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’Εμφανιζόμενος, Κύριοι, ενώπιον υμών πρώτον μέν οφείλω, ιερόν έκπληρών

καθήκον, νά έκφράσω την βαθεϊαν ευγνωμοσύνην μου προς την σοφήν των φι
λοσόφων σχολήν,άνθ’ ^ς μέ ηξίωσεν ύψηλης τιμής, συγκαταλέξασά με εις τούς

ύφηγητάς τοϋ άνωτάτου της Ελλάδος παιδευτηρίου, ώς επίσης καί πρδς την

φιλόμουσον του σεπτού ημών άνακτος κυβέρνησιν, την έγκρίνασαν καί έπικυρώσασαν την περί της έμ·ης υφηγεσίας όμόθυμον γνωμοδότησιν της σχολής.
Ειτζ δέ ομοίως καθήκον μου άπαραίτητον υπολαμβάνω νά άνομολογησω, οτι

άνερχόμενος εις την έδραν ταύτην, ην έτίμησαν καί τιμώσιν έξοχοι της επι
στήμης μυσταγωγοί και ίεροφάνται, κατέχομαι ολως ύπδ της συναισθησεως
τοϋ μεγέθους καί τοϋ βάρους τοϋ έργου, δπερ άνέλαβον, συναισθάνομαι βαθέως,

δτι μόνον εξαίρετος επιστημονική δυναμίς, ηνωμένη μετά πείρας συνεχοΰς
καί μακρύς ηθελεν έπαρκέσει εις τδ νά εκπλήρωσή τις τελεσφόρως τά έξ
αύτοϋ επιβαλλόμενα καθήκοντα. Έλπίζων δμως, δτι η εις τδ έργον μεγάλη

προθυμία μου καί η σύντονος καί ευσυνείδητος εργασία μου θέλουσιν έκ των
ένόντων άνταποκριθη εις τάς σημερινάς αξιώσεις της επιστήμης, καί πεποιθώς
εις την όμολογουμένην ευφυΐαν καί έπιμέλειαν της 'Ελληνικές νεότητας, παρ’

$ς άπεκδέχομαι πληρη έπίδειξιν των πατροπαραδότων τούτων αυτής αρετών,
άποδύομαι μετά θάρρους είς τδν έπιτραπέντα μοε πνευματικόν άγώνα, εις την
διδασκαλίαν τοϋ μαθήματος της αρχαιολογίας.

* Ή διατριβή αυτή ?ξεφωνήθη ώς εισιτήριο; Λόγο; ίιπδ τοΰ συγγραφέως ζατα τήν έ'ναρξιν
τήςδφηγεσίας αύτοΰ έν τώ εν Άδήναις έΟνιζιδ Πανεπιστήμιο) τή 18 ’Απριλίου’ έζδοδεΐσα δε
και εν ϊδιαιτέρω τεύχέι άφιερώΟη τ<3 ζ. X. Πρετεντίρη Τοπάλδω.
ΤΟΜΟΣ Α’.
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’Έθος έπεζράτησεν έν τοϊς είσιτηοίοις μαθημασκ ένθεν μέν νά παρέχεται

Άθην^ ώσπερ οί Δαιδαλίδαι. Ό χρόνος τις γεννησεως τοϋ Φειδίου κάί έπο-

κυρίως εις άκρόασιν εισαγωγή τις τοϋ διδακτέου μαθήματος, πληρης όσον τό

μένως, ώς θέλομεν ίδεϊ έπειτα, ή χρονολογία τών έργων του είνε δύσκολου

δυνατόν, ένθεν δέ νά συναναγινώσκηται τρόπον τινά καί τό έγζώμιον-αύτοΰ

■δυστυχώς νά προσδιορισθγ εις τά κυριώτερα. Ό Πλίνιος * προσδιορίζει ώς

Κατά τό είωθός λοιπόν έπρεπεν ίσως καί εγώ νά προτάξω κατά τό έναρκτη-

εποχήν της άκμης του την 84 ολυμπιάδα, δηλ. την λαμπροτάτην περίοδον

ptov τούτο μάθημα εισαγωγήν τινζ της αρχαιολογίας έκφωνών^άψια καί τό

της δτοικησεως τοΰ Περικλέους, μέ την οποίαν βέβαια συμπίπτει καί η άκμή

έγζώμιον αύτίίς, τουτέστι νά βρίσω την θέσιν αυτής έν -τω εύρυτάτω κύκλω,
της έπιστημης, νά καταλέξω τάς ποικίλας αυτής σχέσεις προς τούς συγγε

τοΰ ημετέρου καλλιτέχνου.
Τόν χρόνον της γεννησεώς τού καί τ·ης πρώτης αύτοΰ έμφανίσεως ώς καλ

νείς καί συναφείς κλάδους της φιλολογίας, τ·ης ιστορίας, της αισθητικής, καί

λιτέχνου έζητησαν νά προσδιορίσωσιν έκ τών δυο άκολούθων δεδομένων'

νά δμιλησω έκτενώς περί του σκοπού, της έκτάσεως, της ώφελείας καί της

πρώτον μ.έν έκ τίνος χωρίου τοϋ ΙΙαυσανίου

σημασίας αύτης. Άλλα πρώτον μέν ή ώρα τοϋ άκαδημαϊκοΰ έτους, καθ’ •ην

χαλκού πρόμαχος Άθηνά αύτοΰ άφιερώθη από τ·ης δέκατης της έν Μαραθώνι

ηναγκάσθην νά ποιησωμαι έναρξιν τοϋ μαθήματος, καθιστά σχεδόν άσκοπου

μάχης' δεύτερον δέ έκ της έν βίφ Περικλέους διηγησεως τοΰ Πλουτάρχου 3,

ένθα άναφέρεται, ό'τι η έκ

πάσαν προπαρασκευαστικήν παράδοσιν, έπειτα δέ διά τά ολίγα μαθήματα,

καθ’ ην ό Φειδίας διεβληθη μάλιστα, ό'τι ποιων την πρός ’Αμαζόνας μάχην

οσα ό καιρός θά μοι έπιτρέψγ, εισαγωγική τοϋ μαθήματος διδασκαλία σοφή

έν τ-7ί άσπίδι της χρυσελεφάντινης Άθηνάς ένετύπωσε μορφήν τινα έαυτοϋ,

καί επαρκής έ'χει πολλάκις άκουσθη από της έδρας -ταύτης' ώς πρός τό εγ

πρεσβύτου φαλακρού, λίθον άνέχοντος δΓ άμφοτέρων τών χειρών, και ένεθη-

κώμιου δέ, η άξια καί τό ενδιαφέρον έπιστημης τινός εναργέστερου, ώς νο

κεν εικόνα παγκάλην τοΰ Περικλέους μαχομένου πρός ’Αμαζόνα. Τών δύο

μίζω, άναδεικνύεται διά της άναπτύξεως ενός των σημείων αύτης εκείνων,

τούτων άγαλμάτων της Άθηνάς -τό δεύτερον έστάθη κατ’ ειδήσεις βεβαίας

εις τά όποια ώς δι’ ΰελίνου φακοϋ πρώτης δυνάμεως συγκεντροΰνται πάσαι

όλ. 85, 3, προβεβηκότος ηδη τοϋ Φειδίου. Έκ δέ τοΰ μ.νημονευθέντος χωρίου

αί φωτειναί αύτης άκτΐνες καί παρεχουσι πρόχειρον άμα καί θαυμασίαν έν

τοΰ Παυσανίου άλλοι άλλα έξηγαγον συμπεράσματα περί τοΰ χρόνου, καθ’ δν

νοιαν καί της σημασίας και τοΰ ύψους αύτης. Διά τοϋτο προέκρινα μάλλον

έστάθη η Πρόμ.αχος καί περί της τότε πιθανής ηλικίας τοΰ Φειδίου.

καί άπετόλμησα νά παραθέσω σήμερον εις την εύμενη ύμών άκρόασιν μίαν

έκ των λαμπροπάτων φάσεων τ·ης τέχνης έν τγ ίστόρίγ,

την λαμπροτάτην

Μεταξύ τούτων ό Θείρσιος, φρονών ο τι τό έργου δ'περ έμελλε νά κλεΐσ.7]

την έν Μαραθώνι μάχην δέν ητο εύλογον νά έκτελεσθ^ πολύ βραδύτερου τ·?!ς ■

έν τ'?ί ίστορίγ ού μόνον της Ελληνικές, αλλά καί άπάσης της παγκοσμίου

μάχης ταύτης, βρίζει την πρώτην καλλιτεχνικήν έμφάνισιν τοΰ Φειδίου εις

τέχνης, έπασχολών ύμάς επ’ ολίγον εις την εποχήν, εις τόν βίον καί εις τά

. τά εύθύς μετά την έν Μαραθώνι μάχην έτη. Άλλ’ όμως η ύπόθεσις αύτη

έργα τοΰ δημονιωτάτου τών τεχνιτών, τοϋ Φειδίου.

περί τοΰ αγάλματος τοΰ πρός διαιώνισιν τις έν Μαραθώνι μάχης εινε ύπό

Όλίγαι .λέξεις θέλουσί μοι άρκέσει, πριν είσέλθω εις τό κόρων μέρος τοΰ

πολλάς έπόψεις έστερημένη βάσεως. Πρώτον η έν Μαραθώνι μάχη καί ή από

λόγου, τό περί της διαπλάσεως αύτοΰ ώς έξοχου τεχνίτου, περί τών ιδιοτήτων

ταύτης δεκάτη άναφέρεται ώς παρασχοΰσα αφορμήν εις ύδρυσιν καί πολλών

του υπό την αύτην έποψιν, περί της εργασίας (style), περί της σχολής αύτοΰ

άλλων έργων τέχνης’ ούτω δέ ή 'ίδρυσις τοιούτων μνημείων δέν θά άπέβλεπε

καί περί τ·ης έπιρροης, ην έξησκησεν έν γένει επί της τέχνης, όλίγαι λέξεις,.

μόνον εις άποθανατισμόν τ·ης έν Μαραθώνι μάχης ιδίως, άλλ’ έν γένει εις την

λέγω, θέλουσί μοι άρκέσει νά διεξέλθω συνοπτιν-δς τά τοΰ βίου του ίστορικώ-

διαιώνισιν όλων τών κατά τούς Περσικούς πολέμους κατορθωμάτων, προτέρων

τερον, νά εξιστορήσω καί εκτιμήσω την εποχήν αύτοΰ ύπό την καλλιτεχνικήν

τε και ύστερων, έν οις η έν Μαραθώνι μάχη είχε βεβαίως τά πρωτεία τ·ης

έποψιν καί νά εξακριβώσω όσον τό δυνατόν την χρονολογίαν τών έργων του,

δόξης, έπειδη κατ’ αύτην οί Αθηναίοι μόνοι άντέστησαν κατά τών πολε

καί πάντα οσα άναφέρονται εις τόν ΐδικόν του βίον.

μίων. Έντεΰθεν προκύπτει, ό'τι δ Μαραθών καί οί Μαραθωνομάχοι μνημο

Ό Φειδίας ητο καί ώνομάζετο, ώς αύτός ΰπό τούς πόδας τοΰ έν’Ολυμπίάς.

Διός έπέγραψε, Χαρμίδου υιός, ’Αθηναίος

Έν τγ οικογένεια του φαίνεται,

νεύονται πρβ πάντων ώς έκπροσωποΰντες διά τούς Αθηναίους ολόκληρον

σχεδόν την εποχήν τών Περσικών

πολέμων' τά δέ πρός κλεϊσμόν αύτών

ότι τό καλλιτεχνικόν επάγγελμα ού μόνον παρέμεινεν έπειτα κατά διαδοχήν

ιδρυόμενα η ίδρυθέντα μνημεία πιθανώτατα ώρίσθησαν καί έστάθησαν καί

γενεών, αλλά καί έπ’ αύτ·ης ηδη της έποχης του ήσκεϊτο ιδιαζόντως, ΐ'σως

μετά τό τέλος τοΰ όλου κατά τών Περσών αμυντικού άγώνος της Ελλάδος.

δέ καί πρότερον έτι. Γνωστόν εινε ό'τι ό μέν έξάδελφός του Πάναινος ητο

Έστερημένη βάσεως εινε η δόξα τού Θειρσίου δεύτερον, διότι κυρίως έκ της

περίφημος ζωγράφος, οί δέ απόγονοί του κατά διαδοχήν είχον όρισθν! φαιδρυνταί τοΰ έν. Όλυμπίγ αγάλματος τοϋ Διός, έθυσίαζον δέ τγ Έργάν^

1 ΙΙαυσ. Ε', 10. 2.

1 Plin. Η. Ν. XXXIV, 8, 49.
. 2 Παυσ. ό'. 28. 2.
3 Πλοντάρχ. Περιζ.λ. 31.
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έπόχής καί τής νίκης εις ήν άναφέρεται ή Πρόμαχος δεν δυναταΓ τόσον va;

ΆΘήναις άνοικοδομοϋντες τούς κκταστραφέντας ναούς, νέα ιερά καί άγάλματα

έξαχθή ό χρόνος τής ίδρύσεως αύτής, δσον έκ τής περιόδου, καθ’ ήν ή'ρξαντο

ίδρυοντες, και αποπειρώμενοι παν'τοίων καλλιτεχνικών έργων, εινε μέν πιθανόν,

οί ’Αθηναίοι νά ίδρύωσι τά έπί τή νίκη των Περσών μ.νημεΐα. Ή περίοδος

άλλ’ ούδαμόθεν παρέχεται ήμϊν τό ένδόσιμον, ινα βεβαιώσωμεν δτι έπ'ι τοϋ

αύτη δεν πρέπει νά ζητηθή πρό των χρόνων τοΰ Κίμωνος ώς παρακατιόντες

Θεμιστοκλέους οί ’Αθηναίοι έξήλθον τών πρακτικών των επιχειρήσεων, έπι-

Τρίτον δέ καί τελευταίου ούδαμώς εινεπιθανόν, δτι τό

. χειρήσεων άλλως άρκούντως σπουδαίων, δυναμένων νά έπασχολησωσι πλη

κολοσσιαΐον εκείνο άγαλμα ή το τό πρώτον τοΰ Φειδίου έργον, έπομένως δέ

ρέστατα πάντα τά μέσα καί πάσας τάς δυνάμεις της άναγεννωμένης πόλεως.

ή πρώτη αύτοϋ έμφάνισ.ις ώς καλλιτέχνου δέν εινε δυνατόν νά προσδιορισθη

Βεβαιότερου ηδη αναφαίνεται ό Κίμων ώς έπιζητήσας έν τοϊς δημοσίοις

θά άναπτύξωμεν.

έξ αύτοϋ.

80S.

τεχνικοί; έργοις προς τώ ώφελίμφ καί τά ώραΐον. 'II τοϋ Κίμωνος πρόνοια

’Εάν κατά τούς πιθανωτέρους υπολογισμούς παραδεχθώμεν ώς έποχήν τοΰ

περί: τοϋ έξωραϊσμοΰ τής πόλεως υπολείπεται πολύ τής έπ'ι τοΰ Περικλεούς

έργου εκείνου την 78 περίπου όλ. καί ύποθέσωμεν έν ταύτφ δτι ό Φειδίας

μεγάλης εποχής’ ούχ ήττον δ'μως ό Κίμων, καίπερ έξακολουθών νά ενεργή

ήγε τότε τούλάχιστον. τά 25 έτος τής ηλικίας του, προκύπτει ώς χρόνος τής

κατά την πρακτικήν έμπνευσιν τοϋ Θεμιστοκλέους, παρασκευάσας την οικο-

γεννήσεώς του η 71 όλ. Κατά δέ τάν υπολογισμόν τοΰτον την 85 όλ. 3,

• δομήν τών μακρών τειχών καί όχυρώσας την Άκρόπολιν, έν ταύτφ όμως δέν

δτε, ώς γνωστόν, έστάθη τά άγαλμα της χρυσελεφάντινης παρθένου ’Αθήνας,

παρημέλησε νά θεραπεύση καί νά πρααγάγη τά καλλιτεχνικόν αί'σθημα τών

ό Φειδίας θά ήτο ύπέρ τά πεντήκοντα έτη. Μόνον δέ είς ηλικίαν τοιαύτην

σμπολιτών αύτοϋ, όπόθεν έμελλαν νά προκύψωσιν έπί Περικλέους τά διαιω-

άρμόζουσιν η τε φαλακρά κόμη καί η πρεσβυτική αύτοϋ μορφή, ήν ένετυ-

νίσαντα. την δόξαν τών ’Αθηναίων μνημεία. Εινε γνωστόν, δτι δ Κίμων έφύ-

πωσεν επί της άσπίδος της θεάς κατά την προμνημονευθεϊσάν τοΰ Πλου

τευσε κήπους παρά την Άκαδήμειαν, ίδρυσε τήν άγοράν κατά νέον σχέδιον,

Κατά δέ.τήν 86 όλ. θά εϊχεν ή'δη την ηλικίαν την

καταφυτεύσας αύτήν δένδρεσι καί περιβαλών πολυτελέσιν οίκοδομαΐς, μεταξύ

προσήκουσαν εις την σύλληψιν και παράστασιν τοϋ ίδάνικοΰ έκείνου'τάΰ κρά

τών όποιων προέχει μάλιστα τό Θησεϊον. ’Από τοΰ Κίμωνος έχουσιν ώσαύτως

τους, τής ισχύος και της σοφίας, τό όποιον έξεδήλωσεν εις τά άγαλμα τοΰ

την αρχήν των καί άλλαι εξαίρετοι αίκοδομαί τής πόλεως, ώς έπί τής Ά-

έν’Ολυμπία Διός. Οΰτω δέ κατά τάν υπολογισμόν τοΰτον δ Φειδίας θά άπε-

κροπόλεως μέν ό ναός τής Άπτέρου Νίκης, έν δέ τή πόλει τό Θέατρον τοΰ

βίωσεν άγων περίπου τό 60 έτος της ηλικίας του, διότι γνωρίζομεν οτι έτε-

Διονύσου. Χαρακτήρ δέ ΐδιάζων τών έπί τής έποχής τοΰ Κίμωνος έργων εινε
παρά τό καΛον καί τό φα,ιδρότ, μάλιστα τό σεμνόν. Καί έκ τών έργων δέ

τάρχου μαρτυρίαν.

λεύτησε τό 1 έτος της 87 όλ., ήτοι βραχύ πρό τής ένάρξεως τοΰ Πελοπον-

νησιακου πολέμου.

'

του Φειδίου τά άναγόμενα εις τούς Μηδικούς πολέμους, καί ΐδίφ τά εις την

Έν τούτοις πολλώ σπουδαιότερον των χρονολογικών ερευνών, έκ'των οποίων

μάχην τοϋ Μαραθώνος, ένταΰθά τε καί αλλαχού τής Ελλάδος, έν οΐς καί την

εις ούδέν ώρισμένον άκριβώς αποτέλεσμα δυνάμεθα νά φθάσωμεν, εινε νά

Πρόμαχον δυνάμ.εθα νά τάξωμεν μετά τίνος βεβαιότητος εις την έποχήν

άναζητήσωμεν μετά συντονωτέρας έπιμελείας τούς χρόνους, καθ’ούς ά Φει

από τοΰ τέλους τών Μηδικών πολέμων τά σχετικά προς την τέχνην γεγο

ταύτην.
.
'Ο διαδεχθείς τον Κίμωνα Περικλής αναφαίνεται περί την έποχήν ταύτην
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υφ ολας τας.επόψεις ωςς ύποτάξας ολως υπό την' προσωπικήν
-----------------βουλίαν καί ένέργειαν τ:ην μεγάλην έπιβολην τοΰ νά άνοικοδομήση καί

νότα, έξ ών δυνατόν είνε .νά άπαρτισθή αλληλουχία τις βαθμιαίας καλλιτε

καθωρα'ίση συντόνως τάς ’Αθήνας. Καί ούτος μέν κατ’ άρχάς προσήλωσεν

δίας φαίνεται προαχθείς καλλιτέχνης, προς συμπλήρωσίν τινα καί έξακρίβωσιν

τής βιογραφίας του. Τοΰτο δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν κατά τό ένόν συνάγοντες

χνικές άναπτύξεως, έν ή νά καταλάβη την όίκείαν.θέσιν δ Φειδίας.

Άφοΰ ό επικείμενος άπό τών ΙΙερσών κίνδυνος άπεσοβήθη, πρώτος δ Θε

μιστοκλής, ώς γνωστόν, έπεχείρησε δημόσια έργα’ άλλ’ όμως ούτος Φαίνεται
σκεφθείς μόνον περί άνοικοδομησεως καί όχυρώσεως τής πόλεως. Μόνον άσφά-

έπί τινα χρόνον την προσοχήν του εις τάς αναμνήσεις τοΰ Περσικοΰ πολέμου.
’Αλλά πολύ ταχέως ύπ’ αύτόν ή τέχνη έλαβε θέσιν ό'λως έλευθέραν καί όνε-.
ξάρτητον, έν τή οποία, ώς καί έν τή πολιτική του, έζεδηλοΰτο τάσις τις

λεια καί προαγωγή της ναυτικής δυνάμεως ήσαν έπ’ αύτοϋ τά σπουδάιότεοα

άποκλειστικώς 'Λττικίι.
Ή μεγάλη άύτη έπιβολή συνίστατο εις τήν άνοικοδόμησιν τών κατηδα-

κα'ι ζωτικότερα ζητήματα. Αί δέ ποικίλαι εύκολίαι, άς παρέσχέν εις μέτοί-

φισμένων έτι ιερών σύμφωνα πρός τάν ρυθμόν τής νεωστί έμψυχωθείσης τέ

κους καί έργάτας αλλοδαπούς δέν δεικνύουσι πιθανώς πρόνοιαν.-περί έμψυχώ-

χνης,. εις τήν διακόσμησιν πρό πάντων τής Άκροπόλεως, ώς τοΰ ίεροΰ κέντρου

σεως της καλλιτεχνίας, αλλά μάλλον σχέδιον άναπτύξεως τής. βιομηχανίας

τών ’Αθηνών καί. τής Αττικής, εις τήν παράστασιν καί έξεικόνισιν τοΰ ιδεώ

έπί σκοπφ νά ύπηρετήση την τε εμπορίαν της πόλεως καί την προαγομένην

δους τής Άθηνάς, ώς τής θεότητος εκείνης, έν

αύτής ναυτικήν δύναμιν. "Οτι δέ ήδη κατ’ εκείνην την εποχήν ηρξαντο έν

συνηνοΰντο μάλιστα κατά

ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ II ΕΠΟΧΗ AVTOY
*

ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ Π ΕΠΟΧΗ ΑϊΤΟΓ

την Ιδανικήν του σύστασιν δ πνευματικός, δ Ιστορικός και αυτός δ υλικός βίος

:. .’Ενταύθα νομίζομεν δτι κεϊται έν οικείφ τόπω βραχεία ανακεψαλαιωσις

τής αττικής πολιτείας και τοϋ αττικού λαού.

Ουτω λοιπόν προκύπτουσι τά έν Έλευσΐνι μνημεία, δ Παρθένων καί τά

τών προτέρων καλλιτεχνικών περιόδων τοϋ βίου του.
Εις τήν πρώτην έπί τοϋ Κίμωνος περίοδον εί’όομεν τον Φειδίαν έργαζομενον

Προπύλαια, τό ’Ωδεΐον, δ ναός της Σουνιάδος ’Αθήνας καί άλλα ίεοά έν τοϊς

δλως ύπό τό πνεϋμα τής τοϋ Κίμωνος πολιτικής, δηλαδη εις έργα διαιωνι-

δήμοις, αρξάμενα άπαντα καί Αποπερατωθέντα επί των τελευταίων πέντε

ζοντα τάς κατά τών Περσών νίκας’ εις δέ τήν δευτεράν ειόομεν, οτι δια τής

πρό τοϋ Πελοπονν^σιακοϋ πολέμου ολυμπιάδων, τ. έστ. από της 82—87.

πρός τόν Περικλέά στενής σχέσεώς του. προσέλαβεν υψηλήν θεσιν και απεβη

Όποια καλλιτεχνική δραστηριότης παρήγαγε ταΰτα, πόσοι καλλιτέχναι

τό κυριώτερον οργανον πασών τών επιχειρήσεων. Νϋν δε εν τή τριτρ περιοδιρ
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δι αυτών ησχοληθησαν, εφιλοτιμήθησαν, έδιδάχθησαν, όποια κίνησις, οποία

τοϋ καλλιτεχνικού του βίου βλέπομεν, δτι ή τέχνη δεν έςυπηρετεϊ μόνον τό

βιομηχανία, όποια άμιλλα πρεκυψεν έκ τούτου Ανά πάσας τάς ’Αθήνας, ιδίως
δέ εις την εργατικήν τά'ιν, δόναταί τις καί οί'κοθεν νά έννοήστι. Ό Πλού

ένδοζον παρελθόν. Νϋν πρόκειται περί τοϋ μέλλοντος, περί τής ιδέας δηλ. τής

ταρχος εν βίοι Περικλεούς περιγράφει ήμΐν εύφραδώς την κίνησιν ταύτην,

σωματον παράστασιν τής οποίας προσεκλήθη ή τέχνη. Ουτω λοιπόν κατα
•ταύτην πρό πάντων τήν περίοδον Αναπτύσσεται έν τίρ Φειδία τέχνη ιδια 

αλλα χαριν συντομίας παραλείπω τους λόγους του κατά τήν στιγμήν ταύτην’,

αττικής πολιτείας, δ'πως έφαντάζετο καί ήθελεν αϋτην ό Περικλής, προς εν-

Ο Φειδίας ευρισκετο κατα την περίοδον ταύτην έν τή Ακμ.ή τής ένεργείας

ζόντως αττική, ήτις άνέδραμεν εις ύψος μέγα κά'ι δυσέφικτον, τή άφθόνω

του καί τής ύπολήψεώς του’ είχεν ήδη άναδειχθή καλλιτέχνης πρώτης τά-

συνδρομή όλων τών πνευματικών και υλικών μέσων, τα όποια δαψιλώς πα

ξεως, ητο στενός τοϋ Περικλεούς φίλος καί κατέστη δι’αύτοϋ ή ψυχή πασών

ρείχαν οί χρόνοι ούτοι. Καί δμ,ως είχεν έπιφ’Λαχθή εις τόν μεγαν τεχνι .ήν

των επιχειρήσεων’ η δε θεσις του πρός τούς, λοιπούς τεχνίτάς ευστοχότατα

ΰψηλότερον έτι μεγαλούργημα διά τό απολειπόμενου τοϋ βίου του- σταδιον, η

δυναται να συγκριθή προς την τοϋ 'Ραφαήλου έν 'Ρώμ.ν) έπί Δέοντος τοϋ

παράστασις δηλαδή τοϋ ’Ολυμπίου Διός έν δλη αύτοϋ τή δυνάμει και λαμ-

δέκατου. Οί μεγάλοι Αρχιτέκτονες τής έποχής εκείνης Καλλίστρατος, Ίκτΐνός,

πρότητι, έν ύπό τήν αυτήν έννοιαν '.ΖΐύΛλγπχο'Γ ιδακιζόζ, όπως η

Μνησικλής, ασμένως ανεγνωριζον τόν Φειδίαν ώς Ανώτερόν των’ υπό δέ τήν

Αττικόν ιδανικόν ήτο.
Ουτω λοιπόν δυνάμεθα τήν τρίτην ταύτην περίοδον να θεωρησωμεν ως

επιστασίαν του πλήθος παλαιοτερων και νεωτέρων τεχνιτών είργάζοντο κατά
τα σχέδια του, οι μεν παλαιότεροι κατά τόν τρόπον των, ου παρατηρεί τις

Αθήνα εν

τήν τελευταίαν και ύψίστην μ.εταρσίωσιν τής καλλιτεχνικής τοϋ Φειδιου

ακόμη ίχνη τινα εις τα πλαστικά τοϋ Παρθενώνας έργα, οί δέ νεότεροι κατά
το πνεΰμα τοϋ μ.εγαλου αυτών διδασκάλου εις τρόπον, ώστε έμ,ορφώθη

ένεργείας, από τής παρθένου κόρης εις τόν Όλυμπιον πατέρα, απο τής ατ

οικοθεν περί αυτόν επιφανής τεχνιτών σχολή.

’’Εργα τοϋ Φειδίου έκ τής

νά παραστήσγ τό πρότυπον αύτου, τό όποιον δι’ άπασαν την Ελλαόα και δι

περιόδου ταυτης εινε κατα πρώτον βέβαια τά πλεϊστα των συγχρόνων έν

Αθηναις αριστουργημάτων, εν οΐς εζεχει καί τό μεγαλοπρεπώς έκτελεσθέν

άπαντα τόν άρχαΐον κόσμον ήτο το ΰψιστον λατρείας και αφοσιωσεως υποκειμενον, ήτο δηλαδή ό θεός έκεϊνος περί δν συνερχόμενοι άνά πάσαν ολυμπιάδα

διακοσμητικον του Παρθενώνας σύστημα μεθ’ όλων αύτοϋ των μορφών, των

■ οί εύγενέστατοι τών Ελλήνων ήγωνίζοντο ύπέρ τών μεγίστων τιμητικών

επι τών αετωμάτων, τών μετοπών καί τής ζιροφόρου, τών οποίων τά πολυά-

βραβείων, και έν στενή πρός άλληλους θρησκευτική και κοινωνίαν) συναλλαγ ή

ριθμα λείψανα παρεχουσιν ημΐν σαφεστάτην ιδέαν τοϋ πνεύματος και τής

ήρχοντο έκάστοτε εις συνείδησιν τοϋ παρελθόντος καί εφωτιζοντο περί τοϋ

εποχής τής περιόδου ταυτης, καί άν Ακόμη ύποθέσωμεν, οτι εις την τεχνικήν
εκτελεσιν των η χειρ τοϋ εζόχχου τεχνίτου κατά μ,έρος μ,όνον εΐργάσθη’ κυρίως

μέλλοντος.
Πόσον στενή υπήρξε κατά τήν τελευταίαν ταότην περίοδον ή προσωπική

όμως αποδίδεται αυτιρ ως ιόιον του εργον τό έν Παρθενώνι χρυσελεφάντινον

σχέσις μ-εταξύ φειδίου καί Περικλέους, ποσον συχνά ιδιορ ο πολίτικος ανηρ

τής Άθηνάς άγαλμα.

τόν καλλιτέχνην εις τό εργαστηριον.του επεσκεπτετο, ινα ιόν) τας προοδους

-

1 Τό χωρίον τοΟ Πλουτ. ?χει ώς έξης, ?ν β'ορ Περικλ. κεφ. 12; .
ο Οπου γαρ ύλη μεν ήν λίθος, χαλκός, ελέφας, χρυσός, ϊόενος, κυπάρισσος, α' δέ. ταότην
ίκπονοϋσαι και κατεργαζομεναι τέχναι, τέκτονες, πλάσται, χαλκοτύποι, λιθουργοι, χρυσοί»
μαλακτήρες και έλεφαντος, ζωγράφοι, ποικιλταί, τορευταί" πομποί δέ τούτων καί κομιστηρες,
έμποροι και ναΰται καί κυβερνήται κατα θάλασσαν οί δέ κατά γην άμαξοπηγοί καί ζευγοτρόφοι και ηνίοχοι και καλωστρόφοι καί λινουργοί καί σκυτοτόμοι καί οδοποιοί καί μεταλλεΐς έκαστη δε τέχνη, καθάπερ. στρατηγός ίδιον στράτευμα, τόν δητικόν ό'χλον καί ’ιδιώτην
συντεταγμένον είχεν, δργανον καί σώμα της υπηρεσίας γενόμενον' εις πάσαν, ώς έπος ε’πεΐν,
ηλικίαν και φυσιν αι χρείαι διένεμον καί διέσπειρον τήν εΰπορίαν».

τικής εις τήν γενικήν, έθνικήν θεότητα. Ό Φειδίας προώρίστο ύπό τοϋ θεοϋ

τών ύπό τήν έπιστασίαν τοϋ φίλου του έκτελουμένων έργων, άποδείκνύουσιν ·
αί κακα'ι φήμαι αί διαδοθεΐσαι εκ. τοϋ προς τον Φειδίαν φθονου, αιτινες και
εύχάριστον τροφήν παρέσχον πολλάκις εις τήν κωμφδίαν.
Περαίνων ένταΰθα τόν περί τοϋ βίου καί τών έργων τοϋ Φειδίου λόγον,

δέν κοίνω Απρόσφορου νά Οιζω και το πολυκροτον ζητημα της δίκης του, και
τοϋ χρόνου καθ’ δν έγένετο αυτή.

1 Σχολ. Άριστοφ. έν Ε’ρηνη στ, 605.

Κατά τινα μαρτυρίαν του Φιλοχόρου 1 ό

ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΑΪΤΟΙ*

ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΑϊΤΟΓ

Φειδίας είχε μεταβνϊ εις ’Ήλιδα προς εξεργασίαν τοΰ πανελληνίου αγάλματος

έφρόνει περί αύτοΰ, έπειράθη ούχζι μέν άμέσως αυτόν τον ϊ'διον, άλλα τους

ποΰ Διος, καταδικασθεις δ·ηθεν εις φυγήν κατά την δίκην ταύτην, καί εξό

στενώς μετ’αύτοΰ συνδεδεμένους φίλους νά προσβάλη και απ αύτοΰ να.απο-

ριστος Sv έξ ’Αθηνών" άλλα τοϋτο δεν εινε; πιθανόν.

ποσπάσϊ)" λοιπόν κατεδειώχθη καί δ Φειδίας καί ό’Αναξαγόρας, οι εκπροσωποΰντες δηλαδη την τέχνην . καί την επιστήμην τής εποχής, επειτα δε
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Πραγματική και άληθης αίτια, δι ην δ Φειδίας μ,ετέβη έπ'ι τούτω εις
την ’Ήλιδα, ούδεμία άλλη ητο, η οτι από πολλοΰ ηδη ό Φειδίας,ώνομάζετο

809

καί ητο ό πρώτιστος της Ελλάδος καλλιτέχνης. Εϊς μόνον δέ τοιοϋτον άνδρα

κα'ι η ’Ασπασία η άπολαύουσα της στενής τοΰ Περικλεούς σχεσεως.
Ή έπίθεσις αύτη τών άντιπάλων του παρεκινησε τον Περικλεα, άν πρεπ/)

έόύναντο οί Ήλεΐοι νά έμπιστευθώσιν ουτω σπουδαΐόν έργον. Έν ’Ίίλιδι ό

νά δώσωμεν πίστιν εϊς την παράδοσιν καί εϊς την σύγχρονον κωμιρδιαν, να

Φειδίας εμφανίζεται περιστοιχούμενος υπό των καλλίτερων του μαθητών καί

έπισπεύσφ την έναρξιν τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, τον όποιον μέχρι της

εχων εϊς την διάθεσίν του αφθονότατα μέσα έμπιστευθέντα αύτώ παρά'τών

εποχές έκείνης άνέστελλεν, έλπίζων ότι δι’ αύτοΰ ήθελε δώσει άλλην διεύ-

Ηλειων προς κατασκευήν τοϋ άγάλμ.ατος. Ούχί μακράν δέ τοΰ ναοϋ έγκα-

Θυνσιν εϊς την σφοδράν κατ’ αύτοΰ εσωτερικήν αντιδρασιν.

τεστάθη έν έργαστηρίφ οικοδομηθέντι ϊδίιγ δι’αυτόν, τό όποιον καί εϊς τους

'Ο Φειδίας είχε νά ύποστή δύο δίκας, την μεν επί καταχρησει, καθ ην,

μετεπειτα χρονους εδεικνυετό τοϊς περιηγουμένοις ώς μνημεΐον τοϋ ένδοξου
γεγονότος, της εν Ίίλιδι διατριβής του. Προσέτι, δ',τι δέν . έπετράπη. αύτφ

ως έμνησθημεν, ένηχθη έπ'ι υπεξαιρέσει τοΰ χρυσοΰ τοϋ αγαλματος, αφ ης
όμως άπηλλάγη άποδείξας, ώς γνωστόν, την παντελή αύτοΰ αθωότητα διά

έν Άθηναις, νά έγχαράξη δηλαδη τό όνομά του έπ'ι τοΰ έργου του,, έπέτρεψαν

τής σταθμ.ήσεως τοΰ περιαιρετοϋ. πολυτίμου μετάλλου, την δε επι ασεβείς

αυτφ οι ΙΙλεϊοι. Έπι τοϋ βάθρου τοϋ Διός άνεγινόσκοντο αι.λέζεις ^Φειδίας
έποίηοενΐ). Έπειτα οί Ήλεΐοι προσεπάθουν νά

ώς έντυπώσας την μορφήν αύτοΰ καί τοΰ φίλου του Περικλεούς επι της ασπιδος, καί βεβηλώσας ουτω τά θεία. Εϊς την δευτεραν ταυτηΥ δίκην, κατε-

αποκτησωσι παρα τοϋ Φειδίου καί των μαθητών αΰτοϋ άγάλματα καί δι’

φυγον, ώς γνωστόν, οί άδιάλλακτοι έχθροί τοΰ Περικλέους καί τοΰ. Φειδίου,

άλλους ναούς των, εϊς δέ τούς απογόνους τοϋ -Φειδίου άνετέθη διά παντός

άφοΰ άπέτυχον τοΰ κακοβούλου αύτών σκοποΰ κατά την πρώτην. Ή διεξα

ως τιμ.ητικον αξιωμ.α το εργον τών φαιΰρνντων, των φροντιζόντων, δηλονότι

γωγή καί ή λυπηρά έκβασις τ-ης εχθρικής καταδρομής ταοτης εινε γνωστά.

περί της διατηρησεως και καθάρσεως τοϋ αγάλματος τοϋ ύψίστου Οεοϋ. ’Ητο

'Ο Φειδίας άπαχθείς εις τό- δεσμ.ωτήριον έτελευτησεν εκεί νοσησας, η,., ως
άλλοι λέγουσι, διά δηλητηρίου, τό όποιον παρεσκευασαν οι εχθροί επι δια-

ΧαρμΙδου νιος Αθηναίος

δυνατόν νά συμβώσι πάντα ταϋτα, άν πράγματι ό Φειδίας ηλθεν εϊς την
Ηλιδα εξόριστος, καταδικασθεις υπο τών ’Αθηναίων ωςύπεξαιρέσας τον

χρυσόν έκ τών δρακόντων της χρυσελεφάντινης ’Αθήνας; Άλλ’έκτος τών

βολή τοΰ Περικλέους 1.
Καί ηδη μεταβαίνω εις τό κύριον μέρος τοΰ λόγου, έν ό θέλω προσπαθήσει

μνημονευθεντων σπουδαίων λόγων, έ'χομεν επί πλέον μαρτυρίαν άσφαλ’η, ό'τι

νά ύποτυπώσω δι’ολίγων πώς ό Φειδίας διεπλασθη έξοχος τεχνίτης, ποΐαι

η πολύκροτος αυτή δίκη έγένετο έπί άρχοντος Πυθοδώρου, ήτοι μετά την έξ

είνε αί κύρι,αι τεχνικαί ιδιότητες αύτοΰ, ποια η εργασία του καί ποιαν επιρ

Ηλείας έπιστροφην του. ’Επέσπευσε δέ πιθανότατα την έπιστροφην του δ

ροήν έξήσκησεν έν γένει έπί της. τέχνης.

Φειδίας, διότι έπλησίαζε η προθεσμία, καθ'ην δ Περικλής έμελλε νά δόση,

εύθύνας περί όλων τών υπό την επιστασίαν του έκτελεσθέντων έργων, ένοις
συμπεριελαμβάνοντο κα'ι τά ύπό τοϋ Φειδίου έξεργασθέντα, ϊδί? δέ τό χρυ-

'Ως διδάσκαλος τοΰ Φειδίου άναφέρεται δ περιωνυμ,ος εξ Αργους τεχνίτης

σέλεφαντινον τής Παλλάδος άγαλμα, την κατασκευήν τοϋ όποιου δ Φειδίας

’Αγελάδας, αύτός ούτος, ού τον υιόν Άργειάδαν ως ομότεχνον ανεγνωσαν επι-

διά συμβολαίου εΐχεν άναδεχθή.

τίνος έπιγραφης άποκαλυφθείσης νεωστί κατα τας έν Ολυμπία ανασκαφας .
Τούτου τοΰ ’Αγελάδα ό βίος εινε έξ άντιφάσεών τινων της παραδόσεως συγ·»

Μετά την εις Αθήνας λοιπον επάνοδόν του ταύτην είσηχθη εϊς δίκην. Ή
δε αίτια της δίκης του μεγάλου καλλιτέχνου πρέπει νά άναζητηθή όχι εϊς

κεχυμένος" άλλως δέ καί νμ.ών έργον δεν εινε ενταύθα επι του παρόντος να

καταχρησιν, οία η διαθροληθεΐσα, αλλά κυριότερον < εϊς πολίτικούς λόγους

ένδιατρίψωμεν εϊς τά κατ’ αύτόν. Τοσοΰτον μόνον πρεπει να. αναφερωμεν, ότι

λανθάνοντας έντός τών χρόνων τούτων. Ή ύπεροχή κα'ι ή δόξα τοϋ μεγάλου

γνωστός ηδη ων έξ άλλων έργων ηλθεν εϊς τάς ’Αθήνας και ειργασθη επι

Περικλεούς ήτο ακόμη ικανώς ισχυρά, ώστε νά διατηρήται έτι αδιάσειστος

τινα χρόνον, οπότε αί Άθηναι διά τών ένεργειών τοΰ Θεμιστοκλέους καί μά

εϊς τό ύπέρτατον έν τή πολιτείγ αξίωμα, άλλ’ εΐχεν ήδη σχηματισθή μεταξύ

λιστα τοϋ Κίμωνος εΐχον άρχίσει, ως ει’δομ.εν, να αποβαινωσι κεντρον της

τών δημοκρατικών,, τούς όποιους ό Περικλής περιεποιεΐτα, κόμμα αντίπαλον,

βιομηχανίας καί τής καλλιτεχνίας. 'Ομοίως περί τών έργων τοΰ ένδοξου δι-

εϊς τό όποιον η.δόξα κα'ι τό κϋρος αύτοΰ ούδόλως ήσαν αρεστά. Τό άντί-

παλον τοϋτο κομμά, θελον να καταβαλ
/)
*

αύτόν κα'ι νά δοκιμ.άση τί ό δήμος

1 Πλουτάρχ. Περιχλ. 31.
2 Ί& Ε. Curtius 1ν Archaolog.

Zeitung. 1876,

σελ. 47..

.
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τό'εύσταλές καί κόσμιον τές άναβολης καί τό σεμνόν και λεληθός μειδίαμα.

δασκάλου, τών τε ενταύθα καί τών πολλαχοΰ άλλοθι της 'Ελλάδος, ούδένα

'Ο Μύρων διακρίνεται ίσως έν τω τεχνικφ μέρει περί τό έπινοεϊν τολμηρο-

ποιούμεθα λόγον.'Κατά τάν έν Άθηναις διατριβήν του ταύτην έ'λαβε, φαί
*

τέρας καί εύφυεστέρας θέσεις, περί τω έκφράζειν σωματικήν ρώμην καί ίδίγ

νεται, άφορμην νά γνωρίσνι και νά θαυμάση τόν έπιφανέ τεχνίτην μεταξύ
πολλών άλλων καί ό Φειδίας νέος έ'τι ών. Εις την επιρροήν δε αυτού ίσως
πρέπει νά άποδώσωμεν,

δτι ό Φειδίας παραιτηθείς της ζωγραφικές, εις έν

8ΪΙ

'

περί την εργασίαν τών ζώων- ή δύναμις δμως καί τό αίσθημα τοΰ έκφράζειν
πνευματικόν τι καί λεπτόν ήθος λείπει άπ’ αύτοϋ καθ’ ολοκληρίαν.

έτράπη εις την άγαλματοποιίαν. 'Ως

Έκ τούτων βλέπομεν, οτι εις την πρό τοΰ Φειδίου τέχνην έπεκρκτει περιο

δεύτερος δέ διδάσκαλος τοϋ Φειδίου μνημονεύεται ό 'Ηγίας η Ήγησίας ό

ρισμός μάλλον η έλευθερία, αλήθεια μάλλον /η ιδανικόν, χαρίεσσα έκτέλεσις,

είχεν ηδη κατά τον Πλίνιον έπιδοθη

’Αθηναίος, δστις διά τοϋτο καί οίκειότατος πρός τον Φεέιδίαν διετέλέσε.
Καλλιτέχνης ό'μως ώς ό Φειδίας δέν διδάσκεται μόνον παρά τών πλησίον

αλλά μικρά μέταρσις. Ίδί:γ δμως έλλείπει άπό τές τέχνης της έποχές έκείνης
η λεπτή αίσθησις ε’.ς τό παριστάνειν τό $θος, καί αί ιδιότητες έκεΐναι, άς

αύτώ διδασκάλων, αλλά καί παρά παντός συγχρόνου καί άπό παντός έργου,

έκφράζουσι τό τε πρόσωπον καί η τοϋ σώματος στάσις καί κίνησις έν τ-Jj

τό όποιον ηδύνατο νά ίδη. Έκ τούτου δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, οτι ό

πνευματική έζεγέρσει. Λέγεται μέν δτι ό ζωγράφος Πολύγνωτος έκαμεν άρχην

Φειδίας ούχί μόνον έν τη ιδία αΰτοΰ πατρίδι αγάλματα καί άφορμην πρός

τινα πρός τοΰτο, άλλα τό ^θος τών μορφών του έξεδηλώθη μάλλον έν τέί

μόρφωσίν του έζητει, άλλα καί έν πόλεσιν, έν αις κατ’ εκείνην την έποχήν

άξιοπρεπεϊ καί μεμετρημένρ στάσει η έν τίί ελεύθερέ καί πνευματική τοΰ

τά πλεΐστα και τά κάλλιστα έργα ηδύνατο νά ίδγ, ώς έν Αίγίνγ, έν "Αρ

ήθους έκφρκσει.
Καί τοσαυτα

γεί, έν Σικυώνι, έν Δελφοϊς, έν Όλυμπίορ. "Ινα προσδιορίσωμεν κάλλιόν καί

μέν περί τών κατά παράδοσιν ημίν εγνωσμένων έκ τές

εγγύτερον τά ιδιαίτερα αύτοϋ καλλιτεχνικά προτερήματα, ό λόγος φέρει τανϋν

έποχές έκείνης, αλλά καί έκ τές έξ αύτόψίας άντιληψεως, ην παρέχουσιν

-ημα; νά ίδωμεν έν μια ομματος ριπνϊ τά καλλιτεχνικά έργα της προφειδιακ-ης .

ημΐν έ'ργα σωθέντα τές περιόδου ταύτης, άρυόμεθα την έπαληθέυσιν τών

εποχές, τές δυναμένης καθόλου νά συγκριθγ πρός την άρχαιοτέραν Φλωρεν

παραδεδομένων. 'Η έργασία, φέρ’ εΐπεϊν, τών Αίγιναίων άγαλμάτων μεσάζει

μεταξύ τέχνης όριζομένης έ'νθεν μέν υπό της, συνθήκης, έ'νθεν δέ ύπό τές

τινήν ζωγραφικήν σχολήν.

Έκ πρώτης ό'ψεως παρίσταται ημϊν ό ΐδιάζων χαρακτηρ της καλλιτεχνικές

ιερατικές συνήθειας καί τέχνης, ητις άπελευθερωθεϊσα έξεϋρε τό ιδανικόν καί

εργασίας τές εποχές, οποία μάς παρεδόθη,μάλιστα δέ εις τά αίγινητικά καί

έδιδάχθη νά δίδνι πλείονα σημασίαν εις την άληθέ παράστασιν της σωμα

τά λοιπά σωζόμενα έτι έκ τές περιόδου ταύτης πλαστικά έργα.

τικές μ.ορφές· Τά μέλη εινε έν μέρει έξειργασμένα μ.ετά πολλές χάριτος καί

Περί τών έξοχων έργων της εποχές ταύτης καί τές εργασίας αυτών δυ
νάμεθα συλλήβδην νά είπωμεν, ό'τι διεκρίνοντο μάλλον διά τό τραχύ καί τό

σκληρόν αυτών η διά την

την λεπτότητα. καί τό φαιδρόν. Εκφρα

στικότατα ό Λουκιανός ονομάζει τά έργα τές έποχές ταύτης ύαπεσφιγμ/να

καί νευρώδη κα'ι σκίηρα και ^ακριβώς αποτεταμένα ταΐς γραμμαΐςΤ)^. Ό

ζωηρότητος, πρό πάντων δέ μετά θαυμαστής άληθείας τές φύσεως’ τά χα

ρακτηριστικά δμως τών προσώπων εινε άκόμη έκπεφρασμένα κατά τον πάλαι

. παραδεδομένον συνηθη τρόπον, άνευ προσπάθειας τοϋ νά ύποδειχθί; ή ηλικία,
τό γένος, η καταγωγή, τό $θος· ώστε άπασαι αί μορφαί, θεοί καί ηρωες,

’Ασιανοί καί "Ελληνες φαίνονται πρκγματικώς ώς μέλη μιας καί τές αυτές

Κάλαμις καί ό προγενέστερός τι τοϋ Φειδίου Μύρων φαίνονται δτι προσεγγί-

οικογένειας, ώς αδελφοί καί άδελφαί. Έν τούτοις δμως τά πρόσωπα ταΰτα

ζουσι μάλιστα εις την νέαν έποχήν, ίδιο: δέ ό πρώτος φημίζεται διά τινα

μέ τό τετεχνημένον αυτών μειδίαμα, μέ τ-Jjv εκφραστικήν αυτών ούτως είπεϊν

έργα, καί μάλιστα διά την Σωσάνδραν αύτοϋ, ό'τι έκτός τές μεγάλης κομ.-

ευπροσηγορίαν, ητις εινε τρόπον τινά τό σπέρμα της μελλούσης έξαιρέτου

ψότητος περί την τεχνικήν έκτέλεσιν διακρίνεται διάτό τερπνόν καί έπίχαρι 3.

χάριτος καί γλυκύτητος, έ'χουσιν ηδη χάριν τινά καί λεπτότητα γνησίαν ελ

Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς 4 συγκρίνει τό ρητορικόν τοϋ Ίσοκράτους ύφος πρός

ληνικήν, ητις έδεϊτο ύψηλοτέρου δαίμονος, έποχές πλήρους έμπνεύσεως, καί

τό πλαστικόν τοΰ Πολυκλείτου καί τοΰ Φειδίου κατά το σεμνόν καί μεγα-

Λότεχνον καί αξιωματικόν, τό δέ τοϋ Λυσίου πρός την τέχνην τοϋ Καλάμιδος και Καλλιμάχου κατά την Λεπτότητα καί την χάριν, ό δέ λεπτός

καί εξαίρετος γνώστης Λουκιανός έγκωμιάζει έν τγ Σωσάνδρα τοΰ Καλάμιδος

μεγάλου τεχνίτου, οΐος ό Φειδίας, ίνα φθάσν] ε’.ς την. έντέλειάν της. Ή στάσις
έν γένει τών άγαλμάτων τούτων εινε άκόμη άκαμπτος, ίδίγ δέ περίεργος η

,τές κυριωτέρας μορφής τοΰ συμπλέγματος, η της Παλλάδος.
Κινήσεις τινές εινε έν τούτοις πλήρεις ένεργείας καί αρκετά τολμηρά? εινε,

ούτως είπεϊν, η μεταβαλλόμενη χρυσσαλλίς,. ητις αναπτύσσει τάς πτέρυγας

1
2
3
4

Plin. Η. Ν.. XXXV, 8. 54.
ΛονκιανοΟ 'Ρητόρων δώάσχ,αλος 9.
Λουχιαν. Εικόνες 6.
Διον. Άλν/.αρν, Περί ’ίσοκρίτςνς <πλ, 542 US.-Reisk5

αυτής ευθύς άμα άποδυομένη τοΰ περικαλύμματος της καί εινε έτοιμη νά

,.

,.

πετασθέ ύπό τό φώς τοΰ ηλίου έπί τά άνθη. Δύο στοιχεία ελειπον έκ τές
τέχνης ταύτης, επιστήμη κατά τό τεχνικόν μέρος κάί ιδανική ελευθερία

*
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κατά τήν έργασίαν. Ό Φειδίας, μάλλον δέ ό Φειδίας κα'ι ή έποχή του II3-

εΐς τάς ίεράς των παραδόσεις, ούχί μέν πλέον μέ τήν άπλοτητά τής παρελ-

ρικλεους, παρεσχον εις την τέχνην άμφότερα.

θούσης γενεάς, αλλά διά τοϋτο μάλιστα μετά πλειοτέρας έτι σπουδαιότητος

812

Διότι ιόιον τών μεγαλοφυών άνδρών εινε οτι εμφανίζονται παρεσκευασμένοι
δχι μόνον μέ νέας πρωτοτύπους ιδέας, άλλ’ οτι εύρίσκουσι κα'ι καιρούς'προ-

' καί άκριβείας" ή. δέ σοφιστική καί ή φιλοσοφία δέν ήσαν ακόμη εις φανεοαν

σφόρους καί μέσα προσφύσεις έπίλυσιν τοΰ έκάστοτεμεγάλου προβλήματος,

έν στενωτέροις κύκλοις καί ήτο περιωρισμένη έν ταϊς σχολαϊς. Τοίαυτης δι

διά τό όποιον εΐνε έπηγγελμένοι παρά τής Προνοίας, καί. τοϋ 'όποιου η εύτυχης

δασκαλίας καί τοιούτων καιρών έτυχεν ό Φειδίας.

. άντίφασιν πρός τήν τοϋ λαοϋ δόξαν, ή τουλάχιστον ή άντιδοξία αύτη ησκεϊτο

λύσις έπιφέρει τάς μεγάλας έν τφ κόσμφ έπί τό βέλτιον τροπάς. 'Q Φειδίας

’Αλλά καί ή τέχνη καθ’άπαντας τούς πολυσχιδείς αύτής κλάδους, ή τε

ανήκει εις την εποχήν τοϋ Περικλέους όσον καί η εποχή τοϋ Περικλέους εις

βάναυσος καί ή καλή, είχεν ήδη προκαταρτισθή, άναπτυχθεϊσα τεραστίώς

τόν Φειδίαν. Πόσον άρά γε ό Φειδίας οφείλει εις την .-στενήν σχέσιν τοϋ με

.κατά τούς μετά τά Μηδικά χρόνους έν τή θερμότητι τοϋ βιομηχανικού καί

γάλου πολίτικου άνδρος, ώς κα'ι εις την σχέσιν τών φίλων τοϋ: Περικλεούς,

τοϋ καλλιτεχνικού διαγωνισμού, έν τφ πρωτίστφ τής

ιδίως δέ εις την τοϋ Άναξαγόρου, τοϋ συντελέσαντος νά άναπτυχθή έν’Αθή-

βιομηχανική καί τεχνικω κέντρφ, ταϊς Άθήναις. Ή κατεργασία καί ή λε-

Ελλάδος εμπορικφ,

ναις πνεύμα επιστημονικόν, ελεύθερον προλήψεων, κα'ι ,νά προαχθώσιν αί

πτουργία πάσης ύλης καί παντός μετάλλου έχει ήδη προαχθή,έπί τοσουτον,

πρακτικαί μαθηματικά! έπιστήμαι, μηχανική, οπτική καί τά παρόμοια;

ώστε εΐνε έτοιμος νά ύπουργήση προσηκόντως τφ εύγενεϊ τής τέχνης ήγεμόνι,

’Αλλα πόσον πάλιν άφ’ ετέρου ώφειλεν ό Περικλής εις τόν. Φειδίαν, οστις
ηδυνηθη νά έξεύρ·/) τάς εύκαιρους περιστάσεις κα'ι τάς καταλλήλους μορφάς

τή εικαστική καί πρό πάντων τή πλαστική. Ύπεδηλώσαμεν δέ ολίγον τι

καί,συνδυασμούς, ΐνα πραγματοποίησή τά σχέδια τοϋ Περικλέους, ΐνα τούς

καί ανωτέρω οποία ήτο ή πολλαπλή τέχνη τής εποχής.
Έν χρόνοις ουτω πολυτέχνοις καί ουτω προοδευτικοϊς όιανοια ουτω με

ναούς, τους οποίους ό Περικλής έν διανοί^ είχε,- παραγάγτ) εις τό είναι, ΐνα
τά διάφορα αύτών μέρη κόσμηση μέ μορφάς έξαγγελλούσας κα'ι πόρρωΟεν τό

τάς σπουδάς αύτοϋ έπί
γάλη καί φιλομαθής, ώς ή τοϋ Φειδίου, έπεξέτεινε
ί
πάντας τούς κλάδους τής τότε τέχνης καί ήτο ήσκημένος περί πάντα τά

πνεΰμα της έν τφ ναω λατρευομένης θεότητος, ΐνα έν τφ σηκφ τοϋ ναοΰ

εί'δη τών εικαστικών τεχνών, μολονότι δέν άνέπτυξεν εις παντα ταΰτα την

άκόμη τοιαύτας στηση εικόνας, έν αίς ό άνθρωπος άπεθαύμαζεν έν πληρει

αύτήν δραστηριότητα καί ένεργειαν.
Ίδια ήσχολήθη ό Φειδίας εις τήν χαΛκοχΛαστικην καί την topeviixqr.·

λαμπροτητι κα'ι μεγαλοπρεπείς παν ό',τι ύψηλόν και μέγα πεο'ι τοϋ Θεοϋ
εφαντάσθη ποτέ;
Ή εποχή εκείνη ήτο εποχή σπανία, ήτο εποχή έξ εκείνων τάς οποίας ή

■

Αυτό τό πρώτον μέγα έργον τοϋ Φειδίου έν τή χαλκοπλαστική, ό επι τής
Άκροπόλεως κολοσσός τής προμάχου Άθηνάς, προϋποθέτει έντελή . τής τέ

θεία πρόνοια από καιρού εις καιρόν πέμπει εις τά έθνη, ΐνα δώσή εις πάντα

χνης εγκράτειαν. Κατά τάς μαρτυρίας δέ τών παλαιών έγνώριζεν ό Φειδίας

τα εί'δη της ανθρώπινης άναπτύξεως όμοίαν ώθησιν, ΐνα. τήν βραδέως προ-

τόσον εξαίρετα τήν σύγκρασιν καί μίξιν τοϋ χαλκοΰ, ώστε κατώοθονε νά διδή

χωροΰσαν βελτίωσιν τήςάνθρωπότητος εξακοντίσει, ούτως είτεϊν, δι’ εκτάκτου

εις τά έργα του φυσικόν σχεδόν χρώμα,1

ορμής, διά τής μεγαλοφυ'ίας, πρός τά πρόσω, δεικνύουσα εις τόν κόσμον, διά

Φειδίας εις τήν τορευτικήχ, τουτέστιν εις τήν διά σφυρηλασίας και γλυφής
εξεργασίαν μετάλλινων πετάλων, καί εις τήν ταύτη παρεμφερή, τήν διά

τοϋ φωτός μιας αστραπής νέα μέσα καί νέας ιδέας.
Παρελθόν μέγα, ένεστώς ένεργόν, τιμή, έμπιστοσύνη μάλλον ή φόβος ,έν

τοϊς αστοϊς καί ξενοις, αφθονότατα μέσα, συρροή μεγαλοφυών άνδρών, πολι

πρό πάντων όμως αριστος ην ό

χρυσοΰ καί έ'λέφαντος εξεργασίαν, κατά τήν χρείαν καί τήν άπαίτησιν τών

χρυσελεφάντινων αγαλμάτων τών χρόνων εκείνων.

'Η τορευτική αύτη υπό

πάντα ταΰτα συνεκεντροΰντο

είδικωτέραν έννοιαν ήτο ό κύριος τοϋ Φειδίου κλάδος, εις τόν όποιον καί τήν

τότε έν Άθήναις, έν αΐς ό Φειδίας ωρίμασε καί ένήργησε. Καί ή: λατρεία

ΐδρυσιν αύτής άπέδιδον, ώσπερ εις τόν Πολύκλειτον τήν τελειοποίησίν της’

τικών, φιλοσόφων, καλλιτεχνών,

ποιητών,

κατά τήν εποχήν εκείνην άπέβαινεν όσημέραι λαμπροτέρα καί πανηγυρικω-

διότι, ώς γνωστόν, ολίγα μόνον έργα, τοϋ Φειδίου έκ μαρμάρου άναφεροντάι,

τερα. Τά χορικά άσματα καί αί ωδα'ι τοϋ Πινδάρου, αί τραγφδίαι τοϋ Αι

καί μεταξύ τών άλλων ή έν Πλαταιαϊς άκρόλιθος Παλλάς, τά όποια φημί

σχύλού και τοϋ Σοφοκλεους, ή εύγενής άμιλλα τών πλουσίων χορηγών διά

ζονται ύπό τών παλαιών ώς έργα έξαιρέτου καλλονής καί χάριτος. Οί μα-

τήν έπί τής σκηνής παράστασιν τοιούτων συνθέσεων, πάντα ταΰτα συνεβάλ-

Οηταί τοϋ Φειδίου ’Αλκαμένης καί Άγοράκριτος έπέδόθησαν μάλλον, είς τήν

λοντο ούχί μικρόν εις τήν άνάπτυξιν τής τέχνης εκείνης, διότι καί έν ταϊς

εξεργασίαν τοϋ μαρμάρου. Ί1 τελειοποίησές όμως καί έντέλεια τών έκ μαρ

μεγαλαις έποχαϊς τής Ελλάδος, ώς έν συμπάση αύτής τή ιστορώ, τέχνη, καί

μάρου έργων, καί ιδίως τών έκ Παρίου, έπεφυλάχθη είς τό νεώτερον αττι

ποιησις εβάδισαν πάντοτε παραλλήλως.

κόν έργαστήριον τοϋ Σκόπα καί Πραξιτέλους. Έκ τών μαθητών τοϋ Φειδίου

Και ή θρησκεία ήτο άκόμη άλήθεια’ έπίστευον ακόμη, εις τούς θεούς καί

1

Ιν Λόγ. 21, 4.
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μάλιστα ό Κωλώτης καί ό Θεόπομπος, οιτινες έπεδόθησαν μάλλον εϊς

ται εις τό άκρον άωτον της τελειότητος. "Απαντα τά τοΰ Παρθενώνος σω-

τορευτικην, έξειργάσθησαν πολλά τοιούτου εί'δους έργα κατά πρότυπον πάν

ζόμενα γλυπτά έργα, μάλιστα δέ τά των άετωμάτων, έκτος τ-ης μεγάλης

τοτε την ’Αθήναν καί τον Δία τοϋ φειδίου. Τά γλυπτά έπ'ι τΐίς άσπίδος

■αυτών άπλότητος, της ίδιαζούσης είς τά έ'ργα τ·ης εποχής έκείνης, έ'χουσί

έργα της θαυμασίας τορευτικ'ης δεξιότητος τοΰ Φειδίου έθαυμάζοντο ώς μο

ζωηρότητα και άποπνέουσι χάριν, τήν οποίαν δέν δύναταί τις αρκούντως νά

ναδικά εις τό είδός των.

θαυμάσγι.
’Αλλά πλην της περί την εργασίαν δεξιότητος καί συμμετρίας, έν -}) δ

’Ακόμη άλλο μέρος εργασίας, εις τό όποιον έδεικνύετο η τοιαύτη δεξιότης του, εινε τά μικροτεχνήματα, διακρινόμενα διά τε την κομψότητα, διά

Φειδίας φημίζεται διά την άληθεστάτην καί ούτως είπεϊν όμιλοΰσαν τν!ς

τό έπίχαρι κα'ι την άληθ-η της φύσεως άπομίμησιν, τά όποια κατά την ευ

φύσεως μίμησιν, τοϋθ’ ό'περ παρετηρεϊτο καί είς αυτά τά μικροτεχνηματά

στοχών ρνίσιν τοϋ ’ίουλιανοΰ αεί και tij φύαει κεχά.Ικωται, τη τέχνη e^t-ψύχωταιαΑ Εις τά μικροτεχνήματα ταϋτα ανακαλύπτεται ούχ ηττον η εις

του, είς τούς

τά μεγάλα έργα ή έξοχος αύτοΰ τεχνική ίκανότης. .

ποό πάντων τό μεγαλεϊον καί η δεινότης του—οστις ανέπτυξε καί έσυστη-

τάς μεΛίσσας, τάς μυΐας ωνχ ηττον η είς τά μεγάλα

έργα του. 'Ο Φειδίας εινε ό καλλιτέχνης έκεϊνος—καί είς τοϋτο συνίσταται

’Εννοείται οτι εις όλα ταϋτα η μεγίστη τοΰ Φειδίου αξία συνίστατο, πλην

ματοποίησεν είς την 'Ελληνικήν τέχνην τό ιδανικόν τών αγαλμάτων τών

της ιδίας τορευτικ-ης εργασίας, είς τό δαιμόνιον στοιχεϊον, τό όποιον αύτός

θεών. Άλλά τί εινε τό ιδανικόν τοϋτο ; "Ινα περιλάβωμεν την έννοιαν ταύτην,

τόσον τελεσφόρως είσηγαγεν -η έτελεσιούργησεν έν τη καλλιτεχνία:, είς τόν

την τόσον δύσκολου καί τόσων παρανοήσεων δεκτικήν, παρατηρητέον πρό

σύνδεσμον της επιστήμης μετά της τέχνης, σύστημα βασιζόμενόν έπ'ι της

πάντων, οτι εύρισκόμεθα έντός τών ορίων της 'Ελληνικής τέχνης καί ό'τι

τών Ελληνικών θεών,

συμμετρίας καί της προοπτικής. Είς τοιοΰτον τεχνίτην προσηκε τώ δντι κα'ι

ταύτης άντικείμενον -ητο η πλαστική παράστασις

τό λόγιον εζ οννχος τδν Λέοντα, διότι από τοΰ Φειδίου έχει την άρχην του

οΐτινες κατά τινα τρόπον ησαν ιστορικά δντα, έ'χοντες ώρισμένην μορφήν καί

τό απόφθεγμα τοϋτο,τό όποιον έννοητέον πρώτον ύπό την καλλιτεχνικήν

ώρισμένον σχήμα, ων η μυθολογία μνημονεύει ώς προσώπων δρώντων καί

αύτοΰ έννοιαν, περί τεχνίτου δηλ. οστις έκ τών διδομένων αναλογιών μέλους

άτομικην έχόντων ύπαρξιν. Την δόξαν ταύτην περί αύτών άνέπτυξεν έτι

τινός γνωρίζει νά κατασκευάση κα'ι συναρμόσγ, καί γνωρίζει πώς εινε κάτε-

μάλλον τό έπος, η δέ τέχνη, όρμωμένη έκ τών αρχαίων τυπικών ειδώλων

σκευασμένον -η συνηρμοσμένον τό δλον τοϋ σώματος. Τό αυτό δέ εξάγεται

καί τών συμβόλων αύτών, εϊχεν ηδη υπερνικήσει τό αστρεπτον, ούτως είπεϊν,

και έκ τοΰ οτι ό Φειδίας τάς αναλογίας τοΰ’Ολυμπίου Διός ύπελόγισε κατ’

καί σκαιόν τ-ης συμβολικές παραστάσεως, έ'στη όμως είς τυπικάς καί ώρι-

άρχάς όπτικάς ώς πρός τούς θεατάς καί ώς προς την έν τφ χώρω διάθεσιν

. σμένας μορφάς καί είς τόν ίδιάζοντα τρόπον της παραστάσεως ενός έκαστου

τοΰ ναοϋ, έν τω όποίφ έστάθη, δθεν δη καί κατόρθωσε νά παραγάγγ έντύ-

πωσιν πληρέστατης συμμετρίας και νά φαίνηται πολύ ωραιότερος παρ’ ό',τι

τών θεώνΈν τούτοις οί ποιηταί γδον, τά ιερά έθιμα έδίδασκον, η θρησκεία έλεγες

πραγματικώς ητο. Τοϋτο. προσέτι έπιμαρτυρεϊ κα'ι τό περί τοΰ μαθητου αύ

OTt -η ιδιαιτέρα πατρίς τοΰ κόσμου τούτου τών θεών εινε δ ’Όλυμπος, ένθα

τοΰ Άλκαμένους ανέκδοτον,

οί θεοί έζων έν άφθάρτφ κάλλει, έν αίωνίγ φαιδρότητι καί αίωνία εύδαι-

οστις διαγωνισθε'ις προς τόν διδάσκαλόν του

μονίοι. ’Αλλά περί τών θεών τούτων καί περί τοΰ έν Όλύμπω μακαρίου

ηττ-ηθη, διότι δεν ύπελόγισε τάς αναλογίας τ·?ίς άποστάσεως καί. τοΰ ύψους,

είς δ η είκών έμελλε νά σταθγ.

■

αύτών βίου ό 'Ελληνικός λαός άτελ-η μόνον έννοιαν ηδύνατο νά λάβγ διά τ-ης

Διά τοϋ στοιχείου τούτου καί τοΰ ίδιαιτέρου αύτοΰ τεχνικοϋ προτερήμα

παριστώσης είς τά ομματα τούς θεούς τέχνης εκείνης. Ή πλαστική τέχνη,

τος, της έξόχου άντιληψεως καί αίσθησεως, κατωρθώθη ΰπ’ αύτοΰ θαυμα-

ΐνα έπαρκέσγ είς την άξίωσιν τοΰ εύαισθητοτάτου καί φιλοκαλωτάτου τών

σίως άληθης η μίμησις τ·ης φύσεως, καθ’ ά δεικνύουσιν ημϊν άποχρώντως τά

έθνών, έπρεπε νά ύπερπηδησν] τά κοινά όρια, νά μη άρύηται πλέον τά πρότ

λείψανα τών γλυπτών τοΰ Παρθενώνος έργων.

τυπα τών παραστάσεών τ-ης έκ τ-ης παραδόσεως μόνον, άλλά, διά της γοργ-ης

'Η άληθης αυτή τ-ης φύσεως μίμησις δεν εινε η έζητημένη έκείνη μίμησις

κα'ι γονίμου φαντασίας αύτ-ης μ,ετενεχθεϊσα είς τόν ’Ολύμπιου έκεϊνον κόσμ.ον

της άρχαιοτέρας τέχνης, άλλ’ εινε μίμησις έλευθέρα καί δαιμ.ονία, στηριζο-

τών θεών, νά γονιμοποίηση τάς καλλιτεχνικάς αύτ-ης ιδέας καί νά καταβι-

μένη μάλλον έπί τ-ης έλευθέρας καλλιτεχνκ·ης έμπυεύσεως η' έπί τ-ης περιο

βάσν) έκεΐθεν τάς εικόνας καί τό σχήμα τών θεών, οιον ηθελεν αύτό τό

ρισμένης μιμησεως τών μερικών τ-ης φύσεως φαινομένων, είνε μίμησις ητις,

αίσθημα καί η φαντασία τοΰ φιλοθέου "Ελληνος τοΰ ε' αίώνος ύπερμεσοΰντος.

διορθοΰσα καί έξιδεάζουσα την πραγματικήν φύσιν, εξευγενίζεται καί ύψοΰ-

Τοϋτο κατώρθωσεν δ Φειδίας, οστις, άνελθών είς τόν "Ολυμπον και άπομαζάμενος τά των θεών είδη κατά Φιλόστρατον ι, παρέστησεν αύτά διά της

1 Έπιστ. ή. σελ. 377 ΑΖ'. ?κο. Spanh.
2 Λονκιαν. Έρμότιμ. 54,

(

ί Φιλόστρ. έν βίω Άπολλ. Τυ«ν. ς’ 19.

'
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τέχνης εις τά ό'μματα τοΰ ενθουσιώδους κοινοΰ. Τοΰτο, ή σύλληψις τής ιδέας

έπεβάλετο νά παραστήση αύτήν άυγκεζριμένως, αί δέ λέξεις τοΰ ποιητοϋ

έκαστου τών θεών, μέ βλας τάς τελειότητας αυτών, οϊας εύφάνταστος και

έβοήθησαν τήν ιδεώδη τοΰ καλλιτέχνου σύλληψιν, καθόσον μόνον παρέσχόν
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θεολογώ, ήδύνατο νά άξιώσν), ή σύλληψις τοιαύτης ιδέας θεών καί ή διά

τό γενικόν σχήμα της παραστασεως, ητις υπο τον τύπον τούτον απεοη
έπειτα δημώδης. Άλλ’ ούδαμόθεν άλλοθεν ήδύνατο ό Φειδίας νά άρυσθή τήν

τής τέχνης επιτυχέστατη παράστασις αύτών εινε τό ίδανιχόν, ο έμεγαλούρ-

έντελ.ή παράστασιν τής ιδέας ταύτης και νά δώσγ, ούτως είπεϊν, εις αύτήν

γησεν ό Φειδίας.

.

σάρκας καί οστά ή έκ τής πηγής, ές ής καί δ Όμηρος ήρύσθη, δηλαδή έκ

’Ήδη αυτός ό φιλόκαλος Κικέρων ήρμήνευσεν ήμϊν τό ιδανικόν τοϋ Φειδίου

τοΰ υψηλότερου εκείνου πνευματικού κόσμου, οστις καθίσταται προσιτός διά

έν τφ 'Ρήτορι αύτοϋ1 διά τών ολίγων εκείνων, είπών οτι «ό'τέ ό Φειδίας

τής πνευματικής μόνον έμπνεύσεως. Καί ώς ορθότατα λέγει Δίων δ Χρυσό

νεπάαττεν εΐχόνα τοΰ Αιός ή της 'Αθήνας, δεν είχε πρό όφθα,Ιμων ίδιαί-

στομος1, δ Φειδίας «ήν άντίτεχνος καί δμότεχνος τφ Όμήρφ, ώς έκεϊνος

χτερον υπόδειγμα, τοΰ όποιον προσεπάθει νάάποδώση την ομοιότητα, άΙΛ'

δι’ ακοής έπεδείκνυεν, ούτος δι’ δψεως έξηγεϊτο τά Θεία τοϊς πλείοσι καί

»έν τω βάθει της ψυχής αύτοϋ ε’νε/ρώΛευεν ό εντελής τοΰ ωραίου τύπος,

άπέιροτέροις θεαταΐς».

νπρόςόν προσηΛόνων άσχαρδαμυπτί τά βλέμματά τον, ωδήγει την τέχνην

Ύπό ποίαν δέ έννοιαν δ Ζεύς τοΰ Φειδίου, ή πρότυπος αύτη και άνυπέρ^

»χαι την χεϊρά του». Δεν έπέδρα έπ’ αύτοϋ δεδομένον τι εξωτερικόν, άλλ’η

βλητος δι’ άπαντας τούς αιώνας είζών τοΰ πατρός τών θεών καί άνδρών, νέα

εσωτερική αισθησις της ύψηλοτέρας εκείνης άντιλήψεως ήτο η πηγή, έξ ής

πρόοδος δι’ άπασαν τήν θρησκείαν τών 'Ελλήνων έθεωρεϊτο, τοΰτο μαρτυρεί

ήρύετο, τδ πρότυπον έξ οδ άντέγραφεν, άπαραλλάκτώς καθώς πάς άλλος

ήυ,ϊν ή δμ.όθυμος τοΰ άρχαίου κόσμου γνώμη. Τήν εικόνα ταύτην τοΰ Διός

καλλιτέχνης έξ αισθητού προτύπου. Πρός τοΰτο άναγκαία εινε πρωτότυπος

Βλέποντες ένόμ,ιζον δτι βλέπουσι τόν θεόν αύτόν, καί ό σοβαρός δέ άκόμη

έ'μπνευσις καί δύναμις τοιαύτη της ψυχής, ητις νά άνυψόνη τόν δημιουρ-

'Ρωμαίος δέν ηδύνατο νά μή συγκινηθ·?ϊ έκ τής έντυπώσεως ταύτης' δ δέ

γοΰντα τεχνίτην ύπεράνω τών συνηθειών και έξεων τοΰ δρατοΰ κόσμου και

ένθουσιών ‘Έλλην έλεγεν, ό'τι ήρκει νά ί'δη τις μόνον αύτόν, όπως έπιλάθηται

της πείρας. Καί ό Φειδίας έπλαττε τάς εικόνας τών Θεών του ένθουσιών

παντός πένθους και πάσης θλίψεως, ή δτι τό νά μή ΐδη τις αύτόν κατά τόν

καί έπετύγχανε περισσότερον κατασκευάζων Θεών εικόνας η άνθρώπων. Διά

βίον ήτο σχεδόν δυστυχία τοιαύτη, οποία ήτο νά τελευτήστ) τις άμύητοίς ή

δέ τοΰ ’Ολυμπίου του Διός έδωκεν εις την πάτριον Θρησκείαν νέαν σημασίαν,
άποβάς ουτω ό'χι μόνον τεχνίτης δαιμόνιος, αλλά και Θεολόγος μέγας κατά

τόν κλάδον του, Θεολόγος ομοίως δεινός ώς δ Αισχύλός έν τή τραγωδία καί

ό Πίνδαρος έν τή- λυρική ποιήσει. Ότε ό Πάναινος ήρώτησεν αύτόν κατά

ποιον υπόδειγμα διενοεΐτο νά πλάσγ τόν Δία;

«κατά τόν "Ομηρον», είπεν
*

όπως άύτός παριστάνει τόν Δία εις τούς δεινούς του στίχους:

η καί κυανεησιν έπ’δφρόσι νεΰσε Κρανίων·
άμβρόσιαι δ’ άρα χαΐται έπερρώσάντο άνακτος
κράτος άπ’άθανάτοιο, μέγαν δ’έλέλιξεν ’Όλυμπον. 2

δτι δ Ζεύς άπεκάλυψεν εις τούς άνθρώπους τήν στοργήν καί άγάπην του
. καταστήσας δρατήν αύτοΐς τήν μορφήν του, καί τά παρόμοια. 'Γοιοΰτον ήτο

τό ιδανικόν παρά Φειδία καί τοιαύτην εις τήν θρησκείαν καί τήν άρχαίαν
καλλιτεχνίαν έπήγαγε τροπήν.
Τό νψη.Ιόν είναι έτέρα ίδιότης τοΰ Φειδίου. Τδ ύψηϊόν τοΰτο προήρχετο

τό μέν έκ τοΰ πνεύματος τής εποχής, τό δέ έκ τής ιδιαιτέρας τάσεως, ήν δ
Φειδίας έδωσε κατά τήν έφαρμογήν εις τήν τέχνην. 'II άνάμνησις τών Περ

-

σικών πολέμων ένέπνευσεν εις τήν γενεάν έκείνην ύψηλάς ιδέας' έν τούτοις

δμως ενώ ήρχισαν νά ένδίδωσιν εις τάς απαιτήσεις τής νεωτέρας γενεάς,

’Αλλά Θά ύποβιβάσωμεν πολύ τήν ύψηλήν τέχνην τοΰ μεγάλου Φειδίου,

τής γενεάς τής προόδου, δέν ειχον άκόμη άπορρίψη καθ’ ολοκληρίαν τά πα

εαν παραδεχθώμεν ως καθ’ ολοκληρίαν ειλικρινή τήν άπάντησιν αύτοϋ ταύ

τροπαράδοτα ήθη καί έθιμα, άλλ’ έκυμαίνοντο είσέτι μεταξύ τών παλαιών

την, εάν ύποτάξωμεν τήν εμπνευσίν του εις τούς αμίμητους τφ δ'ντι στίχους

καί τών νέων ιδεών. Ίύ-σεμνόν καί τό άζιωματιχόν, δπερ, ώς εί'δομεν, χα

του μεγάλου ποιητοϋ και ύποτάξωμεν ούτω τήν εικαστικήν τοΰ Φειδίου

ρακτηρίζει τά έργα τοΰ Φειδίου, προσήκει ώσαύτως εις τούς λόγους καί τάς

τέχνην ύπό τήν επικήν τοϋ Όμηρου ποίησιν. Ή άπάντησίς τοΰ Φειδίου καί

πράξεις τοΰ Περικλεούς, τόν αύτόν δέ τύπον φέρουσιν αί ίδέαι καί αί άντι-

η δίκαια τιμ.η την οποίαν προσενειμ.εν εις τούς στίχους εκείνους τοΰ Όμήοου

λήψεις τών συγχρόνων φιλοσόφων κα'ι ποιητών’ διό δή καί ό Φειδίας ήτο

δεικνυουσιν εναργεστερον την συγγένειαν δύο κλάδων ποιητικής παράγώγής,

κατειλημμένος πρό πάντων ύπό τής λατρείας τής έποχής του έκείνης, έν τή

τής ποιησεως δηλονότι και της πλαστικής. Ό Όμηρος είχεν έκφράσεί ήδη

παραστάσει τής οποίας συνεκεντροΰτο μάλιστα ύψος θειον, δύναμις καί σοφία.

έν τοϊς στίχοις έζείνοις τήν .πρότυπον εικόνα τοΰ μεγάλου Διός, δτε δ Φειδίας

Τής έπικρατούσης φοράς ταύτης μετέσχον φυσικφ τω λόγφ κατά τό μάλλον

1 Cic. Oral. 2. 8.
2 Ίλιάδ. A, 528 κβί ?ς>.

ή ήττον δλα τά έργα τά παραχθέντα ύπ’ αύτοϋ ή έξαχθέντα έκ τοΰ έργα-

1 Δίων.,Χρνσ. Λόγος ιβ’. σελ. 397. R.
ΤΟΜΟΣ Α’.
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πλαστικά μάλιστα και χρυσελεφάντινα έργα, καί τελειοποίησα;, ώς ηδη εί-

Κτηρίου τόυ. Καί μέχρι σήμερον έτι πάντα, δσα γνωρίζομεν, φέρουσι τον τύπον

τοΰ ρίεγα^οίάχκον, τοϋ σεμνόν. κα'ι τοϋ άζιαματικού. Έν ταϊς είκοσι π. χ.

πομ.εν, ύπό την τεχνικήν έ'ποψιν την ύπό τοΰ Φειδίου ίκανώς ηδη προαχ'Θεΐσαν

τών Θεών εί'τε ένθρόνων εί'τε έν ηρεμώ στάσει, ούδεμία βιαία κίνησις παρα

τορευτικην. Και είς τοϋτο δέ, καθώς καί είς β φημίζεται μάλιστα, την έπι-

τηρείται, ζαΐ δπου δέ ένέργειά τις καί κίνησις παριστάνεται, ώς έπί τ·ης

,στημονικην έν τη τέχνη συμμετρίαν, ηκολούθησε τά ίχνη τοΰ Φειδίου. 'ί2ς

ζφοφόρου τοϋ Παρθενώνος, αί κινήσεις τών κατά μέρος συμπλεγμάτων, τών

ηδη έ'χομεν είπεϊ, κατά Διονύσιον τόν Άλικαρνασσέα, τά έργα τοϋ Πολυ

ιππέων λ. χ., τών σφαγίων: καί τών όδηγούντων αυτά, ουδέποτε εΐνε άκοσμοι

κλείτου διεκρίνοντο ομοίως τοϊς τοΰ Φειδίου κατά τό trepirdr, τό μεγα,Λάτε-

η βίαιοι, καί έπί τών μετοπών, έν αΐς αί μαχητικαί σκηναί, καί έν αις

2‘κοκ καί τό αξιωματικόν' ό δέ Στράβων1 θεωρεί τά χρυσελεφάντινα αγάλ

πάντα εινε έ'μπλεα ζωής καί κινησεως, ουδέ αύτοϋ εΐνε πεφυρμένον τι, άλλα

ματα τοϋ Πολυκλείτου κατά την τέχνην μέν κάλλιστα, μόνον δέ ύπολειπό-

τά πάντα διαμεμοιρασμένα έν μέτρφ, ακριβείς καί σαφηνείκ άποτελοΰσιν

μενα τών τοϋ Φειδίου κατά τό μέγεθος καί την πολυτέλειαν. Έάν πράγ

ούτως είπέϊν η'ρεμον καί γλυκεϊαν αρμονίαν. Τόν ύψηλόν τούτον χαρακτήρα
δέν διέφθειρεν άλλ’ έξγρεν έτι μάλλον ή διά τών αρμοδίων χρωμάτων καί

ματι η γνωστή έν τη Λουδοβιανη έπαυλει "Ηρας κεφαλή ϊ)νε παρεμφερής τ·η
της Άργείας τοΰ Πολυκλείτου, έχομεν τεκμηριον ικανόν, έξ ου βεβαιοΰται,

μετάλλων λαμπρά έκείνη διακόσμησις, διά τών οποίων ή έλευθέριότης τών

ότι ό Πολύκλειτος ένόει τί ητο αξιοπρέπεια καί χάρις, διότι άμφότερα εΐνε

χρόνων εκείνων, πρός θρησκευτικούς σκοπούς, τά κυριώτερα άγάλματά της

έν τγί κεφαλή ταύτη ηνωμένα θαυμασίως, η έκφρασις τοϋ παρθενικοϋ καί

τόσον αφειδώς διεκόσμει.

του έρασμίου μέ την τοΰ ηγεμονικού καί κρατεροΰ. Έν τούτοις, καθόσον τις

Αί εικόνες αυται διά τοίαυτης διακοσμ.ησεως προσκτωμεναι οίονεί ψυχήν

δύναται νά κρίνη έκ της όμοθυμου τών άρχαίων γνώμης, ό Ζεύς τοϋ Φειδίου

ζώσαν, άφηρπαζον ού μόνον τάς αισθήσεις, αλλά κα'ι τό πνεύμα τών θεωμέ-

υπερέβαλε κατά τοσοΰτον την "Ηραν τοϋ Πολυκλείτου, καθ’ οσον ό θεός αυτός

νων. Τοϋτο άπητει η διά παντός επικρατούσα έν τη λατρεία τών άρχαίων

υπερέβαλε την θεάν. Άλλ’ ό Κυντιλιανός 2 κρίνει δτι αί εικόνες τοϋ Πολυ

αισθητική άρχη, ητις κα'ι τά μυστήρια άκόμη αίσθητώς περιεκόσμει, πράγμα

κλείτου δέν εΐχον δπερ αύτός ονομάζει pondus, ήτοι καθ’ ημάς τό τοΰ Διονυ

δπερ δέν δυνάμεθα σήμερον νά έννοησωμεν, ώς άσυμβίβαστον πρός την ημε-

σίου Άλικαρνασσέως άζιώματικύν. Καί ησαν μέν ί'σως χαριέστεραι καί έντε-

τέραν λατρείαν.

λέστεραι ώς πρός την τεχνικήν έκτέλεσιν, άλλ’ η άλικη άπ’ αυτών έντυπωσις

-

Έτερα προσόντα τών τοϋ Φειδίου έργων εΐνε η χάρις και τό αά.?.?<,<· αυτών,

ητο άσθενεστέρα. ’Έπειτα η μαρτυρία τοΰ αύτοϋ συγγραφέως περί τοΰ οτι ό

ιδιότητες, αΐτινες παρετήροΰντο καί εις αυτόν τόν Όλύμπιον Δία του, καί

U

Φειδίας κατεσκεύαζεν έπιτυχέστερον Θεών εικόνας η άνθρώπων δηλοϊ σύγ-

τάς οποίας βλέπομεν έναργώς καί σήμερον έτι εις τά σωζόμενα γλυπτά έργα

Η

κρισιν τοϋ Πολυκλείτου υπέρ τοΰ Φειδίου, διότι δ Πολύκλειτος ?ίτο εις τών

έν οΐς μεταξύ άλλων αί έν τγ ζωοφόρω παραστάσεις τών

||

μεγίστων καλλιτεχνών είς τά τών αθλητών αγάλματα, περί & άλλως δ

θεών εΐνε έμπλεοι λεπτής χάριτος καί φαιδρότητος
*
άνδρικαί και νεανικαΐ τών

'J

Φειδίας ουδέποτε ησχοληθη πλην τοϋ αγάλματος τοΰ Πεντάρκους. Έν γένει

τοΰ Παρθενώνος,

θεών μορφαί (διότι έπαυσε πλέον η παράστασις αυτών ώς ηλικιωμένων δντων),

ί

δέ φαίνεται δτι η μεγίστη τοΰ Πολυκλείτου τέχνη συνίστατο είς την παρά-

ίστάμενάι άφελώς η έπ'ι Θρόνων καθημεναι άνευ συμβόλων, ώς θεοί δέ δια-

!1

στασιν τοΰ ανθρωπίνου σώματος, ίδίη δέ τοΰ νεανικοΰ, ώς πρός τό κάλλος,

κρινόμεναι μόνον έκ της ίλαρότητος καί τοϋ σεμνού αυτών παραστήματος,

'J

την συμμετρίαν καί την κίνησιν. Έντεΰθέν δέ εξηγείται διά τί η ’Αμαξών

αναγνωρίζονται ύπό τών ’Αθηναίων έκ της ίδιαζούσης του προσώπου αυτών

τοϋ Πολυκλείτου προετιμηθη τη; τοΰ Φειδίου, τοϋ οποίου η δεινότης συνί

έκφράσεως.

στατο -είς την παράστασιν θείας μεγαλοπρεπείας, ητις εί'τε έν σχηματι έν-

Καί την σοβαράν δέ Άθηνάν παρέστησέν ό Φειδίας έμπλεων χάριτος κα'ι
κάλλους έν τγ γνωστή των ΛημνΙων έπι της Άκροπόλεως σταθείσν; χαλκίί

ε’ικόνι, ώς σύν τγ "Ηρα καί ’Αφροδίτη είχεν έμφανισθη προ τοΰ,Πάριδος.

θρόνω εί'τε έν ηρέμφ στάσει έξεδηλοϋτο μάλιστα είς την δύναμιντοϋ προσώπου.
'

"Ετερος πρόχειρος όρος συγκρίσεως της τοΰ Φειδίου τέχνης καί της σχολ-ης
του εΐνε η νεωτέρα άττικη τέχνη τοΰ Σκόπα καί Πραξιτέλους, πρός ούς ό

Τοιαΰτα τά καλλιτεχνικά προτερήματα τοΰ Φειδίου, τά όποια έτι μάλλον

Φειδίας είχε τοιαύτην αναφοράν, οποίαν ό Περικλής πρός τόν Άλκιβιάδην,

άναδεικνύονται έν συγκρίσει πρός άλλους καλλιτέχνας, οΐτινες είτε συνακ-

δ Αισχύλος πρός τόν Εύριπίδην καί τόν Άγάθωνα, ό Πίνδαρος πρός τον Φιλό-

μάσαντες έφάμιλλοι αύτοϋ κατά τι $σαν, εί'τε είς νεωτέραν έποχην άνηκοντες

ξενον και τόν Τιμόθεον. Τά έργα τών τεχνιτών τοΰ νεωτέρου τούτου άττικοΰ

ύπερέβαλον αύτόν κατά τινας έπόψεις περί την έργασίαν.· ’

εργαστηρίου, ο'ίτινες έξειργάζοντο εντελέστατα κα'ι τεχνικώτατα τό λεπτό-

Ένταΰθα έκ τών συγχρόνων του παρίσταται πρώτος καί μόνος, διότι δέν

τατον μάρμαρον, διεκρίνοντο άνκμφηρίστως διά την είς τάς αισθήσεις έμ-

ύπάρχει καιρός κατά την ώραν ταύτην. διά πλείον.ας συγκρίσεις, Πολύκλειτος

ό ’Αργείος, μαθητης τοϋ αύτοϋ διδασκάλου, ασχοληθείς ομοίως είς χαλκο

1 Βι6λ. Η', σελ. 551. Β.
2 Qdintil. XU, 10, 7.
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άοιουμένην άπ’ αύτών χάριν, διά τό πάθος κα'ι διά την ενεργόν κίνησιν. Ή

την όποιαν άν και κάπως άνέστειλεν δ Πελοποννησιακός πόλεμος, άλλ’δ'μως

Αφροδίτη, ό "Ερως, δ Διόνυσος, θεότητες καί μυθολογιζαί πράξεις τοΰ αν

δι’ αύτό τοϋτο μάλιστα κατόπιν έκράτυνε την ηγεμονίαν αύτης καί έξηπλω-

θηρού κάλλους, της όρμης, τοϋ ένθουσιασμ.οΰ, Ασαν τά ωραιότερα αντικεί

σεν ως μονοκρατορίαν είς άπασαν την 'Ελλάδα.

1 '

/
μενα της τέχνης των. Τό δέ σώμα η σχολή αυτή παρίστανε
γυμνόν, έμ

Πλην όλων τούτων ή τών καλλιτεχνών τάξις απέκτησε διά τοΰ Φειδίου

πλεων Διονυσιακής τέρψεως $ αφροδισίων ορμών. Αί παραστάσεις αύται ίσαν

περί τούς χρόνους τούτους άλλην σημασίαν. Μέχρι τοΰδε οί μέν καλλιτέχναι

νέα σχήματα έμπνεύσεως καινοτρόπου κα'ι δλως διαφόρου της προτέρας, δσον

•ησαν ί'σοι σχεδόν πρός τούς χειρώνακτας, η δέ τέχνη διεδίδετο διά κληρο

διάφορος εινε κατ’ ούσίαν η σχολή της τέρψεως καί τ·ης ηδονης τ·ης σχολάς

νομικών παραδόσεων από γενεάς εις γενεάν. Όλιγίστους μόνον τεχνίτας βλέ--

τοΰ αξιωματικού καί τοϋ ύψηλοϋ.

πομεν άπολαύοντας ύψηλοτέρας τιμ·ης, οίον μάλιστα τόν έκ Θάσου Πολύ-

Και ύπηοχον μέν καί ιδανικά τινα τοΰ ολυμπίου τών θεών κόσμου, τά

γνοιτον, τιμηθέντα καί άναδειχθέντα ύπό τοϋ Κίμωνος καί της αδελφής

όποια ητο δυνατόν νά παρασταθώ.σι μόνον καθ’ 8ν τρόπον οί καλλιτέχναι της

αύτοΰ ’Ελπινίκης. Νΰν δμ,ως ή. τέχνη εΐνέ τι δαιμόνιον καί θειον, μη περιορι

δ Ζευς όμως καί η Άθηνά τοΰ Φειδίου έμει

σμένη εις την διά τ·ης έξεως ξηράν άσκησιν, διά τοϋτο δέ μεταβάλλονται

ναν διά παντός πρότυπα καί ανυπέρβλητα υποδείγματα, τών οποίων όχι

τά πράγματα καί κατά την ύπόληψιν τών καλλιτεχνών. ’Εργαστήρια εικα

ύπεράνω, άλλ’ ουδέ πλησίον νά ΰψωθώσιν έδόναντο. Μάλιστα δέ περί τοϋ

στικών τεχνών συνιστώνται έλευθέρως καί ανεξαρτήτως ύπό τεχνιτών άλη- .

σχολής ταύτης τά παρίστανον
*

’Ολυμπίου Διός εινε ομόφωνος άπασα η άρχαιότης, οτι ητο ανέφικτος’ οστις

θώς έμπνεομένων καί ένθουσιωντων, ο'ίτινες αντί μισθοΰ δέχονται παραγγε

δέ έπεθόμ ει παρομ.οίαν εικόνα νά απόκτηση, ηρκεϊτο νά άντιγράψη αυτόν $

λίας παρά τοΰ αριστοτέχνου (Meister) καί διαδίδουσι την επιστήμην αύτών

τούλάχιστον τά κύρια αύτοΰ χαρακτηριστικά νά άπομκμηθγ. Μόνον δέ ώς πρός

όπως αί σοφισταί, οί ρήτορες καί οί φιλόσοφοί’ άποβαίνουσι δέ πνευματική

την παράστασιν τοπικών η μυθολογικών ίδιων μορφών τοΰ Διός έπεφυλάχθη

τις δύναμ-ΐς, ητις ώς πρός την θρησκείαν καί τό ώραϊόν κεΐται αύτοτελώς έκ

εις την μεταγενεστέραν τέχνην άλλοία τις διάπλασις τοϋ ιδανικού αύτοΰ.

παραλλήλου πρός την φιλοσοφίαν καί την ποίησιν. "Οπως δέ ό Ζεύς τοΰ

Τοιοϋτος ύπηρξεν ό Φειδίας καί τά έργα αύτοΰ καί τοιαύτη η θέσις του

Φειδίου σημαντικόν τι γεγονός έθεωρεϊτο καί είς την ιστορίαν άκόμη τνίς

έν τη ιστορία της Ελληνικής τέχνης.

Τοιοϋτος δέ διδάσκαλος κατέλιπεν

θρησκείας τών 'Ελλήνων, ούτως έθεωρεΐτο έν γένει τό πράγμα τώρα περί

δπισθεν αύτοΰ σχολήν, ητις έν τη τέχνη παρέστησεν δ μέρος οί περί τόν Σω-

πάσης όνομαστης είκόνος θεοΰ, μέχρις δτου τό πνεύμα της εποχές έξέπεσε

Ή σχολή τοΰ Φειδίου Ατο1 βέβαια αττική σχολή,

καί οί τεχνΐται ηρύοντο τάς εμπνεύσεις των και τά θέματά των ούχί πλέον

τοΰθ’δπερ δέν εινε μιζροΰ λόγου άξιον διά την ιστορίαν της τέχνης. Μέχρι

έκ του ιδανικού έκείνου κόσμου τοΰ προσδιοριζομένου ύπό της δόξης τοΰ λαοΰ,

τοΰδε τά κύρια κέντρα τ·ης καλλιτεχνίας ησαν η Σάμος, η Αί'γινα, τό ’Άρ

άλλ’ έκ τ·ης εύνοιας τών εύγενών καί ισχυρών,

κράτην έν τ·?ί φιλοσοφίςμ

γος, ή Σικυών
*

χαμαίζηλοι δέ καί μικροί

έθηρευον την δόξαν διά της πολυτελείας καί της έπιφανείας η διά. τ·ης

νΰν δέ, οτε η έπιστημη, ή φιλοσοφία καί η ποίησις συγζεν-

άξιοπρεπείας τοΰ επιτηδεύματος των.

τροΰνται έν Άθηναις διά της ένεργείας τών πολιτικών άνδρών, ών ανωτέρω

Τοιοϋτος ύπηρξεν ό δαιμόνιος τεχνίτης,

έμνησθημεν, καθίστανται αί Άθηναι κέντρον καί της καλλιτεχνίας διά τοΰ

ού έπειράθην νά σκιαγραφήσω

Φειδίου του καταστησαντος την τέχνην δριστιζώς εγχώριον, όπως δ Αισχύ

ένωπιον ημών τόν βίον, την εργασίαν, την μεγαλοφυΐαν. 'Η έν τη παγκοσμίφ

λος καί ό Κρατΐνος κατέστησαν τό δράμα, καί ό Σωκράτης την φιλοσοφίαν.

καλλιτεχνία μεγίστη καί άκροτάτη δι’ αύτοΰ γενομένη έπίδοσις παρέσχεν

Μέχρι δέ τών χρόνων τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων άκόμίη δυνάμεθα νά πα-

αύτω άδιαφιλονεικητως τό πρωτεϊον, δι’αύτοΰ δέ καί τη ημετέρά πατρίδι,

ρακολουθησωμεν την αττικήν ταύτην σχολήν, την οποίαν ό Φειδίας 'ίδρυσεν,

καί τφ ημετέρφ γένει. Διά της έπιδέίξεως τοΰ φαεινοτάτου τούτου άστέρος

ως φυτώριον εξαίρετων τεχνιτών, καί έν ν) σχολή έδυνηθη πρώτον η τέχνη

πρωτίστου μεγέθους, διά τοΰ ηλίόυ τούτου της ημετέρας καλλιτεχνικής ιστο
ρίας, έ'κρινα προτιμότερον έν τη ωρη ταύτη τοΰ έ'τους νά- αρχίσω έπ’ αίσίοις

νά φθάση την ιδανικήν αυθυπαρξίαν καί ελευθερίαν καί τό λεπτόν εκείνο καί

χαρίεν, δπερ τόσον στενώς συνδεδεμένον εινε μεθ’ όλων τών ενεργειών τοΰ

"X

τητοι ίεροφάνται, εινε οί ημέτεροι πρόγονοι, δι’ αύτών έτι τών συντετριμμένων,

Διά τοΰ Φειδίου λοιπόν αττικοί καλλιτέχναι έπικρατοΰσι πάραυτα εις
άπασαν την Ελλάδα, διευθυνουσι τάς εργασίας έν Δελφοΐς, έν Όλυμπία,έν

Τεγέοι. Ό δέ Φειδίας ό διδαχθείς ύπό ξένων τό πρώτον την τέχνην ύπέρ τών

την μύησιν τών Απογόνων αύτοΰ νεανιών είς τά καλλιλογικά μυστήρια της Αρ

χαίας καλλιτεχνίας, ης ίδρυταί και τελειωταί, καί μέχρι τνίς σήμερον απαραί

άττίκοΰ βίου καί της αττικής πολιτείας.

,
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1

Ακρωτηριασμένων, καί ένίοτε άδιαγνώστων λειψάνων της τέχνης των.

Τα

Απαράμιλλα έν τη τέχνη κατορθώματά τών, καί αύτη αύτη η παγκόσμιος

’Αθηναίων, εκτείνει νΰν την καλλιτεχνικήν ένέργειάν του άνά πασαν την'Ελ

αισθητική λειτουργία των συνιστώσιν έν τών πρωτίστων στοιχείων τνίς δόξης

λάδα, μεταδώσας την ώθησιν ταύτην εϊς σύμπασαν την αττικήν τέχνην,

της αρχαίας 'Ελλάδος, μίαν έκ τών πρωτίστων καί μεγίστων συμβολών, άς

0 ΠΑΤΗΡ ΥΑΚΙΝΘΟΣ

Ο ΠΑΤΗΡ ΥΑΚΙΝΘΟΣ

m

W

πολυτρόπως προωρίσθησαν ύπό της θείας προνοίας νά συνεισενέγκωσι και έξα-

'II έκ νέουέμφάνϊσίς τοΰ Υακίνθου έν Γαλλίη είναι όντως γεγονός, άξιό?

κολουθόΰσι,συνεισφέροντες εις..τήν έξημέρωσιν, εις τόν πολιτισμών τήςάνθρω-

σημείωτον, έν ή ώρη μάλιστα οί ΰ~ιρκαθο.1ικο)^ οί ύπεράλπειοι, τδ κληρικόν

πότητος.

.

κόμμα ύπερίσχυσαν πάλιν, έν τη κατατρυχομένη μεγάλη έκείνη χώρα ΰπδ

Έν τ·?ί γη ταυτη, ύπό τδ φως του ήλιου τούτου, κα'ι εκ τοϋ αίματος τής

παντοίων ηθικών καί πολιτικών δεινών. Έξήγειρον πολλά θρησκευτικά τε καί

γενεάς ταύτης, εις ήν και ημείς δς δοξάσωμεν τόν Θεόν δτι,άνήκομεν, έξέ-

κοινωνικά ζητήματα αί ύπ’ αύτοϋ γενόμεναι

λαμψε τδ αίσθημα καί τδ δαιμόνιου πνεΰμα, ού ύψίστη έκφανσις έν τή

έκρ ινα ούχί άνάξιον λόγου νά μεταδώσω τά περί τούτου τοϊς άναγνώσταις τοΰ

τέχνη εινε ό Φειδίας.

'

·

συνδιαλέξεις, καί διά τοΰτο

Διά τί νά μη έλπίσωμεν ό'τι άκόμη δ Θεός έπιφυλάττει καί εις τό γένος

«ΓΙαρνασσοΰ».
'
-■
Άπό οκταετίας δέν ήκούσθη έν Γαλλία ή φωνή τοΰ πατρδς 'Υακίνθου, ή

κα'ι την χώραν ημών μίαν τινά άπόμοιραν της μεγάλης αισθητικής κα'ι καλ

ήχήσασα άλλοτε ύπό τούς θολούς τής Παναγίας (Notre Dame), άκουσθεΐσα

λιτεχνικές αποστολής, ήν παραλαβόντες παρά τών αρχαίων έξακΟλουθόΰσιν

δέ νΰν έν περιβόλω άνεέρφ, έν τω Cirque Pasdeloup. 'Η τράπεζα η πεζή καί

έπιτελοϋντες εύδοκίμως οί μεγάλοι, οί προηγμένοι λαοί τής Δυσεως κατά

ταπεινή διεδέχθη τον άμ.βωνα ταϋ ναοΰ καί την άπ’ αύτοϋ λαμπρότητα, δ

την σήμερον; Εις την επιτυχίαν καί έπίσπευσιν τοϋ έργου τούτου τά μέγιστα

δέ ρήτώρ τότε μέν ·τς> ένδεδυμένος την εύρεϊαν,καί λεύκην τηβενον (ράσον),

προτίθεται νά συντελέση ή ιστορία της αρχαίας κα.Ι.Ιιτοχνίας. Εις τούτου
δέ τοΰ μαθήματος την διδασκαλίαν έπί τω μεγάλφ σκοπφ ου προεμνησθην,

τοΰ καρμηλίτου καί την σάγην τοΰ μ.οναχοΰ, είχε την κόμην έν χρω κεκαρ-

έλαβον την τόλμην νά αφιερώσω καί εγώ τάς δυνάμεις καί τους κόπους μ.ου.

λευκοΰ γυρίσματος τών καθολικών ιερέων της Αμερικής, η δέ κεφαλή αύτοϋ

Επικαλούμενος δέ την ύμετέραν εύμένειαν, την φιλοκαλίαν καί την φιλοπο-

μένην, νΰν δέ φέρει τό κοινόν ένδυμα τοΰ πολίτου (redingote), άλλ’άνευ τοΰ

νίαν σας, εύχομαι νά μη μείνη, καί ελπίζω ό'τι δέν θά μείνη δλως άκαρπος

καλύπτεται ύπό μακράς φαιάς κόμης.
’Αλλά ,πρίν ή έκθέσωμεν τά τών τριών συνδιαλέξεων, άς έ'δωκεν έν Παρι

ή συνεργασία μας ’.

σίοις, κατά τρεις συνεχείς εβδομάδας τοΰ άπριλίου, εί'πωμέν τινα βιογρα-

κ. Λ. ΜΥΛΩΝΑΣ.

φικά περί αύτοϋ, έρανιζόμενοι, κατά μέγα μέρος αύτά, έκ τοΰ λεξικού τών

Συγχρόνων ενόόζων άνόρων, ύπό Velpeau.
.
Ό.Υάκινθος (Κάρολος Λοϋσών) έγεννηθη τδ 1827 έν Αύρηλία (Orleans),

Ο ΠΑΤΗΡ ΥΑΚΙΝΘΟΣ (LE Ρ. YACINTI1E LOYS ΟΝ).

άναγορευθέντος δέ μετ’ ού πολύ τοΰ πατρδς αύτοϋ πρύτανεως της έν Pau

(Πάλφ) ’Ακαδημίας, μετετέβη έκεϊ καί αύτδς,
σπουδάς του.

Έπ’ εσχάτων, κατά τους μήνας άπρίλιον καί μάϊον έ. έ,, έγένετο αύθις

πολύς λόγος καί θόρυβος έν Παρισίοις, περί της έν μ.έσφ αύτών έμφανίσεως
τοΰ πατρδς Υακίνθου, ώς ώνομάζετο ούτος άλλοτε, νΰν δέ όνρμαζομένου Άββδ.
'Υακίνθου Αοϋσών.

Γνωστός ύπάρχει καί παρ’ ημΐν ό παραβάτης ούτος ίεοεύς τής Δυσεως, ό
ένθυμίζων τόν Locordaire άμα καί τόν Lamennais, τόν μέν άββ&ν φιλόσοφον

ό'που καί έπεράτώσε τάς

/

Νεώτατος έγραψε στίχους λίαν άξιόσημειώτους, καί λέγεται μάλιστα, ό'π

συνέθεσε καί δρΧμά τι, δ'περ παρέδωκεν ίνα διδαχθή άπο σκηνής, άλλ’ ό'περ
άπερρίφθη. Δεκαοκταετης είσηλθεν εις την ιερατικήν σχολήν τοΰ Saint Sul-

pice, έν Παρισίοις, προεχειρίσθη ίεοεύς, μετά τετραετείς θεολογικάς σπουδάς
έδίδαξε την φιλοσοφίαν καί Θεολογίαν έϊς δυο πρωτεύουσας νομών, καί άκο -

λουθως ήλθε καί ιερουργεί έν τη ένορία τών σπουδών του, την τοΰ SaintSulpice.
Μετά δεκαετή έξάσκησιν του ιερατικού έπαγγέλματός του, ησθάνθη, δτι

καί έλευθεριάζοντα, τόν δέ περιφανή ιεροκήρυκα2.

1 Βοηθητικοί βιβλία. Κ. Ο. Muller, de Phidiae vita et operibus commentatio E
1824, 11. 1825 Goltigen. Fried erich Thiersch, iiber die Epochen der bildendetf
Kunst unter den Griechen 2te Auflg. Mimchen 1829. P reile r, Pheidias τη Έγκοκλοπαιδείφ τοΰ Ersch und Gruber sect. III. Band 22. He i n ri c h B runii, Geschicbte . der
griechischen KUnstler, τόρ.. 1 σελ. 157—210 Stuttgart 1857. L ouis d e B o n ch a ud,
Phidias sa vieet ses ouvrages. Paris 1861. Έ ug. Pe tersen, die Kunst des Pheidias am
Parthenon uud zu Qlympia Berlin 1873.
.,
2 'Ο πατήρ 'Υάκινθος, κατά τδ 1871, συμμετέσχε καί τών έν τώ συλλόγω τώνΊΰαλαιών
Καθολικών τοΰ Μονάχου σνζητη'σεων, τών περί ένώσεως τών ’Εκκλησιών, θαυμασθείς &.πο
πάντων, τυχών δί καί της Ιπιδοκιρ.ασίας καί τών προτροπών τοΰ ίν μακαρίοι τη λήξει ΠροίIv

ή κλήσις αύτοϋ ήν η τόΰ Ιεροκήρυκας, διό μετέβη είς τήν έν Λουγδούνφ μονήν

τών Καρμηλιτων (Carmes), ό'που έπί διετίαν διέμεινε παρασκευαζόμενος πρός
τδ νέον ύψηλόν καί δυσχερές επάγγελμα. ’Ήρχισε δέ κηρύττων τον λόγον

τοΰ θεοΰ άπό τοΰ έ'τους 1863; κατά πρώτον, έν Βορδιγάλοις, ειτα εις Πετρο-

δρου τής 'ίερας ήμ,ών Συνόδου Θεοφίλου, γράψαντος αύτώ τήν άπο 5 νοεμδρίου τοΰ αύτοϋ
έτους Ιπιστολήν του, δημοσιευθεϊσαν ίν τή Κλε ι οΐ
φύλ. 549 τοΰ 1872), εις άπάντησιν
τοιαύτης τοΰ πατρδς 'Υακίνθου, άποστείλαντος αύτώ τήν εικόνα του, άρχοριόνης δί ούτως
“Α’ιδεσιμ,ώτατε καί λίαν ημών πεφιλημένε υ'ιε ίν Χριστφ. ι>
(όρα
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κύριον (Perigueux) καί τέλος τω 1865, εν Παρισίοις, ένθα ή'ρξατο τν!ς διδα

!να δμιλήσηδημοσία, άφοΰ, κατά τήν άπαίτησιν τοϋ νόμου, έζητήθη ή άδειά

χής του έν τω ναω τής 'Αγίας Μαγδαληνής και Ακολούθως εις τον καθεδρικόν

ύπό τριών πολιτών Γάλλων, συστησάντων σύλλογον.
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Καί έν μέν τή πρώτη συνδιαλέξει τό γραφεϊον συνεκροτεϊτο έκ τών κκ.

της Παναγίας, μετά μεγίστης καί δσημέραι αύξούσης επιτυχίας.

Άλλ’οί εύφραδεΐς λόγοι του έφάνησαν εις πολλούς τών ΰπεοκαθολικών, λίαν

Ευγενίου Young,

συγγραφέως, ώς προέδρου, Grassart καί Fischbascher, έν

δέ τή δεύτερα: έκ τών κκ. Claremageran, δημοτικού συμβούλου, ώς προέδρου,

ελεύθεροι καί δζοντες έτεροδιδασκαλιών, ώστε ήρχίσαν νά προσβάλλωσιν αυτόν
αί κληρικαί εφημερίδες, κατηγορήθη δέ καί παρά τω Πάπ$, δστις προσεκα-

τού ’Ερρίκου Μαρτέν, γερουσιαστοΰ καί Εύγ. Young, καί έν τή τρίτη ύπό τοϋ

λέσατο αύτόν εις 'Ρώμην, έ'νθα μετέβη, άλλ’επανήλθε δικαιωθείς, επειδή

κ. Εύγενίου Πελετάν γερουσιαστοΰ, ώς προέδρου, καί τών κκ. Young καί

ούδεμία εύρέθη κατ’αύτοΰ αιτία.

Claremergeran.

;

Άλλ’ εν διεθνεΐ τινι συλλόγφ, άγορεύων, είπεν δτι ή εβραϊκή θρησκεία, ή
καθολική καί ή των διαμαρτυρομ.ένων, είσί τά τρία μεγάλα

τών Παρισίων (ύπέρ τάς τέσσαρας χιλιάδας ψυχών), τό δέ ακροατήριου συνε-

θρησκεύματα

κειτο έξ ατόμων πάσης θρησκείας και παντοίων δοξασιών, καθολικών, Ιου

των πεπολιτισμενων λαών, λεξεις άνεξιθρησκείας, χειροκροτηθείσας ένθουσιωδώς υπό των παρεστωτων, καταγγελθείσας δέ ώς αιρετικής ύπό τού κα

'

Και εις τάς τρεις συνδιαλέξεις ήν άπειρος ή συρροή έζ δλων τών μερών

δαίων, δίαμ-αρτυρομένων,

■ ■■

οπαδών τής άπεριορίστου θρησκευτικής ελευθερίας,

Διετάχθη τότε νά μεταβάλη γλώσσαν, αλλ’ ό ύψηλόφρων

ήτοι ε.ΙευθεροΛογιστ^ (libres-penseurs) cairciporiczar καί, ίσως, cocia.lt·

ουτος ίερευς έγραψε τήν περιβόητον εκείνην επιστολήν του προς τόν εν 'Ρώμη

czar, xopiptovriczar καί μηάεπσζ&κ, ύποδεχθεντων πολλας περικοπας τών

άρχηγόν τοΰ τάγματος των Καρμηλιτών (τόν άπρίλκον τοϋ 1869), ήτις

ομιλιών τού άγορητοΰ δι’ενθουσιωδών χειροκροτημάτων, δίς δε ή τρις μονον

θολικού τύπου.

επεφερε την ρήξιν αύτοΰ μετά τοϋ τάγματός του,

άκουσθέντων συριγμών, οΰς κατέπνιξαν θορυβωδέστεραι χειροκροτήσεις.

ει ούχί καί μετά τοϋ

καθολικισμού, διότι έγραψε τάς εξής τολμηράς άληθείας. «’Εάν ή Γαλλία κα'ι

«’Από τής ημέρας τών άπ’ άμβωνος ομιλιών του, λεγει δ κ. Charles Bigot,

αι λοιπαι λατινικαι φυλαι κατκτρυχονται ύπό τής κοινωνικής άναρχίζς ή

(έν τή Revue Politique et litteraire τής 21 άπριλίου), δ πατήρ Υάκινθος έγή-

κυριωτέρα τούτου αιτία ενυπάρχει, ούχί βεβαίως, έν τφ καθολικισμέ, άλλ’

ρασέ’ δέκα έτη διήλθον επί τής κεφαλής του1 δέκα δ'λα έτη άγώνων καί

εν τω τρόπω καθ’8ν έννοούσιν κα'ι έξηγοΰσιν αυτόν».

θλίψεων. Τό μέτωπον αύτοΰ είναι .πάντοτε εύρύ καί γαλήνιου, τό πρόσώπον

Τοιαυτη εκδηλωσις, γενομενη την παραμ.ονήν της έν 'Ρώυ.η τελευταίας

διέμεινεν οίον ήν και τότε, ολίγον μόνον ευτραφέστερου, άλλ’ οί μ.ικροί οφ

περιλάλητου Συνοδου,.εν ή εκηρύχθη τό άΛάθητον τοϋ Πάπα καί ήν έπηκο-

θαλμοί του άπώλεσαν τήν λάμψιν των, τό δέ ολον εκφράζει τόν κάματον,

λουθησεν ό Σύ-ΙΛαβος, έφανη τι καταπληκτικόν, άπροσδόκητον, τολμηρό-

τόν έκ τών άγώνων καί τών πληγών, ούς ύπέστη κατά τόν χρόνον τούτον.

τατον εις τά ό'μματα παντός τοϋ καθολικού κόσμου. Ένόμισαν ό'τι άνεφάνη

Ούδέν ήττον, ήίσχύς έκδηλοϋται καί διά μέσου τής κοπωσεως. Είναι πάν

νέος τις Lamennais. "Οθεν έτοξεύθη κατ’αύτοΰ ό μέγας άφορισμός, τό γέγα

τοτε εύρωστος, σχεδόν παχύσαρκος. 'Υπό τό μ.αΰρον ένδυμα του φαίνεται βρα

«λιγι^ιογ, οπερ, ώς ήν επόμενον, έπροκάλεσε κατ’αύτοΰ τήν καταδρομήν

χύτερος όπισθεν τής τραπέζης, ή άλλοτε από τοϋ άμβωνος περιβεβλημενος

συμπαντος τοΰ κληρικού κόμματος, τοΰ τοσοΰτον ισχυρού,

κατα τό αυτό έτος, επεστρεψεν εκεΐθεν, δοξάζων ήδη τά των xa.iaiar χα
*
flo.lixar, v.as συζευχθεις, πρώτος ουτος γάλλος ιερεύς έλθών εις νόμ-ιμον γάμον
και διαμεινας ιερέυς
*

τό ποδήρες ίμάτιον τού καρμηλίτου. Ή φωνή αύτοΰ είναι ισχυρά και εύκαμ

έτι καί νϋν, έν

Γαλλιγ. Ανεχωρησε τότε εις ’Αμερικήν, τυχών μ.εγίστων άνευφηριιών, καί

γνωστόν δέ δτι ιερείς ’Ιταλοί έδωκαν κατά τούτο τό

παράδειγμα πρώτοι. Σημ.έιώ δε δτι ό διάσημ,ος Μονταλαμβέρ έτρεφε πρδς

αυτόν, και μετά τήν άποστασίαν του, αγάπην καί ύπόληψιν. Γνωστόν δέ δτι

ο

πτος, ήχήεσσα καί σοβαρά».
Τοιοΰτος παρέστη ό 'Υάκινθος ένώπιον τοΰ πολυπληθούς έκείνου άκροατη- '

ρίου, καί πάραυτα διήγειρε τήν περιέργειαν καί τήν συμπάθειαν πάντων.
Άρχόμενος τής πρώτης συνδιαλέξεώς του, ής Θέμα ήν δ πρός τήν άληθειαν

σεβασμός (τό σέβας τής άληθείας), δ ίεροκοσμικός ρήτωρ έλεξε:
«Ναί, άληθώς, δέν έπανευρίσκω τούς θολούς τοΰ ναού τής Πακαγίας,

xat ό διάσημος ουτος υπερμαχος τού καθολικισμού, μέχρι τέλους,άπεδυσπέτησε

οίαιδήποτε καί άν ώσιν αί πεποιθήσεις ημών, α'ί τε θρησκευτικά! καί αί φι

κατά τοΰ άΛαϊήΐου καί έκάλει αυτό «εί'δωλον άνυψωθέν εΐς· τό βάθος τοϋ

λοσοφικά!, αισθάνομαι, δτι έχομεν καί ύμεϊς καί εγώ τήν πρέπουσαν σοβα

Βατικανού».

ρότητα, καί τήν πρέπουσαν ΐσχύν έν τή συνειδήσει ημών, ίνα καθιερωσώμεν

μάλλον δ’

τόν περίβολον τούτον καί ποιήσωμεν αύτόν ναόν τοϋ Ύψίστου (συκαισθησις

έπανελθών, άνεφάνη, ούχί πλέον, επί

sr τω ακροατήριαJ. «’Αλλά, συνεννοηθώμεν, κύριοι, έπιφέρει, δέν ά'ρχόμαι

τού άμβωνος, άλλ’ εις κΐοκον (cirque) έπιτυχών, μετά πολλά προσκόμματα,

νά ομιλήσω ενταύθα περί θρησκείας. Έπεθύμουν νά πράξω τούτο, ετήρησα

'Ο Υάκινθος λοιπόν ουτος, μετά δεκαετή
ειπεΐν εξορίαν έκ τής πατρίδος του,

σχεδόν απουσίαν,

έν ολη τή: ισχύει αύτής, έν δλη τη δυνάμει αύτής, τήν καθολικήν πιστιν,
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την παλαιάν, την.άληθί’ έμεινα καθοδικός,—(εξαιρέσει του περί άλαθητοΰ

ύπο'σείουσιν αύτάς παντοϊκ ηφαίστεια, έ:οιμα νά έκραγώσιν,. έγράψαμεν δέ

τοϋ πάπα δόγματος καί τοϋ τΐίς άγαμίας τών ιερέων, σημειωτέον)—έμεινα

τά ολίγα ταϋτα περί τοΰ πατρός Υακίνθου, ΐνα ύποδείξωμεν, δτι ό έφιέμενος

ίερεύς, φέρω δηλ. έπ’ εμέ χρίσμα άνεξίτηλον, άσβεστον—διά τοϋτο έπεθύμουν,

νά έπιφέργι φάρμακον είς τά δεινά ταϋτα, ερεθίζει αυτα έτι μάλλον, φαρ

λέγω, νά υψώσω την φωνήν μου, έν μέσφ τνίς πατρίδοςμου κα'ι νά εί'πω

μακεύει έτι μάλλον τάς πληγάς, όσάκις, μάλιστα, παραπαίει της φιλοσοφίας.

μεγαλοφώνως δ,τι χιλιάδες ιερέων, χιλιάδες καθολικών σκέπτονται ένδομύ-

Εύτυχεστέρα, κατά τούτο,· η γηραιά ημών ’Ανατολή. ‘Υστερεί μεν τών

χως, χωρίς νά δυνωνται νά τό εί'πωσι φανερά’, (ζωηραί χειροκροτήσεις). "Qi

ευρωπαϊκών κοινωνιών κατά'την ύλικην πρόοδον καί τό ευ είναι, ε’χει εν τινί

ναι, ηθελησα νά ομιλήσω περί θρησκείας, αλλά δεν μοϊ επετράπη κα'ι οίδα
«άποδοΰναι τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοϋ Θεού τφ Θεφ». (Νέάι χειρο

μικρ'ρ γωνία αύτης τάς περί προσώπων καί προσωπικών συμφερόντων τρι
κυμίας της1, άλλά δέν έγκλείει έν τοΐς κόλποις της τά άνατρεπτικα και δυσ
*

κροτήσεις). 'Η ηθικη είναι τι χρήμα άγιον, καί άξιώ, οτι οί δύο βωμοί, ους

οίωνα έκεϊνα στοιχεία. "Εν έχει σύμβολον ίερόν. τό πιατεύειν καί ενα αριστον

οίκεΐ είσίν οί πρώτοι μεταξύ όλων, — ό βωμός τ·ης συνειδησεως καί ό βωμός

οιωνόν τό άριΰκεσθαι περί πάτρης. Εί'θ’ έμμείνει είς ταϋτα!

της οικογενειακής εστίας. Τό θέμα της ομιλίας μου έσται, <5 .πρός· τηκ άίήθειακ

’Έγραφαν κατά μάϊον τοΰ 1877.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠίΜΙ.

σεβαορώς (le respect dels verity), ό δέ σεβασμός ούτος έστ'ιν η βάσις άπάσης
της ήθικης, διότι ή ηθικη τί άλλο είναι, είμη η δικαιοσύνη, αυτή δέ ή αλήθεια

έντ$ί πράξει». Καί δλη ή όμιλία.τοϋ άγορητοϋ στρέφεται περί τάς ύψηλοτέρας,
τάς πρακτικωτέρας θεωρίας καί διδασκαλίας έπί τοϋ περί τ-ης ά.Ιηθείας
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του του θέματός του, της άληθείας, χάριν της οποίας, καί έκ σεβασμού πρός.

αύτην, έγκατέλιπε προ οκταετίας τόν ιερόν άμβωνα καί ύπέστη τοσαύτας
καταδιώξεις, ύβρεις, συκοφαντίας, προελόμενος, πρός κατάπαυσιν περαιτέρω

ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ.

σκανδάλου, την έκ της πατρίου γ·ης έξορίαν του’ έξέθηκε δέ πάντα ταϋτα

μετά μεγίστης ευγλωττίας καί ζωηρών εικόνων. Καίτοι δέ είναι έν πολλοϊς

. §6.

κατώτερος τοΰ λαμπροΰ ποτέ ίεροκηρυκος Lacordaire, άλλ’ ώς μαρτυρεί ό κ.

Charles Bigot, ένθα αΐ'ρεται είς εύγλώττίαν, είναισχεδόνανώτερος καί

εκείνου. «Τοιοϋτον μέγα τί έστιν, έπιφωνεϊ ό κ. Bigot, ό ανθρώπινος λόγος.

Ποίΐτης— πατριώτης.

ΪΤερι της διατοράς τών λέξεων τούτων,

ητις αείποτε μέν έν τίί γλώσσγ

Ευτυχείς καί σπάνιοι δσοι ηδυνηθησαν, έ'στω καί στιγμιαίως^ νά όμιλησωσι

τών αρχαίων τηρείται, σπάνίως δ’ εν τη των μεταγενέστερων αμελείται, ε-

μετά δεινότητας καί νά παραστησωσι τοϊς άλλοις τί έστι καί τι δόναται

ποιησαντο λόγον ό Άμμώνιος καί άλλοι παλαιοί, ών παρατιθέμεθα κατά

οδτος!»
Της δευτέρας διαλέξεως τοΰ πατρός 'Υακίνθου θέμα $το ή άναιιορί-

λέξιν τάς παρατηρήσεις.
Άμμών. σελ. 115 «Πο.Ιίτης καί πατριώτης διαφέρει. Ποίίτης μέν γάρ

(ρωοϊ,ς της οΐχογεπίας (la reforme de la famiHe).Όίκτείρει οδτος τά-συμβαί-

ό έκ της αυτής πόλεως έλεύθερος έλευθέριρ, πατριώτης δε ο εκ της
*
αυτ^ς

νοντα εν ταΐς νΰν οίκογενείαις, ώς είσ'ιν ώργανωμέναι’ την νΰν άγωγήν,
την διηνεκη σχεδόν άσυμφωνίαν μεταζύ τών συζύγων, μεταξύ τών τέκνων

χώρας δοΰλος δούλω’ η γάρ πατρίς καί έπί της χώρας τάττεται, ως τό

κλπ. και προτείνει τό φάρμακον. «Τό φάρμακον, λέγει, κεΐται εϊς τά έξης’

έν νηυσί γλαφυργσι φίλην ές πατρίδα γαΐαν.

ανορθώσατε τον βωμόν

τον οικογενειακόν,

άναλάβετε την ιερωσύνην σας,

τοΐσι δ’ άφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ηέ νέεσθαι

ού γάρ πάντες έκ μιάς ησαν πατρίδος άλλ’έκ μιας χωράς».

σχνίτε την δύναμιν τοΰ πιστεύειν, τοΰ διδάσκειν, τοΰ προσεύχεσθαι, τοϋ έπι-

Φώτ. Λεξ. σελ. 402, 12 «Πατριώτης: ό βάρβαρος λέγεται τω βαρβάρφ

συνάγειν περί ύμ«ς την συμβίαν καί τά τέκνα ύμών.’Αρκεί ΐνα έχετε θρησκείαν,'

καί ού ποΛίτης"» καίσελ.402, 14 «Πατριωται: οί δοΰλοι Ελλήνων, ποίΐται

εστω,.οίανδηποτε. ..» ’Ενταύθα καί αύτοί οί έπαινέται του ευρον, καί λίαν

δέ οί έλεύθεροΓ οί δέ τούς βαρβάρους πατριώτας». ‘Ο Πόρσων εξεδωκεν «οι

δικαίως, την εκφοασιν υπέρ τό δέον τολμηράν,

ύπέρ τό δέον ανεξίθρησκου,

σχεδόν ειπεΐυ, άφιλόσοφον, ώστε νά δώσγ άφορμήν νέων κατ’ αύτοΰ έπιθέσεωυ.

H τρίτη συνδιάλεξις περιεστράφη είς την ηθικη? κρίοττ (la crise morale),
■ητις αληθώς συνταράττει τοσοΰτον βαθέως τάς εύρωπαϊκάς κοινωνίας. "Ω, ναί!

αι

κοινωνίαι οώτχι, άπό δυσμών μέχρι βορρά καί μεσημβρίας νοσοΰσιν άνιάτως,"

δοΰλοι τώζ Ελλήνων». Άλλ’ό Κόβητος μετέγραψεν «οί δοΰλοι άΛΛήΛωκ'Λ
(Var. Leet. <sz\. 244 καί Μτηριοσ. Τόμ. ΙΓ, σελ. 50).

'Ησύχ. «Πατριώτης: παρά Άθηνάίοις ό βάρβαρος καί ού ποΛΙτης».

1 Αίν μνημονεύω των ρ.ετα ταϋτα εκραγεισών, ώ τοΰ τρομερού !, περί πο^σεως καί ποιητων I
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Πολυδεύκ. Γ', 54 «Οί δέ βάρβαροι άλληλους ού πολίτης άλλά πατριώτας

ίδη έν τφ Κεραμεικφ
*
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και τό μέν πρώτον ή στολή αύτόν έπεσπάσατοττα-

λέγουσιν. "Αοχιππος δέ καί συμπατριώτης έφη. Πλάτων μέντοι έν τοϊς Νό-

τριώτις οιπτα, κτέ.», παρά δέ Δίωνι τφ Κασσίφ Α©', ληΖ, 5 «·η'δη γάρ τινες

μοις καί επί 'Ελλήνων τό πατριώται εΐρηκεν». Άλλ’ έν τοϊς Νόμοις τοϋ

καί έκεϊνο είπον, δτι πρός τφ τίίς φωνής της πατριωτικός αύτούς (τούς ελέ

Πλάτωνος άναγινώσκεται «Δυο δη λείπεσθον μόνω μηχανά, μήτε πατριώτας

φαντας) έπα’ίειν καί τών έν τφ ούρανφ γιγνομένων συνιάσιν».1 Ό Εύριπίδης

άλληλων εινζι τούς μέλλοντας ρφον δουλεύσειν άσυμ.φώνους τε εις δύναμιν δτι

έν τοϊς Ήρακλείδαις είπε στίχ. 755 τας πατριώτιθος γας, δ ,δέ Σοφοκλής έν

μάλιστα, τρέφειν δ’ αυτούς όρθώς μη μόνον εκείνων ένεκα, πλέον δέ αυτών

Οίδίποδι Τυράννφ ώνόμασε στίχ. 1091 τον Κιθαιρωνα πατριώταν Οίόίπου,

προτιμώντας» (σελ.,777). Πρόκειται δέ περί οίκετών η δούλων, ούχί περί

εις 8 φέρεται σχόλιον άνωφελές «Πατριώται οί έν τ·ρ ,αύτν) πατρίδι στρεφό

ελευθέρων ·η 'Ελλήνων, ώς πλημμελώς ό Πολυδεύκης υπέλαβε.

μενοι» (Τόμ. Β', σελ. 171, 7). Ό Άρτούγγιος μετετύπωσε τό πατριώταν εις

Φέρεται δέ καί έν τφ Ψευδοσοφιστη τοΰ Λουκιανού § 5 «"Αλλου δε αυθις

τό πατέρ’ ώόάν βΟίά. Τυρ. σελ. 232).

λέγοντος’ πατριώπης έ'στι μοι' έλάνθανες άρα ημάς, έ'φη, βάρβαρος ών».

Της άδοκίμου χρησεως, καθ’ ην τό πατριώτης κεϊται άντί τοϋ πολίτης,

Σχολ. σελ. 263 «Όμοηθης γάρ έ'δει. είπεϊν, ομόγλωσσος, δμόνομος' τό δέ

παρέχει ημ-ϊν παράδειγμα δ Ίάμ,βλιχος λέγων έν τω περί τού Πυθαγορικοϋ

πατριώτης έπίβαρβάρων’ οί βάρβαροι γάρ ούτως άλληλους φασίν αντί τοϋ

βίου § 21 «Μηδενός οδν αύτφ προστρέχοντος (Γρ, προσόχοντος, καθά παρε-

πολίτης, καί ί'σως δτι μη κατά πόλεις οίκοΰσι. Πλάτων μέντοι καί έπί Ελ

τηοηθη ηδη ύπ’άλλων) μηδέ γνησίως όρεγομένου τών μαθημάτων, ά τοϊς

λήνων έν τοϊς Νόμοις τφ πατριώτης έχρησατο».

"Ελλησιν ένοικίζειν πάντί, τρόπφ έπειράτο, μη περιφρονών μηδέ όλιγωρών τίίς

.

Τοϊς ελευθέρους ύπηρχε πόλις η'τοι πολίτικη κοινωνία καί άπόλαυσις τών

Σάμου διά τό πατρίδα είναι γεϋσαί τε πάντως βουλόμενος τίίς τών μαθη

άγαθών αύτης, τοϊς δέ δούλοις πατρίς μόνη ύπηρχεν, ούχι δέ καί πόλις, άτ’

μάτων καλλονίίς τούς πατριώτας, εί καί μη έκόντας, κτέ.» (Πρβ. καί Κό-

ούδαμώς κοινωνοΰσι τών της πόλεως. Εύλόγως λοιπόν οί μέν κοινήν έ'χοντες

βητον Μνημόσ. 1877, σελ. 344). Παρ’Έπιφανίφ άναγινώσκεται Τόμ.

πόλιν ώνομάζοντο πολϊτάι άλληλων, οί δέ κοινήν , πατρίδα πατριώται, ού

σελ. 120, 28 «έλέγοντο γάρ καί έκάστης χώρας πατριώται».

μόνον οί δούλοι άλλά καί οί βάρβαρος οίτινες δούλοι καί αυτοί ησαν κατά

Πατριώτην θεόν ειπεΊ ό Πλούταρχος τόν Διόνυσον έν τοϊς Ήθικοϊς σελ.
671, γ' «Άρα, έ'φη, σύ τόν πατριώτην θεόν, ώ Λαμπρία, εύ'ιον, όρσιγύ-

τό Εύριπίδεtον :
τά βαρβάρων γάρ δούλα πάντα πλην ενός. ■

ναικα, μαινομέναις ,άνθέοντα τιμαϊσι Διόνυσον, έγγράφεις καί ύποποιεΐς τοϊς

Έποιησατο δέ χρησιν τοΰ πατριώτης ό Φερεκράτης έν άποσπάσματι σωζο-

Εβραίων άπορρητοις;». Φέρεται δέ καί έν Λακωνικί; έπιγραφγ παρά Βοικκίφ

μένφ έν τοϊς εις Αριστοφάνη. Σχολίοις "Ορν. 1294 :

Άριθμ. 1444, 1 1 «Άρτέμιδος πατριώτιόος έν Πλείαις».

οϊμαι δ’ αύτόν κινδυνεύσειν ές την Αΐ'γυπτον (ιόντα)

Περί τοΰ σχηματισμού της προκειμένης λέζεως γράφει Στέφανος δ Βυ

ινα μη ξυνέχη τοϊσι, Λυκούργου πατριώταις.

ζάντιος σελ. 512, 20 «Πατρίς: η πατρόθεν πόλις. Τό έθνικόν ώφειλέ πα~

****

και δ Νίκων παρ’ Άθηναίφ σελ. 487, γ':

τρίτης·, άμεινον δέ τό πατριώτης». Άλλα περί τούτου άλλαχοΰ.

καί πάνυ τις εύκαίρως προπίνω, φησί, σοί,
πατριώτη.
Πρβ. και Βεκκ. Άν. σελ. 113, 2,0 «Συμπατριώτης: "Αρχιππος
*

§, 7.
τό μέντοι

πατριώτης ’Άλεξις»'. Κεϊται δέ καί παρά Δίωνι τφ Κασσίφ Μ', θ', 2 «τφ

3

μέν γάρ οίκέττ) τφ Νερουί’ου, καίτοι πεϊραν έργφ τίίς εύνοιας αύτοϋ λαβών,

ΐ

ούκ έπίστευσε, μη καί τούς πατριώτας ελεησας μέγα τι κακόν σφάς έξερ-

]
j

, '

γάσήται».

■
',
.
■ : ■ '
■ . ' ■
■ ■ ■
■
■ '
Περί τοΰ πατριώτης σημαίνοντος τόν έκ της αύτίίς πατρίδος ό'ντα εί'πομεν
τά δέοντα έν τοϊς έμπροσθεν., Κατά τόν αύτόν δέ, τρόπον παραλαμβάνεται

Ού , μόνον δ’ έπί δούλων η βαρβάρων παρελαμβάνετο η λέζις πατριώτης

άλλά καί έπί ίππων, ώς παρά Ξενοφώντι Κύρ. Παιδ. Β', βζ, 26 «μηδέ μέντοι

Πολίτης — συμπολίτης, πατριώτης —· συμπατριώτης.

ένίοτ’ έν τη 'Ελληνική γλώσση καί η λέζις πολίτης δηλοΰσα τόν έκ της
1

αύτ·ης πόλεως ό'ντα. Πρβ. θημότης, κωμητης, φυλίτης, γεννήτης, κτλ.

σκοπείτε δπως έκ τών πολιτών άντιπληρώσετε τάς τάξεις, άλλ’ ώσπερ 'ίπ

]

Μοσγόπουλ. «Πατριώτης πατριώτου Αττικόν έστιν’ ώς γάρ φαμεν πολίτην

πους οΐ άν άριστοι ώσιν, ούχ οι άν πατριώται, τούτους ζητείτε, ούτω καί

J

τον συμπολίτην καί ήλικιώτην τόν συνηλικιώτην, ούτω καί πατριώτην. τόν

άνθρώπους— λαμβάνετε ».’Εν τφ Σκύθη τοΰ Λουκιανού § 3 εύρίσκεται «Ούτως

|

συμπατριώτην». Εύστάθ. σελ. 901,9 «παρ’ οΐς καί δτι, ώσπερ φυλέτης καί

έ'χοντι τφ Άναχάρσιδι έντυγχάνει δαίμων τις άγαθός ώς άληθώς ό Τόζαρις

ί

πολίτης καί θιασώτης . καί λοχίτης καί ίθνίτης καί όαιταλεύς, ούτω σχε-

1 TSe κα! Βφγκιον de

Reliqu. Comoed. Att,

Ant. σελ, 158.

I Πρ6. 'Ρέφαρον Δ ί. Κασσ. σίλ. 209.
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τϊκόν καί δ δημότης κατά παρώνυμον κοινωνίαν' δηλοΐ γάρ Άττικώς τόν

.

άνδρες φίλοι καί δημόται. .

τοϋ αύτοΰ δήμου μετέχοντα». Πρβ. καί Θωμ. Μαγιστρ. σελ. 290, 3 «Πο

‘Ωσαύτως καί πολίτης κα'ι ήλικιώτης κα'ι στασιώτης' συμπότης δέ» καί σελ.

λίτης 'λέγε τφ δεΐνι ηγουν συμπολίτης' πολίτης δέ πόλεως».

292, 13 «Πολίτης, δημότης, φυλέτης άνευ της ΣΥΝ λέγων Άττικώς έρεϊς'

Άνδοκίδ. π. Μυστηρ. 139 «ών ουτος φησι πολίτης- είναι ούκ ών». Λυσ. η

συνέφηβος δέ κα'ι συνθιασώτης και συμπότης, δτι κα'ι πρόσκαιρος αύτών ή

Ψευδολυσ. ύπέρ Πολυστρ. .12 «δτι ύμών έ,στι πολίτης::. Πλατ. Άπολογ.

κοινωνία' έπ'ι δέ τών προτέρων ούχ,δμοίως» (Πρβ. καί Ψευδηρφδιαν. Πειρσ.

σελ. 37, γ' «υμείς μέν δντες πολΐταί μου». Πρωταγ. σελ. 31 5, γ' «πολΐταί

σελ. 475 καί Φιλημ. Λεζ. Ί'εχνολ. § 59 καί §146).

τε αύτοΰ κα'ι άλλοι τινές». σελ. 339, ε' «σός μέντοι Σιμωνίδης πολίτης»,

Έκ τών μεταγενεστέρων έποιησατο χρησιν τοΰ συμπολίτης δ. Αιλιανός

κτλ. Έν τφ Φαίδωνι σελ. 57, δ' «καί γάρ ούτε των^πολιτών Φλιασίων ούδε'ις

Ποικ. Τστορ. Γ', 44 «νεανίσκοι τρεις εις Δελφούς άφικόμενοι θεωροί συμπο-

δπεληφθη ύπό τε του Σχαιφηρου

λΐται κακούργοις περιτυγχάνουσιν» κα'ι δ Τώσηπος Ίουδ. Άρχ. I©', β', 2 «ού

πάνυ τι επιχωριάζει τά νϋν ΆΘηναζε»

(Γρηγορ. Κορ. σελ. 1048) και άλλων παρέγγραπτον-τό Φ’λιασίων (’Ίδε

Σταλβώμιον εις Φαίδωνα σελ. 5 έκδ. γ').

...

μόνον εις τούς συμπολίτης άλλα καί εις τούς συγγενείς καί φίλους» και δ

-

Εύσέβιος Προπαρ. Εύαγγ. Δ', β', 6 «ώςάν οίκείοις φίλοις καί συμπολίταις»

Κα'ι παρά τοΐς μεταγενεστέροις δέ. γίνεται χρησις τοΰ όνόματος πολίτης

καί ό Άστέριος παρά Φωτ. Βιβλ. σελ. 502, 12 «συνάγοντα πάντας τούς

επί της έννοιας τοΰ συμπολίτης, οΐον παρά ΙΙλουτάρχφ- «δταν δέ ετέρους,

άσωτους καί συμπολίτης ποιούμενου» καί άλλοι. Πρβ. καί Έπιστ. πρός Έφεσ.

οΐον ηλ.ικας η πόλίτας άντιπαραβάλλωμεν η συγγενείς» (Ήθικ. σελ. 72, δ?)

Β', 19 «αλλά έστε συμπολϊται τών αγίων καί οικείοι τοΰ θεοΰ». Ό Παχύ-

δ Μιλησιος κα'ι. Έκαταΐος δ. πολίτης

μέρης είπε «πολίτης ει; αγάπα τόν συμπολίτην». Ταϋ θηλυκοΰ συμπολΐτις

αύτοΰ» (σελ. 1) καί παρά Γαληνφ «πολίτης τε και διδάσκαλος ημέτερος»

παρέχει ηυ.ΐν παράδειγμα ό Διόδωρος παρά Φωτ. Βιβλ..σελ. 385, 24 «Σύραν

(Τόμ. IB', σελ. 356). Πρβ. καί «τά πολλά.-ταύτη όμιλεΐ τοΰ Όμηρου πο7.ΐ-

καί συμπολΐτιν ούσαν». Πρβ. καί Εύστάθ. σελ. 119, 8 «αλλά πολΐτις ήτοι

τις ούσα» (Αουκιαν. Εικόσ. 15). Περί τοϋανδρες ποάΐταί ΐδε Κόβητον Παρα-.

συμπολΐτις ’Ανδρομάχης ούσα». Έν τοΐς εις Εύριπίδην Σχολίοις Τόμ. Γ',

Τηρ. εις Λιον. 'Α.Ιικ. σελ. 96.

σελ. 93, 9 Δινδ. άντί τοΰ «από πολιτίδων η συγγενίδων της Ίοκάστης»

καί παρά Στράβωνι «’Αναξίμανδρος

Τοΰ συμπατριώτης έποιησατο χρησιν ό Άρχιππος κατά τόν Πολυδεύκη

έ'νια τών αντιγράφων έ'χουσι συμπολιτίδων. Παρατηρητέον δ’ δτι ά τίϊς
αύτης πόλεως πολίτης λέγεται καί όμόπολις—δμόπτολις.

Γ', 54 καί τόν Άνταττικιστην Βεκκ. Άν. σελ. 113, 20. Τοΰ δέ συμπο·
*
λιτής εύρίσκεται παράδειγμα έντοΐς Ήρακλείδαις τοΰ Εύριπίδου στίχ. 826:

Τό συμπατριώτης βλέπει τις παρά Νικητφ τφ Εύγενειανφ Α', 51 «τοΐς
άπεξενωμένοις συμπατριώταις» καί Δ', 293 «συμπατριώτης, φίλος» καί Τ',

ώ Συμπολΐίαι, τ^ τε βοσκούση χθονί

296 «συμπατριωτών αστικών καλών νέων» καί παρ’ Εύσταθιφ η Εύμαθιφ

κα'ι τη τεκουσγ νϋν τιν’ άρκέσαι χρεών.
Σχολ. Άριστοφ. Εΐρ, 909 «Ούτε συμπολίτην ούτε συνδημότην λέγουσιν. Ό

καθ’'Υσμίν. καί Ύσμιν. Τ', 2 «Συμπατριώτης έξ Αύλικώμιδος» καί Ζ', 3

μέντοι Εύριπίδης που λέγει' ώ συμπολιτ.αι,. κτέ.». Πολυδεύκ. Γ', 51 «"Εποιτα

«ούτός μ.οι συμπατριώτης». Πρβ. καί Τζετζ. Έζηγ. Ίλιάδ. σελ. 8, 1 «συμ

δ’ άν τούτοις πολίτης' δ γάρ συμπολίτης ού δόκιμον, εί και Εύριπίδης αύτφ

πατριώτην αύτόν αύτών έπιγράφουσι» καί Σχολ. Άριστοφ. ”Ορν. 468 «καί

κέχρηται έν Ήρακλείδαις τε καί Θησεϊ». Παρ’Αίσχύλφ Έπτ. 605 κακώς

φυλέτα: συμπατριώτα»ι.

Τό συνδημότης καί συνηλικιώτης $σαν άγνωστα τοΐς δοκίμοις μεταχειρι-

κατ’ έ'νια τών αντιγράφων 'άναγινώσκεται:

ζομένοις αεί τά απλά δημότης καί ήλικιώτης, οΐον «Κρίτων ούτοσ'ι, εμος

η ζυμπολίταις άνδράσιν δίκαιος ών

ήλικιώτης καί δημότης» (Πλάτ. Άπολ. σελ. 33, δ'), κτλ.

έχθροζένοις τε κα'ι θεών άμνηυ.οσι
πληγείς θεοΰ μάστιγι παγζοίνφ ’δάμη.

' / ..

-

Καί το συμμυ-

λετης δ’ εΐνε τοΰ πονηροΰ κόμματος. Κοραης Ίσοκράτ. Τόμ. Β', σελ. 339

άντί τοΰ ξυν πολίταις (’Ίδε Δινδόρφιον Αΐσχύλ. Τόμ. Β', σελ. 194 καί Έρ-

«Τοΰτο τό χωρίον ύπομνηματίζων, ε’ρηκα (σελ. 200), δτι ώφειλεν’Ισοκράτης

μαννδν Αΐσχύλ. Τόμ. Β', σελ. 318).

είπεΐν Φυλετών, Άττικώς, καί ούχ ώς οί μεταγενέστεροι, Συμφυλετών. ΝυνΙ

Τό σύνθετον συμπολίτης άπο.δοκιμάζεται και ύπό τοΰ Φρυνίχου γράφοντος

δέ φημι, ώς ώφειλον έγώ, χαίρειν έάσας και τάς εκδόσεις καί τάντίγραφα,
καθάπερ έ'τρεψα (σελ.

σελ. 172 «Πολίτης λέγε, μή συμπολίτης». Φέρεται δέ καί έν τοΐς εις Σο-

έξελάσαι τών Ίσοκράτους

φοκλεα Σχολιοις Τόμ. Β', σελ. 160, 25 «.Πολίτης έμός έστιν δ δείνα" ούδέ-

264) τό Συνεπιγραφέων εις τό Έπιγραφέων» (Πρβ. καί Αοβέκκιον εις Φρύνιχ.

ποτε δέ μετά της ΣΥΝ" η'γουν από της αύτης έστιν έμοί πόλεως» κα'ι έν τγί

σελ. 172). Έλέγετο δ’δμως υπό τών παλαιών ού μόνον ήλιζ, οΐον

Έκλογγ Θωμά τοϋ Μαγίστρου σελ. 96, 3 «Λημότης Αττικοί άνευ της ΣΥΝ.

ήλικα τέρπει, ν.τ~Κ.

’Αριστοφάνης έν Πλούτω'

λόγων

τό Συμφυλετών,

καί συνήλιζ καί όριήλιζ, δπερ έν τφ παρεφθαρμένω

1 ’’Ιδε καί Σπώ^ιον -Comment; de Odyss, σελ. 277.
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κλίσιν όμήίικος — όμη.Ιίκου.

οΐον Δημοσθέν. σελ. 889, 25

833

«της μέν ώφελείάς τούτου; ποίησα! /ιεμιτα?,

Τό συνθιασώτης άπαντ^ παρά τω Άθηναίφ σελ. 362, ε' «έρανισταί κα'ι

ημάς δ’ άδικησαι» (=τουτοις δοϋναι μέρος η τούτοις μεταδοΰναε). Πολύβ.

συνθιασ&ταιν καί παρ’άλλοις των μεταγενεστέρων. Είπε δέ καί ό’Αριστο

Δ', κθ', 6 «ούδενός μ.ερΐτην έποίησαν τών άλόντων» (Πρβ. καί Δ', γ', 11,

φάνης έν Πλούτφ στίχ. 508 :

κτλ.). θεμίστ. σελ. 84, 23 «θεός δέ ό μερίτην ποίησα; τη; έπωνύμου ταύτης

δυο πρεσβότα ζυνθιασώτα του ληρεΐν.κα'ι παραπαίειν V

οαγρή' μερίτην άποφηνειε καί της άλουργίδο;» (Πρβ. καί σελ. 88, 17, κτλ.).

Άλλά τό σύνηθε; έν τφ παλαιώ λόγφ τών Ελλήνων τίνζ θιασώτης, θιασώτης

Μοχθηρόν δέ καί άπόβλητον εινε τό συμμερίτης καί τό συμμεριστής. Θωμ.

τίνος, ο εμός θιασώτης. Φέρεται δέ καί τόπος άνάττικος. θιασίτης. Πολυ-

Μάγιστρ. σελ. 243, 3 ιιΜερΐτης : ού συμμεριστής. Αριστείδης έν τφ δευτέοω

δευκ. Τ', 8 «συνουσιαστάς, θιασώτ'ας η θιασίτας, είλαπιναστάς, έρανιστάς».

τών Λευκτρικών" καλοϋ καί λαμπροΰ σχήματος ηγείται μερίτηςέ'σεσθαι».

Μοΐρ. σελ. 186 «Θιασωται διά τοϋ Ω Άττικώς, Θιασΐται Έλληνικώς».

Τω ποίίτης λαμβανομένω αντί τοϋ συμποΛίτης καί τφ πατριώτης ό'μοιον

Τοϋ συστασιώτης γίνεται χρησις ύπό τοϋ 'Προδότου Ε', 70 «οί μέν γάρ

φαίνεται τό γείτων παραγόμενον πιθανότατα έκ τοΰ γεα. Έτυμ. Μέγ. σελ.

Άλκμεωνίδαι καί οί συστασι&ται αύτών είγον αίτίην τοΰ φόνου τούτου» καί

229, 26 «Γείτων. παρά τό γέα γείτων καί κατά συναίρεσιν γεότων» (Πρβ.

Ε', 124 «πρός ταϋτα δη ών συγκαλέσας τούς συστασιώτας έβουλεύετο».

καί γηιτης — γήτης'}. Σημαίνει δ’ουτω η λέξι; γείτων τόν πλησιόχωρον καί

Άλλα συχνότερον εύρίσκεται παρ’αύτφ τό άπλοΰν στασιώτης, οΐον Α', 60

εν τή αύτη σχεδόν γη όντα η οίκοΰντα, τόν οίονεί κοινωνοϋντα της γ·ης νι

«οϊ τε τοΰ Μεγακλέος στασι&ται καί οί τοϋ Λυκούργου έξελαύνουσί μιν»,
ούτως οί τ'ης

χώρας.
’Εν τν) καθ’ ημάς γλώσσν; φέρεται ού μόνον τό πατριώτης σημαίνον τόν

έναντίας στάσεως μετέχοντες προσηγορεύοντο άντιστασι&ται, οΐον πιεζόμε-

την αύτην έ'χοντα πατρίδα άλλά καί τό χωριανός δηλοΰν τόν έκ τοΰ αύτοΰ

νος υπό των οΐχοι άντιστασιωτών καί ουτω περιγενόμενος αν τών άντιστα-

χωρίου ό'ντα1. Άλλ’αείποτε λέγεται συντοπίτης,

σιωτων καί χατα.Ιΰσαι πρός τούς άντιστασιώτάς (Ξενοφ. Άναβ. Λ', α', 10.

καί συνεπαρχιώτης. Κοραης ’Ισοχράτ. 'Γόμ.. Β', σελ. 200 «Οί μεταγενέστεροι

Πρβ. καί Έλλ. Ίώ, σ!, 43) καί όίκας τούς άντιστασιώτας αίτεε της εωυτοϋ

μέντοι τά σύνθετα προείλοντο" η δΤίλον καί έκ τών έπιστολών Παύλου τοΰ

φυγής» (Ήρόδ. Δ', 164. Πρβ. καί Α', 92 καί Ε', 69)..Πρός τό συστασιώτης

Αποστόλου, έν αΐς εΰρηται καί ό' Συμφυλέτής καί ό Συνηλικιώτης καί ό

Ητλ. Ώς δ’ οί κοινωνοί στάσεως τίνος έκαλοΰντο στασι&ται,

δύναται νά παραβληθώ τό τοϋ παρηκμακότος έλληνισμοϋ συναιρεσιώτης.

ούδέποτε τοπΐτης. Πρβ.

Συμπολίτης, ών τά τελευταία δύο έσωσε καί η συνήθεια. 'Η αύτη δέ συνή

Τό Λοχίτης έκφέρεται και μετά της, ΣΥΝ προθέσεως παρ’ΊΙροδότφ Α', 82

θεια καί Συμπατριώτην καί Συντοπίτην συνωνύμως καλεϊ τόν Συμπολίτην"

«τών οί συ.Ι.Ιοχιτέων διεφθαρμένων» (Πρβ. καί Πλούτ. Ήθικ. σελ. 858, δ').

ών τφ μέν Άρχιππος έχρησατο ό Κωμικός, ως φησι Πολυδεύκης" τό δέ Συν

Τό 'όζεθνίτης εινε μεταγενέστερον. Σουΐδ. «.'Εθνΐται·. οί έκ τοϋ αύτοΰ έ'θνους».

τοπίτης παρά τό Τόπος συντέθειται, ό'περ ,άπ’αύτών ηδη τών Πτολεμαϊκών

Κακώς παρ’ ΊΙσυχ'ιφ άναγινώσκεται ιιΈθνισταΐν. οί έκ τοϋ αύτοΰ έ'θνους».

χρόνων, ώ; έν τοΐς έμπροσθεν (σελ. 79) είρηκαμεν, την πόλιν $ την πατρίδα

Τοϋ πονηρού κόμματος εινε καί τό σύνεθνος, άνθ’ ού οί παλαιοί έ'λεγσν όριοε-

σημαίνειν έξενίκησεν, γ, δηλον έκ τοΰ,. "/να απέ,Ιθω είς τον τόπον μου χαι είς

θνηο. Περί τοΰ τύπου σύνεθνος καί όμοεθνος καί άλλων τοιούτων θά δια-

την γην μου των Έβδομ-ηκοντα (Γενέσ. Λ, 25)».

Τό όαιτα.Ιεύς εινε συνώνυμον τφ δαιτυμών. Ήσύχ. ιιΠαιταόίεύς'. ό επί

§ 10.

τά δείπνα πορευόμενος, δαιευμώζ». Πολυδεύκ. Τ', 12 «οί δέ συγκληθέντες

θαιτυμόνες, δαιταΛεΐς, έπίκλητοι, σύγκλητοι, κλητοί». Καί τοΰ μέν συνδαιτυμών ούδέν εόρέθη παράδειγμα

Πατριώτης —· φι.Ιόπατρις τι φιάόποΛις.

τό δέ συνόαιταΛεύς κεϊται παρ’Άθηναίφ

σελ. 354, δ' «άνδρες συνόαιταΛεϊς». Πρβ. καί Σουίδ. ιιΛαιταΛεΐς : δαιτυ-

Έν τ·^ κοινγ ημών καί δημώδει γλώσσν) τό ό'νομα πατριώτης i'/pv θηλυ

μόνες καί θιασώται καί συμπόται καί οΐον συνδαιταΛεΐς». Συνήθως έλέγοντο

κόν πατριώτισσα σημαίνει αείποτε τόν έκ τη; αύτης πατρίδος όντα. Λέγεται

σύνόειπνοι. Πρβ. καί συνόαίτης— συνοαίτωρ.

δέ και κα.Ιός πατριώτης.'Ό\ως

'

Τό χωμήτης ούδέποτε συνετέθη μετά της ΣΥΝ προθέσεως.

της Ελληνικής καθόλου φωννίς εινε

ή πολλοί; άσμενιστη χρησις τοΰ πατριώτης αντί τοΰ γι.Ιόπατρις η ιριΙόποΛις.

Ό λαμβάνων μέρος τίνος η ό κοινωνό; τίνος γινόμενο; ώνομάζετο μερίτης,

Την άτοπον ταύτην χρ'ησιν παρετηρησε πρό πολλοΰ ό Κορα·ης, ού άζιόλο-ι

1 Πρδ. και Βάζιον Κλεομήδ. σελ. 443.
2 Έν ζώδιζιτοϊ Ξενοφωντος Κύρ. Παιδ. Η', 6', 3 φέρεται συνδαιτυμόνες αντί τον
οΰνδειπνοι.
'
. ί’

γο;. φέρεται σημείωσι; έν τ·ρ έκδόσει τών Ξενοφώντο; ’Απομνημονευμάτων

καί τοϋ Πλάτωνος Γοργίου έ'χουσα ουτω (σελ. ξθ'):

1 Πρδ. ζαί μαχάλιώτης (ίκ τοϋ Τουρκικού μαχαλδ{)«ζωμότης.
ΤΟΜΟΣ Α'.

53.
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άλλο εμείς παράδειγμα γινώσκομεν πλην τοϋ κειμένου έν τάϊς Διατριβαΐς

«Εις πολλάς πολλών έπιστολάς βλέπω ύπογραφομένους τόύς έπιστέλλου-

τοϋ ’Επίκτητου Γ', κ', 6 «τόν άγεννή; τόν μισόπατριν; τόν φιλόψυχονς»,

τας, Ό πατριώτης δείνα. Τό λαμβάνουν, ώς φαίνεται, συνώνυμον του Φι-

λόπατρις. Άλλα τοιαύτη σημασία έδόθη άπό τούς Γάλλους, όχι άπό τούς

Έν τοΐς εις Αριστοφάνη Σχολίοις Πλ. 900 φέρεται «Τό μ.έν φιλόπολις

"Ελληνας, εις την λέξιν Πατριώτης (Patriote). Τοϋτο βέβαια δεν μάς εμ

κοινόν, τό δέ ρ«.έόπαερ<? ’Αττικόν». Πρβ. καί Σου'ίδ. «Φιλόπατρις: ό φιλό-

ποδίζει νά πολιτογραφησωμεν τ·ην ςεν/jv σημασίαν’ δ,τι μας εμποδίζει είναι

<

πολις. Καί τό μέν φιλόπολις κοινόν, τό δέ φιλόπατρις ’Αττικόν». Ή, γνώμη

τά ύπερηφανον. καί κομπώδες τής υπογραφής. ‘Ο Γάλλος επαίνων τινά φιλό-

αυτή εϊνε ψευδής, άν μη ύποληφθη κατά τόν Δινδόρφιον καί άλλους ότι με-

πατριν τόν ονομάζει δικαίως Πατριώτην (Patriote)’ άλλά δεν τολμ^ νά ύπο-

τηλλάγη η θέσις τοϋ κοινόν καί τοϋ 'Αττικόν.

γράφεται αύτός Πατριώτες, ώς ούδ’ ήθελε τολμησειν νά ύπογραφνϊ Φιλύπα-

ι

Ή ’Αττική διάλεκτος μόνον τό φιλόπολις γινώσκει. Άριστοφ. Πλ. 900:

τρις·, $ Φιλοδίκαιος, ά-ν η άδολος άγάπη τής πάτρίδος ην’ άχώριστος από

Α. ότι χρηστός ών και φιλόπολις τιχσγω κακώς.

την άγάπην τής δικαιοσύνες. Συγχωρεΐται όμως καί εις αυτόν καί εις κάθε

Β. σύ φιλόπολίς καί χρηστός ; Α. ώς ούδείς γ’ άνηρ.

άλλον νά υπογραφή) Πολίτης,

·ηναι αληθώς μέλος τής πολιτείας. ’Άλλο

χειρότερον. "Οστις από μάς ύπογράφεται Πατριώτης, όχι μόνον διαστρέφει
την οποίαν έδιδαν οί'Έλληνες εις. την λεξιν σημασίαν, άλλα καί μεταβαίνει
άπό τούς "Ελληνας εις τούς δούλους καί βαρβάρους. Πολίτην ονόμαζαν οί
’Αθηναίοι τον Άθηναΐον συμπολίτην αυτών, καί Πατριώτην τον γεννημένου

<

(Πρβ. καί 726). Θουκυδ. Β’, 60 «φιλόπολΐς τε καί χρημάτων κρείσσων».
ς", 92 «γιλόπολίς ποτέ δοκών είναι». 3ενοφ. ‘Ιέρ. Ε’, 3 αίτι δέ φιλόπολιν

μέν ανάγκη καί τόν τύραννον είναι».

Πλάτ. Άπολ. σελ. 24, β' «πρός δέ

Μελητον τόν αγαθόν τε και φιλόπολιν» (Πρβ. καί Νόμ. σελ. 694, γ', κτλ.).

Ίσοκράτ. πρός Νικοκλ. 15 «πρός δέ τούτοις φιλάνθρωπον είναι δεϊ καί φι.Ιό-

εις τάς ’Αθήνας βάρβαρον ή δοΰλον. ΙΙατριωται οΐ δούλοι 'Ελλήνων, Πο-

πολιν». Αυκοΰργ. κατά Λεωκρ. 3 «ώστε—ού φιλόπολιν αλλά φιλοπράγ-

λΐται δε οί ελεύθεροι λέγει ό Φώτιος. Πατριώται ώνομάζοντο άκόμη και

μονα δοζεΐν είναι». 43 «δικαστής φιλόπολις καί εύσεβεϊν βουλόμένος», κτλ.

μεταξύ των οί τοιοΰτοι βάρβαροι η δοΰλοι. Πατριώτης ό βάρβαρος λέγεται

Έν τω ‘Ρησω 158 κεϊται ό τύπος ιριλόπτολις. Λέγεται δέ καί ρ>ι4όπο^ις·

τω βαρδάρω, και ον πολίτης κατά τον αυτόν Φώτιον. ’Άλλο χείριστον. Τό

αρετή παρ’ Άριστοφάνει Αυσιστρ. 547 καί γνώμη φιλόπολις παρά Αουκιανφ

Πατριώτης έδίδετο άκόμη καί εις τά άλογα ζώα, και εις αυτά τά άψυχά.

Τυραννοκτ. t4 καί ήθοςγιλόπολι παρχ Πολυδεύκει Γ', 65.

Ό Κϋρος εις τον Ηενοφώντα (Κύρ. παιδ. II, 2, § 26) ονομάζει *
Ιππονς
τριώται: τούς εντοπίους

πα

(indigenes)- τής Περσίας ίππους’ εις τδν Σοφοκλέα

Τό φιλόπατρις είνε των μεταγενεστέρων ίδιον. Πολύβ. Α', ιδ', 4 «καί φιλόφιλον δεϊ είναι τόν αγαθόν άνδρα.καί ιριλόπατριν». Πλούταρχ. Φαβ. Μαξ.

(Οϊδ. τυρ. 1091) τό ορος ό Κιδαιρών λέγεται Πατριώτης Ο'ίδΐπον, ήγοϋν

12 «λαμπρός γάρ άνηρ καί φιλόπατρις» (Πρβ. καί Πελοπ. 8, κτλ.). Αουκιαν.

συντοπίτης η συμπατριώτης (compatriot®) τοϋ Οίδίποδος».

Περεγρ. 15 «άνέκραγον ευθύς ένα φιλόσοφον, ένα ^ι.Ιόπατριν^. Άνθολ. Παλ.

Άλλ’ ε διδασκαλία τοϋ άοιδίμου άνδρός υπήρξε φωνή βοώντος έν τγ έρεμω.

Ζ', 255 «τεκμαίρου Σαλαμ-ϊνι καί όλκάσι τον ^ιΛόπατρινιι, χτΚ. Πλημμελώς

Ούδαμώς ούτε οί κατ’ αυτόν ούτε οί μετ’ αύτόν "Ελληνες προσέσχον τον νουν

έ'χει η γνώμη των δοξαζόντων ότι έφέρετο παρά τοΐς ΆΘηναίοις και η λέξις

τοΐς όρθώς παρατετερεμένοις’ ίσως δ’ άπέβλεψαν’μάλλον έΐς? την προχείρως .

ςριΛόπατρις τιθεμένη επί τοϋ φιλοϋντος την Ελλάδα την κοινήν πατρίδα

πως καί άνεπισκέπτως προενηνεγμενην γνώμην «Τοϋτο βέβαια δεν μάς εμ

κατ’ άντίθεσιν πρός τόν φιλοΰντα τάς ’Αθήνας την ιδίαν πόλιν, δστις ιριΛό-

ποδίζει νά πολιτογραφησωμεν την ξένην σημασίαν». Ουτω δέ συνηθης άπέβη

ποίις οτί αώτωι ώνομάζετο. Τής άναληθους

η χρήσις τοϋ τε πατριώτης άντι τοϋ φιλόπατρις καί τοϋ άφγιρημένου πατριω

Σταλβώμιος Π,Ιάτ. Ήπο.Ιογ. σελ. 92 έκδ. δ'.

τισμός (patriotism®), ώστ’ ούδέν σχεδόν συχνότερου των ονομάτων τούτων

ταύτης γνώμης εινε καί ό

Έν τοΐς Σφηζί τοϋ Άριστοφάνους στίχ. 1465 άναγινώσκεται:

ούτ’άναγινώσκεται ούτ’ακούεται έν τό) μοχθηρώς και έπικηρως διακειμένή

πολλοϋ δ’ επαίνου παρ’ έμοί

γλώσσγ των νέων Ελλήνων. ‘Ημείς ούδέν άντιλέγομεν άν τις τρ των μετα
γενεστέρων συνήθεια ακολουθών ή τ·ρ καθωμιλημένγ φωνγ άρεσκόμενος πα-

καί τοϊσιν ευ φρονοϋσι
τυχών άπεισιν διά την

ρκλαμβάνγ τό πατριώτης άντι τοϋ συμπολίτης, δεν δυνάμεθα δ’ δμως νά μήV

φιλοπατρίαν καί σοφίαν

άποδοκιμάσωμεν σφοδρώς τεν άλως έκφυλον καί άνελληνιστον χρησιν τοϋ πα
τριώτης άντι τοϋ φιλόπατρις.

Έν τ·ρ γλώσσγ των ημετέρων προγόνων ό φιλών τεν πατρίδα εκαλείτο

ό παϊς ό Φιλοκλέωνος.

π:ρί ού έν τοΐς παλαιοΐς σχολίοις είνε γεγραμμένον «Διά τό ύπέρ της πατρΐ-

δος ηγωνίσθαι η τον πατρόςτι. Τό δεύτερον φαίνεται ημΐν άποδεκτότερον.,

φιλόπατρις, ώς ό φιλών τεν πόλιν φιλόπολις, καί τουναντίον ό μισών την

Παρατηρητέον δ’ έν τέλει ότι καθ’ εαυτό ένίοτε τό σύναρθρον ούδέτερον τοϋ

πατρίδα μισόπατρις, ώς ό μισών την πόλιν μισόπολις. Τοϋ μισόπατρις ούδέν

τε φιλόποΛις και τοϋφιλόπατρις έκφερόμενον έχει.την δύναμιν τοϋ άφηρη-

ϊ.

t! υ
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περαιτέρω ερευνάς,

μόνου, οΐον Θουκυδ. τ',. 92 ατό, τε γι.Ιόπο.Ίι ούκ έν ω αδικούμαι l/as.

έκ τούτου δέ λαβόντες αφορμήν,

Πλουταρχ. Ήθικ. σελ. 119, γ' «τό πενθεΐν παρωσάμενον καί τό γιΛό.τάτρι

προέκυψεν, 1) δτι, έρωτωμένη μέν άπήντα λογικώς καί όρθώς εις πάσας τάς

προ της τών άναγκαίων συμπάθειας έπιδειξάμενον». Συνέσ. Έπισπολ. ΡΓ'

άποτεινομένας αύτή έρωτήσεις, στελλομένη δέ πρός έργασιαν, εξετελει ακρι

«ήτιάσω τό της γνώμης γι.Ιόπατρι». Ό Λυκούργος έν τφ κατά Λεωκράτούς

βώς καί ανελλιπώς αύτήν, μετά μείζονος μάλιστα ευχερειας και επιτηδειο-

λόγω § 100 είπε «προς άς αποβλέποντας καί θεωροϋντας συνεθίζεσθαι ταΐς

τητος ή έν τή έγρηγόρσει αυτής, 2) δτι ήν πολλω

ψυχαΐς τό την πατρίδα φιΛεΐν».

αύτής τής τών άλλων ανθρώπων, διότι ουδ’ ενός δευτερόλεπτου τής ώρας
μεσολάβησις άπητεϊτο, δπως άποκοιμηθή, οσάκις άπεφάσιζε να παραδοθή

προεβημεν εις

εξ ων

εύχερεστερα ή ΰπνωσις

εις ύπνον’ καί παρά τήν θέλησιν δ’ αύτής έκοιμάτο καθ’ οίανδηποτε ώραν,
αν έπειράτό τις. νά κλείσφ βιαίως τούς οφθαλμούς αυτής επι τινα λεπτά ή
δευτερόλεπτα' τάνάπαλιν δέ ήν άπολύτως αδύνατος η αφυπνισις αυτής, διότι

ΠΕΡΙ ΥΠΝΟΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΝΟΑΟΓΙΑΣ
*

ούτε τραυματισμός, έστω και σπουδαίος, ούτε κρότος πυροβόλου, ούτε δι

”Av λαμβάνω τον Τζόγον έν φΛολογιχώ συλλέγω περί άντικειαένου ’ άλλο·
*

ύδατος ψυχρότατου αιφνίδια κατάλουσις αύτής, ούτε φως ίσχυροτατον ηδυ-

είνχι, οτι έζ

ναντο νά άφυπνίσωσιν αύτήν,άλλά και αύτα'ι αί φυσικκΐ αυτής αναγκαι, όσον

τυχαίας ολώς περιστασεως εμ.αθον σχετικά πρός το άντικείΐΛενον τούτο, γε

έπιτακτικα'ι καί άν ήσαν, δέν ήδύναντο νά προκαλεσωσι την αφυπνισιν αυ

γονότα, ών την άνακοίνωσιν εις τά κοινόν έθεώρησα έπιβαλλομένην μοι ύπό
καθήκοντος επιστημονικού, προτραπεις άλλως εις τούτο και ύπο άξιοτίμ.ων

τής. Έσθάνετο τήν έπαφήν οίουδήποτε σώματος, ήλγει έπ'ι τή ελαχιστγι
άμυχή, ήκουεν άριστα πάσαν ομιλίαν καί πάντα ήχον; ήσθανετο και έπεζη-

τοΰ εύγενους
’
τούτου
'
συλλόγου
" '
μελών,
" καί δτι
"

τει μάλιστα

τριου των ειδικών μελετών ·χοει .ασχολιών.. [xo
*jj

τουτου

ccetix

μετάδοσις αύτών δέν άπακ-

τήν ψυχρολουσίαν έν καιρω θέρους, ήσθάνετο τήν παρουσίαν

τεΐ ΐδιάζουσάν τινα έπιστημονικήν ικανότητα καί έμπειρίαν, αλλά τήν κοι

τοΰ ισχυρού φωτός, καίτοι άλλως μή βλέπουσα, έτοωγεν, αν τυχόν δέν είχε

νήν τών γραμμάτων μάθησιν. Τύχαιον όντως πάντη γεγονός, ή έν τή οικίβε

φάγει έν τή έγρηγόρσει αύτής, εις άφοδον άπήρχετο, έαν ειχεν αναγκην,
άλλ’ έπραττε ταΰτα πάντα κοιμωμένη. Παραδόξως. δμως άφυπνιζετό/ έν

μου ώς οίκετου διατριβή έφ’ ικανόν χρόνον
τής ιδιοτητος τοΰ

προσώπου,

πεπροικισμένόυ διά

ύπνολόγου και ύπνοβάτου, έπεισε καί έμέ καί πάντας

τους ίδοντας αύτό κο.ιμώμενον, δτι δ,τι άναφέρεται. περί πόΰ’Απερίεργοτάτου

άρχή μέν τής άναπτύξεως τοϋ φαινομένου τής ύπνοβασίας, άμα απτομενη
τής γενειάδος άνδρός, είτα δέ, μετά δύο ή τριών μηνών παρέλευσιν, οίουδή-

νΰν έκδεδο-

πθτε άνθρώπου (άνδρός ή γυναικός) τας τρίχας τής κεφαλής εγγιζουσα, 3)

μένοις ψυχολογικοΐς συγγράμμασι καί τοΐς φιλοσοφικούς καί ϊατρικοΐς λεξι-.

δτι ή μνημονική αύτής δύναμις, μεγίστη ούσα και εν τή έγρηγόρσει αυτής

κοΐς είναι πολλω τής άληθείας υποδεέστερον, ή μάλλον παντάπασιν έλλιπές

κατά τε τήν δεκτικότητα (ήτοι τήν έπιτηδειότητα

καί άτολες της προκειμενης δε ομ.ιλιας μου πρόθεσις είναι ή έκθεσις

καί ταμιεύειν), τήν στεγανότητα (ήτοι τήν έπιτηδειότητα τοΰ κατεχειν τά

φαινομένου της υπνοβασίας και ύπνολογίας έν τοΐς μέχρι τοϋ

τών

τοΰ άντιλαμβάνεσθαι

καί τήν άναμνηστικότητα (ήτοι τήν δύναμιν τοΰ έτοί-

λόγων, εις ους στηρίζεται η πεποιθησις αυτή, ήτοι ή διήγησις τών παρατη-

άπαξ ταμιευθέντα),

ρηθεντων εις αυτό ύπνοβατικών φαινομένων.

μως άναπαριστ^ν τά άπομ.νημ.ονευθεντα εις τό συνειδός), ανεπτυσσετο εις

Γο π«.ρΐ: ου πρόκειται προσωπον ην ευτραφής καί ύγιεστάτη νεάνις, νοή-

μων εις άκρον, ής άρκτικά στοιχεία τοϋ όνόματος καί έπωνύμου είναι Σ. Χ.,ί

προ έπεκεινα τής τριετίας

παρουσιάσασα

καταπληκτικά φαινόμενα ύπνο-

καταπληκτικόν βαθμών έν τώ πρώτφ αύτής ύπνφ,
καθ’ θν ούδαμώς

ήτοι

τώ

ελαφοοτατφ,

σχεδόν διέφερεν έγρηγορότος άνθρώπου. Δι’ δ έμ.ανθανεν

εύχερέστατα γλώσσης άλλοδαπής

λεξεις άπειρους, εν ολιγοις τής ώρας
κοιμωμένη, 4) δτι η δυναμις τών

βασίας καί ύπνολογίας έν δεκαπενταετεΐ ηλικία. — Αυτή, καθ’ ήν μέν έπο-

λεπτοΐς, άς έγνώριζεν έπειτα πάντοτε

χήν είσήχθη έν τή οΙ·μ% ημών, δέν παρουσίασενάμέσως τά φαινόμενα ταΰτα,

νεύρων καί μυών αύτής,

μεγάλη

ούσα κα'ι

εν τή έγρηγόρσει αυτής (ιση

μετά βραχύ

τούλάχιστον πρός όμ.ηλίκου άνδρός ρωμαλέου δυναμιν), εδιπλασιαζετο καί

χρόνου διάστημα άνέπτυξεν άμφότερα ταΰτα εις καταπληκτικώτατον' και

έτριπλασιάζετο. Διό έδύνατο νά μετακομίσν) βαρύτατα φορτία. 5) δτι έν τφ

παραδοξότατον έν ταύτώ βαθμόν δυνάμεως. "Ο,τι

πρώτφ αύτής ύπνφ, ήτοι τώ έλαφροτάτφ ή ατελεστκτω, οστις ελάχιστα
λεπτά τής ώρας διήρκει, άν οί παρόντες έσίγων, κατ’ ούδέν σχεδόν διέφερεν

τουλάχιστον δέν είχομεν ημείς παρατηρήσει αυτά, άλλά

ή

κατ’ άρχάς παρετηρήθη

εις αύτην, διεγεΐραν την προσοχήν έμοΰ τε καί πάντων τών έν τφ οί'κφ, ήν
δτι, δτε κατεβάλλετο έκ τών καμάτων τής ημέρας,

κατελαμβάνετο κατά

τήν ώρισμένην τής ύπνώσεως αύτής ώραν ύπό ύπνου, καθημένη ή καί όρθια·

.

ΑπηγγέλΟί] έν τω Χυλλόγω xij 18 τοΰ (χηνός,·

έγρηγορότος άνθρώπου, διότι ού μόνον τό μνημονικόν 'αύτής ένήργει,

ναμούμενον

μ.άλιστα, άλλά καί τό λογικον αυτής

και η

ένδυ-

αυτοσυνείδ ησια

ένήργουν ώς έν έγρηγορότϊ άνθρωπφ, η δε αφη ανεπτυσσετο εις βαθμόν τοιοΰ

f
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τον, ώστε κ'/znK^w την απρακτούσαν δρασιν (δι’ αύτίίς κατ’ άρχάς μέν διέ-

αύτη, ό'τεην έγρηγορυϊα, β') ά'τι, έ'χουσα ανοικτού; τούς οφθαλμούς, έπραττεν

κρινε μόνον τόν λίαν γνωστόν άνθρωπον, άκολούθως δέ πάντα άνθρωπον,έστω

δ,τι πρότερον έχουσα αύτούς κλειστούς, γ') δτι τό άμμδρόν φως δέν διέκρινε,

καί άν άπαξ μόνον ειδεν αυτόν, προς δέ, τά γνωστά αυτί) ενδύματα άπό

διέκρινε δέ μόνον, προσεγγίζουσα,τό ίσχυρότατον καί λαμπρότατου φως, δπερ,

838

καί κλειστούς έχουσα

των μη γνωστών, τους γνωστούς αύτίί πίλους άπό των μη γνωστών, έστω
καί όμοιων), ή δέ γεϋσις και ή δσφρησις ένήργουν τελείως. Μόνον δέ η άκοη
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τούς οφθαλμούς πρότερον, διέκρινε, καί δπερ

πάντα

άλλον άνθρωπον, οσον βαθέως καί άν κοιμάται, άρκεΐ νά. αφύπνιση, δ') δτι

ένηργει άτελέστερον, διότι νίκουε μέν παντός είδους άίχους καί τόνους, άλλα δεν

έξετέλει κ,αί έν τφ σκότει δσα ύπό τό φως, γράφουσα, μαγειρεύουσα κτλ. έν

διέκρινεν άκριβώς την διαφοράν αύτών, ενεκα δέ τούτου δέν έγνώριζε ποιον

κατακλείστφ σκοτεινοτάτφ δωματίφ. Τό δέ πάντων παραδοξότατον,
καί δτε έκοιμάτο μεσούσης τίίς νυκτός βαθύτατα,

τό λαλοϋν προς αύτην πρόσωπον’ εόρίσκετο δέ έν πληρει άδοανεία η δρασις.

νατότατα, είχε πάντοτε

προστεθείσθω, δτίέγίνετο προπετεστέρα' καί τολμηρότερα, 6) δτι έν τώ δευ

ρυτέρφ τοϋ ελαφρότατου), πάσαι

αισθήσεις αύτίίς

ρέγχουσά πολλάκις δυ

τούς οφθαλμούς άνοικτούς,

τούς ανοικτούς καθ’δλον τό

τέρου αύτίίς ύπνφ, νίτοι τφ όλιγώτερον έλαφρω αυτής ύπνφ (τφ άμέσως βα-

δηλονότι διετηρει αυ

διάστημα τοϋ ύπνου αύτίίς. Ωσαύτως έν ω

κατ’άρχάς η άφη αύτης καί έν τφ έλαφροτάτφ αύτης

αί έν τω πρώτω αύτίίς ύπνφ ένεργοϋσαι

δτι

ύπνφ

εόρίσκετο

έν τη συνηθει αύτίίς καταστάσει, η ολίγον τι μάλλον άνεπτυγμένη, βαθ

έχαλαροϋντό πως, ιδίως δέ άπεβάλλετο η έν τω πρώτφ

μηδόν

αύτηςύπνφ πληρης αύτίίς αύτοσυνειδησία, συνανεμάγνοε δέ έν τη φαντααίο:

άνεπτύχθη

τοσοϋτον καταπληκτικώς,

ώστε διά της άφης

αδύ

αύτης τά παρόντα προς τούς άνείρους, έως ού τέλος, έπερχόμένου έττ βαρύ

νατο νά άναπληρώσφ την δρασιν, διότι ακρφ τφ δακτύλφ μ,όνον άν η'γγι-

τερου ύπνου,

ζεν αύτη

ώνειρεύετο καθαρώς, έκλειπούσης εντελώς της επιθυμίας και

άλλου πρόσωπον ά χεϊρα η μόνον δάκτυλον η άν ηγγιζεν αύτην

δυνάμεως τοϋ περιπατεϊν και κινεϊσθαι, αλλά καϊ έν τφ δευτέρω -αύτίίς

άλλος άκρφ τφ δακτύλφ, διέκρινεν άμέσως τίς ουτος, έ'στω καί άν άπας μόνον

ύπνφ καί έν τω τρίτφ(τφ έ'τι βαρυτέρφ) ώμίλει πρός ά ώνειρεύετο δτι έλά-

ειδεν αύτόν έγρηγορυϊα. Νομίζω δέ, δτι όρθώς δύναταί τις νά παραβάλη την

λει πρόσωπα, εις τά όνειρα δέ ταΰτα έπιτηδείως ηδόνατο ό παριστάμενος,

άφήν αύτης έν τίί αναπτύξει ταύτν) πρός την δσφρησιν τοΰ κυνός, δι’ ης ού-

λάλων πρός αύτην ούχί δυνατή τίί φωνί), νά δώσν) άλλην τροπήν, κατά τό

τος διακρίνει τά γνωστά πρόσωπα άπό των άγνωστων, προσέτι δέ άνευρίσκει

δοκοΰν αύτφ, 7) δτι και, δτε καθίστατο βαθύτατος

την όδόν, ην διίίλθε τό παρ’αύτοϋ ξητούμενον πρόσωπον.

ό ύπνος αύτίίς, έν ω

"Ο,τι δμως ιδίως περίεργον καί παράδοξον ένταύτφ παοουσίαζεν

έρρόγχαζε, έκίνει δμως άδιακόπως τά χείλη αύτίίς, ώς εί ώμίλει, άλλ
*
ούδ’

δ πρώ

ή'χου μόριον ηκούετο, 8) δτι αί φωναί,οί θόρυβοι, οί τραυματισμοί κτλ. με-

τος ίο ατελής αύτης ύπνος, ν)ν, δτι καί, διαρκοΰντος αύτοΰ,τό λογικόν αύτίίς

τεβίβαζον αύτην από τοΰ βαθέος ύπνου εις όλιγώτερον βαθυν, και από τού

καί η αύτοσυνειδησία διετέλουν έν πληρεστάτη άκμη. Ού μόνον ένηργει μετά

του πάλιν εις ηττον βαθύί, έως ού κατάντα ό ύπνος αύτίίς εις έλαφρότατον,

περισκέψεως δ,τι ένηργει,

άλλ’ ούδόλως κατώρθουν νά άφυπνίσωσιν αύτην, 9) δτι, προοδεύοντας τοϋ και

έλάλει πρόσωπα άπεκάλυπτεν δ,τι ήθελε μόνον νά άποκαλύψη, ούδέν μυ

ρού, ό ύπνος αύτης έ'βαινεν έξομοιούμενος δσον έ'νεστι πλέον,

άλλά καί διά της άφ·ης διακρίνουσα τά πρός ά

καί μάλιστα ό

στικόν αύτης προδίδουσα’ άλλά καί, δτε τοϋ ύπνου αύτης καθισταμένου βά-

ελαφρός αύτης ύπνος, πρός έγρηγορσιν' ούτως, έν ώ κατ’ άρχάς έπΐ ένα καί

ρυτέρου, ώνειρεύετο καί επομένως ένόμιζεν άλλα τά πρόσωπα ·η τά παρόντα,

έπέκεινα μήνα έ'λεγεν, έκινεϊτο, είργάζετο, έ'γραφεν κτλ., έχουσα πάντη κλει

ηδόνατο μόνον νά άποκαλύψη δ,τι ένόμ,ιζεν άποκαλυπτέον εις τά πρόσωπα,

στούς τούς οφθαλμούς, ηρχισεν έπειτα νά έ'χ·/) αύτούς ημίκλειστους, άκο

πρός ά έφαντάζετο δτι λαλεϊ. Έμάνθανε δέ μετά μείζονος εύχερείας τά δι

λούθως άλλοτε ήμικλείστους καί άλλοτε δλως ανοικτούς, ειτα πάλιν ανοι

δασκόμενα ένεκα της άναπτύξεως τοϋ μ,νημονικοΰ αύτίίς· καί ούδενός μέν έκ

κτούς μέν, άλλά μετά βλέμματος άγριου και πλανωμένου, άκολούθως δέ

των δεδιδαγμένων άνεμιμνησκετο άφυπνιζομένη, άλλ’ άνεπόλει πάλιν εις την

άνοικτοτάτους καί ημέρους, κινούμενους τακτικώς καί κανονικώς, ώς εί ην

μνημην αύτίίς καθ’ δλην την έντέλειαν, δτε έπανεκοιμάτο. Έκ τούτου δέ

προέκυπτεν, δτι σωρόν ιταλικών καί γαλλικών λέξεων καί φράσεων, άς κοι-

έγρηγορυϊα. Έν τη τελευταία αύτης καταστάσει ούδαμώς διεκρίνετο, άν

ύπνώττη ά έγρηγορί)· δ,τι μ,όνον διέκρινεν αύτην έν τφ έλαφροτάτω αύτίίς

;ί

μ,ωμένη έμαθε, έγνώριζε κοιμωμένη, δέν έγνώριζε δέ έγρηγορυϊα· δ,τι δμως

ύπνφ ην, ώς έρρέθη, ειδός τι προπέτειας, ην άπέκτα έν ταϊς ώραις τοϋ ύπνου

έμάνθανεν έν τίί έγρηγόρσει αύτης,ένεθυμεϊτο άεί καί κοιμωμένη."Οθεν άν μέν

αύτης. Γ/Οτι δέ, καίτοι έχουσα τούς οφθαλμούς έν πληρει ενεργείς, μετά την

έδιδάσκετο γλώσσάν τινα άλλοδαπην η επιστήμην τινά έγρηγορυϊα, ταύτην

τελειοτέραν άνάπτυξιν των υπνοβατικών φαινομένων, δέν έ'βλεπε ποσώς, έπεί-

η'θελε γνωρίζει καί μεταχειρίζεσθαι καί κοιμωμένη, ώς έγνώριζε πάντα τά

σθην διά τά έφεξίςς αίτια, α') δτι, οτιδήποτε καί άν προσηγγιζε τις εις τούς

καθ’ ύπαρ περιελθόντα εις γνώσιν αύτης. Άλ}? άν κοιμωμένη, έμάνθανεν έπι-

οφθαλμούς αύτης, οΐον περόνην, ψαλίδα κτλ. δέν έταράττετο,ούτε έ'κλειε.τούς

στημην ·η γλώσσάν τινα τελείως, ταύτην ηθελεν ένθυμεϊσθαι καί μεταχει

οφθαλμούς αύτης πρός προφύλαξιν, ώς πας έγρηγορώς άνθρωπος, καί ώς αύτη

ρίζεσθαι μόνον κοιμωμένη, ούχί δέ καί έγρηγορυϊα. 'Υπό την έ'ποψιν δέ ταυ-.
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την ό έν τφ πρώτφ αύτής έλαφροτάτφ ύπνφ βίος αύτής ήδύνατο νά θεωρηθ-ρ

- ‘Έκ τής ανωτέρω περί της είρημένής' ύπνόβάτιδος διηγησεως νομίζω, ό'τι

πληρέστερος τοϋ έγρηγορότος αύτής βίου

καταφαίνεται, 1) ό'τι τό περί ύπνοβατών λεγόμενον, καί δή καί ύπό τοϋ άκα
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Άλλ’ δ,τ', παρκδοξότερον ήν η αύτοσυνειδησία αυτής. Ώς ό έγρηγορω; άν

μπτου καί πεπαιδευμένου ΐατροΰ κ. L Δεκιγάλλα μνημονευόμενου (έν Παν

θρωπος διχστέλλει εαυτόν ου μόνον άπό των αντικειμένων των παραστάσεων

δώρας γ' τόμφ σελίδι 425), ότι «πάντις οί ύπνοβάται κοιμώνται κανονικώς

αύτοϋ, άλλα καί άπό των ιδίων του ενεργειών και καταστάσεων και καθί-

καί τακτικώς, ώς οί μη ύπνοβάται, καί μόνον μετά παρέλεύσιν. ώρών τινων

στησιν άμφότερα κατά τινα άντανάκλ.ασιν

καταλαμβάνονται υπό άνησυχίας τίνος, μεθ’ ην έγείρονται τής κλίνης», δέν

άντικείμενον

των ερευνών του,

ουτω καί αυτή έν τω ΰπνω αυτής, ιδίως τω πρώτφ, διέκρινε τόν ύπνον αυτής

είναι άληθές, διότι, η Σ. X. ούδέποτε ήγέρθη τής κλίνης κοιμωμένη, έκτος

τούτον άπό τών άλλων βαρύτερων αυτής ύπνων, συνγσθάνετο τό μεταξύ τοϋ.

άν προεκαλεϊτο ύπό άλλου ή γσθάνετο φυσικήν τινα άνάγκην κατεπείγου.-

διέστελλε τόν ύπνον

σαν, κατεκλίνετο δέ μετά την ύπό. τοΰ ύπνου κατάληψιν αύτης, πολλάκις

αύτής άπό τής καταστάσεως της έγρηγόρσεως, ένόει.τάς βαθμιαίως γενομέ-

δέ διηρχετο ολην την νύκτα καθημένή’ πάντα δέ τά αξιοπερίεργα υπνοβα

ύπνου αυτής και τοΰ τών άλλων ανθρώπων διάφορον,

νας εις τά υπνοβατικά αύτής φαινόμενα προόδους,. έγνώριζε τίνες. ιδιότητες

τικά φαινόμενα παρουσίαζεν , ιδίως έν τφ πρώτφ αύτης υπνω, 2) οτι τό'

καί δυνάμεις είναι μάλλον άνεπτυγμέναι εις αυτήν: 2 έν τφ υπνφ. αύτής ? καί

παρ’ άλλων παρατηρούμενου, οτι «ό ύπνοβάτη,ς δύναται νά παραβληθώ πρός

τίνες έν τ·ρ έγρηγόρσει,.καί έπειράτο νά άνευρη την έκτασιν καί, εΐ δυνατόν,

τούς παράφοονας έκείνους, ο'ίτιυες διηγούνται καί ένεργοΰσι πράγματα άσυ-

τάς άφορμάς τών διαφόρων αύτής φαινομένων καί. .καταστάσεων, Κατά την

νάρμοστα άλληλοις καί άσχετα πρός τά περί αύτούς η τήν παρούσαν αύτων

έκθεσιν δέ αυτής ταύτης, ήτις εις ημάς (τούς έν τη οικία), προκαλουμένη,

ζατάστασιν» δέν είναι ορθόν, διότι εις τήν Σ. X., ώς προερρήθη, κατά τόν

ιδίων αύτής παρατηρήσεων ?, ή' τε συναισθη

πρώτον αύτης ιδίως ύπνον, ήν ένερ^οτάτη ή συνείδησις, μεγίστην καθαρότητα

τική καί ή πρακτική ή ορεκτική της ψυχής δύναμις ίσαν άνεπτυγμέναι εις

καί εύρύτητα έ'χουσα, ή μ.νημονική αύτης δύναμις καθίστατο μάλιστα ισχυ-

άνεκοίνου τά πορίσματα τών

ή δέ νοητική αύτής δύναμις δέν έ'παυεν αύτουρ-

αυτήν, έν τω πρώτω αύτής ΰπνω, οσον καί έν τη έγρηγόρσει αύτής, η άφή

ροτέρα καί ακριβέστερα,

έτελειοποιεΐτο (ένεκα δέ της τελεωποιήσεως ταύτης διέκρινε τά γνωστά

γουσα εκ τών άντιλήψεων καί παραστάσεων γενικάς καί άφρρημένας έννοιας,

πρόσωπα άπό τών άλλων κτλ.), η δρασις δεν ένήργει παντελώς,ή άκοή άσθε-

κρίνουσα, συλλογιζομένη, έποπτεύουσα τά καθαρώς νοητά, διαστέλλουσα έτι

νέστερον η έν τή έγρηγόρσει, τό δέ λογικόν καί νοητικόν πληρέστατα, έν δέ

έαυτήν άπό τών ιδίων αύτης έ'ν τε τγ έγρηγόρσει καί τφ ,ΰπνω καταστάσεων

τφ άμέσως βαθυτέρφ ύπνφ κατά της αύτης την ομολογίαν έχαλαροΰντο πά-

καί ένεργειών, 3) οτι τό λεχθέν, ό'τι «τά ύπνοβα.τικά φαινόμενα ή ή ύπνοβα-

σαι αύτής αί δυνάμεις καί αισθήσεις καί ουτω καθεξής. Άπέρρεε δέη τοιου-

τική κατάστασις είναι άπόρροια παροξυσμοΰ τίνος ή άποτελοϋσι παροξυσμόν

του είδους ιδιόρρυθμος αύτής κατάστασις, κατά την κρίσιν αύτής, κοιμωμέ-

τινα, προερχόμενον έξ ελαφρών θορύβων ή έξ ηθικών, αιτίων» δέν είναι, κατά

νης, άπό της άτελείας τοϋ ύπνου αύτής, οστις έν-τφ πρώτφ αύτοϋ βαθμφ
δεν άνέπαυε μέν αυτήν,όσον οί βαθύτεροι αύτης ύπνοι, άλλ’ ούχ ήττον . πρ,ού-

πάντα τούλάχιστον, άληθές, διότι έν τη Σ. X. ό πρώτος αύτης ύπνος ήν: ό

ζένει αύτή άνάπαυσίν τινα άτελη, διότι μέρος τοϋ ΐδίου αύτης

τική τις ανάγκη ήδύνατο νά προκαλέση άζολούθως τήν έκ του βαθεος ύπνου

διετέλει υπό νάρκωσιν καί άδράνειαν 4.

εγκεφάλου

.

1
μήνκ; διετέλεσεν ύ.πηρετοΰσα έν τη
ημών, άφ’ης έγνώσθη,-ότι είναι
ίιπνοδάτι; καί τήν τελευτκίαν νύκτα της διαμονής αύτης διηγείτο ήμΐν, κοιμωμένη, τα συμ6άντα κατά τά; νύκτας τής εισόδου αύτής, ε’ς τήν οικίαν ημών, τα όνειρα αύτης πάντα και
τα μαθητευθέντα αύτή καθ’ όλον τό χρονικόν τοϋτο διάστημα.
2 Πολλάκις έσημείου έπι χάρτου, κοιμωμένη, ο,τι ήθελε νά ένθυμηθή τήν Ιπωΰσαν κατά
την έγρήγορσιν αύτής, και άπε'θετεν αύτό έν τώ συρταρίω τής,τραπέζης της ή έν τώ Ουλακίω
τοΰ ένδύματός της, έξίστατο δέ, ότε είΐρισκεν αύτό άφυπνιζομένη.
3 Έν τώ πρώτω αύτής ΰπνω έπειράτο ε’ς τούς άλλους να κρύψη, ότι κοιμάται, προσποιού
μενη ότι διατελεΐ έγρηγορυΤσα, διότι, ώ; ίλεγε, παραλόγως έμποιεΐ κακήν έντύπωσιν ε’ς τούς
άλλους ή ύπνοβασία αύτής και δύναται νά άποτρέψη τήν προσήκουσαν αύτής άποκατάστασιν.
4 Τήν ύπνοβάτιδα είδον κατά διαφόρους ώρας· κοιμωμένην, έν ή έποχή διέμενεν έν τη
ο’κίφ ημών, καί παρατήρησαν τά διάφορα αύτής φαινόμενα οί έν ΆΟήναις ιατροί κ κ. Χαρί
λαος Μελετόπουλος καί ’Ιωάννης Λιμπρίτης, δ Ιν Χαλκίδι ιατρός κ. Κωνστ. Βαρατάσης, δ
έφέτης κ. Άρ. Γλαράκης, ό δικηγόρος κ. Ακόντιο; Οικονόμου, ο τότε πρόεδρος τών ένταΰθά
Πρωτοδικών και ήδη έφέτης κ. Άχ. Άγαΰόνικος, ό τότε-τελειόφοιτος καί ήδη διδάκτωρ των
‘Έξ όλους

ύπνοβατιζώτατος τρόπον τινά τών άλλων ύπνων, μόνον δέ θόρυβος ή σωμα

εις τόν πρώτον,, ήτοι τόν έλαφρότατον, μεταγωγήν αύτής, 4) ό'τι ή λεγομένη
καί Θεωρούμενη ύπνοβασία δέν είναι διάφορός τιςπάντη κατάστασις,άλλ’ύπνος

ο’ν/.Ια.

ατελέστερος,καί ολίγον ίσως διαφορώτερος.Έν τω συνήθει τών άνθρώπων ΰπνω

προηγείται νυσταγμός επιτεινόμενος βαθμ,ηδόν, καθ’βν ή αύτενέργεια τής ψυ
χής ναρκοΰται, ή προσοχή έλαττοΰται, ή δέ τοϋ σκεπτικού ένέργεια ύποκω-

λύεται, ώστε δέν δύναται ό νυστάξων νά συνείργ τάς διαφόρους έννοιας καί
νά τηρή αύτάς, κατόπιν δ’ επέρχεται βαθμηδόν ό ύπνος, καθ’ θν έκλείπει
σχεδόν ή διά τών αισθητηρίων κοινωνία τοΰ εγκεφάλου πρός τόν έ'ξω κόσμον

φυσικομαθηματικών έιτιστημών και καθηγητής τών μαθηματικών έν τώ γυμνασίω.Πύργου κ.
’Αλέξανδρο; I Μαυρομμάτης, ό τηλεγραφητή; Γ. Μαυρογένης, ό φαρμακοποιό; Ιωάννη; Τσακόπουλο;, οι τότε φοιτηται τοΰ πανεπιστημίου καί ήδη διδάκτορες ή τελειόφοιτοι κ,κ, Αν
τώνιο; Χαϊνά;, Γ. Άμοιραδάκη;, Εύάγγελο; Χίλμη;, Όρέστη; Μαυρογένης και ίκαναί κυ»
ρίαι, ε’ς πλείστου; δ* άλλου; διηγήθησαν ουτοι τά κατ’ άύτήν.
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τουλάχιστον ελαττοΰται καί δυσκολύνεται ιεις άκρον, ό δ’ εγκέφαλος άφίεται εις είδος τι αυτομάτου ατελούς κινήσεω:,
συνειρμού δηλονότι παραστάσεων και εννοιών άνευ σκέψεως και βουλήσεως, πάσα προαιρετική
κίνησις
των σωματικών οργάνων παύει, διατηρείται δέ μόνον ή αυτόματος
κίνησις
τνίς καρδίας, των έντερων, ή Αναπνοή καί έν γένει αί μη ήοτηυ.έναι
έκ τοΰ
βουλητικού τοϋ ανθρώπου κινήσεις. Έν δέ τφ ύπνοβατικω ταύτά μέν έπέρ?
r

αύΐοΰ ιστορούμενα, ό μαγνητιζόμενος αισθάνεται τάς άλγηδονας τοΰ μαγνη

χονται αποτελέσματα, άλλα κατά διάφορον χρόνον. Ούτως έν τή Σ. X. έπήρ-

νόμενα, ήσθάνετο έν τφ έλαφροτάτω αύτής ύπνφ, δ,τι καί έν τγ έγρηγόρσει,

χετο μεν αμα τφ^ νυσταγμφ δ πρώτος αυτής ατελής ύπνος, άλλ’ έν τφ
υπνφ τουτφ δεν έςέλειπεν ή τοΰ έγκεφάλου συγκοινωνία προς τον έ'ξω κό

*
έγραφεν,
άπεμνημόνευεν, άντελάμβάνετο, έσκέπτετο, άνεπτύσσετο δ’ η άφή.

σμον διά της άδρανείας πάντων των αισθητηρίων, άλλ’ έκοιμάτο μέν ή τής

νετο ή έμάντευε τί ό άλλος πάσχει καί τί μέλλει νά συμβή. 7) Τδ εις τήν
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τίζοντος, έχει γνώσιν των εσωτερικών αυτού αισθημάτων, ανευρίσκει τδ δυνάμενον νά θεραπεύστ) εαυτόν άγνωστον φάρμακου, όρζ τα μακραν απουτα,
έτι δέ τά κεκρυμμένά καί τά μέλλοντα, πρός δέ βλέπει καί περιγράφει άλ

λων πάθη καί αισθήματα κλ. έν ω έν τή ύπνοβασίικ ούδέν τοιοϋτο

συμβαί

νει. Ή Σ. X., εις ήν ήσαν τοσοΰτο ανεπτυγμένα πάντα τά υπνοβατικά φαι

αύτής μετά τής κοινής ή γενικής λεγομένης αίσθήσεως, άλλ’ ούδολως ήσθά-

ορασεως αί'σθησις αναπαυόμενη ή μάλλον αναπαυόμενου τοϋ δρώντος έν τ·^

Σ. X. συμβαϊνον έν τφ δευτέρφ αυτής ύπνφ, ήτοι τφ ύπνφ καθ δν ωνει-

ορασει μέρους τοΰ έγκεφάλου, άνεπαύετο δ’ έν μέρει ή τής ακοής καί επομέ
νως του δρώντος έν τή,Ακοή μέρους τοΰ έγκεφάλου, ή ορεκτική καί συναι

ρεύετο, άνακοινούσα τά όνειρα αύτής, εις ών τήν πραγματικότητα έπίστευε,

σθητική δύναμις, ώς καί ή νοητική, ένηργουν τελείως, διό δ ύπνος
αυτής δέν
er -

καί έννοιών τοϋ ονείρου αύτής και δωσωσιν ούτως άλλην τροπήν εις άυτδ,

ην πλήρης καί δέν έπέφερεν ή άτελώς δ,τι ό ύπνος σκοπεί νά φέρη, δηλονότι

βέβαιοί τήν καί τανΰν επικρατούσαν γνώμην, δτι παντός Ανθρώπου τήν σει

τήν άνάπαυσιν των σωματικών καί ψυχικών τοΰ ανθρώπου δυνάμεων ήρχετο

ράν τοϋ ονείρου δύνανται νά διακόψωσι, δίδοντα Αφορμήν εις άλλην ονείρου

όμως κατόπιν τελειότερος ύπνος καί κατόπιν ε.τερος, εως ο5 τέλος ήρχετο ό

σειράν, έξωτερικά γεγονότα, οΐον κρότος τις, ήχος,

βαθύτατος ύπνος, καθ’8ν μόνον τά χείλη άμυδρώς έκινοΰντο. Ή τής μνημο-

δέν είναι τοσούτον ισχυρά, ώστε νά προκαλέσωσι τήν άφύπνισιν~τοϋ Ανθρώ

νικνίς
αύτής δυνάμεως καί τής άφής άνάπτυξις έξηγεΐται διά τοΰάναμφηt

που. 8) ΤΙ αδιάκοπος τής Σ. X. κίνησις τών χειλέων, καί έν τφ βαθυτατφ

,ριστου φυσιολογικού λόγου, δτι εί'τε διά τής άσκήσεως είτε έκ φυσικής σκοπ
ιμότητας Αναπτύσσεται έν τφ άνθρώπφ, ώς καί έν τοϊς λοιποϊς ζώοις, ή

αύτής ύπνφ μή παύουσα, μαρτυρεί,ή τούλάχιστον καθίστησι λίαν πιθανόν, οτι

δυναμις έκείνη τοΰ έγκεφάλου ή τοΰ σώματος,

δτι δηλ. ήδύναντο οί άλλοι νά παραλλάξωσι τήν σειράν τών παραστάσεων

/

πίεσις κλ; οσάκις ταΰτα

δ άνθρωπος καθ’ δλον τον χρόνον τής ύπνώσεως αύτοϋ ονειρεύεται,^ αλλ δ

ής ό άνθρωπος έχει Απόλυ

άνθρωπος, άφυπνιζόμενος, δέν ενθυμείται ή δ,τι ώνειρευετο καθ ήν ώραν ευ-

τον αναγκην. Ούτως ή 2. X. έν τφ πρώτφ αυτής υπνφ έχουσα την έπιθυμίαν καί τήν δύναμιν νά λαλή, νά βαδίζν) καί νά έργάζηται, έδύνατο μυ·

ρίσκετο έν τω άφυπνίζεσθαι. Τούτο άλλως είναι καί τδ φυσικότερου, διότι

ριοτρόπως νά προκαλέσ-ρ την καταστροφήν έαυτής, τής δράσεως άργούσης,

δέν έκλείπει δλοτελώς, ό δέ έγκέφαλος, δστις άδιακόπως ενεργεί έν τή έγρη-

εάν η μνήμη αύτής και ή άφή δέν ένισχύοντο’ Αλλά τό μέν διά τής άνα-

γόρσει, ένεργεΐ καί έν τφύπνφ, άλλ’ένεργεΐ κεχαλαρωμένος καί, άνευ αυτο-

πτυςεως τής άφής, τδ δέ διά τής άναπτύξεως τής μνήμης, άνεπλήρου έντε-

συνειδησίας, παραδιδόμενος είς τήν αυτόματον έ'μπνευσιν τών έννοιών καί

λως^τήν ορασιν, 5) δτι επομένως δέν είναι αληθές, δτι ή υπνολαλία ή ύπνολογια προέρχεται μόνον έκ ζωηροτέρας έν υπνφ φαντασίας, ής τά ζωηρά ιν

ι
χαυνοΰται μέν έν τή ώρα τού ύπνου ή ένέργεια
τών ψυχικών δυνάμεων,
δυνάμεων. Αλλά

παραστάσεων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ.

δάλματα γίνονται αίτια τής κινήσεως τής γλώσσης, έτι δέ μάλλον, δτι ή

υπνοβασία είναι τδ προϊόν ζωηρού ονείρου,

6) ότι είναι δ'λως έσφαλμένον τδ

Υ. Γ. ΤΗν ήδη συντεταγμένη πρός δημ.οσίαν άνάγνωσιν ή άνωτερω δια

ύπό τινων προσβευόμενον, δ'τι ή υπνοβασία είναι φυσικός τις μαγνητικδς

τριβή μου, δτε ό εύγενής φίλος μου ιατρός κ. Αιμπρίτης μοι έ'δωκεν εις άνά-

ύπνος. Και έν πρώτοις είναι λίαν αμφισβητούμενου, Απίθανου δέ πάντη κατά

γνωσιν δύο διατριβάς σοφών Γάλλων ιατρών, προσφάτως δημοσιευθείσας έν

ού δεκτικοί δήθεν ύπάρ-

τή Revue Scientifique, ών ή πρώτη, φέρουσα τήν έπίγραφήν «Amndsie pe-

την γνώμην μου,

δτι υπάρχει μαγνητικδς ύπνος,

χουσι λεπτοφυείς άνθρωποι καί εύερέθιστον έχοντες τδ νευρικόν σύστημα,
ιδίως δέ έφηβοι νέαι, καί καθ’ 8ν άποκοιμίζεταί τις διά τής έπιδράσεως ετέ
ρου ανθρώπου μαγνητίζοντος αύτόν.1 ’Αλλά καί Αληθές αν ύποτεθή, ή υπνο

βασία είναι τι όλως διάφορον

riodique ou doublement deTa vie» (βλ. φυλλάδιον 20 Μα'ίου 1876),

κάλεσετήν δευτέραν,

ύπό τόν τίτλον

«Notion de la personality»

πρου-

(βλ.

φυλλάδιον 15 Ιουλίου 187 6).

τοΰ μαγνητικοΰ ύπνου, διότι, κατά τά περί

1 ’Ως γνωστόν, πολλοί των Επιστημο'νων παραδέχονται καί τανΟν ίτι ώς άληδή τον τε
χνητόν μαγνητικόν ύπνον, καί άποδίδοοσι τήν Εξήγησιν αύτοδ εις Επιστημονικούς λόγους.- Τι-

νες φ<ρ’ είπεΐν Εξηγοΰσι τον μσγνητικδν ίίπνον δΑ τής όπάρξεως άερίοο ξυστού,ταδτιζομένου
πρός τό νευρΐκόν ξυστόν, ο’περ διαχέεται καί σχηματίζει άτμόσφαιράν τινα, Ικτεινομ.νην
πολύ πέραν τών ορίων τοΟ σώματος. Άλλα περί τούτον ϊλλοτε έν ίώ.α^τέροι διατριβή.

8»
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Κατά την πρώτην, έ'ργον τοϋ Μ. Azam, ή Felida X. προσεβάλλετο ύπό
δπνου αίφνιδίως, δν μετά δυο $ τρία λεπτά της ώρας διεδέ/ετο άλλη τις
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Θά.Ιαοσα ΐον Μούρτου’ 'Η μεταξύ ’Λθέρος και ’'Ασσου, θυελλώδης θαλασσα’

ταύτ-/ι δε τγί καταστάσει έχαιρέτιζε τούς προσερχομένους,^δεν, έ'ίαλλεν, είρ-

άγνοω τάν *λόγον ττίς τοιαοτίΐζ όνο^ασιας
*
*
Θέματα
έν Πυλάρφ οπού και ρνή.
Θηνηά' ή έν τη έπαρχ. Πάλης άρκτικοανατολικώς τοϋ Ληξουρίου περιοχή

γάζετο, ένεθυμεϊτο δλα τά κατά την ημέραν συμβάντα, προς δέ καί τά έν

?ς ό κάτοικος Θηνιάτης καί εύτραπέλως 'Αθηναίος. ‘II έκ τοϋ 'Αθηναία,

κατάστα,σις,

παραδόξως ό συγγραφεύς διστάζει' νά θεωράσή ύπνον, έν

τγί τοιρρδε καταστάσει αύτης ένεργούμενα και γινόμενα, ώς καί η ημετέρα
ύπνοβάτις. Άλλ’ επειδή δεν συνέβαινε τοϋτο καθ’ έκάστην εσπέραν, κατά
την βεβαιωσιν του αυτοΰ ΐατροϋ, άλλως τε δέ αύτη έ'πασχεν έξ αίμοπτυσιών

καί ην συνήθως μελαγχολικη, ύπέλαβεν ό συγγραφεύς, δτι δέν ην ύπνος ή
τοιαύτη αύτης κατάστασις, άλλά παθηματικη τις κατάστα,σις έγρηγόρσεως,
των κατα την οποίαν έπελανθάνετο, παρερχομένης π-ης καταστάσεως ταύ-

της. Προφανώς όμως έπλανατο κατά τούτο, διότι ούδέν άλλο ην η ύπνος
ύπνοβατιζός, όποιος ό τ·ης ηξμετέρας Σ. X. Ό συγγραφεύς τ·ης δευτέρας δια

(γ-Ti, άποικία κλ.) παραγωγή της λέξεως, δεν είνε άπίθανος. Γνωστόν εν πρώ-

τοις δτι την Κεφαλληνίαν ωκησαν 'Αθηναίοι, τί δέ παράδοξον άν εκεί τό
πρώτον άφίκοντο η κατφκησαν οί άποικοι; άλλ’ έκτος τουτου ίσως έπΐτοΰ Πε. λοποννησιακοΰ πολέμου έκεϊθεν έξέδραμον οί συμμάχησαντες μετά τών ’Αθη

ναίων.Παλεϊς, πρός τοϋτο 'Αθηναίοι κληθέντες κατά τό καί σήμερον έθιζόμενον ’. Ταϋτα κάπως κυροϊ η έπικρατησασα παραφθορά καί γραφή της λέ

ξεως ('Θηναία—Θηνηά—Θηνιά). ‘Η ’Θηναία εΐνε έκ τών γνησιότερο» τηρη-

τριβής ιατρός Dufay, γνωρίσας άλλην τινά ύπνοβάτιδα R. L., ης τά-ύπνο-

σάντων τόν Έλλ. χαρακτήρα την τε γλώσσαν τά τ’ηθη μερών της νήσου, η
γλώσσα μάλιστα διατηρεί λείψανα δωρισμών άξιων λόγου, ώς άλλοτε ρηθη-

βατικα φαινόμενα ησαν όμοια περίπου προς τά της Felida- X., κατέκρινεν, ην

σεται. Παρά τισι συγγραφεϋσι έξ άγνοιας ή λέξις άπαντγ. Τινΐα^, Τινεα

έ'δωκε προσηγορίαν εις τάιν έν γένει κατάστασιν τ-ης Fflida X. ό. ιατρός. Μ.

καί Φιναΐα^.

I

Azam, της Amn&ie periodique, όνομάσας όρθότερον αύτην momoiro double,

αμα δε έβεβαίωσεν, δτι τό συμβαϊνον εις άμφοτέρας είναι καθαρός υπνοβατι

-

■

Ίσάρι' θέσις όμαλη έν Άνωγη.

κός ύπνος.

■
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ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΟΓίΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
*

Κ

Κάβα' λατομεϊον μαλακών μέν άλλ’ ωραίων πετρών έν Άνωγη, δθεν έξηχθη τό υλικόν όλων σχεδόν τών δημοσίων καταστημάτων της νήσου.

Καθαροβοϋνι’ Ιί Πάλη.
ΚαθαρονΛια' παρά τά Καμιναράτα δπΟυ καί πηγη.

Ζ

Καίρια' παρά τά Καλάτα τ·ης Άνωγης.
Κακα.-Λαγκάδια’ άπότομοι φάραγγες εις τά πρός δυσμάς τής Πάλης όρη

Ζωίόια’ χέρσος θέσις παρά τό Σαμόλιον έν Πάλη.

(ί'δ. δρακοσπηληά έν σημ.). Διά τοϋ κακός προτασσομένου εκφράζεται τό άπό-

’Ζω,Ια’ χωρίον έν δημω Θηναίας, ό κάτοικος ΆζωΜάτης.

τομον καί πετρώδες, ώς Κακορράχη, Κακή σκάΛα, άτραπός κινδυνωδεστατη
ε’ις βραχώδη άκτην της Πάλης, Κακό ρακάνι, θέσις άποτομωτάτη εις Πάλην,

ΚακογγίΛος, δρμος πρός ’Ιθάκην πετρώδης τας ακτας κλ.
Κάκκαβα’ άπέναντι τΤίς Στερεάς άνατολικώς τής νήσου, δπου κατα τινας4

‘7/με/>ο< εις ’Αθέρα.

Ο
ΘαΛιψια,Ις 1 καί Στα.Ιαριιαίς \ Ούτω έκαλεϊτο £ άνω Λειβαθώ πιθανώς.
Τοιαυτην ονομασίαν σήμερον δεν ηκουσα.

* "ίδε σελ. 674 και 787.
1 Ραγκαδ. Ελλην. I 727, παρ ω εινε εν των θεμάτων της νήσου. —Κεω αλληνίας
χάρτης υπο Goodisson.
.
. »
2 Ίον.’Ανθολογ. Ε. 493,

1 Π. χ. σήμερον τούς εις τι μέρος άναχωροδντας, καθ’ ήν ώραν νομίζομεν^οτι άφίκοντο
έχει καλόϋμεν με τό ό'νομα τοϋ τόπου έκείνου π. χ. ε’νε ’Αθηναίοι, τώρα 3ςλ. έν ’Αθήναις, εϊνε Κορφιάτες, δηλ. άφίκοντο εις Κέρκυραν οΰτω καί Ιπιστρέψάντας, ήλθον οι Α
θηναίοι δηλ. οί έξ’Αθηνών άναχωρήσαντες κλ.
2 Ίόνιος Άνθολ. Γ' 149.
3 ‘Ραγκαδης III 727.
4 Lequien. Oriens Christianus II 235.
4 Κλεις ‘Ομήρου Ίλ. Β. 625. σελ. 158.
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εινε βεβυθισμένον τό.Δορλίχιον, εύφορος, καί πλούσια νέσος έκ τών Έχινάδων
(ί'δ. ΛουΜχα).

Κε.ΙαϊάΖαΐς’ παρά τά Χαυδάτα τές Πάλη; δπου κήπο; καί βράσεις.'Ωραία
καί ποιητική η λέξι;, έκ τοΰ κέ.Ιαδος, θόρυβος, θροϋς, έπΐ ύδάτων μάλιστα

Κάκκαβος’ εύφορος τοποθεσία είς Χαυριάτα τές Πάλης ύπερέχουσα καί έν

εί'δει χύτρας ύπερκειμένη

847

ούτως είπεϊν της πέριξ γης. ΊΙ λέξις καχκάβη (η)

=χύτρα, δ'περ ούδετέρως σώζεται έν τγ νησφ, εϊνε αρχαία. ■

.

Καμάρα,’ παρά τό Αειβάδιον.·—Ή λέξις είνε αρχαία1.

Καριιναρατα’ χωρίον ορεινόν προς δυσμάς τοΰ Αηξουρίου, δπου σώζονται

πολλαί άρχαΐαι κα'ι μάλιστα 'Ομηρικαί λέξεις. Πιθανώς ώνομάσθη ούτως έκ

καμίνων εκεί καιομένων. 'Ο κάτοικος Καμινάρης πλ. -άδες.

πολλάκις άπαντα παρ’αρχαίοι; L
Κέντρος’ άγρια τοποθεσία παρά τά Κηπούρια άκανθώδης και δύσβατος’ έκ
τοΰ κεντώ ίσως, ένεκα των ακανθωτών πετρών.

Κεραμίαΐς’ χωρίον τ·ης Λειβαθοΰς.

ΚεφαΚβρυσο' έν Κατωγη δπου πολλα'ι πηγαί.
Κεχρί "fl γνναικοσπη^ρά' σπηλώδης θέσις παρά τά Χαυδάτα.

Κεχριώνας’θέσις άργιλλώδου; έδάφους έν Πάλη, δπου κα'ι μονή της Θεο

Καμινάρης’ τό ΰπερθεν των Καριιναράτων ό'ρος (ΐδε Γέριά έν σημ,).

τόκου’ έκ τοΰ κέγχρος, δπερ ό μακαρίτης Άσώπιος,

ΚαΚγηρος' ελώδης καί σκιερά θέσις είς τόν Βάλτον τοΰ Αηξουρίου.

τινά λέξιν, έν ’Αττική, έξηγεϊ άργι.ΙΚΚς χωμα^.

ΚαΚυδάκια’ παραθαλασσία θέσις εις τά δυτικά της Πάλης, όπου καί μ-έγα

έρμηνεύων προσομοίων

Κευγάδες' ύπό τό προάστειον τοΰ Αηξουρίου Μιχαλιτσάτα.

άμφίστομον σπηλα-tov κοινώς άπότρνπη σπη.Ιγ'ι λεγόμενόν, καί δπου καθ’

Κηπάρια' έλαιόφυτον όροπέδιον παρά τά Χαυριάτα τ^5ς Πάλης, δπου

αυτό ύπό τούς χάλικας τές άκτ-ής,όέει ύδωρ πότιμ-ον ωραιότατου, ώς είς δλας

SKkOTt τό χωρίον 'Άγιος Στέφανος, έρημωθέν ύπό Άλγερίνων πειρατών κατά

περίπου τάς εκεί παραλίας 2. Ή λέξις εινε έλληνοφανης, έσφαλμένως δε ό

παράδοσιν καί έγκαταλειφθέν

'Ραγκαβης 3 γράφει Καάουΐάκια.

Kara.li’ Ίταλ. λέξις’ Ούτω καλεΐ ό λαός τόν μέγαν της νήσου λιμένα.

Χαυριατα.
'
Κηπούρια' ή ρωμαντικη θέσις τ·ης δυτικώς τοΰ Αηξουρίου είς τούς τές

Κάπρος’ άπότομ.ον άκρωτηριον προς τά άνατολικονότια της έπαρχ.Κράνης.

παραλίας βράχους όμωνύμ.ου μεγάλης καί πλούσιας μονής της Ευαγγελί

Κάουρας’ βουνόν παρά τγ, κώμη ΒουνΙ τές Πάλης.

στριας κτισθείσης τά μέσα της παρελθούσης έκατονταετηρίδος. Είς την βι

Καραβοχ.Ιάσι’ γλώσσα γ·ης εις τά νότια της Πάλης δπου. πολλά πλοία

βλιοθήκην της μονής σώζονται δύο ευαγγέλια αρχαιότατα επί περγαμηνές

έναυάγησαν. (’Εκ τοΰ καράβι—κλάω=θραύω).

Καραβοστάσι’ έν Πάλη ύπό την άρχαίαν πόλιν.Ένπαΰθκ άιν ό ναύσταθμος
ηδη άποκεχερσωμένος, σώζονται δέ έ'ττ λείψανά τινα αύτοΰ καί σίδηροί τινες
κρίκοι.

Καρακα.Ιιάς' θέσις παρά τά Βάτσα τές Πάλης.
Καρακώ,Ιια’ παρά τά Χαυδάτα.
Κατάος’ κατωφερής θέσις έν Άνωγ^.

ΚατουρΛ,οϋ' είς Χαυριατα οπού πηγη σιγά άναβλύζουσα.

Κατηφόρα’ κατωφερής

θέσις παρά τόν “Άγιον Δημητριον κώμην της

Άνωγ·ης. ,
Κατωη’ η πρός τά νοτιοδυτικά τ·ης Πάλης εύφορος περιοχή,τέσσαρα έ'χουσα

χωρία Τλάρους, Μαντζαβινάτα, Βουνί, Χαυριάτα. Έκ τοΰ κάτω-γη.

ύπό των κατοίκων κτισάντων την κώμην

κεκοσμ-ημένα μάλιστα καί δι’ έπιχρύσων εικονισμάτων, φέροντα δέ καί τούς

τόνους τές έκκλησιαστικης μουσικής3.
ΚΚίσματα’ χωρίον έν Αειβαθοϊ.
ΚΚισονρα’ στενή δίοδος μεταξύ εκατέρωθεν υψηλών βράχων έν Έληφ.

Κ.Ιηματσιά’ θέσις δπου πολλαί άμπελοι έν Αειβαθοϊ.

Κ.Ιούδιο’ παρά τά Χαυδάτα δπου μικρά θειούχος πηγη, έκ της οσμές τόΰ
κΚύδιου ώοΰ (διεφθορότος) ην έ'χει περίπου τό θειοΰχον ύδωρ λ

Κοθριας’ χωρίον της Άσσου.
Κοκκή.Ιια' έν Κράνη δπου καί μονή. Έν τη θέσει ταύτη έπ’ άρκετόν σώ
ζονται πολλά λείψανα τών άρχαίων της Κράνη; οχυρωμάτων. Ό Leake περι
γράφει διά μακρών τά περί τούτου

συμπεραίνει δέ ώς έκ τοΰ μεγίστου

περιβόλου τών τειχών, καί της έν τ$ί τραχεία τοποθεσία ταύτη έλλείψεώς

Κατ^άΐι' παρά την κώμην Βουνι έν ΙΙάλη.

Κατεΐηός’ ό κάτω, δ πρός την παραλίαν Έληός.Λελανθασμένην νομίζομεν
την δοθ ΐϊσαν σήμερον επίσημον ονομασίαν Κάτω Κως. -

1 'Προδ. I. 199. Άρριανός 25 κλ.—Κοινώς καμάρες λέγονται τα χωριζόμενα τμήματα
των αγρών' ή Ίταλ. λέξις camera, βεβαίως ?κ τούτου παράγεται,
2 Ώς τό Στεκο ύλι, Βρυσούλες, Χκυλοπψγαδο κλ,
3 'Ελληνικών Γ' σ.729,

1 Ώς Κελάδων ποταμός^ΓδΞΟΜηε Ίλ. Ε. 576 — ΙΙοταμών ζαΟέων κελαδό"
ματα Άριστοφ. Νεφ. 283 κλ.
2 Έφημ. Φιλομ: Περ'ι χρωμάτων. 1860.
3 Ιστορίαν τής μονής έγραψε σύντομον άλλ’ άκριβή, δ άρχιμανδρ. Γεράσιμος ο
ποώην καβηγούμενο; αδτής, είς τών έναρέτων Κεφαλλήνων κληρικών' εν Κεφαλληνία 1873.
4 Θειούχους πηγας καώ’ όσον ?γώ οιδα, έχει ή νήσος μικράν τινα ?ν Όμαλοΐς, και τήν ?ν
'Αγία Έλεούση είς Μεσοχώρια, εντός τοΰ κτήματος τοΟ κ. Άνδρέον Δαλλαπόρτα περ'ι ης
έγραψαν ό καθηγητής κ. Αάνδερερ καί ό κ. Ν. Πινιατώρος,
5 Leake Ce-phal: c. 22. 61—63.

I! ΐ,1’
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ί J;;

καί ελάχιστου ίχνους θεμελίων οικοδομής, ό’τι, ώς καί άλλαχαΰ πάρατηρεΐται,

ϊξ

κύριος σκοπός των εκτεταμένων περιβόλων εκείνων ην η έν κινδύνω άσφάλεια
τών έν αύτοΐς κλειόμενων κατοίκων,

κτηνών καί κινητών πραγμάτων. Ό

·

περίβολος κατά τόν αυτόν αρχαιολόγον είχεν ώς έγγιστα 3 αγγλικών μιλίων

ί; ;;

περιφέρειαν εκτεινόμενος διά πολλών πετρωδών κορυφών.-—'Η θέσις καλεΐ-’

!

€■

'

Κορονοι η ΚαρωνοΙ' χωρίον έν τοϊς άρχ. Πρώνοις κείμενον επί υψώματος

δπου το πάλαι έκειτο η πόλις Πρώνος η Πρόνησος ' μία τών τεσσάρων άρ-

χαίων της νήσου πόλεων.

Ό Ζερβός εικάζει, δπερ βεβιασμένον όμως, δτι ή

λέξις Kcpovol (γρ. Κορωνοι) εϊνε παρεφθαρμένη η άρχαία λέξ. Πρώνος, έσφαλ-

μένως δέ καί ό 'Ραγκαβ^ς γράφει άντί Κορωνοί, Κόροριος Λ

ται xoxxLlia ώς και άλλαι τοιαϋται θέσεις έκ τοϋ. κόκκινου εδάφους, (ίδ. ■

Κόρωνε' τό παρά τούς Κορωνούς όρος.
Κορωνατο’ θέσις έν Πάλγ οπού καί μονή 3.

και αοχαιχίχλ

,
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Κοκκιγη' εις 'Ιλαρούς, έκ. συγκοπής άντί κοκκινογη ΐ'σως.

Κουκού2α' θέσις εις τον ’Αθέρα (ί'δ. ΓεριαΙ'-ι σημ.) βουνώδης παρά τον

Κο.Ιώνα' θέσις έπ'ι τοϋ Αίνου δπου εύρέθή χιονώδης λίθος λείψανον πιθανώς άρχαΐον— ΚοΛώνα δέ έν Πάλγ θέσις

ώς έκ της έπ'ι της εις Άνωγην

άγούσης έγερθείσης υπό τοϋ δήμου άκομψου καί όγκηρας στηλης τφ «άριστίΜ

ηγεριόνι και κοσριήτορι ΚεφαΛ.Ι'ςνΐας Καρό2ώ ζ/ε ^οσσετ», κατά τούς πρώ

:

τους χρόνους της Ίονίου πολιτείας. Ουτω καλείται καί τό μέρος τ^ς σπανίας
τφόντι λίθινης γέφυρας της ένούσης την πόλιν Άργοστόλιον μετά της απέ

ναντι άκτ-ης ζ/γ)άπαΓθζ·, ώς έκ της έκεϊ έγερθείσης κομψής πυραμιδοειδούς

στηλης τφ αύσφ Δε Βοσέτ, ό'στις άπό ξύλινης λιθίνην κατεσκεύασε την
γέφυραν τώ 1813 μνίκος έ'χουσαν 1 040 βημάτων περίπου \

Κο.Ιώναις' αρχαίου ναυπηγείου λείψανα άρκτικώς. της άρχαίως Κράνης

> γ’

άντικρύ του ’Αργοστολιού 2.

ΚοΛώνη.' λόφος παρά τά ΧαυριΧτα της Πάλης" έσώθη έν τγ λέξει ταΰτντ

πέτρα, περί ης πολλά έγράφησαν, άλλ’ άπιθάνως ώρίσθη

Πάλης

η αιτία. ’Εκ παραδόσεως έχω δτ-t άνεκαλύφθη υπό ποςμένος κατά τά μέσα

τοϋ παρελθόντος αίώνος κείροντος έπ’ αύτης τά πρόβατα αύτοϋ. ΤΙ κίνησις
τοϋ λίθου έβδομ.ηκοντα ώς έγγιστα ποδών περιμέτρου, εϊνε βραδεία καί πρός

άνατολάς, καταφαίνεται δέ επί τοϋ μεταξύ τοϋ βράχου καί τΤίς αυτφ σχεδόν
προσηομοσμένης πέτρας σχίσματος, διά της παρενθέσεως λεπίδος ην έξ υπαλ

λαγής δάκνει καί καταλείπει. 'Γην παράδοξον

πέτραν πλεϊστοι έπεσκέ-

λισμένα επί της πέτρας φέροντα καί τό έτος" μέγα μέρος αύτ'ίΐς εινε υπό την

επιφάνειαν της θαλάσσης, ή δέ πέτρα εϊντ
■ε σκληροτάτη.
_ ------ ■'— Δυστυχώς άπό
λ-;, της

Κορπί' έν Θηναίρρ. Κόρπιόι λέγει ό λαός τάς έπΐ τών όρέων μεγάλας πέ-

'·'

μασμού καί γνωστή τοϊς φυσιοδίφαις εις τάς άνατολικονοτίους άκτάς της

φθησαν φυσιοδΐφαι καί περιηγηταί, ών πλείστων τά ονόματα σώζονται έσκα-

η αρχαία σημασία, ύψωμα, γήλοφος 3.

ιγ·
ύί

αίγιαλόν.
Κουνόπετρα καί άναλελυμένως ή πέτρα,ποΰ κουνιέται' η όντως αξία θαυ

τρας' τοιαϋται θέσεις είσί πολλαχοϋ Ζ1.
Κοντογεννάδα (ή)' κωμόπολις της Άνωγης και ό κάτοικος Κοντογενναδίτης.

έποχης τοϋ μεγάλου σεισμούϋ σπουδαίως επί τών αίτιων βεβαίως της κινηή κίνησις ηλαττώθη καί κατέστη σχεδόν άνεπαί. σεως αύτ·ης έπιδράσαντος, ·..
σθητος, ενώ πρότερον ούδεϊς τών προσυμβάντων σεισμών,', ουδέ τρικυμίαι η
πλημμύραι μετέβαλον την σταθεράν άείποτε ζίνησιν αύτης 4.

,

;

Κόντρος καί Κόπρας’ πετρώδης λόφος παρά τον Ταφιόν. 'Ο λαός χατίρια
λέγει τάς μεγάλας: πέτρας.
Κοντοκοΐτης' παρά τον ’Αθέρα.

Κοότουπας, χοΰνουπας κα’ι άχούνουπας' παρά τά Μιχαλιτσατα.
Κοΰταβος' τό άνατολικονοτίως του ’Αργοστολιού έλος, 2ίρινη δέ τοϋ Κοΰ-

J. ■

Κορακό2ιθος' απόκρημνος όφρΰς ορούς έν Πάλγ. Ούτως αλλαχού κόραΧας

ταβσν τό διά τ·7;ς γέφυρας πρός τά νότια χωριζόμενον μέρος τοϋ λιμένος’Αρ
γοστολιού, 21ρινη καλούμενου, διά τά εις αυτό χυνόμενα άφθονα γλυκέα

ΙιΛΰ'Λζχοραχοιρω.Ιίαις παρά τά Χαυδατα κρημνώδεις Θέσεις, και κορακατο έν

”Ασσφ, ώς ενδιαιτήματα τρόπον τινά μόνον τών κοράκων διά τό άπρϋσπέ-

λαστον. Ούτως έχαρακτηριζον καί οί αρχαίοι τάς τοιαύτας θέσεις πρβλ; τό
·>

Κόρακος πέτρα έν Ίθάκγι 5.
Κοριαννα (τά)" χωρίον της Αειβαθοϋς.

if
4
J
ί'
■

1 Και έπΐ τών δύο στηλών ε’σιν Έπιγραφαι Ελληνιστί και Ίταλιστΐ' την τελευταίαν στήλην άνήγειρεν ά βουλή τών Κεφαλλήνων (corpo araministrativo).
. 2 Ίον. Άνθολ. 5.. 83.
3 Γίρβλ. τά άρχ. Ά.λείσιος κολώνη, Μυσίαι κολώναι κλ.
4 Ο Δουζάγγ ιος Τόμ. Λ. 690 γράφει: ζόμ6ος==τόποί ύψηλός,
5 Όμή ρ. Όδ. Ν, 408. Στέφ. Βυζάντιος 165,
. . ..

ύδατα καί τό άβαθές τών ύδάτων.

Κοφινιας’ παρά τά Χαυριατα της Πάλης.
Κόχ2ιο’ παρά τά Δελλαπορτατα έν ΓΙάλγ.

1 'Η λέξις Πρώνοt ή πρόνοι κατά τινχς γίνεται εκ τοϋ πρόνος — κορυφωτον ορος, ή
έζ τοϋ Προνήσου υ'οϋ Κεφάλου κατά τους άρχαιολογοϋντκς. Ή γραφή αμφίβολος διότι άπαντί
Πρώνοι ,Πρόν(ν) οι, Πρό(ώ)νησος ('Ερρ. Στεφ. θησαυρ. έν λ.). Καλλιτε'ραν νομίζομεν
την γραφήν Πρώνοι ήτις καί έπ'ι τών νομισμάτων όπάρχει (Ποστολάκα σελ. 97 σελ. 58.
2 Έλλ. Γ. 627.
3 'Ωςέκ τής ονοματοθεσίας ταύτης, καί έξ έτε'ρας ΜοΟωνάτο καλουμένης έν Πάλϊ) ομοίως,
δίν εϊνε δύσκολον ν'α ωκησαν έχει οί κατά τον i 4ον α’ώνα μεταναστεύσαντες ε’ς Κεφαλλη
νίαν χάριν ασύλου έκ Κορώνης καί Μεθώνης φυγόντες.
4 ’Ίδε νεωτε’ραν διατριβήν «Φυσικά φαινόμενα έν Κεφαλληνίας υπό ΑΆντωνοπούλου ταγμκτάρχου,
ΤΟΜΟΣ Α’
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Κρατηά' ή νοτίως τοΰ ’Αργοστολιού μεγάλη και εύφορος πεδιάς. Ένταδθχ

~ ΛείΒατα' μικρά κοιλάς έν Πάλη.
Λείσμαζα' εύφορος πεδιάς έν Πάλη.
’Λάχεδα,' η άνατολικη παραλία τής Πάλης, νοτίως τοΰ Ληξουρίου, δπου ή

περιεσώθη κα'ι τά όνομα τής άρχ. Κράτης η Κραναΐάς !. Κράτη κατά τινας
(Λεν παρακτέον

έκ τοΰ κράτη, τόξον δπερ καί

έπϊ νομισμάτων φέρεται, ύι,

δπερ πιθανώτερον, κατ’ άλλους έκ τοΰ κράταή διά τά τραχύ τοϋ εδάφους,

Κρεμαστά' κρεμαστοί άπότομοι

..

Λιάκας' έν Πάλη.

.

βράχοι κατά τάς δυτικάς άκτάς

Πάλης.

μονή της 'Αγίας Παρασκευής, ίς ό ναός εΐνε έντός ώραιοτάτου εύρέος σπη

λαίου. 'Η λέξις έλληνικωτάτη, άΛίκεδα.

κατά τούς άργαιολογοΰντζς δέ έκ τοΰ Κρανίου υίοΰ Κεφάλου.

Κρειττωτοΰ' εύφορος τοποθεσία έν Θηναιγ.

851

Λιθερά’ λιθώδης θέσις έν Πάλη.
Λινοβρογειό’ πολλαχοΰ της νήσου, καθ’ ά ήκουσα, εισί τοιαϋται θέσεις,

τής

"

Κροκιδάτα’ μικρά εύφορος πεδιάς παρά τά Χαυριατα.

έγώ γνωρίζω μόνον την πλησίον τών Τϋπαλδάτων καί τήν έν Σάμη δπου εις

’Κρωτηρι·' τά μεσημβρινόν άκρωτηριον και έν γένει ολο εκείνο τά μέρος

λιμνάζοντα υδατα σηπεται τό λίνον πρός μετέπειτα εξεργασίαν.

Λουρδας' χωρίον έν Εΐκοσιμ.ία περίφημον διά τούς πολλούς αύτοϋ κήπους.

τής νήσου.

,

ΚυΛαράκι' θέσις κατωφερής παρά τά Βατσα.

Λογγός' ωραία και εύφορος θέσις πλησίον τοΰ Ληξουρίου. Ή λέξις Λογγδς

γίνεται έκ τοϋ κοινοϋ Λόγγος δπερ έχει την αυτήν ρίζαν μέ τό άρχαϊον

Λ
Λάκκος’ κρημνώδες καί λακκώδες μέρος παρά τά Καμιναράτα.

Λόχμη.
Λουτρό’ θεσις εις Τυπαλδάτα.
Λυσσαριά' θέσις έν Πάλη ώς έκ τοΰ αλατούχου έδάφους.

Λυχνίας’ θέσις είς Μεσοχώρια.

Λακκίθρα καϊ Λακκιθραις’ κωμόπολις τής Λέιβαθοΰς. Έκ τοϋ Λάκκος,
άν καί τό μέρος εΐνε ήκιστα λακκώδες. Ό κάτοικος ΛακκιΟρισιατνος.

Μ ·

Λακκουδ ί,ζσα' λχκκώδης τοποθεσία εύφορος παρά τά Χαυριατα.
Λάμια' εις τά δυτικά της Πάλης όροπέδιον.

Μαγιάτικα' εύφορος θέσις παρά τό Αηξουριον.

Λανοϋ' θέσις χλοερά εις μικράν κοιλάδα τών 'Ομαλών, πιθανώτατα η

Μαζοχόρζι’ θέσις χορτώδης παρά τον Ταφιόν. Έκ τοΰ μάζα-χόρζον’ ή

λέξις παράγεται έκ τοΰ Λάχνος 'Ομηρ. λαχνηεις Ίλ. Q., δασύφυλλος;

Λάση (ή)’ ωραία έξοχη της Κράνης σόδενδρος, πράς Αηξουριον άντικειμένη.

Ή λέξ. έλληνικωτάτη, έκ τοΰ Λάσιος =? δασύς την χλόην
*

ούτω παρήγε

λέξις μάζα άπαντγ. πολλάκις π. χ. δ αχνόμάζες λέγει ό λαός τάς παρατά

ποτάμια πλησίον άλληλών φυομένας δάφνας κλ.
ΜαΛά' τό όροπέδιον ‘ΟμαΛά έπΐ τοΰ Αίνου, οπού ή μεγάλη μονή τοΰ

την λέξιν ό σοφός μου διδάσκαλος αοίδιμος Θ. Καροΰσος.

ΛαχΙδια’ χλοερά έξοχη μικρόν έξω τοΰ Ληξουρίου
*

έκ τοϋ Λάχνος. ~

Λα,χοί' εύφορος θέσις παρά την άρχαίαν Πάλην, δπου εόρίσκονται και αρ

χαίοι τάφοι. Έκ τοΰ Λάγνος.
Λειβαθώ’

ή ώραιοτάτη και γνωστή διά τό επιχειρηματικόν καί φερέ-

πονον τών ναυτιλλομένων δλων σχεδόν κατοίκων αύτής πέοιοχη, ή νοτίως τοΰ
’Αργοστολιού κείμενη. Έκ τοΰ Λεΐδιύ, (δθεν Λειμών, Λειβάδιον), διά τό δρο

'Αγίου Γερασίμου, έν η καί τό λείψανον αυτοΰ.

;

ΜαρζινΙας’ θέσις εύφορος παρά τό Αηξουριον.

ΜασπάΛι' λατομεΐον έν Κατωγή.
Μαΰρακας' παρά τά Δαμουλιανν&τα.
Μαυρατα' χωρίον έν Έληω διά τό σκιερόν του τόπου ώς έκ τών πολλών

δένδρων.

σερόν καί χλοώδες τοΰ τόπου, η κατ’άλλους έκ τοΰ Λϊ-φ (γρ. τότε ΛιΒαθώ)

Μαύρη' . δασύφυλλος έξοχη έν Πάλη.

άτε πρός λίβα κειμένην. Ό κάτοικος Λειβαθινός

Μέγας-σωρός' ή άκροτάτη κορυφή τοΰ Αί'νου.
Μεκάρι’ μία τών εύφορωτάτων θέσεων τής νήσου έν Πάλη δυτικώς τοΰ

1 Εΰρηται καί Κράναια (Κασσαβών
*
Σχολ. Στράδ), καί πληθ. Κράν.ο·. (Στεφ. Βυζάν
τιος). Όρθοτέρα φαίνεται ή έκδοχή Κράνη δπερ καί επί νομισμάτων φέρεται.
2 Τοπικών ονομάτων καταλήξεις ε’σί συνηθέστεραι αί εις σιαννος καί ώτης ήττον δε
συνήθεις αί ε’ςικΰς, ινός, ηνδς, ίνος, ί τ η ς, άτης π. χ. Ά ρ ακ λει σι αν νο ς (χωρίον
'Αρ ά κλ ι), Μ αλ ι σ ι αν ν ο ς (Μ αλ ά), Βο υν ι σ ια νν ο ς (Β ου νί), Π υ ργ ισ ια ν νο ς (Πυργί),
Λ ακκ10ρισ ιαννος (Λακκίθρα), Σουλαρ ιώτ ης (Σουλάροι—■Ίλάροι), Άσσκότης
(’Άσσο). Χαυδώτης (Χαοδατα), Χαυριώτης (Xαυρι ατα), Σκο ινιώτης.(Σκο ινίας), 'Ριφιώτης (Ρίφι), Σαμικός (Σάμο), ΑειδαΟιν.ός (ΑειδαΟώ), Καραντη-

Ληξουρίου.

ν ός (Κ αρα ντ ην ά τ α), Φαρσ ινδ ς (Φ ά ρ σ α καί Φ ά ρ ι σ α), Πυλαρ tv ός (Π ό λ αρο),
Μ αντζαδΐνος (Μ α ν ζ α € ι ν ατα), Νιοχωρίτης (Ν ιοχώ ρι), ’Αζωλιάτη ς (Ζ ώ λ α).
Έχομεν όμως καί τοπικά ονόματα τηροΰντα τήν ρίζαν τής λέξεως τής κώμης με μικράν
παραλλαγήν ώς Φαδατας (Φαδατατα), Μακρής (Μακρηότικα), Τυπάλδος (Τυπαλδα τα), Ντ όμος (Ντομάτα), Άδε ιλ ίνης (Λ ειλινάτα), Φαρακλός (Φαρακλάτα), Κουροΰκλης (Κουρουκλατα), Χίλμης (Χε?.μάτα) «λ.

UEPI ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΑΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΪΣ ΑΡΧΑΙ0Ι2
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Νεροστάτης’ θέσις παρά τά Καμιναρα,τα. δπου λιμνάζόυσιν υδατα..

ΜεΑιβσάνοι ζαί ΆγΙά ΜεΛισσάνη" βαθύτατον άντρον έν Σάμη. (’Ίδε

Νμρι' χωρίον έν ©ηναία.
Ντομάτα (τά)· ώραϊα κωμόπρλις έν Αειβαθοϊ. ΊΙ λέξις φαίνεται ξενική^·

‘Νγίά Λυνατ,ή).

Μερσϊας' έν Πάλη άρζτιζώςτοΰ Αηξουρίου ■ ΐ'σως έξ έζεϊ φυόμενων μύρτων,

Ντούρη’ θέσις παρά τήν άρχαίαν Πάλην, δπου σώζονται έρείπια ‘Ρωμαϊ

μερσίνων κοινώς λεγομένων.

κών καί Ένετικών οχυρωμάτων. 'Η λέξις είνε ιταλική' torre = πύργος.

Μεταζατα' ζωμόπολις της Αειβαθοΰς. Ένταΰθα έστίν ή αρχαία επί Νι

κοδήμου Α' τοΰ Μεταξά άοχ. Κεφαλληνίας. (1591 —1601) ζτισθεϊσα έπισκοπή έπ’ όνόματι τοΰ ’Αγίου Νικολάου, άνακαινισθεϊσα δέ ύπό Νικοδήμου
Β' τοΰ Μεταξα άρχιεπ. Κεφαλληνίας (1628—1646) μετά τον κατά τό

Ξέρασμά (ή)' δρος μεταξύ Βαίας καί Αί’νου.

.
’Ξύ" τό ένεκα τ·/ίς όξύτητός του πιθανώς ύνομασθέν ούτως άζρωτήριον

1636 συμβάντα καταστρεπτικόν έν τη νήσω σεισμόν. Έζεϊ δέ καί τό κοι~
μητήριον ένθα έτάφησαν οί πλεϊστοι τών αρχιερέων της. νήσου.: Ένταΰθα

είς τάς νοτιοδυτικής παραλίας της Πάλης·

διέτριψε επί έτος, νομίζω, ό λόρδος Βύρων έν τη οίκίη Ντακωροΰ διά τό

τοΰ γράμματος S παραγωγή ένεκα,τοΰ σχήματος ΐ'σως.

ποιητικόν της θέσεως, προ της είς ,Μεσολόγγιον μεταβάσεώς του-, διατηρείται

Δέν είνε έπίσης άπίθανος ή έκ

’Ξώμερο καί 'Ξώμερα' αί μακριναί έν γενει. έξοχαί της Κράνη?·

δέ έζεϊ ώς κειμήλιον τό ποτήριόν του(;) έπιδεικνυμενον τοϊς έπισζεπτο-

μένοις τόν οίκον περιηγηταϊς ’.
ΜηΛιανος Ζαί "Αϊς ΜηΛιανύς'

Ο
βουνώδης θέσις έν Πάλη παρά τά Χαυ-

δατα' εί'ς τινας χάρτας της Κεφαλληνίας έν τη αύτη περίπου θέσει, είνε σε-

’ΟΜντοτρνκια" περίεργος ονομασία θέσεώς τίνος παρά τά Καμιναράτα,

σημειωμένον όρος ΜηΛος, νά ήνε άρα τό περιγραφόμενον;

πιθανώς έκ τοΰ όδοντωτοΰ έζεϊ εδάφους.
Όζύ,Ια' θέσις παρά τό Σαμόλιον' πιθανώς διά τό οξύ τη? τοποθεσίας

Μινιίς' χωρίον της Αειβαθοΰς. Ό κάτοικος Μινισιάννος.
ΜιροβΐγγΛι’ βουνόν νοτιοδυτικώς τοΰ Αηξουρίου. (’Ίδε ΒιγγΛαν&ς).

κληθεϊσα ούτως.
Όζύφουνας' βραχώδες μέρος παρά τά Καμιναρατα.

Μήτιχας' άζρωτήριον προς ’Ιθάκην. Κατά τόν sir William Gell τό άζρω

τήριον ήν πρώην άπονησωμένον, καί πιθανώς ήν ή 'Ομηρική ’Λστερίς
.
*

■

Όζωή (εζω-γη}" ή έν Άνωγη πεδιάς δπου οί άγροί τών Άνωγητών,

Μνήματα' θέσις άριστερά της εις Λειβαθώ άγοόσης διά Κραναίας, δπου

λέγεται δέ Όζωή, διότι είνε έκτος της περιφέρειας έν ,·η τά χωρία.

.

εύρέθησαν αρχαίοι τάφοι ών τινες έτι σώζονται. Μνήματα" έτέρα θέσις παρά

Όρχο.Ιύχος' περίεργον όνομα θέσεως παρά τη Άγίιη Θέκλη έν Άνωγη.

τη αρχαία Ταφιούση (τανΰν Ταφιός), ώς έκ τών εκεί εόρεθέντων ποτέ αρ

ΌρτοΛΙΘτα’ Άρθιοι, απότομοι βράχοι έν.τη θαλάσση είς τάς δυτιζάς

χαίων μνημάτων.

άκτάς της Πάλης.

ΗΑΙΑΣ ΤΣΓΓΣΕΑΗΣ.

Μοϋωνατο’ παρά τοϊς Ίλάροις τής Πάλης· (Ίδε Κορωνατο).

ΜπατσύγυΛΛο {$}' χλοερά έξοχή έν Πάλη παρά τούς Ίλάοους. Ίσως είνε
ή αρχαία λέξις βαθύφυΛΛος.
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ΜΛομνΛατο' ώραία θέσις παρά τά Χαυδάτα της Πάλης.
Μωρού (ή)’ πετρώδες καί έρημον μ-έρης παρά τόν Ταφών 3.

Ή χρησις τών ιαματικών ύδάτων ή κάλλιον είπεϊν τοιούτων ύδάτων είς

ΛΓ

ά άπεδίδοντο ίαματικαί τινες δυνάμεις, έγίνετο καί κατά τούς άρχαιοτάτους

Νέζα* βουνόν παρά τόν Αίνον.
ΝερούΛι' θέσις έν Θηναία έχουσα βρυσικά

υδατα.

-

. 1 Ίδε zed Isambert Itineraire de Γ Orient. 353.
2 Ίδε Goodisson. Historical and topografical essay upon the Ionians Islands. 554.
3 Η ζατάληξις οϋ Ιπι θηλυκών ονομάτων δέσεων άπαντα πολλάζις, ουσα η παραφθορά
τής καταλήξεως ώ, ή κατά συγκοπήν ή κατάληξις οΟσα. Τοιαΰται δέσεις π.χ. ε’.σι Σπανοϋ, ΠοΟοΟ, Δανοϋ, Γραδοϋ, Κατουρλοϋ κλ.

Ί

χρόνους, ώς φαίνεται έν τη πεντατεύχφ

|

μεν δτι ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως τών Αιγυπτίων έλούετο εις τόν ποταμόν

1ι

κατ’ιατρικήν συμβουλήν'

ΐ
i
- ί
S|
|

1

αυτός δέ ό

τοΰ Μωΰσέως. Έν αύτη βλέπο-

Μωϋσης διέταξε συνεχή χρη«ΐ2 τών

4 ’Εν τή έζεϊ έζζλησ’φ σώζεται ώ; ιερόν έθνιζον ζειμήλιον ή λάρναξ τοΰ πατριάρχ.ου Γρη
γορών Ε', ήν ϊφερεν Ιζε,ϊ ό Ιζ Ντομ,άτων πλοίαργος Μαρίνος Σκλάβος ο παραλαβών ιόν
Ιπι τών όδάτων Ιπιπλέοντ» νεκρόν και μετενεγζών ε’ς ’Οδησσόν.
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■λουτρών

εις τους . ύπό τής λέπρας

προσβληθέντας 'Εβραίους. 'Ο /Ορ.ήρσ5
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του ώνομάσθησαν ΉράκΛεια Λουτρά, δι’ ου συγχρόνως φανεροΰται ή έ'ςοχος

άναφέρει, δτι ή βασιλόπαις Ναυσικάα έλούετο εις τον ποταμόν, καί ή Κίρκη

καί ρωστική αύτών δύναμις.
Ή Ελλάς, συμπεριλαμβανομένης τής Θεσσαλίας, τής αρχαίας Αιτωλίας,,

παρεσκεύαζε Six τον κεκοπιακότα Όδυσσέα θερμά λρυτρά πρός αναψυχήν.

καί ’Ηπείρου, δέν στερείται ούτε ψυχρών, οΰτε θερμών μεταλλικών ύδάτων,

'Ο "Ομηρος λέγει καί περί τής μετά τοΰ λουτρού .περιαλείψεως τοϋ λουσα-

αν καί ιδίως τά μέρη τά ύπό ηφαιστείου πυράς άνυψωθέντα, μάλλον θερμά

ρ.έσουμετά διαφόρων αρωματικών ελαίων,

καί ιδίως περί τοΰ Όδυσσέως,

προσθέτων, οτι τό εις τό λουτρόν χρήσιμον ύδωρ έθερμαίνετο εντός μεγάλου

δδατα έχουσιν.
Έν γένει παρατηρεΐται, οτι ή χρησις αυτοφυών θερμών ύδάτων εν τε τή

χάλκινου λέβητος, και δτι τό πρός περιάλειψιν τοΰ σώματος έλαιον ύπήρ-

Έλλάδι καί τή Ίταλί^ εί'τε

Γ

χέν έντός χρυσοΰ άγγείου.

Γνωστός είναι ό μΰθος τής Μήδειας, ή'τις παρεσκεύασε λουτρά μέ διά

φορα δηλ.ητήρια βότανα καί έθανάτωσε τόν Πελίαν καί άλλους. .

διά λουτρού εΐ'τε

διά

πόσεως, έγίνετο κατ’

άρχάς μέν έν ύπαίθρφ, έπειτα δέ έντός σπηλαίων έσκαμμένων καί μικρών
οικημάτων θολωτών- τοιαΰτα περίεργα σπήλαια χρήσιμα τό πάλαι εύρί-

Ό Θεόκριτος ποιείται μνείαν τής λουσμένης Ελένης, ,ό δέ Πίνδαρος καί ό

σκονται έν Αΐδηψφ καί έ'τι περιεργότερα έν Μηλφ.
Κατά τήν Πελοπόννησον έγίνετο χρησις θερμών λουτρών, ιδίως δέ άτμω-

Όβίδιος της Άρτέμιδος καί τών νυμφών. Έ χρήσις τών λουτρών εις τούς

δών έν Αακεδαίμονι- ταύτην δέ παρέλαβον οί Αάκωνες έκ τής Μικρας’Ασίας

ποταμούς έπεκράτει καί παρά Αακεδαιμ-ονίοις, οΐτινες πρώτοι των 'Ελλήνων

καί παρεδέχθησαν χάριν άναψυχής μετά τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας. Περί

είσηγαγον την χρήσιν τών άτμολούτρων.

τούτου άναφέρουσιν δ τε Θουκιδίδης και Δίων ό Κάσσιος καί άλλοι τινές άρ-

.

Ή εποχή της άνακαλύψεως ή της πρώτης χρησεως θερμών μεταλλικών
ύδάτων πρός λοΰσιν ή πρός πόσιν δέν δυναται άκριβώς νά προσδιορισθη. Τούτο

χαΐοι συγγραφείς,λέγοντες οτί έπωνομάσθη -daxarixbr ή Ξηρορ vSρΛΛοντροχ

ρ.όνον γνωρίζομεν, δτι αυτή δέν έγίνετο εις την Αί'γυπτον, ένεκα τής έλλεί-

τι οί'κημα,έντός τοΰ οποίου ό άήρ έθερμαίνετο διά σωλήνων καμίνου άναπτο-

ψεως τοιούτων ύδάτων. Έν

ό'χθας τής Νεκρής

μένης έν άλλφ παρακειμένω οίκήματι" ή κάμινος αύτη ώνομάσθη νποχαν~

η χρήσις αυτών ητο

azor (hypocaustum). Μεθ’ ολόκληρον αιώνα καί ιδίως κατά τήν έποχήν, τοΰ

συνήθης.Έν τφ χ βιβλίφ τοΰ Μωϋσέως άπαντ^ ή πρώτη άνακάλυψις θερμών

Περικλέους διεδόθη ή χρησις τών τοιούτων θερμών λουτρών καί εις άλλας

ύδάτων έν τή Συρίγ ύπό τοΰ Άννδέ συγγενούς τοΰ Ήσάΰ βόσκοντος τά ποί

πόλεις τής Ελλάδος καί τής Μικρας ’Ασίας, ιδίως δέ εις τήν Κόρινθον, εις

Μικρφ Άσίςι, κατά

τάς

θαλάσσης, έν Κολχίδι, Ίονία, Φρυγίφ και άλλαχοΰ

μνιά του έντός τίνος κοιλάδος. Έν τφ β' βιβλίφ μνεία γίνεται πηγής αηδές

(Laconicum seu Sudatio concamerata). To λουτρόν τούτο συνίστατο. εις μικρόν

έχούσης τό ύδωρ, τό δποϊον δμως ό προφήτης Ελισαίος άποκάτέστησε πόσι

τήν "Εφεσον, τήν Πέργαμον και άλλαχοΰ.
Περί τών λουτρών καί τής έσωτερικής αύτών τκζεως παρά τοΐς "Ελλησι

μον διά τής προσθήκης κοινοΰ άλατος.

καθώς καί παρά τοΐς 'Ρωμαίοις άναφέρει ιδίως ό Βιτρούβιος, δστις περιγράφει

Ή Καινή Διαθήκη

αναφέρει την

λίμνην Βηθσαΐδά, εις ην οί ύπό λέπρας και παραλυσίας πάσχοντες λουόμε-

vot έθεραπεύοντο.Έκ διαφόρων ιστορικών ειδήσεων μανθάνομεν πρός τούτοις,
δτι τά τοιαΰτα δδατα, ιδίως δέ τά θερμά, ένεκα τής. έν αύταΐς θερμότη-

τος, τοΰ κοχλασμοΰ, της τών ατμών άναπτύξεως καί τ-^ς έπί τοΰ πάσχον-

τος οργανισμού επωφελούς

έπενεργείας, ε'ίλκυσαν κατά τούς άρχαιοτάτους

χρόνους την προσοχήν τών ανθρώπων, οϊτινες εις ταΰτα απέδιδαν θρησκευτικόν

σεβασμόν.

- _

Έάν ή άνεύρεσις καί η χρησις τών θερμών ύδάτων έγένε το -πρότερον έν

•τγ Μικρά Άσί^ η έν Έλλάδι και τάς παρακειμένας νήσους

δέν δύναται νά

προσδιορισθή- δτι δμως τινές έξ αυτών τά μετεχειρίσθησαν προ τοΰ Τρωικού
πολέμου, τούτο άναφέρεται ύπό τοΰ Άριστοτέλους. Κατά τόν μύθον ό Ηρα

τέλειον λουτρόν έκ τών εφεξής συνιστάμενον.
1) Έκ τοΰ νποκαύσζον ή τοϋ Λακωνικού (Laconicum hypocaustum).
2) Έκ τοΰ απολυτηρίου (apodyterium)- οικίσκου χοησιμεύοντος

εις τήν

τών φορεμάτων άπόδυσιν.
3 Έκ τοΰ πνριατηρίον (caldarium)- ούτως όνομάζοντο οικήματα, ών ό άήρ

έκ τής τοΰ έδάφους ισχυρές θερμάνσεως άποκαθίστατο θερμός.
4) Έκ τοΰ άΛειχτηρίου εί'τε ϊΛαιοθεσίον (Unctuarium seu Elaeothesium)έντός αύτών έγίνετο μετά τό λουτρόν ή τοϋ σώματος μετ’εύόσμου έλαίου έ'ν;
τριψίς. Πέριξ δέ τών οικημάτων τούτων, ήσαν τά περιστύλια χρήσιμα εις
τούς τά λουτρά έπισκεπτομένους πρός περίπατον ή πρός διαμονήν, μέχρι? ού

κλής έναποταμίευσεν εις τά ΰδατα ταΰτα δυνάμεις ίαματικάς καί τά είχεν

έξέλθωσιν οί εις αύτά λουόμενοι.
5) Μετά τδ λουτρόν έγίνοντο γυμνάσια σωματικά έντός ιδιαιτέρων οικημά

εις αυτόν καί πρός τιμήν αύτοΰ

των καί τοιαΰτα εκαλούντο ζυσζοί, ΰπαιλρα, ιτερίπαζοι, σφαιριατήρια, εΐ'τε

ύπό την προστασίαν του, διό άφιερώθησαν

έκλήθησαν 'Ηράκλεια Λουτρά. Ό μΰθος προσθέτει συγχρόνως δτι θεότητές
τινες,

ώς ή Άθηνά, έφανέρωσαν τφ Ήρακλεΐ

,τά θερικά τών Θερμοπυλών,

ώς ή Άρτεμις εις τόν κεκοπιακότα 'Ηρακλή τά τής Αιδηψού καί ένεκα τού-

κωρνκεια (Xysti, hypaethra, amhulationes, sphaeristerium seu Coryceum).

Μνημονεύοντες δέ καί Heliasteria ήΛιόΛουζρα

γινόμενα

διά τής εις τόν

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ TQ ΜΕΣΑΙΩΝΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ

ηλισν έκθέσεως επί ομαλών στεγών των οικιών; Παρά τοΰ Παυσανίου μαν—
θάνομεν δτι τοιαυτα δημ.όσια Θερμά λουτρά υπήρξαν έν Άθηναις κατά τους
κήπους τοΰ Διπύλου, ων τδ άναγκαϊον ύδωρ έπρομηΘεύοντο έκ του διαρρέον-

8S7

Προηγηθησάν ημών ό καθηγητης Κωνσταντίνος Παπαρρηγόποΰλός kal πρδ
πάντων ό περίπυστος Σπυρίδων Ζαμπέλιος, αλλ’ ούδ’ έ’σχατοι ημείς άριθμ.ού-

μεθα μετ’αυτούς, ού'τε μ.όνοι
*

πάντες όμως άνομ.ολογοΰσι τδ χρήσιμον τών

τος ποταμού Σκύρου όνομαζομένου. Τοιαΰτα λουτρά υπήρξαν καί έν Πειραιεϊ

τοιούτων σπουδών καί τό καθήκον μέν τών Ελλήνων περί την μελέτην τ-ης

επί ττιςίαποδαμείου άγορας (Agora Ilippodamica) Σηράγγιαν ονομαζόμενα,

Ιστορίας τών πατέρων ημών, τό δυσχερές δέ της μελέτης, επειδή άπαι-·

ώς λέγει ό Σου'ίδας καί ό 'ΙΙσύχιος.Ένφ δέ η έκ των λουτρών ωφέλεια προσ-

είλκυε την προσοχήν τών αρχαίων, συγχρόνως οί Άσκληπιάδαι αυτοί ,έφρόντι-

ζον νά άνεγείρωνται κατάλληλα οικήματα προς υποδοχήν των πρός ταϋτα
τά δώρα της φύσεως προσερχομένων. Τοιαΰτα οικήματα άνηγέρθησαν

σίον των ναών τοΰ ’Ασκληπιού έν Έπιδαύρω,

πλη

Κνίδφ, Περγάμω καί Κο

ρώνη (ητις καλείται κρηνη των Πλατάνων).

τεΐται ν’ άνασκευάσωμεν πολλάς πεπαλαιωμένας ελλείψεις, νά μη άφησωμεν

δέ ή πολυθεΐα, κατέχουσα τόσα καί τόσα κοσμικά κάλλη, νά σφετερίζηται
την πνευματικήν τοΰ έλληνικοΰ μεσαιώνΰς ωραιότητα, κατά τόν καλόν έκ

Λευκάδας Βυζαντινοδίφην1.Δυνατόν δέ τόν έν. τοιαύτοας έγκυπτοντα έρεύναίς,
παρατηρεί δ έν τό? άκμί, της ζωής καί της φημης άποβιώσας. επιφανής ιε

ράρχης Καππαδοκίας δ θείος Κλεόβουλος 2, «άναγκασθηναι πλεονάκις ούκ

ξαϊεριος λανλερερ.

άνδρών η Θεών $δειν κλέα καί άριστέίας άλλ’ ήτοι μυίας καί μανίας εγκώ
μια, ·η δίκας φωνηέντων κατά συμφώνων, η αντιφατικών τινων καί σκαιών

ρητρών η περί κόκκινων καί πρασίνων καί λήρους η καί Σουτσικάς σατύρας
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*
ψάλλειν

εΐτις ούν τοΐς πατράσιν ημών τοιαΰτα έπισείων ονείδη άνακόπτειν

ημάς έπιχειροίη τών μελετών, σοφών καί φιλαληθών πρδς τέκνων αν εΐυγ
τοιάςδε τάς άπολ.ογίκς ποιεΐσθαι, ώστε, έν τώ άνομολογεϊν μηδεμίαν φύσιν
ανθρώπων αυτάρκη είναι μη ούχ άμαρτεϊν, άναφαίνειν την άένναον έλληνικοΰ

Ζζοα^εΐα σηρείωσις περί των στιχουργημάτων τούτων
.
*

καί άσιατικοΰ, ορθοδόξου καί αιρετικού διαμάχην καί την παντοδαπών λαών

’Έχει ό ευμενής αναγνώστης ΰπ’ ό'ψιν συλλογήν μεσαιωνικών στιχουργη

καί κοινωνικών στοιχείων άλλοπρόσαλλον σύμφυρσίν τε καί κύμανσιν, ύφ’ ών

μάτων, άλλ’ αναμένει βεβαίως και την απολογίαν τοΰ έκδιδόντος, δσον άφορ^

συνέβαινε τά πλείω σφάλλεσθαι την κυβερνητικήν καί άστυκην μηχανην,

την έπιβολην της έπίχειρησεως, την εκλογήν τών δημοσιευόμενων
*

πρόκειται

τούτοις δ’ άντιπαραβληδην συμπαρατιθέναι καί τά τοΰ έσπερίου μεσαίωνος

δ’ δπως δικαιώσωμεν ένταΰθα αυτούς ημάς φρονοΰντας οτι ού πάντα τνίς

σκότη, τά θρησκευτικά καί τά πολιτικά, έφ’ φ τφ μείζονι ζόφφ τόν έλάττω

μεσαιωνείου ημών έθνικνίς φιλολογίας τά προϊόντα, άλλ’ ούδ’ έν αυτών κρί-

φωτεινότερου καί φαιδρότερου τοΐς άναγινώσκουσι καθιστάναι».

νομεν διά τον Καιάδαν
*

άπλοΰς δ’ ό μΰθος εφυ πάντοτε τ?ς αλήθειας, καί $

”Αν δέ δουλώται κάν θρασυσπλαγχνός τις

ό άνηρ συνειδώς πατρός κακά,

ελευθερώσει ημάς πάσης

άντιπάραβάλλοντες ημείς τά τών πατέρων πρδς τά βαρβαρικά τών τΤίς 'Ε

ιδέας κακώς εις τόν νοΰν ημάς παρεισφρησάσης, ο'ία καί η περί τών Βυζαν

σπερίας φυλών, κατά την μέσην της άνθρωπότητος ηλικίαν, ούδαμώς δου-

αλήθεια, ΐνα χρησώμεθα τώ εύαγγελικώ λογίω,

τινών ημών πατέρων ρτί ούδέν αντάξιον τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος καί της

λούμεθά καί ηλικίας τοιαύτης τάς πράξέις. πάσας τιμώντες. καί θαυμάζοντε;

ελληνικής σοφίας παρηγαγον, η δέ Μοΰσα μ,ελανείμων παρ’ αύτοϊς της κα

η καί που' συγγινώσκοντες καθήκον Θεωροϋμεν ΐνα ,πάντα περισυναγάγωμεν

λογραίας περιβληθεϊσα τό πινάρδν τριβώνιον την πτωχείαν τοΰ λογίου καί

τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος τά προϊόντα, πιστεύοντες μετά τοΰ Κυντιλιανοΰ

τοΰ άνθρώπου τών γραμμάτων άπεκλαίετο, η την κοσμογονίαν την έξαη-

o'rt nihil parvum in litteris.

ιιεοον
ανέπτυσσε.
1
t

Καί καθόλου μέν περί τοΰ Μεσαίωνρ; τοΰ 'Ελληνικού, τοΰ ,τε Βυζαντινοί»
καί τοΰ έν τοΐς κάτω χρόνοις, δι’ ολίγων εί'πομέν τά δέοντα ημείς, συγχρόνως

δέ καί λόγιος ομογενής ό Δ. Βικέλας, έν όλίγαις έρεονησαντες τι μέν έ'πρά-

ξεν ό Ελληνισμός έκεΐνος,ποΰ δέ θετέον τά όρια τ^ς ένδοξου έκείνης εποχής1.

* Ίδ. ΠαρνασσοΟ οελ. 525 και 746.
1 Μεσαιωνικά Άνάλεκτα Μ. I. Γεδεών. Άθηναι 1874. Σημειωτέον δ’ οτι ό καλός φιλέλλην μαρκήσιος Queiixde Saint-Hilaire μιμνησκόμενος της βραχείας ήμών ταύτής μελίτής
ϊν τη Βιβλιογραφική ’Επιθεωρήσει (Annuaire de Γ Association pour l’encouragement des elu-

des grecques en France
*
9 annee) ζαί άναφέρων-τόν ?v Κωνσταντινουπόλει Σύλλογον τών
μεσαιωνικών σπουδών, ό'νΟα ή διατριβή άνέγνώσθη, ήπόρει ότι ό Σύλλογος αόριστον κατέλιπε τήν Αποχήν, ήν μελετά, καίτοι ώρίσαμεν μίν ημείς αότήν,. πάντες δ’οί περί τήν σπου
δήν αύτής πονοΟντες νομίζουσι λήγουσαν περί τήν αργήν τής ίλληνικής ίπαιαστάσεως τω
1821, επομένως οόδΐν κρίμα ήμΐν ίάν τιτλοφορώμεν τό βιβλίον μνημεία τής μεσαιωνικής
ποιήσεως.
1 Σπυρίδωνος Ζαμπελίου Άσματα δημοτικά τής 'Ελλάδος μετά μελέτης περί τοΰ με
σαιωνικού έλληνισμοΰ
*
βλ. σελ. 16 το5 λαμπρού πονήματος, προκειμίνου περί τής δυσκολίας
τών μελετών τούτων.
2 Βλ. επιστολήν ΕδσταΟίου Κλεοβούλου πρδς τόν Σύλλογον τών μεσαιωνικών σπουδών ?ν
Κωνσταντινουπόλει δημοσιευΟεϊσαν ύφ’ ημών Ιν τή II ρ ω ΐ α, τής 2 ’Οκτωβρίου 1876
σελ. 29—34.
'■
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Μνημεία της

1

εν τ<λ μεςαιωνι

"Αν δ’η άνθρωπότης άπασα, κατά την ηλικίαν αύτ-ης ταύτην,
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δεχθώ-

γόμένος καί έν γένει πολιτικός, στίχος εί καί ούχί είς συχνήν χρησιν παρ’

μεν, μετά του περικλεούς ίδρυτόΰ της θετικής φιλοσοφίας Αύγουστου Gonte,

αύτοΐς, άπαντάται . δμως’ καί δταν άναφέοωμεν τούς στίχους έκείνους τοδ

δτι διέτρεχε το Οεολογικόν αύτνίς στάδιον, άνοιαν επιδεικνύει ό άπαιτών ΐνα

Αισχύλου’

ώ βαθυζώνων άνασσα Περσίόων όπερτάτη,
μήτερ ή Ξέρξου γεραιά, χαΐρε, Δαρείου γύναι, 1

ό Ελληνικός μεσαίων ποίηση έξαίρεσιν’ εάν δέ τά λοιπά τοΰ λόγου καί της
μνημης άφώμεν και είς τά προϊόντα της φαντασίας περιορισθωμέν, είδικώτερον δ’ είς άπερ σήμερον δημοσιεύομεν, ώς πρόδρομον μόέλλον μακράς σει

η τούς παρά Σοφοκλεΐ

ώ πάτρας. Θήβης ένοικοι, λεύσσετ’, Ο’ιβίπους όδε
δστις ού ζήλφ πολιτών καί τύχαις έπιβλέπων 2

ράς ελληνικών στιχουργημάτων *, ό κριτικός μέν καί φιλόστοργος υιός εύρησει έν αύτοΐς καλλονάς τινας, ό δέ είς την έρευναν

έγκύψας

τών τυχών

τ'ης ημετέρας γλώσσης ούδέποτε θεωρήσει άχρησα αύτφ είς τάς εθνοπρεπείς,

ζητοϋμεν απλώς ΐν’ άποδείξωμεν δτι ηρέσκετο τών άρχαίων "Ελλήνων τό ους

ταύτας σπουδάς, άς μετ’ άγαλλιάσεως βλέπομεν παρ’ ημϊν 2 καλλιεργούμενες.

είς τών στίχων τούτων τό είδος άναγινωσκομένών, ώς καί τών .'Ρωμαίων η

Άλλ’ ή ποίησις παρά τφ "Ελληνι τοΰ μεσαίωνος, -τν,ς μονάχης περιενδυ-

άκοη. Ούτως ίχνη στίχων τοιαύτων άπαντ^ τις παρά τε τω Τερεντίω 3 λ. -χ.

Nam si remittent quidpiam Philumenam doleres κτλ.

θεΐσα την σεμνήν περιβολην, διετηρησε την ωραιότητα. Γυνή θελκτική καί

ωραία περιβαλλόμενη τά μαϋρα κα'ι μελανειμονούσα ούδέποτε άπόλλυσι τό
θελκτικόν καί κάλλος τοΰ προσώπου. Τό καθ’ ημάς,

ώς καί παρά τώ Κατούλλφ 4

Et insolenter aestues, veiut navita magno
Deprensa navis in rnari. vesaniente vento.

νομάζομεν δτι τόν κ.

Άχιλλέα Παράσχον ποιοΰντα έν τοϊς χρόνοις τούτο,ις τό ώραΐον αύτοϋ ασμκ,

Παυσανίας δ’ δ σοφιστής, έν τω β' ζησας αίώνι έγραφε παραδόξως πως «ώς

’Στην έρημη σου έρχομαι καί πάλιν εκκλησία
άγαπημένη Παναγιά, χλωμή μου Παναγία κτλ·

Καππαδόκαις ξόνηθες, ξυγκρούων μέν τά σύμφωνα τών στοιχείων, συστέλ-

προτυποϊ, ΐνα ούτως εί'πωμεν, ό Βυζαντινός ποιητης τοΰ είς την Θεοτόκον
"Ύμνου·

'

Άπό βάθους καρβίας μου κράζω σοι
Παναγία μου πρόφθασον σώσον με κλπ.
Τά δ’^σματα της ίεράς καί εκκλησιαστικές, ποιησεως άμεΐς φρόνοϋμεν , δτί

λων δέ τά μηκυνόμενα καί μηκύνων τά βραχέα, δθεν έκάλουν αύτόν οί πολλοί
μάγειρον πολυτελή οψα πονηρώς άρτυοντα»

έξ ου φρονεΐται οτι νέον είδος

στίχων είσΐςγεν 6, δπερ μέχρι καταχρησεως ηγάπων οΐ Βυζαντινοί στιχουρ-

γοί, είσάγοντες μέχρι καί της ίεράς

καθά δεικνύει αύτό τό

ούδέν έτερον η πολιτικόν μέτρον δν :

Τοϊς μαθηταΐς συνέλθωμεν έν δρει Γαλιλαίας.

άμιλλώνται προς τά ποιήματα τνίς άρχαιότητός λίαν έπιτυχώς, άδυνατοΰμεν

δέ σήμερον ΐνα έρμηνεύσωμεν διατΐ η έλληνικη φαντασία έθαυματούργησεν

Συνήθως τό πολιτικόν μέτρον έστερεΐτο παρά τοϊς τοΰ μεσαίωνος στιχουρ^

έν τό) ποιήσει ταύτη, έν τη θύραθεν τάς ΧιΛιάδας ποιούσα καί τά έζαήμερα

γοΐς της ομοιοκαταληξίας, ητις παρατηρεΐται είς ετέρου είδους στίχους, ούδέν

τοΰ ΙΙισίδου καί τοΰ Μανασσνί τά Χρονικά.

Άλλ’ άν τά ποιήματα γράφωνται έν τη Ελληνική, γράφονται δμώς καί

έν μέτρφ πολιτικιό, ούχί άγνώστφ τοϊς άρχαίοις’ ό δεκαπεντασύλλαβος λε-

1 Επακολουθήσει άμέσως ή εκοοσι; τών ποιήσεων ’Ιακώβου Δαμπαδαρίου τοΰ Πελοπουνησίου, τοΰ Μιχαήλ Περδικάρη, τοΰ Καισαρίου Δαπόντε, τοΰ Εύθυμίου Τραπεζουντίου, άνωνύμου τινό; και τών τοΰ Σωφρονίου Λαχοβάρη έπιγραμμάτων. "Ετερα δέ καλά ποιημάτια
τοΰ Δράκου Σούτζου, Κωνσταντίνου Καρατζα, Ίωάννου Κερασοβίτου καί ανωνύμου τίνος ιστο
ρικά; αφηγούμενα σκηνάς δημοσιεύσομεν έν ιδίφ τεύχει ώς έλάσσονας χρονογράφους.
2 "Εγραψεν ό Ζαμπέλιο; (Σπ.) έν τα"; Βυζαντιναίς μελέταις Άθήνησι 1857 ίδιον κεφάλαιον γλώσσης περιπέτειαι (σελ. 574—682) συλλογήν δέ γνωμών διαφόρων περ'ι
τής λαλουμένης καί γραφομένης Ελληνικής, μετά τινων άποσπασμάτων, έδημοσίευσεν δ Κ.
Σάθας ώς παράρτημα Νεοελληνικής Φιλολογίας Άθήνησι 1870. Άρίστη όμως συμβολή ε’ς
τήν μελέτην τών τυχών τής έλληνικής γλώσσης θεωρητέα ή τοΰ μακαρίτου Κοδρικά τοΰ Παναγιωτάκη Μελέτη τής κοινής ημών έλληνικής διαλέκτου, τά Κυπριακά τοΰ κ. Σακελλαρίου,
οις πρόσθες και τήν τοΰ Η. Τσιτσέλη γλωσσικήν κεφαλληνιακήν δλην και τά έν τώ Παρ»
V α σ σ ώ καταχωριζύμενα δ ν ό μ α τ α θέσεων έν Κ ε φ α λ λ η V ί φ. Μακρότέρο; περί
τούτου τού θέματος λόγος γενήσεται έν ιδίφ έκΟέσει περί τής παρ’ ήμΐν καταστάσεως τών,
μεσαιωνικών έρευνών.
.
■-

ώρισμένως μέτρον έχοντας καί τούτο μέχρι της άλώσεως’ καί δμως την

ομοιοκαταληξίαν έδίωκον πολύ οί Βυζαντινοί είς έκκλησιαστικούς ύμνους,
είσηγαγον δέ πολύ προ της εποχής, ην ορίζει ό καθηγητής Gidel,

αύτό έκεΐνο,

φρονών

δπερ καί Γερμανός λόγιος ύπεστηριζέ ποτέ 7 δτι ή όμ.οικατα-

ληξία είσήχθη εις την ’Ανατολήν μετά τόν 1Β' αιώνα’ άλλως αυτός μέν ό

1 Αΐσ χ ύλ ο υ Πέρσαι στιχ. 151.

2 Σ ο φ ο κλ έο υ ς Οιδίπους Τύραννος στ. 1511.
’ 3 Τ e e n tii Hecyra III, 14.
4 Catulli Carmina 25. "0 Struve έν τω ε’ς τόν πρέσβυν "Ιππότην προλόγω αύτοΰ σημειοϊ ότι τοΰ πολιτικού έν γένει στίχου «la poesie monacaledu moyeri-age nous en offre de
nombreux exemples». Συγγραφεύ; δ’ε χειρογράφου τινό; τής έν Παρισίοις ’Εθνικής Βιβλιο
θήκης (ύπ’ άριθ. 2760) καταλέγει τό μέτρον τοΰτο ώ; τελευταίου είδος τοΰ ήρωϊκοΰ, ώ;
και ό σχολιαστή; τοΰ Ηφαιστίωνος' ϊδε Ά. Ch. Gidel τάς Etudes sur la litterature Grecque moderns Paris 1866 σελ. 24.
5 Φιλόστρατοςέν βίοι; σοφιστών' Β', 13.
6 Medieval Greec texts by Wilhelm Wagner London 1870 σελ. III. .
7 Wiener Allgetneine Literatur Zeitung άριθ, 10—13 τοΰ Φεβρουάριου 1816.
ΐ
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στίχους όμοιοκπτπληκτου;

ό δέ λόγιος "Ελλην ό πνπγινώσκων ππρά Νι

κητή τώ Χωνιάτφ 2 ζωηράν εικόνα των κατά τοϋ 'Ελληνισμού διωγμών
των άπελεκητων του Δανδόλου καί τοϋ Βαλδοϋίνου ορδών η παρ’ Εύσταθίφ
τά κακά των Νορμαννών κατά των δυστυχών Θεσσαλονικέων πείθεται δτι

ό "Ελλην ό από τοϋ IB' αίώνος καί εντεύθεν ούδεμίαν ιρσθάνετο κλίόιν πρός
μίμησιν φραγγικών έθίμων καί καθεστώτων, έστω καί γραμ,ματικών καί
μετρικών.

'

Τά παρ’ ημών δημοσιευόμενα ποιήματα είναι πάντα τ^ς μετά την άλω·

1 Τίς
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’Λχάθισΐος ΰμνος ποιηθείς έν άρχπΐς του Ζ' αϊώνος ππρέχει ήμϊν -τοσούτους

άγνοεΤ τά :

Χαϊρε τίμιον διάδημα βασιλέων εύσεβών
Χαϊρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων εύλαβών—
Χαϊρε. όχημα πανάγιον τοϋ Επί τών Χερουβίμ κλπ.—
Χαΐρε φιλοσόφους Ασόφους δεικνύουσα κλπ.—
Χαϊρε δψος δυσανάβατον Ανθρωπίνοις λογισμοϊς κλπ.—
Χαϊρε δι’ ής Ελύθη παράβασις,
ών οι δεύτεροι στίχοι όμοιοκαταλήγουσιν εις τάς λέξεις Σεραφίμ, Ελέγχουσα, όφθαλμοϊς,παράδεισος κλπ. Έφείσθω δ’ ήμϊν σημειώσαι ότι καί ομοιοκαταληξίας ίχνη- άπαντώνται παρ’
Αρχαίοις, ώς λ. χ. παρ’Όμήρω αΐ παρομοιώσεις ε’ις την αρχήν των κώλων, .ώς. Εσημείωσεν
δ ’Αριστοτέλης (Ρητορ γ'. 9) και εις τό τέλος, ώς δεικνύουσι τά δμοιόληκτα θηξάσθω—
θέσθώ — μεδέσθω (Ίλιάδος Β, 382 — Όδδυσ. I, 807) φ'λοιο—γόοιο—ήελίοιο (Ίλιάδ. Ψ,
152—93. Παραβλ. Όδυσσείας Θ, 147, 148, 111, 112, 125, 126. Όδυσ. I, 248—Κ. 44—
Λ,604) κλ. Περί της ιστορικής αρχής τού δμοιολήκτου άξια λόγου ϊγοαψεν δ σοφός Herder
βλ. Ursachen des gesunkenen Geschmacks bey den verschiedenen Volkern σελ. 278—90.
Έ'αν όμως Ερευνήσωμεν Επισταμένως κα'ι τον τής Εκκλησιαστικής στιχουργίας και ποιήσεως
βυθμόν εύρίσκομεν ^υθμόν δμότονον πρός τοδτον και παρά τοΐς παλαιοί; ώς λ. χ. ε’ς τα
ιερόν άσμα
Θεοτόκε ή Ελπίς—πάντων τών Χριστιανών κτλ.
’Άνδρε; πρόσχετε τον νοϋν, Εξευρήματι καινφ (Φερεκρ.) -■
τίς δ’ ού παρατηρεί ομοιότητα ρυθμοϋ μεταξύ τοϋ κατωτέρου ίεροϋ άσματος
Οίκος τοϋ Εύφραθά—ή πόλις ή άγια,
Τών προφητών ή δόξα —εύτρέπισον τον οίκον,
Έν ώ τό θειον τίκτεται.
καί τοϋ Επομένου τεμαχίου Εκ τών Τρωάδων τοϋ Εύριπίδου:
"Αεισον Εν όυθμοϊς—τόν πεύκα Εν ούρείφ,
Εεστόν λόχον Άργείων—καί Δαρδανίας άταν,
Άρθείην δ’ Επί πόντιον.
Άλλα το ζήτημα ακανθώδες καί δεόμενον μ,είζονος Επεξεργασίας.
2 Νικήτας Χωνιάτης σελ. 796 εκδ. Bekker «φωνή άσύμφωνος "Ελλησι, γνώμη φι
λοχρήματος, οφθαλμός Απαιδαγώγητος, γαστήρ ακόρεστος, οργίλος καί δριμεϊα ψυχή, και
διψώσα τό ξίφος διά παντός»' αύτόθι σελ. 786 «γραφέας δόνακος και δοχεία μέλανος φέροντες, τόμοις τήν χεΐρα Εδίδοσαν ώ; γραμματέας ήμας τωθάζοντες», καί σελ. 390 «ποία γάρ
θανατηφόρος ϊχιδνα, ή πτερνοφύλαξ ό'φις ολέθριος, ή ταυροφόντης λέων τά τών βρωμάτων
ίωλα παρορών, θερμής δ’ ετι τής Θήρας Εμφορούμενος, ούτως αν Ελυμήνατο, ώς Απανθρωπιά
λατίνη ζωγρήσασα , ούζ. Επικλδται λιταϊς, ού θηλύνεται δάκρυσι» κλπ. παραβλ. Γρήγορά
Ρωμ '(σιορ. Β, 2, τόμ. Λ', σελ. 17 έ’κδοσις Bskker ΐπιθι Χωνιάτην σελ; 757, 761, 771,
885 καί όσα δ πάντ’άριστος I. Σακκελίων Εσημείωσε δημοσιεύων Μιχαήλ Παλαιολόγου Ανέκ
δοτον Χρυσόβουλλον. Πανδώρα τομ. ΙΕ' φυλλ. 338 καί Εύαγγ. Κήρυξ τομ, Η' σελ 555.

σιν έποχης, έκτος τών δύο πρώτων 1 αναγόμενων,

ώς φρονοϋμεν,

εις τον

ΙΓ' αιώνα η τάς άρχάς του ΙΑ', γράφοντας δ’ έν εποχή, καθ’ ήν ή λέζις δουζ
έθεωρεΐτο ΐ'ση πρός την λέξτν εχθρός, συμφορά κτλ. ώς φαίνεται έζαύτοΰ τοϋ

πρώτου στιχουργήματος,

έκ δέ τούτου καθώς καί έκ της γλώσσης

παρα-

δεχόμεθα οτι έγράφησαν τά ύπό στοιχεϊον Α ποιήματα εις την εποχήν, ήν
έσημειώσαμεν, καί τών ύπό στοιχ. Β την αύτην έχόντων ηλικίαν. Δυστυχώς

άμφοτέρων οί ποιηταί μένουσιν άγνωστοι,ό δέ τοϋ πρώτου,ώς έκ τών πολλών
προτροπών καί νουθεσιών,άς απευθύνει πρός τόν άναγνώςην ό'πως άπαρνηθή τόν
κόσμον φαίνεται μοναχός" τούς στίχους τούτους έχομεν άντιγεγραμμένους έν

φυλλαρίοις, ύπό τοϋ άκαμπτου Δαπόντε, κατά πάσαν πιθανότητα, ό δ’άντιγράψας προσέθηκε κατωτέρω ετέρους στίχους, ών ποιητήν φαίνεται δεχόμενος

ό πολύγραφος Σκοπελίτης ΘΕΟΔΩΡΟΝ τινα ΜΟΝΑΧΟΝ και διάχοτοτ, κατά
την μαρτυρίαν όλιγοστίχου επιγράμματος αμέσως φερομένου, ού ή μέν αρχή

’’Αναξ προηγοΰ γραφίδος θεοδώρου
’Αρχή καί τέλος καί πλήρωμα σύ πόλων
τό δέ τέλος

'

Καί μοι πάρασχε τήν άφθονόν σου χάριν"
Ό ρακένδυτης Θεόδωρος ο τάλας κλπ.

Ήρευνησαμεν, κατά τό έν.όν, ό'πως μάθωμεν, αν ύπάρχωσιν έκδεδομένα τά

δημοσιευόμενα δύο πρώτα ποιήματα, άλλ’ ούδ’ ημείς ευρομέν που ταΰτα,

ούδ’ ό άκαμπτος άντιγραφεύς έσημείωσέ τι, άκριβέστατος περί τά τοιαΰτα
άλλως τε ύπάρχων" ούτως αυτός, ό Δππόντες τυγχάνων, ώς εί'πομεν, Αντι
γράφων έτερα έργα έν κώδηκι, 2 άποκειμένω κατά την έν τοΐς όρίοις της

περιλάλητου Μονής τοϋ Βατοπεδίου έν ’Άθωνι κειμένην Σκήτην τοϋ 'Αγίου
Δημητρίου,3 σημειοϊ άν $ έκδεδομένον τό άντιγραφόμενον" περιέργως δ’ εί-

1 Ίδ. σελ. 525 Α' καί 527 Β'.
2 Έν τώ κώδηκι τούτφ εΰρηται καί Ανέκδοτος κανών Μελετίου Αθηνών ε’ς τήν όσίαν
Παρασκευήν τήν νέαν, παρακλητικός’ Ετερο; δέ κανών παρασυνάπτεται «παρακλητικός μετανοοϋντος εις τήν υπεραγίαν τοϋ Θεαϋ μητέρα» ΐργον Νικολάου Χελιδρομέως' καί ήν άρα &
Νικόλαος Εξ Έλιοδρομίων, λόγιος, φαντασία ού τή τυχούση κοσμούμενος, διδάσκαλος τυγ
χάνων τής Εν Ίασίω αύθεντικής Σχολής τώ 1745. Άγνοοϋσι τόν Νικόλαον ό τε Σάθας καί
δ Ματθαϊος Παρανίκας.
3 Εις τήν Βατοπεδ’.νήν Σκήτην τοϋ αγίου Δημητρίου μετέβημεν τή 22 ’Ιουλίου 1876,Ανάζητοϋντες τοιχογραφίας ίερά'ς τοΰ περιλαλήτου Πανσελήνου καί τήν σπουδαίαν, ώς ε’κάζομεν,
Αλληλογραφίαν τοϋ Θεσσαλονίκης μητροπολίτου Δαμ.ασκηνοϋ' καίπερ δέ μή, εύρόντες αύτήν
Ενετύχομεν όμως έργοις τισί του Δαπόντε, ’Αθανασίου 'Ροδίου, Διονυσίου Σιατιστέως, Νικο
λάου Κριτίου, τάς δέ τοιχογραφίας Εγνωρίσαμεν ώ; ΐργα Αμαθών τεχνιτών, αλλά καί αύτην.
τήν Σκήτην νεωτέραν πολύ τής εποχής, εΐξ ήν ασμενίζουσιν Αποδιδόντες οί μοναχοί τήν
κτίσιν αύτής, φέρουσαν Επί τών τοίχων τοϋ Κυριάκου αύτής τά έ'τη 1761 καί 1796 σημειούμενα.Ό δέ Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός, ό κατόπιν Δανιήλ μοναχός ήν Εξ Άργυροκάστρου τής
άνω Ηπείρου, υιός εύγενοϋς τίνος ’Ελευθερίου, μαθητής μέν τό πρώτον Εν Άργυροκάστρω
καί Ίωαννίνοις, τοϋ Εύγενίου δέ κατόπιν Εν τή Άθωνιάδι. Έγένετο. πρωτοσύγκελος τοϋ Οι
κουμενικού Πατριάρχου, μετά ταϋτα μητροπολίτης Μελενίκου καί τέλος Θεσσαλονίκης, μεθ’
δ παραίτησιν όποβαλών από τής Επαρχίας ταότης ήλθεν ε’ς ’Άθω καί τιϋ .1796 συνετέλεσεν

ί- ί
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Εθϊ

δομεν έν τφ κώδηκι σημειούμενον ώς έκδοθέν Ένετίτισι

τφ 1708 ποίημόί

Άνδρέου Μυιάρη τοΰ έξ ’Αθηνών, δπερ έγινώσκομεν τυπωθέν τω 1720 καί

άναπληρούσθω λοιπόν τό παρά τφ Κ. Σάθκ γραφόμενου.1

Καί ταΰτα^μέν

·

. ■· .

·

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ
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«ιος Μορζητοχ, τό δέ παρ’,ήυ.ϊν χειρόγραφον ονομάζει

έν δέ καί

τό αύτό πρόσωπον δ Σάθας διχοτομήσας έγέννησε δύο λογίους *
.

'Ο Μορεζήνος, 8ν Ματθαίος ό Παρανίκας εις Μυρεζΐτον μετέβαλεν,' έ'γραψεν έζήκοντα λόγους ύπό τόν τίτλον τής θαυμαστής κΛΙτης τοΰ ΣοΛομωτ-

περί τών δύο πρώτων ποιητών.
'Ο δέ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΡΕΖΗΝΟΣ 2 ύπάρχει γόνος τής ήρωοτόκου Κρήτης"

τος, εις απόδε^ιν δτι ή Παναγία έστ'ιν αύτή ή. κλίνη, καί τό χειρόγραφον,

γεννηθείς ίσως περί τά έτη 1515—1520, έδίδασκεν έν τή τοΰ Χάνδακας

όγκωδέστατον 0ν,

της Κρητης Σιναϊτική Σχολή, τη προσηρτημένη εις τό έκεϊσε Σιναϊτικόν με-

πατριαρχικής Μ. τοΰ Γ. Σχολής, έκτος δέ τούτου ό Μορεζήνος έστι ποιητής

τόχιον, δπου, άγνωστον κατά τίνα έποχήν, έχειροτονηθη ίερεύς,9 περί τό

δύο ποιηματίων, άτινα έκδίδομεν" έποίησε δέ ταυτα, καθά έν τφ παρ’ ήμϊν

έτος 1550. Ούδέν γινώσκομεν έκ τών μέχρι τοΰδε γρζψάντων καί μ,νησθέν-

γειρογράφω σημειοΐ ό άντιγράφος Καισάριος ό Δαπόντες 2, εις ευχαριστίαν

των τοΰ άνδρός, ή δτι Μαρτίνος ό Κρούσιος, 4 γράφων αύτφ τφ 1582 άπό

τής Θεοτόκου, ή'τις διεφύλαξεν αύτόν άβλαβή καί ΰγιά άπό φοβεράς λοιμι

Τυβίγγης έζήτει περιδιηγησιν της Κρητης, όπως δημοσίευση αυτήν έν τή

κής νόσου, ή'τις έμάστιζε τήν Κρήτην περί τό 1598—99. Τέλος, γινώσκο-

της συγχρόνου 'Ελλάδος ίστορί<η, ήν συνέγραφε· «καταγράφοις δέ τήν "λαμ

μεν δτι τά ποιήματα καί οί λόγοι έγράφησαν κατά ’Απρίλιον τοΰ 1599.

άπόκειταε

έν τή βιβλιοθήκη) τής έν Κωνσταντινουπόλει

έγραφε, καί τάς αυτόθι νήσους,

Τέταρτος εις τήν σειράν τών έκδιδομένων τάσσεται ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟ-

κάμοί την περιδιηγησιν πέμποις».................. «αλλά καί βιβλιάριόν τι τής ιδιω

ΓΟΝΟΣ ό Τραπεζούντιος^. Περί τοΰ Χρυσογόνου γινώσκομεν όλίγα, επειδή δέ

τικής φωνής ταύτης πέμψαις, ή καί ποικίλας τών σήμερον σοφών έπιστο-

συνήκμαζον έν Βουκουρεστίφ δύο Τραπεζούντιοι Γεώργιος : ό Ύπομενάς καί ό

λάς, ούδένα κίνδυνον φερούσας». Καί άγνωστον μέν εΐ ό ’Ιωάννης Μορεζήνος

ήμέτερος ποιητής, πολύ πιθανώς, περιστατικά τινα

συνέγραψε ταΰτα, άλλ’έκ τής μή δημοσιεύσεως τοιούτων έν τή Τουρκογραΐ-

άπεδόθησαν έίς τόν δεύτερον καί τάνάπαλιν,

κί,α πειθόμεθα δτι ό πόθο; τοΰ Κρουσίου έμεινεν απλήρωτος.

χωρίσωμεν άνά μέσον τοΰ φωτός καί άνά μέσον τοΰ σκότους, δπερ άποτε-

πρήν σου πατρίδα, καί δλην την Κρήτην,

'

Ευτυχώς δμως, έκ τών παρ' ήμϊν άποκειμένων ανεκδότων έπιστολών τοΰ

πολυμαθέστατου Μαξίμου Μαργουνίου τέσσαρες απευθύνονται τφ Μορεζήνφ,

τοΰ βίου

τοΰ πρώτου

δυσχερές δ’ έστιν δπως δια-

λοΰσι κυρίως τά άντςφατικά γραφόμενα τών μνησθέντων ολίγον ή πολύ τής

ξυνωρίδος τών δύο Τραπεζουντίων Δημητρίου Προκοπίου/1 Γεωργίου Ζαβίρα 5,

δύο μέν τφ 1590, μία δέ τφ 1591 καί μάα τφ 1599. Έκ τούτων κατα

Άνδρέου Π.Βρετοΰ,θ Ματθαίου Παρανίκα7, Περικλεούς Τριανταφυλλίδου8 καί

φαίνεται διά πόσης ήγε τιμής τόν ήμέτερον ποιητήν δ περίπυστος τών Κυ

Κωνσταντίνου Σάθα.9 Έκ δέ τούτων πάντων καί τής ήμετέρας χειρογράφου

θήρων

επίσκοπος" «ούτως εγώ περί σε έκκέχυμαι

ταϊς πνευματικωτέραις

όρμαΐς καί σέ τοιοΰτον προς εμέ άντιπέμπειν τό τής ψυχής φίλτρον έπεύχομάι.» Έν δέ τή τελευταίγ άπό γ'Σκιρροφοριώνος 1599

γράφει ό Μαργού-

vto; «επί χρηστών δέ προς τούτοις καί τών έλπίδων φερόμεθα ό'ψεσθαί ποτέ,
κατά τάς

σάς υποσχέσεις, καί τά εις τήν Πανάχραντον Δέσποιναν ξυντε-

θέντα σοι εγκώμια”. Καί ό μέν Μαργούνιος Μουμζιτοχ άποκαλεϊ,ό δέ Κρού

εις την βελτ’ωσιν τών πραγμάτων τής Μονής τοΰ Έσφίγμένου, άπεβίωσε;3έ τώ 1801 έν τή
Σκήτη τούτη. Ήν άριστος ε’ς τδ γράφειν, εΐδήμων τών έκκλησιαστικών καί πολιτικών νόμων,
γινώσζων άπιστα την τουρκικήν καί τήν Ιταλικήν σώζονται αυτού έπιστολαί ελληνιστί και
μιξοβάρβαροι. Τήν περί Δαμασκηνού σημείωσιν ταύτην εύρον έν τώ τοΰ Έσφίγμένου κώδηκι,
ον συνέγραψεν δ πεπαιδευμένος ηγούμενος της Μονής ταύτης Θεοδώρητος, γράψάς,ώς γνωστόν,
έραηνείαν ε’ς τήν Άποκάλυψιν, αφορμήν δοΰσαν ε’ς περίεργον άλληλογραφίαν μεταξύ Θεο
δώρητου και Νικηφόρου Θεοτόκη άποκειμένην παρ’ήμϊν. Καθόλου περί τώνΆθωϊτίδών Μονών
και τών βιβλιοθηκών αδτών ιδίαν Μονογραφίαν δημοσιεύσομεν προσεχώς.
1 Κ. Ν. Σάθα Νεοελληνική Φιλολογία σελ. 598.
2 Ίδ. σελ. 533 Γ'.
,
.
\
3 Κωνσταντίνου Α' περί τής πατριαρχικής Σχολής, έν τω περιοδικφ τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοΰ Φιλολογ. Συλλόγου’ τόμ. Α' σελ. 294—95, Ματθαίου Παρανίκα Σχε
δίασμα σελ. 155, Κ. Ν. Σάθα Νεοελλ. Φιλολ. σελ. 198—99.
4 Martini Crusii Turcograecia σελ. 532,

διφθέρας συνάγομεν δτι ό παρά Σχθςε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, εις ον Λά

ζαρος ό Σκρίβας 19 έποίησεν έπίγραμμα διεκρίνετο τοΰ Ύπομενκ τφ έπω-

νύμ.φ Χρυσόγονος,

επιλεγόμενος καί Θεοδωρίδης παρά Παρανίκα, θέλοντι

αύτόν διδάσκαλον έν Βουκουρεστίφ τφ 1710, ένφ τό ήμέτερον χειρόγραφον
δέχεται τοιοΰτον μέχρι τοΰ 1716. Διδάσκων έπεμελήθη τής έκτυπώσεως τοΰ

' Κ. Σάθα ένθ άνωτ. σελ. 217 και σελ 199,
2 'Ο Λ,απόντες σημειοϊ «έγράφη παρ’έμοΰ κατά τδ αύμθ’ έτος, κατά μήνα πάλιν Άπρίλλιον, ε’ς δόξαν τής Παναγίας και κοινήν ώφέλειαν τών άδελφών μου Χριστιανών».
3 Ίδ. σελ. 746 Δ'
4 Δημητρίου Προκοπίου άπαρίθμησίς λογίων Γραικών’ έδημοσιεύθη έν τή τοΰ Φαβρικίου
Ελληνική Βιβλιοθήκη, τόμφ ΙΑ' και άνετυπώθη υπό Κ. Σάθα, έν τή Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη
τόμο> Γ' άπό σελ. 480—503.
,
,
5 Γεωργίου Ζαβίρα Νε'α Ελλάς ήτοι 'Ελληνικόν θέατρον. Άθήναι 1875 σελ. 130.
6 Α. Π. Βρετοΰ Νεοελληνική Φιλολογία" τόμ. Α'. Άθήναι 1854 σελ, 188 άριθμ. 310.
7 Μ. Παρανίκα Σχεδίασμα’ σελ. 183.
8 ’Ιδίως περί Ύπομενά και τής βιβλιοθήκης αύτου’ Π. Τριανταφυλλίδου Ποντικά. Άθήναι
1866 σελ. 40—41.
9 Νεοελλην. Φιλολογία 458—59.
10 Σάθα
Παρανίκα σελ. 183. Ζαβίρα σελ. 414’ ήν 3’ Σκρίβας Τραπεζούντίος, διδάσκαλος έν Βουκουρεστίω, άποθανών τώ 1767, διατελέσας πρότερον και γραμματεύς
τοΰ ήγεμόνος Βλαχίας Κωνσταντίνου Νικολάου Μαυροκορδάτου, εγραψεν Ιστορίαν συνοπτικήν
τών ηγεμόνων Βλαχίας και Μολδανίας.
ενθ. άνωτ.

ό
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ

περί καθηκόντων συγγράμματος τοΰ ήγεμόνος Νικολάου’Αλεξάνδρου Μαυρο-

λάτον Ίωάννην καί, εί μη τι ετερον, δεικνύουσι πρώτον μέν που έδαπανάτο

864
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κορδάτου προτάξας φδάς τινας και επιγράμματα, άντιγεγραμμένα κα'ι έν τφ

τό πνεύμα διάσημων λογιών τότε, ποιούντων μετά τοσαύτης εύχερείας είς

παρ’ήμΐν χειρογράφφ, όπόθεν έκδίδομεν τάνέκδοταΛ

την άρχαίαν Ελληνικήν, δεύτερον δέ τήν κατάστασιν, έν φ διετέλει ό λαός

Ό Γεώργιος Χρυσόγονος ijv, κατά τόν Δημήτριον Προκοπίου, «πεπαιδευ

τής Βλαχίας ύπό τούς ιθαγενείς, μέχρις έκείνης τής ημέρας, ηγεμόνας καί

μένος την τε θύραθεν φιλοσοφίαν καί την καθ’ ημάς ίεράν θεολογίαν, είδήμων

πόσαι ελπίδες διαφαίνονται τοΰ λαού έκείνου, υπέρ φωτισμού ούτινος είργά-

της ελληνικής γλώσσης», φιλόσοφος υπάρχων άριστοτελικός’ ό Ζαβίρας λέγει

σθη, κατά τό ένόν, ό άξιος λόγου λόγιος τής Τραπεζοϋντος βλαστός. Γεώρ

οτι ό Γεώργιος

«έγένετο αΐ'τιος κα'ι έσυστηθη ό έν Βιέννη

προσευκτηριος οικος τών ’Ανατολικών ’Ορθοδόξων»;

της Αύστρίας

Άπεβίωσε δέ τη 28

γιος Χρυσόγονος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ δ’ ό μοναχός, ον πέμπτον τάττομεν

έγεννήθη έν τή νήσφ

Λερφ, περί τά 1782—85, έκ πατρός Νικήτα, άνεψιου τού αοιδίμου 'Ηρά

’Ιουλίου 1739.
Ό Άνδρέας Π. Βρετός αναγράφει έν έ'ργον τοΰ Χρυσογόνου την ’Ακολουθίαν

κλειας Μεθοδίου, περί οί μακρύς γενήσεται λόγος έν ίδίφ ημών πονήματι

τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους, έκδοθεΐσάν Ένετίησι τφ 1 785, ένφ ό Ζαβίρας

έπιγραφομένφ «Οί τελευταίοι μ.ητροπολΐται τής Ήρακλείας (1716—1830)»,

δ ήμέτερος

έν ώ αναγράφονται ό βίος καί τά έργα άγνώστων μέχρι τοϋδε λογίων λαϊ

ποιητης έγραψεν «έπη έν τώ περί καθηκόντων προς τόν συγγραφέα και πολλά

κών καί κληρικών καί ειδήσεις περί σχολείων ελληνικών, έν γένει μή ση-

τίθησιν έτος

τής πρώτης

έκδόσεως τό 1748, προστιθείς ότι

λογίδρια πανηγυρικά είς την Χρίστου γέννησιν καί άνάστασιν καί κανόνας

μειωθέντα ύπό τού Παρανίκα, τού Δημητρακοπούλου καί τού Σάθα.

καί τροπάρια είς αγίους καί στίχους καρκινικούς καί άλλων μέτρων καί έπι-

τούτους άνήκει καί ό Γεώργιος, παιδίον μ,όλις μεταβάς παρά τφ θείφ αύτοΰ

στολας», τα δε λεγομενα έρχεται κυρών ό πολύτιμος Καισάριος Δαπόντες έν

ίερεϊ διατελούντι έν Μυριοφύτφ, όπου έδιδάχθη τήν Ελληνικήν παρά τφ

τφ 'Ιστορικφ καταλόγφτών επίσημων Γραικών, τφ ύπό Σάθα δημοσίευθέντι2.
Τα δημοσιευόμενα ποιήματα προσφωνοϋνται είς -τούς ηγεμόνας Νικόλαον

Μάυροκόρδατον καί τον υιόν αύτοΰ Κωνσταντίνον 3 καί τόν άρχοντα Σκαρ-

Είς

μακαρίτη διδασκάλφ ’Ιωάννη τφ Λεοντοπούλφ. 2 Έΐν δ’ ό Λεοντόπουλος
λόγιος έκ τών τά μάλα ευδόκιμος, τής ίεράς και τής θύραθεν παιδείας βα

θύς μύστης, έκδούς μέν γραμματικήν 3

τής Έλληνικής γλώσσης, συγγράψας

δέ ίεράν καί ’Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν καί μετερχόμενος τόν διδάσκαλον έν

Έκτος τούτων άπόκειται παρ’ ήμΐν ανέκδοτος κανών ιαμβικός εγκωμιαστικός
εις Νικόλαόν Μαυροκορδατον, ετερον έγκώμιον συντεθειμένον έκ στίχων^ ληφθέντων
έκ τών ομηρικών έπών, καί καρκινικόν πεντάστιχου, εχον όυτω: '
ό πάνυ ναόν νωμών νόα νύν άπο
άμαθίας άλεν, "ν’έλάσαι θαμά,
νοσον άπορων, νωρών νώροπ’ άνοσον
*
αρχικά σωτήρ άρα ρητώς α κιχρφ·
άρδε νόμιμον ανα νόμιμον έ'δρα.
2 Κ. Σάθα Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' από σελ. 71 — 200. Είρήσθω οτι
ό Σάθας καίπερ άναγινώσκων έν τω 'Ιστορικφ καταλόγφ δτι ό Χρυσόγονος ήν ανεψιός
Σεβαστού Κιμυνήτου (διάδοχος δ’ έν τή Σχολή τοΰ Μάρκου Κυπρίου), καίπερ διαβεβαιώσας ήμας έν τή Νεοελλ. Φιλολογία (σελ. 459) δτι"έτερός ό ήμέτερος παρά τόν
Γεώργιον Ύπομεναν, έν τοϊς προλεγομένοις τοΰ Γ τόμου τής Μεσαιωνικής Βιβλιο
θήκης αύτοΰ (σελ. λ') ονομάζει τόν ανεψιόν τοΰ Σεβαστού 'Γπομεναν. Προστίθησι δ’
αυτοσε ο Δαπόντες οτι ό Χρυσόγονος ήν καλός άνθρωπος καί αστείος, διά τούτο δ’
ήγάπων αυτόν πάντες οί άρχοντες.
3 Βλ. περί Μαυροκορδάτων Νικολάου καί Κωνσταντίνου καθόλου μέν τόν Φωτει
νόν εν τή Ιστοριοι τής Δακιας καί την ιστορίαν τής Βλαχίας τών αδελφών Τουνουσλή,
ιοια δε τον υπο τοΰ μακαρίτου Σοφοκλέους Οικονόμου έκδοθέντα τού’ Νικολάου Μαυροκορδάτου ψόγον νικοτιανής, έν Βενετία 1876, Εύγενίου Λογικήν σελ. 43, Φαβρί.
κιον εν αρχή τού ΙΑ' τόμου τής Έλληνικής Βιβλιοθήκης, Saxii Onomastic, litterarium
Part. VI σελ. 304 Trajecti ad Rhenum 1788, Σάθα Νεοελλ. Φιλολ. σελ. 478, Σταματιάδου ,Βιογραφίαι τών Ελλήνων μεγάλων διερμηνέων, Λόγιου Έομήν 1818 σελ.
297—307.
4

δ’

Μυριοφύτφ, παρ’ ώ έμαθήτευσε καί ό 'Ηρακλείας Ιγνάτιος’ άπεβίου δ’ ό ά-

γαθός γέρων ύπέρακμον έχον τό σαρκίον και άσθενείαις προσπαλαϊον,τφ 1828.
Ύπό τήν καθοδηγίαν τού Λεοντοπούλου ό Γεώργιος διδαχθείς ένησχολήθη

περί τήν μελέτην τών θείων Γραφών καί έπί πολύ διετέλεσε γραμματεύς

παρά διαφόροις άρχιερεΰσι.

Ταχέως όμως άπεσύρθη οί'κοι παρά τω άδελφω αυτού, δστις ήν ό πολλής
έν Κωνστάντινουπόλει τής τιμής άπολαύων άρχιτέκτων τοΰ Σουλτάνου Μαχμούτ Χατζή Νικολής, ου καί αλλαχού καθήκον θεωροΰμεν ΐνα μνησθώμεν,

βιών δέ μοναχικώς ένησχολεΐτο είς έκκλησιαστικάς σπουδάς καί είς τήν ςκ-

χουργίαν, άλλ’ έκ πολλών ύπ’ αύτοΰ γραφέντων μόλις τρεις φδα'ι είς τούς
πατριάρχας Καλλίνικον Ε' καί Γρηγόριον Ε' καί είς τήν ’Εκκλησίαν περιεσώθησαν καί ή κατά τής γραμματικής σάτυρα, γενομένη έν άρχαΐς τής πα-

ρούσης

έκατονταετηρίδος, όπότε πάντες οί παρ’ ήμϊν γραμματικοί έπλήρουν

τά μακρά τών γραμματικών αυτών προλεγόμενα κρίσεων καί σκέψεων και

προτάσεων περί τε καλής καί εύχρηστου γραμματικής καί διδακτικής μεθό-

’Ίδ. σελ. 751 Ε'.
είκών τού Αεοντοποΰλου σώζεται παρ’ ήμΐν.
3 'Η γραμματική αύτοΰ έστι σΰνηθες διδακτικόν βιβλίου, έςέδωκε δ’αύτήν δι’ιδίων
διόδων ό μαθητής αύτοΰ ’Ιγνάτιος ό 'Ηρακλείας· ίδε δ,τι περί τούτου έγράψαμεν άλ’ λοτε έν τώ «Τύπφ» τών αδελφών Πληθωνιδών, άρ· 249, 11 Νοεμβρίου 1871.
4

2 Ή

ΤΟΜΟΣ Λ'.
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δου, ευφρόσυνου συνιστών,τες άμιλλαν και άγώνα, έ'χοντα ιστορίαν, $τις §εον

μενών θεσμών και δογμάτων καί έπίρρωσιν των έν τγ πίστει κλονουμενων

tvcc γεινγί θέμα χρονου ετερου- και βιβλίου. 'Ο Γεώργιος εστιχούργει προσέτι

ούδέν έτερον ειχεν ή τόν λόγον και τόν κάλαμον, έντεΰθεν δέ πλεΐστα έγρά-

εν εποχή, καθ’ήν είχε καταλάβει τούς .ήμετέρους λογίους ή ριανία τ^ς ποιη?-

φησαν συγγραμ.μ.ατα, ών κατάλογος μ.ετα βιογραφικων ειδήσεων περί των

τικ·Ζς, τής δέ μανίας ταύτης δείγματα έχομεν έν τφ ^οχ/ω Έρμη, όπου

γραψάντων έστίν ή πολύτιμος ’Ορθόδοξος ΕΛΜις (εν Αειψια 1872)

και αυτός δ γέρων Κοραής κατήλθε γράφων ποιήματα, άπαξ δέ γενόμενος ό

αρχιμανδρίτου ’Ανδρονίκου Δήμητρακοπόυλου.
Πρός τον αυτόν σκοπόν τείνει ό δημοσιευόμενος Κανών κατά Λατίνων, τά

Έρμης fyyxwt τής διαδόσεως τών αηδιών τοϋ κρονολήρουΈλληνόφρονος Σα-

λαμινιου

εδεχετο καθεκαστην στιχουργήματα καί ποιήματα τοϋ Σωφρο
τοϋ Νικολοπουλου,
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του

μόνον τοιΰύτου είδους φσματογράφημ.α μετά την αλωσιν, αρχαίου άλλως τε

τοΰ Σερουίου, ? τοΰ/Ασωπίουκαί

ό'ντος τοΰ συστήματος τής διά τοιούτων ιερών Ασμάτων διαδόσεως νοσερών

άλλων, ούς πάντας υπερείχε ποιων εις μέν την λαλουμένην ό Ίακωβάκης

•η υγιών θρησκευτικών διδασκαλιών" διότι, ως έστι γνωστόν τοϊς και ακρφ

νίου Βατοπεδινοΰ,
Ριζος Νερουλός,

εις δε την αρχαιαν ο Πολυζωης Κοντός, ® καίτοι επιτυ

δακτύλω της ’Εκκλησιαστικές 'Ιστορίας άψαμένοις, τροπάριά τινα και ειρ

Σχινας ,δ Βυζάντιος7 καί δ διδάσκαλος

μούς, τής ίεράς.. ποιήσεως άσματα, συντιθεντες διεδιδον οι αιρετικοί όπως

Ο Γεώργιος επροικιζετο διά προτερημάτων τινών, καθο στιχοποιός, δυ

τοΰ ΝΘ' κάνόνος, «6τι ού δει ιδιωτικούς ψαλμούς λέγεσθαι εκ τγ, έκκλησίγ» ,

στυχώς όμως εδαπανατο τότε το πνεΰμα- αύτοΰ και τών αύτω όμοιων έφ’ ά

συμφώνως δέ ταύτη άπεφήνατο κα'ι ή εν Βρακαρςρ της Ισπανίας (τφ 461)

χίας έστιχούργουν δ Δημήτριος
Κοκκινάκης. 8

ψάλλωνται έπ’ εκκλησίας, ώστε ή έν Λαοδικείφ. σύνοδος ,ωρισε ρητώς, δια

μη δει, εν εποχή, καθ ήν η επικρατούσα διανοητική τοϋ ’Έθνους κίνησις
και ο οργασμ.ος εΐλκυον τους επαίνους και την προσοχήν τής Δύσεως. ®
Τελευταίος έτάχθη ό επίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ ό ΜΪΡΕΩΝ. 10

σύνοδος, κϋί, extra psalmos vel canonicarum scripturarum Novi et Veteris
Testamenti, nihil poetici conipositum in Ecclesia psallatur, sicut et antiquis

canonibus statutum est». Και της διά ποιήσεων δ απλώς διαδόσεως αιρετι

Εν τω ανισφ κατα τής υπερόφρυος 'Ρώμης πολεμώ της Ανατολικής ’Εκ

κών διδασκαλιών τό έθος ύπάρχει άρχαιότατον, ό δ’ "Αρειος συλλογήν επί

κλησίας, εν φ αυτή, πολλά εκείνης ελαττουμενη κατά τάς ραδιουργίας και

τούτφ ποιήσεων έγραψε λυρικών Θάλειαν, ώς γνωστόν, έπιγράψας. Ούδέν

τα υλικά μ,εσα, α αφθονως προεχεε παντ'ι άρνησιθρήσκω

άπορον άν βλέπωμεν δ'τι ’Ορθόδοξοι πάλιν διά τοιούτων ποιήσεων η ιερών 4-

καί. ποτέ τετρά—

κισμυρια σκούδα εδαπανησεν όπως κατορθωσνι την άπαγχόνισιν ηρωικού πατΡικ?Χου> κατείχε θεσ.ιν αμυντικήν, δ'πλον πρός ύπεράσπισιν τών στροσβαλλό-

4 Λόγιος Ερμής 1818 σελ. 3, 589. 1817 σελ. 402.
2 Λόγιος Έρμης 1817 σελ. 298.
3 ~Η> δε τούτο Ύμνος εις τον ηγεμόνα ’Αλέξανδρον Σοϋτζον. Λόγιος Έρμης τοϋ
1819 σελ. 267.
.
' Λόγιος Έρμης 1849 σελ. 409 ,έπικήδειον στιχούργημα ε!ς την Σοφίαν Καρλότταν βασίλισσαν δία γάμον τής Μ. Βρεττανίας, δημοσιευθέν και ίδίφ· βλ. Βρετοϋ
Νεοελλ. Φιλολογ. Β' ΆΟή ναι 1858 σελ. 201.
δ Λόγιος Έρμης 1817 σελ. 292· τδ ποίημα, έπιγραφόμενον ’Αηδόνι κα'ι Ψιττακός
εμεινεν άδημοσιευτον έν τη συλλογή των ποιηματίων του Νερουλού, ην έξέδωκε κατα
τδ παρελθόν ’έαρ έν Παρισίοις ό μαρκήσιος Queux de Saint Hilaire· άνέκδοτον
παρ’ ήμϊν άποκείμενον τοΰ’ίακωβάκη: αποχαιρετισμός Βαυαροϋ στρατιώτου.
6 Λόγιος Έρμης 1819 σελ. 780—784.
7 Τοΰ Σχινα έδημοσιευθη ποίημα εις ’Άγγελον Μελισσηνδν Κεφαλλήνιον και Πανα
γιώτην Στεφανίδην Ζακύνθιον (Λογ. Ερμ. 1818 σελ. 684). Άνίδείκνυντο δέ τότε οΐ
δυο οΰτοι διδάκτορες τής χειρουργικής κα'ι ιατρικής ύπδ τού διασήμου έν Παταυίφ Πανε
πιστημίου.
8 Λογ. Έρμ. 1818 σελ. 445.
9 βλ. Gottingische Gelehrten Anzeingen" τεύχος νς' ’Απριλίου. 8, 1816 σελ. 557
άγγέλλον την ’έζδοσιν τοΰ Λεξικού τοϋ Άνθιμου Γαζή.
40 ”1δ. σέλ. 753 (όπου κατά παραδρομήν έσημειώθη Ε' άντ'ι τ').
,
'
ί

σμάτων άνελάμβανον τών κακοδοξιών την αναιρεσιν.
’Ίσως πρώτος γράψας κανόνα κατά πασών τών αιρέσεων ύπάρχει ’Ιωάννης

δ Ζωναοώς 1 γραμματεύς τοΰ αύτοκράτορος Αλέξιου καί κατόπιν μ.οναχος
γοάψας ποιήματα τινα κατά Λατίνων περί τής του άγιου πνεύματος εκπο-

ρεύσεως και κανόνα εις την Θεοτόκον, ου έκαστον τροπαριον έζελεγχει μιαν

αΐρεσιν, τό δέ τελευταϊον τής Θ' φδήςτήν τών Λατίνων" μετά τόν Ζωναραν
τάττομεν τόν ήμέτερον Ματθαίον τον Μυρέων επίσκοπον, δστις μόνος ύπό τε

τοΰ Ζαβίρα καί τοΰ έξ αύτοΰ άρυομένου Σάθα κα'ι τοΰ Δημητρακοπούλου 2,
μ,άλιστα δέ και πρώτον ύπό Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων μνημονεύεται, ποιησας

«περί τών άρχήθεν αιτίων τοΰ σχίσματος τών Λατίνων και περί τών πέντε

διαφορών αύτών πρός τούς Γραικούς έν συντόμφ καί έν σχηματι κανόνος»,

δ’ δλως

εστιν ετερον

τοιαύτην . δ’ επιγραφήν φέρον τό ύπ’ ό'ψιν ημών χειρόγραφον άναμφιλεκτως

άνήκει τφ Ματθαίφ, οστις ήν άνήρ κα'ι βαθύς περί την γνώσιν τής Ελλη
νικής καί τής Θεολογίας καί φαντασία ού τή τυχούσν] κοσμούμενος.

Ό Ματθαίος έγεννήθη έν Πωγωνιανή τής ’Ηπείρου περί τά μέσα τοΰ Κ'

ανωνος, διότι, καθά ό βιος γράφει, τφ 1621 εζη «έν γάρει τρυχό^ενος

4 .Δηριητρακο^οόλου ΌρΟόοοςος 'Ελλάς σελ. 45, νδε Κ· Λσωπιου Ιστορία Ελλή
νων ττοιτΐτών καί. συγγραφέων σελ. 906 936.
2 Ζαβίρα Νέα Ελλάς σελ. 418, 448. Σάθα Νεοελλ. Φιλολογ. σελ. 403. Δημητραχοτ^ούλου 30ρ6οοο^ος Ελλάς σελ^ 44b.
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ρυστενάκτω». Κάτοχος τής 'Ελληνικής, άγνωστον ποϋ έσπούδασεν, άγνωστον δ’ εί κατείχεν έν τφ Πατριαρχείο) Κωνσταντινουπόλεως θέσιν τινα,
μέχρι τοΰ 1606, οπότε εχειροτονήθη έπίσκοπος τιτουλάριος Μυρέων, έ'χων
ή'δη έτερον αδελφόν επίσκοπον ήν δ’ ουτος Λουκάς δ άρχίερεύς Βουζαίόυ,
καθόσον ένθυμούμεθα, γράψας καλλιτεχνικότατα Βίβλον λειτουργίας άποκειμένην έν τή Βιβλιοθήκη τής έν Άθωνι μονής τοΰ άγιου Παντελεήμονος,
άκμάσας δ’ έν άρχαϊς τοΰ ΙΖ' αίώνος' καλλιγράφος δ’ ήν καί δ Ματθαίος,
γράψας τό κάλλιστον χειρόγραφον Ευαγγελίαν, οπερ σώζεται έν τή Ίερ^
Μονή τής έν ’Άθωνι Μεγίστης Λαύρας, καθά δείκνυσι τό της γραφές παρα
τιθέμενου πανομοιότυπου. 'Η έκλογή τοΰ Ματθαίου έγένετο τόό 11 Σεπτέμ-
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‘Ελληνισμού τά λείψανα συλλέξαντες δ'πως περεσώσωμεν είς άνάμνησιν τής
μεγάλης έκείνης γενεάς τών πατέρων ημών. Προϊόντα τοΰ λόγου, τής μνήμης, τής φαντασίας έσονται δι’ ημάς ή πολύτιμος λειψανοθήκη, έξ ής ή
είσπνεομένη ευωδία τών αρετών καί τής μεγάλης αύτών καί ορθής παιδείας
καθαγιάζει καί ζωοποιεί τούς μικρούς έκείνων απογόνους.
’Έγραφον Άθήνησι 30 Νοεμβρίου 1871.
Μ. 1Ω.ΓΕΔΕΩΝ.

Η ΑΘΙΓΓΑΝΙΣ ΤΗΣ ΟΡΣΟΒΑΣ

Λ'

β/? υ c
βρίου 1606, καθά μανθάνομεν έκ κωδικός αντιγράφων πατριαρχικών πράξεων
άποκειμένου έν τφ τμήμάτι τών συλλογών τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Συλ
λόγου τών μεσαιωνικών σπουδών,ό'που ευρηται καί ό κανών ό κατά Λατίνων.
Κατά Δημητρακόπουλον, δ Ματθαίος άπεσύρθη εις την Μονήν Λάλου, ήν
παρεχώρησεν αύτφ τφ 1610ό ηγεμών'Ράδουλος, σεβόμενος τόν άνδρα.’Έζη
έτι ό επίσκοπος τή 20 Νοεμβρίου 1621, υφιστάμενος τά καλά πολυστέ
νακτου γήρατος καί γράφων πάντοτε κα'ι πολλά, ών γνωστά είσι 1) δ έκδιδόμενος Κανών, ου καί ετερον άντίγραφόν ύπ’ άριθ. 220 εύρηται έν τή
Βιβλιοθήκη τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Άγιοταφικοΰ Μετοχιού, ό'που άπόκειται προσηρτημένη τφ αύτφ χειρογράφφ 2) ανέκδοτος επιστολή κατά
άζυμων πρός τόν πατριάρχην Κύριλλον Λούκαριν' 3) ακολουθία είς Γρηγόριον
,Δεκαπολίτην άποκειμένη έν τη Αύτοκρατορικη Βιβλιοθήκη της Βιέννης ύπ’
άρίθ. 20 καί 4) Ιστορία τών κατά τήν Ούγκροβλαχίαν τελεσθέντων, άρχομένη άπό Σερμπάνου Βοεβόδα μέχρι Μιχαήλ Βοεβόδα, τοΰ ένεστώτος δουκός1.
Καί ή'δη γην όρώμεν, κατά τό άρχαίαν λόγιαν' έξαιτούμ.εθα. συγγνώμην
έάν έπιτρέπηταί ποτέ ή έξαίτησις συγγνώμ.ης παρά υιών, ους ύπομιμνήσκομεν βίους καί έργα πατέρων σεβαστών, άλλα θεωροΰμεν ότι πολύ πλείονα
έδει ΐνα εί’πωμεν.
Οί αρχαίοι Χριστιανοί άμα έκπνέοντος τοΰ μάρτυρος μετά σεβασμού πάρελάμβανον τά όστά καί έτηρουν. πρός άνάμνησιν της άρετής καί τής θέρμης
πίστεως καί άφοσιώσεως' ημείς καθήκον έ'χομεν τοΰ άποίχομένου έκείνου
1 Βρετοΰ Νεοελλ. Φιλολογ. Β’ 70 σελ. 303. παρασυνήφθη τή 'Ιστορία καί θρή
νος περί τής Κωνσταντινουπόλεως·
,

Τό έαρ του .788 ήλθον είς ’Όρσοβαν, δδηγών είς τό έν τή πόλει ταύτη
σύνταγμά μου νεοσυλλέκτους, οΰς ειχον παραλάβει έκ Μίκλος-Βάρ τής 'Γραν·
συλβανίας. Έν χωρίφ τινί παρά τό στρατόπεδον ημών κατοικεί άθιγγανίς
έπαγγελλομένη ταυτοχρόνως τήν μάντιδα καί τήν οίνοπώλιδα, ώστε είχε
πάντοτε καλήν πελατείαν. Οί στρατιώταί μου, οί νεωστί έλθόντες, πάντες
προληπτικοί καί μωρόπιστοι μ’ έζήτησάν τήν άδειαν νά μεταβώσι καί αύτοί νά συμ.βουλευθώσι τήν άθιγγανίδα. ’Εγώ δέ ού μόνον τοϊς τό έπέτρεψα
αλλά καί έκ περιεργίας κινούμενος τούς ήκολούθησα.
Ή άθιγγανίς αυτή ήν γυνή ύψηλή, ωχρά, έρρυτιδωμ.ένη καί σκελετώδης'
θά ήτο εξήκοντα ετών, άλλ’ έφαίνετο ρωμαλέα καί γενναία. Οί οφθαλμοί
της κοίλοι καί σκιαζόμενοι ύπό πυκνών καί ψαρών βλεφαρίδων ήσάν ζωηροί
καί μεστοί πυρός, Καί ό'μως μοί έφάνη οτι διέκρινα έν τφ βλέμματί της
πονηριάν μάλλον ή έ'μπνευσιν. Είς τούς στρατιώτας μου ταχέως προέλεγε τήν
μοίραν. Καί είς τοϋτον μέν εΐπεν «... ή μνηστή σου ποθεί τήν ταχεΐαν
επάνοδόν σου», είς έκείνον δέ «... ταχέως θά γείνης λοχαγός», είς τόν
τρίτον «... θά έπανίδης τήν πατρίδα σου ταχέως», είς άλλους δέ «... θά
προαχθήτε είς τόν στρατόν, θά είσθε εύτυχεϊς, θά κάμετε πλουσίαν λείαν
κατά τήν προσεχή νίκην». Καί ουτω πάντες άπήρχοντο κατηυχαριστημέ *
νοι, άφοΰ βεβαίως τήν άντήμειβον κατά δύναμιν έκαστος.
Ίδών ό'τι έ'χω ενώπιον μου κοινήν άθιγγανίδα μάντιδα άνευ τίνος σημα
σίας, άπεφάσισα νά άποσυρθώ χωρίς νά τήν έρωτήσω περί τής μοίρας μου
καί έ'ρριψα άργυροϋν νόμισμα είς τό κάνιστρον αυτής.
. —Πώς, ώραΐέ μου αξιωματικέ, μοί λέγει συλλαμβάνουσά μ.ου τήν χεϊρα,
δέν θέλεις νά μάθης τήν καλήν σου τύχην;
. Αί λέξεις αύταιάς δέν περιέμενον, διότι ένόμισα δτι θά ήτο κατηυχαριστημένη άφ’ ού έπληρώθη χωρίς νά εί'πη τι, μέ έτάραξαν καί δέν άπέσυρα
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την χεΐρά μ.ου.. ’Εκείνη τότε συνεστάλη όπως παρατήρηση μετά προσοχές

και ύψοΰσα προς τδ μέτωπόν μου άπαίσιον και παράδοξον βλέμμα, μοί είπε
διά φωνής βραγχνώδους:

—Την εικοστήν τον ηηνος Αύγουστου.
Έζητησα παρ’αυτής εξηγήσεις, άλλ’ έκείνη αντί πά.σης άλλης άπαντησεως έπανελάμβανε τάς λέξεις ταύτας, ώστε και άφ’ ου άπεχώρησα υψών

τους ώμους, εκείνη έξηκολούθει λέγουσα:
— Την εικοστήν τοϋ μηνύη Αύγουστου.
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——’Έρχομαι, μοί εϊπέ, νά σέ παράκαλέσω νά μ’ άφησης κάτι τι εις την

διαθήκην σου.
Οί λόγοι ουτοι δεν άσαν καθόλου ενθαρρυντικοί.
— Πρόκειται πάντοτε περί της 20 Αύγουστου; τη λέγω;
— Δεν πιστεύω νά ηπατηθην, έπανέλαβε, καί θά κάμ.ης έργον φιλάν

θρωπον. άν άφησης καί εις εμέ κάτι.
— Καλώς’ άλλά τοΰτο είναι είδος στοιχήματος’ δν δέν άποθάνω ώς εγώ
υποθέτω....
—— Αζ τότε ύπόσχομαι νά σοί παραχωρήσω δωρεάν δύο δωδεκάδας φιαλών

— Εις τδν διάβολον η γραία τρελλη, ανέκραξα, και η προφητεία της.,
Άλλ’ όμως η μυστηριώδης χρονολογία, ην τοσάκις καί μετ’ επιμονές έπα-

νέλαβεν, έμεινεν έντετυπωμένη έν τη μνημη μου..

οίνου εκλεκτού.
Αί εΐκοσιτέσσαρες φιάλαι οίνου εκλεκτού, ό'στις τόσω έσπάνιζεν έν τφ

στρατοπέδω μέ παρέπεισαν καί έδέχθην. Τό στοίχημα άν περί ζωής καί
θανάτου, άφ’ ένός η μάντις καί ό. οίνος, άφ’ ετέρου δέ ό θάνατός μου, δύο

Β'

ίπποι καί πεντηκοντα δουκάτα. 'Ο γραμματεύς του συντάγματος συνέταξε

Οί κόποι καί. οί κίνδυνοι του στρατού ηυξανον καθ’ έκάστην, Έν τώ π’ο-

την διαβολικήν συμφωνίαν μας.

λέμφ τούτφ οί Τούρκοι δεν συνελάμβανον αιχμαλώτους' οί στρατιώται,ειχον
μόνον διαταγήν νά κόπτωσι κεφαλάς καί δι’ έκάστην κεφαλήν ΧριστιανΟϋ?

Γ'

ελάμβανον έν τάλληρον. Καθ’ ημών λοιπόν ην διωργανωμένη ,τακτική. σφα
γή. Τδ άπαίσιον δε τοϋτο έμπόριον των κεφαλών, σύνηθες παρά τοίς μου

Ή 20 Αύγουστου έ'φθασε. Την ημέράν εκείνην δέν έφαίνετο δτι θά συγ
άλλ’ειχεν έλθει η σειρά του συντάγ

σουλμάνος, ηοέθιζε τους σπαχίδας καί τους γενιτσάρους, οϊτινες έπ’έλπίδι

κροτηθώ μάχη πρός τούς Τούρκους,

κέρδους έπέπιπτον κατά των προφυλακών -ημών καί. τάς έδεκάτευον. Αί δ’

ματος μου όπως έξ αύτοΟ ληφθη άπόσπασμα την νύκτα διά τάς προφυλακάς’

αυται έγίνοντο μετά τόσης μυστικότητας καί ταχύτητας, ώστε

ή'μην δμως ήσυχος διότι έως ου έλθη η σειρά μου νά όδηγησω τό άπόσπασμ.α

σχεδόν πάντοτε έπετύγχανον, καί πολλάκις την πρωίαν αί περίπολοι άνευ-

προηγούντο έμοΰ δύο άλλοι αξιωματικοί. Την έσπέραν τά πάντα μετάλλα

ρισκον μέρος του στρατοπέδου φρουρούμενον υπό των άποκεφαλισθέντων κορ

ξαν. ... Ένφ οί Ούσσάροι προητοίμαζον τούς 'ίππους των πρός άναχώρησιν,

μών τών στρατιωτών ημών.'Ο πρίγκιψ Κοβούργ αποφάσισε τότε νά προσ-

έρχεται ό ιατρός του συντάγματος καί μάς άναγγέλλει ότι ό έπιφορτιαθείς

κολλη καθ’ έκάστην νύκτα ισχυρά αποσπάσματα ίππικοϋ πρός φύλαξιν^τών;.

την οδηγίαν του αποσπάσματος άξιωματικός έπεσεν έπικινδύνως άσθενης.

έπιδρομαί

προφυλακών. Τά άποσπάσματα ταΰτα συνεποσοϋντο έξ εκατόν?η διακοσίων
άνδρών, αλλά καί ταϋτα άπεδείχθησαν ανεπαρκή πρός ύπεράσπισιν, διότι

Ό άξιωματικός ένεδύθη ταχέως καί κεντ^ τόν ΐππον του δ'πως αναχώ

οί Τούρκοι ώργίσθησαν βλέποντας ουτω τάς εισπράξεις, των έλαττουμένας καί

ρηση. Άλλ’ αί'φνης δ ίππος, ζώον συνήθως ησυχον καί ήμερον, δέν θέλει νά

ένισχύσαντες τάς συμμορίας αύτών έπέπεσαν κάθ’ ημών ,μ<ετά.;'τοσαύτης ;έπιτ

βαδίση, λακτίζει, άνορθοΰται καί τέλος ρίπτει χαμαί τόν αναβάτην, όστις

τυχίας, ώστε, την επαύριον, μετηνεγκον εις τόίστρατόπεδόν των μετά τών κε

πεσών θραύει τόν πόδα του. “Ώστε άλθεν ή σειρά μου, και έξεκίνησα μετά

φαλών τών στρατιωτών της προφυλακές και τάς τών ιππέων. Ή λεία ·ητσ
διπλέ καί η φρουρά έν ταϊς προφυλακαϊς. κατέστη πλέον τόσφ επικίνδυνος,· .

του αποσπάσματος, άλλά δέν είχον, τό ομολογώ, διάθεσιν. ... έφρισσον χωρίς

ώστε άμα τις δι.ωρίζε.το έν αύτη δεν άπηρχετο πριν η συντάξη την διαθή

εκατόν είκΟσιν άνδρες ετέρου συντάγματος’χίλια βήματα μακράν της γραμμές

κην του καί διαθέτη τά καθ’ έαυτόν.

του δεξιού κέρατος τοΰ στρατοπέδου άν η θέσις μας’ ό'πισθεν ημών εΐχομεν

.,

Έπηλθεν ό Αύγουστος ό τόσφ άπαισίως προμηνυθεί; -καί ;τά πράγματι
*

•— Καλά, είπεν ό συνταγματάρχης άς έ'λθη ό έπόμενος.

νά τό θέλω. Ήγουμην όγδόηκοντα άνδρών, μεθ’ ών ήνώθησαν μετ’ολίγον

τέλμα καλυπτόμενου ύπό εκτεταμένου καλαμώνος. Σκοπούς δέν εΐ'χομεν προ

του στρατού εύρίσκοντ.ο εις την αύτην κατάστασιν. Έγένοντο μέν τινες μάχαι

ημών, πάντες η'μεθα διατεταγμένοι νά διανυκτερεύσωμεν έφιπποι κρατούντες

άλλ’ η θέσις τών διαμαχομένων έμεινεν η αύτη.

γυμνόν τό ξίφος καί έχοντες τάς 'καραβίνας ετοίμους πρός πϋρ.

Την 12 του μηνάς ειδον εις την σκηνην μου

έπίσκεψίς της αύτη ουδόλως μέ εύχαρίστησε.

την Άθιγγανίδα. ’Αλλ’ η

Μέχρι της μιας μετά τό μεσονύκτιον ώρας άκρα ησυχία. Άλλ’ αί'φνης
.

μέγας ηγέρθη θόρυβος καί φοβεραι κραυγαί ΆΛΛάχ Α.ΙΛαχ

καί
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όκτακοσιοι περίπου Τούρκοι μ,Άς περιεκύκλωσαν. Κατά τήν πρώτην τών Τούρ

όμως έφθασα είς τό τέλμα. Κα'ι κατά πρώτον μέν έχώθην μέχρι τών γονάτων,

κων έφοδον οι 'ίπποι τοΰ πρώτου ζυγού κατεβλήθησαν, κατά δέ την δευτέραν,

προχωρησας δέ είκοσι βήματα εύρέθην κεχωσμένος έν τφ πηλφ μέχρι τής

κατεβληθημεν τελείως. Γενική τότε κα’ι φρικώδης ήρζατο σφαγή καλυπτο-

όσφύος. Άπαυδήσας έστάθην, κα'ι ηκουον τάς κραυγάς τών Τούρκων όίτινες

ρ.ενη υπό της νυκτος και φωτιζόμενη μόνον ύπό τής διακοπτόμενης λάμψεως

συζητοΰντες έ'λεγον—Έΐς γκιαούρης μάς έφυγε,

τών πυροβολισμών. Έπληττόμεθα διά της μαχαίρας και διά τών πιστολίων

Είναι είς τό τέλμα. . ..—Αδύνατον έ'λεγον άλλοι.

και οι στρατιώται μου έπιπτον χωρίς νά γνωρίζωσι τίς είναι ό πλήττων
*

τοσαυτη ην η συγχυσις. . . . ’Εγώ έλαβον οκτώ τραύματα διά τοΰ ξίφους....
Παρα τίνος;

’Αγνοώ τί άπέγεινε,

νά τόν άναζητήσωμεν.—

διότι έπεσα άναίσθητος έκ τοΰ καμάτου καί τής

αιμορραγίας έν τω βορβόρφ.

Ισως και παρα φίλου μάλλον ή παρά έχθροΰ. 'Ο ίππος μου

Δ'

ομοίως προσεβλήθη ύπό σφαίρας κατά την κεφαλήν, έπεσε μετ’ εμού κατά
γης, καί κατεπλακωσε τον δεξιόν μ,ου πόδα, ώστε έκείμην επί της άμμου

αιματοφυρτος χωρίς να δύναμαι νά κινηθώ καί ή σφαγή έξηκολούθει πέ'ριξ
καί άνωθεν μου.

Οί στρατιώται μου άπέκρουον τούς εχθρούς μετ’ άπελπισίας
*
εκαστην στιγμήν ό αριθμός αύτών έμειοϋτο,

*Ότε συνήλθον, ό ήλιος είχε πρό πολλοΰ άνατείλει.... Έσκέφθην ευθύς
την πρόρρησιν τής Άθιγγανίδος, ητις δυστυχώς έπηλήθευσεν. Έμέτρησα τάς

αλλά καθ’

οί δέ Τούρκοι παράφοροι καί

πληγάς μου. Είχον οκτώ καίριας μέν άλλ’ ούχί κα’ι θανάσιμους
*

έπανωφόριόν μου έμετρίασε τών μαχαιρών τάς πληγάς.

τό χονδρόν

Τό αΐμά μου δέν

εμμανεΐς έξηκολούθουν την άποτρόπαιον σφαγήν των. Μετ’ ολίγον ουδέ εις

είχε παύσει έκρέον καί ήμην έξησθενωμένος και αδύνατος. Ήκροάσθην. Ό

Αυστριακός εσωζετο. Οι νικητα'ι κατ’άρχάς έλαβον τούς έναπομ.ένοντας ίπ

έχθρός είχεν ήδη φύγει πρό πολλοΰ. ’Εκ τοϋ πεδίου τής μάχης ούδεμία άν-

πους καί δεσαντες αύτους τούς έξαπέστειλαν είς το στρατόπεδον
*

κατόπιν

Ορωπίνη φωνή ήκούετο. Πάσαι αί κεφαλα'ι τών στρατιωτών μου ήσαν έν τφ

δε ηρξαντο απογυμνοϋντες τούς νεκρούς κα'ι τούς τραυματίας κα'ι άποκόπτοντες

Τουρκικω στρατοπέδφ. Προσεπάθησα νά άποσπασθώ άπό τοϋ δυσώδους πηλοΰ

τας κέφαλας, ας ερριπτον άνά μίαν εντός σάκκων επίτηδες κομισθέντων. Έγώ

είς 8ν ήμην κεχωσμένος κα'ι

τό κατώρθωσα μόλις μετά μίαν ώραν πόνου

ευτυχώς η δυστυχώς έγίνωσκον την Τουρκικήν κα'ι ένόουν τί έ'λεγον. Προέ-

κα'ικόπου, όδηγούς έχων τάίχνη μου, άτινα είχον καταλίπει έμβαίνων. Πάν

τρεπον δε αλληλους νάποπερατώσωσιν δσον οίόν τε τάχιστα τό έργον των

τοτε υπήρξα άτρόμητος, μάλιστα δέ ό σκληρός κατά τών Τούρκων πόλεμος

πριν ή προφθάσνι αύστριακή επικουρία.

μέ. είχε καταστήσει σχεδόν άναίσθητον καί δμως δτε υψών τήν κεφαλήν

-- Πρόκειται περί διακοσιων ταλληρων έ’λεγον, διότι ήσαν διακόσιοι έν
συνόλω. Δεν πρεπει νά χάσωμεν ουδέ μίαν κεφαλήν.
Και λεγοντες ταυτα άπέκοπτον κα'ι μίαν κεφαλήν. Ή σειρά μου έπλη-

άνω τών καλαμώνων τοΰ τέλματος έρριψα τά βλέμματά μου επί τοΰ πεδίου
τής σφαγής έφρικίασα άκουσίως· Προύχώρησα κα'ι προσκόπτων είς τάκεφαλα

πτώματα ήσθανόμην τήν φρίκην μου διπλασιαζομένην καί δέν ήδυνάμην νά

σιαζε και εφρισσον δτε ηκουον πλησιάζοντα τά τέρατα ταϋτα. Είς έξ αύτών

πΐστεύσω δτι μόνος έγώ ήθελον επιζησει · · · · Αμφεβαλλον σχεδόν περί της

διήλθε τοσφ πλησίον μου,ώστε έκράτησα την αναπνοήν μου νά μη μ’ άκούση.

ύπάρξεώς μου ούτω θαυμασίως διασωθεισης.

Δεν με παρετηρησε καί παρήλθεν, αλλά πριν $ άποσυρθή ομ.ως, διά νά μη

Αίφνης έρρηξα κραυγήν - ύπό άπεριγράπτου καταληφθείς τρόμου .. · . Μέ

τυχν; και φανή κατώτερος τών λοιπών, διεπέρασε διά της μαχαίρας του την

είχε συλλάβει τις τόν βραχίονα. Στρέφω καί βλέπω χαλκόχρουν άρναούτην

κοιλίαν του ίππου μου. Τό δυστυχές ζφον πρό πολλοΰ δέν έκινεΓτο, άλλ’άνέ-

επισείοντα τό γιαταγάνι του ,προσβλέποντά με καί μειδιώντα μειδίαμα φρι-

πνεεν ε'τι, μετά την τελευταίαν δέ ταύτην πληγήν έταράχθη βιαίως και

κώδους χαράς.

έξεψυξεν. Ή κίνησις αυτή τοΰ ίππου μου άπηλευθέρωσε τόν πόδα μ.ου. ....

— Έγώ καλά έκατάλαβα έλεγεν, δτι μάς έλειπε μία κεφαλή
*

τό σκό-,

’Ήμην ελεύθερος νά φύγω καί άπεπειράθην. Τό τέλμα ήτο ό'πισθέν μ.ου είκοσι

τος μάς έμπόδιζε νά τήν κόψωμεν χθές . . . . Λοιπόν έγώ θά τήν κόψω σή

κα'ι θά έσωζόμ-ην εάν κατώρθουν νά ριφθώ εις αυτό. Συνήγαγον

μερον.
Καί έξηκολούθει γελών καί παρατηρών.με διά τοΰ βλέμματος έκείνου τοΰ

βήματα,

πασας τας δυνάμεις μου καί βραδέως καί άνευ θορύβου είρπον κυλιόμενος με
ταξύ τών πτωμάτων και πλέων εις τέλμα αίματος. Καθ’ έκάστην στιγμήν

πνεοντος φόνον καί αίμα,, δι’ ού τό αίμοβόρον θηρίον επιβλεπει την λείαν του.

ιστάμην καί ηκροώμην. Μετ’ ολίγον έγένετο σιγή. Άνηγέρθην καί δι’ όραη-

’Ήμην καταβεβλημένος καί δέν ειχον πλέον δύναμιν ή διά παρακλήσεις. ,

τικοΰ πηδήματος έροίφθην άνωθεν τών πτωμάτων ανθρώπων τε καί ίππων.

—- ’Άκουσον, τω λέγω διά φωνής διακοπτόμένης ύπό λυγμών,

γύμνωσε

Αλλ ηπατηθην, διότι οι Ίουρκοι δεν είχον έτι αναχωρήσει. Χείρές τινες έξε-

με, λάβε τό ώρολόγιόν μου, τά χρήματά μου, τήν στολήν μου, άλλα μ.ή με

ταθησαν όπως με συλλάβωσι κα'ι σφαΐραι πιστολίων διήλθον κύκλω μου, άλλ’

φονεύσνις.
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Πάντα τχΰτχ εις έμέ άνηκουσι, μέ είπεν, &Ώ<χ μοί χρειάζεται πρός

τούτοις η κεφαλή
*

; Ε' ■

καί είναι άκριβη, διότι είσαι λοχαγός.: . . αξίζει δυο

·

τάλληρα.

Μετά τινας ημέρας μάς έφθασαν δύο πρόσφυγες χριστιανοί, δύο Σέρβοι λι-

Καί ηρξατο άποκόπτων τά κομβία της στολής μου.

’Ήμήν άοπλος, άνευ ύπερασπίσεως, κα'ι εις την έλαχίστην κίνησίν μΟυ η -

ποτακτησαντες έκ τοΰ τουρκικού στρατού ΐνα διαφύγωσι δεινήν ποινήν. Μό

Αί παοακλησεις

λις εΐδον την άθιγγανίδα την άνεγνώρισαν και διεκηρυξαν δ'τι συχνά ηρχετο

δυνατό νά μοΰ διαπεράσ-ρ τδ σώμα διά της σπάθης του.

λοιπόν ησαν ή μόνη μου ελπίς. "Επεσα πρδ τών ποδών τού, λαμβάνων δ?

νύκτωρ εις τό τουρκικόν στρατόπεδον προδίδουσα τάς κινήσεις .ημών. Την

αυτόν από τοΰ μέσου τοΰ σώματος τον ένηγκαλίσθην μετά ζέσεως.

αποκάλυψιν ταύτην άκούσαντες έξεπλάγημεν, μάς έφάνη μάλιστα Απίθανος.

αίχμαλώτευ-;

— Αδύνατον, ειπεν ό αρχηγός, η γυνή αυτή νά είναι κατάσκοπος. Πολ-

σόν με μόνον, φέρε με ζωντανόν εις τό τουρκικόν στρατόπεδον και θά λάβγις

λάκις άνεθηκαμεν εις αυτήν σπουδαιοτάτας υπηρεσίας καί τάς έξετέλεσε

πολλά καί πλούσια λύτρα.

πάντοτε πιστότατα και ακριβέστατα.

— Έλέησόν με, ανέκραξα
*

η οικογένεια μου είναι πλούσια
*

. — Δεν έ'χω καιρόν νά χάνω, ειπεν ό άρναούτης και διά της άριστεράς

Άλλ’οί πρόσφυγες έπέμενον βεβαωΰντές μεθ’ ορκου δτι πολλάκις $σαν

μέν μέ έλαβεν έκ της κόμης της κεφαλής, έν φ συγχρόνως διά της δεξιάς

παρόντες δτε η γυνή αυτή συνεφώνει μετά τών Αρχηγών τοϋ τουρκικού
στρατού, κα'ι δτι αυχνάκις την ηκουσαν περιγράφουσαν τά σχέδια ημών,

προσεπάθει νά μοΰ γυμνώση τόν τράχηλον καί ηδη άπέσπα την καρφίδα την

άποκαλύπτουσαν τούς σκοπούς μας και συμβουλεύουσαν προσβολάς έναντίον

συγκρατοϋσαν τόν χιτώνά μου.
Αΐ'φνης γισθάνθην εις

ημών. Είχε, προσέθεσαν, καί τουρκικόν διαβατηρίου συνιστάμενον έκ σημείων

την ζώνην του σκληρόν τι πράγμα, δπερ έστενοχώρει τό στηθόςμ.ου. Έτο

τινών κα'ι αριθμών. Ή πίστις ημών έκλονίσθη κα'ι η Αθιγγανίς συνεληφθη.

σιδηροϋν σφυρίον. Καί ό άρναούτης μοί έ'λεγεν"

Τό διαβατηρίου εύρέθη έπ’ αυτής
*
ητο Απόδειξις έναργης. Ή μάντις έδικάσθη

Έγώ έξηκολούθουν κρατών αυτόν ένηγκαλισμένον.

ευθύς κα'ι κατεδικάσθη εις θάνατον.

-— ’Έλα δά μείνε ήσυχος και δεν Θά ύποφέρης πολύ.
Τότε διά βιαίας τινός κινησεως άπέσπασα τό σφυρίον από της ζώνης του
καί ύποχωρησας δύο βήματα τφ κατηνεγκα φοβεράν ,πληγην έν τφ μέσω τοϋ
*
μετώπου

εκείνος έκλονίσθη, έγώ έπανέλαβον Την πληγην καί έ'πεσε-νεκρός.

Πολύς λόγος έγένετο έν τφ ,στρατοπέδφ έκ τούτου.

Αί προρρήσεις τ·ης

μάντιδος ηρχοντο εις τόν νοϋν πάντων, έκαστος δ’έπεθύμει δ'πως πριν η θα

νατωθώ δώση την λύσιν τών προρρητικών αύτ-ης αινιγμάτων.

Άφνιρημένος καί καταβεβλημένος υπό τών συγκινήσεων τούτων έσυρόμην

Έγώ αυτός μετέβην κα'ι την ηρώτησα περί της παραδόξου προρρησεως,.

πρός τάς έμπροσθοφυλακάς ημών, ών έβλεπον τά όπλα λάμποντα εις τόν

ην μο'ι έκαμε και μοί έξηγησε τά πάντα.
— Διπλήν έκαμνον κατασκοπείαν, μ.οί είπε, καί ουτω διπλά έκέρδάινον.,,

ήλων καί έ'φθασα
φάσμα.

εις τό στρατόπεδον.

Πάντες έ'φευγον βλέποντές με. ώς

Την αυτήν νύκτα κατελήφθην ύπό δεινού πυρετοϋ, παρελάρουν καί

διό καί δικαίως τιμωρούμαι. Οί αρχηγοί μοί ένεπιστεύοντο τά σπουδαιότατα,
οί στρατιώται έρχόμενοι νά μέ συμβουλευθώσι μοί άπεκάλυπτον άλλα. . .

μετηνέχθην εις τό Νοσοκομείου.
Μετά έξ εβδομάδας ειχον θεραπευθη έκ τοϋ πυρετού κα'ι τών τραυμάτων

Έκτος δέ τούτου ευτυχείς τινες συμπτώσεις συνεπληρουν τά λοιπά. Ιδού

μου καί έπανηλθον εις τό στρατόπεδον. Πρώτη πάντων μέ έπεσκέφθη η

η. τέχνη μου.,
— Τούτο βεβαίως δέν ειχον Ανάγκην νά τό μάθω, διότι πάντοτε έπί-.

άθιγγανίς, ητις έκτελούσα τό ςοίχημα μο'ι έ'φερε τόν συμφωνηθέντα- έκλεκτόν

στευον δτι εις τάς προφητείας σας ή απάτη είναι τό πάν, η δέ τύχη μηδέν.

"

οίνον.

— Αι λοιπόν βλέπεις, μαΰρε Βοημικέ κόραξ δτι έκέρδησα, εΐπον εις την

Άθιγγανίδα, έκείνη δ’άπεκρίθη
*

■

-

’Αλλά περί τ·ης προφητείας σου ητις άνεφέρετο εις εμέ. ...
■—Τδού η ιστορία της
*

ηθελον νά κατορθωθώ έπιτυχία. τις μεγάλη διά

— 'Η μοίρα διέλυσεν δ',τι ό ουρανός είχε μ’ Αναγγείλει.

νά αποκτήσω φημην καί έξέλεξα υμάς. Προσδιώρισα κατά τύχην την Απαι-

Δεν έτόλμησα νά τη αντείπω, διότι ό οφθαλμός τις, ηκτινοβολει και έφαίά

σίαν ημέραν.

νέτο θριαμβεύσασα καίτοι ηττηθεΐσα.

Κατά την Ανοησίαν μου είχε προεί-

πει ίκανάς προφητείας, αϊτινες έξετελέσθησαν Ακριβώς
*
μαζε και η μάντις Απέκτησε μέγιστον κύρος.

άπας ό στρατός έθαύ-

— Ναι, την 20 Αύγούστου.
— Καί δταν έπλησίασε,. μετέβην εις τό στρατόπεδον τών Τούρκων καί
παρώτρυνα αύτούς νά έπιχειρησωσιν έ'φοδον. Έγνώριζον ηδη δτι τό σύνταγμά

σας έ'μελλεν εκείνην την νύκτα νά υπερασπισθώ τάς προφυλακώς. ■

’Αλλά δύο αξιωματικοί προηγούντο έμού.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
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— Τό έγνώριζον και τοϋτο. Έπίρα καλά τά μέτρα μου. Εις τόν ένα έπώλησα όξυνόν οίνον, καί άφ’ ού τον έπιεν έπεσεν έν τφ Αμα Αρρωστος.
— Άλλ’ό δεύτερος, ου τίνος ό ίππος έκάμ.φθη,καί δστις έθραυσε τό
γόνυ του;
— Ένώ προητοιμάζετο πρός Αναχώρησιν τόν έπλησίασα, προσεφέρθην νά
κρατήσω τόν ίππον του καί χωρίς νά το έννοηση έχωσα είς τούς ρώθωνάς
τοΰ άτυχους ζώου τεμάχιον άνημμένης υσκας.
■—Ένόησα. Αρκεί. Ουτω πως προλέγει τις εύκόλως την μοίραν.

ρέθησαν ικανά λείψανα αρχαίου τείχους καί τινα Αθηναϊκά τετράδραχμα
της πρό τοϋ Περικλέους εποχής έκ τών κοινοτάτων.
— Κατασκευαζομένης όδοϋ έν Χαλκίδι Από τοϋ παρά την Άρέθουσαν
στρατοπέδου είς την πόλιν άνευρέθη παρά τόν Βέη-Βαχτσέ θεμέλιον Αρχαίου
τείχους’ έκεϊ που άλλοτε εΐχεν Ανευρεθη μουσαϊκόν σωζόμενον έτι.
—— Ό γνωστός ώς επιτετραμμένος την έποπτείαν τών έν Όλυμπίιρ άνασκαφών γερμανός διδάκτωρ Hirschfeld ητο εσχάτως έν ’Αγγλία, ένθα έμελέτησε τάς έν Αονδίνφ καί Όξωνίω έλληνικάς άρχαιότητας. Παρασκευάζει
δέ σύγγραμμα περί της έν Μικρ$ Άσία καί Έλλάδι Αρχαιολογικής του
αποστολής.
.
— Ό διδάκτωρ κ. Γουστάβος Καϊρτε (Koerte) άφίκετο ώς έκτακτος εταί
ρος τοϋ ενταύθα Γερμανικού αρχαιολογικού ινστιτούτου. Τακτικοί δέ εταίροι
άφιχθησόμενοι προσεχώς έσονται οί κκ. Μιλχαϊφερ, de Rohden, Loschke καί
Furtwangler. Αί συνεδριάσεις τοϋ ινστιτούτου Αρχονται την πέμπτην
Δε
κεμβρίου έπέτειον εορτήν τών γενεθλίων τοΰ Αρχαιολόγου Βίγκελμαν.
— Εταίροι της Γαλλικής σχολής κατά τό τρέχον έτος έσονται οί κκ. Θω
μάς ‘Ομμόλ, ’Ιούλιος Μάρτα καί Παΰλος Γιράρδ έκ τών περυσινών, νέοι δέ
προσηλθον οί κκ. Beaudouin καί HaussouIIier καί ό άρχιτέκτων ζ. Loviot ώς
έκτακτος εταίρος.’Επειδή δέ τοϋ λοιπού οί εταίροι της σχολής Αθηνών θά
διατρίβωσι τρεις μόνον μόνον μίνας έν’Ιταλίγ καί ούχί έτος ώς προτερον, καί
ληγοντος τοϋ Δεκεμβρίου άφικνεϊται καί νέος εταίρος ό κ. Pottier. Ό διευ
θυντής της σχολής κ. Δουμών άφικνεϊται έντός δεκαπενθημέρου, τότε δέ θά
έπαναληφθώσι καί αί συνεδριάσεις τοϋ 'Ινστιτούτου της 'ΕΛΛ. ΆΛΛηΛογράφίας τοϋ έν τη Γαλλική σχολή.
—- Τό γ' τεύχος τοΰ β' έ'τους τοΰ περιοδικού της Γερμανικές σχολής έξε-
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Τ·2ί 12 ληξαντος μηνδς έπανεληφθησαν έν Μυκηναις δαπάν-ρ της ’Αρχαιο
λογικής ‘Εταιρίας αί άνκσκαφαί υπό την έποπτείαν τοϋ εφόρου των Αρχαιο
τήτων κ. Π. Σταματάκη. Έν τφ λιθίνω κυκλοτερεΐ περιβόλφ επί της άκροπόλεως τών Μυκηνών καί παρά την είσοδον αυτής, άνεκαλύφθη τάφος αρ
χαίος όμοιος πρός τούς πέρυσιν άνακαλυφθέντας, κείμενος πρός βορρΑν τοϋ
πρώτου Ανασκαφέντος. Έν αύτώ δ’ εύρέθησαν τά έξις κατά την άποσταλεϊσαν σηριείωσιν τοϋ κ. Π. Σταριατάζη. 1) Φιάλη χρυσή μόνωτος. 2) Δυο
χρυσά κοσμήματα περικνημίδος. 3) Τέσσαρα χρυσοί κοσμήματα, άποτελοΰντα όρμον. 4) Τριάκοντα ήλοι χρυσοί, άνηκοντες είς τελαμώνα. 5) Τρία ξίφη
χαλζα. 6) Έν κομβίον λαβής ξίφους αλαβάστρινου. 7) “Ένδεκα ξιφίδια χαλκα, ών δύο έχουσι τάς λαβάς κεκοσμημένας δι’ ήλων χαλκών έπικεχρυσωμένων. 8) Τέσσαρες χαλκαϊ λόγχαι δοράτων. 9) ’Αγγεία χαλκά ολίγα συντε
τριμμένα. 10) ’Αγγεία πήλινα πλεϊστα συντετριμμένα, ών έν έξηχθη σώον.
*0 τάφος εμπεριείχε δύο νεκρούς κεκαυμένους. Τά κρανία αυτών έξηχθησαν
εις τεμάχια, τά όποια δύνανται συγκολλώμενα νάποτελεσθώσιν Οί δύο νε
κροί εύρεθησαν τεθαμμένοι βλέποντες πρός άνατολάς, ένω ό πέρυσιν ύπό τοϋ
κ. Σλημαν εΰρεθε'ις έβλεπε πρός δυσμάς. At άνασζαφαι έξακολουθοΰσιν εντός
καί έκτος τοϋ περιβόλου τών τάφων.
—-Γενομένης πρότινος σκαφίς έν τγ όπισθεν της Σιναίας Άκαδημείας
πλατείς τη έπ'ι της όδοΰ Άκαδημείας πρός κατασκευήν κήπου άνευρέθησαν
λείψανα Αρχαίου υδραγωγείου.
— Έν Πειραιεϊ επί της όδοϋ Όμηρου πλησίον της οίκίας τοϋ δημάρχου
κ. Τρ. Μουτσοπούλου γενομένης πρό τίνος σκαφης. πρός ένθεσιν θεμελίων Ανευ-
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δόθη περιέχον την έξίς ύλην:
Κα,ϊΛερ. ’Αττικά ψηφίσματα τοΰ α' ήμίσεος της δ' έκατονταετηρίδος. Β'.
. Φον Λούν. ’Αναθηματικά Ανάγλυφα είς ’Ασκληπιόν καί Ύγιείαν.
II. Rohl. Έπιγραφαι έκ Μήλου καί 'Ρόδου.
ΚαΐΛερ. Ή νοτία κλιτύς της άκροπόλεως ’Αθηνών κατά τάς άνασκαφάς
της Αρχαιολογικής εταιρίας. Δ', *7'.
ΜιΛχαϊιρερ. Αί έν Σπάτα άνασζαφαί.
ΚαΐΛερ. Τρεις o'pot ύποθηζών έκ Σπάτα.
Σπ. Π. Λάρ,χρου. Περί του έν Κορίνθφ Αμφιθεάτρου.
Άνάλεκτα.
— Τό όγδοον τεϋχος τοΰ όε.Ιτίου της εΙΛηνιχης άΛΛηΛογραφΐας τδ καί
τελευταίου τοϋ Α' τόμου έζδοθησόμενον κατ’ αύτάς περιέχει την έξης ύλην:
Duchesne καί Οο11ί§ηοη.”Εκθεσις περί Αρχαιολογικού ταξειδίου είς Μιζράν

Ασίαν.
Νεοούτσου.

Ό έν Άλεξανδρείικ ίστάμενος οβελίσκος.
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ΊονΛΙου Μάρτα. Έπιγραφαι έκ Σπάρτης.,
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> φανός Στράϊτ.καί ’Αναστάσιος Βυζάντιος, Αντεπιστέλλοντα δέ οί κκ. Θεο

'

ί

Φουκάρ. ’Απόσπασμα ’Αθηναϊκού ψηφίσματος.

δωρος Marzials έν Αονδίνω καί Γεώργιος

Α. Άλεξανδρόπουλος έν Σπαρτν)

.καί επίτιμον δ κ-. Π, Βουγιούκας. Μετετέθη δ’ άπό της τάξεως τών τακτικών

Βαγέ. Χριστιανικά! έπιγραφα'ι Άττικ'ης.

παρέδρων μελών είς τά τακτικά ενεργά δ κ. Κωνστ. X. Βάμβας.

Γενικός πίναξ τοϋ έτους 1877.
— Τά μέλη της Ούγγρικί|ς Ιστορικής Εταιρίας άνεκάλυψαν

έν τνί. βι
*

βλιοθηκη τοϋ κόμιτος Erdody έν Freistadt, τέσσαρα Αρχαία έργα τουρκικά
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περιέχοντα έμμετρον ιστορίαν των αρχηγετών τοΰ, τουρκικού έθνους. ’Αποδί
δεται δ’ εις τούς τόμους τούτους ηλικία τεσσάρων αιώνων. -

>

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ. Κατά την έπανάληψιν τών ένεκα τοϋ θέρους
διακοπεισών συνεδριάσεων της ’Αγγλικής βασιλικές γεωγραφικής 'Εταιρίας δ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

πρόεδρος αυτής σίρ 'Ρούθφορδ ’Άλκοκ ώμίλησε περί τών τελευταίων έν ’Α
φρική γενομένων Ανακαλύψεων. 'Ο Στάνλεϋ ειπεν, έπεράτωσεν ευτυχώς τό

κοπιώδες ταξείδιόν του αναμέσον της ’Αφρικής. Τό ταξείδιόν
Τόν ληξαντα μήνα δύο συνεκροτηθησαν τακτικά! συνεδριάσεις καί τέσ-

σάρες Ανεγνώσθησαν διατριβαί.

ανακάλυψις τοϋ δρόμου τοΰ ποταμοΰ Κόγκου
φικά γεγονότα

της εποχής. Διότι

ό

είναι

τοΰτο καί ή

τά μέέγιστα

γεωγρα

ποταμός Κόγκος έκβάλλων είς τόν

Τοϋ κ. Α. Αασκαράτου επιτίμου έν Κεφαλληνία μέλους,δοχίμιον ποιητικής.

Ατλαντικόν θά διευκολύντ) τό έμπόριόν καί θά ανοίξγι νέαν δδόν εις την αγόραν

Τοΰ κ. ’Ιγνατίου Μοσχάκη τακτικού ένεργοΰ μέλους, γιε Ιετη περί τοΰ

τών προϊόντων τών τροπικών και την Ανταλλαγήν αύτών μετά τών προϊόντων

πρώτου ανθρώπου και της αρχής αύτοΰ.

Τοΰ κ. Θεοδώρου Φλογα'ίτου τακτικού παρέδρου μέλους, περί υπνοβασίας

λείας. ’Εκείνο οπερ ελλείπει είναι αί μεγάλαι όδοι, οί σιδηρόδρομοι καί οί

και ΰπνοίογίας,

Τοΰ κ. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου τακτικοΰ ένεργοΰ μέλουςπερί ΜιχαήΛ
’Ακομινάτου καί τής άΛώσεως τών ’Αθηνών ύπδ των Φράγκων.

Άποφάσει τοΰ Συλλόγου Ηρξαντο τη 27 Νοεμβρίου δημόσια μαθήματα.
Κατά τό έκδοθέν πρόγραμμα παραδίδουσιν ό κ. ’Ιγνάτιος Μοσχάκης ϊριιηνιίαν
των ιερών Γράγιων κατ’ εκλογήν, ό κ. Θεόδ. Φλογαΐτης συνταγματικόν δίκαιον,ό κ. Τιμολέων’Αργυρόπουλος άρχάς φυσικών επιστήμων,ό κ.’Αναστάσιος
Στούπης φυσικόν δίκαιον, δ κ. Ίω. X. Βάμβας υγιεινήν,

τοΰ πολιτισμοΰ. Οίίτω δέ τρία τινά επιτυγχάνονται, νίτοι ό εκπολιτισμός της
’Αφρικανικές φυλής, η Ανάπτυξις τοΰ εμπορίου και η κατάργησις της δου

δ κ. ’Αριστείδης\

τηλέγραφοι, τοΰτο δμως είναι ζητημα χρημάτων μόνον, από τών μεγάλων
δέ θαλασσίων ανακαλύψεων τοΰ ΙΕ' αϊώνος δΓ ών άνεφχθη η δδός τών ’Ιν
διών, της Κίνας κα'ι τοΰ Νέου κόσμου μεγαλητερον εκκλησιαστικόν κατόρ

θωμα τούτου δέν έγένετο.

* *
ΤΕΧΝΑΙ και ΕΙΠΣΤΗΜΑΙ. Οί ημέτεροϊ άναγνωσται ενθυμούνται τά περί
λαλοΰντος τηλεγράφου γραφέντα έν σελ. 453. Ό λαλών ούτος τηλέγραφος

Ρ. 'Ι'αγκαβης γεωγραφίαν και δ κ. Σπυρ. Π. Λάμπρος" ε,Ι.Ιηνικήν ιστορίαν.

τη^έφωνον όνομασθείς ένηργησεν εσχάτως έπιτυχώς μεταξύ Γαλλίας καί

Και τά μέν άλλα μαθήματα διδάσκονται την εσπέραν Από ώρας 7—8 πλην

’Αγγλίας. Δύο Ακουστικά κέρατα συνδεόγενα δι’ ηλεκτρικού σύρματος έτο-

της Παρασκευής ώρισμένης διά τά Αναγνώσματα, τό δέ μάθημ.α της ερμη

ποθετηθησαν τό μέν έν Σα'ιν - Μαργαρέτ επί της αγγλικές ακτής πλησίον

νείας των ιερών Γραφών κατά Κυριακήν ώρ<γ 1 '/j-—2

τοΰ Λούβρου καί έν Σαγκάττ πλησίον τοΰ Καλα'ι έπ'ι της Γαλλικές- Λόγοι

'Η κ. Μαρία Γεραλοπούλου προσηνεγκε τγί έν Άθηναις σχολτΓ τών’Απόρων

Παίδων δρ. 560, άνεγράφη δέ έν τώ καταλόγφ τών δωρητών.
Άποφάσει τοΰ Συλλόγου συνέστη ειδική επιτροπή έκ τών κκ. Άρ. Ρ.'Ραγ-

άντηλλάγησαν ούτω μεταξύ τών δύο Ακτών, τά δέ Αποτελέσματα εύηρέστησαν κατά πάντα τούς έπιθεωρητάς τών τηλεγραφικών γραφείων Καλαι

καβη, Μ. Κατσίμπαλη καί Ν. Δεικτάκη δπως προβη εις την αγοράν οικίας

και Λούβρου.
— ’Εν ταΐς ίκθόσεσι τής γερμανικής χημικής εταιρίας τοϋ ΒεροΛίνου

διά την σχολήν τών ’Απόρων Παίδων και τόν Σύλλογον.

έδημ,οσιεύθη βραχεία,άλλ’ Αξία λόγου διατριβή, τοΰ ημετέρου κ. Εμμανουήλ

Προτάσει ικανών μελών απεφασίσθη όπως τά μέλη τοΰ Συλλόγου κατά

Κυριακήν προσέρχωνται κα'ι άσκώνται εις τό ’Εθνικόν Σκοπευτηριον. ,

Δραγούμη έπιγραφομένη/Ζρώγειροζ· σημείωσις περί μεθόδου τίνος πρός καταμέτρησιν τής θερμοκρασίας. Ή νέα δέ αυτή μέθοδος ην προτείνει δ κ. Δρα-

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά ενεργά μέν οί κκ.’Αντώνιος Πεταλας, Γεώργιος

γούμης πρός άκριβεστέραν καί ταχυτέραν καταμέτρησιν τές θερμοκρασίας

Άναγνωστόπουλος καί Νεοκλης Καζάζης’ τακτικά πάρεδρα δέ οί κκ. Στέ-

σώματός τίνος, οιον ύγροΰ συνίσταται είς την σύγχρονον χρ'ίσιν δύο θερμό-
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μέτρων, ών τδ μεν νά έ'χφ θερμοκρασίαν υψηλοτέραν^ τδ δέ κατωτέραν τίίςί
εις μέτρησιν προκεψ.ένης. ’Εκθέτει δ’έπειτα προχείρους τινάς λεπτομέρειας I

1
μάτων καί την περαιτέρω θεωρητικήν άνάπτυξιν τοΰ αντικειμένου.
I
— Ή κεντρική επιτροπή τοϋ έν Γαλλί^ εντομολογικού και μελισσοτρο-1

περί της μεθόδου του καί ύπισχνεΐται την έπχνάληψιν καί άλλων πείρα-

φικοϋ συλλόγου παρασκευάζει έν τφ πεδίφ τοΰ ’Άρεως έν Παρισίοις περίεργον Λ
περίπτερον έν ω θά έκτεθη τφ 1878 πληρης συλλογή πάντων των άναφε- I

ρομένων εις την ανατροφήν των ωφελίμων εντόμων καί ιδίως τών μελισσών 1
καί τών προφυλακτικών μέσων παντός είδους, κατά τών βλαπτικών έντόμων. I

Τδ περίπτερον τοΰτο, μετά την παγκόσμιον έ'κθεσιν τοϋ 1878 θά μείνη ώς |

διαρκής έκθεσις τοιούτου εί'δους άντικειμένων καί θά χρησιμεύει εις δημόσια |
μαθήματα περί τ^ς μελισσοτροφίας καί τ·ης εντομολογίας.

1

—· Κατά την έν Παρισίοις έ'κθεσιν τοϋ 1878 γενησεται διεθνές βοτανικόν 1

συνέδριου οδ αί συνεδριάσεις άρχονται τη 4] 1 6 Αύγουστου 1878.,
■* *
’

1
I

*

; 'J

, αΠΟΓΡΑΦΙΚΑ. —Τά λεωφορεία έν Παρισίοις κατά τό 1876 6ντά 649 1
έν συνόλφ διέτρεξαν έκάστην ημέραν 59743 χιλιόμετρα καί τό έ'τος 21, !
167,111 χιλ. ύπολογιζομένου

χιλιομέτρων

νέρχεται

ό'τι

έκαστον λεωφορείου διέτρεξεν οδόν 91

καθ’ έκάστην. Ό άριθμός

εις 306,762

τών μετενέχθέντων επιβατών

τήν ημέραν καί

έπιβάτης έπληρωνε κατά μέσον όρον

ά-

1 1 1,250,663 τό έ'τος. "Εκαστος

18 λεπτά.

Τροχιοδρόμων

η αμε

ρικανικών σιδηροδρόμων γραμμαί η, σαν 39 διατρέξασαι 3588 χμ. την ημέραν

νΐ 1,309,620 τό έ'τος. μετηνεγκον δ’ έπιβάτας 12,631,660. ”Αν προσθέσωμεν εις τούς αριθμούς τούτους τούς διά τών αμαξών, ιδιωτικών λεωφορείων,

σιδηροδρόμων τοΰ γύρου (banlieue), ατμόπλοιων έπί τοΰ Σηκουάνα μετενεχθέντας έπιβάτας έ'χομεν έν συνόλφ 250,000,000.
—- Έν τ·ρ τελευταία συνεδριάσει τνίς έν Παρισίοις ιατρικής ’Λκαόημ,ίας

ό D. Lunier, έπιθεωρητης τών φυλακών, ύπέβαλεν έ'κθεσιν καθ’ην—ή Γαλπρό δέκα ετών πίνει ένιαυσίως 500 έκατομ. λίτρων οίνον, άναλογοϋσι δέ

120 λίτραι έπί έκάστου ανθρώπου.-—Γενικώς χρησις γίνεται τοΰ οί'νου μόνον

έν 72 έπαρχίαις, καί μεταξύ τούτων είναι 15, έν οΐς μόνον 38—80 λίτραι

άναλογοϋσι έπί έκάστου.—Τοΰ ζύθου η χρησις ηύ'ζησεν έπαισθητώς. Έν έ'τει

1829 άνελόγουν 8

λίτραι έπί ενός κατοίκου, σήμερον η ποσότης έφθασεν

εις 22 λίτρας. Ζΰθον κατά τό γεΰμα μεταχειρίζονται μόνον αί συνορεύουσαι
τφ Βελγίφ έπαρχίαι, έντεΰθεν δέ άναλογοϋσι 75—200 λίτραι έπί έκαστου
προσώπου. 'Ρακην πίνουσιν έν ταΐς έπαρχίαις ό'που δέν ύπάρχει οίνος
*

άξων

δέ σημειώσεως ό'τι έν έπαρχίαις ών κύριον προϊόν η ράκη, ούδόλως γίνεται

χρησις αύτ·ης. Δι’ άριθμών δεικνύεται δ'τι ό'που πλείων χρησις οινοπνευμάτων,

έκεϊ καί πλείονες έγκληματίαι καί φρενοβλαβείς.
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