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«Φοβηθησονταί με άκούσαντες τύραννοι φρικτοί,
«εν πλήΟει φανοϋμαι αγαθός, καί έν πολεμώ
«άνόρεΐος».
(Σοφία Σολομ. κεφαλ. ηΓ στίχ. ιε').
“Όταν 6 άνημερος Θάνατος έπιθέσγι την σφραγίδα αύτοϋ είς πολύτιμόν τινα
δπαρξιν έζ εκείνων, ών ό βίος τυγχάνει δόξα τε όμοΰ και έλπ'ις της πατρί

δας, η συναίσθησις της κοινές συμφοράς συγκαλύπτει μέν έκδηλουμένη τών
προσφιλών οικείων τόν όζύν θρήνον, μεθίστησι δέ ούχί μόνον τών πολλών,άλλα

καί τών ευσταθέστατων ετι ψυχών τούς λογισμούς είς άρρητον αμηχανίαν. -

Νωπή είναι ακόμη η πληγη, ην πρό ολίγων μόλις ημερών η'νοιξεν ή τε-:
λευτη τοϋ μεγίστου της Γαλλίας πολίτου είς την καρδίαν τών χρηστών βύ

νης τέκνων, καί ιδού άνηκεστότερον εκείνου πάθημα ένέσκηψενέπίτην ήμετέραν πατρίδα, άπορφανιζομένην έν τφ προσώπφ τοϋ Κωνσταντίνου Κανάρη

του πρώτου αύτης ηρωος καί τοΰ μεγίστου επίσης πολίτου.

Είς τά άρτιγενί) πρό πάντων έθνη τίίς πολεμικές και τνίς πολίτικης άρε-

τ·ης η ένωσις είναι πολυτιμότατου άλλα και σπανιώτατον άμα τοϋ 'Υψίστου
δώρημα. Δεν εννοώ τούς άπό τών στρατιωτικών κατορθωμάτων έπι την άκρόπολιν τηςΓ πολιτείας έπιπηδώντας
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ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ή'νΟίξε διά τόν νεαρόν ναύτην στάδιον, αί έπί του οποίου πράξεις έμελλον νά

ωφελείς’ άλλ’ εννοώ τούς άληθώς μεγάλους εκείνους άνδρας, οΐτινες άρι-

στεύσαντες έν τοϊς πολέμοις ηύξησαν τήν άπ’αύτών δόξαν καί διά τής τψ,ής

.τοΰ πολιτικοΰ αυτών βίου, ύποστάντες τής πολιτικής εξουσίας την διαχείρζσιν ώς λειτούργημα έπιβαλλόμενον αύτοϊς υπό της πατρίδος, καί προθυμη-

θέντες ν’ άποδώσωσι την ίεράν αύτής παρακαθήκην, άμα παρελθούσης τής

μεγάλης ανάγκης, ήτις ύπηγόρευσεν είς τό έθνος νά καλέσρ αύτούς έπί την

αρχήν.
Έν τοϊς νεωτέροις έθνεσιν αί Ήνωμέναι

’Αμέσως μετά τήν έπιτυχή έπί τόν κόλπον τών ΙΙκτρών έκστρατείαν τοϋ

ελληνικού στόλου,

είς ήν είχε παρακολουθήσει τόν ναύαρχον τής πατρίδος

του ’Αποστολήν, έπελάβετο τοΰ πρώτου καί λαμπροτάτου τών κατορθωμά

των αύτοΰ, τής πυρπολήσεως τής τουρκικής ναυαρχίδος παρά τήν Χίον.
Είσπλεύσας είς τό στενόν έδίσταζεν έν τή άδηλίορ τής νυκτός ποιον έκ

τών έχθρικών πλοίων ήτο ή ναυαρχίς, ΐνα παραδώσν) αύτό ολοκαύτωμα είς
της Βορείου ’Αμερικής Πολιτεία!

είναι τών τοιούτων μεγάλων άνδρών ή προνομιούχος πατρίς. Ή εύ'νοια τοΰ *
Γ-

ψίστου έπροίκισε καί την νεωτέραν Ελλάδα μέ την εύκλειαν τού Κανάρη,
οϋτίνος καί τά πολεμικά έργα καί η πολίτικη αύταπάρνησις είσίν ένάμιλλα
πρός την διπλήν δόξαν τοΰ μεγάλου ίδρυτου της άμερικανικής έλευθερίας.
Έν τήσυγχρόνφ ιστορία; τοΰ έθνους ήμών ‘ό Κανάρης ούτε προκατόχους
έχει, ούτε διαδόχους άφίνει έν τφ συνδυασμώτής πολεμικής καί τνίς πολίτικης

αρετής. Είθε νά λάβ-ρ ποτέ έν τφ μέλλοντι άξίους τούς μιμητάς τών με
γάλων πράξεων καί της πολίτικης αύτοΰ προαιρέσεως, διότι αληθώς τό έθνος

ημών μεγίστην έχει την άνάγκην τής διπλ·ης εκείνης δυνάμεως, ΐνα δι’ αυ

τής ίδρυθή πραγμάτων τάξις αξία τοΰ μέλλοντος της πατρίδος καί της νεα

ρής ημών βασιλείας,
'ϊπακούσας είς την πρόσκλησιν της σεπτής τοΰ ναυάρχου χήρας καί τών
άγαπητών τέκνων, άνέλαβον νά προσφωνήσω τόν τάφον αύτοΰ. Συναισθανό

μενος τό άνεπαρκές τών δυνάμεων μου ήθελον έκκλίνει την τιμιωτάτην εν
τολήν, αν απαραίτητον εύσεβείας καθήκον πρός τόν εκδικητήν τών θυμάτων

τής Χίου, καί τοΰ άνοσίου φόνου τοΰ πάππου καί τοΰ πατρός, δέν μοί επέ

βαλλε την έκτέλεσιν αύτής.
Έγεννηθη τών θαλασσών ή ή'ρως κατά Μάρτιον

μήνα τοΰ 1793 έτους

έν τή ιστορική τών Ψαρών νήσφ έκ πατρός Μιχαήλ καί μητρός Μαρίας. 'Ο
πατήρ ήτο έκ τών εγκρίτων της νήσου άποδειχθείς πολλάκις καί δημογέρων.
Ό πρόωρος τοΰ πατρός καί της μητρός θάνατος ήνάγζάσε

τόν Κανάρην νά

έπιδοθή έκ τής παιδικής έτι ηλικίας είς τό ναυτικόν στάδιον, ΐνα διά τής

εργασίας και καρτερίας, αύτοΰ δαμάσγι τών βιωτικών περιστάσεων την δυσ
μένειαν. Τρεις πρό τοΰ Θανάτου αυτής ημέρας ώνειρεύθη ή μήτηρ ό'τί παρά
την θύραν ωραίου , τινός κήπου

διαιωνίσωσιν έν τοϊς άνθρώποις τό θεσπέσιον αύτοΰ όνομα.

τρεις έφύλασσον λεοντες κατάσπαράσσοντες

πάντας, όσοι νά είσέλθωσιν έτόλμων, άλλ’ ό υιός αυτής Κωνσταντής προ
βαίνει εύτόλμως καί τούς τρεις φοβερούς φύλακας έπί κεφαλής πατήσας εισ

έρχεται άβλαβης είς τόν κήπον. Έν τφ θνήσκειν διηγείται ή μήτηρ τό ό'νει-'

ρον πρός τόν πρεσβύτερον υιόν Γεώργιον καί συνιστίρ αύτφ τόν μικρόν Κων-

σταντήν ώς παϊδα, ό'στις μέγας έμελλε ν’ άποβή άνηρ.
Έκραγείσης τής έπαναστάσεως ή εύτολμία καί ή κοσμιότης αύτοΰ, ώς
καί τών συγγενών ή προθυμία τόν άπέδειξαν πλοίαρχον πυρπολικού. Ούτως

τάς φλόγας. Αίφνης μετέωρόν τι ώσεί άερόλιθος άναφλεχθέν καί διανΰσαν
τήν πορείαν αύτοΰ έσβέσθη άνωθεν τοΰ ίστοΰ

τής τουρκικής ναυαρχίδος.

«Είς τό άστέρι παιδιά»., άνέκραξεν αμέσως ό Κανάρης, «εις τό άστέρι» άντεφώνησαν οι έπίλεκτοι τής θαλάσσης

καί τοϋ πυρός άνδρες, οί λεοντόθυμοι

τοΰ πυρπολικού ναΰται. Τό ύποδειχθέν ύπό τοΰ άστέρος πλοΐον ήτο αληθώς
ή ναυαρχίς. "Αμα πλησιάσαντες είδον τήν φωταψίαν καί διέκριναν έξ αύτής
τήν ναυαρχικήν σημαίαν έν τφ μέσφ τοΰ ίστοΰ. Ό τουρκικός στόλος διπλήν

έπανηγυριζεν εορτήν, τήν έξόντωσιν καί τήν σφαγήν τής Χίου, καί τό Μπαϊ
ράμι. Ό Κανάρης προσκολλήσας τό πυρπολικόν είς τήν ναυαρχίδα άνεφώ-

νησε, «Νά, Καραλή, καί ελληνικήν φωταψίαν». Τό πΰρ άψάμενον τοΰ πλοίου
έπενεμηθη τό σκάφος

αύτοΰ και έφθασεν είς τήν πυριτιδαποθήκην’ άνα-

φλεχθείσης δέ καί αύτής έτάφη είς τον βυθόν τής θαλάσσης τό πλοΐον, τά

πτώματα τών εχθρών έξεσφενδονίσθησαν είς πόίσαν διεύθυνσιν, κατεσείσθη

δέ ή θάλασσα καί ό βρυχηθμός αύτής ήκούσθη μέχρι τών Ψαρών,

καθ’ ήν

άκριβώς στιγμήν τοϋ Κανάρη ή σύζυγος έγέννα τόν δευτερότοκον τοΰ ναυάρ
χου υιόν, τον παρόντα άντιπλοίαρχον καί βουλευτήν τών Νέων Ψαρών. Τό
τελεσφόρον άνδραγάθημα έξεδίκησε τήν συμφοράν τής Χίου, διεσκόρπισε τόν

στόλον τοΰ έχθροϋ, καί ένέπλησεν οδύνης καί τρόμου τόν τύραννον τής Ελ

λάδος είς τούς κευθμώνας τών ανακτόρων αύτοΰ’ «φοβηθήσονταί με άκούσαντες τύραννοι φριχτοί, έν πλήθει φανοΰμαι αγαθός, καί έν πολέμφ ανδρείος».

Μετ’ ολίγον άγγελθέντος

τή Βουλή τών Ψαρών, ό'τι πρόκειται

νά έκπλεύστ) είς τό Αίγαϊον ό έχθρός, ό Κανάρης έξήλθε
είς τόν Ελλήσποντον, διαπορθμεύσας τολμηρώς

εαυτόν

καί πάλιν

πρός κατόπτευσιν
διά τών

φοβερών

αύτοΰ φρουρίων. Μή άπαντήσας ίχνη τοΰ έχθροΰ έπέστρεψεν, άλλά μετ’ όλί-

γας ημέρας έπεφάνη ό τουρκικός στόλος άγκυροβολήσας είς Τένεδον καί περιμένων έκεϊ τόν ναύαρχόν του έκ Κωνσταντινουπόλεως, ΐνα έπιπέση κατά
τών ελληνικών νήσων καί χωρών. Καί ιδού έτοιμος πάλιν ό Κανάρης

φέρων

μέ τό πυρπολικόν τόν θάνατον καί τόν τρόμον είς τούς έχθρούς. Πυρπολήσας

νέον οθωμανικόν δίκροτον κατεπτόησε τόν στόλον καί ήνάγκασεν αύτόν νά

έπαναστρέψγι κατγσχυμένος είς Κωνσταντινούπολή.

Ή άκάματος τοΰ νέου ήρωος άνδρία ηύ'ξανε μέ τούς κινδύνους τής πα
τρίδος. ’Ακολουθών τόν ελληνικόν στύλον ύπό τόν .Μιαούλην καί

τόν Άπο-

'Ά
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Ml

μίλτων, άπήντησεν ότι η πράξις είναι αδύνατος. «Άλλ’ έάν τό άδύνατον έγί-

στόλον είς Τρίκερι τοϋ Παγασητικοΰ κόλπου,

ενεζαλε καί πκλιν τόν φόβον

νετο δυνατόν, ύπέλαβε καί πάλιν ό Κανάρης, τί θά έκαμνεν η ’Αγγλία διά

είς τούς εχθρούς και συνηγωνίσατο μετά τών αρχηγών του στόλου είς τό νά
ματαιωθή ό επισιτισμός τών τουρκικών έν τή ανατολική Έλλάδι στρατοπέ

την καταστροφήν τών εμπορικών πλοίων;»-—«Θά σάς έζήτει απλώς, έπαν-

ταπηντησεν ό Ά μίλτων, νά πληρώσητε τήν αξίαν τών πλοίων καί τών φορ

δων και τοϋ φρουρίου της Χαλκίδος. Εύρεθείς μετά την καταστροφήν τών
Ψαρών είς Σύρον και γνούς κινδυνεύουσαν την ώραίαν της Σάμου νήσον ύπό

τοΰ στρατού, ον ήτοίμζζε πρός άπόβασιν ό εχθρικός στόλος, άπήλθεν είς τόν
τόπον τών κινδύνων ύπό τάς.διαταγάς

τοΰ ναυάρχου ’Αποστόλη.. Και τά

μέν άλλα ψαριανά πλοία άνεχαιτίσθησαν ύπό της σφοδρότητος τοϋ άνεμου,

ό δέ Κανάρης, κατορθώσας διά τής ναυτικής τόλμης καί εμπειρίας αύτοϋ

νά κάμψη τό άκρωτήριον της Μυκώνου, φθάνει εγκαίρως δ'πως συναγωνισθρ

μετά τοΰ άντιναυάρχου Σαχτούρη καί τοΰ ναυάρχου Άνδρούτσου καί σώση
μετ’ αυτών την Σάμον από βεβαίας καταστροφής, διότι πυρπολήσας καί πά
λιν μέγα τουρκικόν δίκροτον καί έμπλήσας νεκρών καί ναυαγίων την θάλασ

σαν, έτρεψεν είς φυγήν τάπομείναντα εχθρικά πλοία. Ό ναύαρχος Άπο-

στόλης άφικόμενος την επιούσαν είς τό θέατρον τής πράξεως, ηύλόγησε τόν

Κανάρην, έπειπών «εύγε, Ιίωνσταντή μου, τό έθνος θά σέ κάμη μεγάλον άν

θρωπον».
Έμελέτησε μετά ταϋτα και συναπεφάσισε μετά τών Κουντουριωτών καί
τοΰ ’Εμμανουήλ Τομπάζη την περιθρύλητον είς ’Αλεξάνδρειαν εκστρατείαν,

της οποίας η προδιάθεσις άποδεικνύει την άπαράμιλλον τοΰ άνδρός -μεγάλοφροσύνην άμα δέ και την πολιτικήν αύτοϋ σύνεσιν.

ό έξάκουστος διά τόν φιλελληνισμόν καί την άνδρίαν αύτοϋ Άμίλτων ήγάπα
καί ,έτίμα τόν Κανάρην διά την χρηστότητα τοΰ . ήθους καί την μετριοφρο
σύνην όσον καί διά τάς ηρωϊκάς αύτοϋ πράξεις. Άπεμνημόνευσα τοΰ άειμνή-

στου ναυάρχου, έξηγουμένου δι’ έμοΰ πρός έγκριτόν τινα έξ ’Αγγλίας καθη
είς Κυψέλην,

τό έξης ανέκδοτον

περιπετειών καί τής οριστικές τών λογισμών αύτοϋ
1

κωτάτου τούτου εγχειρήματος. 'Η ψυχή

κινδύνους

τών ναυτικών άγώνων,

περί τών

τροπές έπί τοΰ ήρωϊ-

τοΰ Κανάρη άτρεπτος πρός τούς

έδίσταζεν έκ πατριωτικού

μόνον φόβου

μ.ή η έπιχείρησις καί έπιτυγχάνουσα ώποφέρη αντί γενναίων πικρούς διά
την 'Ελλάδα καρπούς

ύπό την εποψιν της έξωτερικής

πολίτικης, διότι

έκτοτε έθεώρει άναγκαίαν είς την εύόδωσιν τοΰ έλληνικοΰ άγώνος τών κυ

βερνήσεων τών μεγάλων καί ελευθέρων έθνών την συμπάθειαν. Άριστών
λοιπόν παρά τώ Άμίλτωνι άπεπειράθη της γνώμης αύτοϋ, έπεοωτήσας τί άρα

έφρόνει περί της συμπεριφοράς τών εύρωπαϊκών κυβερνήσεων καί ιδίως της
’Αγγλίας, έν η πεοιπτώσει τά ελληνικά

ποζημκωσεως τά μέσα». Χαράς μειδίαμ,α έλαμψεν είς τά χείλη τοΰ Κανάρη
καί αμέσως ειπεν είς τόν φιλέλληνα μοίραρχον, οτι ό σκοπός αύτοϋ είναι διά

• τήν Αλεξάνδρειαν καί κατά προσποίησιν

μόνον άνέφερε τήν Κωνσταντινού

πολή. Έπευφήμησεν ό Άμίλτων είς τό σχέδιον καί ηύχήθη από ψυχής είς
τόν άνδρεϊον ναύτην τήν άγαθήν τοΰ πράγματος έκβασιν. Άκινδυνώς ήδύνατο
νά ύποσχεθή ό ’Άγγλος είς τόν Κανάρην τόιαύτην έκ μέρους τής άγγλικής

κυβερνήσεως τήν συμπεριφοράν, διότι εύτυχώς προ'ίστατο τότε τοΰ άγγλικοΰ
υπουργείου ό μεγαλόφρων Γεώργιος Κάνιγκ, ουτινος τήν φιλάνθρωπον έν τί?
’Ανατολή πολιτικήν, έπί πολύν παρά τών διαδόχων αύτοϋ έγκαταλειφθεΐσαν

χρόνον, προσπαθεί μέ τό σθένος τοΰ λόγου

καί τής ψυχής αύτοϋ

νά άνα-

στήση καί πάλιν ό μέγιστος τών συγχρόνων πολιτικών τής Αγγλίας, δ περι
φανής Γλάδστων,είς τιμήν τοΰ μεγάλου καί έλευθέρου τών Βρεταννών έθνους

καί πρός κοινήν τής άνθρωπότητος ωφέλειαν.
Ούτως έπέδωκεν εαυτόν ό Κανάρης είς τήν εκστρατείαν. Τρία πυρπολικά
καί δύο πολεμικά, τό μ.έν ύπό τόν αρχηγόν τής έκστρατείας ’Εμμανουήλ

'Γομπάζην, τό δέ ύπό τόν άνδρεϊον πλοίαρχον ’Αντώνιον Κριεζήν, άπέπλευσαν είς Αλεξάνδρειαν. Ό Κανάρης αύστρια-κήν ύψώσας σημαίαν εισέρχεται

Ό άρχηγός της έν ταϊς έλληνικαϊς θαλάσσαις μοίρας τοΰ άγγλικοΰ στόλου,

γητήν έπισκεψάμενον αύτόν

τίων, αλλά τό έκ τής πράξεως κέρδος θά παρεΐχεν είς ύμάς άφθονα τής ά-

πλοία έπετύγχανον νά έκβιάσωσι

τόν Ελλήσποντον καί νά καταστρέψωσιν εντός της Κωνσταντινουπόλεως τόν
οθωμανικόν στόλον, έξετείνετο δέ ή βλάβη καί είς ξένα πλοία καί ιδίως άγγλικά, χάριν έμπορίας ώρμισμένα έν Κωνσταντινουπόλει. Άναγελάσας ό 'Α-

πρώτος είς ’Αλεξάνδρειαν συναρπάσας τόν πρός έπίσκεψιν καί δδηγίαν

τοΰ

πλοίου άναβάντα έπ’ αύτοϋ οδηγόν τοΰ λιμένος. Προχωρεί κατά τοϋ στόλου
είς τό βάθος τοΰ μυχοΰ

ναυλοχοΰντος,

καί πλησίον πολλών διέρχεται

πλοίων, άλλ’ ό σκοπός αύτοϋ τείνει εις τήν πυρπόλησιν τής πυκνοτέρας καί

π.ολυαριθμοτέρας

τοΰ στόλου μοίρας. Άτυχώς ό άνεμος φθονήσας

καί τής

δόξης αύτοϋ και τής τύχης τής Ελλάδος μεταβάλλεται άπό ούριου είς έναν-

τίον, οί δέ ελιγμοί τοΰ πυρπολικού διεγείρουσι τάς ύποψίας τών έχθρών καί

ή'δη λέμβος τοΰ άντιβασιλέως πλησιάζει αύτό πρός έξερεύνησιν. Ό ήρως
κατά τήν κρίσιμον ταότην ώραν θέτει πυρ είς τό πυρπολικόν, .καί ριφθείς
μετά τών συντρόφων είς τήν λέμβον άναχαέτίζει πυροβόλων τής σατραπικής

λέμβου τήν έφοδον καί κωπηλατών έξέοχεται τοΰ λιμένος. Φθάσαντα έν άσφαλεΐ έδέχθησαν μετ’ εύφημιών τά ελληνικά πλοία, λυπούμενα μέν διά τήν

αποτυχίαν, άλλ’ άποθαυμάζοντα τήν μεγαλότολμον τοΰ Κανάρη

άνδρίαν.

Έπίτής δευτέρας είς Χίον έκστρατείας άπωλέσας τό πυρπολικόν του έκ τρικυ

μίας, ήναγκάσθη νά έπιβή τοΰ Νέ-Ισωνος, ουτινος έπλοιάρχει ό Παπανικολής.

Έπιφανέντος δέ τοΰ τουρκικού στόλου ύπό τήν διοίκησιν τοϋ Ταχίρ πασά, οί

έντω έλληνικφ πλοίφ περιήλθον είς κρίσιμον θέσιν καί διά τήν ύπεροχήν τών
έχθρών καί διά τόν άδιάκοπον πυροβολισμόν τοΰ φρουρίου τής Χίου. Τό μέ-

646

ΙΣΤΟΡΙΚΗ2ΗΜΕΙΩ2Ι2

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

647

Ό γηραιός ναύαρχος, ει καί κεκμηκώς καί έκ της ποδαλγίας καί έκ τές

γεθος τοϋ κινδύνου έξέρε το φρόνημα τοϋ Κανάρη και τοϋ Παπανίκολέ εις

άσπετον κατά της ναυαρχίδας

ηλικίας, συνεξομοιών ό'μως εαυτόν, ώς ό Περικλής πρός την άρχαίαν Σαλα-

έπίθεσιν, καί ιδού ό Ταχίρης ύποχωρών καί

μινίαν τριηρη,

φεύγων ενώπιον τοϋ ελληνικού πλοίου. " .
Τοιαΰτα ύπηρξαν τά ναυτικά τοϋ Κανάρη έργα. Ούδείς έν τοΐς νεωτέροις

ητις ’τό λοιπόν τοϋ χρόνου ησύχαζε, μεγάλης δέ άνάγκης πε

ρίστασης την πόλιν έφωπλίζετο πρός αύτην, ύπέστη μετά πατριωτικές προ
θυμίας την πρόσκλησιν, ΐνα προσφέργι περισπούδαστον είς τόν Βασιλέα καί τό

χρόνοις έξεπροσώπησεν έν εαυτοί της προσωπικής άνδρίας την μεγαλωσύνήν

"Εθνος ύπηρεσίαν, πρός έν εΐχεν άποδειχθη ανεπαρκής η πρωτόπειρος έν ημϊν

κα'ι τών ναυτικών άριστειών την δόξαν, δσον ό Κανάρης. ’Έψαλαν τά έργα

εφαρμογή τών κανόνων της κοινοβουλευτικής γραμματικές·

αύτοϋ οί ποιηταί τών Γερμανών, τών ’Άγγλων, τών Γάλλων καί τών ’Ιτα

Καί ιδού ό γηραιός τές άνδρίας καί τές αρετές άθλητης άποθνησκων έκ

λών, ό δέ φιλελληνικώτατος της Βαυαρίας βασιλεύς Λουδοβίκος, πανηγυρί-

τών καμάτων, ούς ύπέστη, διά νά παγιώση την ομοφροσύνην τών έπιλέκτων

ζων διά τές βασιλικές αύτοϋ λύρας την πυρπόλησιν τών οθωμανικών πλοίων,

της έξουσίας μνηστήρων. ’Ηχούσατε τές φωνές αύτοϋ ζώντος, τεθνεώτος δέ

ύμνεΐ όνομαστί τόν Κανάρην, ώς τόν ηρωα,δστις διά τοϋ δαυλοϋ, τοϋ κατα-

αύτοϋ έ'τι μάλλον πρέπει η ιερά αύτη φωνή νά μένη έ'ναυλος καί ζώσα έν

φλέξαντος τόν τουρκικόν στόλον, ηναψε τόν πυρσόν τές έλληνικές’Ελευθερίας
*

ταϊς άκοαϊς ύμών. 'Ο παρακούσων αύτές λογισθησεται εναγής ένώπιον τοϋ

Von’Kanaris angezlindet,
Leuchtet jetzt der Scbiffe Brand,
Hohes Zeichen, das verktindet
FrciheitsLicht fur Griechenland.

Τψίστου, καί ληψεται ώς απαραίτητον αύτοϋ κληρον την όργην τών πολιτών
καί τό άλυτον τές ιστορίας ανάθεμα.

Σύ δέ, ώ μεγάλη του ηρωος ψυχή, άναπαύου μέχριςαύ άπολαύσης της χα
ράς τοϋ Κυρίου σου έν τώ πολυανδρίφ τούτφ πλησίον τοϋ τόπου, ον κατέχει

’Αλλά δέν έστόλιζε γυμνή η πολεμική μόνον άρει η τόν Κανάρην ώς το-

ή ιερά τοϋ Κοραη κόνις, ΐνα αί γενεαί τών Ελλήνων προσερχόμεναι εύλογώσι

σούτους άλλους έξοχους διά τάς πολεμικάς άριστείας αυτών άνδρας. Ή προ

σωπική άνδρία κα'ι η πολεμική σύνεσις ειχον

τά ονόματα ύμών, ώς τών τελειότατων αντιπροσώπων τοϋ ελληνικού πολι

ύψωθη έν αύτφ είς τό κα-

τισμού διά τε τό μεγαλεΐον τών πράξεων καί διά τοϋ βίου την αγιότητα.

τακόρυφον σημεϊον τές ανθρώπινης δυνάμεως, και μόλον τοϋτο έν συγκρίσει

Γαΐαν έ'χε έν τούτοις έλαφράν καί μέμνησο ένώπιον τοϋ θρόνου τοϋ Ύψίστου.

πρός τήν αίγλην τών όμοταγών έν τ·?) ίστορίιρ άνδρών, ό άστηρ αύτοϋ ακτι

νοβολεί διά γλυκυτέρας τινός λάμψεως'

είναι δ’ αυτή

τές πατρίδος καί τών πολιτών, έπιφωνούντων σοι έκ μ.έσης καρδίας «αίωνία

τό απαύγασμα τές

σου η μνημη, μεγαλόδοξε ναύαρχε ! αίωνία σου ή μ-νημη, κορυφαίε τών ηρώων

τοϋ ήθους χρηστότητος, της ημερότητος τών τρόπων, καί του πανάγνου αύ
τοϋ φρονήματος. 'Η έναρμόνιος πλοκή τές πολίτικης καί τές ηθικης αρετές

διετηρησεν αύτόν πιστόν αείποτε είς την υπηρεσίαν της πατρίδος καί ύπέρτερον τών δεινών πειρασμών τές περιφιλαυτίας. Διά τοϋτο και ούδέποτε έπές

καί τών πολιτών! αίωνία σου ή μνημη, ω Κωνσταντίνε Κανάρη !».

3
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

δωκεν εαυτόν είς στάσεις καί είς συνωμοσίας, άλλ’ άπεΐπε πάσαν κοινωνίαν
πρός τούς ζητοϋντας διά της βίας

νά νεωτερίσωσι. Διηγαγεν άπτωτον μέν

έχων τό φρόνημα και τό $θος πρός τούς κρατούντας, αλλά καί τοϊς νόμοις

Κεφαλληνία, 30 ’Ιουλίου 1877.

άνενδότως πειθαρχών. Ούτως έπολιτεύσατο πρός τόν Κυβερνήτην- ουτω πρός
Kipts γραρματεϋ *
.

τόν αείμνηστον Βασιλέα ’Όθωνα, κα'ι τοιοΰτον παρέσχεν εαυτόν κα'ι πρός τόν

νεαρόν ημών άνακτα, ον δι’ αύτοϋ ή Ελλάς μετεπέμψατο έπ'ι τόν θρόνον." Εις
Κατά την περίπτωσιν της άποβιώσεως τοϋ Θεοδώρου Καρούσου, άνδρός εύ-

δύσκολους πάντοτε περιστάσεις έκληθη εις την διοίκησιν τών κοινών,περιχαρής

δέ άπετίθ ετο την αρχήν, άμα έλάμβανε την αί’σθησιν οτι

δοκίμως διατρέξαντος τό στάδιον τών γραμμάτων καί κοινωφελώς μετελθόν-

τά πράγματα

δέν έπιδέονται περαιτέρω της παρουσίας αύτοϋ. Είς κρισιμωΐάτην διά

τος τό διδασκαλικόν έ'ργον, ό ημέτερος σύλλογος Παρνασσός δικαίως τιμών

την

την μνημ,ην τοϋ άποβιώσαντος, έ'κρινεν εύλογον νά έπιφορτίσν] έν τών μελών

Πατρίδα καί σύμπαντα τόν Ελληνισμόν ώραν έκάλεσεν αύτόν τελευταΐον έ

ομόφωνος τοϋ Βασιλέως καί τοϋ ’Έθνους γνώμη είς την προεδρείαν τές ένε-

στώσης Κυβερνησεως. Ύπό την σημαίαν τοϋ Κανάρη

•J

έθεώρησαν οΐ πάντες

ησφαλισμένην την τύχην της πατρίδος έν τ$ δεινγί τρικυμία, ητις έκραγεϊσα
παρά τόν’Ίστρον μυκάται μέχρι τών μυχών τοϋ Αιγαίου, καί προθύμως έπεδόθησαν εις πάσαν υπέρ τές πατρίδος θυσίαν τά φιλότιμα της Ελλάδος τέκνα·.

ί

* Ή Επιστολή εστάλη πρός τόν γενικόν γραμματέα τοΰ Συλλόγου όπό του κ. Ι.Μομφερρίτου απλώς άνακοινοΰντος τάς εντυπώσεις αδτοϋ τας £κ της άναγνώσεως της ?ν τφ δ'τεύχει
(σελ. 241) βιογραφίας τοΟ Θ. Καρούσου. Έκρίθη 8’όμως καλόν όπό τής Επιτροπής να 8ημοσιευδή, διότι.καί τοι δίν ’έχει τόν τόπον ^ητής ανασκευής έπανορΟοϊ όμως ΐστορικας άνακριβείας (Σ. τ. Ε.)
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«ύτοϋ, τόν κ, Σπ. Παπκγεωργίου, διά νά συντώςγ) καί ενώπιον αύτοδ άπ«γγειλτ) βιογραφικήν περί τοϋ άποβιώσαντος έκθεσιν. Τήν εντολήν ταύτην προ-

πάντοτε δσάκις πάρουσιάσθη, καθό άντικείμενόν είς τό παρ’ αυτών προταθέν

θυμως ό έπιφορτισθεϊς άνεδέχθη, μετά πολλοϋ δέ ζήλου καί έσπευσμένως τήν

καί τοσούτους ύπέφεραν καταδιωγμούς,

εξεπλήρωσε. Πλήν ό πολύς ζαί πλεονάζων ζήλος, άνευ ακριβούς έξετάσεως

στολής τοϋ Γλάδστωνος, διά τής ομοφώνου

τοϋ περί ου πρόκειται αντικείμενου καί εμβριθούς έπί τούτου μελέτης καί κρί-

όμοθύμου ψήφου τής τότε Βουλής, λελυμένον δριστικώς καί ώς πάντη άπα-

καί σταθερώς ύποττηριζόμενον ζήτημα τής εθνικής άποκαταστάσεως, δι’ §
ήτο ή'δη άπό τής έποχής τής άπο-

έκφράσεως τοϋ τόπου καί τής

σεως, φέρει πολλάκις είς εσφαλμένα πορίσματα καί συντελεί είς παραμόρφω-

ράδεκτον πλέον έθεωρεΐτο' έν δέ τή IB' Βουλή ζήτημα μεταρρυθμιστικόν δέν

σιν μά'λλον ή διατράνωσιν τής άληθείας.

υπήρχε, καί ούδαμόθεν περί συνταγματικής μεταρρυθμίσεως έγεινεν οίαδή-

Τοιοΰτό τι, έν μερει, έλαβε χώραν καί έν τνί προκειμένη περιπτώσει. Διότι

ποτε πρότασις. Αί ύπό τινων βουλευτών προσαχθεϊσαι άντιμεταρρυθμιστικαί

δ περί ου ό λόγος βιογράφος, μη άρκεσθείς είς τά άληθή καί γενικώς όμο-

προτάσεις δέν άπέβλεπαν είμή είς ύποτιθεμένας μεταρρυθμιστικάς τάσεις.

λογούμενα προσόντα καί πλεονεκτήματα τοϋ βιογραφούμενου, όποια ήσαν τά

Ιδού διατί οί νΰν διαβαλλόμενοι,

άποτελοΰντα τό περί τό διδασκαλικόν
λας μελετάς

έργον καί τάς φιλοσοφικάς καί άλ

στάδιον αύτοΰ, προσόντα καί πλεονεκτήματα παρέχοντα έλ

λογον άφορμην παντοίων έπαίνων, ηθέλησε

σκεπτόμενοι δ'τι εντολήν δέν είχαν, ούδέ

ποσώς ώφειλαν, νά έμβλέψωσιν είς απλώς ύποτιθεμένας τάσεις, οπότε ούδε-

μία σχετική ενέργεια ή άνάλογος πρότασις έπαρουσιάζετο, δέν ώμ.οφώνησαν

καί έτερα προσέτι είς τόν βιο,-

ώς πρός τάς προσαχθείσας προτάσεις, ένω άλλως, ώς πρός τήν ύπέρ τής έθνι-

γραφούμενον ν’ άποδώσιρ, πάντη άλλότρια τοϋ σταδίου τό, όποιον ουτος διέ-

κής άποκαταστάσεως άρχικήν τινα ιδέαν, τήν άναγκαίως άποκρούουσαν τάς

*
τρεξεν
δ'θεν καί παρέστησεν αύτόν ώς ένα τών άρχαιοτέρων καί ένθερμοτέ-

μεταρρυθμίσεις, ρητότατα ώς πάντοτε έξεφράσθησαν.

ρων ριζοσπαστών, ένφ κατά την αρχικήν

καί πλήρη ένεργείας καί παθημά

Καί καθ’ όσον μ.έν άφορά είς τό περί εθνικής άποκαταστάσεως ζήτημα,

των περίοδον τοϋ ριζοσπαστικού άγώνος, τουτέστιν άπό τοΰ 1848 καί έπί

άρκεϊ, πρός άπόδειξιν τής άδιασείστου ιδέας καί τής άπαρεγκλίτου πορείας

μακρόν χρονικόν διάστημα κατόπιν, ό Θ. Καροΰσος είς τάς συνήθεις του ένα-

των, ή άνάγνωσις τοΰ παρ’ αύτών καί τινων άλλων βουλευτών έν εί'δει τρο

σχολησεις, τάς κοινωφελείς άλλως, καταγινόμενος, ούτε ενεργητικόν είχε

πολογίας,

λάβει μέρος είς τόν περί ού ό λόγος άγώνα, ούδέ οίασδήποτε πολίτικης ένερ

Άρμοστοΰ, έν τή συνεδριάσει τής 20 Μαρτίου 1862, τής IB' Βουλής, οπού

προταθέντος σχεδίου άπαντήσεως είς τόν έναρκτήριον λόγον τοϋ

γείας είχε δώσει σημεία, είμη μόνον μετά ταΰτα, κατ’ είδικάς τινας περι

ρητώς καί έπί τή βάσει κυριαρχικού δικαίου έςεφράζετο ή πρός τήν έθνικήν

πτώσεις καί παροδικώς, ιδίως δέ άπό τοϋ 1858 καί έφεζής, οτε ρητώς υπέρ

άποκατάστασιν άπαίτησις τοϋ ίονίου λαοϋ. Καθ’οσον δ’ άφορίγ εις τό περί με

τής εθνικής άποκαταστάσεως καί αύτός έκηρύττετο.

ταρρυθμίσεων, άρκεϊ ή άνάγνωσις τής έκ μέρους τής μειονότητος τής Βουλής

Άλλά καί είς ταΰτα άκόμη μη άρκεσθείς δ είρημένος βιογράφος, προέβη

εκείνης, έν τή συνεδριάσει ,τής 30 Απριλίου 1862, ύποστηριχθείσης προτά-

έτι περαιτέρω, καί τά έν έτει 1861 κατά την IB' τής Επτάνησου Βουλήν

σεως, διαλαμβανουσης δ'τι, καίπερ μή ύπάρχοντος μεταρρυθμιστικοΰ ζητήμα

γεγονότα παραμορφόνων δλως καί διαστρέφων, ώς αν κύριον σκοπόν εΐχεν ό'χι

τος, ούχ ήττον άπεκρούετο ώς άπαράδεκτος . πάσα συνταγματική μεταρρύθ

τόν άποβιώσαντα νά έγκωμιάσ·/), άλλά μάλλον μομφήν πίκραν νά.

μισές, καί έν γένει οίαδήποτε μετά τής Προστασίας συνθηκολόγησις, ώς άν-

απλώς

έκφεργι κατά ζώντων προσώπων,

άτινα τόν ριζοσπαστικόν άγώνα άνέκαθεν

άναλαβόντα, είς αύτόν διά πάσης θυσίας άφωσιώθησαν, καί θύματα έγειναν

, τοΰ πλέον άγριου καταδιωγμ,οϋ, έφθασε μεταξύ τών άλλωννά εί'πη οτι, τήν

τικειμένη είς τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν τής εθνικής άποκαταστάσεως.
Άλλά οΐ τάς μεταρρυθμίσεις ούτως άποκρούοντες, καί τήν έθνικήν άποκα-

τάστασιν έπιδιώκοντες, δέν άπέκρουαν

καί πάν δ',τι μέχρι τής πραγματο-

άποκατάστασιν υποστηρίζων δ Θ. Καροΰσος έν τΐ) IB' Βουλή, «άν-

ποιήσεως αύτής ήδύνατο είς άνακούφισιν τών δεινών τής Πατρίδος, τουτέ-

τηγωνίζετο πρός τόν Ζερβόν καί τόν Μομφερράτον, οΐτινες, διά λόγους άγνώ-

στιν είς πάσαν έφικτήν βελτίωσιν τής άθλιας καταστάσεως τών πραγμάτων·,

στους ύπεχώρουν ήδη είς τάς μεταρρυθμίσεις, βεΛτιώΰείς μετονομαδθείσας»,.

νά συντελέση. Τοΰτο άλλως, καίτοι ώς δευτερεϋον, άνέκαθεν είς τήν ριζο

εθνικήν

Άλλ’ έν πρώτοις, ό τά τοιαΰτα γράψας ώφειλε ρητώς ν’ άναφέργ, όποιας

σπαστικήν πορείαν καί διηνεκή ένέργειαν διελαμβάνετο’

οθεν καί, άπό τής

τινάς ήνίττετο μεταρρυθμίσεις, πρός άς έτεινεν ή παρ’αύτοΰ διαβεβαιουμένη

Δ' Βουλής μέχρι τής IB' πάντες οί ώς ριζοσπάσται έκλεχθέντες βουλευταί

ύποχώρησις, ή διάθεσις ύποχωρήσεως’ διότι, άν έν τή IB' Βουλή ούδεμίοε

δέν έ'λειπαν παντοίας προτάσεις περί βελτιώσεων νά ύποβάλλωσι καί, ύποστη^

πρότασις συνταγματικής

ρίζωσι, καί ή βελτίωσις ώς πρόοδος έθεωρεΐτο,

μεταρρυθμίσεως

υπεβλήθη, άνακριβής έκ πρώτης

καί ώς συντελεστική είς τόν

αφετηρίας έξελέγχεται ό τήν είς μεταρρυθμίσεις ύποχώρησιν ή τοιαύτην

εθνικόν σκοπόν έπεδιώκετο. Τοιαύτην περί βελτιώσεως ιδέαν καί αύΐός δ

τινά διάθεσιν διισχυριζόμενος.

βιογραφούμενος Θ. Καροΰσος έξέφρασε, κατά τήν βουλευτικήν συνεδρίασιν τής

Τό μεταρρυθμιστικόν ζήτημα, τό όποιον οί νυν διαβαλλόμενοι άπέκρουσαν

26 Απριλίου 1862, είπών πρός

τοϊς άλλοις ό'τι

ή μέν εθνική άποκατά-

6δΟ

ΡΟΥΦΕΤ1ΟΝ ΚΑΙ ΡΟΓΣΦΕΤΙΟΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΙΙ ΣΙΙΜΕΙΩΣΙΣ
ό άκρότατος. σκοπός, αί δέ βελτιώσεις ^σαν τά πρδς τόν έδνικδν

στάσις

σκοπόν άγοντα μέσα.

είμη έκπληζιν νά διεγείρη

6δΙ

είς πάντα όστίς τά περί ών

ό λόγος, πράγματα

έγνώρισεν ίδίαις αίσθησεσιν, η καί ύπηρξεν είς αύτά συμπράκτωο.

Τόδέ νά λέγη τις, ώς ό προμνημονευθείς βιογράφος, δτι αί μ/εταρ^υθμίσεις

Τό κατ’ εμέ δέν λυπούμαι τόσον διά την διαστροφήν καθ’ έαυτην, ουδέ

μετωνομάσθησαν έν τί) IB' Βουλγ βελτιώσεις, τούτο δέν δυνατό» νά ηναι πι

διά λόγον προσωπικού ένδιαφέροντος, — διότι φρονώ δτι γεγονότα ιστορικά

στευτόν. Διότι τίς νίθελε δυνηθέ νά συγχύσγ δύο τόσον διαφερούσας καί δια-

εποχές μάλιστα ό'χι πολύ μεμακρυσμένης, κα'ι μεθ’ εαυτών φέροντα τηνάδια-

κεκριμένας άπ’ άλληλων έννοιας, έν τγ τότε θέσει των επτανησιακών πραγ

φιλονείκητον άπόδειξίν των, δέν δύνανται, ένεκα μεροληπτικών λόγων ’ό

μάτων ; Τίς ηδύνατο νά μη έννοέ δτι άλλο μεταρρύθμισις,

εκθέσεων

τουτέστι' μετα

νά μένωσιν έπ'ι πολύ ηλλοιωμένα

καί έν τώ σκότες—δσον λυ

βολή τών υφισταμένων συνταγματικών θεσμών, καί άλλο βελτίωσις, τουτέ-

πούμαι διότι, κατά την προκειμένην περίπτωσιν, σύλλογος προσφιλής καί

τών ορίων των έν ίσχύι

σπουδαίος όποιος ό Παρνασσός, παρίσταται ώς ένεχόμενος είς την έν λόγφ

Καί τούτο βεβαίως δέν ένέφαινε ποσώς πόθον προς διατηρησιν τοΰ

διαστροφήν, και ώς συμμεριζόμενος τρόπον τινά τάς πάντη άτόπως έκφερο-

στιν έπί τό κρεΐττον τροπή τών πραγμάτων έντός
θεσμών ;

καθεστώτος κα'ι άπέχθειαν πρός την άνατροπην του, άλλ’ ένέφαινεν δτι άπε-

μ.ένας μομφάς κατέναντι προσώπων, άτινα έν τγ βαθείιγ

κρούετο η διά της μεταβολής αύτοϋ, ήτοι διά συνταγματικής μεταρρυθμί-

λού καθήκοντος

σεως, συνθηκολόγησις μετά της Προστασίας, και η ταύτης έπί μάλλον καί

τόν βωμόν της Πατρίδος καί της ’Ελευθερίας νά θυσιάσωσι. Λέγω δέ δτι ό

συναισθησει υψη

δέν έδίστασαν τά πάντα νά ύποστώσι, και τά πάντα είς

μάλλον παράτασις’ ύπεστηρίζετο δέ παν δ,τι μέχρι της πραγματοποιησεως

σύλλογος παρίσταται ώς ένεχόμ.ενος,

της έθνικές άποκαταστάσεως, κοινοβουλευτικώς διενεργούμενον, ηδύνατο νά

συνετάχθη η βιογραφικη έκθεσις, η την άλλοίωσιν τών πραγμ-άτων διαλαμ-

φέρη άνακούφισιν είς τά πολλά και μεγάλα δεινά τοϋ λαοϋ, και πάσαν εφι

βάνουσα, αλλά διότι κα'ι ένώπιον αυτού άπηγγέλθη, χωρίς νά γείντ) μηδε-

κτήν χαλίνωσιν τοϋ αυθαιρέτου.

δχι απλώς διότι κατ’ εντολήν αυτού

μ.ία άπ’ αυτές παρατηρησις,'μάλιστα δέ κα'ι ή;. τύπωσις αύτης άπεφασίσθη,

"Ολως άτοπον καί έναντίον της αλήθειας είναι λοιπόν τό νά λέγγ τις δτι
αί μεταρρυθμίσεις μετωνομάσθησαν βελτιώσεις, ένφ, ώς προερρέθη, περί συν

ητις καί έτελέσθη διά τοΰ ομωνύμου περιοδικού συγγράμματος τού συλλόγου.
Ταΰτα, κ. γραμματεύ, έκρινα εύλογον νά ανακοινώσω

ύμΐν, πρός απλήν

άλλά μ,άλλον δύνατάι

έκφρασιν τών έν τφ προκειμένφ δυσαρέστων έντυπώσεών μου, η κυριωτάτη

βασίμως νά εί'πν) τις δτι αί βελτιώσεις μετωνομάσθησαν μεταρρυθμίσεις πρός

τών όποιων είναι, δτι ό Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, — δστις άλλως,

άποπλάνησιν τών άπλουστέρων, καθ’ δσον μάλιστα,

έν τγ πλειονότητι- της

πρό τετραετίας έπροθυμηθη νά μέ άπονείμη την τιμ.ην της μεταξύ τών έπι-

IB' Βουλές δμού μέ τούς έκ Ζακύνθου βουλευτάς, οΐτινες ώς πρός τόν τρόπον

τίμων αυτού μελών κατατάξεως,—παρίσταται ηδη παραγνωρίζων κα'ι κα-

ταγματικών

μεταρρυθμίσεων ούδόλως

έπρόκειτο,

της διεξαγωγής τοΰ έθνικοϋ ζητήματος διεφώνουν- πρός τούς έκ Κεφαλληνίας

κώς έκτιμών τά τού ριζοσπαστικού άγώνος, καί τάς άγνάς καί καρτερικάς

βουλευτάς ριζοσπάστας, τούς ώς σημαίαν των έ'χοντας τό κατά την Θ' Βου

ένεργείας τών άνέκαθεν είς αυτόν άφοσιωθεντων.

λήν ψήφισμα της 36 Νοεμβρίου τοϋ 1850,

συνετάσσοντο και' άλλοι διά

Δέξασθε, έν τούτοις τούς έκ καρδίας άσπασμούς μ.ου.

φοροι, έπ'ι καταχθονιότητι άλλοτε διακρινόμενοι, και όργανα τοΰ αποτρό
παιου

συστήματος

της Προστασίας χρηματίσαντες,

ΙΩΣΗΦ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ.

οί όποιοι δέν έδυσκο-

λεύοντο μέν νά συμμαχώσι μέ τούς ύποστηρίζοντας την "Ενωσιν, την όποιαν
άλλως είχαν ένδομύχως την αδυναμίαν νά θεωρώσιν άνέφικτον, άλλά πάσαν

προσπάθειαν βελτιώσεως άπεστρέφοντο,

προσκόπτοντα τά ιδιαίτερα τέλη των, ένηβρύνοντο

της ύφισταμένης

ΡΟΪΦΕΤΙΟΝ ΚΑΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙΟΝ

διότι έν τη βελτιώσει έβλεπαν
δέ είς την διατηρησιν

καταστάσεως τών πραγμάτων, καταστάσεως είς αυτούς

μέν προσφιλούς, εις δέ τόν τόπον πιεστικές καί έπαχθοϋς είς τό άκρον.
Ιδού, δσον τό δυνατόν συνοπτικώτερον καί καθ’ δσον τά στενά τ·ης επι
στολές δρια έπέτρεπον, έκτεθειμένα έν τγ άληθεία των τά γεγονότα, τά.

άναφερόμενα είς την εποχήν έκείνην τοΰ ριζοσπαστικού άγώνος, περί τές ό

'Ο χρηστός κα'ι άκάματος νέοςκ. Σπυρίδων Λάμπρος άποθησαυρίσας έπί διε
τίαν έν ταΐς κυριωτάταις τών βιβλιοθηκών της Εύρωπης ΰλην πολύτιμον ελ
ληνικής παιδείας κατά τόν Μεσαίωνα και έφεξης,
τεύχει

έδημοσίευσεν έν τώ Ίΐ

(σελ. 497) τοϋ Παρνασσού παραδοξότατά τινα και γελοία κύρια

ονόματα, σύνθετα ώς έπί τό πολύ άπό έλληνικάς λέξεις κακώς άνεγνωσμε-

ποιας ό βιογράφος τοΰ Θ. Καρούσου έκαμε νύξιν., Στοχάζομαι δέ δτι έναρ-

νας κα'ι άμαθέστατα έρμνίνευμένας υπό ξένων δοκησισόφων, τά όποια έμ.βρι-

γεστατα έντεΰθεν προκύπτει η έν τη βιογραφίαν) έκθέσει λαβοΰσα χώραν
διαστροφή τών πραγμάτων, διαστροφή, ητις φυσικω τώ λόγφ δέν δύναται

θώς τώ οντι διελεύκανε διά σμίλης έμπειρου τεχνίτου. Φθάσας δέ είς τόν
φιλόχριστον 'Ρουφέτιον τοΰ γνωστού επιγράμματος,

τοΰ άνασκαφέντος περί

ΡΟΓΦΕΤΙΟΝ ΚΑΙ ΡΟΓΣΦΕΤΙΟΝ

6δ2

ΡΟΓΦΕΤΙΟΝ ΚΑΙ ΡΟΓΣΦΕΤΙΟΝ

τά τέλη του παρελθόντος αίώνος έν τφ Δημοοίφ Κήπωτής Μασσαλίας, ομο

653

λογεί ό καλός μου Σπυρίδων 6η έκαμε στάσιν η Μοϋσά του, διότι ούδέποτε

δεινού. Καί τί δέν κατορθόνει ό ζήλος καί ή φιλοτιμία τών

Ακούσε την λέξιν ταύτην, πιθανολογεί δέ δτι ίσως γραπτέον ρουσφέζιον,

νων τούτων

άν

κα'ι διά τής κριτικής ευρε την άληθή σημασίαν κα'ι την ερμηνείαν αύτής’

γεραρά,

ρουφετίων;

τά κοινωφελή,

Καί πώς έκλείπουσι

ευλογημέ

καθημέραν έν πρός έν τά

τά χριστιανικά ταΰτα έθιμα ύπό τήν καινοτόμον

εχ_ει, δίκαιον ό Κ. Λάμπρος" γεννηθείς μ,εταξύ ομογενών έν έλευθέρω κράτει,

ίσοπέδωσιν της μόδας καί της άτομικότητος .καί τόν πιθηκισμόν

δέν έλαβε την ατυχίαν νά μολύνη τήν ακοήν του μέ φωνάς βαρβάρους’ έπι-

ρώπης, περί δν έπτόηται η λεγομένη νέα γενεά, αληθώς νέα ! διότι καί αύτη

τρεψάτω δέ φίλφ πατρικφ έχοντι πεπληρωμένα τά ώτα ύπό τοιούτων φω

δέν ήξεύρει πόθεν έρχεται καί ποΰ υπάγει». ("Η Κωνσταντινούπολή Τόμ. Γ',

νών νά έλθγι είς βοήθειάν του.

σελ. 418).
Τό ρουφέτιον λοιπόν ούδεμίαν

Τό 'ρουφέζιον λέξις αραβική urfet καί κοινώς rufet σημαίνει θίασον, ώς
καλώς διεΐδεν ό Κ. Λ., φρήτρην, σύστημα έπιτηδευματιών, τό άλλως άπλού-

στερα έσνάφι λεγόμενον" έξήγησιν τοϋ ρουφέτίου καί περιγραφήν ώραίαν καί

γλαφυρωτάτην κάμνει ό σεβάσμιος Σκαρλάτος ό Βυζάντιος έν τώ Γ' τόμω
«’Ακούεις έν ταΐς έκκλησίαις της Κ/lT τόν διάκονον μνημονεύοντα μ.εΐά
λιγυράς φωνής

έν τή έκτενεΐ, τών ευλογημένων ρουφετέών Καζαντζήδων,

έχει σχέσιν πρός την εσχάτως διακωδωνι-

σθεΐσαν παρ’ ύμϊν ρουσφέτιον, διότι η λέξις richvet = ρισβέτ, αραβική

καί

αύτη, σημαίνει καθαράν δωροδοκίαν.

'Ο λίθος ό έν Μασσαλία εύρεθείς μετεκομίσθη, άν δέν μέ άπατφ η μνημη
έκ Σμύρνης

τής Κωνσταντινουπόλεως, ώδέ πως:

της £ΰ-

καί περί της έπιγραφης αύτοϋ έγραψεν αρκούντως δ ημέτερος

διδάσκαλος Άσώπιος, έν τοΐς Προλεγομένοις τής Β' περιόδου τοΰ Συντακτι
κόν του' την αντιγράφω έντζΰθκ έκ τοΰ Παρνασσού έκτος τών ανορθογραφιών.

Άμπατζήδων, Μπογιατζήδων, Μουτάφηδων, Πρωτομαϊστόρων, Μαϊστόρων,

«Ή παροΰσα οικοδομή γέγονε διά δαπάνης καί συνδρομής τοΰ φιλοχρίστου

Καλφάδων κα'ι τών Ί’σιρακίων αυτών ; Ουτοι άποτελοΰσιν έκαστοι τά λεγό-

ρουφέτίου τών Μπακαλίδων είς μνημόσυνον αύτών καί ύπέρ ψυχικής σωτη

μενα έσνάφια, σωματεία ισχυρά, έντιμα, σώσαντα πολλάκις τό γένος. "Έ

καστον αυτών έχει

τούς ιδιαιτέρους κανονισμούς, τάς ιδιαιτέρας διατάζεις

του, τάς οποίας ούδε'ις τών εταίρων παραβαίνει ατιμωρητί' διότι όχι μόνον
γίνεται αποσυνάγωγος καί εκπίπτει τοΰ έσναφίου, άλλ’ένα καιρόν, έκτος τοϋ

προστίμου, είς τό όποιον ύπεχρεοΰτο, έτρωγε καί ίκανάς διά τοΰ πήχέως

κατά νώτων υπό τοϋ Πρωτομα'ίστορος {Ούστά-μπαση}.

εγμοη την

ιεραρχίαν, τάς συνελεύσεις (Ύώτζαζ·), την κάσσαν των, έν η συνάζονται, πα-

ρεκτός της τεταγμένης συνεισφοράς, και τά επιβαλλόμενα πρόστιμα" σχημ-ατίζουσιν άδε^ρρατα, ομάδας

τώ ό'ντι εύλογημένας" έχουσι τάς ιδιαιτέρας

πκνηγύρεις των (τεφεριτς'), τούς ιδιαιτέρους

πάτρωνας αυτών ‘Αγίους,

οί

Παντοπώλαι τόν άγιον Νικόλαον, διά τό γνωστόν λαδικόν του" οί γουναραϊοι

τόν Προφήτην Ήλίαν, διά την μηλωτήν του" οί Κουρεΐς, ώς ΐατροπορεύόμενοι, τόν "Άγιον Παντελεήμονα" οί Υδροφόροι, τούς ‘Αγίους Τεσσαράκοντα

Μάρτυρας, ώς έναποψύξαντας έν τη Σεβάστειας λίμνη, κτλ. κτλ. ’Από τοϋ
ταμείου της συντεχνίας βοηθοΰνται οί ασθενείς καί οί γέροντες,

ή αί χήραι

καί τά ορφανά τών συντεχνιτών" δανείζονται έπί τόκω μετριωτάτφ,

η~ και

άτόκως, ποσότητες, ϊνα χρησιμεύσωσιν ώς ένθήκη σερμαγέ είς τούς πρώτην φοράν αναλαμβάνοντας τοΰ μα’ί'στωρος την θέσιν" καλλωπίζονται, η δια-

τηρούνται καί πολλάκις άνεγείρονται έκκλησίαι" έλευθεροϋντάι; τοϋ ’Ιπλίκχανέ η τοϋ Ζαπτιέ οί κρατούμενοι διά χρέη ή παραπτώματα. Ύπαγε, την

επαύριον συμ.βάσης πυρκαϊάς, είς τόν τόπον της συμφοράς, καί θέλεις ίδεϊν
τούς κασσιέρας καί πρωτομα'ίστορας τών συντεχνιών διανέμοντας άπό τών

χρημάτων τοϋ χουτίου άρτον, ενδύματα, εφαπλώματα είς τά θύματα τοϋ

ρίας καί εύτυχίας τών τήδε πρωτευόντων αύτοϊς Ίωάννου Άργυροΰ καί Δημητρίου Μουστάκα έν έτει ΙΑξψ δεκεμβρίου κα' ήγουμενεύοντος Νικηφόρου»,

‘Ο Βιλλοαζών κάπως έπλησίασε

μέν εις την έζηγησιν,

άλλ’ ένεκα τής

κακής άναγνώσεως τών Μπακάλιδων έπλασε la famille des Bacalides, διότι

άνέγνωσε Μπακαλίδων ή Μπακαλιδών, ώς Αίαντίδων,

ή ΤΙρακλειδών, ά-

γνοών δτι ή άπλή γλώσσα, έλευθέρα καί άτίθασσο:, δέν ύποχωρεϊ είς την

τυραννίαν τών κανόνων τής άρχαίας Ελληνικής" άν τό άνεγίνωσκε προπαροξυτόνως ήθελε διστάσει βεβαίως νά πλάση την οικογένειαν. Πασίδηλον δτι ή

έπιγραφή δέν είναι μεσαιωνική, ούτε αί χοονολογίαι καί τοϋ πρώτου έκδότου 964 μ. X., καί τοΰ δευτέρου 6961

άπό κτίσεως

κόσμου

εύοδοΰνται,

ουσαι άμφότεοαι προ τής Τουρκικής δυναστείας, ένώ καί τό ρουφέτιον καί τό

έπίθετον Μουστάκας, δπερ είναι καί Μπουγιοόκας, εϊνχι μεταγενεστέρας

έποχής" ή δέ φαινομένη κακόζηλ,ος χρονολογία IΑς0.1 εικάζω δτι είναι άπλή
ΙΑ' μετά κεραίας άνωθεν, διατεμνομένης

δι’ οξείας, ήτις οΰτω λαβοϋσα

σχήμά τι δμοιάζον τώ ξ παρενέβη μεταξύ τοΰ τακτικού άριθμητικοΰ ονό

ματος καί τής καταλήξεως αύτοϋ φ γραφομένης άνωτέρω

είς τό άκρο.ν τής

κεραίας καί μετέβαλε τό ΙΑ'0? είς ΙΑξ9 : ήτοι έν έτει 1ΑΨ τής ηγουμενεία;
Νικηφόρου" ή λύσις αυτή φαίνεται μέν όπωσοΰν βεβιασμένη ένεκεν τής άκολουθούσης ημερομηνίας Δεκεμβρίου κα', άλλ’ άλλως δέν μοΐ φαίνεται

νατή, έκτος άν τό ΙΑξ^

ήναι παρεφθαρμένον.

δυ
.

Προ τής Τουρκικής δυναστείας τά επίθετα τών Ελλήνων έφέροντο ελ

ληνιστί είτε απλά, είτε σύνθετα έκ τοΰ φυσικοΰ ή ήθικοΰ χαρακτηριστικού,

•η καί έκ τοΰ έπιτηδεύματος" ώς δ Βοϊδοϊωάννης, ζυφομ.ούστης, κρασοπατέ
ρας κλπ· λαμβανόμενα" μ.ετά ταΰτα δέ ήρχισαν νά τουρκίζωνται καί νά πα·
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ό καρατζάς, δ σοΰτζος, ύ

Έν τη Γεωγραφική Ύφηγησει τοϋ Πτολεμαίου Β', η', 13 φέρεται «Ύφ’

μουρούζης, ό χαντζερης, δ καρά Θεόδωρος, δ βαλτατζης, ό πετμεζκς, ό δε-

<ους Παρίσιοι και πόλις Λουχοτεχίαΐ, παρά δέ τώ Στράβωνι Δ', γ', 5 «Περί,

ληγιάννης, δ δεληγεώργης, δ ζοάρ.Ύΐς, δ κεχαγιάς καί Άζ,

δέ τόν Σηκοάναν ποταμόν είσι καί οί Παρίσιοι νήσον έχοντες έν τφ ποταμφ

ρουσιάζωνται δ μπεκρίμουσταφας, ό μ.περεκέτης,

πολλάκις δέ η

άγνοια τάς γλώσσης παρηγαγε τούς έρευνητάς είς τά μνημονευόμενα έν τγί

καί πόλιν Λουχοτοχίαν»,

μελετν) τοΰ Σ. Λάμπρου άτοπα' πρός άπόδειξιν τούτου, διά παραδειγμάτων

Λευχεζίαν άναγινώσκεται κοινώς έν τώ Άντιοχικώ η Μισοπωγωνι τοϋ

περιττά η μακρηγορία. έν δέ μόνον πρόχειρον παρατηροϋμεν. είς. το έπίθετον

Ίουλιανοΰ έκτενέστερον καί άκριβέστερον ίστοροΰντος τά κατα την προκειμε-

Δηλιγιαννης. Η τουρκική λεξις όεΛ'ί σημαίνει μωρός, άλλά σημαίνει καί τολ

νην πόλιν, οΐον (σελ. 340) «Έτύγχανον έγώ χειμάζων περί την φίλην Λευ-

μηρός, παράβολος, επιχειρηματικός' ό ζ/εΛ-γιάννης λοιπόν σημαίνει «δ Γιάν

om'ar’ όνομάζουσι δ’ ούτως οί Κελτοί τών Παρισίων την πολίχνην"

νης ό τολμηρός, δ παράβολος»' οί δέ μεταβαλόντες την λέξιν είς τό άσηυ,αν-

δ’ ού μεγάλη νήσος έγκειμένη τφ ποταμφ καί αύτην κύκλω πάσαν

τον J^i-γιάννης ένόμισαν δτι τοΰτο σημαίνει : εύγλωττος, στωμύλος' είναι

λαμβάνει' ξύλιναι δ’ έπ’ αύτην άμφοτέρωθεν είσάγουσι γεφυραι, και όλιγά-

άληθές δτι η τουρκική λέξις όή2 σημαίνει γλώσσα, τό δέ έπίθετον όη2-2ι

κις ό ποταμός έλαττοΰται καί μείζων γίνεται, τά πολλά δ’ έστιν όποιος ώρος

■==έγγλωσσος, ό έ'χων γλώσσαν, έν άντιθέσει τοϋ δ^-σΐζ==άγλωσσος, βωβός,

θέρους καί χειμώνος ύδωρ ηδιστον και καθαρώτατον όράν καί πίνειν έθελοντι

ύπάλληλος τοϋ σεραγίου τεταγμένος είς έκτέλεσιν μυστικών και σκανδαλω

δών αποφάσεων,

ουδέποτε σημαίνει

τόν στωμ.υλον == (λμ?-//.τάζ’

έστι
κατα

παρέχων». "Εν τισι τών αντιγράφων κεϊται «και αύτην κύκλω πασαν το τεί

έπεται

χος καταλαμβάνει». "Οθεν ό Κόβητος (Μνημοσ. 1861, σελ. 167) περιγρα-

λοιπόν οτι και κατα την εσφαλμενως διδομενην σημ.ασίαν έπρεπε νά γρά-

ψας τό άρθρον τό καί μετατυπώσας τό χαταίαμβάνει είς τό περιΛαμβάνει

φηται Δηλλιγιάννης. Αίτοΰμεν συγγνώμην άπό τούς καλούς κάγαθούς άδελ-

άνέγνω «καί αύτην κύκλω πάσαν τείχος περιίαμβάνει^. Ό Δινδορφιος δ

φούς Δηλιγιάννη, άν πρός πίστωσιν τών έκ κακής άναγνώσεως η Ερμηνείας

δ'μως άποφαίνεται (Ξενοφ. Έ.Ι.Ιην. σελ. XXVI Τεϋβν.) δτι ή όρθη γραφή είνε

συμβαινόντων άτοπημάτων κατά τον Σ. Λάμπρον έτολμησαμεν νά φιλολο-

«καί αύτην κύκλω πάσαν εγχατα.Ιαμβάνει^. Παρατηοητεον δ’ δ'τι δΚοβη-

γησωμεν περί τοΰ ονόματος αύτών.

τος έτρεψε καί τό «όποιο? ώργ θέρους καί χειμώνος». είς τό όμοιος.

X. Ν. ΦΙΑΑΛΕΑΦΕΤΣ.

Άλλ’ δ τε Βοσσιανός κώδιξ καί άλλοι τινές

άντί τοΰ Λευχετιαν εχουσι

Λουχετίαν, δπερ ούδέν άλλο είνε η πλημμελής άνάγνωσις τοΰ τυπου Λονχετΐαν (Δ=Α), σωθέντος καί αύτοΰ έν ένί τών κωδίκων. Κελεύει δ’ ο Κοβη-

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

τος {Μνημοσ.

1861, σελ. 167) νά γραφνί καί παρά Στράβωνι ΛουχετΙαν

αντί τοΰ Λουχοτοχίαν, διατεινόμενος οτι η Λατινική της λεξεως έκφορα ητο
ΤΠΟ

Lucetia, ούχί Lutetia.

Έν τφ Ούίνδοβονησίφ καλουμένφ λεξικώ φέρεται

«Χειμάζει: τόν καιρόν τοΰ χειμώνος έν τινι τόπω διάγει. Ίουλιανος’ ετυγ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΚΟΝΤΟΥ

χανον έγώ χειμάζων περί την φίλην ζ/οον-ίχιτ/ωχ ». 'Ο Ναυκιος εν τγ εκδο-

σει τοΰ λεξικού τούτου (σελ. 193) φρονεί δτι οφείλει ν’ άναγνωσθν) Μ,ου-

§ 1.

Παρίσιοι fPariiiiJ, Παρίσιον, Λουχετία ^η Λοϋτετία, LutetiaJ.

τετΐαν.
Έν τοϊς έπειτα χρόνοις έκ τοΰ ονόματος τών κατοίκων Παρίσιοι επλασθη
τό ονομα της πόλεως Παρίσιον, ου εύρίσκεται χρησις παρά τφ Ζωσιμφ λε-

Ό μακαρίτης Άσώπιος ποιούμενος λόγον έν τγ Εισαγωγή είς την 'Ελ

ληνικήν Σύνταξιν περί τοϋ πό.ΐις Z7a/w7<»r γράφει (σελ. 83):

«Καί τό ~ό-

Μς Παρισίων δέ, εί'τε άναχθγ είς την τρίτην κλάσιν (πόλις ’Αθηνών), είτε

είς την δευτέραν (πύ.Ιις τοϋ έθνους των Παρισίονν, Lutetia Parisiorum

γοντι Γ', 9 «Ίουλιανοΰ δέ έν τώ Παρισίω (Γερμανίας δέ αυτή πολίχνη) δία-

τρίβοντος».

Τό έΑίθετον παρά τοϊς 'Ρωμαίοις έσχηματίζετο ούχί Ρarisiensis

άλλα

Parisiacus, δπερ ελληνιστί έκφερόμενον γίνεται Παρισιαχός. Προκριτώτερον

παρά Στράβωνι, πό2ις Παρισίων Λουχοτεχία,

δ’ ημϊν τοΰτο έν τγί άστειοτέρα καί φιλολόγφ συνήθεια φαίνεται τοΰ Πα-

παρα Πτολεμαίφ), είναι πάντοτε έλλογώτερον καί χαριέστερον παρά τό ά

ρισιανός η Παρισινός (Parisinus), δπερ άνευ λόγου τονίζεται συνήθως Πα

λογον καί άμαθώς λεγόμενον τά, Παρίσια, ώς τά Μέγαρα». Πρβ. καί Σούτσ.

ρισινός.

παρα Καισαρι,

οι Παρίσιοι

σελ. 76 «Ούτε τό Βερολϊνον ούτε την Ηευχωζίαν τΐύΊ Παρισίων

άγνοοΰμεν εί οί έκεϊ καθηγηταί διδάσκουσι καθημενοι η ίστάμενοι».

ίδόντες
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πείραν έσκόπέι εί δύνανται έχερυθεϊν (τούτω γάρ δή καί έχρήτο τφ όνό·

μάτι) καί καθεώρα κτέ.». Πρβ. καί § 194 «τών έχερυθουρένων τι άνακα§ 2.

λύψαι».’Εν§ 246 κεϊται τό συνωνυμοΰν τφ έχερνθία ονομα έχερρηροσύνη'

«άλλ’ αυτό δή τοΰτο πρώτον διδάξαι λέγεται Πυθαγόρας τούς αύτφ προσΈχερυθία —έχερΰθεια, περιεργΐα— περιέργεια.

φοιτώντας, ό'πως άκρααίας άπάσης καθαρεύοντες έν έχερρηροσύντι φυλάττωσιν ους άν-άκροάσωνται λόγους».

Έν τή Ελληνική γλώσσνι έλέγετο καί έγράφετο αείποτε εχερυθία, ώς

γ,ι.ΐορυθία, ίσχνορυβία, κτλ.,

κα'ι περιεργΐα,

ώς φιλεργία, αγαθοεργία,

κτλ. Τό έχερόθεια καί περιέργεια, &πνπχ. συνήθη παρ’ ήμϊν άπέβησαν, εινε

Έν τή καθ’ ημάς γλώσστι ού μόνον τοϋ ενέργεια γίνεται χρήσις άλλά καί

τών παντελώς τοϊς "Ελλησιν άγνωστων αντενέργεια καί έπενέργεια και αυ
τενέργεια, περί ών θά εί'πωμεν τά δέοντα άλλαχοΰ.

παντελώς άσύστατα κα'ι άνελλήνιστα. Ούδενός λόγου άξιοΰμεν τό έν τφ 'Ι

στορικοί τοΰ Συντίπα άναγινωσκόμενον (σελ. 153) «ακριβώς
ριέργειας άτενίσας

και μετά πε

τφ προσώπφ τοϋ παιδός καί τφ σχήματι». Πρβ. καί

Δεινώς σφάλλεται ό Δοιδερλεινός Υποφαινόμενος έν τφ Όμηρικώ

Γλωσ-

σαρίφ § 571 καί 573 δτι όρθότερον εινε νά γραφή ένΌδυσσείας X, 374 ί

Τιμόθεον Πρεσβύτ. Κωνσταντιν. σελ. 29, α'.

ώς κάκοεργΕΙης εύεργεσίη μέγ’ άμείνων.

Τφ έκ τοϋ ενεργής έσχηματισμένφ ενέργεια, άνθ’ ου ούδέποτ’ έλέχθη έ~

νεργΐα έκ τοΰ ενεργός, ούδέν φέρεται δμοιον έν τή καθαρή

αντί τοΰ χαχοεργίης καί έν Ω, 251 :

και άδιαφθόρφ

ού μέν άεργΕΙης γε άναξ ένεκ’ ο3 σε κομίζει,

τών παλαιών συνήθεια. ’Αντί τοΰ συνέργεια οί δόκιμοι έποίοϋντο χρήσιν τοϋ

αντί τοΰ άεργίης. Οί διά τής διφθόγγου προενηνεγμένοι τύποι εινε έσχάτως

συνεργία έκ τοΰ συνεργός. Τοΰ πονηροΰ κόμματος εινε καί τό όνσέργεια καί

βάρβαροι

τό ενέργεια. Άτόπως δέ λέγεται έν τή καθ’ ημάς

γλώσσγ

καΛΛιέργεια,

περί ου άλλαχοΰ.

Τό περιεργΐα χπχντχ

καί δλως ανυπόστατοι. Κατά τήν φύσιν τής Ελληνικής γλώσσης

δέν δύνανται άλλοι τύποι νά ύπάρχωσιν ή οί διά τοΰ I γεγραμ.μένοι κακοεργίη καί άεργίη *
,

παρά τ’ άλλοις καί παρά τφ Θεοφράστφ λέγοντι

έν τοϊς Χαρακτήρσι κεφ. 13 «Άμέλει περιεργΐα δόξειεν άν είναι προσποίη-

σίς τις λόγων καί πράξεων

μετ’ εύνοιας, ό δέ περίεργος

ών ή βραχεία παραλήγουσα μεταξύ μακρών συλλαβών

κειμένη λαμβάνεται άναγκαίως ύπό τοΰ ποιητοΰ ώς μακρά. Τό αυτό γίνεται

καί έπ’ άλλων ούκ ολίγων λέξεων, οΐον

τοιοΰτός τις, οΐος

ϋποϋεζίη (Ίλ. I, 73), δπερ κακώς ύπό τινων έδιφθογγογραφεϊτο. Εύστάθ.

κτέ.». 'Ως δ’ έκ τοΰ περίεργος παρήχθη τό περιεργΐα, ούτως έκ τοΰ ^πε

σελ. 738 «Σημείωσα·, δέ δτι τό ύποδεζίη διάτό μέτρον έκτασιν τής παρα-

ρίεργος τό άπεριεργία ευρισκόμενον έν άποσπάσματι της Πυθαγόρειας Περι-

ληγούσης έπαθεν». Σχολ.

κτιόνης παρά Στοβαίφ Άνθολ. ΠΕ', 19.

λουθον ώφειλεν είναι κοινόν ύποδεξία, ώς παρά τό άνόρεκτας ανορεξία. Ταΰτα

Τό εχερυθία βλέπει τις παρά Πλουτάρχφ Ήθικ. σελ. 606 «έν καιροϊς
καί πράγμασιν έχερυθΐας καί σιωπής δεομένοις»

καί παρά Φίλωνι Τόμ. Ε',

σελ. 4 «κοινωνία, εχερυθία, σωφροσύνη» καί παρ’ Ώριγένει Τόμ. ΙΕ', σελ.

105 «οι δε όδόντες την έχερυθίαν έυ,φαίνουσι» καί παρά Κλήμεντι τφ Άλεξανδρεϊ σελ. 300 «-έχερυθίαν άσπαζομένους»

καί παρ’ Εύναπίφ Χρον.

σελ. 243 ιιΎποίεζεΙη' ώς Άργείη' τό δέ ακό

έν τή προσφδία. Έν μέντοι τή καθόλου ουτω'ς" πασά τοί έσθ' ύποόεςίη'

φθόγγου τήν γραφήν ποιοΰνται».
ίσιίτι (Όδ. Ξ, 159. Ρ, 156. Τ, 304).
άχοριστΐη (Όδ. Φ, 289).

Ίστορ. κεφ. 55 «άλλά στεγανή τις ήν λίαν καί άδαμάντινος ή περί ταϋτα

Ύπερησίην—ΤπερησίηνιΓ (Ίλ. Β, 573. Όδ. Ο, 254).

σιωπή καί τών απορρήτων εχερυθία» καί παρ’ άλλοις. Έποιεΐτο δέ καί ό Πυ

ύπεροπ.Ιίρσι (Ίλ. Α, 205).

θαγόρας χρήσιν τοΰ ονόματος τούτου, καθά λέγει ό Πλούταρχος έν τοϊς Ήθικοϊς σελ. 519 «διό καί Πυθαγόρας έταξε τοϊς νέοις πενταετή σιωπήν έχερυ
θίαν προσαγορεύσας» (Πρβ. καί σελ. 728). Άναγινώσκεται δέ καί έν βίω

Νομά κεφ. 8 «τήν Πυθαγόρειον άπομνημονεύοντος έχερυθίαν καί τιμώντος»
καί έν τφ περί τοΰ βίου καί τής ποιήσεως Όμηρου κεφ. 149 «έπεί δέ έν τού-

έ

νεκα μέτρου έ'κτασιν έ'παθε τοΰ Γ άγνοί<γ μέντοι τάκριβοΰς διά τής ΕΙ δι

(

προθυρίγτι (Ίλ. Β, 588). Εύστάθ. σελ. 293

«Τό δέ προθυρίαις πεποι-

θως έκτείνει μέν διά μέτρου άνάγκην τό έν τή παραληγούσν) δίχρονον τοΰ
προθυρίαις».
άτιρίησι (Όδ. Ν, 142).

άναάκίησι (Ίλ. Ζ, 74. Ρ, 320.

337), κοινώς araAxeiipfi. Εύστάθ. σελ.

τοις καί Πυθαγόρου έμνημονεύσαμεν, φ μάλιστα ή'ρεσκεν ή εχερυθία καί τό

1108 «Οί δ’ αύτοΐ καί τό ιινα.ΐκείρσι κατωτέρω κείμενον διφορεϊσθαι φασί

σιγάν ά μή χρή λέγειν, θεασώμεθα εί καί “Όμηρος ταύτην

κατά τήν γραφήν τής παραληγούσης» καί «Ώς δέ τό άνα-Ιχί^σι διφορεϊται

έ'σχε τήν γνώ

μην». ’Άξια παραθέσεως εινε καί τά οπό τοΰ ’Ιάμβλιχου γεγραμμένα έν τφ
περί τοΰ Πυθαγορικοΰ βίου § 94 «πρώτον μέν ούν έν τώ λαμβάνειν τήν διά-

1 Πρ6. Κροφ. Άν. Όξ. Τόμ. Β', σελ. 171,12.

ΤΟΜΟΣ Α'
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κατά την παραλήγουσαν προ ολίγων έγράφην.Ό Κόβητος διατείνεται (Συμμ'ί

Κρίτ. σελ. 414)

δτι και το πο,Ιυϊδρείτισι (Όδ. Β, 346)

καί τό άϊδρείησι

(Όδ. Κ, 231. 257) πλημμελώς εινε διά διφθόγγου γεγραμμένα. Φέρεται
δέ καί καθ’ ενικόν αριθμόν άϊδρείη (Όδ. Μ, 41) καί άνευ άποφάσεως ίδρειη

(Ίλ. Η, 198,. Π, 359). Εύστάθ. σελ. 1063 ά’Ιδρείτι δέ η έπιστημη άπό.τοϋ
ίδρις ί'δρεως, ώς δφεως, ου τό άνάπαλιν άϊδρις, άφ’ όυ άϊδρείη πολέμου ‘Ο άτεγνία καί ανεπιστημοσύνη», σελ. 1449 «Διά διφθόγγου δέ η ποίυϊδρεία,

ώς καϊ ή άΐ’δμε/α, από τοΰ ί'δρις ί'δρεως». σελ. 1656 «Ή δέ παραλήγουσα

της άϊδρεΐας διά διφθόγγου άεί γράφεται διά την κλίσιν του ί'δρις ί'δρεως,
ώςό'οεως» (Πρβ. καί σελ. 676 καί 1939). Περί της του α,ΐδρις δοτικής αΊδρεϊ ί'δε Σχολ. Ίλιάδ. σελ. 107,21. Πρβ. καί σελ. 134,13 καί σελ. 357,

26. Άλλ’ακριβώς περί της χρησεως ταύτης θά διαλάβωμεν αλλαχού.
Ί2ίον^\\. Ο, 66. Φ, 104. X, 6).
ΆσχΛηπιοϋ (Ίλ. Β, 731). Σχολ. σελ. 90.

«Ούτως έκτατέον διά τό,μέ-

τοον τό ’^σχ2ηπι·ονΐ>. Εύστάθ. σελ. 330 «’Ενταύθα δέ ό'ρα ότι τό’ζίσα7μπιοϋ εκτείνει διά μέτρον την παραλήγουσαν».
άνεψιοΰ (Ίλ. Ο, 554). Σχολ. σελ. 430 «Την Ψί συλλαβήν έκτατέον διά
τό μέτρον». Βεκκ. Άν. σελ. 692 «Καί πάλιν aretftov χταμέτοιο’

τό γάρ

ΨΙ έκτέταται καί διά τούτο έχει καί τον χαρακτήρα της μακράς».

άγριου (Ίλ. X, 313).

λαχου προεφάνη, έκτεταμένην έ'χει τ·?ίς διά προθέσεως την όίρχουσαν. Τούτο

δέ καί έπί τοϋ ’ΣπόΊΊωνος Ιν πολλοϊς γίνεται καί έπί άλλων πολλών».

Καί ό Ησίοδος έμηζυνε τό I της καταληξεως ΙΗ ένεκα τοϋ μέτρου ’Έργ.
311 άεργίη καί 319 άτοάβίη καί ©εογ. 454 ίστΐιμ· καί ό Ξενοφάνης παρ’

Άθην. σελ. 414 προεδρίηχ καί σελ. 526 τυρατχΐης,

άνθ’ού

ό Μεινέκιος

έγραψε τυραννείης, καί ό Τυρταίος παρά Αυκούργ. 107 άτιμίμ καί ό Σόλων
παρά Στοβ. Άνθολ. Θ', 25 αΐθρΐην, περί ού

ί'δε Μεινέκιον Άποσπ. Κωμ.

Τόμ. Β', σελ. 34, καί δ θεογνις 703 πο2υϊδρίρσιν καί

άπιστίη καί

831

891 άναΊχίης καί 1169 καχεταιρίης, άνθ’ ού πάντα σχεδόν τάντίγραφα
έ'χουσι κα/γεταιρείης. Εύρίσκεται δέ καί τό Κασπί,η μακράν έχον διά τό μέ
τρον την παραλήγουσαν καί τό άγρυπνίη καί το άχοσμΐης καί τό καχοσμίην·
καί άλλα. Ίδε Σπιτζνηρον π. ΣτΙχ.Ήρωϊχ. σελ. 83. Βαουμειστίρον’'Τ/tr.

*0μηρ. οε\. 166 καί Βοίκκιον Μιχρ. Σνγγρ. Τόμ. Τ', σελ. 161.
’Εν τοϊς ΦιΛοΛογιχοΐς Παρέργοις του Φιλίππου Ίωάννου εινε γεγραμμένον
(σελ. 409) «Περί τίς μηκύνσεως τοϋ ιώτα έν τί! λέξει ’Ακαδημία ί'δε Passow Lehre vom Zeitmass, Taf. 6.καί στ. 3 έπιγραμ.’Ανακρέοντος».Μεγάλως
τιμώμενκαίσεβόμεθα τον σοφόν τοϋ πανεπιστημίου καθηγητην, παρατηροΰμεν

δ’όμω;δτι’^α«δ?//ίε«α υπό των παλαιών έλέγετο, ούχί 'ΆχαδημΙα,.'Έϊ κώδικι

τοϋ Μεγάλου’Ετυμολογικού σελ. 44,8 φέρεται «Οί μέν παλαιοί έξ’Ακαδημ,ου
τίνος του δομησαμένου την ’Ακαδημίαν ώς μετουσιαστικόν διά τ·ης ΕΙ, οί

δμοιίου (Ίλ. ί, 440, κτλ.).
Lytron (Ίλ. Β, 518). Εύστάθ. σελ. 273

δέ νυνί διά τοϋ I ώς κύριον όνομα», έν δέ τοϊς εις Δημοσθένη Σχολίοις σελ.

«Ίστέον δέ οτι τό Ύγυτος εν

ταύθα μέν διά μέτρον έςετεινε την μέσην συλλαβήν ήτοι την παραλήγου

σαν, άλλαγοΰ δέ φυλάσσει τον βραχύν χρόνον, οιον ’Ίψιτος Εύρυτίδης».
Αίό2ου (Όδ. Κ, 36. 60). Παρατηρητέον δ’ §τι των νεωτέρων τινές γρά-

φουσιν Σίο.Ιοο μεγα2/;τορος,
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ΛίόΛοο χΛυτά

δώματα, Έμίτοο

μεγάθυμου,

777, 21 κΊΙ μέν Άκαδημεια από ηρωός τίνος Άκαδημου ζτίσαντος τον

τόπον, έ'νθα καί διατριβήν ειχεν ό Πλάτων. Ό δέ τόνος της ευθείας της Άκαδημείας προπαροξύνεται, επειδή καί η ευθεία τοΰ Άκαδημου, έζ οδ έκλη-

θη, προπαροξύνεται». Πρβ. καί Στέφ. Βυζάντ. σελ. 56, 1

καί σελ. 261,

22 Μειν. Πολλά περί του προκειμένου θά γράψωμεν αλλαχού.

ΊΛΙοο προπάροιθεν, '/.τΚ. Ίδε Λαρώχην Ί.Ιιάδ. Τόμ. Α', σελ. 44 καί Ναύ-

κιον Όδυασ. Τόμ. Α', σελ. XIV καί Ί.Ιιάδ. Τόμ. Α', σελ. XV.

§ 3.

δπωριγω (Ίλ. Ε, 5. Π, 385). Πρβ. ΊΙρωδιαν. π. Διχρ. σελ. 293,26 καί

Όθ. Σνειδτίρον ΚαΛ.Ιιμ. Τόμ. Α', σελ. 348.
τετράχυχΊοι (Όδ. I, 142).
Διά τό μέτρον έζετάθη ή φύσει βραχεία συλλαβή καί έν τοϊς έπομένοις’

άπαρίνός Βορέης (Ίλ. Φ, 346. Όδ. Ε, 328), χρινάμετος τρίηχόσι’ (Ίλ. Α,
697), ’Άμφίος Λινοθώρηζ, ’ΆμψΙΰΓ ΣεΛιιγου υιόν (Ίλ. Β, 830, Ε, 612),
χρατερδς

ΣΙώρης, ’Λμαρυγχε'ιδην ΛΙώρεα,, Αύτομέδων ΣΙώρεος ΆΛχιμος

υιός (Ίλ. Β, 622. Δ, 517. Ρ, 29), for’ ίΛΤος χεχα.Ιυμμένα, (Ίλ. Φ, 310).
Σχολ. Ίλιάδ. σελ. 578 «·Ί.Ιύος·.

τό Υ έκτέταται διά τό μέτρον' τό γάρ

ακόλουθόν έστιν Μος, ώς ισχύος». ’Ανόμοια παραβάλλει άλλήλοις ό Ευστά

θιος γράφων (σελ. 504) «"Ωσπερ έν τώ αϊαιμα παρειπωχ έκτείνεται η της
παρά προθέσεως παραλήγουσα, ουτω καί ώδε τό Σκόρης κύριον, ώς καί άλ-

ΚοΓίχΛος η χοίνιχ.Ιος η χΰγιχ2ος (=cuniculus), γεωρύχος 2αγιδεύς.

ΊΙ λέξις cuniculus τριττώς έν τγί Έλληνικί! γλώσ.σν) έκφερεται, διά τοϋ

Ο χόνιχ2ος, ώς A jouletus —'Άπο2ήϊος, Lucrinus —· Λοχρΐτος, Lucwno-—
Λοχόμων,

Publius — ΙΙόπ.Ιιος, Postumus—Πόστομος,

Postumius—

Ποστόμιος, Rutuli — ΡότοΛοι, κτλ., διά τ·Ζς διφθόγγου ΟΓ χούπχίος, ώς
Apuleius — ’ΆπουΛήϊος, Lucumo — Λουχούμωχ, Puplius — ΠούπΛιος,

Postumus — Πόστουμος, Postumius —- Ποστούμιος, Rutuli — 'ΡούτουΛοι,
Lutatius ■—Λουτάτιος, Lucitania—Λουσιτανία, κτλ., καί διά τού Υ χύ-

πχ2ος, ώς Lutatius —Λυτάτιός, περί ου έποιησατο λόγον ό Ούλσχιος
,τρ έκδόσει τοΰ ΙΙολυβίου σελ. 1.397, Lucitania — Λυσιτανία, κτλ.
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ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ββι

ηύχον 1 τοΰτο ζώον, ό μέν Πολύβιος έξελληνίσας τήν 'Ρωμαϊκήν, ή μάλλον
Αίλιαν. π. Ζω. ΙΓ', 15 «ίΐέφυκε δέ καί λαγώς έτερος μικρός τήν φύσιν

ούδέ αΰξεταί ποτέ' αόπχ-ΐοζ· δνομά αύτώ. Ού'κ είμι δέ ποιητής ονομάτων"
δθεν και έν τήδε τή συγγραφή φυλάττω τήν επωνυμίαν τήν έξ αρχής, ή'νπερ ουν ’Ίβηρες οί Έσπέριοι έ'θεντό οί, παρ’ οΐς καί γίνεται τε καί έ'στι πάμ-

πολυς».
Άθήν. σελ. 400 «Πολύβιος δ’ έν τή δωδέκατη τών

τον ’Ρωμαίοι), ΚούνιχΛον 2 ώνόμασεν, ή δέ παρ’ ήμΐν συνήθεια ΚουνέΛιον,

ώσπερ εν αλλοις (Ισοκρατ. Β, σελ. 317) σεσημείωται, καί Κουνάδιον καλεΐ τον ΐ’πόνοριον δε, τουτεστι

την υπορωρυγμ.ένην γήν, Λαγούριιον όνο-

μ.αζομεν, .ου παρα Τούρκων είληφότες τήν λέξιν

ιστοριών γίγνεσθαι

φησι παρόμοιον τώ λαγώ ζώον τόν χοννικΛον καλούμενου γράφων ούτως" ό
δέ χούνιχΛος καλούμενος

Ιβηρικην λεξιν (παρα γαρ τοις Τβηρσι καί τό ζώον καί τού'νομα έ'γνωσαν πρώ

πόρρωθεν μέν δρώμενος είναι δοκεΐ λαγώς μικρός,

δταν δ’ είς τάς χεϊρας λάβη τις, μεγάλην έχει διαφοράν καί κατά τήν επι
φάνειαν και κατά τήν βρώσιν" γίνεται δέ τό πλεΐον κατάγής. Μνημονεύει δέ

αύτών και Ποσειδώνιος ό φιλόσοφος έν τή ίστορίιρ. Καί ημείς εί'δομεν πολ

(ώς άν τις είκάσειεν άπό

τοΰ παρ εκεινοις Λαγούμ}, a/J? άπό τοΰ Λαγωοΰ, ομοίως τή 'Ρωμαϊκή με
ταφορά· Ισως δε καί σύνθετόν έστι τού'νομα, Λαγοίριιον, δ έστι Λαγωοΰ οι-

(εος,

μεταποιηθεν είς τό Λαγούμιον, κατά τό Ώρονχίον ε’κ. τοΰ ΠροιχΙον

παρά τό Προΐζ» (Πρβ. καί Άτάκτων Τόμ. Δ', σελ. 273).

Τα περί τοΰ Λαγούριιον είρημένα είνε αύτοσχεδιάσματα

παίζοντι μάλ

λον ή σπουδάζοντι πρέποντα.

λούς κατά τόν άπό Δικαιαρχείας πλοϋν έπί Νε.αν πόλιν" νήσος γάρ έστιν ού

μακράν τής γής κατά τά τελευταία μέρη τής Δικαιαρχείας, ύπ’ ολίγων μέν
κατοικουμένη, πολλούς δέ έχουσα τούς χοννίχΛους τούτους».

Άλλά παρά Πολυβίω IB', γ', 10 κεϊται ό διά τοΰ Υ γεγραμμένο; τύπος

* ■
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«πλήν άλωπέκων και κυνϊχΛων καί προβάτων αγρίων" ό δέ χύνιχΛος πόρρω

ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣ1Ν ΑΥΤΟΥ

θεν μέν δρώμενος είναι δοκεΐ λαγώς μικρός, κτέ.».
Παρά Γαληνώ Τόμ. Τ', σελ. 606 άναγινώσκεται

«Καθάπερ έν Ίβηρί<^

τό τοϊς λαγωοΐς δμοιον ζωυφιον, 8 καλοΰσι κοννΐχουΛον.», παρά δ’ Έρωτιανφ

σελ. 93, 10 «Πολέμαρχος δέ ό γραμματικός εύηθέστερόν φησι δυσανταγω-

’Ολίγον πρό τής έμφανίσεως τοΰ Χριστιανισμού καί πολύ μετ’ αυτόν έ

νίστου καί λιμοποιοΰ ζώου μικρού ονομα είναι τήν λεβηρίδα μικρώ λαγωω

πειτα-τοιαυτη καί τοσαύτη έλυμαίνετο 'τήν άνθρωπότητα άθε’ία καί δει
σιδαιμονία,ώστε ό άνθρωπος εκπλήττεται άκούων καί δικαίως άπορεΐ άν ποτέ

όμοιου' ο 'Ρωμαίοι μέν χοννίχΛονν καλοϋσι, Μασσαλιώται δέ λεβηρίδα».

Γεωρΰχοι Λαγιδεΐς ονομάζονται οί κόνικλοι ύπό τοϋ Στράβωνος λέγοντος
σελ. 144 «Τών δ’ ολέθριων θηρίων σπάνις πλήν τών γεωρύχων Λαγιδε'ων,
ους ένιοι λεβηρίδας πρΟσαγορεύουσι" λυμαίνονται γάρ καί φυτά καί σπέρματα

ριζοφαγοΰντες" καί τοΰτο συμβαίνει καθ’ δλην τήν Ίοηρίαν σχεδόν, διατεί-

νει δέ καί μέχρι Μασσαλίας, όχλεϊ δέ καί τάς νήσους». Πρβ.

καί Εύστάθ.

Διον. Περιηγ. 457 «Λέγεται δέ καί δτι είς τούτους κομισθέντες πέραθέν

ποθεν δύο λαγιδεΐς, άρρην και θήλεια,

ούτως είς έπιγονήν πολλήν ηύξήθη-

σαν, ώστε καί οίκους άνατρέπειν έξ ύπονομής. καί δένδρα. "Οθεν καί ήναγκάσθησαν οί έκεϊ πρεσβεΰσαι * είς 'Ρωμαίους διά χώρας αΐ'τησιν. Είσί δέ γεω-

ρύχοι καί ριζοφάγοι οί λαγιδεΐς, ους καί λεβηρίδας έκάλουν τινές». Δύναται
δέ τό γεωρύχος Λαγιδεύς νά παραβληθή πρός τό ριέΛι πεπηγάς (=σάκχαρον ή σάκχαρ), οίνος κρίθινος (=ζΰθος, πΐνον, κτλ.), εριον (ei'ptov) άπό ζύΛου (=βάμβαξ), κτλ., περί ών άλλοτε.

Παρατιθέμεθα έν τέλει καί τά ύπό τοϋ Κοραή γεγραμμένά έν ταΐς είς τόν

Πλούταρχον Σημειώσεσι Μέρ. Δζ σελ. 471 «Υπόνομός έστιν, 8 καλοΰσιν οί
Γάλλοι mine, οί δέ 'Ρωμαίοι cuniculus, μετενεγκόντες τουνομα άπό τοΰ λα-

γωφ παραπλήσιου ζώου, ο κατορύττον ύπό γήν διαιτάσθαι φιλεΐ. Τό δέ γαιω-

1 Όρθώ; παρά τφ Στράβωνι σιλ, 144 εΤν« γεγραμμένον π ρ ε σ β ε ύ σ ασΟ αι

ήτο δυνατόν ή άνθρωπότης νά σκοτισθή τοσοϋτον, ώστε άρνουμένη τήν θεό
τητα, νά μεταπίπτη είς τήν δεισιδαιμονίαν καί φέύγουσα διά τής άθεΐας, ού
τως είπεΐν, τήν Σκύλλαν νά πίπτη είς τήν Χάρυβδιν.

Καί δμως δσα ένταΰθα δημοσιεύομεν είνε αύτή ή άλήθεια άνέυ περικα

λύμματος. "Οτι δέ τό πάλαι όντως κατελυμαίνετο

τόν άνθρωπον τοσαύτη

δεισιδαιμονία καί έτάραττεν αύτόν ή αθεΐα καταφαίνεται καί έκ τούτου, δτι

καί τήν σήμερον έ'τι ή δεισιδαιμονία δέν έξηλείφθη καθ’ ολοκληρίαν, άλλ’ υ
πάρχει καί ύφίσταται ύπό διαφόρους τύπους καί μορφάς. Άλλ’ ού'τε, νομίζομεν,είνε δυνατόν νά έξαλειφθή ποτέ έντελώς, έφ’ δσον ό άνθρωπος είνε άν
θρωπος, άδυναμιών πλήρης και θηλάζων τάς δεισιδαιμονίας μετά τοΰ μητρι

κού γάλακτος. Πώς δέ θά είνε δυνατόν νά έξαλειφθή καθ’ ολοκληρίαν άπό

τοΰ λαοΰ ή δεισιδαιμονία,

άφ’ ού κατέσχε καί κατέχει καί πολλούς τώ.ν

έξοχων άνδρών ·, Μήπως ό δαιμόνιος Περικλής δέν ήτο δεισιδαίμων, δτε ά-

σθενών έδείκνυε τών φίλων τινί περίαπτον ύπό τών γυναικών περιηρτημέ-

1 Γραπτέον γΕώρύχον. Ήγνόει, φαίνεται, ό αοίδιμος άνηρ ότι ΑΙ ζα'ι Ω δέν είνε δυ
νατόν νά συνυπάρχωοιν.
2 θδχ) τ°ϋ τύπου κούνιζλος άλλά τοΰζύνιχλο; έγίνετο /,ρήσις ύπο τοΰ Πο
λυβίου.

ββ2
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νον; 1 Μήπως καί αυτός ό Καΐσαρ ό προς τούς κινδύνους ατρόμητος δέν ήτο

Λεισιδαίμων,

ούδε νά παραστήσωμεν δτι αυτή έστί ψυχής νοσούσης

άφοΰ ανέβαινε μετά φόβου εις την άμαξαν καί ούδ’ έκάθητο

καί διεφθαρμένης

γέννημα καί αποκύημα, ώς τούτο μαρτυροΰσι καί αύτοί οί άπιστοι. Σκοπός

έπ’ αυτής πριν τρις άπαγγείλή στίχον τινα μαγικόν ;

ημών εινε όρίσαντες τήν άθεΐαν νά εί'πωμεν διά βραχέων

Διά της πραγματείας ταύτης. θά έζεικονισθή η τυφλότης, είς ήν περιέστη

πότε καί πόθεν

ήρξατο ή παρ’ "Ελλησι καί 'Ρωμαίοις πρός τούς θεούς περιφρόνησις

ή άνθρωπότης έ'νθεν μέν διά της άθε'ίας, έτέρωθεν δέ διά της δεισιδαιμο
νίας κα'ι θ’ άποδειχθή πόσον κατέστη γελοία απομακρυνόμενη της ‘ είς τά

663

καί ή

μετ’ αυτής συνημμένη άθεότης καί πόθεν έσχε τήν αρχήν της ή δεισιδαι

ι

μονία.

θειον πίστεως. ©ά φανή δέ έτι δτι οσον άνόητος και κοϋφος εξελέγχεται ό

'Η άθεότης κατά Πλούταρχον άπάθεεά έστι πρός τό θειον μη νοοΰσα τό

άνθρωπος άπορρίπτων τό θειον, τοσοΰτον μωρός κα'ι γελοίος καθίσταται πε-

αγαθόν. Ή ως αύτός πλατύτερον ορίζει έν τή αυτή περί δεισιδαιμονίας πραγ

ριπίπτων εις την δεισιδαιμονίαν. Δύσκολον δέ νά έκλέξή τις ποιον των δύο

εινε βέλτιον, διότι καί ό άθεος είναι επιβλαβής καί ό δεισιδαίμων επικίνδυνος
*

ματείας αύτοϋ, ή άθεότης ουσα κρίσις φαύλη τ. ε. ούχί όρθή περί τοΰ δτι
ουδεν υπάρχει άφθαρτον καί μακάριον άγει τόν άνθρωπον διά τής άπιστίας

άμφότεροι δέ είς τό αυτό άπολήγουσιν,

εις άπάθειάν τινα καί τέλος έστιν αύτή τοΰ μή πιστεύειν είς θεούς τό μ.ή

είς της κοινωνίας την άποσύνθεσιν.

Άλλ’ όμως οσω επιβλαβής εινε ή αθεΐα καί ή δεισιδαιμονία, τοσοϋπον απ’

εναντίας ό τό θειον σέβων καί ωφέλιμος καί χρήσιμος τή κοινωνίφ υπάρχει.
Άπόδειζις τούτου έστωσαν οί ήμέτεροι πρόγονοι, ιρίτινες έφ’ οσον έπίοτευον είς τούς θεούς των έςετέλεσαν τοσαϋτα κα'ι τηλικαϋτα, ώστε κατέλι-

πον αθάνατον καί ανυπέρβλητον την μνήμην

τοϊς μεταγενεστέροις. Ή είς

τούς θεούς πίστις καίτοι άνθρώπινα έχοντας πάθη καί κακίας άνέδειζεν αυ

τούς Μαραθωνομάχους κα'ι Σαλαμινομάχους’ ή πίστις είς τό θειον παρώρμη-

σεν αύτούς είς τά άριστοτεχ νήματα εκείνα, ών την σήμερον σύμπας ό πεπο-

λιτισμένος κόσμος θαυμάζει τό μεγαλείου. Άλλά βραδύτερου, οτε οί φιλόσοφοί διά τής θεωρίας αυτών περί άρχής καί γενέσεως των ό'ντων, διεσάλευον

μέν τά θεμέλια της Θρησκείας, ούδέν δέ άλλο άνηγειρον θρησκευτικόν σύ
στημα, έπαυσε μέν η πρός τούς πρότερον θεούς πίστις, ' κατέπεσε δέ καί τό
φρόνημα, τό μέγα καί γενναίου, καί είς εμφυλίους σπαραγμούς καί σφαγάς

έτράποντο, έως ού μέχρι τέλους δοϋλοι τών 'Ρωμαίων έγένοντο. ’

φοβεϊσθαι θεούς.

Άλλά πόθεν προήλθεν ή περί τούς Θεούς περιφρόνησις καί ή έκ ταύτης άθεό
της ; Ή περί τούς θ?ούς περιφρόνησις καί

ή άθεότης προήλθε

παρ’ αύτών

εκείνων, οΐτινες καί περί τών θεών έγραψαν καί έθεολόγησαν, προήλθε παρ’
αυτών τών ποιητών τόΰ Όμηρου καί Ησιόδου. Οί δύο ουτοι ποιηταί εινε οί
πρώτοι τών Ελλήνων διδάσκαλοι, εινε ή πηγή καί ή βάσις τής θρησκευτι

κής τών 'Ελλήνων καί άκ,ολοόθως τών'Ρωμαίων ανατροφής καί παιδεύσεως.
Άλλ’ οί δύο ουτοι ποιηταί παραστήσαντες τούς θεούς άνθρώπινα φέροντας
πάθη καί ελαττώματα έγένοντο

συγχρόνως καί οί αίτιοι τής προσβολής

κατά τών θεών οΰς περιέγραφον. Ό Ξενοφάνης άηδώς έ'χων διότι

«Πάντα θεοϊς άνέθηκαν "Ομηρός θ’ 'Ησίοδός τε
«όσσα παρ’άνθρώποισιν όνείδεα και ψόγος έστίν.
“ώς πλεΐστ’ έφθέγςαντο θεών άθεμίστια Ι'ργα
«κλέπτειν μοιχεύειν τε καί άλλήλους άπατεύιν, 1
έποιησεν Ίαμβους ήτοι ποιήματα σατΰρικά δι’ ών έπέσκωπτε Ησιόδου καί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
, ΑΘΕ ϊΑ

«Καί ό’λως ή άθεότης άπάθεια πρός τό δεΐό
Ιστι μή νοούσα τό αγαθόν".
Πλούταρχος περί δεισιδαιμ. $ 6.
'Ορισμός τής άθεότητος.—Αρχή καί
αυτής. — Διδασκαλία τών ποιητών, τών
ωιλοσόιοων, τών κωμικών και σοφιστών.—Πληθυς τών Θεών έν Άθήναις καί'Ρώ
μη. — Ή τών ’Αθηναίων καί μάλιστα τών ‘Ρωμαίων αίσχίστη τάσις πρός τό άποθεοΰν τούς βασιλείς καί αύτοκράτορας.—‘Η άθεότης δημοσία κηρυττομένη έν'Ρώ
μη. Συνέπειαι αύτής.
αιτία

Περί άθεότητος μέλλοντες νά πραγματευθώμεν δέν σκοποΰμεν νά κατα-

δείζωμεν τούς παραλογισμούς τής άθεότητος καί τήν μωρίαν τών άπιστων

1 Πλουτάρχ. Περικλ. κεφ. 38.

Ομηρου τα περί θεών είρημενα 2. Κα'ι άλλοι μ.έν τών φιλοσόφων κατεφρό-

νουν κατα Μυλλερον τήν κοινήν τοΰ πλήθους θρησκείαν, ίδί<>: δέ οί ’Ίωνες
*
διότι σπουδάζοντες νά ευρωσι στοιχείου τι έκτης πείρας εξηγούν τήν άρχήν

καί τήν αιτίαν τών ό'ντων άπέρριπτον πασαν παράδοσιν
ό'χι μόνον προλήψεις καί δεισιδαιμονίας άλλά

καί κατεφρόνουν

καί άσφαλεστάτας αλήθειας

καί δόγματα εκ παλαιοΰ παραδεδομένα. Ούτως ό 'Ηράκλειτος έ'σκωπτε τόν

1 Παρά Σέξτω τώ Έμπειρικώ πρός Μαθηματ. Α' 289. Θ’ 293.
2 «Γέγραφε 3ί καί εν έπεσι καί ελεγείας καί Ίάυβους καθ’ 'Ησιόδου καί 'Ομήρου Ιπιζό»πτων αύτών τα περί θεών ειρημένα
*
άλλά και αύτός έρραψώδει τά έαυτου» (Διογ. Λαερτ.
θ. 18 πρβλ· καί Histor. Philosophiae Graecae et Romanae H. Ritter, et. L. Preller. σελ.
81 και έξ.) Άλλ’ ο ώενοφάνης δέν ήτο άθεος, τούναντίον προσέβαλλε τά ασεβώς ειρημένα
περί θεών· Κατα Κλήμεντα τον Άλεξανδρέα ό ΐΞενοφάνης εδίδασζεν ότιείς καί άσοίμ.ατος ά
Θεός!
«Είς δέος τε θεοϊσι καί άνθρώποισι μέγιστος
«ούτι δέμας θνητοΐσιν όμοίιος ούδέ νόημα.
(Παρά Κλόμ._τω Άλεξ. Στρωμ. y. σ. 601).
ΐν
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τρόπον τές λατρείας τών έαυτοϋ συμπολιτών. «Καί άγάλμασι εύχονται ό-

«νίσθη τό πρώτον ύπό της φιλοσοφίας
*
έπελθοΰσα δέ κατόπιν καΓη διδασκαλία

κοϊον εί'τις δόμοις λεσχηνεύοιτο ».

«τών σοφιστών,ητις τά πάντα έκηρυξέ φαινόμενα καί ούδέν βέβαιον καί άλη-

Δέν έδύναντο βεβαίως οί φιλόσοφοι άναγιγνώσκοντες τά παρ’ 'Ομηροι» καί

«θές, διέσεισε καί κατέρριψεν αύτην έντελώς. Ό Πρωταγόρας καί δ Γοργίας

Ησιόδου πεποιημένα νά μη έχωσιν άηδώς είδότες όποιαν καί όπόσην επι

«ηύλαβοΰντο νά κηρύξωσι πλάσματα κενά την πρός τούς θεούς ευσέβειαν καί

βλαβή έπίδρασιν εΐχον έπί τοϋ πνεύματος τοΰ λαοϋ. Χαιρέας ό Ταραντϊνας,

«την άρετην, οί μ.αθηταί όμως, αύτών καί οί οπαδοί ωφελούμενοι έκ τές δια-

δέν ησχύνετο λέγων δτιέν τφ άσχημονεϊν έμιμεϊτο τοϋ θεούς
*

))δοσεως καί έπικρατησεως τών έλευθέρων φρονημάτων έκηρυξαν αύτά φανε-

Deos se imitari jactabat.
Ό δέ Θεόκριτος άπολογούμενος υπέρ τών ερώτων αύτοϋ έλεγεν
*

ώ πάτερ Ζεΰ,
ού μόνος ήράσθην και τύ γυναικοφίλας 1

«ρώς καί άπροκαλύπτως. Κατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον έφάνη τάξις τις

«ανθρώπων έν’Αθηναις,ητις έπρέσβευεν ότι η πίστις είς τούς θεούς και ηδικαιο«σύνη είνε επινοήματα τών αρχαίων δικαίων καί νομοθετών, οϊτινες έζητουν

»δι’αύτών νά συνέχωσι καίκαταστέλλωσι τάς δρμάς τοϋ πλήθους
*
ότι οί νόμοι

’Εντεύθεν καί ό Πλάτων άπέβαλεν από της Πολιτείας αύτοϋ τούς ποιητάς.

«έποιηθησαν ύπό τών άδυνάτων άνθρώπων ύπέρ της εαυτών άσφαλείας’ ότι

'Ο Πλούταρχος άγανακτών κατά τών ποιητών δι’οσα ασεβώς περί θεών έποίη-

«ή φύσις αύτή ένομοθέτησε τό δίκαιον του ίσχυροτέρου καί οτι δ ισχυρός ύπα-

σαν λέγει
*
«Τό τών θεών γένος άξιοΰμ εν αί'τιον μέν άγαθών,άναίτιον δέ κακών

«τάσσων τόν άδύνατον ύπό την βούλησιν αύτοϋ

3)πεφυκός άρ/ειν καί βασιλεύειν τών ό'ντων, ούχ ώσπερ οι ποιηταί σννταράτ-

«ασκεί τό φυσικόν

δέν πράττει άδικα, άλλ?

δικαίωμα. Ταΰτα είνε τά δόγματα ύπέρ ών συνηγοροΰσιν

ντοντες ήρας άμαθεστάταις δόζαις άΜσκονται, τοϊς αύτών ποιημασι τόν μέν

«έν τώ Γοργίφ καί τί; Πολιτεία: τοΰ Πλάτωνος ΚαΛΛιχΛης ό μαθητης τοϋ

«τόπον, έν ω τούς θεούς κατοικεΐν λέγουσιν, ασφαλές έδος καί άσάλευτον κα-

«Γοργίου καί Θρασύμαχος δ ΧαΛκηδόνιος, διδάσκαλος της ρητορικές άκμ.ά-

«λουντες, ού πνεύμασιν, ούνέφεσιν χρώμενον, άλλ’ αιθρία; μαλακγϊ καί φωτί.

«σας κατά τόν ΙΙελοποννησιακόν πόλεμ.ον. Αύτά ταΰτα έκηρυττε φανερώς

5)καθαρω τόν άπαντα χρόνον όμαλώς περιλαμπόμενον, ώς τοιαύτης τφ μα-

καί ό θείος τοϋ Πλάτωνος ό εύφυης και συνετός Κριτίας b).

;»καρίφ καί άθανάτφ διαγωγές μάλιστα

πρεπούσης, αυτοϊς δε τοϊς θεοϊς

Έπί τές έποχές τών σοφιστών πολλοί "ησαν

οί άρνούμενοι την ύπαρξιν

^ταραχής και δυσμένειας και οργής άΛ2ων τε μεστούς, παθών αποφαΐνον·’.

θεών καί οί μη πιστεύοντες είς την άθανασίαν της ψυχές. Ό Πλάτων καί δ

ντες, ούδ'άνθρώποις νοϋν εχουσι προσηκόντων

διδάσκαλος αύτοϋ Σωκράτης έπειράθησαν νά στηρίξωσι παντΐ σθένει την βε

’Απώ τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου καί έξης κατέλαβε την ’Ελλάδα καί

βαιότητα μ-ελλούσης ζωές. Άλλ’ η άθεότης καί άσέβεια έχώρουν άκατά-

Ιδίως τάς ’Αθήνας μεγάλη πρός τούς θεούς άδιαφορία καί ασέβεια. Έπηύ-,

σχετοι. Καί τί ηδύναντο νά πράξωσιν είς περιορισμόν τές άσεβείας οί άνδρες

ξησε δέ την άσέβειαν καί την χαλάρωσή τών ηθών ό ένσκηψας είς’Αθήνας

εκείνοι, άφ’ ού οί θεοί έκωμφδοΰντο έν τοϊς θεάτροις, οί δέ ’Αθηναίοι έπεδοκί-

λοιμός, έξ ου, ώς λέγει ό Θουκυδίδης, «Θεών φόβος έ ανθρώπων νόμος ούδείς

μαζον τάς κωμφδίας τοΰ Άριστοφάνους; Έν πολλαϊς τών κωμφδιών του ό

«άπεϊργε τούς ανθρώπους, τό μέν κρίνοντες έν όμοίφ καί σέβειν καί μη έκ

Αριστοφάνης πειράται νά έκμηδενίστ) τούς θεούς καί ν’ άποδείξγ την άδυνα-

3) τοΰ πάντας δράν έν ΐ'σφ άπολλυμένους»

μίαν αύτών. Ούτως έν Βατράχοις παοίστησι τόν Διόνυσον δειλότερον τοΰ ύ- ·

Είς την αΰξησιν τές διαστροφές

καί διαφθοράς συνετέλεσαν τά μέγιστα καί οί τάς ’Αθήνας πλημμυρησαν-

πηρέτου Ηανθίου άποκαλών αύτόν δειλότατον θεών τε καί άνθρώπων (στίχ.

τες σοφισταί. «Ή διδασκαλία τών σοφιστών, λέγει ό πολύς Μύλλερος, εινε

*
■486)

«δμολογούμενον οτι έβλαψε τά ηθη τοϋ λαοϋ καί άνέκοψε την ακριβέ έπΐι

«στημονικην έρευναν. Ή έθνικη συνείδησις καί χρηστοήθεια, ητις διέζρινε τό
3)αγαθόν

καί τό κακόν ό'χι μέν κατά την καθαρωτάτην έννοιαν, άλλ’ άπό

ό δέ Αιακός (στ. 667) δέν δύναται νά έννοησνι πότερός έστιν ό Θεός’

«ουτοι μα τήν Δήμητραν δύναμαι πω μαθεϊν
«όπότερος ύμών έστι θεός.
Έν τωΐΐΐοΰτω ό Ζεύς παρίσταται φθόνων

τοϊς θνητοϊς, διόττ άντί νά

«γνώμης όμως άγαθης καί μετά τίνος έμφύτου άσφαλείας καί άκριβείας,έκλο-

πέμπη τόν πλοΰτον είς τούς άγαθούς καί δικαίους άποστέλλει αύτόν είς τούς
*
πονηρούς

1 Εΐδΰλ. Η', 60. — Ό ’Αριστοφάνης συνεβούλευε τούς άσελγαίνοντας ν’ άπολογώντσ,ι
ωοε
Μοιχός γαρ ήν τύχης άλούς, τάδ’ άντερεΐς πρός αύτόν,
ώς ούδέν ήδίζηζας
*
είτ’ εις τόν Δία έπανενεγζεΐν,
ζάζεΐνος ώς· ήττων έρωτός έστι ζαί γυναιχών
*
Καίτοι σύ θνητός ών πώς-μεϊζον ανδύναιρ;
(Άριστ. Νεφελ. 1077 ζαί έξ,
2 Πλουταρ. Περιζλ. χεφ. 39.
3 Θουζνδ. βιδλ. Β', κεφ. 53.

»δ Ζεύς με ταΰτ’ έδρασεν άνθρώποις ®θονών.
»Έγώ γαρ μειράκιου ήπείλησ’ ότι .
«ώς τούς δικαίους και σοφούς καί ζοσμίους
«μόνους βαδιοίμην, ό δέ μ’ έποίησε τυφλόν,
„ »Γνα μή διαγιγνώσκοιμι τούτων μηδένα.
«Ούτως εκείνος τοΐσι χρηστοΐσι φθονεί!
(Πλοΰτ. 87 καί έξης).
1 Ιστορ. τής Ελλ. φιλολογ, τομ, Β’ σελ, 336 κατά τήν μετάφρασιν τού Α. Κυπριανού.
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Οί ’Αθηναίοι, ως γνωστόν, ησαν. φιλόξενοι ού μόνον πρός τούς άνθρώπους,

Οί τοΰ Διάς κεραυνοί ούδέ τριωβόλου άξιοι θεωρούνται.

άλλά καί πρός τούς θεούς «’Αθηναίοι δέ, ώς περ περί τά άλλα φίλοξενοϋντες

Χρεμύλος. «Ο’ιει γαρ είναι την Διός τυραννίδα
«καί τούς κεραυνούς αγίους τριωβόλου
«έάν άναβλέψης σύ κ’άν μικρόν χρόνον;
Πλούτος.» ΎΑ, μή λέγ’, ώ πονηρέ, ταΰτα.
Χρεμύλος.
’Έχ’ ήσυχος
«έγώ γαρ αποδείξω σε τοΰ Διός πολύ
«μειζον δυνάμενον..........
(αύτόθ. 1 21—126).

’Αθηναίους, διότι ησαν μάλλον ανεξίθρησκοι. Διά πολιτικούς σκοπούς έπέτρε ■

Ούτε ό χρόνος ούτε ή αιδώς έπιτρέπει ήμϊν νά παραθέσωμεν πολλά καί

rum inquirat? Uno itinere non potest venire ad tarn grande secretum2, (ήγουν

άλλα έκ τοϋ ’Αριστοφάνους, έξ ών καταφαίνεται η έσχατη πρός τούς θεούς

Τί μέλλει ήμϊν τίνι έκαστος διανοία επιζητεί τό αληθές ; Διά μιάς όδοΰ ού
δυνατόν έλθεΐν πρός τόσον μέγα μυστήριον), δείκνυσι σαφώς την ρωμαϊκήν

»διατελοΰσιν, ούτω καί περί τούς θεούς" πολλά γάρ τών ξενικών ιερών παρε»δέξαντο, ώςτε καί έκωμιρδηθησαν ^«.’Αλλ’οί 'Ρωμαίοι ύπερέβησαν τούς

πον παντί' άλλοδαπφ καί ξένω νά μεταφέργ τούς έαυτοϋ θεούς καί νά λατρεύη αυτούς. 'Ο Σύμμαχος λέγων Quid interest qua quisque prudentia ve~

άσέβεια καί ή μέχρις αηδίας βωμολοχία πρός αύτούς.

Άλλά πράγμα παράδοξον, όσον ή προς τούς θεούς ευσέβεια ήλαττοΰτο,

άνεξιθρησκείαν. Την θρησκευτικήν ταύτην άνοχην ϋαυμάζων καί Διονύσιος

τοσοϋτον ά®’ έτέρου ηΰξανεν’ ό αριθμός τών θεών. Γνωστότατη είνε ή τών

ό Άλικαρνασσεύς λέγει' «Καί θ πάντων μάλιστα τεθαύμακα, καίπερ μ.υ-

Αθηναίων ευσέβεια,

ήτις κατέστη παροιμιώδης. Έν Άθήναις έβλεπε τις

»ρίων όσων είς την πόλιν έληλυθότων έθνών,μιΐς πολλή άνάγκη σέβειν τούς

έπί τέλους έκ τής αύξήσεως τών

»πατρίους θεούς τούς οί'κοθεν νομίμους, ούδενός είς ζήλον έληλυθε τών ξενι-

θεών η καί μη θέλοντες ν’ αποκλεισθώ τις έζ αύτών έστησαν καί βωμόν τώ

»κών επιτηδευμάτων η πόλις δημοσία/
»,
*
Οΰτω παοεδέξαντο τούς θεούς τών
Ελλήνων, τών Αιγυπτίων, τών Περσών καί πάντων τών άλλων έθνών.Έκά-

πλείονας θεούς ή ανθρώπους. Φοβηθέντες

“άγνώστω Θεω ι.

1 Περί τής αιτίας τής έπιγραφής ταύτης άλλοι άλλως βκριναν και έγνωμάτευσαν. Κατα
τόν θειον Χρυσόστομον οί ’Αθηναίοι, φοβούμενοι μή ύπάρχη και άλλος θεός άγνωστος, χάριν πλείονος άσφαλείας έκτισαν βωμόν τώ άγνώστω τότε Θεώ (δμιλ. είς τάς Πραξ. κεφ. ιζ’
καί δμιλ. γ’ εις τήν πρός Τίτον έπιστολ.) Ό ιερός ’Ισίδωρος δ Πηλουσιώτης και έξ αδτοΰ δ
Οίκοομένιος άναφέρουσι δύο γνώμας. Κατά τήν πρώτην, αιτία τής τοΰ βωμοΰ ίδρύσεως ήτα
ή έν τώ Παρθενίιρ όρει έμφάνισις τοΰ Πανός, ύφ’ ής οί Αθηναίοι φοβηθέντες μή όλιγωρώσιν άλλου τινόςθεοΰ φκοδόμηοαν τόν βωμόν μετά τής έπιγραφής «Άγνώστω Οεφ». Κατά
τήν δευτέραν γνώμην, αιτία τής ίδρύσεως τοΰ βωμοΰ ήτο νόσος ένσκήψασα (Ίσίδωρ. Έπιστ.
Βιβλ. Δ. 69). Κατά Κλήμεντα τόν ’Αλέξανδρέ» ύπό τό όνομα τοϋ άγνώστου θεο ΰ οί
".Ελληνες έλάτρευον τόν κύριον και δημιουργόν τών ράντων. «Διά τοΰ άγνώστου θε οϋ
τιμάσθαι μεν κατά περίφρασιν πρός τών 'Ελλήνων τόν δημιουργόν θεόν ήνίξατο- κατ’ έπίγνωσιν δέ δείν δι’ υίοϋ παραλαβεΐν τε καί μαθεΐν (Κλημ. Άλεξ. Στρ. Α'.) Τήν γνώμην τοϋ
Κλήμεντος άπεδέξατο και δίερός Αδγουστϊνος (contra crescent., c. 29) και έκ τών νεώτέρων
ήσπάσαντο άλλοι τε καί δ Βαρώνιος, δ Έίνσπος, δ Βάλτερος καί άλλοι. Τήν γνώμην ταύτην
βέβαιοί καί ύποστηρίζει και αύτό τό ιερόν κείμενον τών Πράξεων. «Όν ούν άγνοΰντες εύσε«δείτε, λέγει δ Παύλος, τοΰτον έγώ καταγγέλλω ήμΐν (Πραξ. ιζ' 23). Περί τοΰ άγ νώ»στου τούτου θεοΰ, λέγει δ Αύγουστος Νικολάου τάδε: «Τελευτάϊον ε’ις αύτάς τάς Ά«θήνας ή περίφημος έπιγραφή ’Αγνώστω Θ εώ ήτις άνεγιγνώσκετο έπί τώ μετώπφ ναοϋ
«τίνος (ούχι ναοΰ βεβαίως άλλά βωμοΰ) καί ήν ήνίττετο δ’Απόστολος Παΰλος διδάσκων έν
»μέσοι τοϋ Άρείου Πάγου, έξέφραζεν δμολογοΰσα άφελώς τήν άμάθειάν της τήν. έννοιαν
«τοΰ άληθοΰς Θεοΰ, σωθεϊσαν καί έκτυλιχθεϊσαν έκ τής είδωλολατρείας. «Φαίνεται λέγει
«φός τις (δ Άββας Άνσελμος δπομνημ. τής άκαδ. τών έπιγραφ. τόμ. 6. 307) ότι .οι Ά«θηναΐοι τόσον έσέβοντο τόν άγνωστον θεόν, ώστε αύτόν ώμνυον κατά τάς σημαντιζάς πε«ριπτώσεις. Τοΰτο δέ βλέπομεν έν τώ Διάλογοι τοΰ Λουκιανού τώ έπονομαζομένω Φιλό«πα τρις, όπου δ Κριτίας ομνύει τόν άγνωστον θεόν τών ’Αθηναίων καί δ Τρύφων προτρέ«πει μάλιστα τούς άλλους εις τήν λατρείαν αύτοΰ λέγων’ «ημείς δέ τόν έν Άθήναις άγνω«στον έφευρόντες καί προσκυνήσαντες, χεϊρας είς ούρανόν έκτείναντες τούτο» εδχσριστήσομεν
«ώς καταξιωθέντες τοιούτου κράτους ύπήκοοι γενε'σθαι.» Τοΰτο άποδεικνύει ότι ή έπιγραφή
τοΰ ναοϋ τούτου άνεφέρετο είς ένα μόνον θεόν καί ότι έπίστευον αύτόν άνώτερον τών άλλων.
( Μελέτ. Φιλοσοφ, τόμ. Α’ σ. 109, ίκδ. β').—Σημειωτέον δέ ότι ούδαμόΰ υπήρχε τοσοϋτον
αο-

ς'

στη

ρωμαία κυρία ειχεν έν τώ έαυτής είκονοστασίιρ τόν ήλιον τών Αίθιόπων
είκονιζόμενον δι’ ίέρακος' θεότητας της Φοινίκης τό μέν ημισυ γυναίκας, τό
δέ έτερον ημισυ ιχθύς' καί πέτρας δρυιδων. Καθ’ ολου δέ είπεϊν έν πάσν)

κατακτήσει ή ‘Ρώμη προσελάμβανε καί θεότητά τινα,..'

Έκ τών ανωτέρω δύναται τις νά είκάση πόσον μέγα ητο τό πλήθος τών
θεών έν 'Ρώμη. Είς τό πλήθος τοΰτο άποβλέπων φαίνεται καί ό Λουκιανός
συνέταξε τό σύγγραμμα, Θεών εκκλησία, έν ·ρ παρουσιάζει τόν Μώμον

παραπονούμενον έπί τώ μεγάλω συρφετω τών ξένων θεών ού μόνον
των άλλά καί βαρβάρων, ποΛυγ.Ιώσσων τε και αυγκΛΰδων, οΐτινες άνάζιοί
βντες της των θεών πολιτείας ονγκοινωνεΐν εΙσεκυΛίσθησαν είς τον ουρα

νόν και παρεγγραφέντες ένέπίησαν τόν ’Όΐίυμπον οχ.Ιον ταραχώδους,

καί προτείνει διαψήφιαιν, τ. ζ. έξέτασιν τών ούρανοπολιτών καί παραδοχήν

μέν τών δοκίμων, έξωσιν δέ καί αποπομπήν τών αδόκιμων.4 Μακράν καί

1 εκτός τοϋ

προκειμένου θά ^το, εί άνεφέρομεν τόν κατάλογον τών θεών. Πκραπέμποντες περί τούτου είς τήν άξίαν λόγου πραγματείαν τοΰ καθηγητοΰ

κ. Ε·

Καστόρχη περί τής άρχήθεν κοινωνίας των ‘ΕΛΛήνων και ‘Ρωμαίων

σημειουμεν πρώτον οτι κατά τόν Montesquieu οί 'Ρωμαίοι,

δέν έπέτρεπον

πλήθος θεών καί ναών, όσον έν Άθήναις (Περιηγ. Άναχάρσ. τόμ. β' ζεφ. ζα' § 10 πρβλ·
καί Εύθ. Καστόρχη «περί τής λατρείας τοϋ θείου ζαθ’ "Ελληνας» έν Άθηναίω (τόμ.Α' σ.141
σημ. 4). Κατά Παυσανίαν έν Φαλήρω ύπήρχον «βωμοί θεών όνομαζομένων άγνώστων»
(Α, 14. Πρβλ. καί όσα λέγει περί τής εύσεβείας τών ’Αθηναίων, αύτ. 17 καί 24).
1 Στραβ Γεωγρ. 10, σ. 471
2 ’Εν έπιστ. 10, 61.
3 'Ρωμ. άοχ. 2, 19.
4 Αουζ. έν θεών έζζλησία.
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τοΐς ξένοις να. ίδρυωσι τούς εαυτούς θεούς Ιν ‘Ρώμη, άλ.λά παρελάμβανον
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τών, ώκοδόμησε δέ ναόν και δτώρισεν ιερείς είς τιμήν αύτοΰ.'Ο’Αδριανός άπε-

αύτοί αύτούς ώς κατακτηταί καί μετεφύτευον έν θριάμβω. Τοΐς ξένοις θεοΐς

θέωσε τόν παΐδα ’Αντίνοον, ού ήρα.

έδίδοσαν τά ονόματα των παρ’ αύτοϊς θεών, ο'ίτινες είχον πλείονα σχέσιν

άναφέρωμεν ενταύθα πώς έγίγνετο η άποθέωσις. Οί 'Ρωμαίος όμως παρέλα-

και άναφοράν πρός έκείνους. °Ότε δέ οί ιερείς των άλλων εθνών ήθέλησαν

βον καί την άποθέωσιν παρά τών Ελλήνων. Οί “Έλληνες καί ίδίιγ οί’Αθη

νά λατρεύονται οί θεοί αυτών έν ‘Ρώμη υπό τά ί'δια αύτών ονόματα, οί

‘Ρωμαίοι δεν ύπέμειναν τοΰτο. Τοΰτο δέ κατά τδν αύτόν Montesquieu ύπ^ρ-

Δέν εινε βεβαίως τοΰ παρόντος νά

ναίοι έφάνησαν άνδρών απάντων κολακίστατοι καί χαμερπέστατοι. ‘‘Οτε Δη-

μάδης ό ρητωρ έπρότεινε τοΐς ’Αθηναίοις νά ψήφίσωνται τόν ’Αλέξανδρον θεόν

ξεν έν των μεγάλων εμποδίων εις την εισαγωγήν τοϋ Χριστιανισμού.* Δεύ

καί έν τοΐς Όλυμπίοες νά καταλέξωσιν αυτόν, ό δήμος «Μή ένεγκών τηξ

τερον δτι πρός τοϊς θεοϊς έλάμβανον καί τά ήθη των κατακτωμένών λαών,

»άσεβείας τό ύπερβάλλον έτιμησαντο τω Δημάδη εκατόν ταλάντων, οτι

δπερ τά μέγιστα συνετέλεσεν εις τό μεγαλεΐον αυτών.

»θνητόν ό'ντα τόν ’Αλέξανδρον ένέγραψε τοΐς Όλυμπίοις»2. ’Αλλά δέν *ησαν

Οί ‘Ρωμαίοι δέν ηύξανον τόν αριθμόν των θεών μόνον διά τής προσθήκης

καί έ'πειτα τοιοΰτοι τό φρόνημα οί άπόγονοι τών Μαραθονομάχων καί Σαλα-

ή παραδοχής ξένων, άλλα προσετίθεσαν είς τό θεολόγων αύτών καί ανθρώ

μινομάχων, βοί τόν προσκυνήσαντα τών Περσών βασιλέα άποκτείναντες, οί

πους διά της άποθεώσεως καί αύτών τών έξωλεστάτων και καταράτων αύ-

»τάς άναρίθμους μυριάδας τών βαρβάρων φονεύσαντες».^ Ό Πλούταρχος μετά

τοκοατόρων. Πρώτος ό Αύ'γουστος έ'δωκε τό παράδειγμα. Μή ανεχόμενος νά

σφροδράς, αλλά δικαίας άγανακτησεως περιγράφει την αίσχίστην καί βδελυ-

λέγηται Κύριος, έδέχετο καλούμενος Θεά?.2 ‘Η κολακεία ήτο τοσαύτη, ώςτέ

ρωτάτην τών ’Αθηναίων κολακείαν πρός τόν ’Αντίγονον καί τον υίόν τούτου

βασιλείς ηγειρον τώ Αύγούστω βωμούς! Έν ’Αθήναις ό ναός, δν ηγειρον τφ
Όλυμπίφ Δά, αφιερώθη τώ πνεύματι τώ Αύγούστφ ! Μετά τόν θάνατον τοΰ

Αύγούστου ή είδωλολατρεία . αύτη κατέστη έ'τι μείζων. ‘Ο Τιβέριος σύνέ-

τόν Δημητριον. Οί τότε δημοκρατικοί ’Αθηναίοι, οί τοσοΰτον μισοΰντες καί
βδελυττόμενοι τό ό'νόμα τοϋ βασΛέως «Πρώτοι ανθρώπων απάντων τόν Δη-

«μητριόν καί τόν ’Αντίγονον βασιλείς άνηγόρευσαν . . . μόνοι δέ σωτήρας άνέ-

στησε καί τάγμα ιερέων όνομασθέντων από τοϋ Αύγούστου Αύγουσταλίων-Α

«γραψαν θεούς καί τόν έπώνυμ,ον καί πάτριον άρχοντα καταπαύσαντες ιερέα

και προσέφερε θυσίας καί σφάγια είς την θεότητα τοϋ Αύγούστου. ‘Ο Δομι-

«σωτηρων έχειροτόνουν καθ’ έκαστον ενιαυτόν, καί τοΰτον έπί τών ψήφισμά

τιανός ύπαγορεύων ποτέ επιστολήν ήοξατο «‘Ο Κύριος καί ό Θεός ημών ού

»των καί τών συμβολαίων προεγραφον. Ένυφαίνεσθαι, όέ τω πέπΐω μετά

τως επιτάσσει»/ Ό Καλιγόλας ζών άπεθεώθη καί άπεδόθησαν αύτφ τιμαί

βοών αύτούς έψηφίσαντο' καί τόν τόπον όπου πρώτον άπεβη τοΰ άρμα-

θεϊαι καί θύματα ανθρώπινα προσηνέχθησαν! ‘Ρωμαίος τις άφοσιωθείς υπέρ

»τος, καθιερώσαντες καί βωμόν έπιθέντες Ζ/ηιιητρίοο καταιβάτου προσηγό-

τής ύγιείας τοϋ Καλιγόλα καί διά τών οδών της πόλεως αγόμενος έρρίφθη

«ρευσαν, ταΐς δέ φυλαΐς δύο προσέθεσαν Δημητριάδα καί ’Αντιγονίδα, καί

ώπό τής Ταρπηΐας πέτρας! Ό Ήλιογάβαλος διέτρεχε τάς οδούς της ‘Ρώμης

»την βουλήν τών πεντακοσίων πρότερον έξακοσίων έποίησαν, άτε δη φυλής

έπί άρματος συρόμενου ύπό λεόντων ή τίγρεων καί προσεκυνεϊτο έναλ.λάξ ώς

«έκάστης πεντήκοντα βουλευτάς παρεχόμενης»/ ’Αλλά δέν ήρκέσθησαν είς

Βάκχος η ώς ή μητηρ τών θεών. Ό Καρακάλλας, 'ίνα έλαττώση την φρίκην

ταϋτα οί τών Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων απόγονοι. Κατά ψήφι

έπί τώ φόνω τοϋ άδελφοϋ αύτοΰ, έ'θηκεν αύτόν είς τούς θεούς. Τοΰτον δέ φο-

σμα, ό'περ έ'γραψεν ό των σοφών και περιττών άρεσκενριάτων καινονργός

νεύσας ό Μακρινός άπεθέωσεν, ΐν’άποφύγη την δυσμένειαν τών στρατιω-

Στρατοκλής0 οί πρός τόν ’Αντίγονον ή Δημητριον πεμπόμενοι πρεσβευταί
έπρεπε νά λέγωνται θεωροί, καθώς θεωροί έλέγοντο οί άνάγοντες τάς πα-

1 Grandeur et decadence des Romains cap. XIV. '·
2 Τήν προσωνυμίαν Καΐσαρ ό Θεός ή καί τάνάπαλιν ό Θεός Καΐσαρ Αναφέ
ρει πολλαχοϋ ό Στράβων έν τοϊς Γεωγραφικοί; αύτοΰ. «Πολύν δέ χρόνον έρημη μείηνασα ή Κόρινθο; άνελη'φθη πάλιν ύπό Ιίαίσαρος τοΰ Θεοϋ» (Η
*, 381). «Έφ’ ον (Βυ«ρεδίστα;) ήδη παρεσκευάσατο Καΐσαρ ό Θεός (Ζ', 298)’ «οΰτω δέ και ό Θεός Καΐσαρ
«έν τοϊς ύπομνήμασιν ε’Ιρηχεν» (Δ', 177). «’Ενταύθα δέ και τό ναυπηγών συνεστήσατο
«Καΐσαρ Θεός πλέων εις τήν Βρεταννιχήν» (Δ', 193). «'Ω (Ίτίω) έχρη'σατο ναυ«στάθμω
Θεός διαίρων εις τήν νήσον» (Δ', 199).
Έν ταΐς Πράξεσι τδν’Αποστόλων (ι6', 21) μνημονεύεται ότι ό ‘Ηρώδης έσθήτα βασιλικήν
ένδύς και καθίσας έπί τοΰ βήματος έδημηγόρει πρός τού; συνελθόντα; πρός αύτόν. ‘Ο δέ
λαός έπεφώνει Θεοΰ φωνή και αύκ Ανθρώπου 1 ’Αλλά παραχρήμα άγγελος Κυρίου
έπάταξεν αύτόν και γινόμενος σκωληκόβρωτος έξέψυξεν.
3 Tacit. Annal. A', 15.
4 Dominus et Deus noster sic jubet. (Suet, in vita Domit. c. 13 πρ6λ. καί Montesquieu
Grandeur et decadence des Romains cap. XVI.
ό

Καΐσαρ ό

1 Περί τούτου δ Παυσανία; έν Άρχαδιχοΐς λέγει’ «Ούτο; (ό Άντίνου;) έσπουδάσθη πε«ρισσώ; δή τι
βασίλειο; ΆδριανοΟ. ’Εγώ δέ μετ’ ανθρώπων μέν αύτόν ό'ντα ούκ είδού,
«έν δέ άγάλμασιν εΐδον χα'ι έν γραφαΐς. ’Έχει μέν δή γέρα και έτέρωθι καί έπί τώ Νείλιρ
«πόλις Αιγυπτίων έστίν έπώνυμος Άντίνου. Τιμαί δέ χαί έν Μαντινείφ κατά τοιόνδε έσχη«κεν ...» (ΙΓ, 9, 7). Τήν άποθέωσιν τοΰ Άντίνου άναφέρουσι καί έκχλησιαστικοί συγγρα
φείς κακίζοντε; έπί τούτω τούς έθνικοός. Οΰτως ό ιερό; ’Ιουστίνος, ό φιλόσοφος καί μαρτυς
έν Άπολογ. Α', 21 λέγει’ «ούκ άτοπον δέ έπιμνησθήναι έν τούτοι; ήγούμεθα καί Άντινόου
«τοϋ νϋν γενομένου, ό'ν καί άπαντε; ώς θεόν σέβειν ώρμηντο, έπιστάμενοι τίς τε ήν καί πόθεν
«ύπήρχεν» (πρδλ. καί Κλήμ. Άλεξ. έν Προτρεπτ. κεφ. 4. ΆΟανασ. κατά έθνικών. Εύσεβ.
έχκλ. ίστορ. Δ', 8, καί άλλους.
2 Αιλ. ποικ. ίστορ. ε', 12.
3 Άθην. 64.
4 Πλουτάρ. Δημητρ. κεφ. 10.
■ 5 Αΐ φράσεις έλήφθησαν έκ τοΰ Πλουτάρχου αύτόθι κεφ. 11.
ύπό
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G70

ΑΘΕΙΔ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ

ΑΘΕΐΑ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ

Πομπηία, μανδάνομέν παρά τοΰ αύτοϋ Πλουτάρχου,

τριους θυσίας εις τούς Δελφούς και τά ’Ολύμπια έν ταΐς έορταΐς.^ ’Άλλος

6Ή
δς διέσωσεν ημιν δύο

μονόστιχα ών τό μέν ύπ·ηρχεν εντός τ·ης πύλης’

δέ τις βδελυρώτεοος τοΰ Στρατοκλέους και νπερβα^Λύβεκος εκείνον άνεΛευ-

έφ’ οσον ών άνθρωπος οΐδας, έπί τοσοϋτον εΐ θεός·

θεοΐα, «Γράφει δέχεσθαι 4ημήτριοτ, δσάχις ar άφίχηται, τοϊς 4ήμητρος
τό δέ εκτός

»καί· Διονύσου ζενισμοΐς, τώ δέ ύπερβαλλομένω λαμπρότ.ητί κα'ι πολυτελείς

προσεδοκώμεν, προσεκυνοΰμεν, είύομεν, προπέμπομεν

»την υποδοχήν άργυρια είς ανάθημα δημοσία δίδοσθαι»Λ Τέλος δέ ένα τών

4.

ρ.ηνών μετωνόμασαν Δημητριώνα καί τών ημερών την έ'νην κα'ι νέαν Δημη-:

Καί τοιοϋτοι μέν $σαν οί ’Αθηναίοι, χείρονες δέ άνεδείχθησαν οί μαθηταί

τριάδα προσηγόρευσαν και τών εορτών τά Διονύσια, Δημητρια έκάλεσαν!®

αύτών 'Ρωμαίοι καί υπέρτεροι κατά τάς τιμάς πρός τούς έξωλεστάτους κα'ι

Άλλά τό ύπέρμετρον καί παράδοξον τών τιμών ^το τό έξ^ς’ Δημοκλείδης ό

καταράτους Αύτοκράτορας αύτών. Άλλά πράγμα παράδοξον και παράλογον,

Σφηττιος έγραψε ψήφισμα,

ενώ 'άπεθέουν

δι’ ού ό Δημ.ητριος έλάμβανε την θέσιν τοϋ έν

τούς αύτοκράτορας κα'ι ζώντας ώς θεούς έτίμων, περιεφρόνουν

Δελφοϊς ’Απόλλωνος! Ό Πλούταρχος άναγράφει αύταϊς λέζεσι τό ψήφισμα,

καί κατεγέλων τών θεών κα'ι τών τιμώντων καί σεβομένων αυτούς. Άλλά

ΐνα δείξη την χαμέρπειαν τών ’Αθηναίων. «Άγαθη τύχη δεδόχθαι τφ δημφ

και την πρός τούς θεούς περιφρόνησιν παρέλαβον παρά τών διδασκάλων αύ

»χειροτονησαι τόν δήμον ένα άνδρα έξ ’Αθηναίων, δςτις άφικόμενος πρός τόν

τών, τών 'Ελλήνων.

)>σωτηρα καλλιερησάμενος έπερωτησει (Δημητριον) τόν σωτηρα, πώς (αν)

Έν τοϊς έμπροσθεν εί'δομεν πότε η πρός τούς θεούς πίστις ηρξατο χαλα-

»ευσεβέστατα και κάλλιστα και την ταχίστην δ δημ.ος την άποκατάστασιν
Βποιησαϊτο τώναναθημάτων’ δ,τι δ’ άν χρησγ, ταΰτα πράττειν τόν δήμον».3

ρουμενη καί αντικαθιστάμενη ύπό ,ττίς απιστίας. ’Από τοΰ Πελοποννησιακοϋ

Μετά ταΰτα επειδή ό Δημητριος έξηλασε τόν Κάσανδρον πολιορκοϋντα τό.

πολέμου η άθε'ία κατέστη γενικότερα καί οί θεοί καταβιβαζόμενοι

a

»καί τότε πρόσφατοι καί καινοί ταΐς κολακείαις φανηναι ■
*».

Τίνες δέ ησαν

αί καινα'ι κολακείαν, Αί καιναί κολακεϊαι ησαν αί έξης’ ό οπισθόδομος τοϋ

θέατρα έκωμωδοΰντο καί ένεπαίζοντο. Οί φιλόσοφοι συνετέλεσαν πρώτοι είς

τό διασαλεΰσαι τάς θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ζητοϋντες νά έρμηνεύωσι τούς

άστυ καί άλλα πολλά ύπερ’Αθηναίων έποίησεν,οί ’Αθηναίοι «καί περ έκζεχυ»μένοι πρότερον είς αύτόν καί καταζεχρημένοι πάσαν φιλοτιμίαν,έξεϋρον δμως

είς. τά

a

περί θεών μ-ύθους ηρνοϋντο την υπαρξιν τών Θεών καί παρέσυρον είς την ά
δειαν τούς οπαδούς αύτών. ΤΙ άθε'ία καθίστατο γενικωτέρα καί έπενέμετο
πώντας ώς ειπε-ϊν.

Παρθενώνας ώρίσθη κατοικία τώ φαυλοτάτω άνδρ'ι τών τότε απάντων και

Έν 'Ρώμη πρώτος ό ’Έννιος μετηνεγκεν είς την Λατινικήν γλώσσαν τό σύγ

δέν γσχύνοντο οί απόγονοι τών Μαραθονομάχων λέγοντες δτι η Άθηνά ύπε-

γραμμα Εύημέρου, δςτις σκοπόν προέθετο έν τφ συγγράμματι αύτοϋ νάποδείξρ

κόσμιον ξένον ούδ’ ώς παρθένω πρςως

οτι οί θεοί ησαν άνθρωποι άποθεωθέντες^. Οί ς-ίχοι τοΰ Έννίου άνεγιγνώσκοντο

ϊέπισταθμεύοντα 5». Δέν εινε βεβαίως κόσμιον νά μνημανεύσωμεν τών άτό-

έν 'Ρώμη μετ’ ευφημιών (magno applausu) κα'ι τοϋ λαοϋ συναποδεχομένου τάς

δέχετο καί έξενιζεν αύτόν «ού πάνυ

πων καί παραδόξων πράξεων τοϋ Δημητρίου, έξ ών καταίσχυνε τόν ναόν της

περί θεών θεωρίας τοΰ Έννίου (populo assentiente) 3. Ό φίλος τοϋ Σκηπίωνος

Παρθένου. Ό Πλούταρχος μη θέλων νά έκθέστ) την πόλιν αποσιωπά πολλά'

ποιητης Αουκίλιος κατεγέλά τών θεών καί τών προσκυνούντων τά εί'δωλα,

και αισχρά τοΰ Δημητρίου. «Τά μέν ούν άλλα σαφώς άπαγγέλλειν ού πρέπει

νομιζόντων δτι τά έκ χαλκού αγάλματα είχον ζωήν \ Οί τοΰ Αουκιανοϋ

»διά την πόλιν θ». Πώς δέ προσηνέχθησαν οί Μαραθωνομάχοι πρός τόν

θεωκ διάλογοι παριστάσιν έμφανώς είς πόσην ασέβειαν περιέστη η άνθρωπότης. Οί θεοί κατεγελώντο έν κωμφδίαις παχυλαϊς 5. Τάς έν τώ Όλύμπω

1 Πλουτ. Δημητρ. αύτόθ.
2 Πλουταρχ. Δημητρ. κεφ. 12.
3 Αύτόθι.
4 Αύτοθ. κεφ. 13..
5 Πλουταρχ.ιΔημήτρ. κεφ. 23.
6 Αύτοθ. κεφ. 24. Τω Πλουτάρχω συμφωνεί και ό παρ’ ’Αθηναία» Δημοχάρης λε’γων τά
αύτά περί τής κολακείας των ’Αθηναίων. Τοσαύτη δε' ήτο ή τών ’Αθηναίων κολακεία, ώστε
λέγεται ότι καί αύτος ό Δημήτριος άηδώς ίσχε «Έλύπει μεν καί τούτων ενια τόν Δημήτριον, ώς έ'οιζεν, ού μην άλλα και άλλα γε αισχρά ζαί ταπεινά. Αεαίνης μέν, καί Λαμίας
«’Αφροδίτης ιερά, καί Βουρίχου καί Άδειμάντου καί Όξυθέμιδος τών κολάκων αύτοθ καί
«βωμοί καί ηρώα και σπονδαί. Τούτο» έκάστω καί παιάνες ήδοντο, ώςτε καί αύτόν τόν
«Δημ ή τρι ον θ α υμ ά ζ ει ν έπί τοϊς γινομένοις καί λέγειν ότι ούδείς έπ’ αύτοθ Άθη«ναίων γέγονε μέγας καί αδρός τήν ψυχήν. . . . Έπανελθόντα δέ τον Δημήτριον από τής
«Λευζάδος καί Κερκύρας είςτάς’Αθήνας οί’Αθηναίοι έδέχοντο ού μόνον θ υ μ νώ ν τ ε ς κ αί
«στεφανοϋντες ζαί οΐνοχοοϋντες, άλλά καίπροσόδια καί χο ροί ζαί ίΟύ φαλ-

συμβαινούσας τών θεών σκηνάς μετηνεγκον έν τ·ρ σκηνγ καί τούς Θεούς πα-

"λ ο ι μετ’ δρχήσεω ς ζαί ώδήςάπήντων αύτώ ζαί Υφιστάμενοι κατά τάς οδούς
«ή δον όρχούμενοι ζαί έπάδοντες ώς μόνος είη Θ εόςάληθινός, οΐ δί άλλοι
«ζαθεύδουσιν ή άποδημοΟσιν ή ούζ ε’σί, γεγονός δ’ εΐη έκ Ποσειδώνος και ’Αφροδίτης, τώ
«δέ κάλλει διάφορος ζαί τή προς πάντας φιλανθρωπία κοινός.Δεόμενοι δέ αύτοθ ίκέτευον καί
«προσηύχοντο». (ΆΟήν. βιβ. ς. κεφ. 62 ζαί έξης).
1 Πλουταρχ. ΪΙομπ. κεφ. 27.
2 Περί Εύημε'ροο ζαί των συγγραμμάτων αύτοθ πολλά καί καλά εγραψεν δ.'μαζαρίτης’Ασώπιος έν τώ περί ‘Ελλήνων ποιητών ζαί συγγραφέων πονήματι αύτοθ.
3 Qui (Ennius) magno plausu loquitur adsentiente populo (Κικερ. de divinat. Lib. II cap.
50,104.
4 Fragm. παρά Πέρση καί Τουβ,
5 Tertul. apol. c. 15.

ΑΘΕΐΑ KAI ΑΕΙΣΙΑΑΙΜΟΝΙΑ
Ό πατήρ θεών Κρονίων
δυστυχή θά έ’ζη βίον
εις τον ’Όλυμπον αότόν
λογοφέρων με την "Ηραν,
αιωνίως εις την μοίραν
έπιβλέπων τών θνητών.

ΑΘΕΐΑ KAI ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ
ρίστασαν μίμοι έν τοϊς θεάτροις.

Εις ταϋτα φαίνεται άποβλέπων Κλήμής ό

Άλεξανδρεύς λέγει’ «ΟΓμοι τής άθεότητος! σκηνήν πεποιήζατε τον ουρανόν

»καΐ τό θειον ΰμϊν δρκμ.α γεγένηται καί τό άγιον προσωπείοις δαιμόνιων
υζεκωμφδήζατε, την αληθή θεοσέβειαν δεισιδαιμονία σατυρίσαντες 4». Καί
αυτός ό Αύγουστος καίπερ παριστάμενος κατά τό φαινόμενον φύλάξ τής θρη

σκείας έκωμώδει τάς έν τώ Όλύαπφ σκηνάς έν τοΐς μετά των εταιρών αύ-

Τον ’Επίκουρον δοξάζω
καί τούς Ιερείς χλευάζω
και τούς μύθους απωθώ.
Μ’ εμαθον τά δόγματά του
νά μή, πέραν τοΰ θανάτου,
"Αδου σκότη φοβηθώ.

τοϋ όργίοις 2.

Τό πιστεύειν εις τον αγενή των θεών συρφετόν (ignobilis deotum turba 3,
έθεωρεΐτο ίδιον τών μωρών καί ανόητων. Οί μ,ϋθοι ούδένα σεβασμόν ένέπνεον

ούδέ εις τούς παΐδας καί τάς γυναίκας4. Ό Καϊσαρ από τοΰ βήματος έκήρυξεν δτι δεν πιστεύει εις τής ψυχής την αθανασίαν5. Τό αύτό έκήρυξε και ό

Κικέρων θεωρών μύθον και ανοησίαν την πίστιν κα'ι τάς βασάνους το" άλλου
κόσμου και φερων την περί τούτου γνώμην της εποχές του. Ό Σενέκας

"Αν ύπήρχε Ζεύς καί "Ηρα
δεν θά ετεινον την χεΐρα
προς τον άνθρωπον ποτέ.
Τούς θεούς μή ένοχλώμεν,
προσχωρείς πρέπει νά ζώμεν
’Επίκουρου μαθηταί.

έν

τώ προς Μαρκίαν Παραμυθητικά λέγει οτι «οί άποθανόντες δεν αισθάνονται

5) πόνον και ό'τι ό τρόμος τοΰ $δου είναι μΰθος».

Post mortem nihil, ipsaque mors nihil
«Μετά τον θάνατον ούδέν, κα'ι αύτός ό θάνατος ούδέν !» έγραψεν έν τινι

'Ο Θεός

δεν ταπεινοϋται
κοινωνών μέ κόσμον, ουτί
ύπολογισμόν κρατεί
πόσας νέας κυνηγοΰμεν,
πόσας κύλικας κενοΰμεν
εδώ κάτω οί'θνητοί.

τών κωμωδιών του ό Σενέκας. Ό αιών τοΰ Αύγουστου έθεωρεΐτο ως αιών
απιστίας καί τών φιλοσόφων γνώρισμα ήτο ή άθε'ία καί απιστία. «Οί φιλο-

m

,

«σοφοΰντες, λέγει ό Κικέρων, δεν πιστεύουσιν εις την ύπαρξιν τών Θεών °»

Τοιοΰτον αιώνα άνενέωσαν κατά την ΙΗ' εκατονταετηρίδα οί έγκυκλοπαιδισταί Έλβέτιος, ’Όλβαχ, Διδερώτος και άλλοι, καθ’ι ήν ή λέζις φιλόσοφος

παρά Γάλλοις κατέστη ισοδύναμος προς τον άσεθή καί αθεον.

Κύλικα κρατείτε, φίλοι,
καί τ’ αβρά ποθείτε χείλη,
καί την λύραν την καλήν.
Ού φροντίς έπουρανίων
ού μιγνύεται τό θειον,
εις τοΰ κόσμου την ΐλύν. 1

Καίτοι τά ανωτέρω δεικνύουσι, νομίζομεν, σαφέστατα την μεγάλην τών
ρωμαίων κα'ι τοΰ τότε κόσμου απιστίαν κα'ι ασέβειαν,

δεν θεωροΰμεν άπό

σκοπού παρατιθέμενοι ενθάδε τό έξης θαυμάσιον άσμα τής Μούσης τοΰ Ζα-

λοκώστα, έν ω έξεικονίζεται άκριβέστατα η ’Επικούρειος θεωρία.

"Αφετε τον αδην πλέον
έίνε μύθος ιερέων
τούς γνωρίζομεν καλά·
Μέ τάς τρεις των Έριννύας
καί τάς Μοίρας έκ καρδίας
πας τις φρόνιμος γελά.

1 Κλημ. Στρωμ.
2 Suet, in vita Octav. c. 70.
3 Παρ’ Αδγουστ. de civit. dei VI, c. 10.
'
4 Esse aliquos manes et subalterna regna nee pueri credunt
αλλά προστίθησιν ό Ίουβενάλης
sed tu vera puta.
(Satyr. Vi. 149 καί 4ξ.)
5 Sallust, de bell. Catil. o. 51.
6 Eos qui philosophiae dant operam uoa arbitrari Deos esse (Cicer. de Divinat.
cap. 24).

Ευκόλως κατανοόΐίνται τής άθεΐας τ’ αποτελέσματα. "Οταν άφαιρεθ^ άπό
του πλήθους ή εις την μέλλουσαν ζωήν πίστις, όταν διασαλευθώσι

τής κοι

νωνίας τά θεμέλια διά τής άπιστίας, αί δέ μετά θάνατον άμοιβαΐ κα'ι ποι-

ναί θεωρηθώσιν ώς μωρία κα'ι απάτη κενή, τότε ποια κοινωνία δυναται νά
σταθίί; Ό ιστορικός Πολύβιος έλέγχων καί αΐτιώμενος τούς συγχρόνους αύτώ

A.

1 "Απαντά Ζαλοκώστα σ. 239. εκδ. α'. ΈνταΟθα τοΟ λόγου γενόμενοι σημειοθμεν δ,τι
δ κ. Δαμαλας έπικρίνων τό σύγγραμμα ημών, ό'περ έπέμψαμεν εις τόν θεολογικόν διαγωνισμόν
τών άδελφών Νεγρεπόντη εγραφεν εις τό ανωτέρω άποβλέπων ποίημα. «Διά τί, έοωτδ, In
«τοΰ άσματος τοΰ Ζαλοκώστα καί ούχΐ έκ τών συγχρόνων πηγών είκονίζεται ή άθεία τών
«εθνικών;» Εις τήν έρώτησιν ταύτην τοΰ κ. Δαμαλδ ούδέν εχομεν ν' άντιτάξωμεν. Ό ανα
γνώστης, άποβλέπων εις δσα παρεθέμεθα περί άθείας έκ πηγών αρχαίων, κρινάτω άν ή άπόφανσις τοΰ κ. Δαμαλά είνε ορθή.
ΤΟΜΟΣ Λ'.

43

674

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΕΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

*Έλληνας πειρωμένους ν’ άφαιρέσωσιν από τοΰ λαού τάς περί θεοΰ καί μελ-

λούσης κολάσεως πεποιθήσεις, άποφαίνεται δτι ένεκα τοιοότων διδασκαλιών

διεχύθη παρ’ αύτοΐς μεγίστη διαφθορά. «Διόπερ οί θεοί δοκοΰσί μοι, λέγει,

»τάς πεο'ι θεών έννοιας καί τάς ύπέρ τών <γδου διαλήψεις ούκ είκή καί ώς
ϊέτυχεν εις τά πλήθη παρεισαγαγεϊν. Πολύ δέ μάλλον οί νϋν είκή καί άλό-

»γως έκβάλλειν αύτάί Τοιγαροΰν χωρίς τών άλλων οί τά κοινά, χειρίζοντες
5) παρά μέν τοϊς Έλλησιν,

εάν τάλαντον μόνον πιστευθώσιν, αντιγράφεις

«έχοντες δέκα καί σφραγίδας τοσαύτας καί μάρτυρας διπλάσιους, ού δύναν-

3)ται τηρεϊν την πίστιν. Παρά δέ 'Ρωμαίοις κατά τε τάς άρχάς καί πρεσβείας
«πολύ τι πλήθος χρημάτων χειρίζοντες δι’ αύτής της κατά τόν δρκον πίστεως

«τηροΰσι τό καθήκον. Καί παρά μέν τοϊς άλλοις σπάνιόν έστιν εύρεϊν άπεχό-

»μενον άνδρα τών δημοσίων καί καθαρεύοντα περί ταΰτα" παρά δέ τοϊς 'Ρω-

»μαίοις σπάνιόν έστι τό λαβεΐν τινα πεφωραμένον έπί τοιαύτη πράξει
Άλλ’ δτε έγραφε ταϋτχ ό Πολύβιος έσώζοντο αί προγονικαί

Αί όνομ..ασίαι
τών έξής"
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έν Κεφαλληνία ώς σύνηθες σχεδόν, βρίζονται περίπου έκ

α' έκ τής ποιότητος του έδάφους" ώς Άμμονσα, Αύακοίο, Λιθερή, Χα-

.Ιεπαις κλ.

β' έκ τοϋ χρώματος" ώς Κόκκινος βράχος, ’Άσπραις πύτραις, Μαύρη ν.\.

γ' έξ εκκλησιών σωζοιζένων ή μή, ώς "Αϊς Γιώργης, "Αϊς Κοϋ.Ιος ("Α
γιος Βουκόλος),

Άγια Άννα, Άγια Αεγοϋσα

(ή έλεουσα),

"Αϊς Βασί~

■ Λις κλ.
δ' έκ του χλοερού ή δενδρώδους’ ώς Λειθαθιύ, νΥ2η, Λογγδς, Αάΰη, Λα

χοί κλ.
ε' έκ του σχήματος" ώς Ξή (όξυ;) Αράπανος, ΌρτοΜθια, ΑιχάΛες κλ.

ς·' έξ αρχαίας όνομασίας παρεφθαρμένης τό πλεϊστον" ώς Ταφώς, Σάμο,
Κρανιά, Άράκΐι, ΚορωνοΙ. κλ.

τών 'Ρωμαίων

άρεταί, διότι έσώζετοκαί ή πρός τούς θεούς πίστις. ’Αλλά πόσον ύστερον με-

τέβαλον, δτε μετέβαλον καί την πρός τούς θεούς πίστιν ! Ό Κικέρων προτιμά
την πίστιν τών πειρατών τής τών γερουσιαστών 2. Πόσον δέ ήσαν εύ'ορκοι οί

‘Ρωμαίοι μετά ταϋτα αναφέρει καί ό Montesquieu 3.

ζ' έκ τοϋ όμαλοΰ ή μή"

ώς 'Μαία (όμαλά) Κορακόΐιθος, Άετόατασι,

"Έρμνδς, ’Έρνσο, ΆπαΛοχέρα, Χυμωνικό. κλ.
η' έξ οικογενειών" ώς Κ.Ιαδατο, ΤυπαΛδατα, Μεταζατα κλ.

θ' έκ δένδρων ή άλλων φυτών’ ώς Έ.Ιηδς, Μονοάηά, Σπάθη,' ΚΛημαΐσιά κλ.
ι' έξ ιδιοκτητών" ώς Στράτης, Μαροϋΐι, Κόκκοάου iCk.

Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ

μΣ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ;

έξ ιστορικών λόγων' ώς Πισκάρδο, Σίσια κλ.

ιβ' έκ τοϋ ήχητικοϋ τής δέσεως" ώς Φώνιασα, ,ΆντιΛαΛοϋσα.

νβ έκ βρύσεων καί κήπων" ωςΠαγά, Πηγή, Κρήνη, Βροντηνδ, Κηπάρια

ΜΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Κηπούρια κλ.
ιδ' έκ τής ίδιότητος ή τών άποτελεσμάτων" ώς ΤρέμουΜΙα, ΚαραβοκΛά<σι, Κουνόπετρα.

Έν τή συλλογγ ταύτν) είσΐν ώς έπί τό πολύ ονόματα έκ της επαρχίας

ιε' έκ τοΰ προορισμού’ ώς ΆΛύνια, Αινοθροχειό.

Πάλης, δπερ μοι ήτο μάλλον κατορθωτόν, προσεπάθησα δέ νά εύρω κατά

ις·' έκ τοΰ κυνηγίου" ώς Φηράμενα, Τρυγωνας.

τό μάλλον καί ήττον λέξεις Ελληνικής καταγωγής, ών όντως απειρία ύπάρ-

ΐζ' έκ φόνων συμβάντων έκεϊ" ώς ’Σ τοϋ Σανιτά (έπί τής είς Χαυριδίτα

γει έντήνήσφ καί μάλιστα κατά τά ορεινά μέρη, προσδέ λέξεις δηλωτικάς

τής Κατωγής άγοόσης). ’Σ τοϋ Γονρέ κΛ.

καί χαρακτηριστικάς τών θέσεων. Συμπληρωσις τής άτελοϋς ταύτης συλ

ιη' έκ τοϋ κλήματος ώς Βαρειά, Γεριά.

λογές γενήσεται έν τοϊς Κε<ρα2.1ηνιακοΐς άτινα μετά τό πέρας τών σπου

ιθ' έκ τοΰ στενοΰ ή μή τής θέσεως" ώς ΚΛειβονρα, ΠΛατυμπόρος.

δών μου σύν Θεώ έκδώσω.

%' έκ μύλων, ποταμών, μανδρών, καλυβών, κήπων κλ.

1 Πολυβ. τ', 56. πρδλ. καί Montesquieu, Grandeur et decadence des Romains c. 1.
2 Piratarum melior tides quam senatus (De off. Lib. II, c. 22, 7).
3 Grandeur et decadence des Romains c. x. πρδλ. καί όσα λέγει ό διάσημος Troplong
περί τη; έμπορείας τών δημοσίων πραγμάτων τη; άγορας καί πωλήσεω; τών δικαστικών
ποφάσεων κλ. έν σελ. 56 τη; «πραγματεία; περί τη; ένεργεία; καί τών αποτελεσμάτων το»
Χριστιανισμοί) έπί τοϋ άστιζοϋ δικαίου τών 'Ρωμαίων» τη; μεταφρ. τοϋ Β. Κ. Νικολοπούλοο.
Ό Πλούταρχο; έν σογκρίσει τοϋ Δημοσθένου; καί Κικέρωνο; (κεφ. 3) λέγει
έπειδη το
κλέπτειν έθεωρεΐτο δεινόν, έπί τόάρπάζειν φανερώ; έτράποντο, ό δέ πράττων τοΰτο μετρίως
ήγαπατο!
S.-

ότι

Α
Άβγασταριά. Μικρός δρμος ύπό τήν μονήν τών Κηπουρίων νοτιοδυτικώς
τής νήσου, δπου γίνεται ή έπιβίβασις καί έκφόρτωσις τών τής μονής πραγ
μάτων. Έκ τοΰ εκβαΐνω έξ ού τό κοινόν ά^·α«®έ'ξοδος.
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'Άβυθος. Πολλαχοΰ ύπάρχουσι τοιαΰται όνομασίαι έν τ$) νησω, χαράκτηοιστικούταται δ'έ τίίς έννοιας εινε, η έν τγί επαρχία Πάλης βαθεΐα σπηλάς,

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑ

>·

μεγεθ. της λέζεως αγρίμι' εινε σύνηθες τη Κεφαλλ. διαλέκτω η άπό Θη-

και η βαθυτάτη έν Σάμγι λίμνη, ητις και “ΑκωΛη λέγεται. ’Άβυθος, α στε-

λεως εις άρρεν μετατροπή

ρητ. καί βυθός.

βρόντος αντί βροντή κλ.

έπί τό μεγεθυντικώτερον ώς έΛατος αντί έΛάτη

Άετόστασι' θέσις απόκρημνος καί πετρώδης προσιτή τρόπον τινά μόνον

Άγγασιάνος θέσες βραχώδης παρά τγί κώμγι Καμιναράτα.

'Αγία Αυνατή. Τό πρός βορράν του Αί'νου ορος.
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ΓΙαρ’ άρχαίοις έλέγετο

Bala ό δέ κάτοικος Βαιάτης, άπό Βαίου τοΰ κυβερνήτου τοΰ Όδυσσέως ώς
άναφέρουσιν ό Στράβων, ό Στέφανος Βυζάντιος και ό Μελέτιος έν τοϊς Γεω-

τοϊς άετοϊς {αετός—Ι'στημι] παρά την ορεινήν κώμ.ην Καμιναράτα.

Άζωγερας' άγονος λόφος παρά τ·η κώμη Βουνί

έν Κατωγνί τίίς Πάλης

(Ά—ζωηρός).

·

γραφικοϊς των. Έπί τοΰ ορούς τούτου, καθ’ ά λέγει ό Αίλιανός, αΐ αίγες έπΐ

'Αθέρας (ό)’ χωρίον εις άνεμώδες πεδίον κατά τά άρκτικά της νήσου. Έκ

εξ μήνας νερόν δεν πίνουσιν, άλλα μόνον διά της αύρας δροσίζονται, προσδέ

τοΰ αιθήρ πιθανώτατα. Παρά τισι συγγραφεϋσιν έσφαλμένως άπαντ^ τά

δτι έπ’ αύτοϋ τά θρέμ-ματα ως έκ τίνος χόρτου δπερ τρώγουσι έπιχρυσοΰν-

'Άθηρα, ούτως δμ.ως ούδέποτε λέγεται.

ται τούς όδόντας, τοιούτους δέ καί μόνους καί εις πρόβατα και έν σιαγόσι

πολλούς κάγώ εΐδον.
λέξεις

καίτοι

Περίεργος ή πρόταςις τοΰ Άγια,

μη ονόματα αγίων,

ώς καί εις άλλας

ώς Άϊς ΜηΛιανός,

'Αγία ΜεΛισ-

ΆΛαφίτρα' θέσις έν Άνωγη.
ΆΛαγάνα (η)
*
θέσις έν Κραναί<£.

ΆΛατινή' θέσις παρά τινα αίγιαλόν τ^ς Θηναίας {άΛας}.
ΆΛαγοκυΛίστρα' μικρόν δάσος έν Θηναίιη, καθ’ & δέ μέ έπληροφόρησαν

σάνη, κλ.
Άγια ΠεΛαγιά' ό'ρμος πρός τά δυτικά της επαρχίας Κράνης. Πιθανώς ώνο-

χωρικοί τινες,

μάσθη ούτως έκ τίνος έκκλησίας καταστραφείσης.

κλιμάτισιν,

Άγϊοι Φανέντες' μ.ονη τών 'Αγίων

’Αποστόλων

(έκ του τροπαρίου των

Αποστόλων εις δ ,λέγονται άπόστοΛοι γανέντες κλ.) έν Σάμγ, νοτίως της

'

έκληθη ούτω διότι οί Ενετοί έ'φεραν έκεϊ έλάφους πρός. έγ-

τάξαντες μάλιστα κατά τοΰ φονεύοντός τινα τούτων, ποινήν

όπως δίδη την τιμήν δώδεκα τοιούτων !

ΆΛουπότρυπαις' παρά τά Χαυδάτα της Πάλης, ώς έκ τών έκεϊ τρωγλών
(=τρυπών) άλωπέκων.

πόλεως, έπ'ι λόφου δπου τό πάλαι ή άκρόπολις Κύατις

Αγίους’ γλώσσα γης είς τάς νοτίας παραλίας της Πάλης ακανθώδης’ καί

ποοεξέχουσα. Δεν σώζεται παράδοσις περί τίνος έκκλησίας εκεί, ώστε η καθ’ &,
εί'πομεν, έν λέξει Άγιά Αυνατή, κατατακτέα καί ή λέξις αύτη εις τάς έπί

Άμμουδαραίς' θέσις εύφορος λίαν εις τά περίχωρα της πόλεως Ληξουρίου,
διά τό αμμώδες τ·ης γης όνομασθεϊσα ούτω.
Άμμοϋσα' θέσις έν Πάλη αμμώδους εδάφους. Καί είς την λέξιν ταύτην

τό χριστιανικώτερον κληθείσας, η άλλως, δεν είνε άπίθανον, ώς έκ τοΰ θυελ

ως καί είς την προηγουμένην η σημασία εινε μεταφορική, ούχί δηλ. διότι αι

λώδους τ·ης έκεΐ θαλάσσης κα'ι τών συμβαινόντων ναυαγίων νά παρηχθη έκ

τοποθεσιαι εϊνε καθαυτό άμ.μώδεις, άλλ’ ώς έκ τοΰ μη πετρώδους καί τοΰ

της ρίζης τοΰ αγνυμι.

εύαρότου αύτών, διά τό μη συμπαγές τίίς γ·ης.

Άγια ‘ΡουσαΛή. Άκρωτηριον παρά τό Γουισκάρδον
*

(ί'σως 'Αγία 'Ιερου

σαλήμ ;)

'Αγκώνας καί ό κάτοικος Άγκωνιάτης. Χωρίον του δήμου Θηναίας. 'Ελ

ληνική η λέξες έκ τοΰ άγκάν δπερ έσημαινε καί τό κυρτόν τών αίγιαλών,
άκρωτηρίων κλ. Περίεργος καί η όμωνυμία πρός την ’Ιταλικήν πόλιν.

δρα αμπέλων, δθεν συνεκδοχικώς καί ή έπέκτασις της σημασίας \
ΆντιΛαΛοϋσα' έν Άνωγη τ·ης Πάλης, διά τό ηχητικόν τ·?ίς θέσεως
*

η

λέςις ελληνικωτάτη.
Άντίσαμος' δρμος καί μικρόν άκρωτηριον άντικρύ της πόλεως Σάμης. Έκ

Αγνή πλησίον της κώμης ΑΙθέρος l·) Πάλη.

Άγράδι θέσις ίκανώς κεκαλλιεργημένη έν Χαυδάτοις της Πάλης. Έκ τοΰ

τών λιμένων της νήσου, εις μόνος άπαντα παρ’ άρχαίοις % ό Πάνορμος 'άπε·
χων τίίς .’Ιθάκης σταδίους δύο καί δέκα
*

αγρός.

ΆγριΛος’ εις Χαυριάτα της Πάλης ώς έκ της έκεΐ άγριελαίας. Ή κυρά
άφ'τόν’ΆγριΛο "λίγεται παρά τών χωρικών

'Αναδεντράδες' δενδρώδης τοποθεσία παρά τά Σβορωνάτα της Λειβαθοΰς;
'Η λεζίς ελληνικωτάτη, άλλ’ άπαντ^ κυρίως έπί άνερπουσών άνά τά δέν

η έκεϊ

εκκλησία

της Θεο

τόκου, ώς καί άλλαι έκκλησίαι διά τόν αύτόν λόγον έκληθησαν, ώς δ"Αϊς

Θανάσης στά κυπαρίσσια, ή άγια Παρασκευή στο ς εκριζωμένο κλ. "ΑγριΛος

1 Τ. Livius Β. 38. — Ζερβού Άρχ. λείψ. Κεφαλλ. σελ. 48.

έκεϊ ην καί ιερόν ’Απόλλωνος καθ'

ά λεγει τό σωζόμενον δίστιχον έπίγραμμα’

Φοίβε Κεφαλληνων 0ΐνα Π αν όρμου
Ναίων τρηχείης αντίπεραν Ιθάκης.
άγνοοΰμεν όμως τίνα έκ τών πολλών πρός ’Ιθάκην λιμένων ένόει ό συγγρα-

1 Πρβλ. Φερεκράτην παρ’Άθηναίιρ 15. 685. Α. — Θεόκριτον Ε’ιδ. 5. 5. κλ.
2 Άρτεμίδωρος Β. Ε.
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φευς. Τδ οτι δ’έλατρευετο έν Σάμτ) δ ’Απόλλων, τούτο είνε άναντίρρητον,

περί Κεφαλληνίας έν τγ Σμύρνα^

δηλουται δέ καί έκ πολλών αρχαίων νομισμάτων, έφ’ών υπάρχει δαφνοφόρος

λέγει, οτι έκεϊ ην τδ πάλαι, ή άρχαία Νΐσαιος, ούτινος βεβαίως παρεφθαρμε-

κεφαλή τοΰ ’Απόλλωνος (Φοίβου.)

νον εικάζεται τδ σωζόμενον Νάσσος, δέν λέγει όμως ό συγγραφεύς ποϋ εύρε

«Άποθηκη τών ωφελίμων γνώσεων»
*

Άντρονας' θέσις έν Άνωγγ.

τοιοΰτόν τι,

Άναή (άνω-γϋ)
*

καί εις άλλους συγγραφείς ούδέποτε τοιοΰτόν τι άπηντησα.

ή προς τά βόρεια της Πάλης ωραία περιοχή *
.

εγώ τούλάχιστον καί

εις τούς περί Κεφαλληνίας γράψαντας

’ΆζυΛο' θέσις δενδρώδης εις τον ’Αθέρα (α επιτ. ζύ.Ιον}.

Άστεράτο' δυσβατον μέρος παρά τά Καμιναράτα.

Άηαάοχέρα' πεδιάς όμαλη έν Έλειφ.

νΑτρο (η)
*

Άπανιαίς’ θέσις έν Άνωγί).

*
μονή

Άχέίατη' θέσις έρημος καί κρημνώδης πάρα τον Ταφιόν (απάΐασΐος}.

1

φαραγγώδης τοποθεσία εις τάς υπώρειας τοΰ Αίνου δ'που, καί

πιθανώς έκ τοΰ άζτφοχ.

Αυγό' ωώδες βουνδν έν Θηναί^.

Άχηγάνι' θέσις παρά τά Χαυδάτα της Πάλης διά τά έκεϊ φυόμενα πη-

Άφρατο’ θέσις χλοερά καί πολύορους έν τώ δημφ Είκοσιμίας. Έκ τοδ

γανα 2.

αγρός.

IS

ΆράχΛι' Τδ Ηράκλειον έν Πρώνοις πρδς άνατολάς της νήσου, οπού τδ
πάλαι έλατρεύετο ό ‘Ηρακλής καθ’ ά φαίνεται και έξ αρχαίων νομισμάτων 3.

*0

κάτοικος Άρακάισιανος. ’Εσφαλμένη η έκδοχη ‘Αρακί'ι έν τφ ‘ϊστορικφ
δοκιμίφ περί Κεφαλληνίας 4.

ΒάΛΐαις' θέσις παρά τοϊς άρχαίοις Πρώνοις, κληθεϊσα ούτως ώς έκ τών
έκεϊ ελωδών τόπων.

Άρβανίΐαις' θέσις δπου πίπτει πολύ κυνηγιον’ άγνωστου ιστορίας.

ΒάΛτος ώς κύριον ό'νομα. Τδ μεγάλης έκτάσεως έλος τδ άρκτικώς της πό-

Άρίγγος’ θέσις βουνώδης παρά τά Χαυριάτα της Πάλης.

Άρμάχι Σερδή' λοφίσκος άγονος έν Κατωγγ. Άρμάαια ό λαδς λέγει τά
διά πετρών $ ύψωμένου χώματος μικρά χωρίσματα τών αγρών, η δέ λέξις

ίσως έκ τοΰ ζρμαΐ, ■=< ύφαλος πέτρα.

Άρνικά,τα' χλοερά τοποθεσία παρά τ$| κώμη Χαυδάτά.

λεως Ληξουρίου πρδς την παραλίαν κείμενον 2.

f’
Μ
S
f|
Vii

Άσπαράγγος' βουνδν πλησίον τών’Ιλλάρων διά τούς έκεϊ φυομένους άσπα
*

ράγους.

Βαρβάρα (ή)' θέσις τδ πλεΐστον πετρώδης έν ΚατωγΤ). Δέν είνε έκεϊ
εκκλησία τις δπως ύποτεθ^ δ'τι η θέσις έκαλεϊτό ποτέ 'Αγία Βαρβάρα, ώστε

δέν εινε άπίθανος η μεταφορική έκ τοΰ βάρβαρος σημασία, δηλ. γη μη ήμε
ρος, άχαΛΑιέργητος, κλ. Τοιαύτη θέσις, άπόκρημνος μάλιστα καί φρικώδης
την θέαν είνε εις Κραναίαν έπί της εις 'Ομαλά άγούσης "Αϊς βάρβαρος

επί τδ χριστιανικώτερον κάλουμένη, δπου είνε μέν μικρά τις εκκλησία λε-

Άσπρογέρακας' χωρίον τοΰ δήμου Έλγοΰ έν Κράνν).

λαξευμένη εις τά βάθη τοΰ κρημνού,

νΑϋσο' μικρά κωμόπολις μέ μέγα φρουριον έπ'ι χερσονήσου πρδς τά δυτι

Αγίας Βαρβάρας, σύν τοϊς άλλοις δέ

αλλά δέν τιμάται έπ’ όνόματι τ$ίς
καί "Αΐς βάρβαρος δέν ευρηται

κά της νήσου. Τδ φρουριον άνηγέρθη ύπδ τών’Ενετών κατά τδ 1595 η 1599

έν τοϊς άγιολογίοις τ'ης έκκλησίας, ώστε καί ένταΰθα πιθανή η έκ τοΰ βάρ

πρδς ασφάλειαν τών κατοίκων τΐίς Θηναίας, Έρόσου καί Πυλάρου ένεκα τών

βαρος παραγωγή. (’Ίδ. Άγια Ανναζή.)

συνεχών

έκεϊ πειρατικών επιδρομών, έσώζοντο τότε έκεϊ μάλιστα καί λεί

ψανα παλαιού έρείσματος 5. 'Η ’Άσσος κατά τδν μεσαίωνα έλέγετό δι’άγνωστον εις εμέ λόγον Valle d’ Alessandria —— Παρά τισι συγγραφεΰσι ευρηται

Βαρειά' πλησίον της κώμης Σβορωνάτων της Λειβαθοΰς, είτε διά τδ βαρύ

(μη υγιεινόν τοΰ κλίματος) είτε διά τδ βαρύ τοΰ χώματος άτε ύγροΰ.
Βαρδιάνοι' ό εις νότον της Πάλης σκόπελος

έφ’ ού καί πρώτης τάξεως

Νάσσος καί Νάζος, οπερ όμως δέν λέγεται έν τι) νησω, παρά τοϊς ξένοιςομως

φάρος έπί υψηλοτάτης στηλης έγερθείσης επί ’Άγγλων, καί μονή της Ευαγ

συγγραφεΰσι Αείποτε σχεδόν άπαντ^ Nasso' ό συγγραφεύς δέ διατριβές τίνος

γελίστριας. Παρ’ άρχαίοις έλέγετο Αιθΐα καί Λητοϊα 3 (;) ·ην ονομασίαν η'-

1 Άνωγή λέγεται διά τδ ύψηλδν καί ανωφερές της θέσεως.'Ηεκθλιψις τοΰ γ είνε συνήθης ,
ώ; Κατωή, ίδια (γίδια), οδροΰνι (γουροΰνι) κλ. ώς συνήθης και ή Ιπένθεσις καί πρόταξιί
αύτοΰ ώς γίθιος (ίδιος), προγεστώς (προεστώς), Μαρίγια (Μαρία) κλ.
2 Κοινώς τδ χόρτον λέγεται Πήγανος ή καί απήγανος κατ'α την συνήθη πρόταξιν
τοδ α ώς άθημωνιά (θημωνιά), άθανάσιμος (θανάσιμος), άμαχη (μάχη), κατ’ αναλο
γίαν τών αρχαίων στάχυς—άσταχυς, σταφις—άσταφίς.
3 Ίον. Άνθολογ. 5. 113.——Ζερβός Άρχ. λειψ. Κεφαλλ. σελ. 58.
4 Ίον. Άνθολ. 5. 113.
5 CoroneUi ρ. ,178.—Λ. Χιώτης 3. 146.

κουσά ποτέ παρεφθαρμένας Αϊτός. Ή λέξις Βαρδιάνοι καθιερωθη έπί Φραγ-

1 Τόμ. Ε', σελ. 77.
2 'Η λέξις βάλτος γίνεται τοΰ άλσος δωρ άλτος μίτδθίγαμμα Β άλτος.(Βυζαντ,
Αεξ. νεοελλ. γλώσσ.) 'Η λέξις Βάλτη έπί τοιαύτης σημασίας ευρηται και παρά Δουκαγγίω(Α.171.)
3 Ίον. ’Ανθολ. τομ. Γ. καί 'Ρήγα χάρτην τής 'Ελλάδος. 'Ο συγγραφεύς τοΰ δοκιμίου
τής'ΐστορ. τής Κεφαλληνίαςλέγει ότι τοιαύτην ονομασίαν (Αιθίαν) εύρε παρά Μελετίω, τούτο,
όμως δέν είνε άληθές.
Ιχ
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ΕΚ ΤΩΝ ΔΩΡΙΚΩΝ. ΜΟΝΗ ΒΑΡΝΑΚΩΒΑΣ

κοκρατίας, ουσα ή ίταλ. λέζις guardiano.gi'TS διότι η νησίς ούσα κατά την εί
σοδον τοΰ μεγάλου λιμένος εινε τρόπον τινά φρουρός, εΐ'τε διότι πιθανώς ην
φυλακεϊον έπ’ αύτης.
Βάχσα' χλοώδης και εύφορος πεδιάς εις τά νοτιοδυτικά της Πάλης, μία
τών μειζόνων της νήσου. Εινε η άρχ. λέζις Βησσα η δωρ. Βάσσα σύδενδρος τόπος.
Βιγγ.Ιανας' λοφώδης θέσις παρά τό Αηξούριον. Εις πολλάς θέσεις ύψηλάς
άπαντά προσομοία ονομασία ώς ΒιγγΙΙ παρά τά Σβορωνάτα της Λειβαθαΰς
καί συνθέτως ΜιροβίγγΛι ό'ρος παρά τό Αηξούριον και τοποθεσία τις παρά την
κώμην Καμιναράτα, επίσης Νεροβίγγάι ύψηλη θέσις δθεν φαίνεται εύρυτάτη
θάλασσα, ΠαΛηόδιγγΛα παρά τ$) κώμη Χαυριάτα κλ. Τοιαΰται όνομασίαι είς
πολλά μέρη της Ελλάδος είσί, εινε δέ η λέξις λατινική, έκ τοϋ vigilo αγρυ
πνώ, φροντίζω, φυλάττω, δπερ παρεφθαρμένον σώζεται και έν τινι διστίχω
έν Κεφαλληνία L
"
Βι22αχόρια' χωρίον της Άνωγης, πιθανώς villa-torte (;)
Β2ηχάτα' κώμη έν Πάλη, (βληχω;)
Βόβυκες' μικρά κώμη έν Άνωγη. Έλληνοφανης η λ.έξις.
Βοραχο' παρά τγ κώμη Βουνί έν Κατωγη.
Βορβοκυ2άχο’ έν Κατωγη παρά τοϊς Ίλλάροις τ^ς Πάλης.
Βοϊάόσχα2α' έν Βληχάταις, δπου ητό πάτε βοών μάνδρα, ητις σχα2η παρ’
ΙΙσυχίφ ευρηται.
Βουκεντριας’ έν Κατώγι παρά τ·η πεδιάδι Βάτσα. Αέξις άποπνέουσα
όντως βουκολικόν άρωμα.
Βουχσινΐχα’ έν Μεσοχωρίοις της Πάλης.
Βραγινάρι' έν Κατωγη της Πάλης.
Βρετικά' παρά τη κώμη Μιχαλιτσάτα.
Βρονχηνό' έν Καρανδηνάτοις της Λειβαθοϋς, θέσις δπου είσι πολλοί κηποΛ
καί βρώσεις. ’Ίσως ονοματοποιία έκ τοϋ θροϋ τών ύδάτων έκληθη ούτως.
Βρουβα2ιά<:' θέσις έν Άνωγ·?ί.
Βώάιμος $ βό2υρ.ας' θέσις πετρώδης καί μολιβδόχρους παρά τόν 'Γαφιόν.
’Ίσως έκ τοΰ βο2ύριι ώς κοινώς λέγεται ό μόλυβδος η πιθανώτερον έκ τοϋ
'βω2ος, == χώμα,πέτρα.
Γ

σίας μονής δπου έκυριάρχουν έκπαλαι οί Λοβέρδοι ιερείς καί ά'τις κατεστράφη
άρδην ύπό τών καταστρεπτικών σεισμών τ’ίς 11 Ιουλίου 1767. 1 Ό λαός
νομίζει δτι άν πρός τά έκεϊ άστράψη, ·η βροχή έσται άφευκτος, δι’δ καί τό
δημώδες
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Γεννατάς' εύφορος θέσις είς τά περίχωρα τοΰ Αηξουρίου. Ή δημώδης πα
ραγωγή του εινε έκ τοΰ γεννώ, διά τό παραγωγικόν καί εύφορον τοΰ έδάφους.
Γερασιά καί σπανιωτερ. Κερασιά, περιοχή έν Άνωγίί.
Γέριά (τά)’ θέσις έν Άνωγίί, δπου σώζονται έρείπια μεγάλης καί πλου-

1 Νεοελλ. Άνάλεχτα τομ. Β', φυλλ. Γ. Δ. Ε. Γλωσσάριον τής Κεφαλληνίας, έν λέξει
Β ιγ γ λ ί ζ ω.

'
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’Άν άστράψουν τα Γερ’ά
Δεν εινε παρηγοριά 2

Γερακαριά' θέσις παρά την άρχαίαν Ταφιοΰσαν δπου εύοέθησαν καί τινα
λείψανα της αρχαίας πόλεως καί άγγεϊά τινα..
Γεράνια' δύσβατος καί ύψηλη θέσις παρά τά Καμιναράτά, προσιτή τρό
πον τινά τοϊς ίεραξε (πρβλ. ΚορακόΙιθος, ’Λεχόσχασι].
Γερο-γόμαος’ Άκρωτηριον βραχώδες πρός νότον της Πάλης φοβερόν τοϊς
ναυπόροις διά τό άείποτε σχεδόν θυελλώδες της έκεϊ θαλάσσης, ίταλ. λέ
γεται cavo-Gobbo, δθεν καί έληφθη η λέζις, διά τό κυφόν, ούτως εΐπεϊν, τοϋ
σχήματος.
Γράδου' θέσις έν Κατεληφ της Κράνης δ'που εύρέθησαν τό 1812 λείψανα
αρχαίου ναοΰ.
Γροϋσκα § Βροϋσπα η Γροϋσπα' θέσις παρά τά Χαυριάτα της Πάλης.
Για.Ιισκάρι' ονομασία ακτής τίνος παρά τά Κηπούρια.
Γ2υκο6έ2ονα' θέσις έν Άνωγη.
Γωνιά' παρά τά Χαυδάτα διά τό γωνιώδες της θέσεως.

HA. A. ΤΣΙΤΣΕΑΗΣ.

ΕΚ ΤΩΝ ΔΩΡΙΚΩΝ

ΜΟΝΗ ΒΑΡΝΑΚΩΒΑΣ.

’Επί της κορυφής ενός τών παμπληθών εκείνων βουνών τών σχηματιζομε'νων ύπό τών μεσημβρινών καί πρός τόν Κορινθιακόν κόλπον τεινόντων άντερεισμάτων της σειράς τών Βαρδουσιών η όρέων της Δωρίδος, κεϊται ή μι
κρά μέν, πλην αρχαία μονή της Βαρνάκωβας. Πέντε ώρας μακράν τ·ης Ναυπάκτου καί έν μι^ τών όρεινοτάτων της Ελλάδος χωρών κειμένη ή γραφικωτάτη αύτη μονή, πάνυ ολίγους υποδέχεται τούς έπισκεπτομένους υπό
την φιλόξενον αύτϋς στέγην, καί τούτους ούποτε είς την ιστορίαν τ^ς μο-

1 Μαζαράκη, Βίοι ’Ενδόξων Κεφαλλ. έν βίω ’Αγαπίου Αοβέρδου.
2 Πολλα'ι θέσεις είσι τοιαΰται κατα τήν έκ πείρας σχηματισθεΐσαν παρα τώ λαώ δοξα
σίαν. Οδτως "Αστρα ψ’ ό Καμινάρης, ή Σκίζα, ή Βρύσες, ήΚουκούλα τ’ Άθέρος
’Επίσης έβόγγιξε (έβρόντησε) τό Κορώνι. ’Επίσης τοιαύτη ύπάρχει δοξασία και έ'αν κατ’
Αύγουστον αί άκρώρειαι τοΰ Αίνου καλυφθώσιν ύπό νεφών κλ.

Γ
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ΕΚ ΤΩΝ ΔΩΡΙΚΩΝ

ΜΟΝΗ BAPNAKQBAS

νής, άλλ’ είς τά μοναστηριακά μόνον βρώματα προ? κόρεσιν όδοιπορούντων

στομάχων άποβλεποντας. Καί πώς ήδύνατο νά έ'χγ άλλως, άφοΰ ό τρόπος

ναός εργασία καί δ τρόπος τοΰ φέρειν βαρέα
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φορτία στρωτήρων

$ σανίδων

• έπί δλοκληρους ώρας έν δυσβάτοις τόποις, ά.ναπτύσσουσι τούς πόδας καί τούς

τοΰ nortoizofsir έν Έλλάδι, έστίν έ'τι αύτός εκείνος ό ύπό τοΰ Σατωβριάν-

ώμους, και κωλύουσι παντελώς την άνάπτυξιν

δου έπί Τουρκοκρατίας περιγραφόμενος, καί καθ’ δν μακραί ώραι λίαν βρα

στήθους, ύφ’ 6 πάλλει η εύαίσθητος αύτών καρδία, καί

δέως διέρχονται ύπό καυστικόν ή'λιον έπί αχαλίνωτου βραδυπορούσης ήμιό-

φουσι τό αρμονικόν καί στρογγύλον τών μελών, ένεκα τοΰ όποιου τό φΰλον

νου; Ούδαμοΰ σχεδόν ίχνος διαχαράξεως όδοΰ, προσκοπτούσης καθ’ έκαστον

έκληθη ώραΐον, έμπνεϋσαν είς τόν καλλιτέχνην την ύπερτάτην καλλονήν τίίς

βήμα τής πορείας ύπό τών διατεμνόντων την τρίβον ρυάκων, καί ούδεμίζ

καλλιμόρφου θεαίνης.Τήν πρώτην νεότητα άκολουθεΐ κατά πόδας τό γήρας,τής

σχεδόν μέριμνα περί της πρώτης ταύτης άνάγκης τής συγκοινωνίας, ητις

πρώτης βλαστησεως έπεται άμέσως δ μαρασμός. Κατίίλθον έντεΰθεν, πολλά

θεωρείται την σήμερον ώς τό βαθμόμετρον τοΰ πολιτισμού τών διαφόρων χω

άναντα,πάραντα καί κάταντα διελθών, πρός τόν ποταμόν Μόρνον,ού αί ό'χθαι

ρών. Κατά τόν εσχάτως πλεΐστα μέρη της Ελλάδος περιελθόντα D’ Estour-

είσί κατάφυτοι ύπό δρυών καί κέδρων, έν μέσω τών οποίων έπί πετρώδους λό

nelle, οί παρ’ήμΐν πολιτευόμενοι πρώτον μέν φροντίζουσι περί τών ιδίων, δεύ

φου έπεσκέφθην τά γραφικά έρείπια έτέρας πόλεως τών Όζολών, της τών

τερον δέ περί τής ιδιαιτέρας πατρίδος των, τρίτον περί τίίς επαρχίας των

Ύαίων, στεφόμενα ύπό τών λειψάνων τοΰ πύργου μεσαιωνικοΰ τίνος δυνά ■

κα'ι τελευταϊον, άν μένη καιρός, περί τών κοινών. Ούδέν άδικώτερον τοΰ

στου, καί μετά κοπιώδη άνοδον άφικόμην είς την γραφικωτάτην θέσιν τής

τρόπου,καθ’ δν διατίθεται δ διά την συγκοινωνίαν ειδικός φόρος. Τά ύφ’ όλου

έν λόγφ μονής.

τοΰ θελκτικού γυναικείου
έν γένει καταστρέ-

τοΰ έθνους συνεισφερόμενα έξοδεύονται είδικώς εις έν μ.όνον μέρος, δπερ ευ

Όποιος αξιοθαύμαστος δρίζων, άποτελούμενος ύπό τών καταφύτων έκεί-

τυχεί νά έ'χη ισχυρόν τινα πολιτευόμενον, ενώ έτεραι χώραι, επίσης συνεισφέ-

νων όρέων, μεστών μεγαλοπρεπών δρυών καί κέδρων, καί είς τό βάθος κατ’

φουσαι καί έν αις μικρά τις γέφυρα θά ήτο μέγα εύεργέτημα, ούδέν πρός

άντίθεσιν ύπό τών γυμνών κορυφών τών όρέων τίίς χώρας τών Κραββάρων.

τοΰτο έ'χουσι δικαίωμα, ούτε κατ’ ούσίαν ούτε κατά τύπους, διότι πλεϊσται

Μόνος δέ δ ίδών τάς άγονους έκείνας ράχεις δύναται νά έννοήση τό έπαιτικόν

καί μετά την έ'νδειξιν της άνάγκης απαιτούνται νά έκτελεσθώσι διατυπώ ■

επάγγελμα τών κατοίκων, ών έκάστου η περιουσία μετρεΐται έκ τοΰ άριθμοΰ

σεις. Διαδραμών εσχάτως την ορεινήν χώραν τής κατά την εί'σοδον τοΰ Κο

τών έν τη καλύβη του κρεμαμένων βακτηριών, έκάστης άντιπροσωπευούσης

ρινθιακού κόλπου βορείου σειράς όρέων, ,ούχί βεβαίως πρός άνίχνευσιν τής φω-

μακράν έπαιτικήν

λεάς τοΰ Καλυδωνίου κάπρου, διότι τά τοιαΰτα άκίνδυνα σήμερον άθλα, καί

τις παρά τών κατοίκων χώρας έκτεινομένης έν κεκαυμέναις φάραγξιν έ'νθα

αύτοί οί παρ’ ήμϊν άρχαιολογοϋντες, όκλάζοντες έμπροσθεν άσημάντου τινός

ούδεμία ύπάρχει βλάστησις,ούδαμοΰ άρκοΰσα σκιά δ'πως φιλοξενησγ μικρόν τι

είς διαφόρους πόλεις εκδρομήν,

Τί δύναται νά έλπίση

ένεπιγράφου λίθου τίίς συνοικίας Πλάκας, έώσι τοϊς ξανθοΐς τών Σαξόνων τέ-

πτηνόν, έ'νθα αί πηγαί άπεξηράνθησαν, καί έ'νθα βασιλεύει θανάσιμος σιγή

κνοις, άλλά τών σημερινών περιστάσεων ένεκα, έ'σχον άφορμήν νά θαυμάσω

μόλις διακοπτομένη ύπό τοΰ κρωγμοΰ σαρκοβόρου τινός όρνεου ιπταμένου περί

τό γραφικόν της χώρας κάλλος, κα’ι νά έπισκεφθώ την μικράν ταύτην μονήν,

σεσηπός τι πτώμα ! Πόσον δικαίως οί "Ελληνες έπρέσβευον δτι όί άνθρωποι

ητις ένεκα τής άρχαιότητος και ιστορίας της, έστι κάπως μνείας άξια. Διήλ-

κατηγοντο

θον την χώραν τών Δοκρών Όζολών καί τό ιερόν δάσος τοΰ ΙΙοσειδώνος τό

τοΰ εμπρησμού τών δασών,

κείμενον άνωθεν τών ερειπίων τίίς Μυωνίας (Ιίαυσ. 10. 38. 4), δπερ σύγ-

κορμοί, λίαν έπιζημίως δι’ εαυτούς παριστώσι τούς προγόνους των.

κειται έξ ελατών καί κέδρων, και ού ή υλοτομία έστίν ό μόνος πόρος έξ

έκ τών δένδρων, άλλ’ οί της σημερινής 'Ελλάδος κάτοικοι, διά

Ή μονή της Θεοτόκου

έ'νθα μόνον διαμένουσιν οί ξηροί καί ημίκαυστοι

τής'έπικαλουμένης Βαρνάκωβας η κατά τούς μέ

ού οί πτωχοί απόγονοι τών Όζολών έχουσι την παρηγοριάν. Ένταΰθα βε

σους αιώνας Βερνικόβου ή Βεονικό, στέφει την κορυφήν λόφου ύπερκειμένου

βαίως ό Θεός καθ’ δλην την σημασίαν της λέζεως έφηομοσε τό «έν ίδρώτ:

της θαλάσσης περί τά 800 μέτρα

τοΰ προσώπου σου

φαγεΐν τόν άρτον σου», διότι εΐδον τούς υλοτόμους κα

τοίκους τοΰ έπί τών ερειπίων της Μυωνίας χωρίου άγια Ευθυμία, κολ απο

ύπό γυναικών

καταφύτου ύπό δρυών" περιβάλλε

δ ωραίος καί άφθονος οίνος ενισχύει

τούς πατέρας είς τό έπίμοχθον της μετάνοιας των στάδιον. Άποτελεϊται δέ

τών πε

σήμερον, ώς πάσαι αί μοναί τίίς'Ελλάδος, έκ τετραπλεύρου περιβόλου, πρός

ξύλα, σανίδας δέ κομιζομένας

τό έσωτερικόν τών πλευρών τοΰ οποίου ύπάρχουσι τά κελλία,ών προέχει σκεπα

γόνους τών Όζολών, έν τώ κατέρχεσθαι τάς δυσβάτους κλιτύας

τρωδών όρέων φέροντας η σύροντας μέγιστα

καί

ται δέ ύπό κεκλιμένων αμπελώνων, ών

η όνων. Ούδαμοΰ αγροί, ούδαμοΰ γεωργία, άλλ’ άέναος ύλο-

στός συνεχής εξώστης στηριζόμενος έπί άξέστων δρύινων δοκών,έστεγασμένος

τομία καί βαρεία μεταφορά. Βεβαίως οί Όζόλαι ούτοι δύνανται ύπερηφάνως

διά πλακών έκ τοΰ πέριξ σχιστόλιθου πετρώματος εξαγομένων. ’Εν μέσφ τοΰ

νά εί'πωσι μετά τών 'Ισπανών μεταλλουργών «Mis0re, tu as tue mon pere,

τετραπλεύρου τούτου περιβόλου, είς τάς γωνίας τοΰ οποίου εύρίσκονται θολω

mais a present je te tiens». Όποία ή θέσις τών γυναικών τούτων!

τά! εί'σοδοι, κεΐται δ ναός, εύ'μηκες ορθογώνιον οικοδόμημα έκ λελαξευμένου

Ή άέ-

(Sr
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λευκοΰ τιτανόλιθου, μετά διρρόου στέγης καί μικρού έν μέσω προέχοντος

W; κυρ Μανουήλ τοΰ Πορφυρογέννητου έπί Νικολάου τοΰ

πυργίσκου θολωτού. Άνηγέρθη δ’ ούτος τελευταΐον έν έτει 1831 έπί τών

τριάρχου. ’Έτος ,ςχνε’ (6655 από κτίσεως κόσμου= = 1147 μ. X.)». Κατά
ταύτην δέ την έπιγραφήν ή μονή μετρεϊ 800 έτών υπαρςιν αλλ η εν τη
βιβλιοθήκη αύτής έρευνα, πλεϊστον έτι φώς έπέχεεν έπί της ένδιαφερούσης

θεμελίων αρχαιότερου ναοϋ άνατιναχθέντος διά πυρίτιδος υπό τοΰ Κίουταχή

κατά τόν ’Αγώνα, μετά την γενναίαν έξοδον τών έν αύτή υπό τόν Σκαλτζαν

άγιωτάτου πα-

Καθιστάμενης ιστορίας αύτής.

και Σαφάκαν πολιορκηθέντων Ελλήνων. Τό έδαφος καλύπτεται ύπό διαφό

Ή μικρά βιβλιοθήκη τής μονόης, έλάχιστον χώρον έν τινι αποθήκη κατέ-

ρων πλακών γεγλυμμένων και μεμουσειωμένων. ’Έν τινι τούτων παρίσταται

χουσα, σπανίως ανοίγεται. Σύγκειται δ’ έκ τινων εκκλησιαστικών βιβλίων

άτελώς διά μωσαϊκού λέων η παρεμφερές τι θηρίον μετά φοβερών ονύχων,

ολως νέων, έν οις ό’μως ελλείπει η πλήρης σειρά τών θαυμάσιων έργων τοΰ

έν πολλοϊς δέ φαίνονται νεώτεραι έπισκευαί έν ούδεμιφ άρμονί^ προς τό δλον

μεγάλου Βασιλείου. 'Η τοιαύτη ό'μως έλλειψις ούδόλως γίνεται έπαισθητη,

διακείμεναι. Κατά την εσωτερικήν διακόσμησιν, ούσαν δλως νέαν, ούδέν άξιον

διότι χρησις μόνον γίνεται τών έν τοϊς άναλογίοις του ναοΰ κειμένων έκδό-

λόγου ύπάρχει. Έν δέ τφ ναφ μοι έπεδείχθη παλαιός ξυλόγλυπτος σταυρός

σεων τοΰ έν Ένετίιη έργαστηρίου ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων, ό'περ

έν φ παρίστανται διά λεπτότατης έργασίας διάφοροι τής ίερας ίστορίαςπρά-

κατακλύζει τοιούτων την ’Ανατολήν άπασαν, και άτινα διά τόν άρχαιότροπον

ξεις, είναι δέ διακεκοσμημένος διά χρυσοϋ, άργύρου καί διαφόρων πολυχρόων

δίχρουν τύπον των, τόν ίδιάζοντα χάρτην, τά άκατέργαστα ξυλογραφήματά

πολυτίμων λίθων, τό δέ περιεργότατον διά την έποχήν του και διά πολυχρόου

των, αντικείμενα εις την πρόοδον τής τέχνης, Θεωροΰνται ώς μόνα μετέχοντα

σμάλτου. Έστήρικται δ’ ούτος έπ'ι άργυρας κωνικής συρματοπλέκτου βάσεως

λεπτότατα έξειργασμένης, διακεκοσμημένης δέ, ώς άπας δ σταυρός, διά πο

τής άπαιτουμένης άγιότητος $ εύαναγνωσίας. Τά δέ χειρόγραφα πληροΰσι

λυχρόων πολυτίμων λίθων. Λέγουσι δέ αύτόν οί πατέρες, κατά τάς ειωθυίας

μικρόν σάκκον, ένθα εδρηνται ένετικά καί τουρκικά έγγραφα καί τινα βυ-

ζαντιακα χρυσόβουλλα.

ύπερβολάς, έκτιμηθέντα άντί 25 χιλιάδων φράγκων. Καί ή μέν άρχαιότης

του έστ'ι προφανής, άλλ’ είναι άρα δώρημα αύτοκράτορός τίνος, η κατά παρωχημένην τινά έποχην προσφορά

της άγιας 'Ρωσσίας

ρίαν αύτης. Συνδέεται δέ τοϋτο πρός φύλλον, έφ’ού υπάρχει ιταλική αύτοϋ

ό'πως προσοικειωθή

μετάφρασις, φέρουσα έπιγραφήν μέν Copia, χρονολογίαν

τούς Χριστιανούς συνφδά τή διαθήκη Πέτρου τοΰ μεγάλου ή μάλλον τφ ά-

και επι ηγουμ,ενου του όσιωτάτου κ.Τιμοθέου.Ό δέ έσωθεν νάρθηξ άνηγέρθη έκ

των 8 έως 10 πατέρες, ών την μονότονον υπαρξιν άναζωπυρεϊ τό αδιάλλα

βάθρων καί έζωγραφήθη έπί Μανουήλ μεγάλου βασιλέως τοΰ Πορφυρογεννήτου

κτον έκεϊνο αδελφικόν προς άλλήλους μίσος, δπερ άναπτύσσεται ένίοτε μεταξύ

κλ. Κατωτέρω δέ τό έγγραφον αναφέρει οτι ό έσωθεν ναός, ούτινος φαίνονται

συγγενών, συχνάκις μεταξύ συναδέλφων, πάντοτε μεταξύ καλογηρων. Τόν η

έτι τά ερείπια τών θεμελίων, συγχωνευθέντα άπαντα σήμερον εις τόν μόνον

γούμενον κ. Νικηφόρου, άνδρα μεσήλικα καί άκμαϊον, δστις έθεώρησεν έπά-

υπάρχοντα μετά τοΰ αγίου θυσιαστηρίου,άνηγέρθη έκ βάθρων καί έζωγραφήθη

ναγκες ν’ αφιέρωση τό ύπόλοιπον ή'μισυ τοΰ βίου του πρδς έξάγνισιν ί'σως

Έκ τών πέριξ καί έπί τών τειχών

φαινομένων συντριμμάτων μαρμάρων

και τεμαχίων στηλών πρασίνου Τηνίου πορφυρίτου λίθου, καθώς καί τών

σωζομένων προφανώς Βυζαντιαζών μωσαϊκών τοΰ έδάφους,εξάγεται οτι ή μονή
αυτή ού μόνον πλεϊστα έτη ύπάρξεως μετρεϊ, αλλά και αξία λόγου άλλοτε

θά ήτο, ώς κατέδειξεν η άκροθιγης μόνον έξέτασις της ιστορίας της πρώτης
αύτης έγκαταστάσεως. Καί άνωθεν μέν της θύρας τοΰ σημερινού ναοΰ ύπάρ-

χει μαρμαρίνη πλάξ, λείψανον τοΰ πάλαι ναοΰ, φέρουσα την επιγραφήν «Δεδόμηται τή τοΰ θεοΰ συνεργείς έκ τοΰ μη δντος ό θείος καί πάνσεπτος ναός

τής ύπεραγίας Θεοτόκου παρά τοΰ όσιωτάτου κ. ’Αρσενίου,

έπί Κοσμά τοΰ

άγιωτάτου πατριάοχου’έτος,ςφπε' (6585 από κτίσεως κόσμου=1077 μ.Χ.).»
“Έπονται δέ μετά ταΰτα
*

παρά τοΰ όσιωτάτου κύρ Ερασμίου, βασιλεύοντος τοΰ κύρ ’Αλεξίου τοΰ Κο-

άρκούσης

παιδείας κάτοχον καί περιποιητικώτατον, δι’ 8 μυρίας οφείλω αύτω χάριτας.

«Ό δέ δεύτερος ναός διά τοΰ’Ιωάννου βασιλεύον-

1695. Κατά

δώρου Δούκα, πατριαρχεύοντος τοΰ μακαριωτάτου πατριάρχου κυρ Γερμανοΰ

μονωμένη έν μέσω τών όρέων έρήμω ταύτη θέσει, έκτελοΰσι την μετάνοιαν

εύρον

δέ

τοΰτο ό ναός άνηγέρθη έκ βάθρων καίέζωγραφήθη έπί τής βασιλείας τοΰΘεο-

μετατρέπτφ αύτής πολιτικω προγράμματι; Έν τη τερπνότατη πλήν με

αμαρτιών τοΰ πρώτου ημίσεος, άρτίως δέ χειροτονηθέντα,

Πάντα σχεδόν άναφέρονται εις προνόμια η κτήσεις

τής μονής. Έν όμως τούτων, τό καί περιεργότερον, άναφέρεται εις την ιστο

<5

μνηνοΰ επί Νικολάου

τοΰ όσιωτάτου

πατριάρχου. Καί ταΰτα μέν σύμφωνα

πρός τήν έπί τής Θύρας έπιγραφήν, άλλα τό δεύτερον μέοος τοΰ παλαιού

τούτου εγγράφου, μετά τής ιταλικής αύτοΰ μεταφράσεώς έστι τό μάλλον άξιοπερίεργον έχον αύτολεξεί ώς εξής
*

«Έβασίλευσεν ό κύρ ’Αλέξιος ό Κομνη-

νός χρόνους τριάκοντα έφτά, όσίως διά τοΰ θείου καί άγγελικοΰ σχήματος

μετονομασθείς '’Ακάκιος. Κεϊται δέ έν λάρνακι εις εισερχομένου έν τφ ναώ έν

τφ άριστερω μέρει έν τή^αύτή μονή Βερνικό. Μετά δέ τοΰτον έβασίλευσεν ’Ιω
άννης ό Άντριάσιος έτη 2-4, καί μετά τοΰτον έβασίλευσε κύρ Μανουήλ ό Πορ
φυρογέννητος. Κεϊται δέ καί αύτός έν λάρνακι τής αύτοΰ μονής Βερνικό εις

εισερχομένου εις τόν ναόν δεξιά, άντικρυ. τοΰ κύρ ’Αλεξίου, ώς καί αύτός κύρ
Μανουήλ κρατήσας τής βασιλείας έτη 38». Άναγνούς ταΰτα, παρετήρησα

μεταξύ τών μωσαϊκών τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ καί άκριβώς δεξιά καί άριστε-
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ρά, συμπιπτουσας προς τάς περιγραφομένας Θέσεις ύπό τούς θόλους -Τούς ένοδν-

τών γραφικών. όρέων τ·ης έλευθερας 'Ελλάδος κεϊνται οι τάφοι δυο των με-

686

ό Μανουήλ θεωρέϊται καί εις

τας τάς δευτέρας καί τρίτας στηλας ένθεν καί ένθεν τώ είσερχομένφ, εύμε-

γαλειτέρων Ελλήνων

γέθεις μαρμαρίνας πλάκας φερούσας όπάς δι’ών προφανώς προσηρμόζοντο άλλα

τών άνδρειοτέρων καί γενναιοτέρων στρατηλατών τοΰ βυζαντιακοΰ Ελληνι

μάρμαρα σχηματίζοντα επιτάφια μνημεία. Τγϊ δέ προθύμφ τοΰ ηγουμένου

σμού. 'Η ρώμη του λέγεται τοιαύτη ώστε ό άνδρειότατος τών Εύρωπαίων ιπ

αύτοκρατόρων. Ιδίως

και τών πατέρων βοηθείιρ άνασηκώσας διά μοχλοΰ τάς πλάκας ταύτας, εΐδον

ποτών, ό ήγειιών 'Ραιμοΰνδος ό επικληθεις

κάτωθεν καλώς κατειργασμένους και κεχρισμένους τάφους, πλην δλως κενούς.

χρησιν τοΰ,δόρατος καί της ασπίδος του

Ηρακλής, δεν ηδυνατο να καμν)

Βλληνος αυτοκρατορος. Κατέβαλε

Είσί δέ οδτοι προφανώς οί μνημονευθέντες τάφοι, οΐτινες άνοιχθέντες ποτέ

ποτέ έφιππος ών συνάμα καί διά μιάς τούς δύο ρωμαλεωτάτους τίίς ’Ιτα

έσυληθησαν, άφαιρεθεισών τών λαρνάκων. Ό πρώτος τών αύτοκρατόρων τού

λίας ίππότας. Μετά δύο δέ ποτέ συντρόφων προσβαλών δεκαοκτώ. Τούρκους,

των δστις έβασίλευσε «χρόνους τριάκοντα εφτά» ούτινος ό τάφος έστίν ό άρι-

έτρεψεν αύτούς είς φυγήν,

στερά τφ είσερχομένφ κείμενος, έστίν ό νεανίας δστις νικηφόρος άπεδείχθη

περικυκλωθείς, διέσχισεν αύτούς καί έσώθη άβλαβης. Έν μι^ δ’ ήμέρρρ έφό-

καί δστις διά της αξίας του κατέλαβε τόν

νευσέ ποτέ ίδίφ χ 8tpi τεσσαράκοντα εχθρούς, και επαν^λθεν έφιππος αυρών

στρατηγός είς ηλικίαν 20 έτών,

προσβληθείς δ’ άκολούθως ύπό πεντακοσίων καί

θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως μετά Νικηφόρον τόν Βοτανειάτην. Έβασί

άνηρτημένους έκ τοΰ έφιππίου του τέσσαρας αιχμαλώτους, μυρία δ’ δσα τοι-

λευσε δέ ουτος πράγματι έ'τη 37, νίτοι από τοΰ 1081 — 1118, άναδέιχθείς

αΰτα φέρει περί αύτοΰ η ιστορία. Ίίτο δέ καί μεγαλεπηβολ.ος ούχ ίττον η

εις τών μεγάλων αύτοκρατόρων ένεκα τών τότε περιστάσεων καί πρό πάν

ανδρείος, καθότι συνέλαβε την ιδέαν νά άνακτησν) την ’Ιταλίαν καί άνα-

των της έκ Κωνσταντινουπόλεως διαβάσεως τών σταυροφόρων, ών οί ηγεμό

λάβν) τό αύτοκρατορικόν της 'Ρώμης στέμμα. Τοιοΰτος ο ανηρ ου κεϊται ο

νες προσεκύνησαν τόν ’Αλέξιον ώς άνώτερον. Πώς δμως ουτος μετωνομάσΟη

τάφος έν τ·ρ μικο^ ταύτγι μονγΐ τών δωρικών ορεων.

’Ακάκιος και έτάφη ένταΰθα

άποβαίνει δυσεξηγητον, διότι κατά την ιστο

Κατά τινα προφητείαν τοΰ Άγαθαγγέλου, όπόταν άνακαλυφθώσιν έν Έλ-

ρίαν1, ουτος άπεβίωσεν έν Κωνσταντινουπόλει άφείςτην διαδοχήν είς τόν υίόν

λάδι οί τάφοι τών Ελλήνων

του Ίωάννην, δι’ δ δυσαρεστηθεϊσα η σύζυγός του Είρηνη έ'δραμε παρά την

την κόκκιτηκ ι.ιη.Ιίαν. Άλλ’ υπήρξαν τόσοι αύτοκράτορες, καί επομένως τό

έπιθανάτιον κλίνην καί άνεφώνησεν’ «ω άνερ, καί ζών παντοίαις

σοι τάφοι!

αεθοδίαις

αύτοκρατόρων οί Τοΰρκοι θέλουσι διωχθ·η είς

έκέκασο, άντίφθογγον την γλώτταν πλουτών τοϊς νοημασι, και νυν δέ ωσαύ

Έκ τών λοιπών εγγράφων άξιον μνείας έστίν έτερον ελληνιστί συντεταγ-

τως τοΰ βίου άπαλλαττόμενος άμεταπτώτως έχεις οΐς καί πρώην προσέκεισο».

μένον, έκδεδομένον δ’έν Ναυπλίφ καί φέρον χρονολογίαν 10 ΙΟβρίου 1696.

Κατά πάσαν δέ πιθανότητα προσέφερεν ουτος

είς την άνέγερσιν τοΰ ναοϋ,

"Εστι δέ τοΰτο διαταγή τοΰ Καπιτάν Γκενεράλη της έκλαμπροτάτης ένετι-

άνεγερθέντος κατά την επιγραφήν τό τέταρτον έ'τος της βασιλείας του (1085),

κης δημοκρατίας ’Αλεξάνδρου Μολίνου, ου φέρει ίταλιστί την μεγαλόσχη-

δι’ δ κα’ι ώς έπληροφορηθην

μον ύπογραφην, καί δι’ ου διατάσσεται η άναγνώρισις προνομίων καί παρα-

παρά τών πατέρων, ώς κτητωρ

ώπ’ αιώνων

μνημονεύεται πάντοτε, ταφείς δέ μετά θάνατον ένταΰθα, μεταφερθέντος τοΰ

•λειψάνου του έκ Κωνσταντινουπόλεως, ώς πολλάκις είθίζετο κατά τούς χρό

χώρησις παλαιού ύδρομύλου

μετά γαιών τινων είς την μονήν, ένεκα τών

καταστροφών καί ζημιών άς ύπέστη. παρά τών έπιδραμόντων ύπό τινα Δεϊ-

της/ιοζ^ζ·.

ρέκμ-πεην Τούρκων. Έστι δέ τοΰτο περίεργον ώς ένδειξις ούχί ττίς φιλολογι

Τουτου ό υιός ’Ιωάννης, δν τό μνημονευθέν έ'γγραφον έπονομάζει Άντριάσιον,

κής η έκκλησιαστικϊίς, άλλά της κατά τόν 17ον αιώνα έπισημου γλώσσης.

βασιλεύσας έτη 24, έστίν ό έν τι) ίστορίγ γνωστός άγαθός αύτοκράτωρ ό

"Αν καί έξεδόθη παρ’ ένετικης αρχής, έν μέν τ·ρ γραφΤί ουδόλως

νους έκείνους,

μνημονεύεται

έ'τι καί νΰν τακτικώς ώς

άπαντών-

έπικληθείς Καλοϊωάννης, βασιλεύσας πράγματι 24 έ'τη, 1118 —1143. Ου-

ται αί έκκλησιαστικαί έκεϊναι έπιτομεύσεις καί συγχωνεύσεις γραμμάτων, η

τος δεν φαίνεται οτι εταφη ένταΰθα, καί κατά την ιστορίαν άπεβίωσε παρά

δέ γλώσσα μ.άλλον ομοιάζει τγΐ καθωμιλημέντ) έστερημένη βαρβαρισμοΰ καί

το ορος Ταΰρον, αναδειξας ως διάδοχον τόν διακρινόμενον έπ’ άνδρείιγ νεώ-

διαλεκτικών ιδιωμάτων.

τερον υιόν του Μανουήλ. Ό Μανουήλ ουτος έστίν δ έν τφ έγγράφφ άναφε-

Περαιτέρας ίστορικάς έρεύνας περί τ·ης μοννίς ταύτης δέν ηδυνηθην νά κά

ρόμενος κύρ Μανουήλ ό Πορφυρογέννητος, δστις τέθαπται έν τφ δεξιόθεν τφ

μω’ έστωσαν όμως βέβαιοι οί εύγενώς είς τάς τών μέσων αιώνων μελέτας

είσερχομένφ είς τόν ναόν τάφφ,

έπιδοθέντες εσχάτως ολίγοι, δτι είς πάσαν γωνίαν της Ελλάδος υπάρχει

δν άνοίξας

ευρον βαθύτατον, καλώς κε-

χρισμένον πλην κενόν. Έβασίλευσε δέ πράγματι 38 έτη, 1143—1180, άπο-

τι άξιον της προσοχές καί

έρεόνης των, καί οτι οί εύγενεϊς αύτών άγώνές

ώς δείκνυται αντίκρυ τοΰ πάπ-

άποβησονται έξ ί'σου τφ Έλληνισμφ χρήσιμοι πρός τούς τών αρχαιοδιφών,

που αυτοΰ κυρ Αλέξιου Κομνηνοΰ. Εν τνί μικροί λοιπόν ταύτν) μονγΐ καί έπί

οΐτινες ώς έπί τό πλεΐστον εύρίσκουσι την οδόν κεχαραγμένην παρά ξένων

θανων επι τοΰ θρονου τφ 1180 καί ταφείς,

1 Π απαρρ ηγ ο πο ύ λ ο u'Ιστορία έλλ. έ'Ονους. Α 553.

σοφών.
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Διαμείνας ό'σον ηδυνάμην έν τγί τερπνοτάτ·ρ ταύτ-ρ μον·?ΐ καί π'εριεργασθέίς
τάς πέριξ κατάφυτους κορυφάς προς άπόλαυσιν τών γραφικωτέρων τ-ης φύσεως
πανοραμάτων, ητοιμάσθην

πρός άναχώρησιν. 'Ο φίλος 'ηγούμενος καί δύο

τοντο. Κυρίως δέ έκ τοϋ δλου της άγοράς έν μέρος, τό πρός άνατολάς, ητο
άφωρισμένον είς τάς τοϋ δήμου εκκλησίας καί διά τοΰτο έλέγετο καί Κομί-

τών πάτερων ήθέλησαν εύγενώς φερόμενοι νά μέ συνοδεύσωσι μέχρσ τινός.

zior, Κομίρε γάρ 'Ρωμαίοι τδ συνΜεΐν κα.ΐοΰσιτ,

Έπέβησαν λοιπόν και ούτοι μικρών κατεσκληκυιών ημιόνων της μονίίς, έξ

χος, τό δέ άλλο, τό μεϊζον καί πρός δυσμάς, ητο ή κυρίως αγορά. Ύπό τών

εκείνων άς οί τά τνίς πολιτείας διέποντες ένόμιζον οτι ·ηδύναντο νά

λάβω-

τελευταίων βασιλέων της 'Ρώμης πολυτρόπως έκοσμηθη η αγορά, ητις μέ

όνειρευθέντες τάς μονάς

χρι Ταρκυνίου τοΰ πρεσβυτέρου ην τόπος ελώδης. Ό Ταρκύνιος κατεσκεύασε

σιν έν πάσν) στιγμή διά τάς άνάγκας τοϋ στρατού,

ώς λέγει ό Πλούταρ

ώς ίμιονοφορβεϊα. Βεβαίως δ’^σαν έξ έκείνων ά; ώνειρεύθη ό Φαραώ,άν μετά

την περίφημου εκείνην ύπόνομον, ητις καλείται cloaca maxima

τούς στάχυς καί τάς αγελάδας ώνειρεύθη καί ίμιόνους, δι’ δ καί έπεστρά-

βαλε τόν χώρον διά παντοειδών έργαστηρίων' έπειτα

φησαν κατά μέγα μέρος μετά τινα χρόνον από τ^ς παραλαβές των, μη δυ-

εργαστήρια καί οικοδομήματα άλλα παντοϊα. Τοιοϋτος ητο ό ίστορικώτα-

νάμεναι ί'σως νά μασησωσι κριθην ώς ούσαι είθισμέναι είς την έπί κλιτύων

τος ουτος χώρος, περί ου μη δυνάμενοι τώρα πλειότερα περιγραφικώς νά εί-

βοσκην. Μετ’άπότομον κάθοδον μιας ώρας κατηλθομεν είς τόν δησ,ον Οίνεώ-

πωμεν, σπεύδομεν οδηγόν

δι’ ελληνικών

νος, διελθόντες κάτωθεν λόφου έστεμμένου

τειχών τνίς άρ-

χαίας ί'σως ομωνύμου έλληνίδος πόλεως. Έπί δέ τη θέα άνδρών τινων ελλη

καί περιέ

ωκοδομηθησαν στοαί,

έχοντες τόν Κ. G. Boissier νά πραγματευθώμεν

περί τών έπ’ έσχάτων γενομένων έν αύτω Αποκαλύψεων.
Πραγματευόμενος ό κ. Boissier τά περί τών αποκαλύψεων τούτων καί των

νικήν φερόντων ένδυμασίαν ό ηγούμενος, στραφείς πρός με καί δεικνύων ενός

άνασκαφών- άς ένηργησεν

ό κ. 'Ρόζας, έχει ύπ’ ό'ψιν βιβλίον πολλοΰ λόγου

Τό πόνημα τοΰ κ. Dutert εινε όντως άξιοσύ-

τών παρισταμένων καί χαιρετισάντων ημδίς, ειπεν ύπομειδιών «ό κύριος δή

άξιον τοΰ κ. Ferd. Dutert

μαρχος Οίνεώνος». Μετά δέ την σύστασιν ταύτην εγώ μέν άποχαιρετίσας

στατον καί πιστεύομεν δ'τι δέν άπατώμεθα συσταίνοντες καί ημείς την ά-

τόν ηγούμενον καί τούς πατέρας, ηκολούθησα μετά τοϋ άξωτίμου δημάρχου

νάγνωσιν αύτοϋ είς τούς παρ’ ημϊν καταγινομένους —■ εί' τις καταγίνεται —

Οίνεώνος την άγουσαν πρός την πρωτεύουσαν

τόΰ δήμου του Κλήμα, οί δέ

καλόγηροι ή'ρξαντο άναβαίνοντες την απότομον πρός την μονήν των οδόν, ητις έστι καί ή πρώτη .της πρός τούς ουρανούς άναβάσεως βαθμίς.

· ■

Ν. I. ΣθΑΩΜΟΣ_λοχαγός τοϋ Μηχανικό”.

περί τά τοιαΰτα.

Ή Αγορά τν;ς 'Ρώμης, τό αφανέστατου τά νΰν campo vaccino, ταχέως
και ποωΐμως λίαν προσείλκυσε την προσοχήν τών άρχαιολογούντων, ώς ·ητο

φυσικόν. Άφ’ ης ημέρας ό 'Ρωμύλος καί ό Τάτιος, άποκατασταθέντες ό μέν
έπί τοΰ Παλατίνου καί τοϋ Καιλίου, ό δέ έπί τοΰ Καπετωλίνου καί τοϋ
Κυρινίοο άπεφάσισαν νά ένώσωσιν είς ένα δήμον τούς ύπ’ αύτούς λαούς μέ

ΑΡΧΑΙΟΑΟΠΚΑΙ ΕΝ ΡΩΜΗι ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ *

χρι τών χρόνων τών έσχατων τοΰ κράτους τοΰ ρωμαϊκού η υγρά καί νοσοποιός έκείνη κοιλάς δέν έπαυεν ούσα

τό κέντρου, ούτως είπεϊν, τοΰ κοσμο-

κοάτορος δήμου. Έπολλαπλασίάσθησαν

Β'
*Η κυρία τνίς 'Ρώμης αγορά, forum romanum, ^το προμ.ηκης χώρος εκ
τεινόμενος μεταξύ τών λόφων Καπετωλίνου καί Παλατίνου *
. Είς την μα

κράν εκείνην κοιλάδά ηδη από 'Ρωμ.υλου,

έπειτα

σύν τω προϊόντι χρόνφ αί

άγοραί καί δη έσχομεν αγοράν βοών, λαχάνων, ιχθύων (forum boarium, oli—

καθ’ ά διδάσκει ημάς Διονύσιος

torium, piscatorium) ναί μην καί Ιιχτενμάτων

αγοράν (forum cupedinis),

άλλ’ η παΛαιά, η μεγάΛη, ή ρωμαϊκή αγορά πάντοτε ύπηρξεν η κυριωτάτη

καί ούδέ έπί τών αύτοκρατόρων έχασε

την τιμητικήν της θέσιν. Έπέζησε

ό'Αλικαρνασσεύς, συνηρχετό ό δήμος είς έκκλησίαν, έδίκαζον οί άρχοντες,

καί τών έπιδρομών τών Βισιγότθων καί τών Βανδάλων, έπεσκευάσθη χειρ!

ύπηρχον οί έμβολοι (rostra), έγίνοντο αί μονομαχίαι καί άλλα τοιαΰτα έπράτ-

τοΰ ©εοδωρίχου καί διετηρηθη μέχρι τών αρχών τοΰ ζ' αίώνος. *
Εκι;οτέ

η

αγορά ηρχισε νά καταπίπτ-ρ.

* ’Ίδε σελ. 458.
1 Έπεθυμοΰμεν νά παραπέμψωμεν τόν αναγνώστην ε’ς έλληνικδν βιβλίον περιόχον σχίotov της παλαιας Ρώμης, αλλα δυστυχώς άλλο τοιοΰτο βιβλίον ημείς τουλάχιστον δεν ειξευρομεν παρα την μακραν τοΰ Κοππου περ'ι τών πολιτικών τών ’Ρωμαίων πραγματείαν, ην
πρόπολλοϋ χρόνου Ιξελλήνισενόκαθηγητήςκ. Α. ΣπαΟάκης’τόση εϊνεή σπάνις παρ’ήμϊν τοιούτων βιβλίων! Εις ξένα βιβλία εύρισκονται άπειρα τοιαΰτα τής 'Ρώμης σγεδιογραφήματα. ’Ι
διαίτερον τοϋ φόρ ου σχεδιον καί εικόνας ας Υδη δ βουλόμενος έν τώ βιβλίο» τών Guhl καί
Koner.
*

Αί εσωτερικά! τ'ής 'Ρώμης ταραχαί καί οί πόλεμοι οί εξωτερικοί συνεσώ-

ρευον καθ’ έκάστην έρείπια έπί ερειπίων, τά δέ συντρίμματα

τών αιώνων

κατέχωσαν τό έδαφος εις δέκα μέτρων βάθος. Τω δέ 1536 οτε Κάρολος ό Ε'

1 Le forum romain, parF. Dutert, arcbitecte κλ. Paris, chez A. Levy. Τοϋ καλλίστου
άλλως τούτου βιβλίου κατηγορεί ό κ. Boissier (Revue des deux mondes τής 15 ’Απριλίου
1877) Ανακρίβειάν τινα περί τά κύρια ονόματα. Ουτω λ. χ. ονομάζεται εν αΰτώ ό Λέπιδος
Lepidius κλ. Λυπηρόν τοΰτο εν τοιούτφ βιβλίω, άλλα και παρηγορητικόν κάπως δι’ ημάς
τους "Ελληνας. ...
ΤΟΜΟΣ Α’
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διηρχετο διά της 'Ρώμης έπανελθών έκ της Τύνιδος, δπου είχε κατασυν

,ι·

δέ τών ιχνών τούτων

691

εύχερώς δύναταί τις νάνασχεδιάση ολόκληρον την

τρίψει τούς άπιστους,ήθέλησεν ό Πάππας νά παρασκευάστ) δίοδον διά της ρω

βασιλικήν, ητις $το έκ τών εύρυτάτων τ^ς 'Ρώμης καί καλλίστων
*

μαϊκής άγοράς τφ εκδικητή της χριστιανωσύνης, ϊνα δυνηθτί ούτος νά διαβρ

κειτο δέ έκ διπλής σειράς στοών. Εις τάς στοάς έγίνετο παρά τοϊς άρχαίοις

ύπό τάς αψίδας τοΰ Κωνσταντίνου, τοϋ Τίτου καί τοΰ Σεβηρου. «Κατεκρη-

ό περίπατος καί πυκνός συνωθεϊτο ό κόσμος. Εις τάς στοάς συμβουλεύει *
αΙ

μ.νησθησαν τότε, λέγει αύτόπτης

μάρτυς, ό Rabelais, διακόσιαι

καί πλέον

συνέ-

ό ’Οβίδιος τούς νέους, ούς διδάσκει την τέχνην τοΰ έράν, νά πορεύωνται κατά

οίκίαι καί τρεις η τέσσαρες έκκλησίαι και τό έδαφος έκαθαρίσθη». "Εκτατέ

την μεσημβρίαν. Έν τώ μέσω της βασιλικής ητο μεγάλη αί'θουσα,

ό χώρος ίσοπεδώθη και ό Campo vaccino έγένετο οϊος ην μέχρι τών άρχών ,

ρεκάθηντο 180 δικασταί καί πλην τούτων οί συνήγοροι τών δικαζομένων καί

ένη πα-

τοΰ παρόντος αίώνος, πλατεία δηλα δη κεκονισμένη καί περιεζωσμένη ύπό

άλλος κόσμος πολύς. Έκεϊ ηγόρευσεν ό Κοϊντιλιανός, ό Πλίνως καί η λοιπά

άτέχνων εκκλησιών, περί την οποίαν έξηρχοντο πού καί που κατά τό ημισυ

χορεία τών νομομαθών

έκ τοΰ εδάφους κίονες μονήρεις· χώρος μελαγχολικός

νους, έκεϊ δέ διεξηχθησαν καί αί σπουδαιότατα! τών χρόνων έκείνων δίκαι.

καί έρημος εί'περ τις

καί άλλος, καί αληθώς δηλών τίνι τρόπφ παρέρχεται τοΰ κόσμου τούτου η

Πολύ σπουδαϊον

καί τών ρητόρων κατά τούς αύτοκρατορικούς χρό

·ητο νά όρισθ-Jj καλώς

η θέσις της βασιλικές ταύτης,

δόξα καί πώς άναιβοχαταιβαΐτουν τοΰ χύχΛου τά γνρίσματαό. Τοιοΰτον έζω-

διότι έκ τούτου έξηρτάτο καί ό ακριβής προσδιορισμός τ^ς θέσεως άλλων μνη

γράφισαν τό περικλεές φόρον ό Πουσΐνος καί ό Κλαύδιος Αορρανός έν ταϊς

μείων. Έν τρ ’Αγκυραν·?) λ. χ.

τοπειογραφίαις αύτών,

ών ή μέν τοΰ Πουσίνου άνάκειται έν τγ πινακοθήκη

ά[τις κεϊται μεταξύ τοΰ ναοΰ τοΰ Κάστορος καί τοΰ τοΰ Κρόνου. Έκ τούτου

Doria, η δέ τοΰ Αορρανοΰ έν τγ τοΰ Λούβρου.
Καί ό'μως ούδέμία άνασκαφη, ούδεμία εργασία μέχρι τών άρχών της πα-

ρούσης εκατονταετηρίδας,

επιγραφή λέγεται ώς έκ μέρους τοΰ Αύγού

στου ό'τι άπεπεράτωσε την βασιλικήν, ηνηρχισεν ό πατ'ηρ του (ό Καϊσαρ) καί

εύχερώς βλέπει τις οτι ορίζεται η θέσις τών δύο έκείνων ναών.

Καί ό μέν

έπί της γαλλικής έν 'Ρώμη κατοχής. ’Αλλά καί

τοΰ Κρόνου εινε ό πλησιέστερος εις τό Καπετώλιον, σώζονται δ’αύτοΰ οκτώ

τότε έλαχίστου λόγου άξια ύπηρξαν τάποτελέσματα, καί η έπιστημ.η δεν

κίονες άπειροκάλου τεχνοτροπίας. Φαίνεται ό'τι άνεκαινίσθησαν ό'πως όπως καί

άπηλαυσεν άλλο παρά μόνον διαπληκτισμούς τών άρχαιολόγων, άλλων άλλα

οίονεί έν τάχει πολλώ οί κίονες ούτοι κατά τούς χρόνους τών επιδρομών. 'Ο

δογματιζόντων μόλις η παραμικρά άποκάλυψις έγίνετο. Εις τούς καθ’ ημάς

δέ τοΰ Κάστορος εινε έγγύς τώ Παλατίνω.

χρόνους άπέκειτο

Κικέρων τό λάμπρότατον τών μνημείων καί μάρτυρα όλου τοΰ πολιτικού τών

καί αυτή η τιμή, τοΰ νά διευκρινηθ·/) δηλον ότι καλώς

καί τοΰτο τό ζητημα. Νΰν χάρις εις τάς εργασίας, άς μάλα έπιτυχώς διηύΟυνεν ό κ. 'Ρόζας καί ό'χι άνευ μεγίστων μόχθων, διότι ανάγκη έγένετο

Τόν ναόν τούτον όνομάζει που δ

'Ρωμαίων βίου. Τρεϊς μόνον, αλλά καλοί, κίονες σώζονται έξ αύτοΰ.

νά

Διά της καθάρσεως τών τριών τούτων σταθερών σημείων έχομεν ολόκλη

άοθώσιν έκεϊθεν 120,000 κυβικών μέτρων χώματος, ώρίσθη δυνατόν είπεϊν

ρον πλευράν τοΰ φόρου γνωστήν, την πρός μεσημβρίαν δηλα δη, άπό της κλι-

άκριβέστατα η τοπογραφία τ·ης ρωμαϊκής άγοράς.

τύος τοΰ Καπετωλίου μέχρι της ύπωρείας τοΰ Παλατίνου. Έπρεπε λοιπόν

’Ίδωμεν νΰν έν λεπτομερείς τά πράγματα. Αΐ σκαφαί ηρχισαν άπό της

άσφαλώς πλέον νά χωρησή η σκαπάνη πρός βορράν. Καί δά, πρώτον μέν ά-

καλουμένης ’Ιουλίας βασιλικής (basilica lulia), ην ωκοδόμ-ησαν ό Καϊσαρ καί

νεφάνη οδός στρωτή χωρούσα παρά τά τρία μνημεία, περί ών διελάβομεν,

ό Αύγουστος. Την βασιλικήν ταύτην ειχεν άποκαλύψει ό Κανίνας,.έν μέρει

καί άγουσα ευθύ

δέ ειχεν αύτη έκχωσθη ηδη έπί της παππικης κυβερνησεως. Γνωρίζομεν

ώς τις πλατεία έστρωμένη διά μεγάλων πλακών τραβερτίνου

οτι η βασιλική αύτη μόλις άποπερατωθεϊσα ύπό τοΰ Αύγούστου έγένετο πα

οικοδομικού λίθου, δς σχηματίζεται έν τοϊς δδασι τοΰ ποταμού Άνίου) καί

έπάνω πρός τό Καπετώλιον. Έκεϊθεν της όδοΰ έξετείνετο

(τιτανώδους

ρανάλωμα τοΰ πυρός, τοΰτο δέ ηνάγκασε τόν Αύ'γουστον νά έπιχειρηση καί

έκτεινομένη εις 120 μέτρων μήκος. Ή πλατεία αύτη εινε τό κέντρον της

πάλιν την οικοδομήν'

την ωκοδόμησε λοιπόν εύρυτέραν καί ώραιοτέραν. Τό

άγοράς, έμφράσσεται δέ, καί μάλιστα πρός τό μέρος τό παρά την οδόν, ύπό

σωζόμενον μαρμάρινον δάπεδον,ύψηλότερον δν τών παρακειμένων: οδών όλίγας

μεγάλων καί όγκηρών λίθων, οΐτινες θά ύπεβάσταζον κίονας η άγάλματα,

βαθμίδας, εκτείνεται εις 4,500 μέτρα. 'Ολόκληρον τό δάπεδον τοΰτο

ών πληρης ητο, καθώς ηξεύρομεν, τό πάλαι η άγορά. Πρός τό μέσον, όλίγον

έ'χει

κατά παράξενον τρόπον κεχαραγμένους παντού κύκλους, διατεμνομένους έστιν

κατωτέρω της στηλης τοΰ Φωκά, φαίνεται σωρός λίθων μεγαλύτερος, ό'στις

δτε ύπό διαμέτρων. Τά σχήματα ταΰτα θά έχρησίμευον βέβαια, όπως δά

θά άνηκη εις την λιθάστρωσιν, έφ’ ης άρείδετο ό περίφημος τοΰ -Δομετιανοΰ

φαίνεται μαρτυροΰσά πως καί τις επιγραφή, εις παίγνιόν τι, εις δ θά κατε-

κολοσσός' διότι,ούτος η έκεϊ άκριβώς η πάντως

γίνοντο οΐ άεργοι. ’Αλλά τί παίγνιόν ; 7Ησαν

λέστατα καί ταπεινότατα κολακεύει τόν τύραννον τοΰτον ό ποιητης

τάχα τά σχήματα ταΰτα

έκεϊ που θάνέκειτο. Εύτε-

Στά-

abaci, tabulae, alvei η άλλο τι; Δέν έπιμένομεν εις τοΰτο. ’Επί τοΰ δαπέ

τιος έπί τγ εύκαιρί^ τ·?;ς άνιδρύσεως τοΰ κολοσσού. Άλλ’ ούδέν κακόν άμι-

δου σώζονται ίχνη τών στύλων οΐτινες ύπεβάσταζον τάς αψίδας, τ·?ί βοηθείς

κτον άγαθοΰ’ έ'χουσι καί οί στίχοι ούτοί αγαθόν τι. Περιγραφών δηλα δη

*
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Ευκόλως διακρίνεται ό ναός τοΰ Κάστορος, ό τοΰ Κρόνου, η Ιουλία βασιλική,

ό Στάτιος τό μνημεϊον μας λέγει καί ποϊα άλλα ησαν πέριξ, εΐνβ δέ πολύ-

τά πρός μεσημβρίαν δηλον δτι οικοδομήματα

τιμοι αί πληροφορίαι αύται, διότι μανθάνομεν οτι όπισθεν τοΰ μνημείου τοΰ

ράν οικοδομήματα, της πλευράς της μη άνασκαφείσης.

τέρωθεν είχε δυο στοάς, την τοΰ ’Ιουλίου και την τοΰ Αιμίλιου. ’Απέναντι

. Άς άναπαραστησωμεν τώρα διά της βοήθειας τ-ης φαντασίας καί τοΰ

δέ έβλεπεν δ Δομετιανός τόν ναόν εκείνου, «δστις πρώτος ηνοιζεν είς τούς
τούτέστι τόν ναόν

Κ. Dutert τά παλαιά πράγματα, άς

δν άνηγειρον οί

κόν τνίς άγορας μέρος, έν τφ μέσφ

σαν τό σεμνόν cpiipor νέαν γέφυραν. ”Ας σταθώμεν έπί τοΰ βήματος τοΰ

τό ανατολι

Καίσαρος. Τό πρώτον, τό όποιον θά μάς κάμη πολλην έντύπωσιν εινε δτι,

τοΰ κενοϋ χώρου δστις διαχωρίζει τόν

επειδή κατά τάς σημερινάς ιδέας ώς κύρια πλεονεκτήματα μιάς πλατείας

ναόν τοΰ Κάστορος από τοΰ ναοΰ τοΰ ’Αντωνίου και της Φαυστίνης. ’Άμορ-

θέωροΰμεν τό νά ^9ε αυτή κανονική καί εύρεϊα, θά εΰρωμεν της 'Ρώμης την

φον ύλικόν εινε δ,τι εναπομένει έκ τοΰ ναοΰ τούτου, άλλ’ ιδιαίτερόν τι χα

ρακτηριστικόν διεσκέδασε

άγοράν μικράν καί άκανόνιστον. Κατεσκευάσθη αίίτη έπί τν) βάσει διαφορε

τάς αμφιβολίας κα'ι έπεισε πάντας δ'τι έδώ ητο

τοΰ Καίσαρος ό ναός. Παρετηρηθη

τικών καί άνίσων σχεδίων. Πρός τό άνω μέρος ελώδους πεδίου ύψοΰτο τό

δτι αί βαθμίδες της κλίμακος δέν διη-

Κομίτιον, δπερ πάλιν ειχεν ύπεράνω αύτοΰ τό Vulcanal, τό 'Ηφαίστειο
,
*

κουσιν, ώς συνήθως, κατά μήκος τοΰ προσώπου της οικοδομής· τό μέσον κα-

κτίσμα τοΰ 'Ρωμύλου, οθεν άνέβαινέ τις είς τό Καπετωλων. Τά κατόπιν

τέχεται ύπό τοίχου έκ πεπερίου (είδους ηφαιστείου καί αργιλώδους γης, λίαν

κτισθέντα οικοδομήματα άπέκρυψαν μέν την άνισότητα εκείνην τοΰ έδάφους,

έν χρησει εις τάς οικοδομάς της 'Ρώμης), δστις τοίχος εινε μαρμάρω περιφ-

άλλ’ αύτά ταΰτα έμειναν ούτως άτάκτως έκτισμένα άνευ ούδεμιάς συμμε

κοδομημένος, όρθοΰται δέ μεταξύ δύο στενών κλιμάκων, απαράλλακτα ώς
συμβαίνει είς τόν έν τγ άγορ^

της Πομπηίας

τρίας. Καί πώς άλλως ητο δυνατόν νά γείνη άφ’ ού άλλοι κατ’ άλλους χρό

ναόν τοΰ Διός L Ό τοίχος

νους τά ωκοδόμησαν; Κόσμος ολόκληρος κτισμάτων εύρίσκεται εκεί κληρο

λοιπόν ουτος ύπεβάσταζε έζ,ώστητ, άφ’ ου ηδύναντο νά δημηγορώσιν οί ρή
τορες. Εινε τώρα γνωστόν δτι ό Καϊσαρ ίδρυσε νέον βήμα,

δοτηθείς ύπό τών αιώνων,, δστις συνετέλεσε είς τό νά καταστησν), στενοτέραν

τά rostra Julia,

τοΰ δέοντος ί'σως την άγοράν. Στενή λοιπόν αυτή καί άκανόνιστος.

ουτω καλούμενα διότι ό Αύ'γουστος έκόσμησε και τό νέον τοΰτο βήμα διά

Αλλά πώς ή κυριωτάτη αυτή αγορά της κοσμοκράτορος πόλεως στενή

τών έμβόλων τών έν Άκτίω από τών εχθρικών πλοίων ληφθέντων, δπως τό

ούσα, ώς εί'πομεν, έξηρκει είς τόσας χρείας, είς άς, καθ’ ά παρέδωκεν ημϊν

παλαιόν βήμα ητο κεκοσμημένον διά τών έμβόλων τών από των Άντιατών,

η άρχαώτης, ητο άφωρισμένη; Έκεϊ περιεφέροντο δλην την ημέραν καινο-

εινε πρός τούτοις γνωστόν δτι τά νέα ταΰτα rostra έ'κειντο ακριβώς-πρό τοΰ

λογοΰντες καί κενολογοΰντες οί άεργοι καί τηλικαύτης μάλιστα πόλεως

έπειτα ίδρυθέντος ναοΰ τοΰ Καίσαρος, έπ’ αύτοΰ τοΰ τόπου δηλα δη, ένθα

άεργοι, έκεϊ περιεδιάβαζον τό εσπέρας άναψυχην ζητοΰντες οί πολϊται παν-

έκάη ό νεκρός τοΰ δικτάτορας. Άφ’ ου λοιπόν εύρέθη τό βήμα, ό όπισθεν αύ

τοίας τάξεως καί μεταξύ αύτών καί ό "Οράτιος, έκεϊ έθαυματοποίουν οί ά-

τοΰ ναός εινε άναντιρρητως ό τοΰ Καίσαρος.

γύρται, έξέθετον τά έργα των οί καλλιτέχναι η τά λάφυρα,

Διά τοΰ προσδιορισμού λοιπόν της θέσεως και τοΰ ναοΰ τούτου, η τοπο

τά όποια έξ

Ελλάδος μάλιστα είχον κομίσει οί νικηφόροι στρατηγοί, έκεϊ λόγοι έπικη-

γραφία της αγοράς καθίσταται εύνοητοτέρα. Γνωρίζομεν τάς τρεις πλευράς.

δεωι,

Μένει μία, ή πρός βορράν, ητις δέν εινε εύκολον νά έκχωσθγ διότι κατέχε-

δημηγορίαι, δίκαι, τραπεζιτικά έργαστηρια (tabernae argentariae),

υχλος πολύς καί τύρβη καί θόρυβος. Έκεϊ έμπορικά καταστήματα καί το

ται ύπό ολόκληρου συνοικίας της τωρινής 'Ρώμης, έπρεπε δέ πρός τοΰτο νά

κογλύφοι καί όφειλέται. Δέν άρκοΰσι δέ ταΰτα.

κατεδαφισθώσιν δλαι αί οίκίαι από τοΰ San Lorenzo in Miranda μέχρι τοΰ

όσάκις παρετίθεντο,

San Martino. Ευτυχώς καί την πλευράν ταύτην δυνάμεθα νά άναπαραστη-

Έπληροΰτο δχλου η άγορά

έπί πολλάς ημέρας κατά σειράν,

άγώνες μονομάχων

τώ δημω η συμπόσια πανηγυρικά. Ό Καϊσαρ έσκέπασέ ποτέ διά παραπε

σωμεν άφ’ ου γνωρίζομεν τάς άλλας, τγ βοηθείιγ τών παλαιών συγγραφέων

τασμάτων τήν άγοράν δλην ίνα μη καιν) ό ήλιος τόν δήμον τών 'ΡωμαίωΛ.

καί, πρό πάντων, δύο άναγλύφων λίαν εύποοσδέκτων, άτινα άνευρέθησαν

κτηνωδώς εύωχούμενον’ μετάξινα μάλιστα ησαν τά παραπετάσματα ταΰτα,

παρά τί) στηλγ) τοΰ Φωκά. Τά δύο ταΰτα άνάγλυφα φαίνεται δτι εινε τοΰ

κατά Δίωνα τόν Κάσσιον. ’Επειδή δέ ποτέ έπί

πρώτου αίώνος μ. X. καί τί μέν παριστάνουσι δέν διευκρινηθη αρκούντως, βέ
βαιον δμως εινε δτι η σκητη

άναστησωμεν την άγοράν άπό τών

έρειπίων, ας άφαιρέσωμεν νοερώς δ,τι νεωτερικόν καί ιδίως την κατατέμνου-

‘Ρωμαίοι είς τόν άποθεωθέντα ’Ιούλιον Καίσαρα. Τν; βοηθείφ λοιπόν τοΰ Στατίου δεν έοράδυνεν ό κ. 'Ρόζας νάνεύρν; τόν ναόν τούτον πρός

έπί τοΰ ενός άναγλύφου. Τό

άλλο δέ, επειδή φυσικά θά έκειτο άντικρύ, πρέπει νά είκονίζνι τά πρός βορ

Δομετιανοΰ ύπηρχεν ό της Κωγκορδίας νίτοι τ·ης'Ομονοίας ναός καί οτι εκα

αύτοκράτορας την οδόν του ούρανοΰ»,
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Αύγούστου ^το θερμότα-

τον τό θέρος, έμειναν τά παραπετάσματα μέχρι τοΰ φθινοπώρου τεταμένα.

έν γ διαδραματίζεται τοΰτο τό ό,τιδηποτε

Τί δέ πάλιν δέν έγίνετο δταν διά της άγορας έκηδεύετό τις τών εύγενών

εινε η αγορά, και δτι ό τεχνίτης είκόνισε τά κυριώτατα αυτής μνημεία.

η τών πλουσίων ! ’Εμπρός ό designator μέ τούς μελανειμονοϋντας ραβδούχους^

1 “13. Gandy Pompeiana πίν. 51.

»
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έ'πειτα οί αύληταί, οί· σαλπιγκταί, αί θρηνήτριαι γοεοώς φωνασκοΰσαι, κατά

σειράν επειτα ό άρχίμιμος καί οί άλλοι μίμοι μέ τάς εικόνας τών προγόνων
τοϋ μεταστάντος, τό φέρετρον, οί απελεύθεροι,

οί συγγενείς,

οί φίλοι, οί

περίεργοι, ό όχλος ό πολύς. Καί πάντες ούτοι ΐσταντο έν τγί άγορ^ ϊνα από
τών ρόστρωκ άκούσωσι τόν έπικήδειον λόγον καί ειτα πάλιν κατά τάξιν
άπήρχοντο.
Όπόσον πάλιν πλήθος κατά τάς έκκλησίας τοΰ δήμου

|

ΕΣΤΙΑΣ

ί

ΡΩΜΑΪΚΑ. ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤ Α

συνεσωρεύετο

Β' *

έν τή άγορφ! "Εχομεν συμβούλια τοΰ δήμου (consilia plebis), φυλετικά; εκ

κλησίας (comitia tribute), κοινάς εκκλησίας (conciones), δίκας πολιτικά; κτλ.
Πώς έγίνοντο πάντα ταΰτα έν τή άγορζ; "Οσα; καί άν ύποθέσωμεν ότι

ΑΝΑΚΡΙίΙί

'

ύπέστη αύτη μεταβολάς, μεγαλύτερα ή μικρότερα γινόμενη κατά τούς δια

Ευθύς άφ’ ού οί τρεις φίλοι κατέλιπον τήν’Αγοράν πορευόμενοι είς τήν οικίαν

φόρους της ιστορίας χρόνους, βέβαιον εινε οτι ητο τόση όσην τήν βλέπομεν

τοΰ Σαβίνου, κίνησις μεγάλη έγένετο έν τώ πλήθει δπερ έπλανατο έν τή Ά-

σήμερον, δτε εμάχοντο άληθώ; προ; άλλήλου; ό Κλώδιος και ό Μίλων,

γορα. τε καί τοϊς πέριξ οίκοδομήμασι. Καί πρώτον μέν σώμα ραβδούχων, ήτοι

όταν ήγόρευεν ό Κικερων.

στρατιωτών κρατουντών δέσμην ράβδων

Αί παλαιαί πολιτεϊαι πολύ αληθώς θά έδυσκολεόοντο περί την κατάλλη

ι

λον εκλογήν τών αγορών. Διότι, πλήν άλλων, ειχον ανάγκην καί εύρύς νά
3ίνε ό χώρος,

φαίνεται οτι έπλήοου καί τούς δυο τούτους ορούς. Τοΰτο αρκεί, ουδέ δυνά-

έξήρχετο ό ύπατος καί ό αύτοκράτωρ, έφάνη προελαϋνον είς τήν πλατείαν’
μ.ετά τού; ραβδούχους ή'ρχοντο όκτώ δοΰλοι φέρο,ντες φορείου έπί τών ώμων

διά τό πλήθος τών πολιτών, καί στενός, διά νάκούωνται οί

ρήτορες.Άφ’ ού δ’ή αγορά της 'Ρώμης έπί τόσους αιώνας ε’χρημάτισεν άγορά,

καί προπορευομένων συνήθως δτε

καί είκοσι περίπου πολϊται βαδίζοντες σιωπηλοί καί σοβαροί.

>

Τό πλ>ήθο; άμα ίδόν τήν συνοδείαν άνεφώνησε πανταχόθέν'

— Χαϊρε, Καΐσαρ Νέρων ί ■

μεθα νά προσθέσωμέν τι 'ίνα λύσωμεν τό ζήτημα. Πώς τώρα έν τή άγοργ,

Είς τάς έπευφημίας ταύτας τοϋ λαοϋ άπεκρίθη δι’ έλαφροϋ νεύματος κε

ταύτν] ήτο δυνατόν νάκούωνται οί ρήτορες καί μάλιστα όταν ήτο, ώς πλει-

φαλή τις νεαρά προκύψασα έκ της θυρίδος τοΰ φορείου, καί παρευθύς άφανι-

στάκις, Θορυβώδης ή εκκλησία, διότι ένίοτε έβόων οί πολϊται, έπτύοντο, .

σθεϊσα όπισθεν τοϋ μετάξινου καί χρυσοκεντή,του παραπετάσματος τοΰ περι

έτύπτοντο διά τών ξυλίνων καθισμάτων, έλιθοβολοΰντο, άλλος λόγος. Βε

καλύπτοντας τό φορεϊον.

βαίως πολύ συνετέλει είς τοΰτο τό ότι ήτο χαμηλός ό χώρος, βαθύς μάλι

'Η αύτοκρατορική συνοδεία έ'στη προ τής πύλης τοΰ Ναοΰ τής Εστίας,

στα—χαταβαίγει,ν είς τήν αγοράν έ'λεγον—καί συνεκεντροΰτό πως ή φωνή.

καί τις τών ακολούθων σπεύσας άνέφξε τήν θυρίδα τοΰ φορείου καί άπέθηκε

’Επί τών αύτοκρατορικών χρόνων έγένοντο καί άλλαι άγοραί, ώς λ. χ. ή

κατά γης υποποδίου άργυρότευκτον. Ό Νέρων κατέβη βραδέως, περιέστρεψε

τοϋ Τρααϊνοΰ, ή τοΰ Νερούα, ή τοΰ Ούεσπασιανοΰ κτλ., άλλ’ ώς εΐπομέν,

περί εαυτόν βλέμμα καταπεπονημένον, καί άτάκτως βαδίζων ήλθεν είς τήν

ή κυριωτάτη υπήρξε πάντοτε ή πρώτη, ή παλαιά.

είσοδον τοϋ ναοϋ, οί δέ αύλικοΐ καί οί απελεύθεροι οί συναδεύοντες αύτφ πα-

Μετά τινα χρόνον, ύπό τήν οδηγίαν πάντοτε τοΰ κ. G. Boissier, θά

περιέλθωμεν τον Παλατΐνον λόφον.

ρετάχθησαν εκατέρωθεν τοΰ φορείου.

Τό έκκαιδεκαμελές συνέδριον τών αρχιερέων προϋπήντησε τώ ήγεμόνι καί

i Κ. SAKEAAAPOnorAOS.

εισήγαγεν αυτόν είς τόν ναόν τή; Εστίας, ού αί πύλαι παρευθύ;

έκλείσθη-

σαν, διότι ούδενί τών πολιτών έπετρέπετο νά παρίσταται κατά τήν έπίση.μον τελετήν ή'τις έ'μελλε νά τελεσθί).·

Κατά τό μέσον τοΰ κυκλοτερούς ναοϋ έλαμπε τό ίερόν πΰρ τό ύπό τών Έστιάδων έπί λαμ.προτάτου

βωμ.οΰ διατηοούμενον. Έν τφ μυχω τοΰ μέρους

τούτου τοΰ ναοϋ, ό'περ ήτο συνήθως προσιτόν τφ λαώ, καί παρά τγ θύρ^ τών

αδύτων έν οΐς ύπήρχον οί πολιούχοι Θεοί τής 'Ρώμης καί τό Παλλάδιου, ήτα
ιδρυμένη έξέδρα έφ’ ής ήσαν τεταγμένοι οί. τών άρχιερέων θρόνοι.

ί "Ιδε σελ. 62Τ.
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*0 Νέρων περιβεβλημένος την "λευκήν περιπόρφυρον τηβενον και την πορ

Δέν θέλει, Καϊσαρ, νά διατήρησή τό άσβεστου ιερόν πΰρ.

φύραν άνέβη τάς βαθμίδας τοΰ δικαστηρίου, καί καθησας έπί τοΰ μεσαίου θρό

νου έ'νευσεν

εις τούς αρχιερείς νά καθησωσι περί αυτόν.

—·’’Εγκλημα μέγα πρδς την θεάν, εϊπεν δ Καϊσαρ’ Καικιλία, τί απο

Σιγή άκρα ητο έν
κρίνεσαι;
— ’Αλήθειαν λέγει η μεγάλη έστιάς, άπεκρίθη η νεάνις.

τώ ναώ. Ό αύτοκράτωρ παρά τό σύνηθες έφαίνετό πως σοβαρός. Τό νεαρόν

μέτωπον αύτου έρρυτιδοΰτο ενίοτε ύπό τόν χρυσοϋν δάφνινου στέφανον τόν

—■ Τί! καί το λέγεις χωρίς νά τρέμ.γς ;

στέφοντα την κεφαλήν αύτοΰ. Αί ύποπράσιυοι κόραι των οφθαλμών του έξη-

κόυτιζου λάμψεις άγριας,
τοΰ πάχους,

■—■ Δέν είξεύρω νά ψεύδωμ-at.
— Καί δέν μετανοείς διά την παράλειψιυ ταύτην τοΰ καθήκοντος σου ;

αί παρειαϊ αύτοΰ εύτραφεϊς και κρεμάμευαι ύπό

τό στόρια ημιάνοικτου και μειδιώυ μειδίαμα σκληρόν, ό ύπέρ

— Καθ'ηκόν μου είνευάπέχω τοΰ ίεροΰ πυρός, άπεκρίθη η υεζνις εύσταθώς.

τό δέον μακρός τράχηλος, τά πάντα και αύτη έτι ή στάσις καθίστωυ αύ-

— Μήπως λοιπόν παρέβης την ομολογίαν σου;
Την έοώτησιν ταύτην άκούσασα η Καικιλία ητένισε τόν Νέρωνα διά τοΰ

τόν απεχθή καί ένεποίουν αηδίαν. Της υωθράς ψυχ·ης η πρός τό κακουρ-

γεϊυ τάσις έφαίνετό έπί τ·ης ώχράς αύτοΰ φυσιογνωμίας. Βλέπων αύτόν "ήθε

γαλήνιου

λες είπεΐ ότι πάσαι της γενεάς αύτοΰ αί κακίαι διεχύθησαν μετά τοΰ αί

ψεν ύπό ούρανίαυ φωτός καί άπεκρίθη μετά της αύτης εύσταθείας’

ματος της Άγριππίυης εις τάς φλέβας τοΰ νέου κοσμ,οκράτορος.
Μετ’ ού πολύ μία τών πλαγίων θυρών άνεώχθη

καί έφάυη

η

μεγίστην αταραξίαν, αί δέ λοιπαί εστιάδες εΐποντο άνά

δύο. Έλθοΰσα η Βιβιδία προ της εξέδρας έστη, ωσαύτως δέ καί αί ακόλουθοι

αύτ'ης. Έσαυ δέ πάσαι περιβεβλημέναι ποδηρη έσθ-ητα λιυ^υ λεπτοτάτην,

εϊχον την κόμην δεδεμένην διά ταινιών καί φιλοκάλως μεμερισμέυηυ εις έξ
κομψούς πλοκάμους, έπί της έσθητος έφόρουν βραχύ μόλις μέχρις της όσφύος
φθάνον λευκόν έπανωφόριόν καί μακράν τετράγωνον πέπλον έπί τίίς κεφαλές

πρός τά όπίσω έρριμμέυον.Ή έστιάς ην ώδηγει η Βιβιδία ητο νεωτάτη μ,όλις

δεκαέξ ετών και εύμορφοτάτη, αί παρειαί

αύτ'ης ησαυ ελαφρώς πορφυρά?,

τό σώμα ραδινόν, κομψόν, καί τό βάδισμα , μεγαλοπρεπές άμα καί σεμυόν'

ταΰτα δέ πάντα έφείλκυσαυ εύθύς έξ αρχής τό βλέμμα τοΰ Νέρωυος. ΤΗτο
δέ ή παρθένος αύτη

— Ύπ’ ούδεμιάς ομολογίας είμαι δεδεμένη.
— Πώς ! άνεφώνησεν ό Νέρων, πελιδνός γενόμενος' καί τολμάς νά ύβρίζ-ρς

μεγάλη

έστιάς ή Βιβιδία, λίαν συγκεκινημένη κρατούσα άπό τ·ης χειρός νεαράν έστι-

ώδα δεικνύουσαν

η Καικιλία η άδελφη τοΰ Μετέλλου, 'Ισταμέυη προ

τών άρχιερέων ούδένα έδείκνυε τρόμ.ου, καίτοι ηρχετο ώς κατηγορουμένη νά
δικασθη ύπό τοΰ δικαστηρίου τών αρχιερέων προεδρευομένου ύπό τοΰ αύτο-

κράτορος οστις $το καί ό άκρος άρχιερεύς.
Ή μεγάλη έστιάς άμα είσερχομένη ειχεν ίδεϊ τόν Νέρωνα βάλλοντα

'

καί γλυκυτάτου βλέμματός της, τό χάριεν πρόσωπόν της έ'λαμ-

*

τάς ιερωτάτας παραδόσεις τών ήμετέρων προγόνων;
— Ούδένα ύβρίζω, Καϊσαρ' λέγω μόνον οποία τις εινε η κατάστασίς μου.
Είσηχθην διά της βίας

εις τόν ναόν

τοΰτον καταπατηθέντων

τών νόμων

καί διά τοΰτο είμαι άπηλλαγμένη οΐαςδηποτε ύποχρεώσεως.

Ό Νέρων άπορων διά την τόλμην της νεαράς έστιάδος συνεσκέφθη ολίγον
μετά τών άρχιερέων καί έπειτα ειπεν εις την Βιβιδίαν’
— Ή έστιάς αύτη ηρνηθη και άλλοτε νά έκτελέσνι τό ύπό της θρησκείας

έπιβαλλόμενον αύτ$ έργον;
Ή δέ Βιβιδία άπεκρίθη’
— Προ ένός έτους κατετάχθη. Τούς πρώτους μ.'ηνας την έδίδάσκον τά

έργα της, άλλ’ αύτη ούτε προσεϊχεν, άλλ’ ούτε η'θελε νά μετάσχη τών τε·?
λετών ημών. Και κατά πρώτον μέν ύπέμενον νομίζουσα ότι αιτία τούτου είνε
η άνάμνησις τοΰ προτέρου βίου αύτ'ης. ’Αλλά τελευταίου χθες τγ παρηγγειλα

νά σταθη καί αύτη πρό τοΰ βωμοΰ τ·^ς Θεάς καί νά έπαγρυπνρ έπί τοΰ πυ
ράς. Ήρνηθη ρητώς. ’Εγώ έπέμεινα, αλλά και αύτη ούχηττον έπέμενε σιω-

έπ’

πώσα. Βλέπουσα δέ οτι μοί ητο αδύνατον νά κατισχύσω της επίμονης τ-ης

αυτ-ης βλέμμα άγριοί. Έγίυωσκε δέ η Βιβιδία διά τίνα λόγου ό Νέρων ητο

άσεβοΰς έστιάδος, δέν έδίστασα, Καϊσαρ, νά σοι γνωστοποιήσω

οργισμένος εναντίον αύτης' διότι ημέραν τινά δυσηρέστησε την Άγριππίναν

Ιίχ σύ ύ άκρος άρχιερεύς άποφανθ^ς τί ποιητέον.

τό πράγμα,

την μητέρα του. Μάτηυ έκτοτε η έστιάς έπειράτο νά λησμονηθγ τό πράγμα,

Ό Νέρων μέλλων νάποφανθ^ έσκέφθη ολίγον. 'Η δέ μεγάλη έστιάς νομί-

άλλ’ όμως ή μητηρ τοΰ Νέρωνος ητό ποτέ δυνατόν νά λησμ,ονησν); Άλλ’

σασα οτι ό Καϊσαρ διστάζει, προσέθηκε'
— Καϊσαρ, παρά της εύσεβείας σου προσδοκά η προσβληθεϊσα θεά έκδί-

ούχ ήτταν ή Βιβιδία κατέστειλε την συγκίνησιν αύτης καί νεύσαντος τοΰ

Νέρωνος είπε'

— Καϊσαρ, κατά καθηκου καταγγέλλω ενώπιον σου καί τών άρχιερέων
την έστιάδα Καικιλίαν.

— Καί τί έ'πραξεν; ·ηρώτησεν ό Νέρων.

-

κησιν.
— Είξεύρω εγώ τί θάποφασίσω, είπε ξηρώς ό Νέρων, καί εάν δ προκάτοχός μου έξεπληρου το καθήκον του εύόρκως εναντίον σου, σύ δέν θά υπήρ

χες σήμερον ένταΰθα.
Ή Βιβιδία έρρίγησεν ύπό φόβου, τά λεπτά αύτης χείλη ώχρίασαν καί
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θρόμβοι ίδρώτοςώς μαργαρϊται έκάλυψαν τό ύπό ψευδών πλοκάμων περικα-

σεως. Ό εις ουτος ητθ γέρων αυστηρός, ζηλωτης τών αρχαίων παραδόσεων.

λυπτόμενον πρόσωπόν της. ’Αλλά δέν ηδυνηθη όμως νά χντείπγ τίποτε είς

Ού μόνον δέ δέν έπεδοκίμασεν ώς οί συνάδελφοί του την άπόφασιν τοΰ Καί

τούς προσβλητικούς τοΰ αύτοκράτορος λόγους,

ουδόλως ητο άνεπίψογον καί η ηλικία μόλις ημβλυνε τά τίίς νεότητας πάθη.

σαρος, άλλά καί έτόλμησε νά ύποβάλη καί τινα παρατηρησιν.
—■ Καϊσαρ, ειπεν ό γέρων, πάσαι ημών αί ίεραί παραδόσεις παρεβιασθη-

μετά τών αρχιερεών είπε πρός την κατηγο

σαν κατά τόν διορισμόν της νεώνιδος ταύτης. Την άνεκηρυξαν έστιαδα παρα

ρουμένη·? μετά φωνής έμφαινούσης πανουργίαν άρια καί άλλο τι αίσθημα

τά νενομισμένα καί μάλιστα άναγκάζουσώ αύτην νά μετέχη τών ίερών τε

χείρον................

λετών πριν η πρώτον παραμείν/] έν τώ ίερώ δέκα ετη ως δόκιμός.

Ο Νερών συσκεφθεις αυθις

διότι κα'ι τό παρελθόν αυτής

— Καικιλία, σήμερον σέ συγχωρώ χάριν τοΰ αδελφού σου Μετέλλου και
χάριν τοΰ ονόματος σου. Άλλ’ εάν άλλοτε μάθω

δτι δέν ύπακούεις, θά τι

μωρηθώ- Υπόσχεσαι λοιπόν δτι εις τό έξης θά έκπληογς ακριβώς τά.τίίς

έστιάδος καθήκοντα σου ;

Δεν δι

στάζω, Καϊσαρ, νά το εί'πω δτι η τοιαότη τών ίερών νόμων παράβασις θα
παροξύνη κατά της πόλεως την θεάν 'Εστίαν.
'Η διαμαρτύρησή αύτη του γέροντος παρώξυνε τόν Νέρωνα, οστις μανιώ

δης άνέκραξεν
*
— 'Η θέλησις του Καίσαρος δέν εινε δ υπέρτατος νόμος ; "Ο τι άν λεγγι ό

— Καϊσαρ, ούδέν δύναμαι νά ύποσχεθώ, άπεκρίθη η νεανις.

Ο Νερών εμειδιασε άλλόκοτον μειδίαμ,α καί είπε"

,.

— Λοιπόν περιφρονεϊς τήν επιείκειάν μου ;

αύτοκράτωρ δέν πρέπει νά συζητηται. Ούαί είς τον εναντία φρονοϋντα !

— Τιμώ τόν Καίσαρα, άπεκρίθη η έστιάς.

Καί ταΰτα λέγων δ Νέρων ηγέρθη μεθ’ δρμης καί καταλιπων τους αρχιε
ρείς έπτοημένους κατέβη καί έξ·ηλθε τοΰ ναοΰ πριν η ούτοι δυνηθώσι νά τον

— Σκεφθητι εις όποιας δείνας τιμωρίας θά ύποβληθ-ρς εάν παρακούσγς,

προπέμψωσι. Μόλις δέ έφθασαν την στιγμήν καθ’ ην άνεβαινεν είς το φορεϊον

'— Είξεύρω'τί με περιμένει.

ούδόλως άξιώσας νάποκριθίί είς τάς εδαφιαίας ύποκλίσεις αύτών. Άλλά πα

Η ραοδος θα καταοαλγ την επιμ,ονην σου' οί ραβδισμ.ο'ι θά χαράξωστ

ρευθύς ειπεν είς τούς θεοάποντας νά τον κομΐσωσιν είς τόν Παλατϊνον λόφον.

τους τρυφερούς σου ωμούς, θά σπαράζωσι τό λευκόν και λεϊον δέρμα σου καί
τό αίμα σου θά άναβλύσ·/).

Τό έξω τοΰ ναοΰ της 'Εστίας ίστάμενον πλήθος ιδόν τόν Νέρωνα όυτω βιαιως

Η Καικιλία ηκουσε τας άπειλάς ταύτας απαθής κα'ι άκίνητος, ούδεμία-υ
δε συγκίνησιν έδειξε τό πρόσωπόν της.

άπελθόντα, κατά ποικίλους τρόπους προσεπάθει να σχολιασή και εζηγησν) το
πράγμα. Καί τινές μέν έλεγον δτι μία τών έστιάδων, επειδή δέν ηθέλησε νά
έπιμεληθίί τοΰ ίεροΰ πυρός της ‘Εστίας, κατεδικάσθη

νά μαστιγωθώ τινές

*0 δέ Νερών άγανακτησας διά τοΰτο έπανέλαβε’

δέ δτι άθετησασα την ομολογίαν της έμελλε νά ταφγ ζώσα κατα τά ανέ

—— Καί εαν η τιμωρία αυτή δεν ωφελησγ, έχω καί άλλα μέσα, ©ά ά-

καθεν νενομισμένα. Πολλοί δ’ έπανελάμβανον δτι δ Νερών ηθελησε να εισ-

παχθίίς εις τα Ανάκτορά μου και εκείούτως η άλλως θά κατορθώσω εγώ νά

δυστ] είς τά άδυτα τοΰ ναοΰ, ένθα υπάρχει τό Παλλάδιον καί μόνη -δ μεγάλη

νικήσω την επιμ,ονην σου.

έστιάς εισέρχεται, άλλ’ οί άρχιερεϊς άντέστησαν καί δέν τφ συνεχώρησαν νά

Αι τελευταϊαι αυται λεξεις συνεκίνησαν εις άκρον την παρθένον. Έγίνω-

είσέλθ·/) καί διά τοΰτο άπηλθεν ώργισμενος. Έν τφ μεταξύ

οι αρχιερείς οι-

σκεν οτι η κατοικία τοΰ Νερωνος, ώς κα'ι ή τών πλείστων της 'Ρώμης πα
τρικίων ητο τόπος ολέθριος είς την άρετην. 'Η δέ Καικιλία ητο άγνί), ό της

τινες ίσταντο μακράν τοΰ γηραιοΰ συνάδελφου των,

κακίας άγγελος ούδεπώποτε έμίανε την καρδίαν της καί, άπεστρέφετο μετά

της τις τούς συκοφάντησα ώς συννενοημενους μετά τοΰ τολμηροΰ αρχιερεως

φρίκης τόν άνειμένον βίον τών συγχρόνων γυναικών. 'Η ό'ψις τίίς παρθένου
ήλλοιώθη

καί οί πόδες έκλονηθησαν έπί στιγμήν, άλλά παρευθύς έπί . τοΰ

οστις δια τών ευλόγων

παρατηρησεών του είχε παροζύνει τόν Νέρωνα, φουουμενοι μήπως συκοφάν

άπηλθον δρομαίοι είς τά ίδια έκαστος.

μετώπου αύτης άνέλαμψεν η προτέρα γαληνη καί ατάραχος ητένιζε τόν ά·

Τό δέ πλήθος διελύθη κατά μικρόν καί μετ ολιγην ώραν ανα πάσαν
την 'Ρώμην έθρυλεϊτο δτι μ,ία τών έστιάδων θα ταφή ζώσα. Και το διε

κρον άρχιερέα, δστις έννοησας, φαίνεται, δτι η παρθένος ^σθάνθη την απει

φθαρμένου εκείνο πλήθος έχαιρε καί ηυχετο να ητο αληθης η ειδησις αυ

έληξε καί αί έστιάδες' άπεχώρησαν είς

τή. Διότι μ,όνη διασκέδασις τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ ησαν τότε τα εν τώ Ιπ-

λήν του, ενευσεν δτι η συνεδρίασις

τα δώματά των. Ό δέ Νέρων μείνας μόνος μ.ετά τών άρχιερέων

ειπεν είς

κύτους·

Ω? Κρχνΐγος της θρησκείας άναλαμβάνω εγώ την ύπόθεσιν τίίς Καικιλιας και θαποφασισω περί αύτης κατά τάς περιστάσεις. Τί λέγετε ;

Παντες οι άρχιερεϊς πλην ενός έκλιναν την κεφαλήν ώ: σημεϊον’ συναινέ-

ποδρόμφ αιματηρά θεάματα, δπου μυριάδας μονομάχων έσφαζαν

κατ’ έτος

άλληλους πρός τέρψιν του. "Ωστε πάς τις εννοεί μεθ οποίας ηδονης ηθε-

λον ίδεϊ παρθένον θαπτομένην ζώσαν, καί μεθ’ όποιας ηδονης ηθελον α
κούει τάς παρακλήσεις καί τούς στεναγμούς τοΰ ατυχοΰς

λαίοντος κατά τοιούτου φοβεροΰ θανάτου! Μεταξύ

θύματος πα-

τοΰ πλήθους ητο καί δ

«
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γνωστός ήμίν Σοέμας δ παράσιτος τοϋ ΜετέΧΧου. Ό Σοέμας πλησιάσας εί’ς

— Καί," έπειτα;''

τινα τών αρχιερέων συνδιεΧέχθη μετ’ αύτοΰ όλίγην ώραν, καί έπειτα έδραμεν

— Αζ θά εκδικηθώ.
-— ΆΧΧά καί ή άδεΧφή σου διά τοΰ τρόπου τούτου δέν θάπαΧΧαγή τοΰ

εις τήν οικίαν τοϋ Σαβίνου, δπου ώς εί'δομεν έζήτησε νά ΐ'δη τόν ΜέτεΧΧον
*
δ ΜέτεΧΧος έξήΧθε καί ό Σοέμας τφ άνήγγειΧεν οτι ή άδελφή του Καικι-

Χία κατηγορεϊται έπί παραβάσει καθήκοντος καί οτι αίτιος

δεινού κινδύνου.
— ’Έχεις δίκαιον, ειπεν δ ΜέτεΧΧος, κατακΧινόμένος

τής συμφοράς

άπεΧπις έπί τής

ταύτης εινε κατά μέγα μέρος δ Αίνος. Ό ΜέτεΧΧος άπορήσας έζήτησε σα-

κΧίνης του. ΆΧΧ’ Ομως πιστεύω οτι άφ’ δτου ή ΚαικιΧία έγένετο έστιάς θά

φεστέρας εξηγήσεις, άΧΧ’ δ Σοέμας τφ ειπεν οτι πρέπει ώς τάχιστα νά με-

έπαυσε πάσα σχέσις μεταξύ αυτής καί τοϋ Λίνου. "Ωστε τοϋ χρόνου προϊόν

ταβώσιν είς τήν οικίαν νά τφ διηγηθή έν έκτάσει τά τρέξαντα. Ό ΜέτεΧΧος

τος θά Χησμονήση βαθμηδόν τάς συμβουΧάς του καί θά έπιστρέψη είς τήν ευ

ενθυμούνται οΐ άναγνώσται δ'τι είσήΧθε καί έζήτησε παρά τοΰ Σαβίνου τήν

άδειαν νάπέΧθη, άΧΧ’ εκείνος τόν έκράτησε, διότι τό γεΰμα ήτο ήδη έτοιμον,

θείαν οδόν.
— ’Ίσα ίσα τό σημερινόν γεγονός άποδεικνύει οτι πΧανάσαι. Έγώ είμαι

καί μετά τό τεΧος τοΰ γεύματος δ ΜέτεΧΧος μετέβη εις τήν οικίαν του ένθα

βέβαιος οτι δ Λίνος καί ή ΚαικιΧία συνεχώς βΧεπουσιν άΧΧηΧους. Ό Λίνος

εύρε τόν Σοέμαν έξηπΧωμένον έπί άνακΧίντρου καί προσμένοντα.

κατόρθωσε ποΧΧάκις νά είσδυση τήν νύκτα είς τόν δρυμώνα τόν συνεχόμενον

—r Τί Χοιπόν έμαθες ; τόν ήρώτησεν ό ΜέτεΧΧος

καθήμενος

καί αύτός

μετά τοΰ περιβόΧου τοϋ ναοϋ τής Εστίας καί έκεϊ συναντφ τήν ΚαικιΧίαν.

άπέναντι έκείνου. Τί φριζαΧέον μυστήριον κρύπτουσιν οί Χόγοι σου περί τής

— Τότε Χοιπόν έχω εις χεΐράς μου καί τήν ζωήν του καί τήν τιμωρίαν

άδεΧφής μου ; Τφ δ'ντι Χοιπόν δ Λίνος τόν όποιον έτίμων ώς τόν πάτερα μου,

του, άνεφώνησεν δ ΜέτεΧΧος άναπηδών

δ Λίνος ήτίμασε τήν φιΧίαν ή'τις μάς συνέδεε;

έΧθη ή νύξ Θά τον καταγγείΧω. . . .
— Πρόσεχε, ειπεν δ Σοέμας. Έάν καταγγείΧης τόν Λίνον θά συναποΧεσθη

Ό Σοέμας μετ’ άζρας αταραξίας διηγήθη είς τόν ΜέτεΧΧον τά κατά τήν

άνάκρισιν τής ΚαικιΧίας, ήν ανωτέρω διηγήθημεν καί ήν εκείνος έμαθε παρά

έπί τής κΧίνης του. Σήμερον πρίν

γ.

σύν αύτφ καί ή άδεΧφή σου.
Ό ΜέτεΧΧος έκάλυψε διά τών χειρών τό προσωπόν του καί άνεφώνησε

τοΰ άρχιερέως. Προσέθηζε δ’ δ'τι ή ΚαικιΧία δέν ΘέΧει νά ύπηρετήση έν
τω ναφ τής Εστίας, διότι εινε έν τφ κρύπτω χριστιανή καί δ'τι δ Αίνος δ'σ-

τρέμων ύπ’ οργής
*

τις καί αύτός εινε χριστιανός έν τφ κρυπτφ τήν είχε κατηχήσει πριν έτι

— Τί δεινή κατάστασις !
‘Ο Σοέμας έβΧεπε τον ΜέτεΧΧον μετά περιφρονήσεως άμα καί χαράς’ διότι

γείνη Έστιάς.

— ΆΧΧά πώς κατόρθωσαν αυτοί οί άτιμοι οί Χεγόμενοι Χριστιανοί νά σά·

δ πονηρός ούτος άνθρωπος έχαιρε βΧέπων τούς άΧΧους πάσχοντας καί άγω-

γηνεύσωσι τόν Λίνον δστις εινε άνθρωπος νουνεχής;

νιώντας.
— Τί ποιητέον ; άνεφώνησε μετά μακράν σιωπήν δ ΜετεΧΧος.

— Τό πράγμα εινε γεγονός' τόν έσαγήνευσαν καί κατά δυστυχίαν , δέν υ
πάρχει καί θεραπεία.

•— Άφες τά πράγματα νά προχωρήσωσι και βΧέπομεν.
— Τί; Ή ΚαικιΧία εινε είς τό μεΐΧος τής αβύσσου καί νά μή προσπαθήσω

——ΆΧΧ’ έγώ θά ί'δω τήν άδεΧφήν μ.ου καί θά κατορθώ
ιώσω νά την πείσω.
— Άπατάσαι, ΜέτεΧΧε. Δέν είξεύρεις τόν χαρακτήρα
τών Χριστιανών,
Έρωτα εμέ δστις τούς ειδον έν Ίουδαία, έν
έ' ’Αντιοχείη και έν 'Ρώμη' ουτέ
άπειΧαί τούς φοβίζουσιν, ούτε βάσανοι άΧΧ’’ ούτε αυτός
„ ό. θάνατος.
______

νά την σώσφ; ΆΧΧ’ είδες; έΧησμόνησα τό σπουδαιότατον
*

τί Χέγει ό Καΐ-

σαρ περί τουτου;
— ΈδήΧωσεν oTt έάν ή ΚαικιΧία ,έπιμείνη καί δέν ΘέΧει νά ύπακούση,

Ό ΜετϊΧΧος άνηγέρθη καί σταυρώσας. τάς χεΐρας ήΧθεν έ1
ενώπιον τοΰ

Θά την παραΧάβη είς τά ’Ανάκτορα καί εκεί είξεύρει νά την διόρθωση. Ό

Σοέμα καί άνεφώνησε μετ’ οργής'
— Πρέπει παρευθύς νά ί'δω τόν Λίνον.

Νέρων έχει ποΧΧάς μηχανάς.
— Προτιμότερος δ θάνατός της ! έώιθύρισεν ό ΜέτεΧΧος. Έν 'Ρώμη δέν

— Πρός τί;

υπάρχει τόπος κινδυνωδέστερος

— Πρός τί; άνεφώνησεν δ 'Ρωμαίος έξω φρένων. Θά τον αναγκάσω νά

τοικίαν τοΰ Νέρωνος.
— Έστω. ΆΧΧά τίς.θά έμποδίση τόν Νέρωνα νά έκτεΧέση τήν θεΧη-

επανόρθωση τό κακόν οπερ έπραξε.
— Καί έάν μή θεΧήση;

σίν του;
'Ο 'Ρωμαίος έσιώπησεν έννοήσας κάΧΧιστα τήν άΧήθειαν τών Χόγων τοΰ

—· Τόν φονεύω.

— Καί έπειτα;
— ’Έπειτα ; έτραύΧισεν ό πατρίκιος.

είς τήν αρετήν τής νεάνιδος παρά τήν κα

Σοέμα. ΤεΧευταϊον δ’ είπε
*

/

MH

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ’

ΑΙ ΓΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

— Πρέπει νά εξετάσω περί τοΰ πράγματος και νά μάθω. Θά ύπάγω tot
*

^ξερχόμενος, ώς ή τών πλειόνων Αρχαιολόγων γνώμη κρατεί, έκ τοΰ ύποτι-

θεμένου διαζώματος τοΰ θεάτρου καί χωρών πρός δύσιν ΐνα είσέλθη εις τήν

ρευθύς εις τοΰ Πούδου νά ζητήσω τήν συμβουλήν του. ·
—- Αξιόλογα! άνεφώνησεν 6 Σοέμας διά τοιαύτης φωνής, ώστε ό Μέτελ

λος έρρίγησεν.
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Ό Πούδης εινε Ανήρ έμ.βριθής. Έρώτησον αυτόν περί των

Χριστιανών και είμαι βέβαιος οτι παρ’ αύτοΰ θά μ.άθγ,ς πλεΐστα πράγματα.

Άκρόπολιν, είδε καί αναφέρει κατά σειράν ούτω’ τάφον τοΰ Κάλω, άνεψιόϋ
του Δαιδάλου, Ιερόν ’Ασκληπιού καί κρήνην, ναόν Θέμιδος

καί πρδ αύτοΰ

μνήμα 'Ιππολύτου, υίοϋ τοΰ Θησέως, έτι ιερόν ’Αφροδίτης πανδήμου καί Πει-

Αλλά

θοϋς καί άλλο Γής κουροτρόφου καί Δήμητρος Χλόης. Έφάνησαν δέ τοιάδε.

δέν ήθέλησε νάποδείξν] τίποτε. Έν φ δ’ έ'μελλε νά ύπ.εγείρή τδ μετάξινου

τδ εύθύς πρός δυσμάς τοΰ θεάτρου φυσικόν έδαφος έφάνη ότι ήτό ποτέ κατά

Τήν ειρωνείαν τών λόγων τούτων τοΰ Σοέμα ένάησεν δ Μέτελλος,
παραπέτασμα τής θύρας ΐνα έξέλθωσιν, ό Σοέμας προσέθηκεν’

— Ή Ούαλερία ή κόρη τοΰ Πούδου και παλαιά φίλη τής Μετέλλας δέν

4 περίπου μέτρα χαμηλότερου καί επίπεδον έν ικανή εύρυχωρί<>:,

Satvov δέ έΐς αυτό οί παλαοί διά κλίμακάς τίνος, ή'τις

θά.κατέ-

θά ήτο ήγμένη άπό

θά διστάσ·/), πιστεύω, να σοι ανακοίνωση πολλάς λεπτομέρειας περί τής Α

τής αρηπίδος τοΰ κοίλου Θεάτρου. Αύτη νΰν γυμνωθεϊσα τών χωμάτων άνε-

δελφής σου. Ή Ούαλερία εινε σχεδόν μνηστή σου, άφ’ ού ό πατήρ της άπε

δείχθη μεγαλείως κυρτουμένη, άλλά κλίμαξ αύτόθι ούδεμία έφάνη,

κρίθη εύμενώς εις τάς προτάσεις σου.

δέ τι τοίχου στερεού έκ τροχμαλοπαγών λίθων δχι πολύ πλατύ, έκεϊθεν άρ-

σκέλος

Ό πατρίκιος έ'στη διστάζων. Διελογίζετο εάν έ'πρεπε νά άπαιτήσγι παρά

χόμενον προχωρεί πρός δυσμάς έπί μέτρα περίπου 20, παράλληλον μέ άλλον

τοΰ Σοέμα. νά έκφραση σαφέστερου τήν έννοιαν τών λόγων του, οΐτινες έφαί-

τοίχον νοτιώτερον κείμενον, έκ Πειραϊκών λίθων, οστις καί πρότερον έφαίνετό

νοντο οτι ήσαν καθαρά ειρωνεία. Ό Σοέμας έννοήσας πιθανώς τι διελογίζετο

υπέρ γής ύψούμενος καί ών βεβαίως παλαιός καί σύγχρονος τφ κρηπιδώματι

δ Μέτελλος, έσχημάτισε τό πρόσωπόν του ούτως, ώστε έφάνη συμπαθών, καί

τοΰ κοίλου.

χαιρετίσας διά τής χειρός τόν 'Ρωμαϊον εΐπεν’

σχεδόν

Καί ό μεταξύ δέ τούτων

τών δύο τοίχων χώρος, ανασκαφείς

εντελώς ούδέν ίχνος κλίαακος, ώς ήλπίζομεν, εδειξεν. Άλλά ποΰ

ή έπίσκεψίς σου και νά ευρης παρηγοριάν

άλλοΰ αύτη ήδύνατο νά είναι καί πρός τίνα χρήσιν άλλην ή'χθη ποτέ δ νΰν

Ό δέ Μέτελλος χωρίς νάποκριθή διέβη τόν ουδόν τής θύρας, προέβη βή

Αναφανείς έκ τροχμαλοπαγών λίθων τοίχος;
»Πρός δεξιά δέ τφ έκ τοΰ διαζώματος έξερχομένφ ή πέτρα τής Άκροπό

ματά τινα εις τό κυκλοτερές άε,οιοΧ καί έκρότησε τάς χεΐρας.. Εις δέ τόν

λεως άνωτάτω μέν έφάνη ουσα άνώμαλος καί έχουσα έν μικρόν Ακανόνιστου

προσδραμόντα δοϋλον είπε’

σπήλαιον, δ'μως μέ χειροποίητου εί'σοδον χαμηλήν, ί'σως τόν τάφον τοΰ Κάλω,,

— Εύχομαι ναποβή εις καλόν

έν τή οίκίο: τοΰ Πούδου.

Αν είναι δυνατόν νά τον φαντασθώμεν τόσον κατά τήν άρχαίαν απλότητα

— Τό φορεΐον.

πεποιημένον’ ολίγον δέ κατωτέρω ή πέτρα είναι όρθίως τετμημένη έπί μέτρα
25 περίπου πρός δυσμάς καί ύπ’ αύτήν κατωτάτω έφανερώθη

αρχαιολογικ Λ,

έν σπήλαιον

κωνικού σχήματος τά έ'σω, μέ εί'σοδον κτιστήν, τούς τοίχους του δ’ έ'σωθεν

εχον έπιχρίστους καί έζωγραφημένους μέ εικόνας χριστιανικά;, δυσδιαγνώστους διά τήν έκ τοΰ χρόνου φθοράν. Έν αύτφ κατά τόν κάτω γύρον άπο-
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στάζει έκ τής πέτρας καί ύδωρ, τό όποιον κύκλω περιλαμβάνεται έν μαρ
μάρινοι εύρίπω καί διοχετεύεται ύστερον έξω διά σωλήνων ήγμένων ύπό τήν

Περί τών υπό τό νότιον τείχος τής Άκροπόλεως άνασκαφών κατεχωρίσθη-

σαν έν τώ ΖΖα,οζασσω (σελ. 225 καί 375) εκθέσεις τοΰ κ. Σ. Δραγούμη Αν«
*

. στοάν καί τάς μετ’ ολίγον μνημονευθησομένας έκκλησίας μέχρις ου καταπί
πτει εις έν φρεατοειδές κτιστόν όρυγμα

Καταντικρύ δέ τφ εισερχομένφ,

φερόμεναι εις τάς άπό του Ίανουαρίου τοΰ έτους τούτου 1877 εργασίας. "ΐνα

δέ οί ήμέτεροι άναγνώσται έχωσι πλήρη άπ’ Αρχής τήν Ιστορίαν τοΰ ολου
έργου, άπασπώμεν έκ τών ΤΖ^ακτικώκ τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας τήν
έκθεσιν τοΰ γραμματέως αύτής καθηγητοΰ κ. Κουμανουδη περί τών κατά τδ

1876 εργασιών, δτε καί ή'ρξαντο αί άνασκαφαί, έχουσαι ώς εξής.
«Έπιχειροΰντες νά άνασκάψωμεν καί άποκομίσωμεν τά πολλά ήδη άπ’
αιώνων καταρριφθέντα έκ τής Άκροπόλεως χώματα, έποθοΰμεν βέβαια καί

ήλπίζομεν ν’ άναφανη τι έξ έκείνων

τών

χτισμάτων, άπερ δ Παυσανίας

1 Εΐναι τοΰτο αύτό έζεϊνο, ού τό στόμιον και προ τής άνασκαφής ύψηλά έφαίνετό καί
έσφαλμένως, καθ’ ά νδν έδεί'/Οη, έζ σαφών τεκμηρίων, έξελαμβάνετο παρά τινων ώς ή ίστορουμένη τοΰ ’Ασκληπιείου κρήνη. Τοιούτων φρεατοειδών ορυγμάτων γέμει πας ο χώρος ού
τος μέχρι τοΰ έπί 'Ρηγίλλη Ωδείου, ό'ντων άλλων άλλης ζατασζευής ζαί οχι πάντων ’ίσως
πρός ένα καί τόν αύτόν σζοπόν πεποιημένων. Δύο τούτων, τά πλησιέστατα τφ κρηπιδώματι
τοΰ θεάτρου, έρευνηθίντα εύρέθησαν ότι συγζοινωνοΰσιν ύπογείως δι’ ύπονόμου, και φαίνεται
πως οτι. εις τό βορειότερου αύτών κατέπιπτόν ποτέ τά έκ τής γωνίας τής όρθοτο'μου πε'τράς
. άποχετευόμενα δι’ αύλακος όμβρια ΰδατα. Άλλά καί κατά άλλην τινά οδόν άπο^χετεύοντο
ταΰτα τά ίίδατα, περί ού άλλοτε.
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•ήτοι προς άρκτον έν μετρίφ ύψει υπέρ το θωρακεϊον τοΰ εύρίπου, είναι λ§·

^γ'άνικ^ς ένώσεω; μετά την έρειπίωσιν τ^ς μεγάλης στώϊκ^ς οικοδομάς, τίβ

λαξευμένος έν, τη πέτρα τριγωνικός περίπου σηκός η νύμφη (niche) πάνυ πε-

έκτισμένης σύρριζα πρός τη όρθοΐόμφ πέτρα, είς τ'ης όποιας οικοδομάς την

, ρίεργος Six τό έπίχρισμά της, δπερ μιμείται δι’ είσοχών και έξοχων διακλα-

περιγραφήν τώρα μεταβαίνομεν.
«Έκεϊ λοιπόν διεγνώσθησαν σωζόμενα άριδηλως τά εδάφη στοάς μακράς

δισμους τινας περίπλοκους πρός έ'μφασιν ί'σως τών ανωμαλιών φυσικού σπη

λαίου. Έπί τοΰ επιπέδου της νύμφης ούδέν εύρέθη' ητο κενόν, πλην τινων

50 περίπου μέτρων, Δωρικού ρυθμοΰ,

ανθράκων, ώς είπαν ημϊν οί πρώτον είσχωρησαντες σκαφείς, είς τό κατακό-

ρειος έκ Πειραϊκοΰ λίθου έπιμελώς είργασμένοι ίκανώς μέχρι τινός σώζονται,

ρυφον δ’ αύτης σημεϊον παρετηρηθη εις ήλος σίδηρους έμπεπηγμένος. ’Από

έχοντος τοΰ της βορείου γραμμές μαρμάρινον τόν κατωτάτων αύτοΰ δόμον'

-ης οί έσω τοίχοι ανατολικός καί βό

τών ανθράκων καί έ'τι μάλλον από τοΰ ήλου έμάντευσαν οί εύσεβεΐς σκαφείς

τό δέ πρός νότον πρόσωπόν μόνον σχεδόν την κάτω στρώσιν ήτοι τόν στυλο-

την ποτέ χρ·^σιν τοΰ σηκοΰ ώς άγιας τραπέζης, καί εύθύς έκρέμασαν λυχνίαν

βάτην σώζει μαρμάρινον μέ δύο βαθμίδας καί δύο κάτω μέρη δωρικών κιό

καί ίίψαν κηρία και έθυράασαν και άραντες πλάκα τινα εύμεγέθη

νων ημιρραβδώτων, ών τό έν καί ομθόν εύρέθη έπί τίίς θέσεώς του ύψούμενον

έ'χουσαν

άνάγλυπτον σταυρόν μέ κόσμημζ Βυζαντινού ρυθμοΰ την οποίαν ευρον προσε-

ώς 2 μέτρα, τό δέ έτερον, τό δυτικώτερον, ύφ’ ημών έστηθη, εύρεθέν αύτοΰ

δεξιά τφ εϊσελθόντι, πρός τφ τοίχφ τοΰ σπηλαίου, έστη

που πλησίον. Τοΰ αύτοΰ αρχιτεκτονικού ρυθμοΰ καί άλλα μεγάλα καί μικρά

ρειδομένην όρθην,

σαν αύτην εντός τοΰ σηκοϋ, ώς είς πρεπωδέστερον τόπον. Καί οί μέν άπλοι

μέλη μαρμάρινα, κιονόκρανα, έπιστΰλια, τρίγλυφοι, γείσα άνεφάνησαν πλεί-

άνθρωποι ουτω" ημεϊς δέ οί λογιότεροι είχομεν καί έ'χομεν έτι άμφιβολίας,

στα καθ’ δλην ταύτην την άνασκαφεϊσαν έκτασιν, σώζοντα καί χρωματισμού

άν είχε ποτέ χρησιμεύσει αντί αγίας τραπέζης ό σηκός, διότι παρά τό της

ερυθρού καί κυανού λείψανα ίκανώς ζωηρά k "Αλλαι δέ βάσεις κιόνων άλλου

ανατολικής έκκλησίας έθος είναι έστραμμένος πρός άρκτον, η δέ πλάξ η τόν

ρυθμοΰ έπί τοΰ στυλοβάτου τούτου εύρεθεΐσαι είναι βεβαίως έκ μετασκευών

σταυρόν έ'χουσα εύρέθη οχι άπερριμμένη άτίμως, τυχόν παρ’ ασεβών ττνών,

καί έποικοδομησεως μεταγενεστέρων 2. "Εχει δέ τι καί λίαν δυσεξηγητον,
ό στυλοβάτης της εκτείνεται, ώς

άλλά όρθη, ώς εί'πομεν, πρός τφ άνατολικφ τοΰ σπηλαίου τοίχφ,.έν θέσει

είς έμέ τούλάχιστον, η στοά αυτή. ’Ενώ

ένθα τό μαρμαρόκτιστον θωρακεϊον τοΰ εύρίπου εκλείπει, διότι δέν σώζονται

εί'πομεν, έπί 50 περίπου μέτρα άπ’ ανατολών πρός δυσμάς έπί της αύτης,

πάσαι αί συγκροτοΰσαί ποτέ αύτό μεγάλαι πλάκες. “Ότι μέν εύκτηριος οί

ώς είκός, όριζοντείου

κος χριστιανών έγένετό ποτέ ύ τόπος ουτος δέν φαίνεται αμφίβολον, ίσως καί

τρων), έ'χει πλειότερον οικοδομικόν βάθος, καί έκεϊ, μετά τό έμπρός στωϊκόν

ώς άγίασμα έθεωρεΐτο τό ύδωρ του' δτι δέ καί άρχηθεν 'ίδρυμα χριστιανικόν

κενόν, γίνεται τό όπίσω έδαφος αί'φνης ΰψηλότερον κατά τρία περίπου μέ

επιφάνειας, τό δυτικώτατον αύτης μέρος (ώς 13 μέ

υπήρξε τοΰτο, δέν είναι πιθανόν, άλλά μάλλον δτι της παλαιοτάτης έθνικ-ης

τρα, σγηματίζον

θρησκείας. ‘Η πρώτη σκέψις ητις έ'ρχεται είς τόν νοϋν τοΰ αρχαιοδίφου είναι

κατασκευής καί έχον 'έν τώ μέσφ εύρύ φρεατοειδές κτίσμα, άλλ’ ό'χι φρέαρ,

έν τετράγωνον, περιειλημμένον τοίχφ πωρίνφ επιμελούς

νά είπη, οτι ί'σως ένταΰθα ήτο η κρηνη τοΰ ’Ασκληπιού, άλλ’ είς τοΰτο έναν-

μετά τεσσάρων κυκλφ τοΰ χείλους του χαμηλότατων καί άπλουστάτων

τιοΰνταί τινα. Δέν ηρευνηθη δέ ακόμη ό'σον πρέπει καί τό έδαφος τοΰ σπη

λινδρικού σχήματος βάθρων $ βάσεων μαρμάρινων. Την έ'σω τούτου κοιλό

λαίου, δπερ τώρα είναι μέ μικράς ψηφίδας δχι πολύ τεχνηέντως έστρωμένον-

τητα σχηματίζει τοίχος έκ τροχμαλοπαγών

όλίγον δέ μόνον σκαλίσαντες ημείς ύπ’ αύτό είς τινα άκραν, έΰρομεν τεμάχιον

έχων δέ καί πολυγωνίους τινάς αρμούς. Τό βάθος της κοιλότητος 2,20

κυ

λίθων, καθόλου μέν ίσόδομος,

καί

αναγλύφου άναθηματικοΰ τφ Άσκληπιώ, έξ ου δηλον γίνεται, δτι ή στρώ-

άστρωτον κάτω τό έ'δαφος, ή διάμετρος 2,60.

σις είναι τών χριστιανικών χρόνων καί ό'χι η έξ αρχής. Τινές έκ τών ημετέ-

γεον έν τφ της στοάς βάθει μετά τίνος οίον κολυμβηθρας, -ητις όμως ούδέ-

ρων υπέθεσαν ένταΰθα μάλλον παρά έν τω άνω μικρω και άτέχνφ σπηλαίφ

ποτε φαίνεται δεχθεΐσα ύδωρ, Δηλίου όντως δεΐται κολυμβητοΰ. 'Ημείς μό

τόν τάφον του Κάλω καί τό ιερόν τη; μητρός του Πέρδικας, εις δέ τις ύπώ-

νον ίστορουαεν, οτι κατά τό νοτιανατολικόν άκρον τοΰ ύψηλοΰ τούτου δαπέ

πτευσε καί μήπως ένταΰθα έτελούντο τά τοΰ Περσικού θεοΰ Μίθρα μυστή

δου διαλύσαντες μέρος τοΰ συγκρατοΰντος αύτό νΰν νοτίου τοίχου (δστις δέν

ρια καί άλλως καί διότι εύρέθη είς τά εντός χώματα έν ταύρου η- βουβάλου

είναι άρχαΐος, ώς οί άλλοι τρεις, άλλά άσβεστόκτιστος) εύρομεν έσωτέρώ

φυσικόν κέρας, επιεικώς

σαθρόν έκ της παλαιότητος. Άλλά ταΰτα πάντα

είναι είκασίαι δυσκολοστηρικτοι. ’Ίσως δέ ό μέλλων χρόνος διασάφηση τι.

Άλλ’ εκείνο δπερ δυνάμεθα καί νΰν μεθ’ ίκανης ασφαλείας νά εί'πωμεν είναι
δτι άλλοϊον σχήμα θά είχεν έν παλαιτάτοις

*·
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χρόνοις ή τοΰ σπηλαίου τού-

του. είσοδος, διότι ό τοίχος, έν φ αυτή είναι πεποιημένη, προδηλως έπεκολ-

Τοΰτο λοιπόν

τό οιον άνώ-

1 Καί πώρινα δε αρχιτεκτονικά μέλη έπίσης δωρικού ρυθμοΰ άνεσζάφησαν σποράδην όχι
όλίγα, ταΰτα δέ μειζόνων διαστάσεων' όθεν ύποτίθεται, ότι θά άνήχωσιν εις άλλην τινά άρ■χαιοτε’ραν οικοδομήν, οπάρξασαν αύτόθι πού, διότι δέν είναι τόσον πιθανόν νά έρρίφθησαν
πάντα άνωθεν έχ τής ’λχροπόλεως.
Άρτίως παρετηρήΟησαν έν τώ άνατολιζω μέρει τής στοάς σκιζόμενοι θεμέλιοι λίθοι πώ
2.
ρινοι, άφεστώτες άλλήλων χατά σύμμετρα διαστήματα, ύποδηλοΰντες χιονοστοιχία δεύ
τερα εσώτερα αύτών ίβαινεν.
>
ότι

ληθη κατά κάθετον γραμμήν είς άλλον παλαιότερον καί έκτίσθη- ούτωάνευ

Ιπ

ΤΟΜΟΣ Α'
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■πολλά θραύσματα πήλινων ειδωλίων, άναγομένων βεβαίως εις την λατρείαν
του Άσζληπιοΰ. ^Ησαν δηλ. οφεις περί ράβδον, άλέκτορες κτλ.

i

ΪΙειραϊκών λίθων,

Βυζαντινών, ύποθέτομεν, χρόνων, ητις άτό ποτέ θολοσκέπαστος. Ταύτηνμε-

»Ή έ'κτασις δέ η ενώπιον της στο^ς προς νότον, ίκανώς εύρεΐα ουσα, ε-

όποια έφάνησαν έν τη περιφερείς ταύτη και όλίγον επέκεινα πρός δυσμάς,
είναι πάντα μικρότερα. Παρατηρητέον δέ ό'μως, ό'τι τό έν τέταρτον περίπου

λαιών πιθανώς καί άλληλοδιαδόχως κτισθεισών κατ’ εύΟυγραμμίαν καί έρει-

τοϋ κρηπιδώματος, τουτου, τό πρός άνατολάς, δν κατά τι διαφόρου κατα

πιωθεισών προ αιώνων’ ό'θεν καί μνημη αύτών ού'τε έκ βιβλίων ού'τε έζ πα-

σκευής, φαίνεται οΐον προσθήκη ύστερωτέρα.

ραδόσεως, όσον ημείς ηξεύρομεν, σώζεται. Αί κόγχαι καί αί στρώσεις αυτών,

«’Άλλη δέ στοά, (ήτοι τά έδάφη μόνα αύτ^ς πάλιν), άνεγνωρίσθη πρός

διαλυθεΐσαι ύστερον ύφ’ ημών, έφάνησαν ουσαι έκτισμέναι ώς μη ώφελε, έκ

δυσμάς της Δωρικές, έν άποστάσει 2 '/g μέτρων άπ’ αύτης καί ό'χι ακρι

γόμον δέ είχον τι-

βώς κατά την αυτήν εύθυγραμμίαν,^βλέπουσα δηλ. πρός νότον,, αλλά μετά

μιωτάτας αρχαίας έπιγραφάς καί γλυφάς εις πλήθος μέγα, ών πλεΐσταιεϊς

τίνος άποζλίσεως πρός δύσιν. Αΰτη δέ είναι Ιωνικού ρυθμοΰ, ώς εικάζεται

τοϋ Άσπληπιοϋ την λατρείαν, άναφέρονται. Έδείκνυεν δέ άλλως η πλακό-

έκ μ.ιΚς βάσεως κίονος λίθου Πεντελησίου, σωζομένης κατά χώραν επί της

των απ’ ανατολών προς δυσμάς και ή όρθο-

νοτιοδυτικές γωνίας

μαρμάρωσις τών κατά τό κατώτατον μέρος διατηρηθέντων έως τότε τοίχων

μήκος 27

τοϋ ιεροϋ καί τινα εύπορίαν, δός δ’ είπεΐν καί φιλοκαλίαν τώναύτάς οΐκοδο-

Τό βάθος αύτης, πρός την πέτραν της Άκροπόλεως πολύ πλησιάζον (μένοντος

οι καλοί εκείνοι άνθρωποι,

εις όψιν μας

λοϋσα το πότε έκτίσθησαν αί έκκλησίαι η εις ποιαν

είναι δέ καί μικροτέρα κατά πολύ της Δωρικές,έ'χουσα

μέτρων, πλάτος δέ 14. ’Αλλά ταύτης τό διάγραμμα είναι εύ-

καταληπτότερον, ατε διαμεϊναν έλεόθερον έποικοδομησεων μεταγενεστέρων.

μησάντων, έμφαινομένην μ-άλιστα εις την χρησιν τών ποικιλοχρόων πλακών.
δι’ δ ί'σως καί ούδεμία επιγραφή ·ηλθεν

ώς τό μόνον λείψανου τοϋ ποτέ ναοΰ

τοϋ ’Ασκληπιού, ίσως ό'χι άπιθάνως’ διότι τά τρία άλλα κρηπιδώματα, τά

δειξεν, άφοΰ άνεσζάφη, τά εδάφη τριών εκκλησιών χριστιανικών πολύ πα

Γραμμάτων δμως, φαίνεται, ούδένα έρωτα είχον

εις σχίμα παραλληλογράμμου, μήκους 11 μέτρων, πλά

τους δέ 6. 'Γοΰτο έθεώρησαν πολλοί

λετώμεν νά διαλύσωμεν, διότι έ'χει εις τά θεμέλιά της άρχαΐα μάρμαρα.

στρωσις της δευτέρας μάλιστα

ϊίΎπύ δέ την στρώσιν της τελευταίας προς δυσμάς έκκλησίας, παραλλη-

αύτης προς νότον, εύρέθη συνεστηκός έν αυτοτελές κρηπίδωμα οικοδομάς In,

νΰν ύπό έπιμηκους οικοδομάς μεταγενεστέρας, των

λίθων της ρηθείσης στοάς καί άλλων άρχαίων κτιρίων,
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λως τ-?ί Δωρική στο2 καί έν άποστάσει μόλις’’ενός καί ζ,μίσεος μέτρου άπ’

«'Ρητέυν προσέτι, οτι το μεσαίτατον μέρος της στοάς ταύτης, ιδίως τό

βάθος αύτης κατέχεται

ΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ό'μως μικροΰ κενοϋ, χάριν άποχετεύσεως τών όμβριων ύδάτων) έχει διαίρε-

έκ τών ερειπίων, δη-

σιν κατά μήκος εις οικήματα τέσσαρα ισομεγέθη, (ώς δηλοΰσιν οί σωζόμενοι

ιερόν όνομα άφιερωθή-

θεμέλιοι λίθοι), ών η στρώσις, έν μέρει διατηρουμένη, σόγκειται έκ ψηφίδων

σαν. Άνευρομεν μέν τά εγκαίνια μιας έξ αύτών ύπό την στρώσιν της ωραίας

στερεώς συγκεκολλημένων. Είχε δέ καί αυτή η στοά

πύλης, αλλά τό έ'χον αυτά άργυροΰν πυξίδιον χάραγμα μόνον σταυροϋ είχεν

δυο κατά πρόσωπον

μαρμαρίνας βαθμίδας, αίτινες καί έν μέρει σώζονται περί την νοτιοδυτικήν

επί τοϋ πώματος καί ούδέν άλλο. Λέγοντες δέ πρός υμάς, οτι καί ασβεστο

γωνίαν. Έκεϊ δέ έ'ξω, άλλά πολύ πλησίον της γωνίας,

κάμινον καί την εργασίαν της άνεγνωρίσαμεν μεταξύ της δευτέρας και τίίς

εύρέθη

εις μεταγε

νέστερόν τινα τοίχον ένωκοδομημένον καί έν βάθρον μαρμάρινου άπλοΰν μέν,

τρίτης τών εκκλησιών, έν νί πολλά πολύτιμα μ.νημ.εϊα τ’ης άρχαιότητος, ά
δηλον κατά ποιους χρόνους, ηφανίσθησαν διά παντός, λέγομεν τό οΐκτιστον

άλλά τών καλών έ'τι της Ελλάδος χρόνων, έφ’ ού ποτέ ί)το ιδρυμένη η Ύ-

τών δεινών και αισχρών, οσα ποτέ ύπέφερεν η γ·η

γίεια, ώς η επιγραφή του λέγει

αυτή η έκ διαστροφής

εθελούσιας τοϋ πνεύματος τών ιθαγενών ίό έκ βίας ανόμου τών ξένων επι
δρομέων.

«Προβαίνομεν εις άλλα ρητέα. Δυτιζώτερον τών εκκλησιών, έν μέρει καί

επί τοϋ έδά φους αύτών τούτων, έφάνησαν καί τάφοι χριστιανικοί ούκ ολίγοι,
κτιστοί μετά κλιμάκων προς κατάβασιν, ό'ντες καί μονήρεις καί πολυανδρία,

εις δέ παιδός μικρού είχε τούς έσω τοίχους καλώς έκ λεπτών ποικιλοχρόων

1

πλακών ήρμοσμένους’ πάντες όμως ησαν ανεπίγραφοι, ποΰ καί ποΰ μόνον

γλυφή σταυροϋ εύρέθη

επί τ?ίς έ'σω

έντετειχισμένα μόνον ώς γόμος εις διάφορα

κτίρια, οχι δέ ποτέ επί της πρώτης αύτών θέσεως.
.

■

1 Σποράδην δε αύτοϋ που καί άπωτέρω άνεσζάφησαν καί σώματα κιόνων ^αδδωτά καί
κιονόκρανα Ιωνικά, ανάλογά πως τώ μεγέθει τής στοάς. Τά δε ’Ιωνικά επιστύλια τά οποία
Εδώ κ’ Εζεϊ κατάζείμενα εύρόθησαν ή Εκ τοϋ τοίχου του Σερπεντζέ Εξη'χθησαν, είναι πολλά,
άλλ’ άμελεστόρας Εργασίας ή ή βάσις ή κατά χώραν εύρεθεΐσα. "Εν τούτων τών Επιστυλίων
είναι καί Ενεπίγραφου, λεγον τάδε' [Άσκληπ]ιώ καί Ύγιεία. ύπέρ τής Τιδερίου ΚαίσαροςΟέοδ
σεβα[στοϋ . . . .]. "Ιδε ’Αθηναίου τόμ. ε' σελ. 164 καί 320. "Εν δέ άλλο Επιστύλιου ό’μοιόν
πως άλλ’ οχι ΐσομόγεθες, προ ετών άνασκαφεν έξω της άνατολικής ακρας τών τοϋ Σερπεντζέ καμαρών, έχει ώσαύτως επιγραφήν, ην ΐδέ Philologus XXIV, σελ. 462. .Εις τάς
κατά καιρούς γενομένας ανακαινίσεις καί έπισκευάς τών τοϋ ’Ασκληπιείου χτισμάτων άναφερονται άλλαι τε Επιγραο»! καί ιδίως εν ψήφισμα τοϋ έτους 26 μ. Χρ. τυπωθέν Εν ’Αθη
ναίου τόμ. ε' σελ. 104. Άλλ’ η εξετασις τών Εν αύτώ καί ταΐς άλλαις Επιγραφαϊς λεγομέ
νων μετ’ άντιπαραδολής πρός τά νϋν σωζόμενα Ερείπια είναι δυσχερέστατου έ'ργον καί ό και
ρός τρυ ακόμη δέν ήλθε. Πρδλ. τά ρηθέντα Εν Άθηναίουτόμ. ε'. σελ. 528.
2 ’Ίδε αύτήν εκδεδομε'νην Εν Αθηναίου τόμ. ε'. σελ, 153.
ly

επιφάνειας της καλυπτούσης πλακός.

Στηλίδια δέ τινα έ'χοντα έπιτυμβίους έπιγραφάς χριστιανικάς, κατά τό αρ

χαιότατου τυπικόν, εύρέθησαν

Εύλόγως δέ, νομίζομεν, ύποτίθεται, ό'τι η

·.·■.·

1
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λως, διότι τά κατά την. δεξαμενήν ταύτην δέν ήρευνήθησαν άζόμη αρκούν

στοά αυτή μετά τής SXk-fc έχρησίμευον διά τούς συρρέόντας πολλούς άζω

τως διά σκαφών καί καθαιρέσεων, καϊ τοΰτο έκ φόβου, μήπως στειρευσν) τό

στους καί άλλους προσκυνητάς τοΰ ’Ασκληπιού ώς

τόσον χρήσιμον εις πάντας ύδωρ. Έλάνθανε δέ τοΰτο

καί διά τούς ιερείς καϊ

αιώνας όλους τούς έν

ναοκόρους, τοΰτο μάλλον παρά οτι αυται' αί δυο όμοΰ ή ή έτέρα αύτών, ή

Άθήναις, διότι βουνός γης υψωμένος ένταΰθα έκάλυπτε τόν άνωθεν της δε

μείζων, δύναται νά είναι ή τοΰ Εύμένους, ήτις μνημονεύεται μέν παρά Βι-

ξαμενής κτιστόν φρεατοειδή λαιμόν καϊ τό μαρμάρινον στόμιον, ο εύρέθη τρία

τρουβίω (έν τώ de architectura, 5, 9) ώς ΰπάρχουσα παρά τό Διονυσιακόν

περίπου μέτρα υψηλότερου της νΰν κεραμοστρώτου στέγης της δεξαμενής.’Ότι

θέατρου, άλλά όπίσω της σκηνής αύτοΰ 1 καί διά τοΰτο δέν αρμόζει νά

τό ύδωρ τοΰτο είναι τό της παρά Ξενοφώντι (έν Άπόμνημον. Γ. 13, 3) και

παρά Παυσανία (Α' 21,4) ίστορουμένης κρήνης τοΰ Ασκληπιείου και άλ

τεθγί εδώ.
«’Ολίγα δέ βήματα πρός δυσμάς της στοάς άνεφάνησαν καλώς συνεστηκό-

λως έφαίνετό πιθανόν, άμα προήλθε εις φώς, κατέστη δέ και πιθανώτερον και

τες οί θεμέλιοι λίθοι ενός αύτοτελοΰς κτίσματος, έ'χοντος σχήμα παραλλη

σχεδόν βέβαιον, δτε, προχωρησάσης

τής σκαφής, άλλο μέν καθ’ δλην τήν

μέτρων, πλάτους δέ 4. Είναι τοΰτο πάντως άρ-

περιφέρειαν ταύτην ύδωρ δέν έφάνη,

ακριβώς δέ πρός νότον τής δεξαμενής

λογράμμου μήκους μέν 5

χαΐον, πλήν τών κατά τό πρόσωπον αύτοΰ βαθμιδοειδών προσθηκών, παρέ

έν άποστάσει άπ’ αύτής μέτρων 22

παρετηρήθη στήλη λιθίνη

έντετει-

χει δέ όντως έ'μφασιν μικροΰ ίεροΰ. Παρατηρητέα δέ ή διεύθυνσίς του, ουσα

χισμένη όρθή svwt βραχείς (μέτρων 3,60) γραμμή) τοίχου, πάντως τοΰ άρ-

πρός θερινάς δυσμάς.

χαίου περιβόλου τοΰ Ασκληπιείου,

»Πλησιέστατα δέ τούτω άλλο μικρόν κτίσμα, κακώς μέν τεθεμελιωμένον

κρήκης *
. Έβλεπον δέ

έχουσα γράμματα προευκλείδεια τό ορος

έξ άρχής καϊ βλέπουσιν ακόμη πρός τόν νότον τά

άλλ’ ό'μως άρχαΐον καί αυτό δν πιθανότατα, σώζεται

γράμματα, ώστε νά τά άναγινώσκη εύκολα ό παριών τήν οδόν τήν μεταξύ^

μόνον κατά μίαν πλευρών του την τοΰ προσώπου, ένθα έπί μαρμάρινου εδά

τούτου και τών γνωστών καμαρών τοΰ Σερπεντζέ. Εύχής δέ έργον είναι νά

φους ύπολείπονται δύο βάσεις γωνιαίων παραστώδων ’Ιωνικών καί μεταξύ

έξετασθή παρ’ έπιστημόνων καϊ ή άλλη ποώτης και ή θερμοκρασία τοΰ ΰδα-

αύτών διακρίνονται ίχνη δυο βάσεων κιόνων και δρυφάκτου. Υπολείπεται δ’

τος τούτου, ΐνα φανή άν όντως είναι θερμότερον τοΰ συνήθους, ώς λέγεται

έκ παντοίων λίθων,

έτι καί μικρόν μέρος της έκ λεπτών πλακών στρώσεως του εσωτέρου χώρου.

παρά Ξενοφώντι τό έν Άσκληπιοΰ, ένω ό Παυσανίας σιγ^. ’Εγώ, καθώς καϊ

Ή διεύθυνσίς τοΰ κτίσματος τούτου σχεδόν πρός άρκτον.

πάντες οί σκαφείς και οί καρρκγωγεΐς τής άνασκαφής, έπιον πολλάκις εξ

«Πλησιέστατα εις τά δύο ταΰτα κτίσματα και σύρριζα πρός τή πέτρφ της

Άκροπόλεως άνεφάνη άξιοπερίεργον κτίσμα, κατάγειον μόνον

έν σχημάτι

παραλληλογράμμου, έκτάσεως άδηλου τά νΰν, έχον τούς έ'σω τοίχους πολυ-

αύτοΰ καϊ δέν μ’ έφάνη ούτε θερμόν ούτε άλλως άηδές πιειν, άλλά εις την.

ακριβή αύτοΰ διάγνωσιν χρήζομεν βεβαίως άλλων πολλών άνθρώπων και ό'χι
όποιος έγώ και οί σκαφείς, οΐτινες παντάπασι δέν άνήκομεν

εις τούς κατά

γωνίους εις βάθος τριών περίπου μέτρων’. έςεχώσθη δέ αύτοΰ

μόνον τό προς

τόν Ξενοφώντειον Σωκράτην δυσαρέστους εκείνους, τούς δυσαρεστοτερους καϊ,

άνατολάς μέρος άτε εύρεθέν άστέγαστον, τό δέ άλλο αύτοΰ

μέρος καί τι

αύτών τών έν Άσκληπιοΰ αρρώστων ■ καί διά τοΰτο μή εύχαριστημένους ■ νά

πλέον τοΰ παρακειμένου χώρου περιέχεται καί καλύπτεται ύπό άσβεστοκτί-

πίνωσι τό τυχόν ύδωρ.

στων τοίχων καί στεγάσματος άψιδωτοΰ, μεσαιωνικής, ώς εικάζεται, κατα

«Απομένει νά εί'πωμέν τινα πεο’ι λειψάνων τινων κτισμάτων, άφανεστέρων

σκευής, καί άποτελεϊται ού’τω δεξαμενή, έ'χουσα έν τφ βάθει άφθονου πόσι

μέν εις τήν δψιν, σπουδαιοτάτων δέ άλλως, λέγω τά λείψανα καϊ ί'χνη πε

μον ύδωρ, τό όποιον συνάγεται έκεϊ είσρέον

έκ τρυπών τινων πεποιημένων

έν πφ προσαρκτίφ τοίχφ καϊ ούσών κατά πάσαν πιθανότητά έν συγκοινωνία

ριβόλων τά φανέντα καθ’ δλον τό έπίπεδον

καϊ ευρύχωρου

τοΰτο μέρος. Ό

περί αύτών λόγος δέν είναι τόσον εύκολος. Προσπαθώ δέ κατά τό δυνατόν

μετά φλεβών τινων της πέτρας της Άκροπόλεως. ’Ίσως όμως μέρος τοΰ ύδα-.

έμοϊ νά μή εί'πω λίαν ημαρτημένα. Ή δυσκολία

τος καϊ έκ τοΰ κάτω έδάφους άναβλύζει. Λέγομεν δέ ταΰτα ούτω άμφιβό-

διαγνωσθεϊσαι ώς άρχαϊαι περιβόλων γραμμαΐ παντού εύρέθησαν διακεκομ-

προέρχεται έκ τοΰ δτι .αί.

μέναι καϊ έκ τοΰ οτι κατά τό πολύμηνου διάστημα τής άνασκαφής άνεφαί-

1 Ώς τής στοάς τοΰ Εύμένους λείψανα τινέ; μ’εν τών τοπογράφων έζλαμιβάνουσι τάς ύπολειπομένας 27 έκ Πειράίζοΰ λίθου καμάρας, υπερθεν τών οποίων ό τοίχος του Σερπεντζέ, .
ό νΰν ζατεδαφιζόμενος, άλλοι δέ τόν έξ όμοιων λίθων κανονικόν Ικεΐνον τοίχον, οστις ώς
σύγχρονος, τώ ζρηπιοώματι τοΰ κοίλου τοΰ θεάτρου έμνημονεύθη άνωτέρω έν σελίδι 703,
οπερ ατοπωτατον οια πολλούς λογους" ετι οε άλλοι άναζητοΰσι τήν στοάν . κατωτέρω
πολύ, περίπου έπι τής νΰν δενδροφύτου λεωφόρου και δέν λέγουσιν μέν ακριβώς ποϋ, ϊσως
όμως έννοοΰσι τήν θέσιν τήν παρά τό Ιζζλησίδιον τής άγιας Παρασκευής, άφ’ όπου γραμμή
τις θεμελίων λίθου Πειραΐζοΰ άρχομένη χωρεϊ πρός δυσμάς έπί ποσόν. Ταύτην ή 'Εταιρία
ημών έπιχειρήσασά ποτέ νά έρευνήση διέκοψε τό εργον τηςάίθελήτως.

νοντο κατωτάτω καϊ άλλαι διάφοροι γραμμαΐ τοίχων, τών μέν άσβεστοκτί-

στων, τών δέ άλλοίων, έκ μεγάλων μέν όπωσοΰν λίθων, χαλαρώς δέ καί ά-

1 ’Ίδε τά περί τής στήλης τούτης έν ’Αθηναίου τόμ. ε' σελ. 331. Ύστερον εύρέθη και
άλλη Ιπιγραφή, τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, ε’ς πλείονα τεμάχια τεθραυσμένη και κολοβή, άναφέρουσα τήν κρήνην. Εύρέθη δ'ε ε’ς τρία διάφορα μέρη Ισκορπισμένη. "ίδε και τά πε,ρ'ι «Λ■ςής έν τώ αυτώ τόμω τοΰ ’Αθηναίου, σελ. 527.
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χανονίστως συνεστηκότων’ ενίοτε καί διεσταυροϋντο αί γραμμαι παραδόξω?ί
«Τινάς των τοίχων τούτων, καθ’ ό'σον

έπρόβαινεν η σκάφη, μετ’ ακριβό}

προεξετασιν διελυομ-εν, ϊνα τά έν αύτοΐς η ύπ’ αυτούς Αρχαία Αρχιτεκτονικά

μέλη γλυπτά καί ενεπίγραφα μάρμαρα έξάγωμεν'

λύσαμεν κάπου καί τινα τοίχον,

αλλ’ ενδεχόμενον νά διε-

δστις νά μη ητο μέν των καλών αρχαίων

χρόνων η των'Ρωμαϊκών, δτε Ακόμη ό αρχαίος βίος και θρησκεία

διεσώ-

ζοντο, άλλά νά ητο όμως έκτισμένος όπωςδηποτε δι’ άλλην χρείαν έπί αρ

χαίας περιβόλου γραμμές, καί δυνατόν οΰτω νά εξέλιπέ τι έξ εκείνων τά
όποια ί'σως έχρησίμευόν τι, άν δέν έξέλειπον όλοτελώς. Άλλ’ ούκ ·ήν άλλως

γενέσθαι. Το προφανές συμφέρον της επιστήμης άπ^τει την καθαίρεσίν των,
ένφ άδηλος ητο ή ί'σως χρησιμότης των. Τό δέ παρά τινων ρηθέν,

δτι παν

τδ εις διάφορα γης στρώματα φαινόμενον έρείπιον όφείλομεν προ της διαλύ-

σεως ό'χι μόνον νά σχεδιάζωμεν,. άλλα καί νά άπεικονίζωμεν, ϊνα διασώσωμεν οΰτω ώς πλεϊστα στοιχεία γνώσεως καί κρίσεως εις τούς μεθ’ ημάς το
πογράφους, τοΰτο δη $το δυσεκτέλεστον η μάλλον άνεκτέλεστον ώς δαπα-

νητικον άπειρου χρόνου καί χρημάτων. ’Έπρεπεν ϊνα τοιοΰτό τι κατορθωθώ,'

άνά πάσαν ώραν νά γίνεται στάσις των έ'ογων καί αποπομπή εργατών, νά
καθαρίζεται πανταχόθεν

άπό χώματα καί ογκώδεις λίθους παν οίονδηποτε

εμφανιζόμενου κτίσμα καί οΰτω νά σχεδιάζηται καί απεικονίζεται’ εί δέ

κατά προτίμησιν τινά μόνον των μεταγενεστέρων χτισμάτων οΰτω πράττοντες άπεμερίζομεν εις μέλλουσαν ζωήν έν χάρταις καί είκόσιν, δέν ηθέλομεν
φαν·?; δίκαιοι ούτε θά ηύχαριστοΰμεν πάντας τούς μεθ’ ημάς. Δέν έπράξαμεν

λοιπόν οΰτω’ άρκείτω δέ εις τούς νυν καί τούς ΰστερον. περιέργους καί.φιλί
*
στορας, δτι μετά μεγάλης εύλαβείας έχωρησαμεν εις τάς διαλύσεις άλλων

τε καί τών είρημένων κακοκτίστων γραμμών τοίχων k

«Μετά δέ τάς οΰτω γενομένας διαλύσεις καί αποκομίσεις άχρηστου, πολ
*
λοϋ ύλικοΰ έξεκαθαρίσθησαν γραμμαί τοίχ_ων περιβόλων πολυγωνίου η ώς εγ
*
γιστα πολυγωνίου κατασκευής αί έξης:

«Μία γραμμή άρχομένη από του περιφερούς κρηπιδώματος τοΰ κοίλου τοΰ
θεάτρου, παραλληλως δέ καί άρκτικώς τοϋ προμνημονευθέ-ντος σκέλους καί έν
μικρά άπ’αύτου άποστάσει,χωρεΐ πρόάδυσμάς επί μέτρα περίπου 1 5 καί ΰστερον

χανεται. Ποϋ

δέ η γραμμή αυτή έ'στρεφε προς άρκτον ϊνα περικλείση ώς

δει τον χώρον, είναι μεν αχι σαφές φαίνεται πως όμως δτι έγίνετο τοΰτο ό'χι

1 Τά ανωτέρω ξγράφησαν έπίτηδίς οΰτω σαφώς καί Ατενώς. Ήδελήσαμεν νά φανερώσω
*
μ.εν την μέθοοον άνασκαφών, ην ηκολούθησεν ή 'Εταιρία όχι πρώ την παύσην φοράν,αλλά
και έν τη Ατταλοο Χτοα καί εν τώ Διονοσιακφ θεάτρω καί κατά τό Δίπολον καί κατά τον
άγ. Δημήτριον Κατηφόρη, χωρίς ποτέ, καθ’ όσον ήξεύ'ρομεν, νά Ιπικριθή παρά τών έπαϊόντων. 'Όθεν καί δέν φούούμεθα μή εϊς τινας μακράν τών Άβηνών ζώντας δοθή άφόρμη παρϊννοήσεως, ότι δήθεν δμολογοϋμεν παραπτώματα γενόμενα, καί σκέψεως ίπειτα, ότι δικαιΟΟν?
ται αϊτοί έν τώ τόπω τούτω τών άνασκαφών, ώς έν tabula παρά τής 'Εταιρίας rasa, νά έν
*
σχεδιάσωσιν έξ εικασίας ό τι θε’λονσιν.

?*
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πολύ πέρα τ·ης θέσεως, ένθα νοητώς Αγόμενη γραμμή Από τοϋ δυτικοϋ άκρου

της δωρικής στοάς πρός νότον άίθελε συμπέσει μέ την απ’ άνατολών έρχο*
μένην

έκεϊ δέ που καί σώζονται όντως τινές μεγάλοι πολυγώνιοι λίθοι έ'χον-

τες επί βραχύ διευθυνσιν

δέ πρός δυσμάς, χωρίς

πρός άρκτον, μακρότερον

όμως νά άποτεληται έκεϊ βέβαιος έξ αυτών γωνίας σχηματισμός, διότι φαί

νονται ώς μετακεκινημένοι έ'κπαλαι. ’Αλλά ταϋτα λέγω μετά πολλής έπι-

φυλάξεως, προσθέτων άμ.α δύο τινά, πρώτον δτι έκεϊ που πλησιέστατα τοί
χον άσβεστόκτιστον άπ’ άρκτου πρός μεσημβρίαν φερόμενον διελύσαμεν οΰ-

τως όμως, ώστε η διεύθυνσίς του νά διακρίνηται ίκανώς,

καί δεύτερον, δτι

κατά την διάλυσιν ταυτην εΰρομεν στηλην λίθου πεντελησίου εις τρία τε
μάχια τεθραυσμένην καί ώς γόμον έκτισμένην λέγουσαν' Ηόρο(ς) το τ(ε)

μ έ ν ο (υ) ς. Αυτή η γραμμή έκεϊ, έ'νθα εί'πομεν αύτην άρχομένην, έχει τούς
Ανωτέρω αυτής δόμους συγκειμένους έκ λίθων τετραγώνων, ών η έ'ξω επι

φάνεια είναι έξειργασμένη, βεβαίως χάριν κόσμ.ου, κατά τινα ιδιαίτερον τρό
πον' πολλά μικρά έξέχοντα ραβδία κατά διάθεσιν πρός άλληλα

διαγώνιον

πληροϋσι την επιφάνειαν καί παρέχουσιν έ'μφασιν οΐον ψιαθοειδοϋς πλέγμα
τος "η υφάσματος1. Ούτως έξειργασμένοι λίθοι εύρέθησαν καί άπωτέρω της

γραμμής ταύτης πρός δυσμάς σποράδην κατακείμενοι.

«’Άλλη γραμμή νοτίως της ’Ιωνικής στοάς, καθόλου μέν διευθυνομένη πρός
δυσμάς, μετά άποκλίσεως δέ πρός άρκτον, σώζεται επί μέτρα

25 περίπου.

"Αν είναι αΰτη έξακολούθησις τ-ης πρώτης λοξοτέρα η έκτίσθη έξ ύπαρχος
ϊνα άποτελίί τό νότιον τέρμα ΐδίου περιβόλου τών περί την ’Ιωνικήν στοάν
χτισμάτων, Αδυνατώ νά εΐ'πω. ’Εκλείπει δέ και αΰτη πρός δυσμάς άφανώς
άνευ ώρισμένου τέλους η γωνίας. Ειτα μετά διάλειμμα μέτρων τινών έ'ρχε-

τκι ούχί έν δλως άκριβεϊ· καί τό) αύτγ εύθυγράμμί^.
■ «Τρίτη τις γραμμή βραχεία, έκείνη,περΐ ίς εί'πομεν άνωτέρω δτι έ'χετ τόν
δ«ον της κρηνης.
ι «Τετάρτη δέ γραμμή, ητις καί πλέον τών άλλων σαφής καί έκ μεγάλων
πολυγωνίων λίθων καλώς ηρμοσμένων σώζεται, μέ πρόσωπον πρός άνατολάς,

έ'χει την άρχην άπό της πέτρας της Άκροπόλεως ολίγα βήματα δυτικώτειον της δεξαμενής της έχούσης τό πόσιμον ΰδωρ καί διευθυνομένη πρός νότον

επί μέτρα περίπου 17, στρέφει ΰστερον

κατ’ όρθην

γωνίαν πρός δύσιν καί

μετ’ ολίγον ευθύς εκλείπει. Αυτή η γωνία περιβόλου είναι η
; μόνη βεβαίως σωζομένη έκ τών Αρχαίων χρόνων' λέγομεν δε

ι τοΰτο, διότι παρετηρηθη έν τφ γωνιαίω λίθφ η ΐδιάζουσα έκείί νη λάξευσις, ητις

έν πολλαϊς άλλαις Ελληνικών

γωνίαις παρατηρεϊται, έ'χουσα σχήμα τοιόΰτο’

φρουρίων
1

I 1 "Ανω έπί τής Άκροπόλεως εις τών πωρίνων άρχαίων τοίχων τών όπ'σω καί πρός.νό-·
; τον τών Προπυλαίων έχει τήν Ιπιφάνειαν κατά τινα όμοων όχι δέ τόν αϊτόν τρόπον.
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ένταΰθα δε και αρχεται υψουμένον ολίγον τό έδαφος καί φαίνεσαι δΐι η

Τους όλοτελώς έκλίπωσιν έκεϊ, δπου ηδη τ^ς πέτρας η προσανά^ασις γίνεται

Ό2

τοϋ χώρου του ’Ασκληπιείου και

άποτομωτέρα. Φαίνεται δέ, ό'τι δέν ^το η διεύθυνσις της κλίμακος ταύτης

ίεροϋ της Θέμιδος καί πεποιημένη ιδίως δι’

όρθία πρός την νΰν εΐ'σοδον της Άκροπόλεως, άλλ’ ό'τι περιεθεε τόν άνω κύ

γραμμή αΰτη περιβόλου είναι η διάμεσος
τοϋ πρός δυσμάς ποτέ κειμένου

εκείνο τό ίεοόν, τοϋ οποίου όμως ούδέν ί'χνος έφάνη σωζόμ,ενον, εί καί ίκα-

κλον τοϋ ωδείου μέχρι τοϋ κατακορύφου σημείου

νως έχώρησε πρός δυσμάς η σκάφη καί έγύμνωσε πάνυ σαφώς τό άρχαϊον

δύσιν τόσον δσον έχρειάζετο, ΐνα μετ’ εύμαρείας γένη η καμπή πρός την Ά-

φυσικόν έ'δαφος, τό όποιον καί εδώ είναι, πλην μκαράς άνωφερείας, σχεδόν,

κρόπολιν

καί ύστερον έχώρει πρός

Ποιων δέ χρόνων είναι αυτή η έξωθεν τοϋ ωδείου'κλίμαξ ; Εις

επίπεδον καί εχει ικανήν εύρυχωρίαν, διότι η πέτρα της Άκροπόλεως έντεϋ-

πολλούς φαίνεται σύγχρονος

θεν υποχωρεί πολύ οπισω. — Πρός νότον καί δυσμάς τοϋ χώρου τούτου διε-

τοϋ έν τοΐς άνωτέρω μέρεσι σωζομένου κρηπιδώματος αύτης, δπερ σύγκειται

κρίθησαν έ'τι δύο γραμμαί διακεκομμένα!, έ'χουσαι καθόλου διεύθυνσιν πρός

έκ μικρών δι’ άμμοκονίας στερρώς Ενωμένων λίθων, όπως καί ό γόμ,ος ό έσω

δυσμάς, η πεμ,πτη και έκτη, έβδομη δε τις εφάνη από νότου διευθυνομ.ένη

τών παχέων πωρίνων τοίχων αύτοϋ τοϋ ωδείου" άλλ’ ύπάρχουσι καί τινα

πρός άρκτον μέχρι τινός, ΐνα άποτερματίση που περίβολόν τινα,— ’Ήδη δ’

τά έναντιουμενα πρός ταύτην την εκδοχήν, τά όποια παραλείπω νϋν ν’ ά-

έκεϊ τό έ'δαφος άρχέται ύψούμενον έπαισθητώς χωρίς νά είναι κυρίως είπεΐν

ναφέρω καί έξετάσω, σπεύδων πρός τό τέλος τοϋ περί ταύτης της άνασκα-

πετρώδες. Κατωτέρω δέ πρός νότον και δυσμάς γίνεται πολύ ανώμαλον, έχον

φης λόγου, άφοΰ ηδη καί μακρότερα της έξ άρχης προθέσεώς μου είπα 2.

πολλούς λάκκους έσκαμμένους έν τη κιμωλία, πρός διαφόρους χρήσεις τών

παλαιών η τών μεσαιωνικών κατοίκων, ημΐν αγνώστους. Παραλείπω δέ τά

τη αύτοϋ κατασκευή,

εικάζεται δέ τοΰτο έκ

Καθ’ ά ηκούσατε πλην τών τοϋ ’Ασκληπιείου έρειπίων, έφ’ δσον έπροχώρησαν τά έργα της Εταιρίας κατά τούς οκτώ μήνας, ούδέν τών άλλων ιε

ό'τι καί πίθους κεραμέους καί κτιστούς εύοομεν εις διάφορα μέρη καί δεξα

ρών τών ζητούμενων ύπεφάνη. Ή καταστροφή κατά τούς τόπους τούτους

μενήν μιαν μεγιστην

κενήν καί τινας ύδάτων αγωγούς κεραμέους, έρειπιω-ι

τούτους ύπηρξε μεγάλη, καί ούδέ αναθήματα η έπιγραφαί, δυνάμεναι νά

μένους τό πλεϊστον καί ξηρούς. Τό δε περιεργότερον ί'σως τών ρητέων είναι,

άναχθώσι μετά τίνος πιθανότητος εις την λατρείαν της πλησιέστατα τώ

ό'τι εύρέθη εις τά κατωφερή ταΰτα νοτιώτερα μέρη καί ού μακράν τών πα

Άσκληπιώ λατρευομένης ποτέ Θέμιδος, εύρέθησαν. Δύο τρεις δέ περιστεραί

λαιών θεμελίων, τών εσωθεν τών καμ.αοών, κοίλωμά τι έν τώ φυσικώ έδάφει στρογγυλόν καί εν αύτώ άγγεΐον πηλινον εις πολλά τεμάχια, τεθραυσμέ-

νον, κατασκευές δε, άν δέν άπατωμεθα, λίαν
οστά ανθρώπου

άρχαϊκης,

περιέχον έντος

ολίγα καί πάνυ σαθρά. Εύρέθησαν μέν καθ’ δλον τοΰτο τό

(ή υ.ία άνάγλυπτος, αί άλλαι αύτοτελεϊς) εύρεθεΐσαι έκ μακρών διαλειμμά
των καί εις διαφόρους θέσεις μακράν άπ’ άλληλων άπεχούσας,

δέν ηξεύρω

κατά πόσον δύνανται νά σχετισθώσι πρός τό της ’Αφροδίτης ιερόν,
ραιτέρω τοϋ της Θέμιδος. Μία δέ στηλη έ'χουσα γλυφήν

τό πε

τοϋ Θησέως

κα

διάστημα σποράδην καί άλλοι νεκροί τεθαμμένοι, άλλά εις υψηλότερα όπα-

ψήφισμα εις τιμήν άνδρός Τροιζηνίου πολιτογραφηθέντος έν Άθηναις καί γε-

σοϋν εδάφη, εν μ.ερει δε καί εις κτιστούς, προφανώς ύστερωτέρων ήτοι χρι

νομένου ίερέως, τοϋ Ιππολύτου ί'σως, εύκόλως μέν σχετίζεται εί'τε πρός τό

στιανικών χρόνων τάφους. Αύτη δέ η ταφή η έν χαμηλοτάτφ τόπω και έν

ρηθέν της’Αφροδίτης ιερόν, είτε πρός τό πρό αύτοϋ κείμενόν ποτέ 'Ιππολύ

άγγείω άρχαϊκώ έφάνη ημΐν πολύ άξιοσημείωτον πράγμα.

του μνήμα, εύρέθη δέ ό'μως ό'χι έν τφ τόπω, ό'που ηθέλομεν, άλλά πλησίον

«Περαιτέρω δε ε'τι χωρησαντες πρός δυσμάς καί δη εις τάκατώτερα μέρη^

εις τό Διονυσιακόν θέατρον 3. Ό άσκαπτος δέ είσέτι πρός δυσμάς τόπος ού'τε

όχι δέ εις τά άνώτερα, έφθάσαμεν τό ανατολικόν άκρον τοϋ ωδείου τοϋ Ή
*

πολύς είναι καί άνωφερέστερος ών δέν παρέχει ελπίδας εύρέσεως ογκωδών

ρωδου καί ει'δομεν, οτι απο μ.ιάς τών έν τώ άνατολικώ

όπωσοϋν κτισμάτων 4.

αύτοϋ πτερώμ.ατι

ανοικτής καμάρας, (εις ή'ν ποτέ ανέβαιναν, ώς πιθανολογείται, οί άνθρωποι,

κάτωθεν έκ τών παρά την πάροδον δωματίων διά διπλής κλίμακος) άρχε-

ται κλίμαξ τις μαρμάρινη πλατεία, άνάγουσα πρός τά άνω, έξωθεν τοϋ πα-

,χέως πωρίνου τοίχου τοϋ ωδείου, ήτοι περιθέουσα αυτόν, ού έφάνησαν καί
γενναϊαι αντηρίδες τέσσαρες. Αύ'τη η κλίμαξ μετά τρεις βαθμίδας έκλείπει,.
την διαδέχεται δέ στενή τις καί άθλια, έκ παντοίων λίθων συνεστηκυΐα,

προφανώς μεταγενέστερα, ώς καί τό παρ’ αυτήν δεξιόθεν παράξενον κτίσμος

άγνώστου χρησεως' έκλείπει ύ'στερον καί αύ'τη καί φαίνονται τινες έν τ-η κι
μωλία κοΐται κεναί τών πρίν ποτέ ούσών εύρειών βαθμιδών, έως ου πάλιν

αύται αναφαίνονται τρεις τέσσαρες έν πάση τ·ρ αύτών εύρύτητι, ΐνα επί τέ
*

Άλλά

καί ούτως η 'Εταιρία δύναται νά συγχαρη

1 Ταυτα έγράφησαν ουτω άφοΰ μετά τον ’Ιανουάριον έξητάσθησαν δι’ άνασκαφής πλειότερον τά ΰπερθεν και κατακορύφως του ψδείου μίρη.
2 "Εν τι άς προστεθή άκόμην ό'τι και πολύς όγκος χωμάτων άπό τοΰ δυτικωτάτου καί
άνωτάτω μέρους του κοίλου του Διονυσιακού Θεάτρου άπεκομίσθη κατά ταύτην την άνασζαφήν και δ ,έκεΐ ποτέ οχυρωματικός μέχρις άνω τοίχος διελύθη, Γνα εξαχθώσιν τά ύπ’
αύτδν Ιντετειχισμένα πώρινα έδώλια του Θεάτρου. Εδρομεν δε πλείονα αδτοΰ άρχαϊα ή όσα
ήλ.πίζομεν· Όλίγιστα δέ σχετικώς εΰρομεν εις τά χώματα τά οποία κατεβιβάσαμεν άπό του
υπερθεν του θεάτρου τόπου και πρός άνατολάς τών δύο ορθών στηλών μέχρι τής νοτιανατολικής του Κιμωνείου τοίχου γωνίας.
3 ’Ίδε τά περί τής στήλης ταύτης έν ’Αθηναίου τόμ. ε' σελ. 522 κ. έξ.
4 Περίεργον είναι και τόοε, οτι ή πε'τρα τής Άκροπόλεως κατά τούτο τό νότιον μίρος έφ’
ροον ήδη έγυμνώθη τών χωμάτων (καμέγυμνώθη κατά το πλεϊστον)’ δέν παρουσιάζει ού-
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έαυτγί ό'τι εύτυχεστάτήν καί καρποφορωτάτην έ.ποίησεν.έν τοϊς τόποις τού-

τοις άνασκαφήν. Τά δαπανηθέντα χρήματα, δραχμαι 48ι859, είναι ούδέν
Απέναντι των πολυπληθέστατων καί πολυτίμων κινητών αρχαίων οσα εύ'ρομεν καί απέναντι τής Αναδείξεως

τής Αρχικής

φυσιογνωμίας των τής Ά-

κροπόλεως πετρών καί των ύπ’ αύτάς έκτεταμένων έν έπιπέδω κτισμάτων.

Έζεϊ δπου οί προ ημών τοπογράφοι έφαντάζοντο (και τό έγραψαν) πετρώδεις
έςοχάς μετά ιχνών διαφόρων ναΐσκων, άνεφάνη έξαισία ευρυχωρία, κεζάλυμ.-

μένη υπό έπιμηκεστάτων οικοδομών, αΐτινες έξέχουσι τοΰ εδάφους δχι μετρίως, δρώμεναι δέ Αφ’ ύψηλοΰ, Από του δυτιζοΰ δηλ. άκρου τοΰ Θεάτρου,

φαίνονται κάτω ώς πόλεως όλης τμ.ήμα νέον,

παραδόξως διασωθέν έκ της

Αρχαιότητος’ ζωή τέλος όχι άχαρις διά τό άναβλύζον εκεί ύδωρ ύπάρχει καί

θά ύπάρξτ), δπου πρώην έρημία νεκρά, ξηροί δέ καί Ατερπεΐς

χώματος καί

λίθων βουνοί ζατεπλάκοναν την ψυχήν τοΰ σπανίου διαβάτου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ■ \
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έν Μυκήναις ανευρεθεισών Αρχαιοτήτων. Έζτεθήσονται δέ έν ■ τ^ μεγάλη αι
θούση τοΰ νέου Πολυτεχνείου μετά καί τών έπ’ εσχάτων κατά τάς Ανασκαφάς τοΰ Σπάτα εύρεθεισών. Λίαν δέ προσεχώς θά όρισθώσιν αί ήμέραι καί
ώραι καθ’ Ας θά δύναταί τις νά έπισκέπτηται αύτάς.

— Κατά τάς ημέρας ταύτας άρχονται έν Όλυμπίςρ
ύπό τής Γερμανικές κυβερνήσεως έπιχειρηθεΐσαι

τρίτον ήδη έ'τος αί

άνασκαφαί. Καί παρά μέν

της Γερμανίας έστάλησάν πλην τοΰ διδάκτορος Βάϊλ πρός έφορείαν τών ά-

νασκαφών, ό διδάκτωρ Γεώργιος
*

Treu ύφηγητης τής Αρχαιολογίας έν τώ

Πανεπιστημίφ τοΰ Βερολίνου καί ύποδιευθυντής τοΰ Αρχαιολογικού τμήμα
τος τοΰ αυτόθι μουσείου, πρός δέ οι Αρχιτέκτονες Γουλιέλμος Dorpfeld

καί

'Ριχάρδος Bohn.
— Πρό τινων μόλις ημερών γενομένης σζαφής πρός διόρθωσιν υπονόμου έν
τή όδω’ζήοίσεε/δου (άρ. 6) Ακριβώς πρό τοΰ καταστήματος του ήμετέρου Συλ

«Άδυνατοΰντ.ες δέ νά διαλάβωμεν νυν περί τής πολλής σημασίας: τών
εύρεθέντων κινητών Αρχαίων 1 άναγινώσζομεν ωδε κατάλογον αύτών περι
ληπτικόν».

λόγου ανευρέθησαν λείψανα αρχαίων τειχών εις βάθος δύο περίπου μέτρων.
Κτιζόμενης δ’ άλλοτε τής οικίας έν γ τό τοΰ Συλλόγου κατάστημα, εϊχον
ανευρεθή λείψανα πολλά, τών τειχών τοΰ περιβόλου τής πόλεως, δςτις έφαί-

Παοαλείπομεν τον κατάλογον περιλαμβάνοντά τά εύρεθέντα από της 1 9
Απριλίου 1876 μέχρι μ.όνον τοΰ Ιανουάριου 1877, διότι μέλλομεν νά κατα-

χωρίσωμεν έν τώ προσεχεϊ τεύχει πλήρη τον κατάλογον τών μέχρι σήμερον
εύρεθέντων.

νετο διευθυνόμενος πρός την οδόν Σο^οχΛίϋυς ενΰχ πρό τίνος ανευρέθησαν
λείψανα τειχών καί πύλης, κτιζομένης τής οικίας Πετράκη (ί'δε σελ. 475).
— Έν τη επί της λεωφόρου Πανεπιστημίου καί τής όδοΰ Λυκαβηττού

κτιζομένης οικίας τοΰ κ. Μιχαήλ Μελά Ανευρέθη κατά την σκαφην των θε
μελίων ώσεί εκατοστός τάφων, τών μέν πλείστων κενών, τών δέ λοιπών πε-

ριεχόντων αγγεία Ανάξια λόγου. Πλην δέ τούτων Ανευρέθησαν καί λείψανά

τιναέγγλύφων μαρμάρων καί στήλη έπιτυμ.βία ρυθμόν έχουσα ηρώου καί φέΑί άνασκαφαί υπό την Άζρόπολιν έξαζολουθήσασαι και τον ληξανταμηνζ

προηγαγον σπουδαίας ανακαλύψεις. Μνημονεύομεν δ’ έκ τούτων σήμερον μό
νον την έκσκαφην ολοκλήρου της Εύμενείου στοάς της ένούσης τό Οέατρον

του Διονύσου καί τό επί 'Ρηγίλλη Ώδεΐον, ής την ΰπαρξιν μνημονεύει
τών Αρχαίων ό Βιτρούβιος,

καί κεφαλής

ητις φαίνεται ό'τι παριστίρ τον Σωκράτη.

μόνος

μαρμάρινης καλώς διατηρούμενης,

Περί πάντων

τούτων θά δημο-

σιεύσωμεν μαζροτέρας έκθέσεις προσεχώς.

—Έπερατώθη ήδη η κατασκευή τών Αναγκαίων Θηκών προς ένΘεσιν τών

δόνα σηκόν λαξευτόν 3ι’ αναθήματα ή ε.τ'.γοαφήν τινα ή άλλο τι τοιοϋτο, όποια έχει ή
προς άρκτον δρώσα πλευρά όχι ολίγα. Μόνον κοιλώματά τινα μικρά στρογγυλά ή τετρά
γωνα φαίνονται που ξδώ κ’ εκεί, πεποίημόνα πιθανώς δι’ έ'νθεσιν δοκών τών προς τη πέτρα
ποτό όντων χτισμάτων. ’Ονόματα δέ τινα κύρια ανθρώπων τών Βυζαντινών χρόνων, όποια
είναι λελαξευμένα ε’ς τάς άνωμάλως Ιξεχούσα; πέτρας τάς κατά τήν ανατολικήν έξοδον τοΰ
Διονυσιακού θεάτρου, αύτά καί πρό τριακονταετίας όλης, ώς καλώς γινώσκω, ήδη ήσαν γνω
στά εις τους περιέργους τών ’Αθηνών κατοίκους. "Ιδε μνείαν αύτών παρά’Αθ. 'Ρουσοπούλου ?ν Έφημ. Άρχαιολ. ’Αθηνών τής 6' περιόδου, τοΰ ϊτους 1862, σελ. 294.
1 ‘Η πεποίθήσις ημών είναι ότι τά εύρεθέντα μάλιστα αί έπιγραφαι θέλουσιν έν πολλοϊς
Ανακαίνιση τήν όλην ’Αττικήν 'Αρχαιολογίαν.

ρρυσα επιγραφήν

*
ΟΝΑΤΩΡΙΔΑ
ΒΟΙΩΤΙΟ€

Κοσμεί δ’ αυτήν ανάγλυ-

φον παριστάν έφηβον φέροντα χιτώνα ποδήρη καί την μέν άριστεράν χεΐρα
έχοντα κεκαλυμμένην, προφαίνοντα δέ την δεξιάν, δι’ής κρατεί ό'λπήν(;) ήτοι
την έν παλαίστραις χρήσιμον φιαλίδα την έλαίου πληρη. Προσσαίνει δέ αυ

τόν πρός τά δεξιά κυνάριον, κατά παράστασιν ούκ Ασυνήθη έπί στηλών επι

τύμβιων. Ή έργασία τοΰ Αναγλύφου

εΐνε άτεχνος

’ή μάλλον έγένετο

έν

σπουδή’ τοΰτο δέ μάλλον πρός τά κάτω. Ή δέ κεφαλή εΐνε ίζανώς καλή.
Σπουδαΐον δέ καθίσταται τό άλλως zotvov τοΰτο έ'ργον της Αρχαίας τέχνης

διά την διάσωσιν ζυανοΰ χρώματος

δι’ οδ ήτο βεβαμμένον ολον τό έδαφος,

έφ’ ου ήτο έκτύπως έπιγεγλυμμένος ό έφηβος. Καί έπί τοΰ ζυμίατίου δέ ζαί

τοΰ τυμπάνου τοΰ έπιστέφοντος τό ήρφον σώζονται ί'χνη βαφής έναλλάξ έρυθρας ζαί κυανής.
— Κατ’ Αύγουστον μήνα σζαφής γινομένης έν Πειραιεΐ έν τινι olziijs τοΰ

κ. Μελετοπούλου μεταξύ τοΰ Τελωνείου

ζαί τοΰ άγιου Σπυρίδωνος, ζατά

την θέσιν τοΰ Αρχαίου Εμπορίου, εύρέθη στηλη

λίθου πεντελησιου περιέ-

χουσα ψήφισμα λόγου άξιον έπι άρχοντος Θεμιστοκλέους. Διά τούτου δ’ η
βουλή στέφανοί τούς παϊδας Λεύκωνος, τοΰ άρχοντος τοΰ Κιμμερίου Βοσπό-
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ρου, Σπάρτακον, ΠαιρΙσάδην καί Άπολλώνιον. 'Υπέρ δέ τό ψήφισμα εΐνε γε
γλυμμένοι έν έκτυπω τρεις άνδρες, ών τά πρόσωπα άποκέκρουσμένα, οΐ μέν;

δυο καθήμενοι, ό δέ τρίτος ίστάμενος. Εΐνε δ’ουτοι ή οί τρεις παϊδες του

Λεύκωνος οι έν άρχή του ψηφίσματος άναγεγραμμένοι, ή μάλλον κατά την
τοΰ κ. Καυμανούδη εικασίαν ό Σάτυρος και Λεύκων, δήλα δη ό πατήρ καί
ό πάππος των άναγεγραμμένων, μνημονευόμενοι και έν τη δε τη στήλν), ό δ’

ίστάμενος εΐνε ό δήμος τών ’Αθηναίων δεξιούμενος τούς εΰκους αντω άρχοντας

τοΰ Βοσπόρου. Εΐνε δ’ έκ τε τοϋ Δημοσθένους και έξ άλ'λων ψηφισμάτων γνω
στός ό οίκος ουτος διά την έπ’ αιώνας όλους, προς τούς Αθηναίους εύ'νοιαν
αότοΐί,μάλιστα έκδηλουμένην διά της άνευ τελών έξαγωγής τοϋ σίτου έκ τών

μετά τόν Πόντον λιμένων, τοΰθ’ δπερ σπουδαιότατον διά πόλιν, ή'τι'ς πάείστω
T&r πάντων άκθρώπο»" επείσακτα σίτα εχρητο κατά Δημοσθενην. Τό περί
ού ό λόγος ψήφισμα έδημοσίευσε μετ’ άξιων λόγου σημειώσεων ό δεινός στηλοκόπας καθηγητής κ. Κουμανούδης έν τώ τελευταίφ τεύχει τοϋ ’Αθηναίου.

— ’Εν τη ’Ώρα τής 24 Σεπτεμβρίου δ έν Κερκύργ καθηγητής κ.’Ιωάννης
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Συνδυάζων δέ ό κ.

'Ρωμανός

τήν παρά τήν κλιτύν τοΰ γηλόφου Κα-

Ίακαλου εΰρεσιν ταύτης τής στηλης πρός τήν εΰρεσιν καί άλλων άλλοσε τά

φων έν τή γειτονία μέχρι τοϋ λιμένος τοΰ Άλκίνου, έκφέρει τήν εικασίαν ό'τι
«τών άρχαίων Κερκυοαίων ή νεκρόπολις άρχομένη άπό τοΰ λιμένος τοΰ ’Αλκί

νοο, παρ’ ώ άνευρέθη τό Μενεκράτειον σήμα, τό τοΰ Άονιάδα, ή στήλη τοΰ

Βενάοους (σελ. 65) καί άλλων έπισήμων προσώπων οί τάφοι, καί εκτεινόμενη

παρά τήν θάλασσαν κατά τούς εγγύς λόφους, διήκε μέχρι τοΰ ετέρου τής πό-

λεως λιμένος τοΰ Ύ-Ιαϊκου, καί ακριβώς μέχρι τοΰ νϋν λοφίσκου ΚαταχαΛουί).

— Έν τώ τελευταίω φυλλαδίω τοΰ σπουδαίου νομισματικού

περιοδικού

τών Παοισίων Melanges de Numismatique, δημοσιεύεται μελέτη τοΰ ήμ.ετέρου κ. Π. Λάμπρου περί τών νομισμάτων τών μεγάλων μαγίστρων τής'Ρό

δου τοϋ τάγματος τοΰ αγίου Ίωάννου

τής 'Ιερουσαλήμ.

Διά

τής μελέτης

ταύτης έκδίδονται τό πρώτον εις φώς 89 άνέκδοτα νομίσματα τών ιπποτών
τούτων, άπαντα κεχαραγμένα έν επτά πίναξι. Μέγας πλούτος διά τών νο
μισμάτων τούτων

προστίθεται εις τήν νομισματολογίαν τοΰ τάγματος τοΰ

'Ρωμανός δημοσιεύει έπιγραφήν γεγλυμ.μένην έπί στήλης επιτύμβιου εύρεθείσης έν τή νήσω έκείνή κατά τήν μεσημβρινήν ό'χθην τής έσχατιάς τής λί

μνης Χαλικιοπούλου, τοΰ αρχαίου δήλα δή 'Υλλαϊκοΰ λιμένος,άνασκαπτομένου άγροϋ ανήκοντας τώ κ. Νικηφόρο) Κονοφάω. Ή στήϋ.η αΰτη έχει σχήμα

ήρφου, έχει δ’ έπί τής βάσεως δύο παρασπάδας ή κιονίσκους, έπιστΰλιον ενε
πίγραφου, γεΐσον και άετωμάτιον, κενόν δέ τό μεταξύ τών δύο πάραστάδων^
περιεχόμενον διάστημα, έ'νθα συνήθως έκειτο άνάγλυπτος παράστασις. Τής

άγιου Ίωάννου.
— Έν τφ αύτω φυλλαδίω ό κ. Π. Λάμπρος

δημοσιεύει άνέκδοτον καί

μοναδικόν μέχρι τής σήμερον νόμισμα τοΰ Δαμαλά κοπέν ύπό τοϋ κυρίου τής

Χίου Μαρτίνου Ζαχαρία, Γίνα κυκλοφορή εις τάς έν Πελοπόννησό κτήσεις του.
Τοΰτο δέ διότι ή Ζακελίνη, τελευταία βαρωνίς τής οικογένειας τών Δελαρός

κυρίων τής Βελιγοστής και τοΰ Δαμαλα, ένυμφεύθη τόν Μαρτίνον Ζαχαρίαν

καί μετεβίβασεν άύτω πάντα τά έπί τής μωραϊτικής βαρονίας δικαιώ-

στηλης τό δεξιόν μέρος έπαθε μεγάλην άποτριβήν. Τής δ’ αριστερές παρα-

στάδος, τής άκεραίας περισωθείσης, τό έπιστΰλιον κοσμείται δ>’ άναγλύπτου
ταινίας, έφ’ ής άναγινώσκονται τά γράμματα Φ’Λ'£Τ . . . έ'χοντα μέγεθος,

διπλάσιον τών έπί τή βάσει γραμμάτων. Τό δ'λον ύψος τής στήλης εΐνε 0,87
τό πλάτος 0,42 και τό πάχος 0,16. Σχήμα τών έπί τής βάσεως γραμμά

των τό τών μακεδονικών χρόνων, τοϋ Ο δντος σταθερώς μικρότερου τών λοι
πών γραμμάτων. 'Η επιγραφή γεγραμμένη έν μέτρφ ήρφελεγειακφ καί έν
δωρική διαλέκτω έ'χει ωδε, τοϋ καθηγητοΰ κ, 'Ρωμανού συμπληρώσαντος
έπιτυχώς τάποτετριμμένα"

Φιλίστ(ιον χαΐρε).
Δοιαί μέν δεκάδες σε τελειοτόκων ενιαυτών

ήδη καί τριτάτου κύκλος έπεΐχεν έτευς.

μισγομέναν φθιμένοισι, Φιλίστιον, άνίκα π[ένθος],
ματρ'ι πολυθρήνω κάλλιπες Άρπαλία,
δώμα δ’ Άριστάνδροιο λελονχότος άκριτον αΐ[σαν]

και τέκνα κρυερή θήκας έν όρφανίγ.
Άγήνος κλυτόν αΐμά σε δ’ ύστατον ύπνον έλό[ντος]

πικρός ό'δε ζοφερή τύμβος έδε[κτο κόνει].

ματά της.
— Έκ Πετρουπόλεως γοάφουσιν εις τήν Μεταρρύθριισιν Κωνσταντινου
πόλεως ότι έν τή νήσω Ζηλανδίη έν μικρή τινι κωμοπόλει Σταριγεδίγνη
κειμένη έν μέσω βάλτων, έγένετο κατ’ αύτάς πλείστου λόγου άξια άρχαιο-

λογική άνακάλυψις. Άνασκαπτομένου γεωλόφου τινάς εύρέθη έννέα πόδας

ύπό τήν έπιφάνειαν τής γής τάφος έ'χων δεκαεννέα ποδών μήκος καί περιέχων σκελετόν γυναικός έχούσης τό πρόσωπον έστραμμένον πρός άνατολάς.
Παρ’ αύτή δ’ εύρέθησαν άγγεϊα έν οΐς καί περιεργότατον κύπελλον ύάλινον

κυανοΰν, φέρον έπικεκολλημένα τεμάχια άργύρου, έφ’ ών άναγινώσκεται έλ-

ληνικοϊς γράμμασι γεγραμένη ή λέξις ΥΓΕ1Α1ΝΕ. Έπί τής κεφαλής τοΰ
σκελετού εύρέθη ψέλλιον έκ χρυσών νομισμάτων τής έποχής τοΰ αύτοκράτο-

ρος Πρόβου (276 μ. X.), έπί δέ τοΰ λαιμοΰ χρυσοΰν περιδέραιου, καί έπί του

δεξιού» ωμού καρφίς πρός στήριξιν, φαίνεται, τών ενδυμάτων. Πλήν δέ τούτων

εύρέθησαν πλησίον τής γυναικός σκελετοί ζώων καί άνθρώπων, ως φαίνεται,
δούλων ένταφιασθέντων μετά τής κυρίας των. Σημειωτέον δ’ οτι τό πρώτον

ήδη άνευρίσκεται άρχαιότης πρός βορράν τής Σκανδιναυίας φέρουσα έπιγρα
φήν ελληνικήν.

»
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Τ$ ί 8 λήγοντος μηνδς Σεπτεμβρίου, ήμερα Κυριακή έπανελήφθησαν αί έρ-

Κ,

ΧΡΟΝΙΚΑ

■ .·

EKHAIAEXSIS. — 'H άνέγερσις σχολείων εις χωρία πενιχρά, καί άπέγοντα

γασίαι τοϋ Συλλόγου.

των μεγάλων διανοητικών κέντρων, εινε εύεργέτημα, ό'περ δέν

Ό Σύλλογος μετά την άνάγνωσιν τής διαμειφθείσης κατά τδ θέρος άλ-

έκ τής διαδόσεως των γραμμάτων.

χου Κωνσταντίνου Κανάρη έπί τοϋ νεκρού τοΰ οποίου ή ’Εφορεία εΐχεν ενα
ποθέτει στέφανον δάφνης μετά κυανόλευκων ταινιών και τής επιγραφής Κων

σταντίνα Κανάρη ό ΦιΛοΛογιχός ΣνΛΛογος Παρνασσός.

βασμού προς την μνήμην τοϋ ενδόξου άνδρός

σαρες φιλόμουσοι Χΐοι, οί αδελφοί Βοΰροι,

τω παρόντι τεύχει ό ύπδ τοϋ καθηγητοΰ καί άντιπρυτάνεως κ. ’Εμμανουήλ

<1

Τδ Πανεπιστήμιον τοΰ Βαταυικοΰ Λουγδοόνου άπέστειλε προς τον Σύλλο

Κάτω Χωρών τδ έπΐ τή τριακοσιετηρίδι άπδ τής'συστάσεως αύτοϋ κοπέν με-

’Μ,
Άί
•®

δέ τοΰτο άπέστειλεν αυτός δ λόγιος καθηγητής πρός τδ

προεδρείο? μετά

γραμματίου, έν ω λέγει δτι «χάριτας πολλάς ομολογεί διά τήν μεγάλην

ψεως

διά τήν βαθείαν αύτοϋ ιατρικήν παιδείαν, έδωρήσαντο δύο μεγάλα
εκεί κείμενα, επί τφ δρφ δπως οΐκοδομηθή

'Η έν Παρισίοις έκδιδομένη Revue Archeologique μετά πολλής τής εύμε-

τσϋ εισοδήματος έκπαιδεύωνται δωρεάν έν αύτω οί παΐδες

Έν έπιφυλλίδι τής έν Νεαπόλει έκδιδομένης ιταλικής έφημερίδος Εοο έδημοσιεύθη εις συνεχή φύλλα μακρά περί τοΰ Συλλόγου μελέτη καί ή ιστορία

αύτοϋ ύπδ τοΰ καθηγητοΰ κ. Α. Φραβασίλη, μέλους τακτικού τοΰ Συλλόγου.

βιβλίων έκ τόμων τεσσαράκοντα άπέστειλεν εις

τήν βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου ό 'έν Λονδίνο) επιτετραμμένος τά τής Ελλά
δος κ. Ίω. Γεννάδιος, μέλος άντεπιστέλλον. 'Ωσαύτως δέ ίκανδν άριθμδν άν-

τιτύπων των ύπ’ αύτοϋ δημοσιευθέντων βιβλίων προς τήν έν Άθήναις σχο
λήν των απόρων παίδων ό έν Κέρκυρα ελλόγιμος ίερεύς κ. ’Αρσένιος ΙΙανδής,

εις τήν μισθοδοσίαν τοϋ διδασκάλου, οί τρεις άδελφοι (διότι έ'κτοτε ό θάνα

I
Λ

τος ήλάττωσεν αυτούς) συνεπλήρωσαν τήν δωρεάν, άποφασίσαντες νά καταβάλλωσιν ένιαυσίως, έπί τρία έ’τη, τριάκοντα όθωμανικάς λίρας' γίνεται δ’ύπ’
«ύτών σκέψις περί προσθήκης καί μαθημάτων ελληνικών, τούλάχιστον μιΧς
τδ άροτρον τής παιδείας εις χώρας διανοητικώς χέρσους.
* *
¥
ΤΕΧΝΑΙ

και ΕΠΙ3ΤΗΜΑΙ. — Ό άνδριάς τοΰ Βύρωνος δ'στις ώς άλλοτδ

έγράψαμεν θά άνεγερθή έν Λονδίνω έν συνοικία ΠεχαδίΛΛυ, μετά τδν γενόμενον διεθνή διαγωνισμόν Θά έκτελεσθή ύπδ νεαροΰ γλύπτου τοΰ 'Ριχάρδου

Βέλτ. Παριστ^ τδν ποιητήν καθήμενον έπί βράχου, έρείδοντα τήν κεφαλήν
έπί τής δεξιάς χειρδς καί έ'χοντα

τήν άριστεράν

έπί τοΰ γόνατος έφ’ ου

κεΐται βιβλίον άνεωγμένον. Πλησίον κάθηται προσβλέπων τδν Βύρωνα ό προσ
φιλής αύτοϋ κύων Boatswain πρδς ον μεγίστην ήσθάνετο αγάπην καί εις ον
Θανόντα άνήγειρε μνημείον

έπιγράψας τάδε' ‘Ο Λίθος ούτος χαΐύπτει τά

Λείψανα-φίΛου' ενα μόνον εγνώρισαχαι ούτος χεΐται ενταύθα. ‘Ως γνωστόν

μέλος επίτιμον.
Άπελθόντος εις Παρισίους τοΰ α' ειδικού γραμματέως κ. Κ. Γ. £ένου έξελ,έχθη ό κ. ’Αναστάσιος Σουλτάνης καϊ κατά τδ λήξαν ήδη έτος τοιοϋτος. Εις

ό κ. ’Αλέξανδρος,

Τομπάζης. Κοσμήτωρ και γραμματεύς τής έν Άθήναις Σχολής των απόρων
παίδωνέξελέχθη ό κ. Εμμανουήλ Δραγοόμης.

των χωρικών.

Τδ κτίριον έπερατώθη πρό τινων μηνών ευπρεπές, διαιρούμενον εις τμήμα άρ-

νείας αναλύει τά περιεχόμενα έκάστου έκδιδομένου τεύχουςτίΰ Παρνασσού.

τήν κενήν δέ θέσιν τοΰ β' ειδικού γραμματέως έξελέχθη

Σχολεϊον και έκ

τάξεως. Ούτω κατά τήν ’Ανατολήν προάγεται διηνεκώς ύπδ των ήμετέρων

τέρψιν ήν προξενεί ή άνάγνωσις αύτοϋ».

’Αξίαν λόγου συλλογήν

ό ’Ιωάννης Βοϋρος, κα

ρένων καί τμήμα θηλέων.’Αλλ’έπειδή ό'μως τά εισοδήματα δέν έπήρκουν καί

Έν τω σπουδαιοτάτω κριτικώ περιοδικφ της Λειψίας Litterarisches Cen-

22 Σεπτεμβρίου ευμενή υπέρ τοΰ περιοδικοϋ τοΰ Συλλόγου κρίσιν. Τό τεύχος

ών ό εις,

τέστησε τδ όνομ.α γνωστόν καί έν τή έπιστήμγ, άπολαυων γενικής ύπολή-

κτήματα

τάλλιον μετά φιλοφρονεστάτης επιστολής.

tralblatt, ο έν Άμβούργφ καθηγητής Γουλλιέλμος Βάγνερ έδημοσίευσε τ?)

τό χωρίον

τά μέσα πρδς διατήρησιν Σχολής καί διδασκάλου. Σπευσαντες άρωγοΐ τέσ-

άπεφασίσθη νά δημοσιευθή έν

γον, μεθ’ου διατελεϊ εις σχέσεις, διά τοΰ έν Πειραιεΐ γενικού προξενείου των

άγνωστον έϊνε

στοιχειώδους παιδείας και μένόντες αγράμματοι, διότι ή κοινότης δέν είχε

Εις δείγμα δέ σε

Κοκκίνου εκφωνηθείς λόγος αναθεωρηθείς ύπ’ αύτοϋ. .

Μικρόν και

Λεεβάόια τής Χίου' άλλ’ ύπήρχον εκεί ευφυείς έλληνόπαιδες διψώντες τής

t

ί

νά

παρέρχωνται απαρατήρητου οί άπεκδεχόμενοι τήν άνάστασιν τοΰ ελληνισμού

ληλογραφίας έψηφίσατο συλλυπητήρια προς την χήραν του αειμνήστου ναυάρ

|

πρέπει

ό άνδριάς θά άνεγερθή έξ ελληνικού πεντελησίου

μαρμάρου, ό’περ έδωρή-

σατο ή Ελληνική κυβέρνησις.
- .— Άπεβίωσεν έν Παρισίοις έν ήλικίιγ 67 έτών δ διάσημος Γάλλος άστρο-

νόμος Λεβερριέ διευθυντής τοΰ αστεροσκοπείου τών Παρισίων. Συνέγραψε τδν
πίνακα τών ούρανίων κινήσεων καί τούς πίνακας δι’ ών υπολογίζονται αί
καθ’ έκάστην έπισυμβαίνουσαι μεταβολαί τών ούρανίων σωμάτων, ών τήν
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φωτογράφησιν αυτός εισήγαγεν εις τήν αστρονομίαν. Αί πολυπληθείς αυτοΰ
διατριβαί κα'ι μελέται ευρηντάι εν τοϊς Χρονικοΐς τοΰ Αστεροσκοπείου.

— Αί έργασίαι πρός διάτρησιν τοΰ ό'ρους τοΰ αγίου Γοθάρδου,

δΓ ής θά

έπιταχυνθή ή σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ Γερμανίας, Ελβετίας καί

Ιταλίας προβαίνει άνενδότως 2000 εργατών εργαζομένων εκατέρωθεν.Τό ολον
μήκος τής ύπογείου σήραγγος έ'ς·αι 15 χιλιομέτρων,ή'δη δέ διετρήθησαν 4300

μέτρων από τής ’Ιταλικής κλιτόος τοΰ ορούς έν Άϊρόλφ καί 4600 από τής

ελβετικής έν Γόσενεν.ΤΙ δλη δαπάνη τής διατρήσεως θά άνέλθη εις 60—65
εκατομμύρια φράγκων, ποσόν μικρόν σχετικώς, διότι ή διάτρησις τοΰ Κενισίου όρους ου ή υπόγειος σήραγξ μετρεΐ μόνον 12,333 μέτρα έστοίχισεν 75

εκατομμύρια φράγκων.

Εταιρίας των γερμάτων

— Κατ’ αύτάς συνήλθον έν Μονάχφ τά μέλη

φυσιοδιφών και Ιατρών εις κοινήν συνέλευσιν.'Η Εταιρία αύτη συσταθεΐσα ύπό
τοΰ Oken έν Λειψίγ ακριβώς πρό 50 ετών, περιλαμβάνει πάντας σχεδόν τούς
έν Γερμανίγ φυσιοδίφας κα'ι ιατρούς, τά δέ μέλη ανέρχονται εις 2000 περίπου.
Κατ’ έτος συνέρχονται εις συνέλευσιν ούχ'ι έν τή αύτγί πάντοτε πόλει, αλλά

κατ’ έναλλαγην. Πέρυσιν ειχεν συνέλθν) ένΆμβούργφ' εφέτος δέ περί τά 1900

έκ τών μελών έν Μονάχφ,δπου σύναμα έωρτάσθη και ή πεντηκονταετηρίς τής

‘Εταιρίας. Αί συνεδριάσεις, ών πρόεδρος μέν έπίτιμος ήτο ό διδάκτωρ τής ία
*
τρικής πρίγκιψ Θεόδωρος Κάρολος έκ τοΰ βασιλικού βαυαρικού οί'κου, τακτικός

δέ ό έν Μονάχφ καθηγητής κ. Πετεγχόφερ,έγένοντο έν ταΐς αίθούσαις τοΰ ’Ω
δείου. Τά συνελθόντα μέλη εΐχον διαιρεθή είς 25 τμήματα, κατά τούς δια
φόρους έπιςημονικούς κλάδους' έπί δέ 4 ημέρας έγένοντο δσυνεδριάσεις,άνά δύο

καθ’ έκάστην, έν αΐς άνεπτύχθησαν καί συνεζητήθησαν αί κατά τό παρελθόν
έτος ανακαλύψεις κα'ι πρόοδοι τής έπιστημης. Γενικα'ι δέ συνεδριάσεις έγέ

νοντο τρεις, έν αίς έπιστημονικωτάτας ομιλίας καί έμβριθεϊς έποίησαν ιδίως ό
κ. Βίρχοβ καθηγητης

τής παθολογικής άνατομίας έν Βερολίνφ, καί ό κ.

Χαϊκελ ό περιώνυμος έν Ίέννη καθηγητης τής Ζωολογίας και φιλόσοφος.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ
1877 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (Ε. Ν.)
Βαρόρετρον
Μέση

θλϊψις 751,99 χμ.

Μεγίστη »
Ελαχίς-η »

757,01 (τήν 29Ίν)’
747,98 (τήν 11Ίν)

Θερρόρετρον εκ.
Μέση

θερμοκρασία 25,35
»
35,9 (τήν

Μεγίστη

Ελάχιστη

»

5Ίν)

15,3 (τήν 29Ίν)

‘Ημέραι βροχής 6 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος ΰδατος 13,83 χμ.) αστραπών 8.

’Άνεμοι έπνευσαν κατά 17 ημέρας ΝΑ, 2ΒΔ, 2Β, 7ΒΑ, ΙΑ, 1Ν.

