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Θεσμοφόρια ώνομάζοντο μεγάλη εορτή καί μυστήρια εις 
τιμήν τής Δήμητρος εις διάφορα τής Ελλάδος μέρη υπό μό
νον εγγάμων γυναικών τελούμενα· έξετελοΰντο δέ και ύπό 
παρθένων τελεταί τινες. Ία Άθήνησι Θεσμοφόρια ήγοντο μη- 
νός ΙΙυανεψιώνος, τή ένδεζάτη αύτοΰ ημέρα άρχόμενα. Ή σύ- 
στασις ή εισαγωγή αύτών αποδίδεται uno τοΰ Δημ.οσθενους, 
Διοδώρου τοϋ Σικελιώτου καί τοΰ Ιίλουτάρχου είς τόν Όρφέα. 
Ό δέ Ηρόδοτος λέγει (Β. 171) δτι είσήχθησαν έν Έλλάδι 
έξ Αίγυπτου ύπό τών θυγατέρων τοϋ Δαναοΰ, διδαξασών τάς 
εν Πελοποννήσω Πελασγιώτιδας γυναίκας τά μυστήρια, καί 
ότι άναστάτου γενομένης τής Ιΐεθ.οποννήσου ύπό τών Δωριέων 
έξαπώλετο ή τελετή, διέσωζον δέ αύτήν μόνοι οί ύπολειφθέν- 
τες είς Πελοπόννησον καί μή έξαναστάντε ς Αρκάδες. 
Φαίνεται Βέβαιον ουτω καί έξ αύτοϋ Τοΰ ονόματος τής εορτής, 
ότι ή σύστασις ταύτης σκοπόν είχε τήν οιαμνημόνευσιν τής 
παρά πάντων τή Δήμητρι αποδιδόμενης εισαγωγής τών νόμων 
καί τών διατάξεων τού κοινωνικού βίου, (Διοδ. Ε. 5). Περί 
τής διάρκειας τών ’Αττικών Θεσμοφορίων πολλαί φέρονται 
γνώμαι άρχαίων καί νεωτέρων συγγραφέων. Κατά τόν Ησύ
χιον (έν λ. τρίτη Θεσμοφορίων) διήρκει τέσσαρας ήμέρας. Έκ 
τοΰ Άριστοφάνους (Θεσμοφορ. 80) έξάγεται ότι ήγοντο ταΰτα 
έπί πέντε ήμέρας. Αί τοιαύται διαφωνίαι προέρχονται φαίνε
ται διότι αί γυναίκες πρό τής κυρίως έορτής ήσχολούντο είς . 
παρασκευάς καί καθαρισμούς ήμέρας τινας, καθ’ άς άπεϊχον - 
πάσης μετά τών άνδρών κοινωνίας, έκάθηντο δέ έπί χόρτων 
τινών, άπερ έπίστευον ότι είχον καθαρτικήν· δύναμιν (Ήσύχ. έν 
λ. Κνέωρον, Μέγ. έτυμ. έν λ. Σζόροδον, Σχολ. είς Θεοκρ. Δ. 
25, Διοσκορίδ. Α. 135, ΡΙίη Η. Ν- xxiv. 19 Στεφ. Βυζ. έν 
λ. Μίλητος, Αίλ. περί ίδιότ. ζ.Θ. 26). Κατά τόν χρόνον τού
τον αί γυναίκες έκαστου δήμου έξέλεγον δύο ύπάνδρους έξ έ
αυτών, ϊνα τελέσωσι τάς εισαγωγικός τελετάς (άρχειν είς τά 
Θεσμοφόρια. Ίσ. περί τοΰ Κιρ. κλήρ.). Οί δέ άνδρες αύτών οί 
τριών ταλάντων αξίας προίκα λαβόντες κατέβαλλον τάς διά 
τήν τελετήν δαπάνας, δπερ ήν είδος λειτουργίας (λειτουργεΐν 
έν τώ δήμιο ύπέρ τής γυναικός. Ίσαΐος ύπέρ του Πυρ. κλήρ. 
66). Ή κυρίως έορτή, ήτις κατά τήν μάλλον πιθανήν ύπό- 
θεσιν, παραδεχθεϊσαν έτι καί ύπό τοΰ Wellauer (de tliesmo- 
phoriis σελ. 6) διήρκει μόνον τρεις ήμέρας, άρχομένη τή 11 
Πυανεψιώνος, ήτις έλέγετο καί άνοδος ή κάθοδος (Ήσύχ. έν 
λ. άνοδος) διότι αί τελεταί ήρχοντο ύπό γυναικών διά πομ
πής έξ ’Αθηνών εις ’Ελευσίνα. Έν τή πομπή ταύτη έφερον 
έπί τών κεφαλών αύτών βίβλους περιεχούσας νόμους ιερούς 
(νόμιμοι βίβλοι ή θεσμοί), ών ή εισαγωγή άπεδίδετο τή Δήμη- 
τρι Θεσμοφόρω, καί άλλα έτι σύμβολα τοΰ πεπολιτισμένου 
βίου (Σχολ. είς Θεοκρ. ΙΔ 13). Αί γυναίκες διήνυον τήν 
νύκτα έν Έλευσΐνι τελοΰσαι τά μυστήρια τή Θεω (Αίν. Τακτ, 
πολιορκ. 4).

Ή δευτέρα ίμέρα, νηστεία λεγομένη (Άθην. Ζ. 307) ήν ή
μέρα πένθους. Έν ταυτη αί γυναίκες έκάθηντο ’χαμαί περί τό 
άγαλμα τής Δήμητρος καί δέν ήσθιον είμή σησαμοΰντας (Ά- 
ριστοφ. Θεσμοφορ. 535, Είρ. 820) καί ούτε ή βουλή συνεδρία- 
ζ&ν, ουτε ή έκκλησία τοΰ δήμου (’Αριστοφ. Θεσμοφορ. 79). 
Πιθανόν ότι μετά μεσημβρίαν τής ήμέρας ταύτης έτελεϊτο έν 
Αθήναις καί ή πομπή, καθ' ήν αί γυναίκες ώδευον γυμνόπο- 

Οες όπισθεν άμάξης, έφ’ ής έφερον κανά καί κίστας μετά μυ
στικών συμβόλων είς τό Θεσμοφόριαν (’Αριστοφ. άνωτ. 276 
κ. λ.). Η τρίτη ήμέρα κζλλιγένιια όνομαζομένη, έκ τής και 
ούτω καλούμενης Δήμητρος,ήν ήμίρζ ευθυμίας καί σκωμμάτων 
τών γυναικών πρός άλλήλας, ς(ς άνάμνησιν τής παραμυθη- 

αΛ'.·-'· ’ τήν τεθλιμμένην Δήμητρα καί διά τοιούτων ποιησάσης 
αύτήν μειδιάσαι Ίάμβης. (’Αριστοφ. Θεσμοφορ. 792, Βάτραχ. 
390, Ήσύχ. έν λ. Στήνια, Φώτ. λεξ. σελ. 379, Άπολλόδ. 
Α. 5. 1). Ό Ησύχιος μνημονεύει θυσίας ζημίας καλού
μενης, ήτις προσεφέρετο τή £εω ώς ί),αστήριον διά παν τυ
χόν σφάλμα ή ύπερβολήν, άπερ δυνατόν νά έπράχθησαν κατά 
τάς ίεράς ήμέρας- ή θυσία αυτή προσεφέρετο ίσως τελευτώ- 
σης τής έορτής.

Ύπό τών άρχαίων μνημονεύονται διάφοροι άλλαι πράξεις 
ώς μέρος τής τών Θεσμοφορίων έορτής άποτελοΰσαι, άλλά 
δέν δυνάμεθα βεβαιώσαι πώς αυται ήσαν πρός τήν εορτήν συν
δυασμένα'.. καί κατά ποιαν ήμέραν έτελοϋντο.

Θεσμοφόρια έτελοϋντο καί εις πολλά άλλα τής Ελλάδος 
μέρη, ώς εϊρηται, ών μνημονεύονται ύπό τών άρ'χαίών κυριω- 
τέρως τά έξής, Σπάρτη, ένθα ή έορτή διήρκει τρεις ήμέ
ρας (Ήσύχ. έν λ. τριήμερος), Δρυμαία έν Φωκίδι, Θήβαι έν 
Βοιωτία. Μίλητος, Συρακοϋσαι, ’Ερέτρια ή έν Εύβοια, Δήλος, 
Έφεσος, Άκράγας, ζ. τ. λ. Περί τού τρόπου τής τελετές 
τών Θεσμό.ορίων είς τά μέρη ταΰτα όλιγίστας έχομεν πλη
ροφορίας, σποράδην ευρισκομένας είς τούς μνείαν αύτών ποιού
μενους συγγραφείς.

—ΟΟΟ—r

Θουκυδίδου βίος.

Ό ιστοριογράφος Θουκυδίδης ήν έκ τοΰ είς τήν Λεοντίδα 
φυλήν άνήκοντος δήμου Άλιμοΰντος· αύτός δέ ονομάζει εαυ
τόν έν άοχή τής ής συνέγραψεν ιστορίας απλώς Άθηναίον. 
(A. 1). Ό πατήρ αύτοΰ ώνομάζετο Ήλορος (Δ. 104). Ό τόν 
βίον τοΰ Θουκυδίδου συγγράψας Μαρκελλΐνος καί άλλοι τινές 
νεώτεροι συγγραφείς λέγουσιν δτι ώνομάζετο Όρολος. Αί δύο 
αυται γραφα'ι τοΰ ονόματος εύκόλως συγχέονται, ήμεΐς δέ πα- 
ραδεχόμεθα ώς ορθήν τήν πρώτην. Ό Ηρόδοτος (ς·'. 39) μνη
μονεύει Θρακός τίνος βασιλέως Όλόρου καλούμενου, ού τήν 
θυγατέρα Ήγησιπύλην έγημεν ό τοΰ Μαραθώνος ήρως Μιλ
τιάδης, πατήρ έξ αύτής γενόμενος τοΰ Κίμωνος. Άρχαίαι 
μαρτυρία', βεβαιοΰσιν ύπάρχουσαν συγγένειαν μεταξύ τοΰ γέ
νους τοΰ Κίμωνος καί τοΰ Θουκυδίδου. Τό δέ όνομα τοΰ πα
τρός τοΰ Θουκυδίδου ύποδεικνύει κηδεστείαν τούτου πρός τόν 
ομώνυμον αύτώ Θράκα βασιλέα. Τοΰ Θουκυδίδου ή μήτηρ ώ
νομάζετο ομοίως Ήγησιπυλη, τοΰτο δέ στηρίζεται έπί μόνης 
τής μαρτυρίας τοΰ Μαρκελλίνου. Οί παραδεχόμενοι τήν μαρ
τυρίαν ταύτην συμπεραίνουσιν ότι ή Ήγησιπύλη αύτη ήν ίσως 
έγγονή τοΰ Μιλτιάδου κ’αί τής ομωνύμου ταύτη γυναικός αύ
τοΰ. Άλλά δέν ύπάρχει αναντίρρητος που μαρτυρία δεικνύουσα 
τίς ήν ή του Θουκυδίδου μήτηρ, καί πώς ό πατήρ αύτοΰ έγέ
νετο συγγενής τού Μιλτιαδείου γένους. Έρρέθη δέ ότι ό Θου
κυδίδης ήν συγγενής καί τών Πεισιστρατιδών, άλλ’ ούδέ τοΰτο 
έναργώς άποδεικνύεται.

• Μαρτυρία τις τοΰ Παμφίλου, σωθεϊσα παρά Γελλίω (χν- 
23) λέγει ότι ό Θουκυδίδης ήν τεσσαρακοντούτης έν άρχή τοΰ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου, τ. ε. τώ 431 π. X. κατά ταύτην 
έγεννήθη άρα τω 471 π. X. Ούτος δέ λέγει οτι εζησε και 
είδε τό τέλος τοΰ πολέμου τούτου, τελευτήσαντος τω 404 π. 
X. Ό Κρύγερος πειράται ίν’ απόδειξη, έπί τή μαρτυρία τοΰ 
Μαρκελλίνου, ότι ό Θουκυδίδης ήν μόλις πέντε καί εϊκοσιν 
έτών έν άρχή τοΰ πολέμου δν συνέγραψεν, άλλ’ ό φιλολόγος 
ούτος έπερείδεται ύπεράγαν είς τάς ιδίας αύτοΰ ερμηνείας 
λέξεων τινων τοΰ συγγραφέως διφορούμενων, καί άλλως παρ’ 
άλλων έομηνευομένων (Ε. 29. τίσθανόυεν'οη τή ήίυζίγ κ ?. .
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Έν τώ του Λουκιανού Ήροδοτω ή Ήετίωνι ευρηται διήγημα 
περί 'Ηροδότου, καθ’ δ ό Ηρόδοτος άνέγνωσε την ιστορίαν 
αύτοΰ έν τοΐς Όλυμπιακοϊς άγώσιν είς έπήκοον τών εις αύτούς 
άπανταχόθεν συνηγμένων Ελλήνων. Ό Σουίδας (έν Λ. 
Θουκυδίδης) προσθέτει ότι ό παΐς έτι ών τότε Θουκυδίδης έ- 
τυχε παρών είς τούς αγώνας και ακροατής τούτου γενόμενος 
έδάκρυσεν έκ φιλοτιμίας, δπερ προεδήλου τήν μέλλουσαν αύ
τού ιστορικήν δόξαν. Περί τής αλήθειας τοΰ όλου τούτου διη
γήματος έδίστασε πρώτον ό Bredow. Έκτοτε δέ έπεκρίθη παρ’ 
άλλων, πληρέστατα δέ ύπό του Dablman άπορρίψαντος αύτό 
ώς μύθον. Ό Κρύγερος ίσχυρίσθη διά πολλών καί μετά πολ
λής ζωηρότητος περί τής δρθότητος αύτοΰ. Μή θεωροΰντες 
λόγου άξιον δ,τι δήποτε περί τού ζητήματος τούτου έκαστος 
πιστεύη, άρκούμεθα είς τήν παρατήρησιν δτι ή ύπέρ αυτού άμε
σος άπόδειξις φαίνεται λίαν ασθενής, καί δτι ύπάρχουσι πολ
λαί εύτυχεϊς αντιρρήσεις πρός ανατροπήν αύτοΰ.

Άντιφών ό'Ραμνουσιος <5 επισημότατος τών συγχρόνων αύτώ 
ρητόρων λέγει δτι έδίδαξε τόν Θουκυδίδην τήν ρητοριχήν. Επειδή 
δέ ό Άντιφών έγένετο σύγχρονος τώ Θουκυδίδη καίτρεσβύτερος 
αύτοΰ τήν ηλικίαν, δέν υπάρχει άπίθανον δτι γέγονεν όντως 
διδάσκαλος αύτοΰ. Άλλ’, ώς ο Κρύγερος δεικνύει, ή άπό- 
δειξις τούτου έξάγεται μόνον έκ τοΰ συγγράψανιος τού Άν- 
τιφώντος τόν βίον Καικιλίου, έν ω συμπεραίνει έτι διήκουσε 
πάντως ό Θουκυδίδης τοΰ είρημένου ρήτορος, διότι επαινεί αύ
τόν. Ό Κικέρων (Βρουτ. 12) ομίλων περί τής εύγλωττίας τοΰ 

•’Αντιφώντος παρατίθεται είς άπόδειξιν τόν Θουκυδίδην ποιων 
δε τούτο ήθελε πάντως μνημονεύσει ότι έγένετο καί μαθη
τής αυτού ο ,Θουκυδιοης, εάν έγινωσκεν ότι υπήρξε τοιοϋτος. 
Ό Μαρκελλϊνος, έπί τή μαρτυρία τοΰ Άντύλλου. λέγει δτι 
καί ο ’Αναξαγόρας ήν έκ τών διδασκάλων τού Θουκυδίδου, 
δπερ ούκ άπίθανον επειδή ό Αναξαγόρας διέμεινεν έν Ά
θήναις έπί ικανόν χρόνον, ό Θουκυδίδης ήθέλησεν ίσως ϊνα ώ- 
φεληθή έκ τής διδασκαλίας αύτού.

Οτι ο Θουκυοίοης, ’Αθηναίος ών καί έκ καλού γένους, καί 
οίκών έν Άθήναις, ένθα ήν ή εστία τού Ελληνικού πολιτι
σμού, άνετράφη καί έπαιδεόθη δσον τό δυνατόν τελειότερου, 
ούδεμία ύπάρχει αμφιβολία. Ότι δέ είχε δεξιώτατον νουν καί 
άνεπτυγμένην διάνοιαν^ τό σύγγραμμα αύτοΰ έναργώς δεικνύει. 
Έν τή ίδια αύτοΰ συγγραφή (Δ. 105) λέγει ήμΐν δτι είχε 
μεταλλεία χρυσού είς τό απέναντι τής Θάσου μέρος τής Θρά
κης, καί δτι μέγα παρά τοΐς ώδε οίκοΰσιν έδύνατο. Ή περι
ουσία αύτη περιήλθεν αύτώ, κατά τινας, έκ τών προγόνων 
αύτοϋ· κατ’ άλλους δέ ήν αυτή προϊξ τής γυναικός αύτοΰ 
ήν ένυμφεύθη είς Σκαπτήν ύλην. Ό Κρύγερος εικάζει ότι ό 
λαβών τά μεταλλεία ταΰτα παρά τών Θασίων Κίμων είχε 
συμφέρον έν αύτοΐς, καί έδωκε μέρος αύτών είς τόν κλάδου 
έκεϊνον τοΰ γένους αύτοΰ, είς δν άνήκεν ό Θουκυδίδης.

Ό Σουίδας λέγει δτι ό Θουκυδίδης κατέλιπεν υιόν δνόμα- 
τι Τιμόθεον· μνημονεύεται δέ καί θυγάτηρ αύτοΰ, ήτις λέ- 
γουσιν δτι συνέγραψε τό όγδοον βιβλίου τής τοΰ Πελοπον- 
νήσιαχοΰ πολέμου ιστορίας. Ό Θουκυδίδης ·ήν έκ τών ύπό τοΰ 
ΆΟηνησι συμβάντος λοιμού προσβληθέντων καί έκ τών ολίγων 
εκείνων οϊτινες ίάθησαν απ’ αύτοΰ.

Ότι ό Θουκυδίδης διεκρίθη καί ώς ρήτωρ έν ταΐς τοΰ δή
μου έκκλησίαις δύναται τις είκάσαι έκ τών έμφαινομένων έν 
ταΐς παρεμβληθείσαις είς τήν ιστορίαν αύτού δημηγορίαις ρη
τορικών αύτοΰ πλεονεκτημάτων, Περί τούτου όμως δέν εχο- 
μευ ρητάς καί πίστεως άξίας μαρτυρίας. Ύπηρέτησεν όμως 
τήν πατρίδα αύτοΰ στρατιωτικώς, διετέλεσε στρατηγός καί ε
πτά πλοίων διοικητής έν Θάσω, τώ 424 π. X. δτε ό Εύκλής, 
ό ύπό τών ’Αθηναίων φύλαξ τών Άμφιπολιτών πεμφθείς, έζή- 
τησε βοήθειαν παρ’ αυτού κατά τοΰ καταλαβόντος τά έξω 
τής Άμφιπόλεως μέρη Βρασίδου, δστις φοβηθείς μή έπέλθη 
μεγαλητέρα δύναμις προέτεινε μετρίαν πρός τούς έν Άμφιπό- 
λει οίκοΰντας σύμβασιν, ήτις έγένετο έτοίμως δεκτή, ολίγων 
’Αθηναίων έν τώ τόπω όντων καί τών άλλων μή θελησάντων 
άντιστήναι τώ Βρασίδα. Ό δέ Θουκυδίδης μετά τών ύπό τήν 
διοίχησιν αύτοΰ νηών κατέπλευσεν, όψέ τής αύτής ημέρας,έν ή 
ή Άμφίπολις παρεδόθη, είς Ήϊόνα τήν παρά τάς έκβολάς τού 
Στρυμονος ποταμού, ήν έσωσεν έκ τών χειρών τοΰ έχθροΰ (Δ. 
102 χλ). Ένεκα τής αποτυχίας τής σωτηρίας τής Άμφιπόλεως 
ό Θουκυδίδης έφυγεν έκτης έαυτοΰ πατρίδος, ίσως ϊν’ άποφύγη 
αύστηροτέραν ποινήν, τήν του θανάτου, διότι αυτή κατεγινώ- 
σκετο έν τοιαύταις άποτυχίαις, άν καί ό στρατηγός έπραττεν 

δ,τι ήν αύτώ δυνατόν. Κατά τόν Μαρκελλινον, ό Κλεών, μέ
γα τότε δυνάμενος έν Άθήναις καί ύπό τοΰ δήμου εύνοούμε- 
νος, διήγειρε κατά τοΰ άποτυχόντος στρατηγού υποψίας. Ό 
Θουκυδίδης (Ε. 2G) λέγει απλώς περί έαυτοΰ, δτι διετέλεσεν 
έξόριστος έκ τής έαυτοΰ πατρίδος εϊκοσιν έτη μετά τήν είς 
Άμφίπολιν στρατηγίαν, άλλά δένέξηγεϊ έάν ή φυγή αύτοΰ ήν 
εκούσια ή ύπό τής πόλεως κατεγνωσμένη αύτώ δίήνεϊπομεν απο
τυχίαν. Έάν ήν αύτη εκούσια, δυνάμεΟα νά συμπεράνωμεν δτι δέν 
έπέστρεψεν είς Αθήνας, γινώσκων όποια τύχη περιέμενεν αύ
τόν έπιστρέφοντα. Φέρονται διάφορα μέν άλλά ούχί καί πί
στεως άξια λεγόμενα περί τών τόπων έν ο’ίς κατά τό διάστη
μα τής φυγής αύτοΰ διέμενεν. Έννοοΰμεν δέ δτι δέν διέμενε 
βέβαια είς μέρη ύπό τήν κυριότητα τών ’Αθηναίων διατελοΰν- 
τα· επειδή δέ έπετήρει πάντα τά κινήματα τοΰ δν ξυνέγραψε 
πολέμου διέμενε πιθανόν έν χώραις συμμάχοις τή Σπάρτη. 
Έκ τών ιδίων αύτοΰ ρήσεων έξάγεται δτι κατά τήν φυγήν αύτοΰ 
διέτριψεν έπί μακρόν ήτοι έν ΙΙελοποννή τ ω, ή έν χώραις ύπό 
τήν επιρροήν αύτής διατελούσαις (Ε.26). Τό δέ σύγγραμμα αύ- 
τοΰήν άποτέλεσμα τής ιδίας αύτοΰ πείρας καί τών ύστερον ίδιων 
αύτοΰ παρατηρήσεων. Ή λεπτομερής περιγραφή τών Συρα
κουσών καί τής περιχώρου αύτής παρέχει ήμΐν αφορμήν, ϊνα 
μετά πάσης πιθανότητος συμπεράνωμεν δτι διέγνω τά κατ’ 
αύτάς αύταΐς όψεσιν. Έάν όντως έπεσκέφθη τήν Σικελίαν, 
πιθανόν ότι μετέβη καί είς μ.έρη τινά τής μεσημβρινής 
’Ιταλίας. Ανώνυμος τις βιογράφος λέγει δτι ό Θουκυδίδης διέ- 
τριψε καί είς Σύβαριν. Λίαν τολμηρά φαίνεται ή εικασία τινων 
δτι δήθεν ό Όλορος μετά τοΰ υΐοΰ α'τοΰ .Θουκυδίδου μετωκη- 
σαν εις Θουρίους, άποτελέσαντες μέρος τής έκεϊσε ύπό τών’Α
θηναίων έκπεμφθείσης αποικίας τώ 443 π. X. καί ότι έκεϊ έ- 
νέτυχον αύτώ παιδί έτι δντι δ τε Ηρόδοτος καί ο ρήτωρ Λυσίας. 
Ό παρά Μαρκελλίνω Τίμαιος λέγει δτι ό Θουκυδίδης έν τώ 
χρόνω τής φυγής αύτοΰ διέτριβεν έν’Ιταλία. Έάν ό Τίμαιος έν- 
νοή πάντα τόν χρόνον τής φυγής αύτοΰ, ή μαρτυρία αύτοΰ έςτν 
απαράδεκτος, ώς άντιοαίνουσα πρός τό έξαγόμενον τής άνωτέ
ρω παρατεθείσης ρήσεως αύτοΰ τοΰ Θουκυδίδου. Ό Τίμαιος 
καί άλλοι έτι βεβαιοΰσιν δτι ό Θουκυδίδης έτάφη έν Θουρίοις. 
Ό Κρύγερος λέγει πρός τούτο ότι έάν δ ιστορικός ούτος διέ- 
τριψεν έν Θουρίοις έπί τινα καιρόν, δέν φαίνεται παράδοξον τό 
έπινοηθέν διήγημα δτι και έτάφη έκεϊ, ένθα εϊχεν ϊσως πα
ρασκευάσει καί μνήμα πρός ταφήν αύτοΰ. (άκολουθει).

—οοο—

Άνάθεσίς έστι τό άναγράφειν βιβλίον ύπό τήν προστασίαν 
τινός. Αί δ’ αναθέσεις έκ παλαιτάτου συνειθίζοντο. Ούτως 
ό Λουκρήτιος άνέθηκε τό περί φύσεως τών όντων ποίημα αύ
τοΰ είς τήν προστασίαν τοΰ Μεμμίου Γεμμέλλου· ό δέ Κικέ- 
ρων άνατίθησι τά συγγράμματα αύτοΰ είς φίλου.ς ή συγγενείς, 
ό Όράτιος τήν ποιητικήν τέχνην είς τούς ΙΙείσωνας, καί ό 
Βιργίλιος τά γεωργικά είς τόν Μαικήναν. Θαυμασμός ή εύ- 
γνωμοσύνη, άνάγκη έπιδείξεως δημοσία τής περί τίνος ύπολή- 
ψεως ή άφοσιώσεως, έπιθυμία πορισμοΰ βοηθήματος, ή ευτε
λούς κολακείας τής εξουσίας, ή τοΰ νά καταστήση οίκτίρμονα 
τόν πλούτον, γελοία έπιθυμία νά πίστωση τις δτι κέκτηται 
τήν εύνοιαν ή οικειότητα άνδρών έξοχων ή περίφημων, ύφ’ ών 
ούδέ τήν άρχήν γνωρίζεται, τοιαΰτα τινα αισθήματα ηνωμένα, 
συγκεχυμένα, κεχωρισμένα, ένέπνευσαν τήν άπειρον πληθύν 
τών άρχαίων καί νεωτέρων γνωστών ήμΐν αναθέσεων. Ή ι
στορία τών αναθέσεων ! άναμφιβόλως τό άντικείμενον τοΰτο 
ήδύνατο νά παράσχη λεπτομέρειας δηκτικάς. Ύπάρχουσιν δ
μως εξαιρέσεις. .Ούτως ό περίφημος φιλολόγος Μυρέτ έξέΟη- 
κεν έν ταϊς άναθέσεσι σχεδόν άπασαν τήν βιογραφίαν έαυτοΰ. 
Ό Σκαλίγηοος άνέθηκεν εις τόν Κύγαν τό παράρτημα τού 
Βιργιλίου. Ή άναθετική επιστολή αύτοΰ είναι λίαν άξιοση- 
μείωτος, ιός καί αί αναθέσεις τών συγγραμμάτων τοΰ Ίούστου 
Λιψίου, Κασαυβώνος, Γροτίου. Έϊνσίου καί άλλων. Ό Ί?ον- 
σάρδος άνέθηκε τούς Έρωτας αύτοΰ εις τάς Μούσας· ό δέ Ά- 
ριόστος άνέθεσε τόν Μανιώδη Όρλάνδον εις ήγεμόνα τής έκ- 
κλησιαστιχής επικράτειας, ανίκανον νά εκτίμηση τάς καλλο
νές αύτοΰ. Τίς δέν αισθάνεται λύπην ζωηράν βλέπων τόν 
Τάσσον άπευθύνοντα έμφαντικήν άνάθεσιν είς έκεϊνον τόν ήγε
μόνα τής Φερ’ράρας, ήγεμόνα άνευ μεγαλείου, άνευ βψηλοφρο- 
σύνης, ύφ’ ου μετ’ ολίγον ήναξιοπάθησεν ·, Ούχ ήττόν τις στέ- 
νει, δτε ό ζωγράφος τής 'Ρωμαϊκής ύπερηφανίας, Κορνήλιος, 

δστις είχεν ήδη ποιήσει τόν Σίδ και τους Όρατίους, δημοσι- 
εύων τοΰτο τό τελευταϊον δράμα, ύπό τήν προστασίαν τού 
καρδιναλίου 'Ρισχελιέως, ένώπιον ουτινος, ^όμολογητέον, έ- 
ξευτελίζετο άπασα σχεδόν ή Γαλλία, καί αύτός. ο Βασιλεύς 
πρώτος, άνερυθριάστως διεκήρυξεν δτι ή δρωμένη έν τοΐς συγ- 
γράμμασιν αύτοΰ μεταβολή, έξ δτου έκτήσατο τήν φερέτιμον 
εύμένειαν τής Α. έξοχότητος, είναι άντικρυς άποτέλεσμα τών 
μεγάλων ιδεών άς ή A. Ε. εμπνέει αύτώ οσάκις εύδοκεΐ νά 
προσφέρη τή A. Ε. τάς ύποκλίσεις αύτοΰ. Ούδ' άρκεΐται είς 
τοΰτο, ούδέ' περιορίζεται νά κύπτη καθ’ εαυτόν είς τήν κονί- 
σαλον, έρπει μέχρι ποιήσεως, προστιθείς δτι ό Καρδινάλιος 
εξευγενίζει τόν σκοπόν τής τέχνης, έπειδή άντί τοΰ έπιδιώ- 
κειν τό άρέσκειν τώ κοινώ, τό καθήκον τών πεπαιδευμένων εί
ναι τού λοιποΰ ν’ άρέσκωσιν είς τόν προθυπουργόν καί νά τέρ- 
πωσιν αύτόν. Καί δμως ό Σίδ ούδόλως έτερψεν αυτόν, και ο 
πορφύραν περιβεβλημένος δεσπότης, παν είδος ματαιότητος 
καί αλαζονείας έχων, ούδόλως ηύδόκησε νά δικαιώση είς τόν 
Κορνήλιον τήν έπιτυχίαν έκείνου τοΰ αριστουργήματος. ΊΙ ά- 
ναθετική έπιστολή τοΰ Κίννα είναι ούχ ήττον παράξενος διά 
τό ύφος ή διά τάς ιδέας. Ό πρόεδρος Μοντωρόν, εντελώς σή
μερον λελησμονημένος, τέθειται έν αύτη τή έπιστολή έπί 
τής αύτής τω Λύγούστω αϋτοκράτορι βαθμίδος. Αύτη ή φιλο
φροσύνη ,ώφέλησε τόν συγγραφέα διά δεκακισχιλίων φράγκων, 
καί έξ έκείνου τοΰ χρόνου ώνόμασαν τάς άναθετικάς έπιστο- 
λάς a la Montauron. Λύτη ή σύγκρισις ανθρώπου τοσοΰτον 
άσημου πρός τόν αϋτοκράτορα Αύγουστον σκανδαλίζει λίαν 
δικαίως τόν Βολταϊρον* άλλ’ ό πατριάρχης, αύλικός δ
σον καί φιλόσοφος, δέν άποκαλεϊ τόν έπί τών οικονομικών la 
Popelinidre Pollion ·, δέν άνατίθησι τόν Ταγκρέδον είς τήν Κ. 
Πομπαδούρ ·, Αληθές οτι ή κολακεία αύτοΰ είναι άπειράκις 
λεπτότερα τής τοΰ Κορνηλίου, καί δτι τό πνεύμα καί ή κα
λαισθησία συγκρύπτουσιν, δσον ένεστι, τό κατά τής άξίας τοΰ 
χαρακτήρος πραχθέν σφάλμα. Ό Σκάρρων άνέθηκε τό κωμι
κόν μυθιστόρημα αύτοΰ είς τόν συμβοηθόν ιερέα· καί έννοεϊται 
διατί. Άνατίθησιν έτι είς Λουδοβίκον ιδ'. τήν κωμωδίαν Δον 
Ίάφεθ τής ’Αρμενίας. « Μεγαλειότατε, γράφει πρός τόν βασι
λέα, θέλω προσπαθήσει νά πείσω τήν Γ. Μ. ότι αύτη δέν ή
θελε σφάλει εύεργετοΰσά με κατα' τι. Έάν τι μέ βύηργέτει, 
ήθελον εϊσθαι εύθυμότερος έμαυτού· άν ήμην εύθυμότερος, 
ήθελον συντάττει χαριεστέρας κωμωδίας· άν συνέταττον χα- 
ριεστέρας κωμωδίας, ή Υ. Μ. ήθελε πλειότερον τέρπεσθαι· άν 
ή Υ. Μ. ήθελεν εύχαριστηθή, τό άργύριον Αύτής δέν ήθελεν 
άπολεσθή. ο Ό ιή. αιών, φιλόσοφος καί εύαίσθητος, προήγα- 
γεν είδος άναθέσεως άποφθεγματικής καί περιπαθούς.

Σημειώσωμεν ιδέας τινάς ιδιορρύθμους αϊτινες ώδήγησάν τι- 
νας τών συγγραφέων είς τήν έκλογήν τών προστατών ούς ή- 
θέλησαν νά δώσωσιν είς τά βιβλία αύτών. Καθηγητής τής 
Σορβόννης, όνόματι 'Ίλλερΐνος, έδημοσίευσε τώ 1 645 θεολο
γίαν σχολιαστικήν, άναθέσας αύτήν τή 'Αγία Τριάδι. Συγ
γράμματα δ’ άνατεθειμένα τώ Ίησοΰ Χριστώ γνωρίζομεν τήν 
Ιίαλαιάν Ακαδημίαν Ίησοΰ Χρίστου, γερμανοΰ καθηγητοΰ, I. 
Σπίτζελ, καί ένα τόμον, έξελθόντα έκ τοΰ καλάμου σχολαστι 
κοΰ τίνος μονάρχου, δστις δέν έγνώριζε μήτε νά γράφη μήτε 
νά βασιλεύ·»), Άναίρεσιν, ήν ’Ιάκωβος Αος διεύθυνε κατά πραγ
ματείας τοΰ Σωσινιανοΰ Βορστίου. Γεγονός άρκούντως μονα
δικόν καί σημειώσιμον έμπαρόδως είναι, ότι ό τυπογράφος τοΰ 
βασιλέως τής Αγγλίας δέν συνήνεσε νά τυπώση τό σύγγραμ
μα τής Α. Μ. πριν προπληρωθή. Τά τή αγία ΙΙαρθένω ανα
τεθειμένα βιβλία είναι άρκετά πολυάριθμα· τή Δεσποίνη ήμών 
ό μέγας ’Αλβέρτος προσήνεγκε τά πλεΐστα τών συγγραμμά
των αύτοΰ, καί ο Ιησουίτης Βουργάβερ τήν πολεμικήν θεο
λογίαν αύτοΰ. Πολύγραφος δέ τις ασκητικός συγγραφεύς τι
μώμενος είσέτι παρά τισιν άνάγνώσταις δυτικοϊς, ό Δρεξέλιος, 
άνέθετο έν τών συγγραμμάτων αύτοΰ είς τόν φύλακα άγ
γελον. Ό Θωμάσιος άνέθηκε τάς ’Ανεξαρτήτους ιδέας αύτοΰ 
είς πάντας τούς ίδιους αύτοΰ έχθρούς. Τινές τών συγγραφέων 
άνέθηκαν τά συγγράμματα είς εαυτούς· δράμα πολυγράφου 
φιλοπόνου, έμπεπτωχότος εις άφάνειαν, Δελίσλη Σάλες, φέ
ρει αντί πάσης άναθετικής έπιστολής τάς έξης δύο μονοσυλλά
βους λεξεις· A Moi (έμαυτώ). Τραγωδία τοΰ Ίωάνη Λερυα- 
ΪΛΡΓ\Πρ^δη νΑΡσάκ7>«, βασιλεύς τών ΠάρΟων, έν Παρισίοις 
1 666), άνατέθειται είς αύτόν τόν συγγραφέα παρά τοΰ τυπο
γράφου, δπερ έν ούδενί άλλω συγγράμματι φαίνεται. Βιβλι- 
ογράφος τις του Λουγδούνου, Λός'Ρίος, άνέθηκε τώ ϊππω έν 

τών συγγραμμάτων αύτοΰ. Μνημονεύομεν προστούτοις ώς άνά- 
θεσιν παράδο-ον δράματός τίνος τού Ις·'. αϊώνος, έπιγραφομέ- 
νου τό μαρτύριαν τοΰάγίου Ιακώβου, άνατεθειμένον είς τόν ά- 
πόστολον ουτινος φέρει τόνομα.

Έπί μνημείων δέ λέγεται ιδρύειν, ίστάναι, έγείρειν, άνατί- 
θεσθαι. Ίδρύειν ναόν, μνημεΐον, ίστάναι άγαλμα, ή καί τι ι
διαίτερον οικοδόμημα, έλεγον οί άρχαϊοι καθιερόνοντες τοιαΰ- 
τά τινα είδικώς είς μίαν ή πολλάς θεότητας· άλλά καί αύτοί 
οί άνθρωποι μετέσχον κοινή τοΐς δεοϊς ταύτης τής τιμής. Ή 
ευγνωμοσύνη, ό φόβος,·ή κολακεία ίδρυσαν ναούς τοΐς βασι- 
λεΰσι τής γης, τοΐς ύπέρ πατρίους πεσοΰσι, τοΐς κατακτηταϊς, 
τοΐς μεγάλόις συγγραφεΰσι, καί έν γένει τοΐς δόξαν τινά 
κτησαμένοις. Εύάριθμοι λαοί έποιήσαντο μείζονα χρήσιν τής 
άναθέσεως ή οί Αιγύπτιοι· καί άπαντες αύτών οί ναοί, ών τά 
ερείπια ήδυνήθησαν νά σπουδάσωσι, δίδουσιν ήμΐν μαρτυρία 
πειστικά. Ταύτρ τή θρησκευτική συνήθεια οφείλεται σήμερον 
ή μετά βεβαιότητος γνώσις τής μακράς σειράς τών βασιλέων 
χώρας,ήτις έπολίτισε τήν Ελλάδα, δοΰσα αύτή τάς τέχνας καί 
τήν βιομηχανίαν αύτής. Οί Έλληνες καί οί'Ρωμαίοι έμιμήθησαν 
τήν Αίγυπτον, έγείροντες μνημεία δημόσια καί ιδιωτικά παν
τός είδους είς τάς Θεότητας, καί μεγάλη τιμή έθεωρεΐτο τό νά 
έκλεχθή τις δπως γράψη τήν άνάθεσιν μνημείου σπουδαίου. 
Κατά Τάκιτον, ούδέν άλλο ύπελείπετο είς τήν τύχην τοΰ Σύλ- 
λα πρός συμπλήρωσιν τής δόξης αύτοΰ ή τό δυνηθήναι ν ά- 
ναθέση τό Καπιτωλιον άλλ’ αύτη ή εύτυχία άπέκειτο τω Λου- 
κτατίώ Κατούλω. Ό Τίτος έτέλεσεν έπίσημον άνάθεσιν τοΰ 
Κολυσείου, ήτις ήν τό χαράξαι έπί τοΰ μετώπου τών 'Ρωμαϊ
κών μνημείων τόνομα τοΰ άνατιθέντος. Διά τοΰτο είσέτι άνα- 
γινώσχεται τόνομα τοΰ Άγρίππα έπί τοΰ έξωτερικοΰ διαζώμα
τος τοΰ Πανθέου. Ού μόνον έκάστω τών της είδωλολατρείας 
δεών ύπήρχον τότε ναοί, άλλά συχνάκις άνήγειρον πολλούς 
δί έκάστην" ιδιότητα τής αύτής ^εότητος· ούτως ύπήρχον ναοί 
άνεγηγερμένοι Διί τώ Σεράπΐι, Διί τώ Ύψιβρεμέτη, Διί τω Στη- 
σίω κτλ. Αί αναθέσεις αυται έγίνοντο μετά Ουσιών, παιδιών, 

• εύχών, καί έντεΰθεν προέκυπτον περιοδικαί έορταί. Ένίοτε ή 
άνάθεσίς έγίνετούπό τύπον γενικόν καί απόλυτον. Δ. Ο Ν. (Deo 
oplimo ™αχϊηιο=2;εώ άρίστω μεγίστω). Δ. Μ. (Diis Manibus 
δαίμοσι χθονίοις). Οί ’Ιουδαίοι έορτάζουσι κατ’ έτος τά ύπό Ι
ούδα τοΰ Μακαβαίου διαταχθέντα εγκαίνια τοΰ ναού.

(Έκ τοΰ Γαλλιχοΰ ύπό Δ. Σ.)
Σ. Σ, Έδε καί έφ. Μαθητών άρ. 16. σελ. 61.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Μετ’ εύχαριστήσεως μεγίστης έμάθομεν δτι άντί τοΰ πρώην 

Μακαριωτάτου Κυρίλλου, άρτίως άποθανόντος, οί Κύπριοι 
’Αρχιεπίσκοπον έξελέξαντο τόν έν τή άρχιεπισκοπή διάκονον 
Μακάριον.

Πρώτην ήδη φοράν ό Κύπριος λαός όμογνωμονεΐ είς τήν 
έκλογήν τοΰ άνωτάτου άρχοντος τής πατρίδος του, καί ή ιδία 
τοΰ τόπου ιστορία τήν τοιαύτην άπαντος τοΰ λαού ομογνωμο
σύνην δέν θέλει παύσει ν’ άναφέρη ώς έν τών άξιοσημειοτέρων 
συμβάντων.

‘Ο ένάρετος Μακάριος πολυν έν τή αρχιεπισκοπή διατελών 
χρόνον τοσαύτην έκτήσατο έφ’ δ?<ων τών έν Κύπρω γενών ύ- 
πόληψιν, ώστε χηρευσάντων μητροπολιτικών θρόνων πρώτος 
προσεκαλεϊτο είς τό τής άρχιερωσύνης αξίωμα, καί τόν τοϋ 
Κιτίου νά λάβή θρόνον, καί τόν τής Κηρυνείας, άλλ’ ούδέ- 
τερον δέν έδέχετο. Καί ήδη δέν ήθελεν πράξει τό αύτό, άλλ’ 
άπαντος τού ορθοδόξου λαοΰ τής νήσου έγερθέντος καί έν μια 
φωνή είπόντος τόν Μακάριον θέλομεν ’Αρχιεπίσκοπον καί μό
νον τόν Μακάριον, δέν ήδυνήθη νά φανή βαρυήκοος είς τήν 
φωνήν αύτήν τής πατρίδος του.

Τήν τοιαύτην τοΰ λαοΰ τής Κύπρου έκλογήν έπαινοΰντες 
εύχόμεθα ζαί τοΰ λοιποΰ έν τοιαύταις μεγάλαις περιστάσεσιν 
άείποτε πρός τά κα)νά νά δεικνύη τήν έαυτοϋ ομόνοιαν. Τον 
δέ νΰν Αρχιεπίσκοπον θερμώς παρακαλοΰμεν άξιος νά φανή 
τής τοΰ έθνους του εκλογής, περί όλων έν γένει φροντίζων, 
μάλιστα δέ περί τής διαδόσεως τών φώτων, άπαντα τά μέχρι 
τοΰδε κακώς έξοδευόμενα εκκλησιαστικά πλούτη μεταχειρι- 
ζόμενος. Άθαν. Σακελλάριος.

— Δ’ Υ. Β. διατάγματος συγκαλοΰνται ή Βουλή καί ή Γε
ρουσία τήν 25 ’Οκτωβρίου.
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ΕΪΓΤΙΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ IQ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΪΛΟΓ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
Έάν, ω τοΐς συγγενέσιν ήμΐν πάσι ποθεινότατη 'Ροζάνα, ό 

>έν ακμή ηλικίας οδυνηρότατος έπελΟών σοι θάνατος δέν είχεν 
■εως τοϋ νϋν την καρδιάν ήμών ύπερβαλλούσης Ολίψεως πεπλη- 
ΐρωμένην, και έάν τά έπί τή μνήμη σου έκάστοτε καταρρέοντα 
[δάκρυα δέν έθάμβουν τάς όψεις ήμών, και ή χειρ δέν έτρεμε, 
■ήθέλαμεν άπό ζαιροϋ ήδη πλέξει τόν επάξιον τών παντοίων 
■σου αρετών έπαινον, καί καταδείξει τό μέγεθος τής ζημίας, ήν 
ή έκ τών πρόσκαιρων μετάστασίς σου έπήνεγκε τω άγαθω σου 
συζύγω και τοΐς φιλτάτοις, και τήν οδύνην εις ήν περιέστησαν 
πάντες οί έγνωκότες τό ήθος και τούς τρόπους σου, άπό καρ
διάς άγαθωσύνην καί ανατροφής τελειότητα έκπηγάζοντα· ά- 
δυνατοΰντες έκ τών είρημένων αιτίων ίνα τήν εικόνα τοΰ βίου 
[σου διαγράψωμεν τό γε νϋν εχον, παραδεχόμεθα είς τάς στή- 
[λας τής έφημερίδος ήμών τήν έπομένην ευσύνοπτου τών κατά 
τήν θανήν σου φίλου καί οικείου έκθεσιν, ούδέν άλλο προστι- 
θέντες είμή στεναγμόν σπαραξικάρδιου οδύνης καί δάκρυα συγ
γενικής ή μάλλον αδελφικής αγάπης, δΐ ών καταβρέχονται οί 
οφθαλμοί ήμών τε καί πολλών διμηνίαν σχεδόν ήδη. Δ.Π.


