας 
διαιρούμενης, άνά πεντήκοντα κατά φυλήν. Οί πεντήκοντα οΰ- 
τοι, έχοντες δέκα προέδρους, καί ένα έξ αύτών επιστά
την διώκουν τά τής βουλής καί δ’εύθυναν τά τής έκκλησίας 
τοΰ δήμου, έχρημάτιζαν.

Καί τό μέν όλον τών Πρυτάνεων ήρχεν ημέρας τριάκοντα 
πέντε, οί. δέ πρόεδροι, είς πέντε δεκάδας διαιρούμενοι, προέ
δρευαν ανά ήμέρας έπτά, καί μίαν μόνην ήμέραν ήρχεν ό έπι- 
στάτης, έχων τήν έξουσίαν τοϋ έπιψηφίζειν, καί κρατών, κατά 
τήν ήμέραν έκείνην, τάς κλείδας τοΰ έν άκροπόλει ταμείου· ώ
στε, επειδή, δέκα όντες πρόεδροι, μόνον έπτά ήμέρας προέ
δρευαν, προχωρουντες έπειτα είς τήν άλλην δεκάδα, άνά έκά
στην δέ τούτων εις έξ αύτών έγίνετο επιστάτης, φανερόν δτι 
μόνον οί έπτά έκ τών δέκα ήτον δυνατόν νά γένωσιν έπιστάται, 
άναγκαίως άπολαγχανόντων τών τριών κατ’ έκείνην τήν περί
οδον. Διά τήν μεγαλην δέ ίσχύν ό κατά τήν ήμέραν επιστάτης 
ώνομάζετο όχι μόνον μέ τό γενικόν όνομα π ρόεδ ρος (4ίσχ. 
κατά Κτησιφ. Πλούταρχος Άριστείδ. 3), άλλά καί μέ τό έτι 
γενικώτερον κατ’ εξοχήν Πρύτανις· ούτως ό Νικίας, προ- 
σκαλών αύτόν νά έπιψηφίση,τόν άποκαλεΐ Π ρ ύ τ α ν ι ν (Θουκ. 
ς·'· 14).

Ή έν τή βουλή τριακονθήμερος αΰτη άρχή τών πεντήκοντα 
εκαλείτο Πρυτανεία, έκ περιόδου περιερχομένη και είς τάς 
λοιπάς έννέα μερίδας, αΐτινες συνεκρότουν τήν βουλήν τών πεν- 
τακοσίων, έως ου, δεκάκις περιτελλομένων τών 35 ήμερων, 
παρήρχοντο ήμέραι τριακόσια! πεντήκοντα. ’Επειδή δέ τό μέν 
κοινόν σεληνιακόν έτος τών ’Αθηναίων συνίστατο έκ τριακο- 
σίων πεντήκοντα τεσσάρων ήμερων, αί τέσσαρες πλεονάζουσαι 
προσετίθεντο είς τάς πρώτας ή τελευταίας τέσσαρας Πρυτα
νείας, αί όποΐαι διά τούτο έγίνοντο τριάκοντα εξ ήμερων έπί 
δέ τοΰ έμβολίμου έτους, έκ τριαζοσίων όγδοήκοντα τεσσάρων 
ήμερων συνισταμένου, αί μέν άλλαι Πρυτανεϊαι ήσαν τριάκοντα 
οκτώ, αί δέ τέσσαρες, πρώται ή τελευταϊαι, τριάκοντα έννέα 
ήμερών (ιδε Fr. Schdman deCamitiis Athenieusinm).

Πρός αποφυγήν δέ τυχόν ένδεχομένων καταχρήσεων οί δέκα 
πρόεδροι τής πρυτανευούσης φυλής έπετηροΰντο υπό έννέα άλ
λων προέδρων έκ τών λοιπών έννέα φυλών λαμβανομ-ένων, καί 
ίδιον έχόντων επιστάτην. Καί ούτως ήσαν έν τή Βουλή, ώς 
καί έν τή έκκλησία τοΰ δήμου, πρόεδροι ομόφυλοι καί πρόεδροι 
ετερόφυλοι (1).

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον διεσώζετο άπαράβλαπτον τό δήμο-

κρατικόν στοιχεΐον, καθ’ δ πάντες οί πολΐται άπέλαυαν τά ίσα 
δικαιώματα, έκαστος ήρχετο καί ήρχεν έναλλάξ, καί, ώς εΐχ.--ν 
ικανότητος μέτρον, έγυμνάζετο ε’ς την διαχείρισιν τών πραγ
μάτων.

Ητον δέ καί αύτή ή βουλή στοιχεΐον δημοκρατικόν καί όχι 
αριστοκρατικόν, διότι δ.ν συνεκροτειτο εξ άνδρών άπό γενετής 
έχοντων ιδιαίτερα προνόμια, και οϊκοθεν μέρος ολοκληρωτικόν 
τής έξουσίας άποτελούντων, ώς ήσαν οί Πατρίκιοι τής 'Ρώμης, 
καί ώς είναι οί 'Ομότιμοι τής Μεγάλης Βρεταννίας. ολλ’ ήτον 
(ορισμένος αριθμός πολιτών, έκ τοϋ όλου δήμου κατ’ έτος άπο- 
κληρούμενος καί πάλιν εις τόν δήμον διαλυόμενος, τόσην μόνον 
έξουσίαν εχων, όσην ό έκ τοΰ δήμου πάντοτε πηγάζων νομος 
έπέτρεπεν αύτώ (I).

Καί καθώς, έξαφουμένου τοΰ ύ..ό του νόμου όριζομένου μι
κρού κύκλου, ούδέν προβούλευμα τής βουλής δέν ίσχυε, πριν, 
ύπό τοΰ δήμου έγχριθέν, γίνη ψήφισμα, ούτως ήτο παράνομον 
νά έκδοθή παρά τοϋ δήμου ψήφισμα, άπροβούλευτον. ΌΟεν ό 
Δημοσθένης του ίου ένεκα κατηγόρησε τόν Άνδροτίωνα ότι, ένω 
ή έξελθοΰσα βουλή δέν κατεσκεύασε τάς ύπό τ-ύ νόμου όριζο- 
μένας τριήρεις, έγρα’ε νά τή δοθή στέφανος, καί τοΰτο χωρίς 
προβουλεύματος (2).

Οί πεντήκοντα Πρύτανεις μετά τών αναγκαίων ύπηρετών έ- 
τρέφοντο δημοσίως έν τω έξ αύτών δνομασθέντι Πρυτανείω, ώς 
καί οί εύεργετήσαντες τήν πατρίδα, καί τοΰτο λέγεται ή έν 
Πρυτανείω σ ί τ η σ ι ς. Αύτόθι δέ προσέτι έξενίζο ντο καί οί 
έκ τών πόλεων ερχόμενοι πρέσβεις.

Κατά τά άνω λοιπόν τό πολίτευμα τών ’Αθηναίων δέν ώμοί- 
αζεν ούτε μέ - ο τής Μεγάλης Βρεταννίας, ούτε μέ τό τής Γαλ
λίας έπί τής όλιγοχρονίου μέν άλλά πολυειδοϋς καί πολιμόρ- 
φου, πάντοτε δέ τρομεράς δημοκρατίας. Δέν ώμοίαζε μέ τό 
πρώτον, διότι έν αύτή ύπάρχουσι τρία διάφορα στοιχεία, τό 
μοναρχικόν, τό αριστοκρατικόν καί τό δημοκρατικόν, έν ω παρ 
Άθηναιοις ύπήρχε μόνον τό τελευταϊον, άλλά καί τούτο διά
φορον παρ’ άμφοτέροις· παρά τούτοις μέν είναι έντός ορίων 
περιωρισμένον, διά προβοό/.ων ήτοι πληρεξουσίων παριστάμε- 
νον, καί καταστελλόμενον ύπό τών δύω άλλων, παρά δέ ΆΟη- 
ναίοις άκρατον, αύτοπροσώπως παρά τών πολιτών ένεργούμενον 
καί αχαλίνωτου. Δέν (ομοίαζε μέ τό τής δήμοκρατουμένης 
Γαλλίας, διότι αύτή καθ’ δλας τάς διάφορο.ς φάσεις τοΰ πο
λιτεύματος τούτου δέν ειχεν έκκλησίαν τοϋ δήμου, ή. οποία έ- 
γίνετο αδύνατος είς τόσας μυριάδας Γά λων, άλλά προοούλων 
ήτοι πληρεξουσίων βουλάς, κατά διαφόρους συνδυασμούς, έως 
ού τά πάντα κατελύθησαν ή κατεπατήθησαν ύπό τής ύπατικής 
πρώτον, έν τέλει δέ ύπό τής αύτοκρατορικής έξουσίας.

Εύκολον ήτον νά άντεξετάσωμεν τό πολίτευμα τών’Αθηναίων 
πρός πολλά τών νεωτέρων εθνών, άλλά παραιτοΰντες τοΰτο έπί 
τοϋ παρόντος υποσυνα'πτομεν μόνον ότι οί ’Αθηναίοι, ύπό άκρά- 
του καί άκαθέκτου φιλελευθερίας φερόμενοι, καταστρέψαντες 
έν τέλει παν προνόμιον τής πρώην εύγενείας τών ευπατριδών, 
καί προτιμήσαντες κάλλιον νά άφήσωσι τό πράγμα,έν πολλοΐς, 
είς τόν τυφλόν κλήρου, είς τόυ κύαμου, παρά υά ύποπίσωσιν 
είς τάς ραδιουργίας καί είς τούς δελεασμούς τών δυνατών

(1) α Βουλή Ή δημοτικόν ... — τβν ίρχών δημοτικών»τον Βουλή 
όπου μή μ·.βθ·>ΰ εύπορία πϊσιν » (’Αριστ. Πολιτ. Δ’, >'/, 8. ς·', ν, 9), 
- (2) · Εκ τούτου οί τύποι τδν ψηφισμάτων, Ε δ ο ζ ε τή Βουλή 
κ α I τ ώ Δ ή μ ω.--- Β ο υ λ ή ς κ α ι II ρυ τ ά ν ε ω ν ν ι ώ μ η, κτλ.
ίθσαύτως Βουλής καί στρατηγών γνώμη, έπί συγκλήτου 
εκκλησίας, ή, ώς παρ’ ήμΐν λέγεται, έκτακτου. Ετι δέ καί συγ
κλήτου εκκλησίας ϋ το στρατηγών γε.ομένης, 
Π ρ υ τ ά < : ω ν καί Βουλής γνώμη.

(1) « Δύο ε.σίν οϊ καθιστάμενοι έπιστάτκι, δ υεν έκ τδν Πρύτανεων 
κληρΟύμενος, δ δέ έκ τών προέδρων, ώ» έκάτερός τινα διοίκησ-ν διοικεί.» 
Άρποκρατίω’'· έ» Αέξει έ π ι σ.τ^ τ η ς.
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σπουδαρχών, μόλις εύρισκαν μικράν άναχαίτ.ισιν εις τήν βου
λήν τών πενταζοσίων, ή όποια, καί τοι δημοτικωτέρα παρά 
Κλεισθένους γενομένη παρ’ οΐα έπί Σόλωνος ήτον, έπροσπάθει, 
παραλαμβάνουσα καί τήν βουλήν τοϋ Άρείου ΙΙάγου, νά κατα- 
στέλλη τήν πολλάκις άζάθεκτον παραφοράν τοϋ δήμου.Καί είναι 
αναμφίλεκτου δτι, εί μέν αί βουλαί αύται είχαν μεγαλειοτέραν 
δύναμιν καί ροπήν, ήθελαν προφυλάξει βέβαια πολλών καί με
γάλων παρεκτροπών τήν πόλιν. Άλλά κατά δυστυχίαν καί οί 
Πρυτάνεις πολλάκις φοβούμ νοι ήκολούθουν τήν γνώμην τοΰ 
δήμου, ώς μαρτυρεί ή άδικος καταδίκη τών έν Άργινούσσαις 
νικησάντων στρατηγών, μόνου τοΰ Σωχράτους έκ τών Πρυτά- 
νεων εξαιρούμενου, όστις ώμοσε κατά νόμον ποιήσειν (Ξενοφ. 
'Ελλην. Βιβλ. Λ'. Κεφ. ς-'.).

Τοσαΰτα περί τοΰ τών ’Αθηναίων πολιτεύματος, έκ τών Πρύ
τανεων αφορμής δοθείσης. ’Ήθελε δέ τις όχι μικρόν λανθασθή, 
εί μέν ένόμιζεν δτι μόνον παρ’ Άθηναίοις ήσαν τοιαΰται Άρχαί. 
Τήν πλάνην ταύτην προ πολλοΰ ήδη έξήλεγξεν ό περιώνυμος 
Κασσαυβόνος. Όχι μόνον αί Ίωνικαί άλλά καί αί Δωρικαι καί 
αί Αίολικαί πόλεις είχαν τούς Πρυτάνεις των, τινές μέν ένα 
τινές δέ πλείονας μετά διαφόρου εξουσίας, καί τά Πρυτανεΐά 
των. Οί Λακεδαιμόνιοι, οί Άργεΐοι, οί Ήλεΐοι, οί Μεγαρεΐς, οί 
Κορίνθιοι, οί Συραχούσιοι, οί Κερκυραϊοι, οί Ταραντΐνοι, οί Κρο- 
τωνιάται, οί 'Ρόδιοι, οί Σμυρναΐοι μετά τών Μαγνητών, οί Κυ- 
ζικηνοί, οί Έφίσιοι, οί Μιτυληναΐοι, οί Μιλήσιοι, οί Αεβέδιοι, 
οί Κυμαΐοι, οί Περγαμηνοί, οί Σίφνιοι, οί Πάριοι, ίσως χαί οί 
άποικοι αύτών Παριανοί, οί Κωοι, οί Θάσιοι, οί Τενέδιοι, είχαν 
Πρυτάνεις καί Πρυτανεία (ϊδε Darslellung der Griechischen Sta- 
atsverfassungen von Tillmann). Καί τής μικράς νήσου έκ τών 
Κυκλάδων ΙΙεπαρήθου άναφέρεται πρυτανείον (Θουκ. Γ'. πθ'.), 
καί παρά τοΐς Αυχίοις, Κίλιξι καί Βιθυνοΐς, Έλλησι χαί ήμιέλ- 
λησιν άναφέρεται Πρυτανείον (Σχολιαστής Απολλώνιου 'Ρο
δίου, Β'. 655).

Τά Πρυτανεία ήσαν έκ τών συστατικών τών 'Ελληνικών πό
λεων, ώς αί άγοραί, αί στοαί, οί ναοί καί τά τοιαΰτα. Παρά 
Φίλωνι τώ Ίουδαίω, κρίνοντι δτι ό έμπειρος άρχιτέκτων πρέ
πει πρώτον νά σχεδιάση καθ’ εαυτόν τά διάφορα μέρη τής πό
λεως, άναφέρονται μεταξύ τών άλλων καί τά Πρυτανεία (I).

Τά Πρυτανεία τών Ελληνικών πόλεων ήσαν αφιερωμένα είς 
είς τήν μεγάλην θεάν Εστίαν, τής όποιας τό άγαλμα ηγείρετο 
έν τώ μέσω (ϊδε Έζεκιήλ Σπαννέμιον περί Πρύτανεων καί Πρυ
τανείων τών ‘Ελλήνων). Όθεν καί ό Πίνδαρος, συγχαίρων ’Αρι
σταγόραν τόν Τενέδιον, γενόμενον Πρύτανιν έν τή αύτοΰ πα- 
τρίδι Τενέδω, καί πανηγυρίζων τά είς τό Πρυτάνεϊον πε’ριφανή 
αύτοΰ εισιτήρια, λέγει.

<Παΐ ‘Ρέας, άτεΠρυτανεϊαλέλογχας, ‘Εστία.» 

Έκ τούτου ή'Εστία ?»έγεται Πρυτανΐτις, κοινή'Εστία 
τής πόλεως, Βουλαία, κτλ.

Καί όχι μόνον δημοσίως αί πόλεις, άλλά καί κατ’ ιδίαν αί 
οίκίαι τών πολιτών έλάτρευαν τήν Εστίαν, πατρώαν,δωμα- 
τ ΐ τ ι ν καί δήμων εφέστιον διά τοΰτο καλουμένην, ώς | 
καί ό Ζεύς. Έκ τούτου 'Εστία καλείται ό έν τω μέσω τών 
οικιών βωμός, καί ή οικία όλη κέντρον ούσα τής τών οικείων 
ένώσεως, ώς ή έν τοΐς Πρυτανείοις τής τών πολιτών, εφέστι
ο ι οί έν τή οικία, εφέστια τά πατρώα, έστιοπάμων ό 
οικοδεσπότης, έ σ τ ι ώ, έ σ τ ι α τ ή ρ ι ο ν, καί τά δμοια.

Οί βωμοί τής 'Εστίας ήσαν άσυλον είς τούς άτυχεΐς, καί εις 
αύτούς κατέφευγαν οί βοήθειας χρήζονεες. Είς την οικιακήν 
εστίαν τοϋ Άδμήτου έκάθισεν ικέτης ό Θεμιστοκλής διωκόμενος 
(Θουκ. Α'. 136), είς τήν Βουλαίαν'Εστίαν κατέφυγεν ό Θη- 
ραμένης, καταδικασθείς ύπό τών τριάκοντα, ή όποια δμως δέν 
τον ώφέλησε· διότι άποσπασθείς ύπό τοΰ συνάρχοντος Κριτίου 
παρεδόθη τοΐς ένδεκα. (Ξενοφ. Έλλ. Β'. γ'.).

Έπί τών είς τούς άλλους θεούς θυσιών άπό τής 'Εστίας ήρ-

χοντο και εις Τη» ‘Εστίαν _-ελεύτω·/,
πρεσβεία. Έκ τούτου-έγεννήθη τό άφ’Εστίας άρχεσθαι. 
Έκ τούτου δέ καλείται πρώτη καί πυμάτη, καί εκ τούτου 
έν τοΐς Όμηριζοΐς ύμνοις λέγετχι-

β Ίστίη, ή πάντων έν δώμασιν ύψηλοΐσιν 
άΟανάτων τε Θεών, χαμαί ερχομένων τ’ ανθρώπων, 
έορην άίδιον έλαχες, πρεσβη'ί'δα τιμήν.» ("Τμν. είςΕστίαν).

Ώς δί έν άλλοις ούκ ολίγοι; δεικνύεται ή ευφυΐα τών 'Ελ
λήνων, ουτω καί έπί τούτου· διότι θεάν καί όχι θεόν έπέστησαν 
εις τάς φροντίδας τής κατά μέρος οικίας τών πολιτών καί τής 
οικίας τής πόλεως, όποιον τό ΙΙρυτανεϊον, αύτό τούτα, τό παρά 
Γάλλοις maison <le la ville. Τό γυναιζεΐον φΰλον ιδιάζει εις τήν 
τών οικιακών, ώς τό τών άνδρών εις τήν τών έξω διαχείρισιν.

Έν πφλλαϊς τών Ελληνικών πόλεων Πρυτανεία ήτον ή 6περ- 
τάτη αρχή, κοί υπέρτατοι άρχοντες οι Πρύτανεις, έκ τής τάξεως 
όντες τών άριστων, διαδεχθέντων τούς βασιλείς. Ουτω παρά 
Κορινθίοις ήσαν οί Βακχιάδαι ή Βακ/ίιαι, εις δέ έξ αύτών 
Π ρ ύ τ α νι ς, τάξίν έχων βασιλέως (I). Ουτω παρά Ί’οδίοις 

' ή Πρυτανεία ήτον άρχή αύτοκράτωρ (2).
Καί τά έτη δε παρά τισιν έσημειοϋντο διά τοϋ Πρυτάνεως, 

ώς παρ’ Άθηναίοις διά τοϋ επωνύμου άρχοντος. Ουτω παρά 
Περγαμηνοΐς- ουτω παρά Κερκυραίοις πρυτανεύοντος 
Ά ρ ι σ τ ο μ έ ν ε ο ς, καί τά δμοια έν ταϊς έπιγραφαΐς.

Άλλά καί παρ’ αύτοΐς τοΐς Άθηναίοις οι ανωτέρω περιγρα- 
φθέντες βουλευτικοί Πρύτανεις ήσαν νεώτερόν τι, όχι, πιθανώς, 
προ τής ύπό Κλεισθένους γενομένης άναπολιτευσεως. Έπί τών 
αρχαιότατων χρόνων καί οί παρ’ αύτοΐς Πρύτανεις είχαν άλλην 
σημασίαν. Έπί βασιλέων άκόμη είχαν ιδιαίτερα πρυτανεία, τά 
όποια καταλύσας ό Θησεύς άπέδειξεν εν βουλευτήριον καί πρυ
τανείου (Θουκ. Β'. 15). Έπί δημοκρατίας μέχρι Σολωνος έσώ- 
ζοντο ο'. Πρ υ τ ά νει ς τών ναυκράρων (Ήρόδ. Ε'. 71. 
*1δε και Βοικκίου Πολιτικήν Οικονομίαν τών Αθηναίων).

Επειδή δέ οί μέν ναύκραροι ήσαν αρχηγοί τών ναυκραριών, 
αί δέ ναυκραρίαι ώς οί μετέπειτα δήμοι, επεται δτι οί ναύκραροι 
τό πάλαι έπεΐχαν τόπον τών μετέπειτα δημάρχων, ούτως όνο- 
μασθέντες ώς δφείλονζες παρέχειν τόσας ναΰς κατ’ έτος, οιον 
ναύκληροι. Τί δε ήσαν οί Πρύτανεις τών ναυκράρων, οί αύτοί 
μέ τούς έννέα άρχοντας, ϊνα συμβιβασθή ό Θουκυδίδης μέ τόν 
Ηρόδοτον, ή διάφοροι, περί τούτου έρίζουσιν οί φιλολογεί (3). 
Άδιστάκτως δέ πρέπει νά δεχθώμιν οτι οί Πρυτάνεις, άδηλον 
άν οί αύτοί μέ τούς άνω ή διάφοροι, καί έδίκαζαν παρ’ Άθηναί
οις, έπί τών αρχαιότατων χρόνων (4). Καί έκ το,ύτου βέβαια

ιμώντβς αύτήν διά τά

(1) α Οί δε άπό Ήρακλέους Βχκχίδα·, πλείους όντες δίκχοσιων, κχ- 
τέσχο» τήν αρχή», καί κοινή μέν προειστήκεσαν τής πόλεως άπαντες, έξ 
αύτών δέ ένα κατ’ ενιαυτόν ήροΰνΌ Πρύτανιν, 8; τήν Βασιλέως είχε τά- 
ζιν, έ-ί έτη έννενήκοντα, μέχρι τής Κυψέλου τυραννίδας, όφ’ ής κατελύ- 
θησαν » (Σύγγελος Χρονογραφ. σελ, 338 εν. δ. Bonnae).

(2) « Οί μέν δή τόν Αλέξανδρον έ* τούτων εϊλοντο σφίσι πρντανεύ- 
ειν, ήτεο έστίν αρχή παρ αύτοΐς μάλιστα αϋτοκράτωρ, καί ναυαρ/ιΐν 
Μνασέαν » Αππιανός, ‘Ρωμαϊκών έμφυλίων θ', 56). Οί δύο ουτοι εδης 
μαγωγουν τό πλήθος, καί τό άνηρέθιζαν κατά ‘Ρωμαίων.

(3) Διηγούμενος ό ‘Ηρόδοτος τά περί Κύλώνα (Ε, 71) λέγει « Τού-, 
τους άνιστέασι μένοί Πρυτάνεις τών ναυκράρων, οϊπερ έ ν ε μ ο ν τό
τε τ ά ς Α 0 ή ν α ς.» Τά περί Κύλωνα διηγούμενος καί ό Θουκυδίδης 
(Α, 126) λέγει ότι οι Αθηναίοι επίτρεψαν τό παν εις τους εννέα άρχον
τας οϊτινες άπαγαγόντες αυτούς άπέκτειναν, καί ατότεδέτάπολ- 
λάτώνπολιτικώνοίέννέααρχοντες έπρασσον»

Ενταύθα λοιπόν, είς λύσιν τής διαφωνίας ταύτης, ή πρέπει νά δεχθώ- 
μεν διαφόρου πράξεως δ.ήγησιν, ή δτι έκάτερος τών ιστορικών ήχοϋού- 
θησε διαφόρους προγενεστέρους συγγραφείς (Ούαλκεν, είς ‘Ηροδ. ένθα 
ανωτέρω).

Τό δεύτερον είναι έπίσης άνάρμοοτον ώς τό πρώτον επεται λοιπόν ή 
δτι οί Πρύτανεις τών ναυκράρων ήσαν οΐ αυτοί μέ τους έννέα άρχοντας. 
(Plainer Beitrage zur Kenntniss des Attischen Reclits. ‘Ρείμερος 
έν λεξει ν α ύ κ ρ α ρ ο ς), ή δτι οί Πρυ-.άνε ς τών ναυκράρων ένήργουν 
υπό τους εννέα άρχοντας (Beeclih. ένθα ανωτέρω. Schoemann de Comi- 
tiis)‘ καί τότε ό μέν ώνόμασε τούς δευτέρους, ό δέ τού; πρώτους άρ- ' 
χογούς.

(4) Οχι μόνον τά δικαστικά χρήματα, άλλά και δικαστήρια έχαΑοΰν- ' 
το Π ρ υ τ α ν ε ΐ α. Τό ύπό τοϋ Θησέως συσταθέν Πρυτανείον (Θουκυδ. 
Β', 15) φαίνεται δτι ήτον δικαστήριον, ώς ή παρ' όμήρω Βουλή · 
γερό ν τ ω ν, δικάζον περί προδοσίας πολιτικής καί τών τοιούτβν. 0 

ώνομάσθησαν πρυτανεία τά δικαστικά χρήματα, τά όποια 
οί δικαζόμενοι, έπί ιδιωτιζαΐς μάλιστα δίκαις, παρακατέθεταν, 
πριν ή δίκη άρχίση(Ι). Καί οί μέν δικάζοντες άπέλαοαν άμ- 
φοτέρων τά πρυτανεία, έν τελεί δέ τής δίκης ό ήττηθείς, στε
ρούμενος τοΰ έδικοΰ του μέρους, άπέιιε και τό τοΰ άντιδίκου. 
Ταΰτα ίσως έχρησίμευαν ζατ’ άρχάς εις τήν έν πρυτα είω σί- 
τησιν. Είς τά τών Ελλήνων διζαστιζά πρυτανεία άντιστοιχεΐ 
τό 'Ρωμαϊκόν Sacramentum, ουτω κληθέν εϊτε διά τήν εις ίερά 
πράγματα χρήσιν αύτοΰ, είτε διότι τό τοιοΰτον έπεΐχε τόπον 
όρκου, ότι ούδέτερος έζίνει κρίσιν χωρίς λόγου.

Μ’ δλας ταύτας τάς τροπολογίας είς τήν σημασίαν τής λέξε- 
ως, Πρύτανις έσήμαινε πάντοτε άρχήν προϊσταμένην ώρισμένου 
συλλόγου· ουτω, π. χ. εκαλείτο ό ήγεμών τοΰ δικαστηρίου. Άλ
λά καί έν γένει ΙΙρύτανις έχλαμβάνεται παρ’ Έλλησιν ώς 
συνώνυμον τοΰ πρώτος, προστάτης, άρχων, χορη- 

μετίπειτα προ τοϋ ϊό^ωνο; Δράκων, άφβιρεσχ; έχ τών βρχόντων Βχσι- 
λέαν τό έπί φονω διχνζ-ιιν, τό άνέθ<κεν εί, δικαοτχίίον έξ έ·.ός ζαί π-ν- 
τήιόντα άνίρώ/ συνιστάμενον, οιτι «; ώ'Ομάοθζ,σαν I φέται β Δυκιϋιι 
δ’ ώνίΛάσίΐαι οιι, προτειο. τοϋ Βασιλέως τούς ίπ άκουσίω φό.'ρ ζρινο- 
μένους έξιτάζοντο,-, ό Δράκων παρέύωκε τοΐς Ερέταις τήν χρίοιν, ιφέ- 
σιυ.ον άπό τοϋ Βαοιλέως πεποιγ,κώς '» (ΠρλυύεύΑη:). Οί άνόρες ι,ύτοι ί- 
ύ'ίχαζαν έ/ πέντε διχχστηρίοις, i> καί παρ Αρ.το/.ρατίωνι τέοσαια μόνον 
καταλίγοντιι, άΟαϊρουμένου τοϋ Αρείου ΙΙάγου. « Οί δικάζρ-τες τάς έφ’ 
αιματι χρίσεις έπί ιίαλλζδίω χαί έπί Πρυτανείφ καί έζ ΦΓεζττοϊ Εφέται 
{καλούντο » (Αρποκρατίων).

Ηχρά Ιίλουτάρχω (χό'. ιύ') άναγινώσζβταΓ « 0 δέ τριοχαιδέζατος 
αζων τοϋ ϋόλω.ος τον ό δ.Ον έ/ε·. τών νόμων ούτως αύτοΐς όνόμασι γε- 
γραμμένον Ατιμων, δτο·. άτιμο·, ήσάν, ποΐν ή λόλωνχ άρξαι, έ.τιτίμονς 
είναι, πλήν όσοι έξ Αρείου Πάγου, ή όσοι έκ τών Ε^ετώ, ή έκ Πρυτανείου 
καταδικασθέντες ύπό τών Βασιλέων έπί φόνω ή σρχγαΐσιν, -ή επί τυραν
νία ίφνγον, δτε θεσμό; έφζνη 25ε. ο Τούτο δεικνύει προφανώς· ά. οτι 
ό νΑρειο; Πάγος υπήρχε προ τοϋ ϊόλωνο;· β'. δτι τό ΙΙρυτα-εϊον ήτον 
δικαστήριον μένει όμως άδηλον άν έννοεϊται τό ύπό Θ/.σέως ή το ύπό 
Δράκυντος Πρυτανείον. Τινές μέν δέ/ον-ζι τό δεύτερον, άλλοι, τουναν
τίον, τό πρώτον, δ·.ότι ούδέν έκ τών πέντε προαναφερΟέντων δικαστη
ρίων τών Ερετών έδικαζε πρό Σόλωνος περί τυραννϊδος.

Μετά τήν κατάλυσιν τών τετρακοσίων έν τέλει τοΰ Πιλοποννησιακού 
πολέμου, γενικής συγχώρησε «ς γενομένης έν ΑΟήνα.ς, έδοθη έτιτιμία εί; 
τού; πρώην άτιμους, έζαιρουμένων τών έπί φόνω καί τυραννία: κιταδι- 
κα-,θέν των’ όθεν παρ Ανδοκίδη, έν τ<ρ περί Μυστηρίων λόγφ, άναγινώ- 
σκιταΓ « Καί δσχ ονόματα τών τετρακοσίων τινός έγγέγραπται, ή άλλο 
τι παρά τών έν τή όλιγαρχ·α πραχθίντων έ'στι που γεγραμμένον, πλήν 
όπόσα έν στήλαις γέγραπται τών μή ένθνδε μείνάντων, ή έξ Αρείου 
Πάγου ή τών Εφετώ·', ή έκ Πρυτανείου ή Δελφινιού έδικά-θη, ή ύπό τών 
Βασιλέων, ή έπί φόνω τις έστι φυγή ή θάνατος χατεγνιόσθη, ή σφαγεύσιν 
ή τυρά.νοις, τά δε άλλα πάντα έξαλιΐψ/ΐ του; πράκτορα;. »

Καί έιταΰΟα προοκνώς τό Πρυτανείον είναι δικαστήρεον. Επειδή δέ 
τό ύπό Θησέως κατεργ-ήθη ύπό Σόλωνος, έπρεπε φοσικφ τώ λόγω, νά 
εννοηθή τό τοϋ Δράκοντος φονικόν δ καστηριον διότι ό Σόλων, άφήσας 
τά άλλα ώ; πρότερον, μόνον εις τόν ’λρε.ον Πάγον έδυκεν άλλην μορ
φήν. Αλλά καί ενταύθα αναφύονται δυσκολίαι’ δ.ό-.ι ά. τό £ν τών φονι
κών δικαστηρίων καλείται συνήθως τό έπί Π ρ υ τ α ν είω, σπανίως δέ 
τό έν Π ρ u τ α ν β ί ω (Παυσ. Α, 28), οχι Πρυτανείον' έ . τό δικαστή- 
ptov τούτο έδικαζε» « έάν λίθος, ή ξύλον, ή σίδηρο; ή τι τοιοΰτον έμπε- 
σόν πατάξρ, » (λημοσθ ) όθεν ά.θιώπου; ούτε έδίκαζεν ούτε χατεδίκα- 
ζεν' γ'. εί μέν μετά τό γενικόν όνομα τώ» Εφετών ήθελεν ό ρήτωρ νά 
συμπεριλάβή καί τά κατά μέρος, τότε λείπει τό ένΦρβαττοΐ.

Είς τούς έπί τυραννίδι ελεγχόμενου; έπέμβαινε κατ’ εύθεϊαν ή Βουλή 
τών πεντακοσίων όθεν Πρυτανείον ήθελε» ίσως έχληφθή παρ’ Ανδοκίδη, 
αύτό τό Βουλευτήριον ήτοι ή Βουλή. Αλλά πρώτον μέν ουδέποτε απαν
τάται ούτως όνομαζομένη ή Βουλή τών πεντακοσίων- δεύτερον ή Βουλή 
αυτή μόνον προσωρινώ; έ.-ήργει έν ιούτοις* διότι συλλαμβά-ουσα τούς 
πταίστας τΛς παρέδιδεν έπειτα δεμένους εϊςτά προσήκοντα δικαστήρια. 

Γίομίσα; κατ' άρχάς όχι τόσον δύσκολοι τό πράγμα έπεχείρησα έν 
σημειώσει τήν δυνατήν λύσιν τών δυσκολιών τούτων. Αλλά πληροφορη- 
Οεϊ; δτι ήπατώμην τό παραίτησα, ίδιον μάλιστα ότι οί περί τούτων συγ- 
γράψαντες όχι μόνον διαφωνοΰσιν άπ’ άλλήλων άλλά καί απελπίζονται 
οί περισσότεροι περί της πλήρους λύσεως, είς άλλα; άλλοι πίπτοντες ει
κασία;. Τοιοΰτ-.ι εΒαι Sluiter Lcctiones Andocideae, ρ. 131 — 
Mathiae de judiciis Athenicnsium, p. 144 — Heffter Die Athe- 
naische Gerichtsvcrfassung, p. 49—Meier und Schcemann der 
Attisclie Process, p. 20—Plainer dor Process und die Klagen 
bei dm Allikern, p. 14—15.

11 λύσις τών δυσκολιών τούτων άφίνεται είς τάς μελέτα; τών περί 
τό Αττικόν δίκαιο» Ιδιαιτέρως ασχολούμενων νέων.

(1) « Πρυτανεία η λεγομίνη καταβολή, τό δίκαιον τού τιμήματΟ; » 
(Ησύχιος, ϊδε και Σουιδαν έν ύέξ'·. Πρυτα-.εία). 

γ ό ς καί τά όμοια. Μα κά ρ ω ν Πρύτανις καλείται ύπό 
Αισχύλου ό Ζεύς (ΙΙρομ. 170)· σ τ ε ρ ο π ά ν χαίκερανών 
Πρύτανις καλείται ό αυτός ύπό Ιΐινδάρου (Πυθ. ς-'. 24), 
όστις χαί Ίέρωνα τον Συρακοΰσιον καλεϊ Πρύτανιν, κύριον 
πολλών εύστεφάνων άγυιάν καί στρατοΰ (Πίνδ. Πυθ. Β'. 58). 
Πρύτανις σοφίας, αλήθειας καί δικαιοσύνης ονομάζεται αύτός ό 
δημιουργός παρά τοΐς έκχλήσιαστιζοΐς συγγραφεΰσι. Πλούτου 
καί σοφίας Πρύτανις ώνεμάσθη ό Περίανδρος (1). 'Ομοίως 
δέ καί Πρυτανείον σοφίας ονομάζει ο Ιππίας τάς ’Αθήνας 
(Πλάτ. Πρωταγόρ. 561). Διά δέ τήν συγγένειαν τών Πρυτα
νείων καί τή; Εστία; τήν αύτήν πόλιν όνομάζουσι καί κοινήν 
εστίαν τής 'Ελλάδος (Αίλ. Π. I. Δ’, ς·'.), έστίαν χαί πρυτανείον 
(παρ’ Άθηναίω Ε'. 183) χτλ. Έκ τούτου δέ χαί τό πρυτα
νεύει ν=άρχειν, βασιλεύειν, κυβερνάν. Ουτω παρ’ Όμήρω 
όστις πρώτος μετεχειρίσθη τήν λέξιν (Ί’μν. Άπόλλ. 68). Θυτω 
παρ’ άλλοις πρυτανεύειν τήν ειρήνην, κτλ. Ώσαύτως 
ΙΙρυταν η ΐη τής ήμερης καλείται παρ’ Ήροδότω (ς-'. 110) 
ή ημερήσια προεδρία, ή ημέρα δηλαδή καθ’ ήν έκαστος τών 
στρατηγών πρόεδρευεν, ήτοι είχε τήν ύπερτάτην άρχήν.

Επειδή έν τω Πρυτανείω έτρέφοντο οι άνωτέριο σημειωθέν- 
τες, διά τοΰτο είσίν οι ύπέλαβαν ότι Πρυτανείον είναι πυροΰ 
ταμεϊον. 'Γοιαύιην άρχήν τής λέξεως δίδει ό Έτυμολόγος, παρ’ 
ω καί τό Πρύτανις ϊσον τω σιτοφύλαξ δύναται, οιον πυρότα- 
μις τις ών. Κατά ταΰτα λοιπόν τό Πρυτανείον ήθελεν είναι ώς 
τό έν ’Αλεξάνδρειά πυρουχεϊον.

Άλλ’ ούτε ή ιστορία μαρτυρεί ότι τά Ελληνικά Πρυτανεία 
ήσαν πυροταμεΐα, ήτοι σιταποΟήκαι, ούτε διότι εκεί έσιτοΰντο 
άνθρωποι συνάγεται ότι ήσαν- έν ταύτω καί ταμεία. Άλλ’ ούδέ 
ή κατασκευή τής γλώσσης φαίνεται ότι συγχωρεί έκ τοΰ πυρο- 
ταμίας νά γένη πυρόταμις καί Πρύτανις. Πολλω μάλλον, ώς 
οί πρόεδροι ώνομάσθησαν έκ τής έδρας, διότι άληθώς προύκά- 
θηντο έν τή έκκλησία καί έν τω θεάτρω, ουτω Πρυτάνεις έχλή- 
Οησαν οιον ποόμοι καί πρώτο?, κατά τήν γνωστήν διαλεκτικήν 
συγγένειαν τοϋ ο καί υ, ώς ονομα καί δνυμα, αγορά χαί 
άγυρις, καί πρυλέες οίπροειλέες (2), καί κατά τήν 
έν πολλοΐς μεταβολήν τοΰ ο είς ω, οιον τ ρ ο π ή καί τ ρ ω- 
π ά ω, στροφή καί σ τ ρ ω φ ά ω, καί μ ώ μ ο ς=μ ό μ ο ς= 
μΰμος, όθεν άμ ύμων, κτλ. Ουτω καί πρύτ ος=π ρ ότ ος 
=π ρ ώ τ ο ς, ή καί κατά τότέσσυρεςοί τέσσαρες, σύρ- 
κες αΐ σάρκες, βύθος τό βάθος, Βύκχις δ Βάκχος, 
έγε-.νε καί ΙΙρύτανις δ πράτος=πρώτος.

Ή νεωτέρα Ελλάς, εύκλεώς άποσεισαμένη τόν άτιμον ζυ
γήν τής δουλείας, καί τόν τής άπαιδευσίας φιλοτίμως πάνυ 
άποτριβομένη ρύπον, έκρινεν, εύστοχώτατα βέβαια, ότι καί ή 
άνάκλησις τώ» άρχαίων ονομάτων ήθελε συμβάλει όχι σμικοόν 
εις τήν τοΰ όλου τελείαν άνόρθωσιν διότι τά ονόματα, έγεί- 
ροντα τήν ιδίαν τών πραγμάτών, άναπολοΰσι τήν ιστορίαν, ή 
οποία, ένθυμίζουσα τήν άρχαίαν άνθηροτάτην κατάστασιν τών 
πραγμάτων, έρεθίζει τήν φιλοτιμίαν τών 'Ελλήνων, προτρέπου- 
σα χαί ημάς ούκ άκοντας είς πάσαν ΐσχύρισιν, δπως γιγανταί- 
οις βήμασι διαβάντες τάς βαθμίδας αί δποΐαι μάς χωρίζουσιν 
όσον τάχιστα φθάσωμεν είς τόν κολοφώνα.

Άφ’ ου λοιπόν, έκνίψασα τούς προστριφθέντας ρύπους, άνε- 
κάλεσε τά 'Ελληνικά ονόματα είς πλατείας, είς κώμας, είς

(1) Κί Κορί»θιοι έπέγίαψαν είς κενοτάφιον τοΰ Περιάνδρου τό έξή; 

έπίγρχμα».Πλούτου χαί σοφίας Πρύτανιν ΠατοΙς ήδε Κόρινθος 
κόλποι; ά γ γ ι ά Λ ο ·. ς γής Περίανδρο» έ χ t ι 
(Δ. Λαέρτιος A', IΟ 1).Αλλά καί αύτό; ό ωμότατο; Χαλιγόλας ώνομάσθη, ώς κατά δ»στυ- 
•χίαν τώ ό'ντι υπήρξε, ΙΙρύτανις τώνάνθρωπίνων πραγ- 
μ ά_ τ ω ν.Ητον δέ αδύνατον νά διαφύγη και ό Πρύτανις, ώς και πάμπολϋ.α άλ
λα, τά δήγματα τών κωμικών· όθεν, ώ; είπαν χελιδόνων μου
σεία, είπαν καί κύ να Π ρ ύ τ α ν tv (Αοιστοφ. Βατρ. 93 καί 1289). 
Παρ’ άλλοι; δέ ποιηταΐς ώ.ομάαθη καί ό οίνο; ανθρώπων Πρ ό
ταν ι ς—ά νδράσιν εύθυμων συμποσίων Π ρότα
ν ι ς —γ λυκυτάτων Πρύτανις ΰμνων χαίτά δμοια 
(ταρ’ Αθηναίω). όθεν ούδέν θαυμαστό» δνι χαί ό *Αλεξ·.ς δ κωμιχό; st- 
πεν οίνος πάντας φιλολόγους ποιεί τ ού; πλέον 
πίνοντας αυτόν (ωσαύτως παρ’ Αθηναίω).

(2) « Sic όδυσσεύ;, quem Ύδυσσία fccerunt Aeoles, ad Uly- 
xem deductus est » (Quinlil. I. IV, IG).

(I) « έπειδά» -πόλις χτίζηιαΐ, κατά πολλήν φιλοτιμίαν Βασιλέως ή 
τίνος ήγεμόνο;, αίτοκρατού; έξουσία; μεταποιουμένου, καί άμα τό φρό
νημα λαμπρού, τήν ευτυχίαν συνεπικοσμοϋντος, παρελθών έστιν δτε τις 
τών άπό παιδείας ά»·ήρ αρχιτεκτονικός, κ».: τήν εύχρασίαν καί εύκαιρίαν 
τοϋ τόπου Οεασάμενος, διαγράφει πρώτον έν έαυτώ τά τής" μελλούσης ά- 
ποτελεΐτθαι πόλεως μέρη σχεδόν άπαντα, ιερά, γυμνάσια, Πρυτα
νεία, αγοράς, λιμένας, νεώσοικους, στενωπούς, τειχών κατασκευάς, Ι
δρύσεις οικιών καί δημοσίων (καί) άλλων οικοδομημάτων » (Φίλων ’Ιου
δαίος περί τής Μωϋσίω; κοσμοποιΐας § 5).
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πό?νεις, εις δήμους και επαρχίας, προσπαθούσα νά δώση οσον 
Ινεστιν, εις δλον τό πολίτευμα Ελληνικήν μορφήν καί χάριν, 
δέν ωκνησε νά είσαγάγη χαί τδ τον Πρυτάνεως καί τής Πρυτα
νείας όνομα είς τό άνώτατον παιδευτικόν καθίδρυμα.

Είς τρία πράγματα φαίνεται δτι άπέβλεψαν οί όνοματοθέται, 
όνομάσαντες Πρυτανείαν τήν έπί τής παιδείας έπιστασίαν. 'Εκρι
ναν βέβαια, πρώτον, δτι ή έκ τής παιδείας άποκτωμένη συνεσις 
πρέπει νά προηγήται απανταχού καί νά καθοδηγή τά πάντα, 
μηδέν άπροβούλευτον, μηδέν άκοσμον καί άτάσθαλον συγχωρού
σα, αληθινή Πρυτανεία γινομένη. Ώς δέ τά Πρυτανεία ήσαν 
κέντρον ένώσεως τών ενοίκων τών οικιών καί τών πολιτών τών 
'Ελληνικών πόλεων, οΰτως έκριναν βέβαια, δεύτερον, δτι τδ έ- 
πιστημονικδν τούτο Πρυτανεϊον πρέπει νά γένη κέντρον ένώ
σεως δλης τής απανταχού διεσπαρμένης 'Ελληνικής φυλής. ’Ε
πειδή δέ τά Ελληνικά Πρυτανεία ήσαν, ώς ανωτέρω έσημειώ- 
σαμεν, αφιερωμένα είς τήν 'Εστίαν, ή οποία, έφορεύουσα τών 
οικιών, τών πόλεων, τών θεών, τής γής, εμφαίνει τήν συνοχήν 
τής φύσεως, διά τοϋτο οίωνίζοντο βέβαια, τρίτον, τδ στερεόν 
καί μόνιμον τοΰ καθιδρυματος (1).

Μέ τοιούτου δέ . ένδοξον όνομα τιμήσαντες τήν επιμέλειαν 
τής παιδείας οι πρώτοι όνοματοθέται διέγραψαν έν ταύτώ καί 
τά μεγάλα καί ιερά ταύτης καθήκοντα. Έν τοΐς Πρυτανείοις 
τών άρχαίων έφυλάσσετο τδ ιερόν πυρ, άέναον καί άσβεστον, 
λύχνος ακοίμητος (2). Έκ τοϋ ίεροϋ τούτου πυρδς ήπταν οί 

είς άποικίαν πεμπόμενοί, καί έξ αύτού έπρεπε πάλιν νά λαβω- 
σιν, εί μέν κατά τύχην έσβύνετο (I). Ιο έ δικόν μας Πρυτα
νείου όχι μόνον πρέπει νά διατηρήση τδ αύτώ έμπιστευ θέν ιερόν 
τής παιδείας πϋρ, άλλά καί νά τδ αύξηση, νά τό καταστηση 
λαμπτήρα καί λυχνοΰχον μέγαν, οδηγόν τοις φιλομαθοϋσιν, ώς 
ο καιόμενος φάρος έν Άλεξανδρία, έργον Σωστράτου τοΰ Κνι- 
δίου, ήγέρθη ύπό τοΰ Φιλαδέλφου φανός τοΐς πλωϊζομένοις.

Ή έπί πάντα τά κατώτερα παιδευτικά καθιδρύματα έπιτή- 
ρησις, ή σύμπνοια τών καθηγητών ώστε τά ύπ’ αύτών διαχεό- 
μενα φώτα νά άποτελώσιν έστίαν, τής οποίας αί άκτΐνες νά 
φωτίζωσι καί συντονώτερον χα· μακούτερον ή τακτική πρόοδος 
έκ τοΰ γνωστού εις τό άγνωστον. « Τδ γάρ άφανές έκ τοΰ σα- 
νεροΰ ταχίστην έχει τήν διάγνωσιν » (Ίσοκρ. Δημ. I'.)· ή πατρι
κή οδηγία είς τήν χρήσιν τοϋ πολυτίμου χρόνου τής ήμΐν έμπι- 
στευθείσης νεότητος, πρδς μείζονα έπιτυχίαν καί πρός πλου- 
σιώτερον θερισμόν τών νϋν σπειρομένων ή άνάδειξις ε!ς τούς 
νέους τής αληθούς φιλοτιμίας καί μεγαλοφροσύνης, ήτις φέρει 
είς τήν εύδαιμονιάν και δόξαν τής πατρίδος· ή αρμονία μεταξύ 
διδασκόντων καί διδασκομένων, ένα μόνον σκοπόν, μίαν κοινήν 
έπιθυμίαν, μίαν κίνησιν, μίαν τάσιν, μίαν πράξιν, ένα λόγον 
έχόντων, τό αγαθόν τής'Ελλάδος, πάντα ταϋτα καί τά παρα
πλήσια εύρίσκονται, φαίνεται μοι, ύπό αύτοϋ τοΰ όνόματος δια- 
γεγραμμένα έντός τοϋ κύκλου τών καθηκόντων τής επιστημο
νικής Πρυτανείας, διευθετούσης τά τών γραμμάτων μετά τής 
συγκλήτου καί τής λοιπής τών καθηγητών όμηγύρεως, ώς αί 
πολιτικοί Πρυτανεΐαι παρά τοΐς άρχαίοις διώκουν τά τών πόλεων.

Έν τοΐς Πρυτανείοις τών άρχαίων έγίνετο ξενία καί μάλιστα 
είς τούς πρέσβεις τών διαφόρων πόλεων. Τοιαύτη βέβαια είναι 
ή έννοια τοΰ Πινδαρικοΰ καί Ξενίου Διδς ασκείται 
θέμις (Νεμ. ιά). Καί το έδικόν μας Πρυτανεϊον πρε'πει νά ήνα: 
ανοικτόν είς έγχωρίους καί ξένους Εί μέν δέ έπί του παρόντος 
ή ποοσφερομένη τράπεζα είναι λιτή, χαριζομένη παρε- 
ό ν τω ν, κατά τδν ποιητήν (Όδ. A. 140), έλπίζομεν δτι μετ’ 
ού πολύ έσται πλουσιωτέρα.

Ή παντοία φιλοξενία διέκρινε πάντοτε τούς άρχαίους καί 
τούς σημερινούς Έλληνας, οχι βέβαια δί άμάθειαν άλλά δί α
γαθήν προαίρεσιν καί φιλανθρωπίαν. Πολλοί άλλόφυλοι, λαμ7 
προτατα παρ’ ήμΐν φιλοξενηθέντες, καί εύρόντες έντιμον είσο
δον είς τάς οικίας ήμών μεταξύ τών φιλτάτων, μάς άντήμει- 
ψαν, άποκαλοϋντες ημάς δί αύτό τοϋτο βαρβάρους. Άλλ’ ήμεΐς 
προτιμώμεν τήν βάρβαρον ταύτην αρετήν παρά τήν σοφωτάτην 
αύτών άξενίαν καί τήν άξενωτάτην σοφίαν ή οποία, έν ω συγ
γράφει περί φιλανθρωπίας, άσκεϊ τδ έκ διαμέτρου άντικείμενον.

Ή έπί τών βωμών τής έν τοΐς Πρυτανείοις έστίας ασυλία 
πρέπει νά έφαρμοσθή καί είς τδ ήμέτερον. Άπορος καί άσθε- 
νής νεότης πρέπει νά εύρίσκη έν αύτώ περίθαλύιν είς τάς 
χρείας αύτής.

Ταϋτα καί άλλα παρόμοια ένόησαν βέβαια οί όνοματοθέται 
ώς χρέη απαραίτητα, τών οποίων ή ακριβής έκπλήρωσις πρέ
πει νά γένη προϊόντος τοϋ χρόνου.

ή; δέ ή θερμότης τή; γής φέρει τήν γονιμότητα καί εύφορίαν, ουτω 
καί τό έν τ} οικία πϋρ φέρει τοΐς άνθρώποις τήν εύζωίαν ’Εκ τούτου 
■λοιπόν ό έν πάση οικία βωμό; τήν θεάς ταύτης, καί έκ τούτου παρ’ ήμΐν 
έστι α=πΰρ. Έκ τούτου ωσαύτως έξηγεΐται και τό μύθευμα’ β Λέγε
ται τήν 'Εστίαν τήν τών οικιών κατασκευήν εύρεΐν, καί διά τήν εύεργε- 
σίαν ταύτην παρά πάσι σχεδόν άνθρωποι; έν πάσαις οϊκίαις καθιδρυθήναι, 
τιμών καί θυσιών τυγχάνουσαν » (Δ Σικελιώττς 1ί, 68). Οτι δέ έκ τού
των πάντων δέν έπεται οΰδαμώ; δτς τό Πρυτανεϊον είναι πυράς ταμειον, 
ώ; τινες ήθέλησαν, έκαστος, νομίζω, σύνορα.

(I) Ό έ· Λελφοϊ; ναός τοϋ ’Απόλλωνος ήτον τό κοινόν χρηστήριον 
τών ’Ελλήνων. Εκεί έωρταζοντο τά Πύρια, έκεΐθεν έζεπέμποντο αί Ελ
ληνικά; αποικίαν δθεν παρά Πλουτάρχω" « Περί δε θυσίας έρομένοι; αύ
τοΐς άνεΐλεν ό Πύθιος Διό; έλε,θεριού βωμόν ίδρύσασθαι. θϋσαι δέ μή πρό
τερον, η τό κατά τήν χώραν πΰρ άποσβέσαντας, ώ; ύπό τών βαρβάρων 
μεμιασμίνον, έναυσασθαι καθαρόν ίκ Δελφών, άπό τής κοινή; εστί
ας» (Πλούτσρχ. Αριστείδ. κ ).

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΪΑΟΪ· 

('Οδός Άθηνίς. άριθ. 274 ).

(1) Αν καί κατά τινα παράδοσιν ή Εστία, τοΰ Κρόνου καί της ί*έας 
ουσα θυγάτηο, αδελφή λοιπόν τή; Δήμητρας καί ίίρζς (‘Ησίοδ. ®εογ. 
454), ιδιαιτέρως έφόρενι τοϋ πυράς (ΐδε κατωτέρω σημ·.(ωτιν 13), κατ’ 
άλλας όμως παραδόσεις έταυτίζττο μέ τήν Δήμητρα, μέ τήν Ρέαν καί 
μβ αύτήν τήν Γήν πιο’ Ευριπίδη’

Καί Tail μ λ τ ε ρ, Εστίαν δε σ’ ο ί σοφοί 
β ρ ο τ S ν κ αλοϋσιν, ήμένηνέν α ί θ ί ρ ι.

(λδήλ. Λειψ 198). ύθεν, Ιι ω οί άνατολιστκΐ προσπαθοΰσι νά *δ- 
ρωσι τήν αρχήν τοΰ ονόματος είς λέζιν ασιατικήν σημαίνουσαν τδ πϋρ, 
οί ταυτίζοντες αύτήν μέ τήν γήν παράγουτι δ όνομα έκ τοΰ έστάναι. 
«Ταύτην διά τδ έστάναι διά πάντων προσηγόρενσαν οί παλαιοί ή διά τδ 
έπ’ αυτής ώσανεί έπί θεμελίου τδν ολον έστάναι κόσμον ο (παρά Φορνού· 
τω). δθεν καί παρ’ Όβιδι'ω,

Stat vi Terra sua, vi staado Vesta vocalur.
Κατά ταϋτα λοιπόν γίνεται ή έστία σύμβολον τοΰ έστώτος καί μο

νίμου. Διά τούτον τδν λόγον καί δ Διόνυσος παρά Θηβαίοι; εκαλείτο 
Στύλος (ίδε, έκτδς τοϋ προαναφερθέντος πονήματος τοϋ Σ.τκννεμίου, 
xal J. Lipsii de Vesta et Vestalibus Syntagma).

(2) Καί παρ’ έλλησι καί παρά ‘Ρωμαίοι; ή έστία έλατρεύετο ώς έ
φορο; τοΰ πυρδς, όθεν καί παρά Κικέρωνι λέγεται « vis autem ejus ad 
aras etfocos’· Τούτο δ», είτε ώ; πάντπ διαφόρου θεάς έκλαμβανομε- 
νη; τής Γή; καί τής Εστίας,ή ταυτιζόμενη; μέν έκατέρας.προσλαμβανομέ- 
νης δέ καί ίτέρας ταύτης ίδιότητο;· ‘Ο Ευριπίδη;, ώς ανωτέρω εϊδαμεν, 
διαστέλλει αύτά;· ό Πλάτων (Νόμ. 1B',L2) διαστέλλει ωσαύτως έστίαν 
καί Γήν οί Πυθαγόρειοι όμοίως διέστελλαν, Εστίαν όνομάζοντες τδ 
έν τώ μέσω τοΰ παντός πΰρ’ « Φιλόλαο; πϋρ έν μέσω περί τδ κέντρον, 
δπερ ‘Εστίαν τοϋ παντός καλεΐ καί Διό; οίκον μητέρα καί Θεών, βωμόν 
τι » [Φιλολάου λείψανα ύπό Βα.κκίου, σελ. 94].

Παρά Διονυσίω τώ *Αλίκαρνασσεϊ (‘Ρωμ. Αρχ. Β,66) ταυτίζονται’ 
α ‘Εστία δέ άνακεΐβδαι τδ πϋρ νομίζουσιν, δτι γή τε ουσα ή θεός, και 
τδν μέσον κα-.έχουσα τοΰ κόσμου τόπον, τάς ανάψεις τοϋ μεταρσίου ποι. 
ΐΐται πυρδς άφ’ έαυτής. » Παρά Πλουτάρχω [Συμποσ. Ζ', 4]’ · ΕμοΙ δέ 
εδόκει καί μίμημα τής γή; ή τράπεζα είναι, πρδς γάρ τώ τρέφειν ήμας 
καί στρογγύλη καί μόνιμό; έστι, καί καλώ; ύπ ένίων καί ‘Εστία κα
λείται. » Παρά τώ ’Ρωμαίω Γοαμματικώ Φήστφ (Festus)" * RotUU- 
dam aedem Vestae Numa Pompilius rex Romanorum consecras- 
se vitelur, quod eandem esse teram, qua vita houiiinum susten- 
taretur, crediderit, eamque in pilae forma esse. » Τό ύπό Νουμά 
εγκύκλιον ιερόν τή; ‘Εστίας αναφέρει καί δ Πλούταρχος, άλλά κατά τδ 
σχήμα τοΰ κόσμου" α Απομιμούμενο; ού τδ σχήμα τής γή; ώς εστίας 
ούσης, άλλά τοΰ σύμπαντο; κόσμου, ού μέσον οΐ Πυθαγορικοί τό πΰρ ΐ- 
δρΰσθαι νομίζουσι, καί τοϋτο Ε στίαν καλοΰσι » [Νουμ. ια].

Είτε δέ ουτω; είτε άλλω,-, επέ.δή ή θεά αυτή κατέστη τδ σύμβολον 
τοϋ έν τφ μίοφ τή; γής ή του κόσμου πυρδς, διά τούτο έν τυϊς ναοΐς 
αύτής, καί έν τοΐς αύτή αφιερωμένοι; Πρυτανείοις, έκαίετο άέναον πϋρ’ 
ουτω παρά Πρόκλω < Κατά μίμησιν τοΰ κέντρου τής γης, καί it τφ 
Πρυτανείω πϋρ άσβεστον καθιέρουν αί πόλε ς· » οΰτως έν τφ Πρυτανεία» 
τών ’Ηλείων’ « έστι δέ ή έστία τέφρα; καί αυτή πεποιημένη, καί έπ 
αύτής πΰρ άνά πατάν τε ήμίραν και έν πάστ, νυκτί ωσαύτως καίεται» 
(Πανσ. έ ις) Εί; τούτο έκτδς τής θεοσεβείας, συνέβαλλε βέβαια και ή 
παρά τοΐς άρχαίοις έλλ» ψις τών σημερινών είς πυραψίαν εύκολιών.


