
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΤΟΤ ΣΟΦΟΚΑΕΟΓΣ *

'Η τραγφδία Άνϊιγόνη άρκεϊ πρός έπισκόπήσιν τοϋ μεγάλου άοιδοΰ Ιί 
τώ έαυτοΰ δημιουργείφ καί πρός κατανόησιν τοΰ εσωτερικού κόσμου τών 
ιδεών καί τών τάσεων αύτοΰ. Αυτή έν τή πλειάδι τοΰ Σοφοκλέους είναι δ 

διαυγέστατος άστήρ, άστήρ μεγάλου μεγέθους κα'ι κατά τόν κράτίστον περί 

τών τοιούτων κριτήν Βεργχάρδυν (έν Grund, der Griech. Liter. II Abtheil. p. 

314) αποτελεί τον κανόνα της εΛΛηνικής τραγωδίας, Έν τή τραγωδίορ ταύτη 
ορίζονται δυο χαρακτήρες καί εκπροσωπούνται άμοιβαίως δύο έ'ννοιαι αιω

νίου αλήθειας, ών ή μέν κελεύει «ό άνθρωπος οφείλει ύποταγήν μάλλον τώ 

θεω, ή τοϊς άνθρώποις» ή δέ «εις έκαστος ύπόκειται τή αρχή τή δεσποζού- 

σή αύτοΰ». Πλήν άλλ’ δμως έστενοχωρημέναι έν ταϊς κιγκλίσιν ανθρώπινες 
αμβλυωπίας, είςδύουσαι άναμέσων τής άκαθέκτου ένεργείας τών άνθρωπίνων 

παθών, άποβάλλουσιν αΐ έ'ννοιαι αυται τήν ή'ρεμον αύτών υπαρξιν κατά την 

ένάργεικν τής πρός άλλήλας είρηναίας σχέσεως άντιπαρατασσόμεναι έν τρα

χείς άντιθέσει πρός άμείλικτον άγώνα καί πρώτον εντεύθεν έκ τοΰ δτι τάν- 

θρώπινα άτομα (έν ών τή φυλακή ώς είπεϊν εύρίσκονται) καταθραύοντα^ 

άπαλλάσσονται πάλιν αί περί ών δ λόγος έ'ννοιαι καί έκ νέου άποκαθίστα- 

ται ή άγνότης καί ηρεμία τοΰ αιωνίου κύρους αύτών. ’Αμφοτέρους λοιπόν 
τούς χαρακτήρας τούτους καί την δλην πρόοδον της τραγικές πράξεως μετ’ 
αξιοθαύμαστου τέχνες υπετύπωσε καί διεπέρανεν ό μέγας ποιητές. Καί τδ 
μέν δυςχερέστερον της εντολές ήτο πάντως ό τοΰ Κρέοντος χαρακτήρ' άντι- 

θέτως δέ πρός τάς έννοιας έκείνας ή μεν Αντιγόνη εκπροσωπεί τδ θειον, ό 

άέ Κρέων τδ ανθρώπινον δίκαιον καί έντευθεν έλαττοΰται. Περί πλέον δέ 
ή εύγενής νεανις προςέλκεται πασαν καρδίαν διά τής εύσεβοΰς καί εύθαρσοϋς 
αύτοθυσίας τής ζωής χάριν τοϋ καθήκοντος, δπερ οφείλει τφ πεφιλημένφ 

άδελφφ, έν φ ό Κρέων ώς δυνάστης διώκων διά τοΰ ξίφους τόν παραβαίνον- 

τα τόν ανθρώπινον νόμον, ρφστα έπισπάται την απέχθειαν αιμοδιψούς τυραν
νίας κατερχόμενος ύπό τό μέτρον τής τραγικής άξίας. "θδε ό μΰθος παρέ*  
σχε την αφορμήν. Κρέων, δ αδελφός της δυστήνου μητρί,ς καί συζύγου τοΰ 
Οϊδίποδος Ίοκάστης, μετά τήν έν διμαχίρρ άλληλοκτονίαν τών αδελφών Έτεο- 

κλεους καί Πολυνείκους άπηγόρευσε νά μή θάψωσε τούτον καί τήν ιδίαν άνε- 
ψιάν ’Αντιγόνην, τήν δυςπειθουσαν τώ κελεύσματι τοΰ Κρέοντος έκέλευσε νά 

θανατώσωσιν, άπολέσας δμως τούτου ένεκα τήν έαυτοΰ γυναίκα Εύρυδίκην 

καί τόν υιόν Αΐμωνα τόν της ’Αντιγόνης μνηστήρα, αύτοκτονήσαντα. ’Ητο

* Άνεγνώσθη εν τφ Συλλέγω τη 4 Απριλίου.
ΤΟΜΟΣ Α', 5.—ΜΑΙΟΣ 1880 ?3
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τό έτος 437 π. X. καϊ μήν Μάρτιος, δτε δ Σοφοκλής έδίδαξε τόν μύθον τού

τον έν τή ’^ηιγόνη καϊ παρέστησε πρό τών όμμάτων τών Θεατών την κα. 
ταστροφήν τής ήρωίδος μετά τών τραγικών επακολουθημάτων. Άξιομνημό- 

νευτον πώς ό ποιητής εύθύς έξ αρχής ένόησε νά έμφανίση τό δλον. Δυο θυ
γατέρες τοΰ Οϊδίποδος έν άκμαί^ νεότητι «κουρήΐον άνθος έχουσαι» έλείποντο 
έτι έκ τοΰ οίκου αύτοϋ, άμφότεραι δεδοκιμασμέναι έν τή σχολή τών συμφο

ρών, διότι ευάριθμα μόνον έτη τής παιδικής ηλικίας διήλθόν πως ευτυχή. 

Καϊ ή μέν ’Ισμήνη, ή τής ’Αντιγόνης νεωτέρα πραεΐα, αγαθή και εύγενής 
αδελφή καϊ καθόλου άξιοφίλητος κόρη διαπρέπει έν τοΐς όρίοις τοϋ οί'κου έπϊ 

άγνότητι γυναικείου χαρακτήρος" ή δ’ ’Αντιγόνη ισχυρά καϊ θαρραλέα καί 

δραστήρια είναι καί φιλητική μέχρι έθελοθυσίας. Έπιδοΰσα καϊ έπαισθομένη 

τήν πτώσιν τοΰ ύπερτίμου πατρός αυτής παρηκολοόθησεν αύτφ κατά τήν 
εξορίαν, τήν τοϋ επαίτου στολήν ένδυθεΐσα καί έστερημένη τών μάλιστ’ απα

ραιτήτων πρός τό ζήν έπιτηδείων,κατεγλύκανε τήν ύστάτην ημέραν τής ζωής 
εκείνου τή άγάπη κα'ι τή πιστότητι, ίδοΰσα αυτόν τοϋτον άποθνήσκοντα έν 

ταϊς ίδίαις άγκάλαις. Ή αυτή άτυχής κόρη έφρόντισε καϊ περί τής ταφής 
τής ταλαίνης μητρός. Νΰν επεσον άτυχώς έξ άλληλόφονίας οί δύο αδελφοί. 

Τοιοϋτοι δέ δυστυχείς παρ’ "Ελλησι τάσσονται ύπό τήν σκέπην τών Εύμε- 
νίδων. Διαρρήδην ό πατήρ φιλητικώς όσον συνέστησε τάς δυςπότμους θυγα

τέρας τφ Κρέοντι, ών ήτο ή μόνη προστασία, οι’ έν τώ άρχαίφ μεγάοφ τοϋ 
οί'κου (δηλ. τής οικογένειας) τοΰ Κάδμου άνέλαβε τά ηνία τής κυβερνήσεως. 

Τότε λοιπόν επισκοπεί τά πράγματα, έκλογίζεται τά καθήκοντα τοΰ ήγε- 
μόνος και τό πρώτιστον, είς δ πέποιθεν, ύπολαμβάνει τοΰτο νά διατρανώση 

δήλον ότι τό δίκαιον, τό απροσωπόληπτου καϊ τό μίσος πρός τούς άδικοπρα- 

γοΰντας διά τούτου, ότι τόν ί'διον ανεψιόν, τόν έπενεγκόντα όλεθρον τή πα- 
τρίδι, τόν ή'δη ύπό τών θεών κριθέντα, υποβάλλει εις τήν αίσχίστην τών τι

μωριών, τήν έαυτω δυνατήν, ήτοι εις τήν στέρησιν τιμητικού ενταφιασμού. 
Καϊ δη ό μέν Πολυνείκης έμελλε νά ριφθή βορά τοΐς γυψϊ καϊ τοΐς κυσϊν, δ 
δ’ ’Ετεοκλής νά ταφή διά πασών τών τιμών. ’Εντεύθεν φύλακες καθίσταν

ται καϊ θανατική ποινή απειλεί τόν τολμήσαντα παράβασιν τοΰ κελεύσμα- 
τος. ’Επειδή δ’ ό βασιλεύς προαισθάνεται τούς έπϊ τώ Πολυνείκει ολοφυρμούς 
τοΰ λαοΰ τών Θηβών, μετεπέμψατο τούς πιστότατους τών άνδρών όπως δει- 

χθώσιν ενεργοί ύπέρ τής βασιλικής βουλής. Δίκην κεραυνοΰ έ'πληξεν έν πρώ- 
τοις τάς άκόάς τής ’Αντιγόνης τό κήρυγμα τοΰ Κρέοντος, η δυςμόρφ νεάνιδι 

παρά τάς μεγάλας ζημίας, α’ίτινες τέως έτρωσαν τά μυχαίτατα τής καρ- 
δίας αύτής, άπεταμιεύετο ή νέα αυτή συμφορά, ή ύπέρ πάσας τάς άλλας 
άντιτασσομένη τφ ένδοτάτφ αύτής αΐσθήματι, διερεθίζουσα άπάσας τάς δυ

νάμεις και τά πάθη. Ίστέον δ’ ότι ό Κρέων έξ αρχής διά τήν πρός τόν πα
τέρα διαγωγήν άπέβαλε τήν συμπάθειαν καϊ τήν πίστιν, ή δ’ ευσταθής αύ

τής άπόφασις είναι νά παραβή τό πρόσταγμα. Καϊ καθάπερ έν ταϊς όμηρι- 

καις ραψφδίαις περί τόν νεκρόν τοϋ Πατρόκλου, ουτω κα'ι ενταύθα περί τόν 

πεσόντα Πολυνείκην καθίσταται κρατερός άγων- διότι τή γυναικεία καρδία 
βαθέως ένεχαράχθη δόγμα ή άφοσίωσις είς γεννήτορας κα'ι αδελφούς καϊ ή 
βαθεϊα έν τή ίδί^ι καοδί^ι συναίσθησις τών ήδέων κα'ι τών άλγεινών εκείνων, 

Καϊ ό'ντως έν τή σφαίριγ ταύτη έπεφάνη ένίοτ’έπ'ι τής γής γυναικείος ηρωι
σμός. ‘Η ’Αντιγόνη παρέσχετο έλεγχον τούτου πρός τόν πατέρα καϊ νϋν ώς 
προς τό τεκμήριον τής πρός τόν άδελφόν αύτής αγάπης έμελλε νά μή έπαμ- 

φοτερίζη. Καϊ ή 'Peffrpa ποτέ, ή τοΰ Σαούλ σύζυγος (καϊ όρθότερον παλλακ'ις) 
έφύλασσεν ημέρας καϊ νυκτός τούς έπϊ τοΰ σταυροΰ κρεμαμένους υιούς της, 

ϊνκ μ.ή μεθ’ ημέραν σπαράσσωνται ύπό τών όρνέων, νυκτός δ’ ύπό τών θη

ρίων. Έξ ίσου έρρωμένως καί ή ’Αντιγόνη έγνω νά θάψη τόν άδελφόν καϊ νά 

ύποστή τήν ποινήν τοΰ θανάτου, διότι ο ενταφιασμός είναι Θρησκευτικόν κα
θήκον κα'ιδι’ αρχαίων θεσμών «κούδε'ις οίδεν έξ οΐου ’φάνη» άνά τήν Ελλάδα 

καθαγιασθεΐς, τό δέ καθήκον αυτό άνήκει τφ·θήλεϊ γένει, τφ νϋν ήδη μο- 

νωθέντι. Αί έλπίδες αύτής έπερείδονται έπϊ τή διακεκριμένη συμπράξει τής 

’Ισμήνης, ήν κατά τό λυκαυγές καλεϊ άπό τών Καδμείων μεγάρων όπως άπο- 

καλύψη αύτή τήν στάσιν τών πραγμάτων κα'ι κοινολογήσηται τά περϊ έπι- 

τελεσεως τοΰ έργου. Καϊ έτι έςαύθις άναφύεται έν τώ πολυπάθει οί'κφ, μά
λιστα έπί έπικινδύνου περιστάσεως, ή παλαιά έκείνη διχοστασία, ή άπαντα 

τά μέλη τέως διά συμφορών περιβαλοϋσα. Κα'ι ώς ό Οίδίπους καϊ ό Κρέων, ό 

Πολυνείκης καϊ ό’Ετεοκλής, ουτω διίστανται τανΰν ή ’Ισμήνη καϊ ή ’Αντι
γόνη, κα'ι έκείνη μέν έν μερίμναις καϊ άλγει ύποστρέφει είς τάνάκτοοα, ή δ’ 

’Αντιγόνη χωρεΐ είς τήν πράξιν. Οί τελευταίοι βλαστοί τοΰ στυγερωτάτου 
γάμου διακλώνται άμοιβαδόν καταδεδικασμένοι είς έπιθανάτιον έγκατάλει- 

ψιν καϊ άπαισίιρ ειμαρμένη έγκαταλελειμμένοι. Κα'ι έν ω ποτέ καιροΰ έν 
τοΐς Καδμείοις μεγάροις, άτινα παρίστησιν ή σκηνή, έκράτει εύθυμία και 
φαιδρότης καϊ κατά τόν γάμον τοΰ Κάδμου καϊ τής'Αρμονίας συνετέλεσαν 

κα'ι οί θεοί αύτοϊ τήν εορτήν καϊ προςήνεγκον τφ μέλλοντι γένει τών ηρώων 
τάς δωρεάς καϊ τάς εύλογίας, ήδη νΰν έπέπρωτο άπαντα έν ζόφφ καϊ φρίκη 

νάφανισθώσιν. Έν δέ τφ συμφέροντι τοΰ οί'κου ό ποιητής μεγαλοπρεπώς όσον 

ένυφαίνει καϊ τά τής πολιτείας συμφέροντα. Τάς έπταπύλους Θήβας συμπα- 

ρεσυρεν έκ μακροϋ χρόνου ή κακοδαιμονία τοΰ βασιλικού γένους καϊ τό γε νΰν 
ή αίμ,ατηρά τών αδελφών έρις ή'γαγεν αύτάς είς τό χείλος τής καταστροφής. 

Πυρ ήπείλει τά τείχη τής πόλεως, όπλα έστιλβον καϊ βασιλικαϊ σάλπιγγες 

άντηχουν περί τάς πύλας, ή'ρωες πρός τούς έπιφανεστάτους ούχί άνισοι έξ 

όσων ή τών Ελλήνων γή έγέννησεν, άντιπαρετάχθησαν έπί τήν έπτάπυλον 

πολιν. Πλην άλλ’ δμως τή τών Θεών συνάρσει δ κίνδυνος παρήλθε και νίκην 

ηρατο η ιερά τοΰ Καόμου πόλις απαράμιλλου.'Ο ή'λιος τής ήγουμένης ημέρας 

κατηυγασεν ετι την αιγλην και την υπεροψίαν τών έπαπειλούντων έχθρών καί 
νυν ουδεν ορατον η τάφοι καϊ νεκροί. Ώ; έκ θαύματος δέ μόνον έπετεύχθη 
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τό έργον. Ό Καπανεύς διανοούμενος έ» των είς & άνήλθε τειχών νά εϊςελάσή 
είς τήν πόλιν έπληγη ύπό ζεραυνοΰ. "Όθεν οί τά πρώτα φέροντες έν τί) πο
λιτεία συγζληθέντες ύπό τοΰ Κρέοντος συνέρχονται είς την άζρόπολιν τοϋ 
Κάδμου. Ή ζαρδία αυτών είναι περίμεστος χαράς. Χαιρετίζουσι τόν ίσια 
ίσςα άνατέλλοντα ήλιον, τόν διώξαντα τόν εχθρόν, άναμετροΰσι τό μέγεθος 

τοϋ κινδύνου, τό θαύμα έπί τί) σωτηρί^, την έπί τή viz·/) χαρμονήν καϊ 
έπειδη έμνήσθησαν τής σχετλίας συνωρίδος τών αδελφών, προκαλοΰνται λή
θην τών άλγεινών χάριν τής νίκης, ην έπεΐδον καί τής ευλογίας, ην οί θεοί 
έπεδαψίλευσαν αύτοΐς. Εις δέ τούς τών θεών ναούς περισυναγείρει αύτούς 
ένδόμυχος άνάγζη έξυμνοΰντας τούς προστάτας αύτών έν έρατεινοΐς ιήσμασι, 
’Εντεύθεν παρέρχεται ό Κρέων κα'ι εί καί κατά τηνδε την πρώτην άρχήν 
τοΰ δράματος βλέπομεν ημάς αύτούς μετατιθεμένους άναμέσων τών ιστοριών 

τών παθών, άτινα είναι ίζανα νά θίγωσι τών ίνών τών ήμετέρων καρδιών καί 
νά έντείνωσι την ημετέραν προσοχήν, άπό τοΰ νυν έν έξαπιναί^ άκολουθί^ 
έγγίζει ετι μάλλον δίκην πληγής ή δεινή έ'κβασις, έως ού άπαντα τά με- 
τέχοντα πρόσωπα περιπίπτουσιν είς άνίατον συμφοράν. Μάτην ό χορός απο
φεύγει την επιταγήν τοΰ Κρέοντος, διότι τοϋτο έπιρρώνυσι την ύποψίαν αύ
τοΰ εναντίον τής κακής προαιρέσεως άπάσης τής πόλεως. Μάτην ό μέν φό- 
λαξ αγγέλλει την ώς έκ θαύματος μοιραίαν έπιτέλεσιν τοΰ άπηγορευμένου 
ένταφιασμοΰ, ό δέ χορός ύποσημαίνει τά ί'χνη θείας βουλήσεως έν τφδε τφ 
ένταφιασμφ. Ό βασιλεύς έν οργή άποσκορακίζει αύτόν καί τάς παραινέσεις 
αύτοΰ μη διαφεύγων κατέναντι καί ενός άσημου φύλακος νά έπισκιάση τό 
ίδιον βασιλικόν άξίωμα. Ή ’Αντιγόνη άγεται καί άνομολογεΐται έργασαμένη 
την πράξιν' η δέ τοϋ φύλακος διήγησις περί τοΰ περιπαθούς τρόπου της έν 
τΐί δευτέρςσ ταφή παρέρχεται άνευ έντυπώσεως έπί της έμπαθείας τοΰ Κρέον
τος. Οί ύπερήφανοι καί μεγαλοπρεπείς λόγοι της παροργίζουσι τόν τύραννον 
τοσοΰτον, ώστε μόλις απολύει την άναίτιον Ίσμηνην, έπί δέ την ’Αντιγόνην 
έπίκειται έ'τι μάλλον η παραχρήμα έν αρχή έξαγγελλομένη τιμωρία. Άδιά- 
τρεπτος παραμένει κατά την δέησιν της ’Ισμήνης τοΰ συμμετασχεΐν της τι
μωρίας ητις έπίκειται έπι τής ’Αντιγόνης. Μάτην πειράται ό υιός ύποδη- 
λών την κρίσιν τής όλης πόλεως δπως μαλάξν) την δυςμάλακτον καρδίαν 
τοΰ πατρός ύπέρ τής φιλτάτης μνηστής. Καί αύταί αί υσταται οίμωγαί τών 
καταδικαζόμενων δέν διεγείρουσι την άνάμνησιν της είς τόν Οίδίποδά ποτέ 
δοθείσης ύποσχέσεως, δέν κινοΰσιν έν τή ύπό πάθους τετυφλωμέννι καρδί^ 

τοΰ εγγυτάτου συγγενοΰς των τόν ούτω φυσικόν καϊ άνθίώπινον οίκτον, δέν 
έπιδρώσιν έπϊ την έσαϋθις άναμέτρησιν τής άπηνοΰς μοίρας, ενεκα έν μέ
λος της άτυχους ταύτης οικογένειας (ή όμως καϊ αύτός άνήκει) μετά τό 
άλλο ύποκύπτει τφ είδεχθεϊ όλέθρφ. Καί ώς πρότερον μετά την άγγελίαν 
τοΰ Αϊμωνος ό ποιητής διήγειρε άπαν τό πλήθος τών Θηβαίων, ούτω νΰν 
μετατίθησι τδν κόσμον τών θεατών είς βίαιον ερεθισμόν καϊ άπασαν την με- 

τοχην αύτών είς την κακοδαίμονα σύγζρουσιν μεγάλων δυνάμεων, την εν

θάδε άπ αν τ ώσ αν. ’
Ή ’Αντιγόνη χωρεΐ πρός τό πεπρωμένον βαρυαλγοΰσα και μετά πραγμα

τικού ήρωϊσμοΰ, ούδ’ είναι παντελώς άθώα, παραμένει μή παθοΰσα άπευ- 
κταΐον, δέν άπεπειράθη δμως δπως μεταπείση τόν βασιλέα. Πάλαι ποτέ έν 
Κολωνφ χάριν τοΰ πατρός ένήσκησε πάσαν την δυνατήν εύφράδειαν φιλητι- 
κής δυςμ-οίρου θυγατρός" ηδη προβαίνει είς την πράξιν, μή έξικετεύουσα τό 
παράπαν τήν ταφήν τοΰ αδελφού. Κα'ι ούδέ διατελεϊ τοϋτο ξένον τή ίδιφ 
έαυτης συνειδήσει'διότι τούτου ένεκα πειράται αύτη έν τελεί δπως δικαιω^ 

ση τήν πράξιν αύτής διά τρόπου διαφερόντως άγχίνου, ή τούλάχιστον ο’πως 
δικαιολογήστ], Δεινώς αντηχεί είς τά ώτά της ή ύστάτη λεςις τοΰ άποθνή- 
σκοντος βασιλέως. ’Έτι άπαξ είςάγει τόν χορόν ένατενίζοντα είς τό στυγερόν 

τέλος, δ προείλετο ή τελευταία θυγάτηρ τοΰ βασιλικοΰ οί'κου, χωροΰσα μβ- 
τέπειτα ήτοιμασμένη είς τόν φριζωδέστατον τών θανάτων. Τά τών δαιμόνων 

ουδέποτε διαφεύγει. Ή ’Αντιγόνη πορεύεται είς. τόν θάνατον ώς κληρονόμ.ος 
ύπαιτίου κακοδαίμονος γένους, ύπέρ ού ενίοτε έπέλαμψε καϊ άκτίς τις, δπως 
παραχρημα ύποκύψγι είς τήν παλαιάν άκαταπόνητον συμφοράν. Τφ δέ προςε- 
νεγκόντι τά πρός τοΰτο μέσα δπως ή ’Αντιγόνη άχθή είς τήν καταστροφήν, 
δέν πίπτει ευτυχέστερος κλήρος ! 'Ο γεραιός μάντις Ίειρεσιας προςερχεται εξ 
ίδιας βουλής ά τε διά σαφών σημείων γνούς τήν έπικειμένην έ'κρηξιν δεινοΰ, 
καί δή ύπ’ αγαθής προαιρέσεως όρμώμενος σπεύδει δπως ποιήσηται έκποδών 
μοιραίας πράξεις. Πλήν κα'ι τούτον, πρός δν τέως δ Κρέων προςηνέχθν) μετ’ 
εύσταθοϋς μετριοφροσύνης καί έν άντιθέσει πρός τόν Οίδίποδά, φιλοδωρεί τάς 

αίσχίστας τών ύβρεων, ώς νΰν έναντιούμενον τή βουλή καϊ τή κλίσει τοΰ 
βασιλέως. Ή ψυχή τοΰ Κρέοντος ώς έκ τής άντιστάσεως, ήν εύρεν έν τή όρ- 
δώς ύπολαμβανομένγ, χρίσει τής τιμωρίας, πληροΰται έπί μάλλον υποψίας, 
ώστε περιστοιχίζει αύτόν άπανταχόθεν έπονείδιστος προδοσία, καϊ έν τοιαύτν) 
στάσει τών πραγμάτων έπιλανθανόμενος τής προτέρας προόδου τών γεγονό
των, άτινα έπεΐδε, προςάπτει τφ τυφλφ γέροντι τήν μάλιστ’ άπίθανον μ.έμ- 
ψιν τής παρά τών αντιπάλων δωροδοκίας, ών τούς σκοπούς έξυπηρετών έξα- 
ναγκάζει εις τήν ταφήν του Πολυνείκους. 'Η δέ τοΰ μάντεως τούτου έμφά- 
νισις συναποτελεΐ τήν εικόνα τής τραγφδίας. Άφ’ ού καϊ ούτος παραφερόμε- 
νος ύπ’ οργής καϊ έν τή συνειδήσει τοϋ έαυτοΰ άναιτίου,. άνθρωπίνφ τφ τρα
πώ παρεσύρθη είς παρομ.οίους αιτιάσεις παρέρχεται ώς εκπρόσωπων τήν θείαν 
βούλησιν, άνοίγει τό στόμα δπως προαποκαλύψηται τδ στυγερόν πεπρωμ-ένον, 
είς δ έ'μελλεν ήδη παραχρήμα νά περιστή ό Κρέων, καϊ άποχωρίζεται συμ- 

παρομαρτούσης τής έκπλήξεως τοΰ βασιλέως και τών επιφανέστατων τοϋ 
λαοΰ, έν ω έν ταϊς τελευταίαις λέξεσι μετά τών μαντειών, άς άνακηρύσσει 
ώς φωνήν τοΰ μαντείου, έγκαταμιγνύει έκδηλώσεις τής προσωπικής άπεχθειας, 
δι ών γινώσκει τις έν αύτφ ού μόνον τόν καθηγιασμενον ιερεα, αλλα καί. 
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τδν εξυβρισμένου άνθρωπον. Τελευταϊον μανθάνει ό Κρέων τάς πλάνας είς &ξ 
ασυνετως και αυτοδεσποτως εγκατεμίχθη, οτε νϋν πεπεισμένος περί τής επι
κινδύνου όδοΰ ήν έτράπη, σπεύδει ΐνα τδν μέν Πολυνείκην θάψγ, τήν δ’ 

’Αντιγόνην σώσ?) καί έξευμενίση την μήνιν τών Θεών. Ή τελευταία λοιπόν 
πραξις τής τραγφδίας μετά την κρίσιμου έμφάνισιν τοϋ Τειρεσίου έν συντε- 

τριμμενφ τρόπφ επισπάται άπαντα τόν όγκον της έκρηγνυμένης πανωλε
θρίας έπί την ψυχήν τοΰ Κρέοντος. Και τό μέν έν κατώρθωσεν, ή'γουν την 

ταφήν τοΰ Πολυνείκους. Δι’ ιδίας εργασίας κα'ι στενοχώριας έξηναγκάσθη νά 

έπιτελεσή τό εργον, οπερ ήτο ό σκοπός κα'ι τδ τέρμα τής άδελφικής αγά

πης και οπερ το ορθον φρόνημα τών πολλών άπγτει και ό παναρχαΐος νόμος 
ωρισεν. ‘Όπου δε διενοηθη δπως ένδείξηται την τιμήν, τό καθήκον τοΰ ηγε- 

μ.όνος, τδ απροσωπόληπτου ώφειλεν άναγκαίως νά παραιτήσηται ταΰτα, η 

προαιρεσις αύτοΰ ωφειλε νά ΰποχωρήστ; τη θεί^ε βουλήσει. Κα'ι δμως εύρευ 
αύτόν η έπ'ι τφ πλημμεληματι τιμωρία’ διότι η ’Αντιγόνη δέν έσώθη, ή δέ 

μοίρα της ήλασε τον ανέλπιδα υιόν πρώτον εις βιαίαυ άποτροπήυ τοΰ πατρός 
λόγφ καί έργφ, μετά δέ ταΰτα είς αύτοκτονίαν. Ό Κρέων έπέπρωτο νά θεά- 

ται αύτοπροσωπως τά δεινά κατά πάσας αύτών τάς μορφάς, τά δεινά τά 

καιριως τιτρωσκοντα την καρδιαν αύτοΰ ώς πατρός. Έπέπρωτο αύτοπροσώ- 

πως νανακομισή τον νεκρόν τοΰ υίοΰ είς την παλαιάν άκρόπολιν τών Θηβών 
καί ιδιοις οφθαλμοϊς νανεχηται την δψιν του δλου δράμ.ατος τοΰ έκ τνίς ιδίας 

τυφλωσεως εκπηγασαντος. Έν τφ μεταξύ είςέδυ είς τάνάκτορα η αγγελία 

περί της απαίσιου εκβασεως των τοΰ Κρέοντος προςπαθειών. Και δτ’ έπα— 
νήλθε μετά τοΰ νεκροΰ τοΰ υίοΰ αύτοΰ, κα'ι τδ δεύτερον δυστύχημα έτράπη 

επί την κεφαλήν αύτοΰ. Καί δη ή έπ'ι τφ υίφ θρηνωδία ένοΰται τή τής 
ιδίας συζύγου καί εί καί αύτός δέν ητο παρών καί αύτόθι δμως ούδεμία φει

δώ έγένετο νά μη έπίδγ έν έκαστον μέρος τοΰ μοιραίου γεγονότος. Καί τφ 

βασιλεΐ μετά , τοιαύτας καί τηλικαύτας περιπετείας ούδέν λείπεται, η η 

επείγουσα ευχή ταχέως Οανατου, ’ήτοι η μοναδική ΰστάτη ελπίς δυστήνου 
καί παντελώς ύπαιτίου ψυχής. Ήτο η πρώτη ημέρα της διοικήσεώς του, καί 

η μέν βούλησις αύτοΰ ήτο αγαθή, η πορεία δμως, ήν ένεχάραξεν, όλεθρία. 
Αύτη η μόνη ήμερα έπήνεγκε θάνατον καί πανωλεθρίαν είς αιώνα τόν άπαντα 
καί ού μόνον τοΰ ίδιου οίκου, άλλ’ άμ’ αύτφ καί της πόλεως τών ©ηβών, 

ήτις έν όλίγοις έτησιν είδε τά ίδια τέκνα έφορμώντα έπί τούς εχθρούς καί 

νϋν ήττήθη έν τφ δευτέρφ τούτφ άγώνι. Μετά δέ τοΰ βασιλικού γένους, τοΰ 

έκ τοΰ Κάδμου όρμωμένου κατέπεσε καί ή πόλις των, καταστάσ’ άφαντος 
έπί τινα χρόνον έκ τής σειράς τών μητροπόλεων τής Ελλάδος.— Ό έγκύ- 

πτων είς τήν μελέτην τής παρούσης τραγφδίας δέον νάποθαυμάζή αύτήν’ 
διότι άπασα ή οικονομία έν τή εύσυνόπτφ αυτής ενότητι είναι θαυμασία. 

Ουδεν κεφαλαιον επκραινεται εφ’ ού νά ποθή τις τήν ζωηροτάτην πρόοδον 

καί δπου ή ψυχή νά μή αίσθάνηται έαυτήν δεσμευομένην έν τφ κύκλφ των 
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δρώντων προσώπων. Απροσδόκητου προςτίθεται είς άπρόςδόκητον καί αί συ
ζεύξεις τών καθέκαστα κεφαλαίων γίνονται έν θαυμασίως δεσμεύοντι τρόπφ. 

'fl έπάλληλος επαφή τών σκηνών, ή έξαπιναία διέξοδος, ή φυσική καί άναγ- 

καία άνάπτυξις, άπαντα ταΰτα συλλ.ηβδην συντελοΰσιν εις παραγωγήν ισχυ

ρές δράσεως. 'Απανταχοΰ έπιφαίνεται τό δημιουργικόν άμα καί έπινοητικόν 
πνεΰμα τοΰ ποιητοΰ καθ’ δλον τό μέγεθος αύτοΰ. Οί δέ χαρακτήρες τών 

δρώντων προσώπων είναι τοσοΰτον σαφείς, τοσοΰτον συνεπώς συγκεκρατημε- 
νοι τοσοΰτον άνθρωπίνως καί αληθώς έκτετυπωμένοι, ώσθ’ απανταχοΰ τφ 

καθ’ έκαστον συνδέεται τό καθόλου, καί αί ιδιότητες έκάστων μεταπόιοΰν- 

ται είς έκπροσώπους διηνεκώς έπανιουσών καί γνησίως άνθρωπίνων μορφών. 
Ενεργοί καί ευθαρσείς άντίκεινται άλλήλοις οί χαρακτήρες, έξαίρουσι καί 

διαλευκαίνουσιν εαυτούς άμοιβαίως. Καίτοι δ’ ούδέν τών επί τής σκηνής πα- 
ρερχομένων κυρίων προσώπων είναι άνυπαίτιον, ούδέν ήττον ούδέν παρίστα- 

ται άνάξιον του ένδομ.ύχου οίκτου, ούδέν είναι εστερημενον. γενναίας ψυχής 

καί άμοιρον μεγαλείου καί μεγαλοπρεπείας.

Έξ ίσου άξιοθαύμαστος είναι καί ή μορφή, καθ’ ήν έκτυλίσσεται γλώσσα 
πνεύματος καί ζωής άνάμεστος, πλήρης μέτρου καί αξιώματος καί περίμε- 

στος ισχύος καί τόλμης. Καί ένταΰθα ό ποιητής μεταρσιοΰται ύπέρ τό τε
τριμμένου έπιστάμενος νά δημιουργή τι αντάξιον τών ήρωων τής Έλλαδος. 

Οί διά.έοχοί είναι βραχείς έντονοι καί σημαντικοί. Ταχέως άντίκεινται πάσα 

έννοια είς έννοιαν, ή είκών πρός τό άντίτυπον, είς τήν έπίθεσιν ή άμυνα καί 
ή νέα έπίθδσις. Οί μακοότεροι λόγοι, οί έκάστοτε προςηκόντως τοϊς διάλό- 

γοις ένυφαινόμενοι, είναι άνάμεστοι θέρμης καί πεποιθήσεως, οίονεί πρότυπα 
τής υψηλής εκείνης ρητορείας, ήτις μετά ταΰτα κατεδείχθη τοσοΰτον νευ
ρώδης, . καί έζήτησε καί εύρε τό μεγαλεϊόν της ούχί έν κενοσπούδφ κόσμφ 

λέξεων, άλλ’ έν τή δαψιλείς τών έννοιών, έν τή άφοσιώσει είς τήν άλήθειαν 
καί έν τή άπαγγελίικ έπειγόντων αιτίων. Καλώς λοιπον διατεταγμένοι πα- 
ριστάνουσιν άπαντες έκλεκτόν Λροοι/wor, άρμοδίαν έκδοχήν τής ύποθέσεως, 

καί διαυγή κατανομήν, ταχεϊαν πρόοδον καί πειστικόν τά τέλος. ’Απαρά

μιλλοι δ’ είναι καί αί διηγήσεις, α'ίτινες άναπαριστώσαι τό συμβεβηκός ώς 
παρόν, περιέχουσι τήν δλην επικήν λαμπηδόνα τών ομηρικών ποιημάτων τών 
ηρώων, καί μόνον έν τώ πνεύματι έπιγενεστέρου αίώνος καί άλλον φύλου 

νεωστί δημιουργηθεϊσαι. ’Ανυπέρβλητοι είναι καί οί ρυθμοί άντιστοιχοΰντες 
απανταχοΰ πρός τό μέγα περιεχόμενον, ότέ μέν απαλοί καί πρρρεϊς, ότέ δ’ 

ισχυροί καί δυνατοί, συζευγνύμ.ενοι άλλήλοις δια λεπτότητος και αισθησεως 

τοΰ καλοΰ καί συνετώς διευθυνόμενοι άλλοτε μέν είς ισχυρότερου, άλλοτε 

δ’ είς έρασμιώτερον ήχον. Τά δέ χορικά καταΜγογται ιίς τάς καΛΙιπρε· 
πεστάτας δημιουργίας τής nap' "Έ.ΙΛησι Λυρικής ποιησεως, αποτελουντα 
πάλιν άμοιβαίως έν δλον μετά σαφώς έκδεδηλωμένης προόδου καί συναφής. 
Καϊ τό μέν πρώτον καί τό τελευταϊον είςάγουσιν άμέσως τόν αναγνώστην 
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ίις τό μέσον τής στάσεως των &v)Ss>v τάσσοντα αυτόν ζωηρώ τώ τρόπφ έπί 
τοΟ εδάφους εφ ου απαντα εκτυλίσσονται. Τό δέ δεύτερον, τό τρίτον, τά 

τέταρτον και το πεμπτον αφορμ,ωνται καθόλου έξ ανθρωπίνων άναφορών. ‘Ο 
θεατής βλεπει επαλληλως την δυναμιν τοϋ ανθρώπου έν ύλικοΐς. πράγματι 

καί τόν ηθικόν αύτοϋ σάλον καί τά δύο τιθέμενα πρό των οφθαλμών διά 

τύπων εζ ίσου ισχυρών καί αληθινών. Βλέπει τήν συμ.φοράν έκαστων καί 
ολοκλήρων γενών, άτινα διά το εαυτών υπαίτιον ύποκύπτουσι τγ ειμαρμένη, 

άγόμενα άπό τής μιας βαθμϊδος τοΰ ολέθρου είς τήν έτέραν. Άναγνωρίζο- 
μεν εν τφ ερωΐΐ δυναμιν καταδεσπόζουσαν άβιάστως τοϋ άνθρωπίνου βίου» 
Αντιλαμβανομεθα τελευταίου ένίων παραδειγμάτων δυςπειθείας πρός τούς 

θεούς καί τα επακολουθήματα αύτής, πώς δηλ. ή νέμεσις ευρίσκει τόν άθεου, 

καί πώς σωτηρίας έ’ρημος ό φαύλος βαδίζει εις- τόν ΐ'διον όλεθρον. Όπόσον 
έλλογος συνφδα πάσι τούτοις είναι ό επίλογος, ό σωφροσύνην και θεοΦοβίαν 

τοΐς άνθρωποις παραινών, ώς τό μόνον αύτοΐς μέσον πρός τό εύδαιμόνως διά- 
γειν. Καί οζτω δή είςδύομεν είς τό μέγα βάθος, έξ ου σύμπασα ή μ.ορφή τής 

παρούσης τραγφδίας εξέρχεται μετά πασών τών ζοφερών κα'ι έπωδύνων αυ

τής εμφανίσεων ή φαινομένων. Τοϋ τραγικού ποιητοΰ ΐδιάζον υποκείμενον 
είναι πάντοτε η αμαρτία καί τό υπαίτιον τών άνθρώπων έν τή γενέσει, 
προόδφ καί έν τοΐς έπακολουθήμασιν Ό άνθρωπος είναι σοφός περί τό κρί- 

νειν άλλους, άλλ’ ώς πρός εαυτόν εμπίπτει είς πλάνην. Βούλεται τό αγαθόν 

όριστικώς, άλλ’ άναμέσων τών ύπέρ αύτοϋ τούτου προσπαθειών παραφέρε-ι 
αυτόν ίδιογνωμοσυνη καί άβουλία έμβάλλουσα είς αμαρτήματα. Τά μάλι

στα άκουσιως καί ώς τό πλεϊστον ούχί πριν στώμεν έπί τοΰ βαράθοου, είς θ 
άσυνειόητως περιεστημεν καί είς δ μελετώμεν νά έμβυθισθώμεν, βουλόμεθα 

νά μεταστρεψωμεν. Αί άντιθεσείς αί άντικείμεναι ήμΐν πρός ήμετεραν σω- 

τηρίαν έπί τής φθοροποιού όδοϋ, παροξύνουσιν ημάς ε'τι μάλλον διεγείρουσαι 
εκάστοτε κρισιμωτέραν πάλην, είς ήν άπερισκέπτως περιπλεκόμεθα,καί έν ή 

πολλακις περιορώμεν τά αγιότερα τών αγαθών καί διαψεύδομεν τά ίδιος 
ημών βέλτιστα αξιώματα. Ό Κρεων κοσμείται σοφωτάταις έννοίαις? κατε- 

χει τάς βελτίστας βουλάς, τάς χρηστότατες- τάσεις, άλλά περιορφ τό προ 
τών ποδών κείμενον καί δέν ησυχάζει πριν έφίκηται αύτοϋ. Πώς ήδύνατο 

νά παρίδνι, οτι τόν πόλεμον δέν ήγειρε μόνος ό Πολυνείκης, δτι καί οί δύο 

αδελφοί περιπίπτουσιν είς όμ.οίαν αιτίαν όπως δη καί εις όμοίαν μ.οΐραν καί 

θεών κρίσις άφήρπασαν αυτούς; Πώς ήδύνατό ύπέρ την ιδίαν εύχην νά έπι- 
δείξηται τό απροσωπόληπτου, νά έπιλάθηται τών άνωτέρων νόμων, οίς ή άν- 

θρωπινη ζωή ύποτέτακται ; πώς αδύνατο νά κανονίσ·/) ποινάς ύπερβαινούσας 

παν μέτρου; πώς ήτο δυνατόν σκληρώς νά κωφεύν; πρός πάντα οίκτον, νά 
διατελή άμνημων τής οί’κοθεν προςφερομένης έννοιας, δτι τή νίκυ] δέον νά 

παρακολουθώ εύχαριστία πρός τούς θεούς, ούχί δέ νέα άφορμή είς όλεθρίους 
περίπλοκά;; πώς ήτο δυν.ατόν γά π-ροβΰ) είς πραγματικήν άσέβειαν εναντίον 
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τής συνειδήσεως τής πατρώας θρησκείας ; Σκληρά είναι η τιμωρία ής έλα- 
χεν! Ή δ”Αντιγόνη καί τοι έν καθηγιχσμ,ένφ μεγαλείφ παρισταμένη ούδέν 

ήττον καϊ αυτή, η έπί τώ έδάφει τών θειων. νομ.ων εδραζομενη, εφ οσον επι
δεικνύει ύπερβάλλοντα ζήλον περιβάλλει την έμφάνισίν της δι’ ενοχής, '4τις 

Ι'τι μάλλον καθίσταται άλγεινή, ό'σφ ή στάσις αύτής είναι άνωτερκ και με- 
γαλοπρεπεστέρα. ‘Υπέρμετρος δριμύτης, ύπερβάλλουσα ώμότης πρός την αδελ

φήν, παρεκτός τούτου ολιγωρία καί παράβασις τοΰ βασιλικού άξιωματος επι- 

βαροΰσιν αύτήν, άποτελοΰσαι ώς είπεϊν τά στοιχεία τοΰ ύπαιτιου αυτής καί 

Ιρμηνεύουσαι πώς καί διά τί καί ή ’Αντιγόνη δέν άπαλλάσσεται τοΰ Κλή
ρου τοϋ ό'λου οίκου. Όθεν ή πηγή τής αμαρτίας παραμένει απανταχού 'δ 

άβον.Ιΐα επιφαινόμενη τελεσιουαγός έπί άσεβημάτων καί πλημμελημάτων 
πρός τήν πολιτείαν καί τήν θρησκείαν. Τά δ’ επακολουθήματα αυτής είναι 

θάνατος καί καταστροφή.
Καλώς παρατηρών ό αναγνώστης τό δλον τού παρόντος δράματος άνομο- 

λογεΐ δτι ό Σοφοκλής έξέθεσεν έν αύτφ έννοιας, αΐτινες έν μερει καθηκουσι 
πολλω εύρύτερον, ή οσον δύναται νά παραγάγη τοιαύτχς τό θρήσκευμα τών 
εθνικών. Μεγάλην έννοιαν ό ποιητής περιλαμβάνει (ως εν παραδςιγμχτι) έν 

ίχϊς λέξεσι τής Αντιγόνης (ς·. 71—-77)

, . , κείνον δ’ έ γ ώ
©ΑΨΩ. Καλόν μοι τοΰτο ποιούση Οανεϊν1 
φίλη μετ’ αυτού κείσομαι, φίλου μέτα 
§σι<κ πκνουργήσασ’· έπεϊ πλείων χρόνος, 
δν δει μ’ άρέσκειν τοΐς κάτω τών ένθάδε. 
Εκεί γάρ άεί κείσομαι' σοί δ’ εί δοκεΐ, 
τά τών θεών εντιμ’ άτιμάσασ’ εχε.

’Ανέκαθεν έπ’ ΐ'σης έξήγειρε τόν θαυμασμόν ή πρός τόν Κρέοντα τής ’Αντιγό

νης άπάντησις, έν η περιέχονται μεγαλοπρεπέστατοι στοχασμοί (φ. 45.0 κ.έ.)

ού γάρ τί μοι Ζεΰς ήν δ κηρύξκς τάδε . 
ούδ’ ή ξύνοικος τών κάτω, θεών Δίκη, 
υϊ τούςδ’ έν άνθρώποις όρισαν νόμους· 
ούδέ σθένειν τοσοΰτον φόμην τό σό 
κηρύγμαθ’, ώς τάγραπτα κάσφαλή θεών 
νόμιμα δύνασθαι θνητόν ονΟ’ όπερδραμεΐν, 
Ού γάρ τι νυν γε κάχθές, άλλ’ άεί ποτέ 
ζη ταΰτα, κούδείς οΐδεν έξδτου ’φάνη. 
Τούτων έγώ ούκ εμελλον, άνδρός ούδενςς 
φρόνημα δείσασ’, έν θεοϊσι τήν δίκην 
δώσειν,· θανουμένη γάρ έξήδη, τί δ’ ου;

’Ωςαυτως νευρωδεστάτη έν άπατη τ$ νΰν τραγφδί<>! είναι ή πρός τόν |ασιλέα άπόκρισις τής ’Αντιγόνης; ήν προσκαλείται εκείνος νά μή «πονείμ^ 



346 ΠΑΡΧΑΣΣΟΣ ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΠΔΡΑΤΠΡΠΣΕΙΣ 347
ίσκςτιμάς τφ δυςμενεΐ τ?|ς πατρίδας άδελφφ αυτίίς ταϊς όφειλομέναις~ τφ 

προςενεγκόντι εαυτόν ολοκαύτωμα ύπέρ τ·ης πατρίδος (ήτοι τφ Έτεοκλεΐ) 

ούτοι συνέχθειν, άλλα συμφιλεΐν εφυν (στ. 323)
Τούτφ δ’ άρμόττει τδ ύπδ τοϋ χοροΰ έν πανηγυρικοί; γσμασι άνακηουσσόμε- 

νον καί ίτις φδη καταλέγεται είς τάς κρατίστας τ^ς ελληνικής ποιησεως 
(στ. 334 κ.έ.)

πολλά τα δείνα, κούδεν άνθρώπου δεινδτερον πέλει· 
βραχεία καί έτι καί νΰν έπαναλαμβανομένη ύποτύπωσις πρός δηλωσιν τοΰ 

μεγαλουργού, δι’ ου έπροικίσθη ό άνθρωπος εις τδ καταδεσπόζειν. της γης 
5Γθραινομένη ώδε"

σοφόν τι τδ μηχανόεν τεχνας- δπερ έλπίδ’ εχωυ 
ποτέ μεν κακόν, άλλοτ’ έπ’ έσθλόν ερπει·· 
νόμους τ’ άείρων χδονός 
θεών τ’ ένορκον δίκαν 
ύψίπολις’ ά’πολις, δτω μη καλόν 
ξόνεστι, τόλμας χάριν*  
μητ’ ίμοί παρέστιος
γενοιτο ρ.ήτ ίσον φθόνων ο; ταο sposs.·

Έν Ναυπλίφ μηνί Ίανουαρίω 1880.

Ν, ΠΕΤΡ11Σ γυμνασιάρχης.'

ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ύπό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ" Σ. ΚΟΝΙΌΓ.

§11 *

’Άβτυ» άβτέτ^ς, άβτός, άβτεκόξ, άβτ®?ος, έξ ου άβτβεζΌ.μ.α6 
(άστεϊβμ.«ίς, άβτέϊσμ,ά) καί άατεε«ύομ.ας.

Άστεκός, ούχί άστυκ<5^.

Έκ τίς λέξεως άστν, ητις είνε παλαιοτάτη άπαντώσα και έν τοΐς ’Ομη

ρικούς έ’πεσι, παρηχθησαν τέσσαρα ονόματα, τδ δίς η τρις εύρεθέν άστίτης, 

τδ συνηθες ύπαρχον άστός, ου καί δ "Ομηρος ποιεΐται χρ^σιν, και τά παρά 

τοΐς μεθ’ "Ομηρον φέρόμενα άστικός καί αστείος, ών κοινότερου καί γνωρι- 
μώτερον τδ δεύτερον.

> Στέφ. Βυζάντ. σελ. 139,12 «Άστυ : η κοινώς πόλις -—Ό πολίτης άστός 
’Ίο. σιλ. 228.

καί άστη, καί αστόν. Άπδ τοϋ άστός τδ άστίτης. Σοφοκλής Άλεξζνδρφ" 

ού γάρ τι Οεσμά τοϊσιν άστίταις πρέπει.,

καί
βοτηρα νικάν άνδρας άστίτας" τί γάρ;

Εντεύθεν καί τδ έν τγ συνήθεια προαστίτης" ού γάρ παρά τδ προάστιον" ην 
γάρ προκστιεύς, ώς Δουλιχιευς, $ προάστιος, ώς Βυζάντιος’ ουτω γάρ καί τδ 

θηλυκόν εύρίσκεται προάστιά γνί έν Φρίξφ Σοφοκλέους"
δρια. κελεΰθου τησδε γης προαστίας.

Άπδ δέ της άστεος γενικής άστεϊος, δπερ άντιδιέσταλται τω αγροίκος, καί 

άστείζω καί άστεϊσμός». ’Αντί τοϋ ην γάρ προαστιεύς γραπτέον ητ γάρ 
"ΑΝ προαστιεύς, Πλειστάκις μετά τδν σύνδεσμον ΓΑΡ έξέπεσε τό δυνητικόν 

μόριον ”ΑΝ, ώς θά παραστησωμεν άλλαχοϋ.

Τδ ό’νομα άστίτης είνε ομοίως έσχηματισμένον τφ γη'ίτης καί κατά συ

ναλοιφήν γήτης καί τω χωρίτης. Στέφ. Βυζάντ. σελ. 206, 18 «’Ή παρά τδ 

γ-η γηϊος, άφ’ ου καί γη'ίτης ό αύτόχθων καί γην οίκων, καί γήινος μετου- 
σιαστικόν» καί σελ. 699,8 «Άφ’ ού καί χώρος, οθεν τό χωρίτης,■ ώς άπδ 

τοΰ μίσος μεσίτης, τόπος τοπίτης, η άπδ τοϋ γώγα χωρίτης, ώς άπδ τοϋ 
ΐΰρα εάρίτης, εσπέρα έσπερίτης», Μνημονεύονται δέ καί άλλα έμφερΰ; του- 

τοις ύπό Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, οίον σελ. 22,3 «’Αγρός: τδ χωρίον. Ό 

οίκητωρ αγρότης — καί άγρίτης, ώς τόπος τοπίτης» καί σελ. 46, 24 

«Αιθήρ: ό ύπέρ τδν αέρα πεπυρωμένος τόπος. Λέγεται καί θηλυκώς. Τδ 
παράγωγον αιθέριος καί αιθέρια καί της αίθέρος, αίθερίτηςν καί σελ. 64,6 

«Άκτη Τδ εθνικόν—Άκτίτης, έξ ού τδ Άκτίτου πέτρα έν τη τραγφ- 
δίγ αντί τοϋ Άττικοΰ, ώς αύ.Ιή αύΛίτηςτ> καί σελ. 146,9 «Αύλη: ή έπαυ- 

λις—Ό οίκητωρ αύΛίτηςν (Πρβ. καί λ. Ποίμτη, σελ. 531,3). Φέρεται 
δέ παρ’ αύτφ καί (σελ. 176,25) «Ού γάρ δμοιον τφ τεμενίτης ούδέ τω έρ- 

χίτης’ ού γάρ άπδ τ·ης γενικής άλλ’ άπδ της εις ΟΣ ευθείας ταΰτα καί εικό
τως έχει τδ I». Περί τοϋ Άκτίτης ί'δε Μεινέκιον 'Ara.l. Ά.Ιεζ. σε\. 48. 

Ούκ ολίγα τοιαΰτα ονόματα έ'χει η Έλληνικη γλώσσα, οίον όόός - όόίτης, 

κέΛευθος-κεΛευθίτης (ούχί κεΛενβήτης}, Λόγος - Λοχίτης, τύμβος - τυμβί- 

της, πύργος - πνργίτης, έρημος - ερημίτης, αίγιαΛός ■ αιγιαΛίτης, ίπτός - 
Ιπνίτης, κρίβανος - κριβατίτης, τράπεζα - τραπεζίτης, αμαζα - άμαζίτης. 

σκηνή - σκηνίτης, στήΛη - στηΛίτης, καΛύβη - καΛυβίτης, πόΛις ~ ποΛίτης, 
επαΛζις - επαΛζίτης, πνύζ - πυκνίτης, κτλ., περί ών άκριβώς άλλαχοϋ, ώς 

καί περί τών είς Η ΓΗΣ ληγόντων, κωμήτης, κτλ. Τδ ό'νομα άστίτης άνε- 
γνώσθη καί έν έπιγραφη (Τόμ. Β', σελ. 169 Βοικκ.) «έ'μμεν δέ. αύτόν καί 

πολείταν μέτοχόν τε πάντων ώνπερ καί τοΐς άλλοις προξένοις καί τοΐς άστεί- 

ταιςΐ>. Πρβ. καί Σμιδίτιον Ήσυχ. Τόμ. Ά', σελ. 304. Έν τω έσχάτω έλ- 

ληνισμφ εύρέθη καί σνναστι'ί'της.
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. Τά άστός σημαίνον τόν έκ τοΰ άστεος όντα λαμβάνεται συνήθως κατ’ άν- 
τίθεσιν πρός τόν ξένον, οίον Πίνδαρ. Όλυμπ, Ζ', 90 «καί ποτ’αστών καί 

ποτί ξείνων» καί Δ', 78 «ξεϊνος αϊτ’ών άστός». Ξενοφ. Άπομν. Α\ β', 60 

«εκείνος γάρ πολλούς έπιθυμητάς καϊ άστούς-καί ξένους λαβών ούδένα πώ- 
ποτε μισθόν τής συνουσίας έποάξατο». Πλάτ. Άπολ. σελ. 30, α' «καί ξένφ 
και άστφ, μάλλον δέ τοϊς άστοϊς, δσφ μου έγγυτέρω έστέ γένει» καί Γοργ. 

σελ. 515,α' «ή ξένος $ αστός, ή δούλος ή ελεύθερος» καί άλλαχοϋ. Καί 
έξ άλλων δ’ έ'χει τις νά καταλέξη μαρτύρια τνίς κατ’ αντίθεσή χρήσεως 

τών ονομάτων άστός και ζένος' γίνεται δ’ αντιδιαστολή τοϋ άστός και προς 
τό επακτός καί πρός τό μέτοικος, οίον Εύριπ. ’Ίων. 290 «ούκ άστός άλλ’ 
έπακτός έξ άλλης χθονός». Εενοφ. Πόρ. Β', 2 «άφέλοιμεν δέ καί τό συ- 

στρατεύεσθαι όπλίτας μετοίκους τοϊς άστοΐς». Πλάτ. ΓΙολιτ. σελ. 563, <%' 
«μέτοικον δέ άστφ και αστόν μετοίκφ έξισοϋσθαι καί ξένον ωσαύτως».

Τό θηλυκόν τοΰ αστός 'Κί'ρτται άστή, οίον Έρόδ. Α', 173 «καί ην μέν γε 
γυνή ά9τή δούλφ συνοικήσν;, γενναία τά τέκνα νενόμισται" ήν δέ άνήο ά

στός και ό πρώτος αύτών γυναίκα ξείνην ή παλλακήν εχγ, άτιμα τά τέκνα 

γίνεται» καί Δ', 78 «ήν δέ αύτη η Όποίη άστή, έξ ής ήν "Ορικος Άρια- 
πείθεϊ παΐς». Άριστοφ. Θεσμοφ. 541 «δσαιπερ έσμέν άσταί». Άντιφάν. παρ’ 

Άθην. σελ. 572, α' «εταίρας'εις έ'ρωτ’ άφίκετο άστης». Λυσ. κ. Άγορ. 67 
«έκεϊθεν δέ παιδίσκην άστής έξάγων άλίσκεται». Τσαϊ. π. Άπολλοδ. Κλήρ. 

16 «ή μην έξ άστής είσάγειν». Δημοσθέν. σελ. 1315, 54 «είσήγαγεν έμέ 

άστόν έξ άστής εγγυητής αύτφ γεγενημένον είδώς». Άνθολ. ΓΙαλ. ξ', 208 
«πάσαι δ’άσταί έσαν καί έταιρίδες». Άθην. σελ. 577, β' «Άριστοφών δέ δ 

ρητωρ ό τόν νόμόν εΐσενεγκών έπ’Έύκλείδου άρχοντος, §ς άν μη έξ άστης γέ- 

νηται νόθον είναι, αύτός άπεδείχθη ύπό Καλλιάδου τοϋ κωμικού έκ Χορηγίδος 
τής εταίρας παιδοποιησάμενος», κτλ. ’Ίσως δέ κα'ι τό παρ’ Ήσυχίφ κείμε

νον «.'Λεταέ". πόλις» μετατυπωτέον είς τό «.Άσταί: πολίτιδες», άν μη προ- 
κρίνη τις τό «”ν#στε/α) : πόλεις». Πεο'ι τής τοΰ Ε κα'ι Σ συγχύσεως διελάβα- 
μεν έν τφ περιοδικφ συγγοάμματι Άθηναίφ Τόμ. Ζ', σελ. 454 κέξ. Εύρί- 

σκεται δέ τό θηλυκόν άστή καϊ έπ'ι τοϋ ονόματος έ-Ιαία τεθειμένου κατά κω
μικήν χρήσιν, ώς λέγει ό Πολυδεύκης Θ', 17 «Ή δέ κωμφδία και άστης 

ελαίας εί'ρηκε τ-7ίς έν τή πόλει». Πρβ. Ήσύχ. «Άστή έ.Ιαία: ή έν άκροπό- 
λει ή καλουμένη πάγκυφος διά χθαμαλότητα» καί Εύστάθ. σελ. 1383,6» 

«Και άστήν έ.Ιαίαν τήν έκεΐθεν καϊ μάλιστα τήν έξ άκροπόλεως τήν και ίε- 
ράν» (Πρβ. Σμιδίτιον ’ίίσυχ. Τόμ. Α', σελ. 305).

'Οσάκις οί παλαιοί ήθελον νά παραστήσωσι τόν γεγονότα εκ τε πατρός 

άστοΰ καί μητρός άστής, παρελάμβανον τό έζ άμφοΐν αστών ή έζ άστων 
άμφοτέρων ώκ ή γεγονώς, οίον Άριστοτέλ. Πολιτ. Γ', γ', 5 «τέλος δέ μό

νον τούς έζ άμγοΐν άστων πολίτας ποιοΰσιν» καί Αίλιαν. Ποικ. Ίστορ.

10 «Περικλής στρατηγών Άθηναίοις νόμον εγραψεν’ έάν μή τύχνι τις έζ άμρ 

φοΐν ύπαρχων άστων, τούτφ μή μετεϊναι τής πολιτείας» (Πρβ. κα’ι ΙΓ\ 24 

καί Σουΐδ. λ. δημοποΐητοζ) καί Ψευδαριστοτ. Οΐκονομ. 4 «μή o’vxt πολίτην 

6ς άν μή έζ άστων άμφοτέρων ή» καί Έπιγρ. Τόμ. Β', σελ. 4 53 «ίερειαν 

άστήν έζ άστων άμφοτέρων έπί τρεις γενεάς γεγενημένην καί πρός πατρός 
καί πρός μ,ητρός». Άλλα παρά τφ Άριστοτέλει καϊ τφ Ψευδαριστοτέλει φέ- 

ρουσι τάντίγραφα αυτών, δπερ έπηνωρθώθη ύπό τ’ άλλων και ύπό τοΰ Κο- 
βήτου (Var. Led. σελ. 283 καί 370). Εύρέθη δέ γεγραμμένον και τόν υπέρ 
αύτων θάνατον άντί τοϋ υπέρ άστων και ού καθαρως έΛεύθερος ούδ' αύτός 
ών αντί τοΰ ούδ’ άστός ών καί μή σοι τύραννος Λαμπρός έζ αύτοΰ g>arfj 
άντί τοϋ έζ άστοΰ καί αϋτη δ' έπυργώσαντο αντί τοΰ άστη δ' έπΰργωσάν 
τε, κτλ. (Τδε Βάστιον Έπιστ. Κριτ.αζΚ, 161 καί Κόβητον Far. Led. σελ. 

283 και Δινδόρφιον Λεζ. Λίσχυ.Ι. σελ. 66 καί Βλαϋδήσιον 'άριστοφ. Θε~' 
σμοφ. σελ. 54). ’Εν άποσπάσματι τοϋ κωμικοΰ Διοδώρου παρ’ Άθην. σελ. 
239,δ' άναγινώσκεται «άλλα κατέλεγεν έκτων πολιτών δώδεκ’ άνδρας έπι- 

μελώς έκλεξαμένη τούς έκ δυναστών γεγονότας, έ'χοντας ούσίας, καλώς βε- 

βιωκότας», δπερ άτοπώτατον’ άλλ’ ύπάρχει και γραφή δυαστ&ν, παντί δέ 
φανερόν γίνεται δτι είπεν ό Διόδωρος «τούς έκ δύ' άστων γεγονότας» (’Ίδε 

Κόβητον Nov. Led. σελ. 121), ώς ό Πλούταρχος έν τφ Περικλεϊ κεφ. 37 

«νόμον έ'γραψε μόνους Αθηναίους είναι τούς έκ δυοϊν Αθηναίων γεγονότας». 

Δύναται δ’ ούχί άπίθανόν τινι νά φανή δτι έλέγετο καί κατ' άμφότερα άστός 
ών συμπεραίνοντι έκ τοΰ παρά Δημοσθένει άπαντώντος σελ. 1308,30 «τοϊς 

χρόνοις τοίνυν ουτω φαίνεται γεγονώς, ώστ’, εΐ καί κατά Όάτερα άστός ήν, είναι 
πολίτην προσήκειν αύτόν» (Πρβ. Δινδόρφιον δημοσθέν. Τόμ. Ζζ, σελ. 1 339).

. Υπάρχει καί ονομα σύνθετον άστόζενος, περί ου γράφει ό Πολυδεύκης Γ', 
60 «Άστόξενος δέ κατά μέν τινας ό αύτός τφ ίδιοξένφ, κατά δέ τινας ό 
γένει μέν ξένος τιμή δέ άστός' ένίοις δέ δοκεϊ ό φύσει μέν άστός δόζτ; δέ 

ξένος, ώς Δαναός Άργείοις άπό Ίοϋς τής Άργείας έ'χων τό γένος». Πρβ. καί 

ΊΙσύχ. λ. άστόζενοι καί Εύστάθ. σελ. 405,38 καί σελ. 485,20 καί Βεκκ. 
Άν. σελ. 456,5 (’Ίδε'Ρουγκήνιον Τιμ. σελ. 57 καί Βαλκενάριον Παρατηρ. 
εις ΆμμώνΑζΚ. 113 καί Δινδόρφιον Θησ. Στεφ. Τόμ. Αζ, β', σελ. 2252).

Το έπίθετον αστικός άντιδιαιρεϊται μέν καί τφ ζενικός, οίον Αΐσχύλ. 
Ίκέτ. 618 «ξενικόν άστικόν θ’άμα λέγων διπλοϋν μίασμα», άλλα συνήθως 

νοείται κατ’ άντιδιαστολήν πρός τόν έκ τών άγρών δντα ή έν τοϊς άγροϊς 
διαιτώμενον ή είς τούς άγρούς όπωσδήποτ’ άναφερόμενον, οίον Δημοσθέν. 

σελ. 1274,1 1 «καί δή κατά τοΰτο τό χωρίον, ώ άνδρες δικασταί, γενομέ- 

νης έπομβρίας, συνέβη τό ύδωρ έμβαλεϊν*  άμεληθέν δέ, ού'πω τοΰ πατρός 
έχοντος αύτό, άλλ’ άνθρώπου δυσχεραίνοντος δλως τοϊς τόποις καί μάλλον 

άστικοΰ, δίς καί τρις έμβαλόν τό ύδωρ τά τε χωρία έλυμήνατο καί μάλλον 

ώδοποίει», κτλ. Τά κατ' άστυ ή έν άστει διονύσια, οίς άντιτίθενται τά κατ' 
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αγρούς ή εν άγροϊς, λέγονται ύπό τοΰ Θουκυδίδου αστικά βιβλ. Ε', 20 

«άμα ήρι έ» Διονυσίων εύθύς τών άστικων». ’Εν άποσπάσματι τοϋ Μουσω- 
νίου παρά Στοβ. Άνθολ. ΙΗΖ, 28 άπαντ^ «τούς γοϋν οίκέτας τών δεσποτών 

καϊ τούς χωρίτας τών άστικων καί τούς πένητας τών πλουσίων Γδοις.άν ώς 
έπ'ι το πλεΐστον ρωμαλεωτέρους όντας», πάρα δέ τφ Αουκιανφ φέρεται ©εών 
Διαλ. Κζ, 7 «πώς άν οδν, ώ δέσποτα Έρμη, δυνηθείην έγώ θνητός αύτός καί 

αγροίκος ών δικαστής γενέσθαι παραδόξου θέας και μείζονος ή κατά βουκό- 

7.ον ; τά γάρ τοιαΰτα κρίνειν τών αβρών μάλλον καί άστικων», παρά δέ τφ 
Θεοκρίτω κεϊται Κ', 3 «βουκόλος ών έθέλεις με κύσαι, τάλαν; ού μεμάθηκα 

αγροίκας φιλέειν άλλ’ αστικά χείλεα θλίβειν» (Πρβ. καί στίχ. 31). Παρα- 

τήρητέον δ’ δτι ύπό τοΰ Συνεσίου έλέχθη σελ. 2 7, βζ «άστυπόΛοις τε καί 

άγροδιαίτοις», ύπό δέ τοϋ Άριστοφάνους Νεφ. 47 «έ'πειτ’ έ'γημα Μεγα- 
κλέους τοΰ Μεγακλέους άδελφιδήν, αγροίκος ων έξ άστεος».

Την χρήσιν τοΰ άστικός κατ’ άντίθεσιν πρός τό ξενικός βλέπομεν καί έν τφ 

αστικόν δμπόριον. Βεκκ. Άν. σελ. 208,26 «-'Αστικόν έμπόριον". δπου οί 
άστοί εμπορεύονται. Ήν δέ καί άλλο ξενικόν, οπού οί ξένοι» καί σελ. 

284,5 «,Ξεηκόν εμπόριον : δπου οί ξένοι έμπορεύονται" αστικόν δέ δπου οί 

αστικοί (Γρ. άστοί)». Πρβ. καί σελ. 456,3. Ύπό τοΰ 'Ησυχίου μνημόνευαν· 
ται αστικοί νόμοι άντιδιαστελλόμενοι τοΐς ιμπορικοϊς, οϊον «-’Αστικοί νό
μοι : οί κατά την ’Αθηναίων πόλιν" ήσαν γάρ καί εμπορικοί», παρά δέ τφ 

Λυσί^: εύρίσκεται π. Δημοσ. Άδικ. 3 «δτε περ πρώτον al άστικαϊ δίκαί 
έδικάζοντο».

Κακώς άνεγινώσκετο άλλο τ’έν ταϊς Έπιστολαϊς του ’ Αλκίφρονος «άμιλλ^ 

[έν] ταϊς Άττικαϊς ταυταισί ταϊς ύπό τρυφής διαρρεούσαις» καί «σύ δέ 

ήμϊν αύτόχρημα μεσαιπόλιος άνθρωπος μειράκιον 'Αττικόν άνεφάνης» καί 
«’Αττικής στωμυλίας καί ξένης ή κατά τούς χωρίτας έπα’ίων» (βιβλ. Γ', 
ιαζ, 3 καί κεζ, 2 καί o', I) άντί τοΰ άστικαΐς και αστικόν καί άστικης. 
Είπε δέ καί άλλαχοΰ ό Άλκίφρων τόν αστικόν έφηβον καί τά αστικά μει
ράκια (βιβλ. Γζ, α', 1 καί οα', 3. Πρβ. καί Αζ, κς·', 1). Τάς όρθάς γραφάς 
άποκατέστησεν ό 'Ρουγκήνιος Αογγίν. σελ. 413 Ούεισκ. Έξέδωκε δέ καί 
δ Έρμαννός έν ταϊς Εύμενίσι τοΰ Αισχύλου στίχ. 681 «κλύοιτ’ άν ηδη θε

σμόν,' άστικός λεώς» αντί τοΰ 'Αττικός κατά τό έν στίχ. 997 «χαίρετ’, 

άστικός λεώς» (Πρβ. καί 'Ικέτ. 501 : αστικούς βωμούς).

Συχνότερον- τοΰ άστικός καί γνωρψ.ώτερον εινε, ζαθά προείπομεν, τό α
στείος.- Διά τοΰ έπιθέτου τούτου έδηλοΰτο ύπό τών Ελλήνων η ποιότης ή 
ή διάθέσις ή παρομαοτοΰσα συνήθως τοΐς έν τοΐς άστεσιν ήτοι ταϊς πόλεσι 
διαιτωμένοις καί άναστρεφομένοίς" δθεν έμφαίνει τήν έννοιαν τοϋ γενναίου ή 

εύγενοΰς τούς τρόπους, τοϋ ημέρου καί ήδέος ή γλυκέος, τοΰ έμμελοΰς καί 

μουσικού ή χαρίεντος καί εύτραπέλου, του κομψού καί γλαφυροϋ) τοΰ εύπρε- 
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ίτοϋς ή εύαρέστου καί άποδεκτοΰ, κτλ. Άλκαϊ. Κωμ. άποσπ. 25 «νϋν άν 

γένοιτ’ αστείος οίκών έν πόλει». Άριστοφ. άποσπ. 669 «διάλεκτον έχοντα 

μέσην πόλεώς'ού'τ’ άστείαν ύποθηλυτεραν ού'τ’ ανελεύθερου ύπαγροικοτέραν». 
Πλούτ. Μαρ. Γ', 1 «τόν δ’ άλλον χρόνον έν κώμη Κερεάτφ τής Άρπίνης 

δίαιταν είχε πρός μέν άστεϊον καί γλαφυρόν βίον άγροικοτέραν», κτλ. Λέγε

ται δέ καί άστεϊοι και εγγάριτες καί γΛαφυρός άστεΐός θ’ άμα καί ήθος 
άστεϊον καϊ πραον καί άστεϊόν τι Λέξαι καϊ κατερρινημένον, κτλ. καί παρά 
Σέξτφ τφ Έμπειρικώ σελ. 164,28 «ήτοι ποιεί περί ήμας άστείαν κίνησιν 
καί αποδεκτόν κατάστημα καί αγαστόν πάθος». Πρβ. καί Θωμ. Μάγιστρ*  

οελ. 123,17 «Ευπρεπής και άστεϊος τήν δψιν κάλλιον ή ώρκϊος" τό δέ εύ

μορφος κοινόν». Παρ’ Άριστοτέλει Ήθ. Νικομ. Δ', γζ, 5 κεϊται «έν μεγέθει 
γάρ ή μεγαλοψυχία, ώσπερ καί το κάλλος έν μεγάλφ σώματι, οί μικροί δ’ 

αστείοι και σύμμετροι». Σημειώσεως δ’ αξία είνε ή χρήσις, καθ’ ήν τό περί 
ού δ λόγος έπίθετον παρκλαμβάνεται έπί πραγμάτων άγαθών ή άξιολόγων, 

οΐον Πλούτ. Ήθικ. σελ. 620, β' «ώσπερ οίνον άστεϊον». Στράβ. σελ. 191 

«σιδηρουργεία έστιν αστεία» καί σελ. 196 «ίκανώς άστείας ερέας» καί σελ. 

418 «καί δή φασιν έκεϊ τόν έλλέβορον φύεσθαι τόν άστεϊον» καί σελ. 489 

«άπαν μέν ουν τό νησιωτικόν μέλι ώς έπί τό πολύ άστεϊόν έστι καί ένάμιλ- 

λον τώ Άττικφ» καί σελ. 764 «ή λίμ.νη μέν ταριχείας ιχθύων άστείας πα
ρέχει» καί άλλ. Ό 'Αριστείδης είπε Τόμ. Β', σελ. 1 «τούς δέ τών άστειο- 

τέρων άγωνισμάτων άξιοϋντας άγωνιστάς ή κριτάς είναι», εις 8 φέρεται 

σχολών «Των άστειοτερων αγωνισμάτων: τούς λόγους λεγει άστειότερα άνω- 
νίσματα ήτοι σεμνότερα, επειδή καί τό τής πολιτείας δνομα σεμνόν" εί'ρηται 
δέ άλλαχοΰ τό άστεϊον άντί τοΰ ήδύ».

Έν ταϊς Έπιστολαϊς τοΰ’Αλκίφρονος βιβλ. Γ', ο', 4 άπαντ^ «ούκέθ’ ομοίως 

δεκτός ούδέ χαρίεις έδόκουν», άλλ’ ό Κόβητος μετέγραψε» «ούκέθ’ δμοίως 

άστεϊος ούδέ χαρίεις έδόκουν» (Far. Led. σελ. 72). Τούναντών δέ τό έν ταϊς 
Πράξεσι τών ’Αποστόλων κεφ. Ζζ, 20 «έν φ καιρω έγεννήθη Μωΰσής καί ήν 

άστεϊος τώ θεώ» ύπέλαβεν ό περιφανής ούτος κριτικός πλημμελή άνάγνω- 
σιν τοΰ δεκτός,1 ού έγένετό χρήσις έν κεφ. I', 35 «ούκ έ'στι προσωπολήπτης 
δ θεός, άλλ’έν παντί έ'θνει δ φοβούμενος αύτόν καί έργαζόμενος δικαιοσύνην 

δεκτός αύτφ έστιν» (Μνημοσ. 1860, σελ. 389 κέξ.). ’Αλλ’ ό Μέγας Βασί
λειος λέγει Ί’όμ. Αζ, σελ. 2, β' «Μωσής εκείνος δ μαρτυρηθεϊς άστεϊος είναι 

παρά τω θεω έ'τι ύπομάζιος ών». Πρβ. καί Κραμ. Άν. Όξ. Τόμ. Αζ, σελ. 
31,24 «Έξ αύτοϋ γίνεται καί άστεϊος, δ'νομα κύριον, (Γρ. άστεϊος ό'νομα, 

κυρίως) ό έν άστει διατριβών" λέγεται δέ καί δ δι’ ήθος χρηστόν έπαινετός, 
ώς ήν τό παιδίον άστεϊον τφ θεώ. Λέγεται καί δ γελωτοποιός» (”1δε Κρευ- 

ζήρον Π,Λωτ. Τόμ. Γζ, σελ. 222). Ό Κόβητος νομίσας άδύνατον τήν μετά 
δοτικής τω θεω σύνταξιν τοΰ άστεγος έ’τρεψεν αύτό είς τό δεκτός’ άλλως δε 

κατέστησε φανερόν δτι κάλλιστ’ έ'χει τό αστείος, καί παιδίον άστεϊον, ού
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xxl μκρτύριον πκρέθετο έ*  τοΰ Άριστκινέτου λέγοντος ’Emit Α', 19 «τής 

Είλειθυίας έν καιρφ ’ έπιστάσης τίκτει παιδίον άστεΐον, νή τάς Χάριτας»ι 
Πρβ. ’Έςοδ. Β', 2 «κζϊ έ'τεκεν άρρεν’ ίδόντες δέ αύτό άστεΐον έσκέπασαν 
αύτό μήνας τρεις» καί πρός Έβρ. ΙΑ', 23 «πίστει Μωϋσής γεννηθείς έκρύ

βη τρίμηνον ύπό τδν πατέρων αύτοΰ, διότι είδον άστεΐον τό παιδίον» καί 
Φίλ. Ίουδ. Τόμ. Δ', σελ. 117 «γεννηθείς ουν ό παΐς εύθύς δψιν ένέφηνεν 

άστειοτεραν ή κατ’ ιδιώτην» καϊ σελ. 118 «εύγενή καϊ άστεΐον όιρθηναι». 
Σηυ.ειωτέον δ’ δτι έκδεχόμενοί τινες την δοτικήν τφ θεφ άντί τοΰ κατά την 
κρίσιν τοΰ θεοΰ ΰπολαμβάνουσι τδ άστεϊος τω θεφ ισοδύναμον τω άΛηθως 
άστεϊος η πάνν άστεϊος (vere formosus, admodum venustus). Πρβ. καϊ 
Κοραήν ’Λτ, Τόμ. Β', σελ. 156 «Είς τάς Πράξεις των ’Αποστόλων (ζ', 20), 

ό Στέφανος λάλων περί τοΰ Μωΰσέως, λέγει, Και ήν άστεϊος τω θεφ άντί 
τοΰ ’Αστειότατος».

Πλημμελώς έν τφ κώδικι τοΰ 'Ησυχίου είνέ'γεγραμ.μένον α’Άστιον: καλόν 
ή πολιτικόν η έπίχαριν η κεχαριτωμένον» άντί τοΰ άστεΐον. Όρθώς αλλα

χού φερεται «’Αστείος : δ χαρίεις, ό έπίχαρις» και «'Αστείων'. των έν άστει 
διάτριβόντων και γελωτοποιών». Άνεγνώσθη δέ καϊ ως τεράστιον άντί τοΰ 

ώσπερ άστεΐον έν τοΐς Χαρακτήρσι τοΰ Θεοφράστου κεφ. 1Θ' «καϊ ευχόμενων 

κα'ι σπενδόντων έκβαλεϊν τδ ποτήριον κα'ι γελάσαι ώσ τεράστιόν τι πεποιη- 
κώς». Την ορθήν γραφήν ώσπερ άστειόν τι εύρεν ό Βερνάρδος (Πρβ. κα'ι Κό- 

βητον Μνημοσ. 1874, σελ. 53). Ματαιοπονοΰσι δ' οί συνηγοροΰντες τ$ πα· 

ραδεδομένν) (’Ίδε ’Άστιον Θεοιρρ. Χαρακτ. σελ. 122).
*0 Άμμώνιος ποιούμενος λόγον περί της διαφοράς τοΰ άστεϊος κα'ι άστικός 

γράφει «'Αστείος καϊ άστικός διαφέρει’ άστεϊος μέν γάρ ό πιθανός και χα- 
ρίεις (Πρβ, θωμ. Μάγ. σελ. 38,1 2) ή καθόλου έπιδέζιος έν πολιτική ομι

λία, άστικός δέ ό έν όίστει διατριβών». Άλλ’ έν τοΐς Βεκκήρου Άνεκδότοις 

κεϊται σελ. 454,7 «'Αστείος καϊ άστικός διττως. Μένανδρος 
προσποιήσεις άστικόν σαυτόν πάλιν.

’Αλκαίος Πασιφάη ,

νΰν ουν (Γρ. αν) γένοιτ’ αστείος οίκων έν πόλει».
Όρθδς δ’ί'σως ό Τούπιος άνέγνω ("Emend. Τόμ. Γ', σελ. 18) «Μένανδρος 

"Ηρφ' ποιήσεις κτέ.». Πρβ. καί Εύστάθ. σελ. 1383,4 «"Οθεν και άστεϊος 

κυρίως άνηρ ό έζ άστεος καί μή άγρότης» και Βεκκ. Άν. σελ. 206,29 
«Άστεϊος ό γέλωτα κινεϊν δυνάμενος καϊ βωμολόχος. Σημαίνει δέ και τόν 

εδ έσταλμένον καί τόν ευλαλον, φ εναντίας έστίν ό γριτικός άνθρωπος και 

άγροικος. Σημαίνει δέ καϊ τόν έν άστει διατρίθοντα κα'ι τόν διά ήθος έπαι- 

νούμενον». Τό γρικικός μετατυπωτέον είς τό χωριτικός. Πρβ. Αίλιαν. Ποικ. 

*Ιτορ, ©', 27 «άνδρϊ Λακωνιπώ μέν χωριτικώ δέ έπέπληζέ τις πενθοΰντι 
πάνυ σφόδρα έκθύμως’ ό δέ άπλάστως άπεκρίνατο». Πλούτ. Περικλ. ΑΔ', 3 
«τήν μέν νόσον ή τοΰ χωριτικοΰ πλήθους είς τό άστυ συμφόρησις έργάζε- 
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Ται». Γρηγόρ.' Νύσσ. Τόμ. Β', σελ. ΙΟΙΟ,α' «αστικοί τί και χωριτικοί 
δήμοι». Εύστάθ. σελ. 1916,48 «χρήσις δέ τοιαύτη παρά Σαπφοϊ έν τφ τιςΧ 

δ’ άγροιώτις θέλγει νόον ούκ έπισταμένη τά βράκεα ίλκειν έπϊ τών σφυρών ; 

ήγουν. ποίκ γυνή χωριτική έζωσμένη άγροικικώτερον έφέλκεται έραστήν; » 
(Δαμασκ. Βί. Ίσιδ. σελ. 133,36 Ούεστ. «έγώ χωρΐτίς είμι κα'ι αγροίκος»), 

κτλ. Έν άποσπάσματι τοΰ Μουσωνίου παρά Στοβ. Άνθολ. NT', 18 άπαντά! 

«^ω^ιτιαώς έκάτερον αύτών βιοΰντα καϊ αύτουργίφ χρώμενον καϊ τής έν 
άστει διατριβής άπέχόμενον». Λέγεται δέ κα’ι ργωριτικως έστα.Ιρένος καί 

έσταΛμένοι χωριτικως έν ταϊς Έπιστολαϊς τοΰ Συνεσίου (σελ. 165, α' καί 
σελ. 245, γ'), κτλ. ‘

Τό άστικός εύρίσκεται ενίοτε κείμ.ενον άντί τοΰ άστεϊος, .άλλά τής έναν- 
τίας χρήσεως παράδειγμα ούδέν ήμεϊς γινώσκομεν. Έν τοΐς Δειπνοσοφισταΐς 

τοΰ Αθηναίου σελ. 5 7 7,δ' έ'χουσιν οί κώδικες «ήν δέ ή Λαμία σφόδρα εύ

θικτος καί 'Αττική πρός τάς αποκρίσεις» άντ’ι τοΰ άστική. Πρβ. σελ. 578,ε' 
«ήν και άστεΐα τις άποκρίνασθαι». Τήν'όρθήν γραφήν έν τφ χωρίφ τοϋ 
’Αθηναίου άποκατέστησεν ό 'Ρουγκήνιος (Αογγίν. σελ. 412 Ούεισκ.), οστρς 
καϊ τό παρά Διογένει τώ Ααερτίφ Τ', 86 «ούτος έσθήτί τε μαλακή έχρήτο 

καί ύπερογκος ήν τό σώμα, ώστε αύτόν ύπό τών Αττικών μή Ποντικόν 

άλλά Πομπικόν καλεΐσθαι» μετέβαλεν είς τό αστικών έ'/Αν.σ.^ίνων αύτό 
αντί τοϋ άστεϊζομε'νων.

'Ο άγαν άστεϊος ονομάζεται έν τοΐς Δειπνοσοφισταΐς τοΰ Αθηναίου ύπε- 
ράστειος, ό δέ μή άστεϊος λέγεται άνάστειος, οίον σελ. 250, ε' «ό Καπανεύς 
—ύπεράστειος ήν» καί σελ. 585, β’ «έμμελής δέ ήν πάνυ ή Γνάθαινα καί 

ούκ άνάστειος άποφθέγξασθαι». Παρηχθησαν δ’έκ τοΰ άστεϊος δύο ονόματα, 
' » / χ χ , . r , ' **

το άστρωτης acai το ασζειοσννη^ ου ποιείται [χνειαν και Θαψ.οές ο. Μαγίστρος 
γραφών σελ. 43,4 « "Ωσπερ αστείος, ουτω καί άστειοσόνη, ώς ό αύτός έν 
τφ Άντιοχιζί-ί’ άστειοσύνη δέ ή διά πάντων».

Έσχηματίσθησαν δέ καί ρήματα δύο έκ τοΰ περί ου ό λόγος έπιθέτου, 

τδ αστειεύομαι, έζ ού τό άστεΐενμα, καί τδ συχνότερου αύτοΰ καί δοκι- 
μωτερον αστεΐζομαι, έξ ού τό άστεϊσμός καί άστέϊσμα.

Σχολ. Άριστοφ. σελ. 28,19 Διδ. «κράζων καί άστειευόμενος ό Δικαιό- 

πολις» καί σελ. 182,39 «πάλιν αστειεύεται του θεοΰ τήν οργήν καταπραϋ- 
ναι διά τούτων βουλόμενος» (Πρβ. καί Σχολ. Εύρ. Τόμ. Β', σελ. 323,10). 
Σχολ. Πινδ. σελ. 67 «ήστειεύσατο πρός τήν τής εύτυχίας υπερβολήν» (Πρβ. 

καί Εύφραίμ Σύρ. Τόμ. Γ', σελ. 185, γ'). Εύστάθ. Μικρ. Συγγρ. σελ. 106, 

65 «οπού τό τοΰ μητροπολίτου άστείευμα δοκεΐ ταϊς έσφαλμέναις λαλιά 

τις είναι — παροίνιος». Περί τών είς ΕΓΟΜΑΙ ρημάτων διελάβομεν έ’/’-”τω 
περιοδικφ συγγράμμ,ατι Άθηναίφ Τόμ. Ζ', σελ. 463 κέξ.

Στράβ. σελ. 628 «άστεϊζόμενοι δέ τινες — φασίν». Πλούτ. Μαρκ. ΚΑ', 

5 «περί τεχνών καί τεχνιτών άστεϊζόμενον καί διατρίβοντα πρός τοΰτο πολύ 
ΤΟΜΟΣ Α', 5. -ΜΑΙΟΣ 1880 24 
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τΖί ημέρας». Ίώσηπ. κατ’ Άπίων. Β', O', 2 «ουτω γάρ άστεϊζόμενος γέ- 
γράφε». Φίλ.Ίουδ. Τόμ. Δ', σελ. 170 «αλλά τό πλέον άστεϊζόμενος». Φι- 
λόστρ. σελ. 519 «πρός φύσεως μέν γάρ τοϊς Ίωνικοϊς τό άστεΐζεσθαι» καϊ 
σελ. 534 «ηστείζετο δέ τάδε» καί σελ. 576 «ούκ άπό δόξνις ηστεί'ζοντο». 
Άρισταίν. ’Επιστ. Α', 14 «Κρωβύλου ζεύγος άστεϊζόμενοι πολλάκις έπιφω- 
νοϋσιν ημάς». Εύστάθ. Παρεκβ. είς Όμηρ. σελ. 588,10 «άστεϊζόμενος δέ 
τις κωμικώτερον κτέ.» καί σελ. 630,2 «εί'ρηκέ τις παλαιός άστεϊζόμενος» 
καί Παρεκβ. εις Διονύσ. σελ. 321,41 Διδ. «έτι πλέον άστεϊζόμενος έ'φη» 
(Πρβ. καϊ Μικρ; Συγγρ. σελ. 202,56). Σχολ. Άριστοφ. σελ. 49,29 «ίνα 
κα’ι αύτός —■ δοκί) άστεΐζεσθαι» καϊ σελ. 73,11 «ούτω γάρ οί δημαγωγοί 
άστεϊζόμενοι ελεγον» (Πρβ. καί σελ. 116,53), κτλ. Ό Ευστάθιος παραλαμ- 
βάνει τό άστείζεσθαι καί έπϊ παθητικές διαθέσεως, έφ’ ίς σχηματίζει καί 
παθητικόν αόριστον άστεϊσθηναι. Παρεκβ. εϊς Όμηρ. σελ. 1572, 34 «οθεν 
άστεΐζεται τό μάστιζε δ’ έλάαν» καί σελ. 1914,43 «εις την παρά τοϊς 
πάλαι άστεϊζομένην χελιδόνι παρώνυμον παιδιάν» και σελ. 322,9 «ώςέπΐ 
^εκροϋ τίνος άστεϊσθίίναι τό έκειτο μέν κτέ.» καϊ σελ. 1573,23 «παρα
μονή δέ σταφυλών ηστείσθη κατά τόν Αθηναίο» ύπό Λυγκέως». Τό ένεργη- 
τικδν άστεϊζω μνημονεύεται ύπό Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου λέγοντος σελ. 
140,3 «καί άστεί'ζω καϊ αστεϊσμός», άλλ’ ούδέποτε ύπό τών 'Ελλήνων χρί- 
σις αύτοΰ έγένετο.

Πολυδεύκ. ©’, 17 «άπό μέν τοΰ άστεως ούχ ό άστός μόνον και η άστη, 
άλλα καϊ ό άστικός κα'ι ό άστεϊος κα'ι τό άστεϊζεσθαι και άστυπολεϊν καϊ 
άστυνόμος καϊ παρά Κριτίορ ό άστύτριψ». Μοϊρ. σελ. 74 «όΆστε'ίζεσθαι Άτ- 
τικώς, ποΛιτεύεσθαι, τουτέστιν ώραίζεσθαι, Έλληνικώς». Ήσύχ. ιι’Λστε'ίζε- 
σθαι: πολιτεύεσθαι» καϊ «.’Αστεϊζόμενος : ώραϊζόμενος» κα'ι «’Αστεΐζεται: 
αγλαΐζεται, ώραιζεται, κομψεύεται» (Πρβ. κα'ι Βεκκ. Άν. σελ. 454,14 
καϊ 16 καϊ σελ. 455,1 1). Άλλ’άντ'ι τοΰ "ο.Ιιτεΰεσθαι γραπτέον παρά τε 
τφ Μοίριδι καϊ τφ Ήσυχίφ πο.Ιιτικεύεσθαι. Κα'ι έν τφ Λεξικφ τοΰ Σουίδα 
άναγινώσκεται κακώς «Άστεϊζόμενος: άγλαϊζόμενος, ώραϊζόμενος, «κομψευό- 
μένος· κα'ι άστεϊσμός τό συμποΛιτεύεσθα,ί'» κα'ι «Άστεϊος: εύσύνετος, εύπρό- 
σωπος, χαρίεις, καλός, γελοιώδης—κα'ι άστείους: άστεϊζομένους, ποΛιτευο- 
μύνους'Λ άντ'ι τοΰ πο^ιτιπευεσ^αι καϊ ετοίιτικευομίνους. Πρβ. Βεκκ. Άν. 
σελ. 454,5 «Άστεϊοςεύσύνετος —ΆοΛιτιχευόμενος» κα’ι σελ. 454,11 
«Αστείους : άστεϊζομένους, ποΛιτικευομένουςκ. Τό ρήμα ποΛιτικεύομαι 
έσχηματίσθη έκ τοϋ πολιτικός, ώς τό μουσικεύομαι έκ τοϋ μουσικός, τό 
Λογικεύομαι έκ τοΰ Λογικός, κτλ., περί ών έποιησάμεθα λόγον έν τφ περιο- 
δικφ συγγράμματι Άθηναίφ Τόμ. Ζ', σελ. 474 κέξ. Έλαμβάνετο δ’ ένίοτ’ 
έν τφ μεταγενεστέρφ έλληνισμφ τό επίθετου ποίιτικός έφ’ όμοιας έννοιας 
τφ άστεϊος'.οθεν έν τφ Αεζικφ τοϋ Ησυχίου λέγεται «Πολιτικός: άστεϊος 
μετά τέχνης τινός, ό έν πόλει άναστρεφόμενος» (Πρβ. και Φώτ. Αεξ. σελ.

439,12 κα'ι Σου'ίδ. λ. ποΛιτικός. *1δε ’Ερνέστον jTfj’roX σελ. 281 
καϊ'Ρουγκήνιον Λογγίν. σελ. 41 3 όύεισκ.). Παρ’Έπιφ.ανίφ κεϊται Τόμ.. Β', 
σελ. 686,27 «παντϊ άνθρώπφ ποΛΐτη τε καϊ άγροίκφ άπόθεσις τοΰ σώμα
τος άγρός» άντ’ι τοΰ ποΛιτικω, παρά δ’ Ιωάννη τφ Χρυσοστόμφ φέρεται 
Τόμ. Ε', σελ. 813,26 Σαβ. «.γέλως γέγονε τά ημέτερα κα’ι ποΛίτικιΰμός 
κα’ι άστειότης», περί ού αλλαχού.

Σημειώδες εινε τό έν τώ λεξικφ τοϋ Ησυχίου άναγινωσκόμενον «Ένα- 
στεϊζόμενον : ένοικοΰντα».

Τών έκ τοΰ άστεϊζομαι παρηγμένων ονομάτων παλαιότερον καϊ συχνότε
ρου εΐνε τό άστεϊσμός. Διονυσ. Άλικαρν. π. Λεκτ. Δημοσθ. Δειν. 54 «ώς 
κα’ι τούς άστεϊσμ.ούς έν τοϊς Δημοσθένους λόγοις». Φίλ. Ίουδ. Τόμ. Ε', σελ. 
316 «χάριν άστεϊσμοϋ παρείληπται». Φιλόστρ. σελ. 540 «αναγράψω καί 
τούς άστεϊσμούς τοϋ Πολέμωνος». Λογγϊν. π. *Ύψ.  ΑΔ', 2 «άφατοι τε περί 
αύτόν εΐσιν άστεϊσμοί». Εύνάπ. σελ. 99 Βοισσ. «αί μέν ούν ’Αττικοί μυ- 
κτηρα και άστεϊσμόν αύτόν καλοΰσι». Δημητρ. π. Έομην. 128 «οί τοιοϋτοί 
άστεϊσμοί ούδέν διαφέρουσι σκώμμάτων ούδέ πόρρω γελωτοποιίας είσί». 
Ψητ. Ούαλζ. Τόμ. Η', σελ. 601 «άστεϊσμός δέ έστι προσποίησις πιθανή 
τοΰ μη λέγειν η μνημονεύειν ημάς & λέγομεν» (Πρβ. καϊ σελ. 725,10 καϊ 
σελ. 760,9 κα’ι σελ. 773,14). Τζέτζ. Αυκόφρ. σελ. 578 «τό δέ σχήμα 
χαριεντισμός και άστεϊσμός λέγεται» (Πρβ. κα’ι Κραμ. Άν. Όξ. Τόμ. Γ', 
σελ. 362,28). Σχολ. Όδυσσ. σελ. 380,1 1 «γέλ$ κα’ι αύτός έντάΰθά είς 
άστεϊσμόν έλθών». Σχολ.'Άριστοφ. σελ. 45,22 «έπεμεινε δέ τγί τροπή καϊ 
τφ άστεϊσμ,φ», κτλ. (’Ίδε Έρνέστον Αεζ. Τεχν.στΚ. 44 κα'ι Βοισσονάδη» 
Εύναπ. Τόμ. Α', σελ. 404 καί Μεινέκιον ΆναΛ. ΆΛεζ. σελ. 358). Εί'κασε 
δ’ ό Έμστερρούσιος οτι και παρ’ Άλκίφρονι Έπιστ. Β', δ', 4 $το κατ’ άρχάς 
γεγραμ.μ.ένον «Αίγυπτίοις θέλων άστεϊσμοΐς σε διατωθάζειν» άντϊ του φε- 
ρομένου έν τοϊς άντιγράφοις άζτικισμοΐς (’Ίδε 'Ρουγκήνιον Λογγϊν. σελ. 412 
Ούεισκ. Πρβ, κα'ι Κόβητον Var. Leet, σελ. 51 κα'ι Κρευζηρον ΠΛωτ. Τόμ. 
Γ', σελ. 222). ’Ασύστατος εΐνε ό τύπος άστισμός, οστις κεϊται παρά Σου'ίδη 
«'Αστισμός : πιθανολογία. Άποστηναι ρητορικές και ποιητικής καϊ άστι- 
σμωνει καί παρά Ζωνάρι Αεζ. σελ. 313. Πλημμέλώς δ’ έ’χει και ό άστεια- 
σμός. Πρβ. Σουΐδ. «Προσαστειασάμενος·.·. άστεϊόν τι προσειπών. 'Ο δέ παρα- 
καλέσας αύτόν καί τι χροσαστειασάμενος τοιουτον' αίε'ι δ’ όπλοτέρων άν
δρών φρένες ηερέθονται». Δέν εινε Ελληνικόν τό χροσαστειασάμενος αλλά 
τό προσαστεϊσάμενος.

Τοΰ ούδετέρου άστεϊσμα παρέχει ημϊν παραδείγματα ό Ί'ζέτζης γράφων 
«Όμηρου δ’ άστεΐ’σμασιν» κάϊ «τά άστεί’σμασμα έν μόνφ έγράφη τφ πρω- 
τογράφφ χάρτη» (Άλληγορ. Ίλ. Σ, 568 κα'ι Μουσ. 'Ρην. Τόμ. Δ', α', σελ. 
7. Πρβ. καί Ίστορ. Δ', 7. 80). Φέρεται δέ καί παρά τώ Εύσταθίφ (σελ. 
®30,1) «ότι πηγη τοϊς άρχαίοις ό ποιητης ού σπουδαίων μ^νον αλλά καϊ όσα 
έν άστιΐσμασι».



3S6 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Πλημμελώς έν τοΐς Φιλολογικοΐς Παρέργοις τοΰ σοφού καί σεβαστού κα- 

θηγητοΰ Φιλίππου Ίωάννου είνε γεγραμμένον σελ. 111 έκδ. β' «Οί 'Ρωμαίοι 
άστυκούς κα'ι αγροτικούς διέστελλον δούλους» κα'ι σελ. 560 «χλιδή τ’ άστυκή 

ηί’ άβρότης». Πρβ. και Άσώπιον y/δχ. π. Ά.Ιεζ. σελ. 286 «είς τήν αστυ- 

Χην ήτοι εμφύλιον (civil) κεβέρνησίν του» κα'ι Έκθ. 'Podox. Αιαγ. 1865, 
σελ. 14 «ή λέξις αστεϊσμός, λόγος δηλ. καί διαγωγή άρμόζουσα τοΐς άστυ- 

κοΐς, ευγενικός» και Οίκονόμον περί των Ο' Τομ. Λ', σελ. 339 καί 345 
και 519 κα'ι άλλ.

Έν τγί Γραμματική τοΰ Φοασικλέους άναγινώσκεται σελ. 271 «Καϊ ώς έπί 
τό πλεΐστον μέν σχηματίζεται -ικός, έκ δέ ολίγων γίνεται υκός, οϊον θηλυ

κός, Λιβυκός, άστυκός (άλλα συνηθ. αστικός)». Κα'ι ό Έμστερρούσιος έδόξα- 
ζεν δτι έδιφορεΐτο τά περί ού ό λόγος έπίθετον γραφόμενον καί διά τοϋ Υ 
καί διά τοΰ I (Πο.Ιυό, Τόμ. Ε', σελ. 887 Δινδ.) καί δ Βαλκενάριος (Άμμων.

26) καί δ Λοβέκκιος (Φρυν, σελ. 210 καί ΓΙρο.Ιεγ. <sz\. 340). Φαίνε
ται δ’ δμως δτι δέν έξητάσθη ύπ’ αύτών το πράγμα προσηκόντως.

Το Αιβυκός^ζΊ ήδύνάτο άλλως νά γραφή, τοϋ δέ θηΛυκός άναμφισβήτη- 
τος ύπάρχει ή διά τοΰ Υ εκφορά (Πρβ. καί θηΛυκώδης καί θη.Ιυκεύομαι), ώς 

καί τοΰ πηχυαΐος έκ τοΰ πήχυς-πήχεως (ΓΙρβ. καί πήχυιος). Άλλά τό διά 
τοΰ Υ προενηνεγμένον άστυκός εξελέγχεται άσύστατον.

Άν τις άποβλέψη είς τάν σχηματισμόν τοΰ αστός έκ τοΰ αστυ, παραχρίμα 
κατανοεί ovt, ώς έγένετό τό άστ-ός προσαρτηθείσης τής καταλήξεως ος, 

ουτω καί τό άστ-ίτης καί τό άστ-ικός προσκολλήσει τών καταλήξεων ίτης 
καί ικός’ καί παντί μέν φανερά αποβαίνει η αρμονία η ΰπάρχουσα έν τή σειρά : 

αστυ, ΆΣΤ-ός, ΆΣΤ-ίτης, ΆΣΤ-ιχος, ΆΣΤ-εΐος, 
ούδένα δέ λανθάνει η ασυμφωνία ή ούσα έν τή σειρ^ :

αστυ, ΆΣΤ-ός, ΆΣΤ-ίτης, ΆΣΤΤ-κός, ΆΣΤ-εϊος.
Καί-τάντίγραφα δέ συνήθως τόν διά τοΰ I τύπον φέρουσιν άστικός, σπάνιό- 
τερον δέ τόν διά τοΰ Υ άστυκός, δστις. είνε τών βιβλιογράφων πλημ,μέλημα 
ρυθμιζόντων την γραφήν τοΰ επιθέτου κατά την τοϋ πρωτοτύπου ονόματος 
αστΤ. Πρβ. δορυάΛωτος καί δορυσδενής άντί τοΰ δοριάλωτος καί δορισβενής, 
όζύνης αντί τοΰ όζίτης, κτλ.

Την διά τοΰ I γραφήν άστικός προκρίνει ό Βρέμως (Λυσ. και Αίσχ. σελ. 
187) καί άλλοι. Περί τοΰ πλατυκός-πλατικός καί τοΰ ά.Ιυκός-άλικός θά εί- 
πωμεν τά δέοντα έν άλλφ τόπφ.

\ Ώς έπίμετρον παρατιθέμεθα τά περί τοΰ άστεϊος καί άστειότης γεγοαμμένα 
ύπό τοΰ άοιδίμου Κοραή έν τή έκδόσει τών ’Αστείων τοΰ Ίεροκλέους (σελ.ιβ'): 

«Ό Άστεϊος, καθώς άκόμη σήμερον τόν όνομάζομεν, είχεν είς τούς πα
λαιούς κοινότερον ό'νομα τόν Εύτράπελον’ καί την άπό μάς λεγομένην 
[Αστειότητα, ονόμαζαν εκείνοι Ευτραπελίαν. Τοΰτο σημαίνει καί ύποθετει 

Π ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 357.
Εντροπίαν, ήγουν καλοτροπίαν, καλοηθίαν’ καθώς ή άστειότης, διάθεσιν ψυ
χής άνθρώπου, γεννημένου καί θραμμένου είς "Αστυ, ή'γουν είς πόλιν, δπου 
τά ηθη ΰποθέτονται κομψότερα καί ημερότερα παρά τών χωρικών, τών γεν
νημένων δηλαδή είς τά χωρία. Την αύτήν μεταφοράν έφύλαξε καί ή κοινή 

γλώσσα. Άπό την Χώραν, την σημαίνουσαν τό "Αστυ, η την Πόλιν, «σχη
μάτισε τό Χωρατόν, ή Χωράτευμα (’Αστειότητα), τό Χωρατεύω (’Αστειεύο
μαι), καί τό Χωρατευτής, γραικοτουρκοχυδαϊκώς,Χωραταντσής (’Αστείος)».

«'Η διάθέσις αυτή στέκει είς τό νά λέγν) τις κατ’ άλλων, καί ν’ άκούη 
απ’ άλλους σκώμμ-ατα καί περιπαίσματα εύφυη, εκφρασμένα μέ τοιαύτην 
χάριν (ώς τό σημαίνει καί τοΰ Αστεΐζομαι, ή Αστειεύομαι, τό συνώνυμον 

Χαριεντίζομαι), ωστζ νά κινώσιν είς γέλωτα, χωρίς νά λυπώσιν ή νά τα- 
ράσσωσι τόν άκούοντα. 'Η φυσική αύτη άρετη, διά νά ήναι άληθώς τωαύτη, 
πρέπει, καθώς καί αί ηθικαί άρεταί, νά στέκη είς την μεσότητα. Τά άκρα 
της είναι, καθ’ υπερβολήν, ή Βωμολοχία, κατ’ ελλειψιν, ή Αγροικία, ‘Ο 
βωμολόχος λέγει καί άκούει τοιαΰτα γελοία, όποια λυποΰσι πλέον παρά εύ- 
φραίνουσι τόν άκούοντα’ έξεναντίας δ "Αγροίκος, μήτε λέγει, μήτε ν’ άκούση 
άπ’ άλλους υποφέρει τίποτε γελοΐον. Κυρίως Αγροίκος λέγεται ό κατοικών 
τούς αγρούς, ή'γουν τά χωρία, ώς καί ημείς άπό την αύτην λέξιν Χωρίον, 

έσχηματίσαμεν τόν Χωρικόν η Χωριάτην, καί κατά μεταφοράν, τόν έχοντα 
τοιαΰτα ηθη, όποια έ'χουσιν οί γεννημένοι καί θραμμενοι είς τούς άγρούς».

Σελ. 22,34 γραπτέον «άπό δέ τοΰ'Ρηγίου». Σελ. 291,1 γρ, «καί του
ναντίον». Σελ. 293,20 γρ. «παρά 'Ρούφφ τω Έφεσίφ.

Η ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ευρισκόμενός ποτέ παρά τινι φίλφ κατά την Ημέραν τών Χριστουγέννων, 
παρόντος καί τοΰ γηραιοΰ καί έμπειρου διδασκάλου μεγάλης μοίρας τών νεω- 
τέρων Ελλήνων τοΰ κ. Γ. Σ. . . , είδον αί'φνης άναγεννώμενον έκ τοΰ μη- 
δενός ζήτημα, περί της άνατροφής τοΰ Ίησοϋ καί ιδίως περί τής γλώσσης ήν 
κατά τήν έπί τής γής διατριβήν αύτοϋ έλάλησεν’ έν τουτοις δμως μετά 
μακράν άνωφελή συνδιάλεξιν τό πράγμα έμεινεν έν τέλει παντελώς άλυ- 
τον, τουθ’ δπερ εύκόλως ήδύνατό τις νά προμαντεύση, ού μόνον διότι ούτε 

δ τόπος, ούτε ό χρόνος ήσαν πρός τοιαύτην συζήτησιν κατάλληλα, άλλά 
καί διότι ούτε οί μέρος είς τήν συνδιάλεξιν λαβόντες ήσαν περί τα έκ- 
κλησιαστικά έντριβεΐς, ούτε δυνατόν ήτο, καθώς μοι εφαινετο, να λυθή 
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τδ ζγ)τν)’χοί άπ^ώς διά τών ΐζναγγεΛίων, έν οίς (άς μοί συγχωρηθίί νά 

τό εΐ'πω, άφ’ ου πολλά τών χρυσών της νεότητάς μου έτών ειχον θυσιάσει 
περί την θεολογίαν ασχολούμενος) έγώ άρκουντως ημην μεμυημένος. Άλλά 
περί τά τέλος της συζητησεως εκείνης ηκουσα τον κ. Γ. 2. . . . λέγοντα" 
«ιδού, θέμα λίαν ενδιαφέρον καί άξιον όντως έρεύνης*»  τάς λέξεις ταύτας 
βυνελαβον εγώ καί άπελθών έκόμισα μετ’ έμαυτοϋ. οί’καδε.

Καί έν ω διηρχόμην έν ησυχίρι τάς ώρας μου έν τώ. γραφείιμ μου ίδο4 
©ποϊαι τινες σκεψεις, οποΐαι ίδεαι, εν. τ'/j ψυχή μου άνέβαινον γεννώμεναι. 
«Όπόσον παράδοξον πράγμα τφ δντι, έλεγον’ έν. φ· αύτός ό Ίησοΰς Χρι
στός έν τοΐς Εύαγγελίοις 1 λέγει σαφέστατα, δτι μόνον ως άνθρωπος δύ
ναται νά σώσνι του Άδάμ τό άμαρτ^σαν γένος, έν ω αυτός λέγει, δτι ό, 
θυσιαζόμενος νΐδς τον ανθρώπου μόνον ώς τοιονζος φέρει την σωτηοίαν είς 
τούς ανθρώπους, έν ώ επίσης ά Απόστολος τών εθνών έν τίί πρός 'Ρω
μαίους Επιστολή (Ε', 1 5) λέγει τά αύτά ούτω' «ή χάρις τοΰ Θεοΰ καί η δω
ρεά έν χάριτι τή τον ένδς άνθρωπον Ίησοΰ Χρίστον είς τούς πολλούς έπε- 
ρίσσευσεν» έν ω ταύτά περίπου καί ό Πέτρος (έν Β', 21), καί τό πασίγνωστο» 
στιχηρόν λέγαυσιν’ «.άνθρωπος εγίνετο δθ ήμάς κτλ.» έν τέλος σχεδόν 
άπανταχοΰ τνίς Καινής Διαθήκης καταφαίνεται, οτι ό Χριστός ·ηλθεν έπί τί}ς 
γίίς «ίνα συναναστραφ^ μεεά των άνθρώπων ι> ν.χ\ «μορφήν δούΛου λαβών» 
νά σόση τούς όμοιους αΰτω ανθρώπους, έν τούτοις δμως ώς τοιοΰτον, ώς εΐ- 
χεν οικονομήσει τά τ·^ς σωτηρίας ημών, έλάχιστα γινώσκομ.εν αύτόν, έν 
τούτοις ώς άνθρωπον ασχέτως πρδς Ζην θείαν αύζοϋ φύσιν ούδείς παρ’ ημϊν 
έξητασεν αύτόν. Έν φ παντοϊαι περί τ?ς θείας τοϋ Χριστοΰ φύσεως συ- 
νετάχθησαν πραγματεϊαι, έν οΐ πάμπαλλοι έξητασαν αύτόν ώς Θεόν, $ ώς 
άνθρωπον ηνωμένην πάντοτ’ έχοντα καί την θείαν αύτοΰ φ.ύσιν μετά της αν
θρώπινης, ώς άνθρωπον άπ.Ιώς χαι τοιοϋτον άσχίζως πρδς τήν θείαν 
αύτοΰ φύσιν ούδείς καθ’ οσον γινώσκομεν έν τώ έθνει ημών άνηρέύνησε» 
αύτόν. Καί έν ώ οί’ ημέτεροι θεολόγοι γινώσκουσι καλώς οτι «παν δ,τι κα- 
τώρθωσεν ό. υιός τοΰ Θεοΰ ύπέρ ημών, τοΰτο διά μόνης ζής ενατθρωπίσεως 

ήδύνατο νά χατορθωση καί διά μόνης τής ενανθρωπίσεως κατόρθωσε»,, δμως 
ούδεποτε άνελαβον νά έξετάσωσιν., δχι την ένανθρώπισιν, αύτην, διότι τοΰτο 
θά διαμένγι είς ημάς είς αιώνα αίώνος μυστήριον μόνον είς τάς άνεξερευνη- 
τους βουλάς τοΰ Θεοΰ γνωστόν άφ’ ού κατά ύπερφυσικόν δλως τρόπον, έγένε
το, άλλά τόν άνθρώπιναν βίον τοΰ ενανθρωπίσανζος Θεοΰ Χόγου, καί όποϊόν. 
τινα διηγαγε μεταξύ τών όμοιων του άναστρεφόμενος. Άλλα μη τοιαύτη τις 
έξέτασις καί έρευνα ύπάρχει βλαβερά; Ούδαμώς, λέγομεν, άλλά καί πολυειδώς 

καί πολυτρόπως ώφέλιμος».—Μετά τοιαύτας τινας σκέψεις άνελαβον την έξέ- 
τασιν τοϋ άνωτέρω θέματος,δχι τοσοΰτον .έν τγί πεποιθησει,δτι τοΰτο θά λυθίί 
δι’έμοΰ έντελώς, οσον διότι ένόμιζον καί νομίζω, δτι ούτω δίδοται παράδειγμα

1 Έπ'ι παραδίίγματι ϊν Ίω«ν. ς\ 53—55. Πλιϊστα δί πολλαχοΰ όμοια χωρία ιδρην,τσι,. 

aiv μη πρωτοφανές, δμως κάπως νεοφανές, πώς δηλον δτι ν’ άνερευνώσι πρό παν
τός οΐ θεοίογοϋνζες ήμων ιστορικοί τά ζητήματα αύτών,πώς ν’άναπτύσσωσιν 
αύτά πρακτικότερων' διότι πιστεύω δτι δέν πρέπει τις νά ενδιατρίβει μόνον 

περί την ύψηλην θεολογίαν, οσάκις πρόκειται μάλιστα νά συνεννοηθ^ μετ’ 
άνθρώπων τόσφ χαμηλά κατοικούντων. Καί λοιπόν φυλλομετρησας ολίγα 
βιβλία, άτινα ^σαν «φίλοι μου άρχαΐοι, ών παρ’ολίγον άπίστως φερόμενος 
έπελαθόμην» προσεπάθησα κατά τό δυνατόν νά διαλύσω έγω την συζητησιν 
έκείνην, περί ίς είπον άρχόμενος της διατριβής μου ταύτης. Κατά πόσον 
τοΰτο κατωρθώθη ό άναγνώστης θά συμπεράντ). Καί δη έκ τίς όλιγοχρονίου 
έπί τοΰ θέματος μελέτης μου παρατίθημι ενταύθα μόνον τά ούσιωδεστατα.

Τό ζητημα προτείνεται ουτω.
Α' Τίνας γλώσσας έλάλει δ Ίησοΰς ;
Β’ Τίνων γλωσσών είχεν έστω καί άπλην τινα γνώσιν ;

Πρ'ιν,η δλως είσέλθωμεν είς τό ζητημα,έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν οτι έπι- 
χειροΰμεν τοΰτο, ύποτιθέμενοι απλώς την «χαζά σάρκα » φύσιν τοΰ’Ιησοΰ,ίίτοί 
έξετάζοντες αύτόν απλώς μόνον ώς άνθρωπον' ώς πρός την θείαν αύτοΰ φύσιν 
περί αύτνίς ούδέν τι έχομεν νά εί'πωμεν, ούδέν άντιλέγοντες' διότι έν τοιαύ
τη περιπτώσει ό’ίησοΰς έστιν «αύτός ό τά πάντ’είδώς καί τά πάντ’ έπιστάμε- 
νος,παντογνώστης»' δθεν ένταΰθα λέγομεν καί ημείς τό τοΰ Keim «η πί- 
©τις είς την θείαν τοϋ Χριστοΰ φύσιν πάσαν άνατρέπει άνθρωπίνην ιστορίαν, 
■^τοι, είς ούδέν ισχύει πάσα τών άνθρώπων ή ιστορία ώς προς την θείαν τοΰ 
Χριστοΰ φύσιν, διότι τότε άνάγκη νά όμιλγί τις μεταφυσικώς,δπότε πάσα άν· 
θρώπου έρευνα καταρρέει». Τό ζητημα λοιπόν τίθεται καθαρώς ιστορικόν,ούτω: 
δέ θέλομεν νά μάθωμεν, «πώς όμιλών συνανεστρέφετο μετά τών περί αύτόν 
άνθρώπων συμπολιτών, συμφυλετών καί ξένων ό Ίησοΰς ώς άνθρωπος απλώς».

Τό δέ πράγμα θέλει εκτεθώ συντομότατα, τό μέν διότι ύλικοΰ είς την 
ύπόθεσιν ταύτην άναφερομένου σπανίζομε», ούδεμία δ’υπάρχει συγγραφή περί 
τοΰ θέματος τούτου έν έκτάσει διαλαμβάνουσα, ημείς δέ ιδέας απλώς της 
φαντασίας ημών, έπί ιστορικών άποδείξεων μη στηριζομένας έν τοιαύταις 
μάλιστα περιστάσεσι βδεΰ,υσσόμεθα, τό δέ, διότι καί ίστορικαί μαρτυρίαι 
όλίγισται περί τοΰ δλου θέματος ημών ύπάρχουσιν.

Άλλ’ έπί τό προκείμενον, "Όπως λυθώσιν αί άνωτέρω δύο ερωτήσεις όφεί- 

λομεν νά έξετάσωμεν τρία τινά.
ά) 'Οποία τις έστιν η άνατροφη τοΰ Ίησοΰ καί οποία τις η παιδεία αύτοΰ 

ώς άνθρωπον φπΐώς, και εν σχίσει μόνον πρός τό ζητημα ημών.
β') Πώς είχε τότε η 'Ελληνική η Εβραϊκή καί η ’Ρωμαϊκή (καί ε"τις 

άλλη γλώσσα) έν ταϊς χώραις έκείναις, δπου διέτριψεν ό Ίησοΰς.
γ')'Οποίας τινάς μαρτυρίας έχομεν περί τ?ίς γλώσσης τοΰ Ίησοΰ.

1 Τόμ. Α', σελ. 421 Geschicht© Jesu von Nazara in Ihrer Verkeltung mit dem Gesammb 
lobeu seines Volkes-frei untersucht Zurich 1872.
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X ‘Όποια τις ή άνατρογη τοΰ Ίησοΰ Χρίστον.

Αί περί τής γεννήσεως καί τής πρώτης Ανατροφής τοϋ Ίησοΰ γνώσεις η

μών άπασαι στηρίζονται έν γένει έπί των Ευαγγελίων, άλλας δέ ίστορικάς 

μαρτυρίας ταιαύτας ούδαμοΰ εύρίσκομεν. Διά παντός δ’ αφανές θά διαμένη 
τό μέρος τοΰτο τοϋ βίου τοϋ Ίησοΰ μέχρι τής ύπερτριακονταετοϋς αύτοΰ η

λικίας, οτε εμφανισθεις, μ.ετα των ανθρώπων επί τρία έτη συνανεστρέφετο, 
καθώς παρέδωκεν ήμϊν Αρχήθεν ή ’Εκκλησία. Άλλ’ όμως, οτι τοσοΰτον σκό

τος καλύπτει τά πρώτα έτη τοϋ Ίησοΰ, τοΰτο ούδαμώς φαίνεται ήυ,ϊν πα
ράδοξον*  διότι άφ’ ου καί άλλοθεν υπάρχει γνωστόν, δτι ή γέννησις και ή 

έμφάνισις μεγάλων, έξοχων πνευμάτων έν τφ κόσμφ τούτφ συνηθέστατος 
5| διά πέπλου μυστηριώδους καί σοβαρού καλύπτεται π. χ. τοϋ Μ. Καοό~· 

Σου, τοϋ Ιίαισαρος, τοΰ Ρωμυλου κτλ., η διά πολλών θαυμάτων περικοσμεϊ- 
ται π. χ. τοϋ Μ. Αλεξάνδρου, τοΰ Ναπολέοντος,—■ Sv τοΰτο γίνεται εις τά- 

κοινά ταΰτα τών ανθρώπων τέκνα, πόσφ μάλλον έπρεπε νά γείνη εις τδν 

άνωτατον πάντων ανθρώπων «τόν πρωτότοκον πάσης κτίσεως» τόν θειον 

όντως Ίησοΰν Χριστόν ; Έν τούτοις πάλιν, Sv καί αί ειδήσεις εΐνε έλλιπέ- 

σταται, θά συναθροίσωμεν αύτάς, μικρά τεμάχια μεγάλου Ατιμήτου άδάμαν» 

τος, και θά προσπαθήσωμεν νά συνδέσωμεν έξ αύτών έστω καί άτεχνόν τι 

κόσμημα.
Καί δή τοΰ Ίησοΰ ή ανατροφή δέν φαίνεται, ώς πολλοί αντίχριστοι διε- 

τείναντο, δλως παρημελημένη. Ή Ναζαρέτ κυρίως δύναται νά θεωρηθώ ό 
τόπος τής ανατροφής αύτοΰ, διότι έκεϊ, ώς γνωστόν, τό πλέον τοΰ βίου αύ
τοΰ διέτριψεν, έν τή οικία τοΰ ’Ιωσήφ καί τής μητρός αύτοΰ Μαρίας *.  

Ένταΰθα άνετρέφετο συναναστρεφόμενος μετά τών πολυαρίθμων καί εύουών 
καί πως καί Ανεπτυγμένων κατά σάρκα συγγενών αύτοΰ, μετά μεγίστης 

Αμα άπλότητος, καθώς ήτα άπλουστάτη και τοΰ ’Ιωσήφ ή κατοικία. Τήν 
απλότητα δέ ταύτην έν γένει τοϋ βίου τοΰ ’Ιωσήφ δυνάμεθα νά είκάσωμεν 

τό μέν έκ τής έντελοΰς περί αύτής σιωπής τής ιστορίας, ούτε έν Έλληνι- 

κοϊς ούτε έν ‘Ρωμαϊκοϊς χρονικοϊς περισωσάσης τι μέχρι ήμών, τδ δέ καί 

έκ τοΰ έπαγγέλματος τοΰ ’Ιωσήφ «τέκτανος» οντος κατά τδ Εύαγγέλιον 

Μεταξύ δέ τών συγγενών, μεθ’ ών άνεστρέφετο ό Ίησοΰς, δυνάμεθα ώς 

πιθανότατου νά θεωρήσωμεν, οτι συγκατηριθμεϊτο καί ό ’Ιάκωβος, βν έκ 
μικράς ηλικίας έγνώρισεν, άνήρ όντως δικαιότατος καί ευφυέστατος καί ήθι-«. 

κωτατος, ού μήν αλλά και δεόντως Ανεπτυγμένος καί αρκούντως πε
παιδευμένος (νομομαθής), έννοοΰμεν αυτόν έκεϊνον, όστις έν ,τή Καινή 

Διαθήκη Αδελφός τοΰ Κυρίου καλείται. 3 Άλλ’ή άπλότης τοΰ οίκου το5 

1 Ματ8. Β' 23. Λουκ. Δ' 16 κάλλ.
2'Ματθ. ΙΓ' 55. Μαρκ. ς' 3.
3 "1δ, Keim αδτόΘ. τόμ. Α' σελ. 332.
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’Ιησού δύναται προσέτι νά εΐκασθή εμμέσως μέν άλλ’ έπαρκώς καί έκ τής 

μεγάλης άπλότητος, τής τότε έν’Ίουδαιη γενικώς έπικράτούσης, ώς επί

σης γνωστόν, ότι ό βίος τότε ήτο πανταχοΰ κατά τάς χώρας έκείνας απλού- 

στατος, καί έν αύτή έτι τή άσυγκρίτως πλουσιωτέρα καί μάλλον ανεπτυγ

μένη έπαρχίιγ τής Αίγύπτου
Καί περί τής παιδείας τοΰ Ίησοΰ ευρηντβα όλίγισταί τινες ειδήσεις έν 

τοϊς Εύαγγελίοις. Καί δ μέν Ματθαίος λέγει «έλθών ό Ίησοΰς εις τήν 
πατρίδα αύτοΰ έάίάασκεν αντονς έν τη σιταγωχη αύτών, ώστε έκπλήττε- 
σθαι αυτούς καί λέγειν*  πόθεν τούτφ ή σοφία αυτή καί αΐ δυνάμεις; ούχ 

οδτός έστιν ό τοΰ τέκτονος υιός ; ούχί ή μήτηρ αύτοΰ λέγεται Μαριάμ, καί 
οί αδελφοί αύτοΰ Ιάκωβος καί Ίωσής καί Σίμων καί Ιούδας ; καί αί Αδελ- 

φαι αύτοΰ ούχί πάσκι πρός ημάς είσι; πόθεν ουν τούτφ ταΰτα πάντα; καέ 
έσκανάαΛίζοντο έν’αύτφ». Ταύτά σχεδόν κατά λέξιν Αναφέρει καί ό Μάρ
κος συν τή διαφορφ, δ'τι παρά μέν τφ Ματθαίφ οί Ιουδαίοι όνομάζουσι 

τόν Ίησοΰν τέκτονος υιόν, παρά δέ τώ Μάρκφ αύτόν τέκτονα. Ό δέ Λου
κάς ταύτά έκτίθησι ζωηρότερου καί δραματικώτερον, έν φ δ ’Ιωάννης5 

ώς πάντοτε συνειθίζει, πνευματικώτερον καί μυστικώτερον. Τοΰ τελευ
ταίου τούτου αί λέξεις, αί ιδίως ήμϊν διαφέρουσαί είσιν «άνέβη ό Ίησοΰς 

είς τό Ιερόν καί έδίδασκε*  καί έθαύμαζον οί Ίουδαϊοι λέγοντες πως ούτος 

γράμματα οίΐϊε μη μεμαθηκώς ; απεκρίθη αύτοϊς ό Ίησοΰς καί είπεν*  ή 

έμή διδαχή ούκ έ'στιν έμή αλλά τοΰ πέμψαντός με, κτλ.» Έκ τών άνω χω- · 

ρίων καί τών τεσσάρων Εύαγγελιστών παρατηρεί τις καθαρώς, οτι ό Ίησοΰς 
«άνωθεν έμαθε γράμματα», ουδόλως έν τφ κόδμφ τούτφ διδαχθείς, ά δε 

θαυμασμός, βν έκδηλοϊ ή πατρίς αύτοΰ, δείκνυσι σαφέστατα οτι «οί 

πάντες ύπέθετον ή ώφειλον νά ύποθετωσι τόν Ίησονν αύτοάΐδακτον.» Ουτω 
δ’ αύτός ό θαυμασμός καί ό σκανδαλισμός τών Ιουδαίων μετά σκώμματος 
πικροΰ καί περιφρονητικοΰ συνδεδεμένος, ύπάρχει Απόδειξις έμμεσος μέν 

\ Αλλά πειστικωτάτη, δ'τι ό Ίησοΰς ανατρεφόμενος δέν εΐχεν έκπαιδευθή έν

σχολείοις τής έαυτοΰ πατρίδος, αλλ’ ότι εΐχεν άνατραφή ώς αύτή ή οίκογε-
, ί

νεια αυτου»
Αλλά πλήν τούτων έν τοϊς Εύαγγελίοις άπαντώσιν έτεραι δύο ειδήσεις, 

σχέσιν έχουσαι πρός τό ζήτημα ήμών. Καί ή μέν τυγχάνει ή τοΰ Λουκά;6 

ή δέ είναι δ.τίτλος ‘Ραβδί, 'ΡαββοντΙ, Ζ1ιοάσκα2ε ό πολλάκις έν τοϊς Εύαγ
γελίοις 7 Απάντων, καί τφ Ίησοΰ Αποδιδόμενος. Καί ή μέν διήγησις ε
κείνη τοΰ Λουκά περί τοϋ έν τφ ιερφ τής Ιερουσαλήμ διατρίβοντος δω

δεκαετούς παιδός «Ακούοντας τών διδασκάλων, καί έπερωτώντος αύτους»

1 Ίδε Φίλων, λόγον ε’ς Φλάκκον σ.988 και 977. Κ. Παπαρρηγοπούλον Ίστορ, τοΟ'Ελλ. 
φίνους τομ. Β' σ. 357—360 κα'ι 524—529. Schlosser’s Weltgenschichte τομ. Γ' κτλ.

2 ΙΓ', 53-56. — 3 ς', 1-6. — 4 Δ’, 14-23. — 5 Ζ', 14-36. — 6 Β', 41-52.
? π. χ. ΜατΟ. IB’, 38. 1Θ', 16 καί πολλαχοΟ άλλαχοΟ,
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κτλ. οΰδέν τι ουδέ κατ’ ελάχιστου μαρτυρεί περί τής άνατροφής καί τής 

παιδείας τοϋ Ίησοϋ ώς άνθρωπον, διότι ούδ’ αναφέρεταί τι περί αύτής τού" 

λάχιστον, Sv π. χ. ήθελεν ή έσκόπει νά διδαχθή τι παρά τών σοφών τοδ 

βθνους αύτοϋ ό ’Ιησούς, ή άλλο τι ταιοΰτον. Τουναντίον μάλιστα ό Ευαγ

γελιστής προτίθεται διά της διηγήσεως αύτοϋ , έκείνης νά παρζστήσγι 

ήμΐν δτι ό νεανίας ήτο αύτοόίδακτος άρχηθεν άπό της μικρας αύτοϋ 
καί παιδικές ηλικίας τών δώδεκα έτών, άμα δέ καί νά καταδείξγ) οτι ή- 
δυνατο νά δίδη μαδήματα και εις αύτούς Ακόμη τούς. έξόχους τοϋ έθνους 

αύτοϋ διδασκάλους. Διά ταΰτα δμως Ακριβώς καί παρίσταμαι ή διήγησις 

αυτή είς τούς εξετάζοντας τόν βίον τοϋ Ίησοϋ απλώς ώς ανθρώπου, καθώς 
καί ημείς τώρα (και άνθρωπείως δλως, ή'τοι ίστορικώς Ασχέτως δέ πρός 

την θείαν αύτοϋ φύσιν καί τάς θείας αύτοϋ ιδιότητας) ώς συμπέρασμα $ 
Αποτέλεσμα καθαρόν δογματικής ύποθέσεως, οθεν ούδένα φέρον ιστορικόν 
χαρακτήρα, Αδύνατον καί νά χρησίμευαν) ήμΐν ώς μαρτυρία περί της Ανθρώ

πινης Αναπτύξεως καί τής παιδείας τοϋ Ίησοϋ. Έν φ δέ πάλιν λέγομε» 

ταΰτα, γινώσκομεν καλώς, δτι ούτε έχομεν έν τοΐς Εύαγγελισταϊς ούτε πρέ

πει ν’ άπαιτώμεν παρ’ αύτών ειδήσεις περί παιδείας τοϋ Ίησοϋ ή απλής, 
καί στοιχειώδους αύτοϋ διδασκαλίας, άφ’ ου καί οί τέσσαρες, ώς καί πά- 

σαι αί Έπιστολαΐ, καί έν γένει η Καινή Διαθήκη άπασα, παριστώσι τόν Ίη- 
σοΰν ολως θειον καί αύτόν τόν θεόν, ύπό τοΰ μεγαλείου, καί τοϋ ό'ντως θείου, 

χαρακτήρας τοϋ Ίησοϋ παντελώς αιχμαλωτισμένοι, διό καί υιόν τοΰ Θεοϋ 
αύτόν κηρύττοντες, ύπέθετον καί είχον την πεποίθησιν, δτι οδτος ούδαμώς 
έχρνίζε τής «σφαλερας καί εύθραυστου» τών ανθρωπίνων γνώσεων διδασκα

λίας,αύτός θεοδίδακτος ών καί καθ’ I Θεός παντ’ έπιστάμενος., Περί δέ τώ» 

τιμ.ητικών τίτλων τών αποδιδομένων τώ Ίησοϋ 'Ραββί, 'Ρα&βοννί, JtSa~ 

οκαΛε κτλ. έν τοΐς Εύαγγελίοις, ότέ μέν υπό τών Ιδίων αύτοϋ μαθητών, δτέ; 
δ’ ύπό άλλων Ακροατών της διδασκαλίας αύτοϋ, λέγομεν, ότι ούτε έκ τού

των δυναταί τις νά συμπεράννι τι άσφαλές και βέβαιον περί τής παιδείας 

τοΰ «Ακρογωνιαίου λίθου» τής Χριστιανικές θρησκείας. Διότι, τόν «τίτλον 
τοϋτον τοΰ «καθηγητοΰ η διδασκάλου» προσεκτησατο κυρίως ό ’Ιησούς διά 

τής μετά πάντων ανθρώπων φιλοσόφου καί όντως σοφής . καί θείας αύτοϋ 

Αναστροφές, καί διά τοϋ τρόπου, καθ’ δν τόν βίον διήγεν, ώς παρέδωκαν ήμΐν 

τά Εύαγγέλια. Διά τών τίτλων δηλαδή έκείνων ανακηρυττει άπας ό σύγ

χρονος κόσμος, ό'τι ό Ίησοϋς ήτο άξιος διδακτορικού πτυχίου Αναδειχθείς 

τοιοϋτος ούχί,,έντός σχολείου έπί θρανίων καθεσθείς, ή εντός μελετητηρίων 
έν τί) σπουδή τών φιλοσοφικών συγγραμμάτων εξαντληθείς, Αλλ’ εντός τοϋ 

ίδιου αύτοϋ έθνους, μετά πάντων ανθρώπων Αναστρεφόμενος, τών Γραμμα-· 

τέων ήτοι τών λογίων καί τών άλλων νομοδιδασκάλων, τών έξεχόντων της 

εποχής αύτοϋ σοφών, τών αιρετικών, Φαρισσαίων, Χαδδουκαίων, Έσσαίων, 

θεραπευτών 1 κτλ., καί συζητών μετ’ αύτών, καί έξελέγχων αύτούς πάν- 
τας, αύτός πάντοτε Ανεξέλεγκτος διαμένων. Διά ταΰτα, έπαναλαμβάνομεν, 

δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι ή ανάπτυξα; τοΰ Ίησοϋ, ώς Ανθρώπου ήτο μάλλον 

πρακτική, καί έστηρίζετο έπί της «αύτοδιδασκα^ιας» τοΰθ’δπερ καί τ$ κα
ταγωγή αύτοϋ μάλιστα συνφδει, τη κατά σάρκα, έννοεϊται, ταπεινοτάτγ) 
ουσν), άμα δέ καί φυσικώς κατάλληλον διά τό μέρος, δπου πολύν είχεν δια
τρίψει χρόνον, τήν παντοίων ανθρώπων χώραν «Γαλιλαίαν τών εθνών» 2.

Άλλ’ δτι ό Ίησοϋς ήν αϋτοόΐόακτος καί άπΛοΰστατα iv πααιν άνατε- 
θραμμένος, είκάζομεν προσέτι καί έκ τοΰ έπαγγέλματος τό όποιον καί αύ
τός τό κατ’ άρχάς ήκολούθησε, δηλαδή τό τοΰ πατρός αύτοϋ 3 επάγγελμα, 

κατά τά πρώτα έτη τής ηλικίας του τουλάχιστον. Πάλιν δ’ δμως τό τοιοΰ- 

τον ούδόλως Αποδέικνύει, δτι ό Ίησοϋς δέν ήδύνατο νά καταγίνηται καί εις 
εύγενέστερα τοΰ πνεύματος έ'ργα, διότι κατά τήν Ιουδαϊκήν συνήθειαν τοιαύ- 
τη τις εργασία δέν άπέκλειεν έντελώς καί τό -επιστημονικόν στάδιον, ώς 

σαφέστατα δύναταί τις νά παρατηρήση τοΰτο έκ τών Πράξεων τών’Αποστό
λων 4, όπόθεν μανθάνομεν, δτι καί δ πράγματι σοφός και λίαν πεπαιδευ

μένος τών έθνών ’Απόστολος ήν σπηνοποιδς καί αύτός.
Διά ταΰτα πάντα λοιπόν ούδέν κωλύει ημάς νά παραδεχθώμεν, δ'τι δ Ίη- 

σοΰς κατά τήν παιδικήν αύτοϋ ηλικίαν είχε διδαχθή τήν Ανάγνωσιν καί τήν 

γραφήν, τουλάχιστον τά στοιχεία τούτων Απλώς, καί δή τά στοιχεία τής 

μητρικής αύτοϋ γλώσσης, τής γλώσσης τής οικογένειας, τοΰ έθνους του, ήτοι 

τής τότε ένχρήσει Άραμαϊκής, καί ταΰτα πάλιν κατά τρόπον ανατολικόν, 
δστις συνίσταταϊ είς τοΰτο, δ μέν διδάσκαλος νά έπιτάσσγι τώ παιδίφ ν’Ανα- 

γινώσκγι έν τφ ανά χεΐρας βιβλίφ «κατά χρόνον» ήτοι ώς γίνεται περίπου 

κατά τήν ανάγνωσιν τοΰ έξαμέτρου παρ’ ήμϊν, ό δέ μαθητής, όχι μόνος 
ώς έν τί) Αναγνώσει τοΰ Όμηρου, άλλά μετά πάντων τών μαθητών τής τάξεως 

συγχρόνως μεγαλοφώνως ν’ άναγινώσκτ) κινών άμα τήν κεφαλήν καί τό 

σώμα άπό τής όσφύος καί άνω μέχρι ού έντελώς άποστηθήσ·/) τό Ανα-

1 Περί, ών ΐδ. καί Ίωσ/rr. Ίουδ. Αρχαιολογίας βιβλ. IH' κεφ. α'.
2 Ματθ. Δ’ 15κάλλ. Άλλ’ έκτος τών είρημένων πρέπει να ύποΟέσωμεν ?τι, οτι ό Ίησοϋς 

πολύν χρόνον τοΟ βίου αύτοϋ διήλβεν έν τφ ναώώς ήτο συνήθεια παράτοϊςΈβραίοις έν γένει. 
’'ΙδεΦίλωνος έπιστ. πρός Γάϊον 1014, όπου λέγεται «έπίστατο οόν (Αύγουστος) καϊ προσευ- 
χας ΐχοντας και συνιόντας εις αύτάς και μάλιστα ταϊς ίεραΐς έδδόμαις, ότε δημοσία τήν π ά- 
τ ρ ι ο;ν παιδεύονταιφιλοσοφίαν». Άλλαχοΰ δέ πάλιν παρά τώ αύτφ νέφ Πλά- 
τωνι.Ιν τώ «περί έβδομης» σ, 1178*  «τών ιερέων τις ό παρών, ή τών γερόντων εις άναγινώ- 
σκεότονςίερούς νόμους αύτοΐς και καθ’ έκάστην έξηγεϊται μέχρι δείλης δψίας», ομοίως αύτόδι. 
«άναστάς τιςτών Ιμπειροτάτωνάφηγεϊται τά άριστα καϊσυνοίσοντα». Κατά τάς ώρας δε ταύτας 
της διδασκαλίας πρέπει νά ύποθέσωμεν, ότι και ό Ίησοϋς πολλάκις ήκουσε τών σοφών τοΰ 
ϊθνους αύτοϋ έρμηνευόντων τί έστι καθήκον, τί ύποχρέωσις πρός τούς γονείς, τοΰς συγγε
νείς, τό ΐθνος, τίνες δ’ οί ίθνικοί μεγάλοι κοι έλπίδος μεστοί σκοποί τοΰ έθνους, τις ό ύπό τοΰ 
παντοδυνάμου Ιεχωβά προορισμός αύτοϋ κτλ. κτλ. κτλ.

3 ’Ίδ. Μαρκ. τ' 1—6,
4 IB’, 3. ΚΒ', 3.
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γινωσκόμενον μέρος (περίπου ώς σήμερον είναι ή ανάγνωσες έν χρήσει πρό 

παντός κατά την Συρίαν καί Φοινίκην παρά τε τοϊς Ίουδαίοις καί τοϊς 
Μωαμεθανοϊς). Περί τούτων άλλως άμεσοι ίστορικαί αποδείξεις δέν ύπάρ- 

χουσιν, άν δηλαδή ήκροάσατο τών πρώτων μαθημάτων της άναγνώσεως ' 

καί τ^ς γραφές*  ύπάρχει δμως γνωστόν, δτι τότε ύπηρχον έκεϊ σχολεία καί 
Ελληνικά καί Εβραϊκά ούκ ολίγα, ώς δυναταί τις νά παρατηοήση τοΰτο 
καί έν τφ Ίωσήπφ. Άλλ’άρα γε καί μετά τάς τόσον όλίγας στοιχειώδεις 

γνώσεις ήδυνατο ό Ίησοΰς νά syvoij τό πρωτότυπον τών Γραφών ; τοΰτο άγνο- 

εϊται, καί μάλιστα, διότι βλέπομεν οτι καί αυτοί οΐ βιογράφοι τοϋ Ίησοΰ, 

οί Εύαγγελισταί, παραθέταυσιν έκάστοτε τάς είς την Παλαιάν Διαθήκην 

παραπομπάς αύτών κατά τό Άραμαϊκόν
Τάς όλίγας ταυτας ειδήσεις έχομεν περί τνίς κατ’ άνθρωπον μόνον άνα- 

τροφ·ης καί παιδείας τοΰ Ίησοΰ, αΐτινες αρκούντως νομίζομεν άποδεικνύου- 

βιν, δτι ό Ίησοΰς ήν μάλλον αύτοδίδακτος, καί διά τ·ης μετά τών ανθρώ

πων άναστροφίς μάλλον η διδαχθείς άνεπτύχθη. Όποϊοι λοιπόν ήσαν οί άν

θρωποι αυτοί, καί τινας γλώσσας έλάλουν ·, Τοΰτο είναι τό Β' μέρος, είς & 

•τώρα είσερχόμεθα.

Β' Πως εϊχοΐ ΐ<&ε ή Εβραϊκή, ή'ΕΊ-Ίηνιχη και ή'Ρωμαϊκή γ.ίωσσα 

ir ζαϊς χωραις έκείταις, sr αϊς διέζριψεκ ό Ίησοΰς ;

, Καί ενταύθα επίσης έλλείπουσιν ίστορικαί μαρτυρίαι άκριβεϊς. Τά ολίγα, 

άτινα ήδυνήθημεν έν όλίγφ χρόνφ νά συναθροίσωμεν είσί τά έξης.
, Γνωστότατου καί παρά πόίσιν αποδεκτόν υπάρχει %, δτι ή 'Ρωμαϊκή 

γλώσσα δέν ήτο μέν τόσον διαδεδομένη, ώστε νά επικρατή τών άλλων κατά 
την Συρίαν, άλλ’ δμως είχε τάξιν δχι άσημον, άπανταχοΰ μεταξύ τών δημο

σίας θέσεις κατεχόντων ύπαλλήλων έπικρατ.οϋσα, καϊ πρό πάντων τών λει
τουργών τ^ς 'Ρωμαϊκές καισαροκρατίας. Ή δέ ισχυρά τών 'Ρωμαίων πολί
τικη καί ή μεγίστη αύτών έπιρροή έν ταϊς κοιναϊς ύποθέσεσιν έπέβαλλεν είς 
πάντα οπωσδήποτε άνεπτυγμένον την μάθησιν της 'Ρωμαϊκής γλώσσης 
Τοσαΰτα άρκοΰσι περί αύτνίς’ περί δέ τών άλλων, αΐτινες ιδίως ένδιαφερου- 

σιν ήμάς, συντόμως άναφέρομεν τά εξής.
αζ) Πρό παντός άλλου ούχί ανωφελές θά ητο, άν τις παρέβαλλε τάς δυο. 

τοΰ ,γηραιοΰ τνίς φιλοσοφίας καθηγητοΰ έν τφ Βερολινείφ πανεπιστημίφ συγ·*  

γραφάς, τοΰ Zeller, την γνωστήν «φιλοσοφίαν τών έλλήνων», καί την «άνά- 

πτυξιν τοΰ μονοθεϊσμοΰ παρά τοϊς Έλλησιν» 71, έξ ών δυναταί τις νά παρα-

1 Ματθ. ΚΖ’, 46. Μάρχ. ΙΕ', 34 καί πολλαχοΰ.
2 "13. Κ. Παπαρρηγ. '(στ. τοΟ'Ελλ. "Εθνους, τόμ. Β’ σελ. 532.
3 "(8. Keim τομ. Α' σελ. 173—208 καί 300 -304.
4 Zeller Philosophic der Griechen 1868. ™ Die Extwickelung des Monotheismus Dei 

den Griechen 1862.
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τηρήσνι, δτι ώς αί έλληνικαΐ ίδέαι οδτω καί ή Ελληνική γλώσσα ήσαν πράγ

ματα δχι παντελώς έν Ίουδαίςρ άγνωστα.
β') Ού μόνον οί' Σαδδουκαϊοι, οί Έσσαΐοι καί αί άλλαι αιρέσεις, θρησκευ

τικά! τε καί πολιτικαί είχον προσλάβει πλεϊστα ξένα, μάλιστα δ’ί.Ζ^ζ/λ*ζπά  

στοιχεία άναπτόξεως καϊ πολιτισμού αλλά προσέτε καί μετά μεγάλης 
εύκολίας δυναταί τις νά κατάδειξη της Ελληνικής καϊ τής Ιουδαϊκές παι

δείας την αδελφικήν σχέσιν, άμα δέ καί τήν άνάμιξιν τών δυο τούτων γλωσ

σών, άπό τοϋ πολυμαθούς Αντιγόνου τοϋ Σόχου (τφ 200 π. X.), δστις καί 
τοι Ιουδαίος υπάρχων ελληνικόν έφερεν όνομα, μέχρι τοϋ 'Ραββίνου Γαμα- 

λιηλ τοϋ διδασκάλου τοϋ Παύλου.
γ') ’Άν καί δυνάμεθα δέ πάλιν νά θεωρήσωμεν ώς αληθές, οτι ή 'Ελλη

νική γλώσσα έν 'Ιερουσαλήμ οίίτε έδιδάσκετο ού'τε έμανθάνετο μετά ζήλου 

ύπό τών ’Ιουδαίων, μάλιστα διότι ή Έλληνικη σοφία καί τά Ελληνικά γράμ
ματα ένομίζοντο ύπό τών σοφών τοΰ Εβραϊκού έθνους, τών Γραμματέων καϊ 

τών άλλων νομομαθών (απάντων δμως φανατικών) λίαν επικίνδυνα, καί ώς 

τοιαΰτα έκηρύττοντο άνά παν τό Εβραϊκόν έθνος, εί καί γνωρίζομεν δτι 
οί πεπαιδευμένοι Ιουδαίοι όλίγιστα έτίμων παν δ,τι ήν ελληνικόν, παιδείαν, 

γράμ,μ.ατα, έπιστήμας, τέχνας, παντοίαν σοφίαν εί καϊ γνωστόν υπάρχει, 

δτι. οί νομομαθείς καϊ οί άλλοι διδάσκαλοι τοΰ έθνους κατηρώντο ίσα τφ 

πατρί τφ διδάσκοντι τά ίδια αύτοΰ τέκνα τά Ελληνικά γράμματα καϊ τώ 

βόσκοντι χοίρους (ήτοι ώς παρανόμους καϊ ακαθάρτους καί θεοστυγεϊς άμφο- 
τέρους)’ εί καϊ γινώσκομεν, τί ό Ωριγένης λέγει έν τφ κατά Κέλσου ' οτε 

δηλαδή η Έλληνικη γλώσσα τότε έθεωρεΐτο στολισμός απλώς τής άνωτέρας 

τών ανθρώπων τάξεως καϊ «τοΰ συρμού» διά τάς ύψηλής περιωπής γυναί
κας, εί καϊ γνωρίζομεν, δτι έν 'Ιερουσαλήμ σοφοϋ άνδρός ’Ιουδαίου άρκοϋν, 

κύριον συστατικόν ήτο η τοϋ νόμου σπουδή μελέτη καί έκμάθησις’ εί καί 
επίσης γνωστόν υπάρχει τό ανέκδοτον έκεϊνο, δπερ ό έλευθερόφρων καί πως 

άχαλίνωτος, άλλ’ έπίχαρις καϊ θέλγητρων πλήρης συγγραφεύς του βίου τοΰ 
Ίησοΰ 'Ρενάν μετά όντως παρισιακοΰ άλατος ήμϊν παρατίθησιν * καϊ τέλος 

εί καί δυνάμεθα έν γένει νά παραδεχθώμεν άναμαρτήτως, δτι ό Ίησοΰς 
καί τόν ελληνισμόν πως ήγνόει, ώς ήγνόει την Ελληνικήν σοφίαν $ τού- 
λάχιστον, οτι δέν έγίνωσκεν αύτόν ά,κριβώς (ώς παραδεχόμεθα δτι εΐχεν 

επίσης όλιγίστας γνώσεις περί τών 'Ρωμαίων καί τοϋ πολιτικού καί ίστορι- 
κοΰ αύτών μεγαλείου, καϊ τής τότε πολιτικής ισχύος’)—πάλιν δμως καί μετά 

την γνώσιν τούτων απάντων κλίνομεν νά πιστεύωμεν, ούχί τυφλώς είς τήν 

όρμήν ήμών τήν φίλαυτον καί φιλέλληνα ύπείκοντες, άλλ’ έκ της γενικής

1 ”16. Ίωσ. ΙΗ', 1. κάλλ.— 2 Β' 34.
3 ΈρωτηΟείς ποτέ ‘Ραδβϊνός τις έν Ιερουσαλήμ πότε ήτο καταλληλότερου να διδάσκων- 

ται οΐ παϊδες τα Ελληνικά γράμματα καί τήν 'Ελληνικήν σοφίαν, άπήντησεν «οϋτε ήμόρας 
ούτε νυκτός» διότι γέγραπται έν τφ νόμφ «μελετήσει τοΟτον ήμίρας καί νυκτός.»
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τών πραγμάτων καταστάσεως τής τότε φερόμενοι, οτι ό Ίησοΰς Χριστός έ- 
γίνωσκέ πως και την ‘Ελληνικήν γλώσσαν, ητις (μεθ’ δλας τάς ανωτέρω έ- 

ναντίας μαρτυρίας) αρκούντως ήν έν 'Ιερουσαλήμ διαδεδομένη’ διότι ενταύθα 

προ παντός ή άλλαχοϋ που έν Παλαιστίνη, κατωρθοϋτο εύχεοέστερον τής 
Ελληνικής γλώσσης ή διάδοσις διά τών'Ρωμαίων έπαρχων, καί τών άλλων 

πολυπληθέστατων υπάλληλων τής 'Ρώμης, οΐτινες η άπαντες η οί πλεΐστοι 

έγίνωσκον την Ελληνικήν, και διότι ενταύθα μεγάλως συνέτεινον είς την 
διάδοσιν τής Ελληνικής γλώσσης καί σοφίας οί'Ηρωδιανοί και τό άλλο πλήθος 

τών αιρέσεων, οΐτινες άπαντες την 'Ελλάδα ειχον διδάσκαλον καί θησαυ

ρόν άκένωτον τών μεγάλων αύτών ιδεών καί υψηλών θεωριών *.  ’Ενταύθα ύ- 

πομιμνήσκομεν τόν αναγνώστην καί τινας έν τοΐς «Μακκαβαίοις» φράσεις την 
διάδοσιν τοϋ ελληνισμού έν γένει ύποδεικνυούσας’ π. χ. έν δευτέρου ς', 8 

πάΛεις έΛΛηνΐδες' αυτόθι ιαζ, 23, έν τρίτου γ', 8 άκμή τις ό.ΙΛηνισμοϋ, επι- 
μι£ΐα κτλ.— Παρά δε τφ Στράβωνι IT'. β', 34. πόλεις έ.ΙΛ/ηνΙδες,. οικου

μένη (χώρα) ύπό φυΛωτ μικτών κτλ.
δ') Άλλά καί έν Γαλιλαία, δπου τοσοΰτον χρόνον είχε διατρίψει ό Ίη

σοΰς 2 τό νά λαλή τις μάλιστα δέ νά έννογϊ την Ελληνικήν γλώσσαν, δέν ήτο 

πράγμα δλως ξένον, άφ’ ου αυτή είναι η χώρα, έν ή άνάριθμον πλήθος ξένων 
ζατώκει’ διό καί έν τοΐς Εύαγγελίοις «Γαλιλαία τών εθνών» ώνοαάσθη. 

Τοΰτ’ αύτό δέ λέγομεν καί τι πλέον μάλιστα, περί τών Γαδάρων. Έν τ·η 
πόλει δηλ. ταύτη παντός άλλου φυλετικού στοιχείου ύπερίσχυε τδ 'Ελλη

νικόν. Διότι τά Γάδαρα, ώς μανθάνομεν παρά τοϋ Ίωσηπου3 μητρόπολις ουσκ 

τής Πεοαίας κα'ι περί τάς 30 χιλ. κατοίκων τότε έ'χουσα, διά τοΰ Πομ- 
πη'ί'ου τφ. 64 π. X. άνοικοδομηθεΐσα, ί'σχυε καί ην πράγματι έ'κτοτε πό
λις έλληνικωτάτη, διότι ύπερίσχυε μέν αύτόθι ό ελληνισμός, ξένοι δ’ 

δλως καί αλλόφυλοι έθεωροΰντο οί Ιουδαίοι, όλίγιστα τιμώμενοι. 'Ομοίως 
έτιμάτο καί ούτως εϊχεν η πόλις καί έπί Αύγουστου έ'τι’ καί βραδύτερου άκό
μη ως τοιαύτη διετελει. Ταΰτα πάντα έκ πολλών διατρανοΰνται μ.αρτυρίων, 

καί έκ πολλών μέχρι ημών περισωθέντων της πόλεως νομισμάτων, ,φερόν- 
των ότέ μεν Δία τόν Τύριον, ότέ δέ τον ‘Ηρακλέα. *

έ) Καί έν ώ ούδόλως δυνάμεθα ν’ άονηθώμεν τάς μεγάλας δυσκολίας, άς οί 
’Ιουδαίοι πρός έκμάθησιν της Ελληνικής γλώσσης έδοκίμαζον, - πάλιν δέον νά 

υποθεσωμεν, ότι μέχρι τινός κατωρθουν νά ύπερπηδώσι τάς δυσκολίας ταύτας

1 Ίωσήπου ’Ιουδαϊκής ’Αρχαιολ. ΙΠ' ά. ΙΖ' ιά, 4. ζάλλ.— Γρηγορίου Παλαμα ‘Ιεροσο- 
λυμιάδα ήτοι 'Ιστορίαν έπίτομον τής Ιερουσαλήμ, τμήμ. Α'. κεφ. έ. καί ς'. Β'. ά, β'. ή σελ. 
155—296.

2 Ίδ. Ματδ. Δ', 12-25. Αουκ. Δ', 14, 31. κάλλ.
3 Ίουδ. άρχ. ΙΖ', ιά, 4. «Γάζα καί Γάδαρα καί "Ιππος έλληνίδες ε’σί πόλεις» Δ', ζ', 3.—· 

Πλιν. Ε', 16.
4 Εδσι6. 133, 171. Πλιν, Ε’, 16.
5 Ίωσ. Κ'. ιά, 2.

Αναγκαζόμενοι άλλως νά μανθάνωσιν αύτην, διότι ητο πλέον καί πρακτικώς 

έν τφ βίω χρήσιμος.
ς·') Έκ τών προηγουμένων δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, δτι ό Ίησοΰς ή- 

δύνατο έπίσης, οτε προεχώρησέ πως τή ήλικίιη, νά έννοή τούλάχιστον την 
Ελληνικήν γλώσσαν.Τοΰτο μόνον παραδεχόμενοι, δυνάμεθα καί νά κατανοη- 

σωμεν την άμεσον αύτοΰ συνεννόησή καί σχέσιν μετ’ άνθρώπων δχι ’Ιου
δαίων, οΐαν ούκ ολίγα τίίς Καινής Διαθήκης χωρία μάς παρουσιάζουσι 3. 

Τούτων τινά κατωτέρω (§ ιά.) άναφέρομεν μνημονεύοντες ένταΰθα μόνον τοϋ 
παρά τφ ’Ιωάννη δπου έκτίθεται η τοΰ Ίησοΰ καί τοΰ Ποντίου συνδιάλε*  
ξις εντός τοΰ ΠραιτωρίουΛ Εξηγούμαι. "Οτε ό Ίησοΰς είσηχθη είς δίκην 

τά πράγματα εΐγον ουτω’ ό μέν Πόντιος έν πομπή έκάθητο έπί ,τήί υψη

λής αύτοΰ έδρας’ δεξιφ δέ καί άριστερφ τοΰ ήγεμ-όνος έπί ταπεινοτέρων ε
δρών έκάθηντο οί άλλοι δικασταί, οί σύνεδροι assesores, κτλ. καί έν γένει 

τό consilium. Έν τη αιθούση, δπου διεξηγοντο αί δίκαι, ύπαρχον καί κα
θίσματα διά τούς 'Ρωμαίους πολίτας, ών τινες ήσαν συνήθως παρόντες ά- 

κροαταί, έπίσης ύπαρχον τοιαΰτα διά τε τόν κατήγορον καί τόν κατηγορού

μενον. "Οτε έν τούτοις ό Ίησοΰς έδικάζετο, ύποθέτομεν δτι ϊστατο, ώς συνεί- 

Οιζον, καί ύπεχρεοΰντο μάλιστα νά ΐστανται όρθιοι πάντες οί ’Ιουδαίοι τών 

‘Ρωμαίων ύπήκοοι, ούχί δμως καί οί 'Ρωμαίοι υπόδικοι, δι’ οΰς κυρίως ύπαρ
χον αί εδραι έν τη δικαστική αιθούση. . . . . Άλλά·τοιοΰτον 'Ρωμαϊκόν δι

καστηρίου έν τε τη Συρία, τη Μ. Άσίικ, καί πολλαχοΰ αλλαχού οΰόένα είχε 
διερμηνέα, ουδέ προσεΛάμβανε ΐοιοΰτον χαίά τάς δίχας ουδέποτε, διότι οί 

δικάζοντες, πρό παντός δέ μάλιστα οί σύνεδροι έγίνωσκον άριστα την 'Ελ
ληνικήν, ώς. ήτο συνήθεια εις τούς τάς τοιαύτας δημοσίας θέσεις καταλαμ

βάνοντας 'Ρωμαίους, άμα δέ καί είς άπαντας τούς 'Ρωμαίους έπάρχους τής 
Ανατολές άπάσης, ύποχρεουμένους άνεξαιρέτως νά γνωρίζωσι την 'Ελ
ληνικήν γλώσσαν ώς άναγκαίαν καί άναπόφευκτον. Κατά ταΰτα δέ δέον 

νά ύποθέσωμεν δτι καί ό Ίησοΰς ένόει την Ελληνικήν γλώσσαν ήδη 

άπό τής Γαλιλαίας, άφ’ ού άμέσως καί άπ’ εύθείας ήλθεν είς συνεννόη- 
σιν μετά τών δικαστών καί τοϋ Πιλάτου (άφ’ ού ούτος μέν ήγνόει ώς 
όψόμεθα, τήν 'Ρωμαϊκήν, έκεΐνοι δέ τήν Εβραϊκήν.) Τοΰτο δέ τοσοΰτο 

πιθανότερον καθίσταται, καθ’ οσον, ώς καί άνωτέρω έλέγομεν, καί αύτός

1 Ίωάνν. ΙΗ, 33—37’ Πρ6λ. και Ματ9. ΚΖ', 11. Μαρκ. ΙΕ’, 2. Αουκ. ΚΓ', 3.
2 Πράξ. τών ’Αποστόλων κεφ. ΚΑ', 37—38, ΚΒ'. 2. Έξ ών καταφαίνεται ότι οί άκροα- 

ται τοΰ ΙΙαύλου έν Ιερουσαλήμ ήτοιμάζοντο ν’ άκούσωσιν αύτοΰ Ελληνιστί λαλοΰντος, έν ή 
γλώσση 9ά ήτο εύνοητότερος.

3 'Ομοίως βλέπομεν και έκ τοΰ Ίωσήπου βιδλ. ΙΗ', γ', 3. ότι ήλΟεν ο Ίησοΰς εις άμε
σον καί πρός τούς "Ελληνας σχέσιν' τό χωρίον εχει ουτω. «Άνήρ σοφός'(ο Ίησοΰς), εϊγε άν- 
3ρα αύτόν λέγειν χρή' ήν γάρ παραδόξων έργων ποιητής. . . . καί πολλούς μέν Ιουδαίους, 
πολλούς δέ κα ί τ ο ΰ Έ λ λ η ν ι κ ο ΰ έπηγάγετο.» ομοίως δέ καί δ Εύσέδιος, δ Βασίλειος 
και άλλοι, άναφέρουσιν ότι δ Ίησσϋς «πολλούς "Ελληνας προσηγάγετο» Κακώς 
δ’ ύπολαμδάνουσί τινες τδ χωρίον τοΰτο τοΰ Ίωσήπου ύποδολιμαϊον.
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δ Ιησούς ηλίκιωθείς γσθάνέτο βεβαίως την άνάγκην τής γλώσσης τάύτής^ 
άμα 8ε κα'ι την πρακτικήν αύτής ωφέλειαν.4

ζ) Μεταβώμεν νϋν καί είς την έπί τοϋ σταυροϋ χαραχθείσαν έπιγραφήν, 

ητις καί αύτη δυναταί πως νά χρησιμεύση ώς μαρτυρία τής μεγάλης της 

Ελληνικής γλώσσης διαδόσεως κατά τάς χώρας έκείνας, και ούτως εμμέ

σως να δωση ημϊν το δικαίωμα νά υποθεσωμεν ώς πιθανόν τουλάχιστον, 

οτι 0 Χριστός εγνωριζε την 'Ελληνικήν. Καί δή ό μέν Λουκάς ~ λέ
γει. «ην δε και έπιγραφη γεγραμμενη επ' αύτω γράμμασιν Έλληνικοΐς 

καί Ρωμαίκοΐς καί Εβραίκοΐς. εΟύτός έσειχ <5 βασιλεύς τώχ ’Ζουδαιωκ» 
*0 δέ ’Ιωάννης ® περί τοΰ αύτοϋ συμβάντος λέγει «έγραψε δέ τίτλον ό Πι

λάτος και εθηκεν επί τοΰ σταυροϋ, ήν δέ γεγραμμένον «Ίησοϋς ό Ναζωραίος 
βασιλεύς τών ’Ιουδαίων» .... κα'ι ήν γεγραμμένον Έβραϊστί, Ελληνιστί, 
'Ρωμαϊστι» οί δ’ άλλοι Εύαγγελισταΐ ό Ματθαίος, 4 και ό Μάρκος, 5 

βρ^χυλογωτεροι οντες, ούδεν τι περί της γλώσσης, έν γ συνετάχθη ή έπι

γραφη, αναφερουσιν" ό τελευταίος μάλιστα, ώς εί'θισται, προσπαθεί ν’ άν- 
ταποδώση καί έν τή περιπτώσει ταύτν) την ‘Ρωμαϊκήν φράσιν.6 ’Εν τοΐς 
δυο πρώτοις Εύαγγελισταϊς έκαστος παρατηρεί, δτι η τάξις τών γλωσσών 

διαφέρει, καί ότι ό μεν Λουκάς προτάσσει τών άλλων τήν 'Ελληνικήν, έν φ 

ο Ιωάννης τεν Εβραϊκήν, ητις παρ’ έκείνφ κατέχει την τελευταίαν ,θέσιν. 
Ποια δ η ορθότερα καταταξις άδυνατοϋμεν ν’ άποφανθώμεν" οί πλεϊστοι τών 

περί τα Ευαγγελία ειδημόνων άποφαίνονται ύπέρ τής τοΰ Ίωάννου δηλ. 

πρώτον Έβραϊστί είτα 'Ελληνιστί καί τέλος'Ρωμαϊστί, προστιθέντες’ «καθ’ 

όσον μάλιστα και περί σταυρωθέντος 'Εβραίου προδκειτο», ημείς απλώς ε?- 

μεθα υπέρ τής τοΰ Λουκά κατατάζεως τών γλωσσών" πρώτον δηλαδή έχα- 

ραχθη η επιγραφή έπί τοΰ σταυροϋ Ελληνιστί ειτα 'Ρωμαϊστι καί τέλος 
Εβραϊστί" καθ οτι ου μ.ονον παράδοξον θά έφαίνετο νά τεθή τελευταία την 
ταξιν η τοϋ κυριάρχου έθνους γλώσσα, άλλά καί διότι έν άλλαις παραλλασ- 

σουσαις περιστάσεσι βλεπομεν, δτι ότέ μέν καταλαμβάνει την πρώτην θέ- 

σιν η Ελληνική, οίον έν Ίωσηπου βιβλίφ ΙΑ', 10, 2, έν φλέγεται «βούλο
μαι δε και Έ22ηνΐστΙ και Έβραϊστί έν δέλτφ χαλκή άναθήναι (τό άντί- 

γραφον)», ότε δε προηγείται ή 'Ρωμαϊκή καί έπεται ή Ελληνική π. χ. αυ

τόθι ΙΑ', 12, 5. «διάταγμα έμόν (Μάρκου ’Αντωνίου) άπέσταλκα πρός ύμάς 
(τους άρχοντας Τυρίων), περί ου βουλεύομαι? υμάς φροντίσαι, ΐν’ αυτό είς 
τας δημοσίους έντάξητε δελτους γράμμασι 'Ρωμαϊχοΐς καί Έ22ηπχοϊς, 

και εν τφ επιφανεστάτφ έχητε αύτό γεγραμμένον, όπως ύπό πάντων άχα- 
γινωσχεσθαι άννήσεται» κτλ., έζ ου χωρίου δήλον πρός ταύτοις καθίσταται, 
δτι οι Ρωμαίοι, ϊνα γίνωνται τοΐς πάσι καταληπτοί, χάϊ Έ22ηνιστι τά δια

τάγματα αντων εδημοσίενον έν ταϊς άνατολικαϊς τοΰ κράτους χώραις τού»

1 ΠΡ6λ. Keim Α', σ, 366. — 2 ΚΓ', 38. — 3 Ιθ', 20. - 4 ΕΖ’, 37. “ 5 ΙΕ', 27. — 
6 Keim έ'νΟ’ άνωτ. — 7 γρ. βούλομαι.
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λάχιστον, τοϋθ’ ό'περ έκ πολλών όμοιων τοΰ Ίωσηπου χώρίων νά έξαγάγω- 

μεν δυνάμεθα, συν τη απλή εξαιρέσει, δτι έν ταϊς τοιαόταις περιστάσεσι συν

ήθως η 'Ρωμαϊκή αρχή άπένεμε την πρώτην τάζιν τη 'Ρωμαϊκή γλωσση, 
ώς γλώσσγ τοΰ κυριάρχου έθνους, τις κυβερνήσεως, ητις πάντοτε συνείθιζε 

νά δημοσιεύη τά διατάγματα αύτής καί τάς αποφάσεις έν πολλαϊς γλώσ- 
σαις, τοΰ κατά τόπους έπικρατεστέραις. Άλλ’ ώς πρός την Εβραϊκήν γλώσ

σαν, ήν ό Ιωάννης έν τώ σημειωθέντι χωρίφ επίτηδες φαίνεται τονίζων, 

δέον νά ύποθέσωοιεν, δτι ούδαμώς ένοεϊτο. ύπό τών ταπεινοτέρων ύπηρετών 
τοΰ Πιλάτου, τών δουλικών καί τυφλών άπλώς εκτελεστών τών διαταγμά

των αύτοϋ, ώς κατωτέρω καί τοΰτο καταδειχθησεται. ’Άλλως έκ τών άνω- 

τέρω πάντων βλεπομεν, οτι τΐ/ν πρώτην θέσιν πάντοτε καί έν τή επιγραφή 
τοΰ σταυροϋ διημφισβήτησεν ή Έ22ηνιχή γ2ώσσα, δι’ ούδενα άλλον λόγον βε

βαίως, η δτι ύπαρχε λίαν διαδεδομένη έν τοΐς τόποις έκείνοις.
ή) Την διάδοσιν ταύτην τής Ελληνικής γλώσσης δύνανται έν τοΐς.πρώτοις 

νά έπιμαρτυρησωσι καί αί έν τφ προαυλίφ τοΰ ναοΰ της Ιερουσαλήμ, εύρισκό- 
μεναι Έλληνικαί και Ίουδαϊκαί έπιγραφαί, καί νϋν έτι σωζόμεναι.4

θ') Άλλά πάντες οί περί τόν Ίησοΰν, καί οί σύγχρονοι αύτοϋ πεπαιδευ

μένοι καί σοφοί, έ'ζων έν ατμόσφαιρα Ελληνικών ιδεών καί της 'Ελληνικές 

γλώσσης. Ουτω καί ό διδάσκαλος τοΰ σοφοΰ τών έθνών ’Αποστόλου, τοΰ Έλ- 

ληνιστοΰ τοΰ πρώτου τών πρώτων σεβαστών προσώπων τοΰ Χριστιανισμού, δ 
Γαμαλιηλ, ό ελευθερόφρων καί πολυμαθής καί μέγας τής εποχής εκείνης δι

δάσκαλος ίγίνωσχεν άριστά τηνΈ22ηνιχην γ2&σσανμ.'Ρ. συχνάκις την αύλήν 

τών'Ρωμαίων έπεσκέπτετο. Ουτος, καλόν προσέτι νά ύποθέσωμεν, οτι άν μη 
εσχε μαθητήν αύτοϋ τόν Ίησοΰν (άφ ου τοιοΰτόν τι ού παρεδόθη ήμΐν, ού'τε 

πιθανότητος έ'χεται ούδεμιάς") δμως έγνώρισε τόν εύφυά νέον, καί προσωπι- 
κώς βεβαίως" τουλάχιστον τοΰτο φαίνεται τό πιθανότατου" διότι τοΰ Γαμα- 

λιήλ ή φήμη εύρέως είχε διαδοθή, ώστε αδύνατον νά μη είχεν άκούσει τι δ 

έτερος περί του ετέρου θαυμάσιου ή αξιέπαινου.
ί) Την μεγάλην διάδοσιν τής Ελληνικής γλώσσης μαρτυρεί προσέτι καί τό 

άπόκρυφον τοΰ Θωμά εύαγγέλιον (ινα τά λ.οιπά απόκρυφα παραλίπωμεν). Ή 

μαρτυρία τοΰ ευαγγελίου τούτου, άν καί μικρόν βεβαίως φέρει έν έαυτή κύ

ρος, δμως πάλιν δείκνυσιν, δτι εύθύς μετά Χριστόν ολίγου χρόνου παρελθόντος, 

ή Ελληνική γλώσσα ήρζατο δχι πλέον διαδιδόμενη, άλλ’ ύπερισχύουσα καί 

πρωταγωνιστούσα «παιδεύσω, λέγει τό εύαγγέλιον τοΰ θωμά, Σε (δηλ. τον 

Ίησοΰν) τά ελληνικά, έ'πειτα τά εβραϊκά. »

ιά) Νϋν δέ μεταβαίνομεν__χά ύποδείξωμέν τινα τών χωρίων έκείνων τής 

ΚΔ, άτινα παρουσιάζουσιν ήμΐν τόν Ίησοΰν έλθόντα εις σγεσιν άμεσον πρός 

τούς αλλοεθνείς (δηλ. ούχί Εβραίους, άλλ’ ή 'Ρωμαίους ή "Έλληνας) π. χ.

Ματθ. ΚΖ'.— Μαρκ. Ε', οπού εκτίθεται ή έν τή ελληνικότατη χμορα τών 

I Ίδ. Παλοψ.α ‘Ιεροσολυμιάδα καί Ίωσηπου Κ’, ά.
ΤΟΜΟΣ Λ", 5.— ΜΑΙΟΣ 1880 25
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Γαδαοηνών διατριβή τοϋ ’Ιησού. *Ετι  δέ Αονχ. Δ', 14. Ίωάν. IB', 19. ΙΗ', 
καί αλλαχού πολλαχοΰ.

Είτα έ'χομεν άνάλογα· χωρία μέγιστα τό ζήτημα ήφ.ϊν διαλευκαίνοντα 

καί τήν ύπόθεσιν ημών ύποστηρίζοντα, τα εξής'
Πράξεων Β', 7—8. Ε', 32, ς'. ΚΑ', 47. ΚΒ', 2—3. καί άλλαχοϋ.

Παρ.αβληθήτω δ’ ή των δύο τελευταίων χωρίων ερμηνεία Κλήμεντος τοϋ 

Άλεξανδρέως έν Στρωματέων λόγιρΆ', 29, 181, καί λόγφ <7', 5, 39 -— 

41, καί 15, 128.— Τά δύο ταΰτα τελευταία των Πράξεων τών Άποστό·^ 
λων χωρία μάλιστα τρανώς άποδεικνύουσιν, δτι ή έλλ. γλώσσα ήτο παοά 

■πάσας τάς άλλας ολίγον τι μετά Χρίστον διαδεδομένη.. Καί ή έρώτησις δ’ ε

κείνη ή προς τον Παΰλον υπό τοΰ χιλίαρχου γενομένη «ελληνιστί γινώσκεις;» 

ώς καί ολίγον τι κατωτέρω «άκούσαντες δ’ δτι τη έβραίδι διαλέκτω πρόσε- 
φώνει αύτοις pa.l.lor παρεσχον ησυχίαν» δείκνυσιν δτι δχι μόνον άπροσ- 

δοκήτως ήκουσαν τοϋ Παύλου έβραϊστι ήτοι Άραμαΐστί όμιλοδντος, άλλά 

προσέτι, δτι καί ό χιλίαρχος καί οί άλλοι άπαντες άριστα έγίνωσκον την Ελ
ληνικήν, οί δ’ άκροαταΐ εύχερέστερον ταύτην ήδύναντο νά έννοώσιν ή την 

εβραϊκήν. "Αλλως δ’ έκ τοΰ κεφ. ΚΤ', 14 τών Πράξεων δύναταί τις πως νά 

είκάση προσέτι,- δτι τής Εβραϊκής γλώσσης (ή'τοι τής Άραμαΐκής) έγίνετο 

χρήσις ύπό των έβραίων κατά προτίμησιν εις επισήμους μάλιστα περιστάσεις 
οιον λιτανείας, ίεράς πομπάς, θυσίας, μυστικάς μετά τοΰ Θεοϋ συνδιαλέξεις 
τοϋ μεγάλου άοχιερέως ,κτλ. “Οθεν καί ενταύθα ό Απόστολος επίτηδες έ- 

ποιήσατο χρήσιντής Άραμαΐκής, 'ίνα δείξη δτι τό περί ού προέκειτο μεγά- 
λην έκέκτητο σπουδαιότητα' διό καί παρέσχον - μάλλον ησυχίαν, ού μόνον 

όπως εύχερέστερον τό πράγμα κατανοήσωσιν, άλλά καί όπως κάλλιον τοϋ 

Παύλου λαλοϋντος άκροασθώσιν.
Μετά τά άνωτέρω έν τω Β' μέρει λεχθέντα δέον, νομίζω, νά παραδε

χθώ τις, δτι ή'Ελληνική γλώσσα έπί Χρίστου ήτοκατά τάς χώρας έκεί- 
νας λίαν διαδεδομένη, ώς άναγκαζόμεθα νά παραδεχθώμεν ώς καθαράν Ιστο

ρικήν αλήθειαν, δτι και ή 'Ελληνική σοφία παρά πάσαν άλλην κατά τάς χώ
ρας έκείνας έπεκράτει.1 Οΰτω δέ πιθανότατον και σχεδόν βέβαιον δυνάμεθα 

νά θεωρήσωμεν, δτι ό Ίησοϋς εγίνωσχε, χαΐ ε.ΙάΛεί την ΈΛΛηνιχην γΛ&σσαν, 
βεβαίως δχι μετά τοσαύτης έντελείας καί εύχερείάς, μεθ’ δσης τήν μητρικήν 
αυτού γλώσσαν, τήν τοΰ έθνους του, ετι δέ βεβαιότερου δτι έγίνωσκεν ελ

ληνιστί ν’ άναγινώσκή. Απλώς δέ τόσον μόνον λέγομεν, ουδέ ποοχωροΰμεν 

περαιτέρω, π. χ. νά ειπωμεν δτι ό Ιησούς άνεγίνωσκε τήν Παλαιάν Διαθήκην 

έν τή Ελληνική μεταφράσει, ώς τινες έγνωμάτευσαν, ή άλλας τινάς όμοιας 

υποθέσεις νά. κάμωμεν. Τά τοιαΰτά είσιν απίθανα, και απαράδεκτα. Διότι 

άληθεύει μέν ότι πολλοί.,.καί ούτοι ούχ δλως άσημοι, παρασυρθέντες, αγνοώ 

πώς, ύπό Ελληνικού ίσως ενθουσιασμού, ήξίωσαν, δτι ό Ιησούς άνέγνωσε τής 

1 Κ. Παπαρ. 'Ιστ. 'Ελλ. έθνους τ<ψ. Β'. σιλ. 530 κί|. — Schlosser άδτά&ι.
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Παλαιάς Διαθήκης τήν'Ελλ<ηνικήν με'τάφρασιν, κα'ι ταύτην μόνην έμέλέτησεν*  

άλλά τό τοιοΰτον υπάρχει δλως άναπόδεικτον, έν φ απλώς δυνάμεθα νά.ΰπο- 

θέσωμεν, δτι δέν ήγνόει δλως και των θ' τήν ’Ελληνικήν μετάφρασίν, άλλ’ 
ουδόν πλέον. "Η ούτως ή άλλώς δμως και έν τη πέριπτώσει ταύτη -πάντοτε 
φαίνεται, δτι ή Ελληνική γλώσσα δέν ήτο δυνατόν νά ήτο δλως άγνωστος 

τω .’Ιησού.
Άλλά τούτο θά διασαφήνίσθώ εντελώς διά τού τρίτου μέρους, εις 8 νύν 

μετάβαίνόμεν.

ΐ" Όχοΐαί. τινές είσιν al χιρΰκύΰϊΐσαι ήμΐν. περί της γΛώσσης 

τοϋ Ίησοϋ Χρίστον ριαρτϋρίάι ;

Τοιαϋταί είσι διτταί’

ά) ’Άμεσοι,
β') “Εμμεσοι. 5
Καί άμεσοι μέν μαρτυρίας ώς περί των άλλων δύο πρώτων μερών, οδτω 

καί περί τούτου ύπάρχουσιν όλίγισται. Αυται δ’ εΐσί.

1) ‘Η τοϋ Ίωσήπου μαρτυρία έν ’Ιουδαϊκής άρχαιολογίας βιβλίφ ”', 2, 
1, καί Ε' 9, 2, δπου λέγεται «Έβραΐζων, πατρίφ γλώσση λαλών.»

2) Ή έν τώ Εύαγγελίφ τού Ματθαίου άπαντώσα, έν κεφ. ΚΖ', 46—47,
ένθα λέγεται «περί δέ τήν ϊέννάτην ώραν άνεβόησεν ό ’Ιησούς φωνή με

γάλη, λέγων, . «Ήλί, ΉλΙ, λαμά σαβαχθανί»' τοΰτ’ έστι, Θεέ μου, Θεέ μου, 

ϊνα τί μέ έγκατέλιπες; τινές δέ τών εκεί έστώτων άκούσαντες έλεγον, 

δτι Ήλίαν φωνεΐ ούτος.» Αί λέξεις αυται εις τήν μητρικήν τοΰ Ίησοϋ έξη- 

νέχθησαν γλώσσαν, χρήσιν ταύτης ποιήσαμένου κατά τήν κρίσιμον εκείνην 
στιγμήν. Γνωστόν δ’ δτι δέν είναι λέξεις άρχαΐαι Έβραϊκαί, άλλως έχ.ου- 

σαι έν τω ψαλμωδφ, παρ’ ού έλήφθησαν, άλλά τής Συροχαλδαϊκής διαλέ

κτου ή Άραμαϊκα’ι, ήν γλώσσαν οι τότε ’Ιουδαίοι έλάλουν. Έκ τών λέξεων 

τούτων τοΰ Εύαγγελιστοϋ, προς άς καί αί του Μάρκου παραβλητέαι κεφ. 
ΙΕ', 33—36, μανθάνομεν προσέτι δτι ή πάτριος τού Ιησού γλώσσα δέν 

ητο τοΐς πάσι καταληπτή, διότι τινές τών έστώτών εκεί παρά τόν σταυ- 

ρωθέντα, πιθανότατα ’Ρωμαίοι, ή φύλακες ή άλλοι τών άρχών τής ’ίου- 

δαίας ύπάλληλοι,’ μή έννοήσαντες έ'λεγον, δτι «ΊΙλίάν φωνεΐ ο ’Ιησούς, 

συγχέαντες τό Ή.ΙΙ καί τό ΉΜα; δθεν καί τό «άφες, ίδωμεν, εί έ'ρχεται 
Ήλίας σώσων αυτόν \ ...

’Εμμέσους δέ μαρτυρίας περί τής γλώσσης τού ’Ιησού έχομεν.

1) ’Εκείνο τό πολλάκις έν τή. Καινή Διαθήκη έπαναλαμβανόμενον «ούκ 

άνέγνωτε ένΛαϊς γοάφαΐς», ού χρήσιν ποιείται ό ’Ιησούς, δτέ μέν πρός τούς

1 Πρβλι Keim «4τό9ι, .
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σοφούς τοΰ ’Έθνους αύτοΰ Αποτεινόμενος, ότέ δέ πρός τό έ'θνος αύτου έν γένει, 
‘ δπερ τρανώς καταδείκνυαν/, δτι καϊ αυτός ακριβώς έκείνας εΐχεν άναγνώσει τάς 

γραφάς, Ας καϊ ό λαός τοΰ ’Ισραήλ Ανεγίνωσκεν. Έκ τούτου δ’ επεται, OTt 

κα’ι ό Ίησοΰς εΐχε γνώσιν τής γλώσσης, καθ’ ήν ή Παλαιά Διαθήκη ήτο συν
τεταγμένη, η τούλάχιστον, δτι έγίνωσκε καλώς τήν τε Ανάγνωσιν και την 

γραφήν της τότε έν χρήσει γλώσσης ήτοι της Συροχαλδαΐκής' τοΰθ’ δπερ za't 
πιθανότερου' διότι τότε εις αύτήν ήτο μετεγλωττισμένη η Παλαιά Διαθήκη 

Πρβλ. Keim τομ. Α', σ. 429, και τό σύγγραμμα τοΰ Winer, SchreibkAnst, 
έξ ών καταφαίνεται δτι κατά την εποχήν τοΰ Χριστοΰ ί'σχυεν, ό'χι ώς τινες 

ένόμισαν, η Εβραϊκή—Φοινικική γλώσσα, Αλλ’ή Άσσυριακή' και αυτή πά

λιν μόνον έν τή γραφή, έν φ έν τή ομιλία κυρίως τότε ί'σχυεν ή Άραμαΐκή 
έν 7) όμως γλώσση καϊ ή ΪΙαλαιά Διαθήκη ήν μετεγλωττισμένη, όπως έννοή- 

ται παρά πάντων, και ό Ίησοΰς (δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ώς πιθανότατου 

τοΰτο) άνεγίνωσκεν αυτήν, (πρβλ. Ματθ. Ε', 1 8 κάλλ.)

2) Τό χωρίον τοΰ Ίωάννου (Δ', 5 — 27,) δπου εκτίθεται δ γνωστός διάλο
γος τής Σαμαρείτιδος μετά τοΰ Ίησοΰ παρά τήν πηγήν τοΰ Ιακώβ. Έν 

αύτω παρατηροΰμεν, τό μέν οτι ή γυνή άποκαλεϊ αυτόν Ιουδαίον' «πώς 
Συ Ιουδαίος ών, παρ’ έμου πιεϊν αιτείς, ούσης γυναικός Σαμαρείτιδος' ού 

' γάρ συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρείταις,» τό δέ καϊ δτι άριστα συνεννοείται

μετ’αύτής, · καίπερ μή Ίουδαίας' επομένως ή ής έγένετο χρήσις γλώσσα 
δέον νά ύποτεθή ή τότε λαλουμένη κοινώς ήτοι ή Εβραϊκό-Άραμαΐκή ή ή 

Συροχαλδαΐχη άλλως λεγομενη. ’Άρα ό Ίησοΰς ώμίλει τήν γλώσσαν ταύτην. 

' 3) Νόμος Ιουδαϊκός θρησκευτικός ύπήρχεν άπαιτών νά έπισκέπτηταί τις

τακτικώς και καθ’ ώρισμενας ώρας τόν ναόν τοΰ Θεοΰ *.  Διά ταΰτα, πρός 

ά κα'ι τών Εύαγγελίων ή μαρτυρία συμφωνεί 2 εΐκός καϊ Αναγκαίου νά 

ύποθεσωμεν, δτι ό Ίησοΰς, ώς Ιουδαίος, διήλθε χρόνον ούκ ολίγον έν τή 

; συναγωγή τών συμφυλετών του, καϊ επομένως δέον νά ύποθέσωμεν, δτι κα

1 ”1δ. Φίλωνος περϊ άρετών καϊ πρεσβείας πρός Γαίον ΰ. 1014.
2 Ματθ. ΚΔ'. 1. Αονκ. ΚΑ’ 5. καϊ άλ.
3 ”ΐδ. Keim τομ. Α'. σ. 143 όπου πολλαϊ σννελέγησαν μαρτνρίαι τήν ιδέαν ήμών ταύ

την δποατηρίζουοαι.
' 2 Keiffl Α', 116.

λώς έγίνωσκε τήν γλώσσαν, έν ?) οί σοφοί τοΰ έ'θνους αύτοΰ έδίδασκον
4) ’Ήδη δ’ Αναμφισβήτητου πλέον ύπάρχει, δτι αί ίδέαι κα’ι έν γένει ή 

διδασκαλία τοΰ Ίησοΰ τό κατ’ Αρχάς έκηρύττετο πρό παντός έν μέσω τοϋ

' έκλεκτοΰ λαοΰ τοΰ Θεοΰ, τοΰτ’ έστί τών Ιουδαίων. Αλλά τοΰτο ποοϋποτί- 
θησιν είς τόν διδάσκαλον τήν γνώσιν τής γλώσσης, ήν ό διδασκόμενος λαός 

ένόει, ήτοι τής Άραμαϊκής .
5) Καϊ τώ έπιτροχάδην τά Ευαγγελία διερχομένφ καταφανέστατου κα

θίσταται, δτι ό Ίησοΰς ού μόυου άνέγνω τήν Παλαιάν Διαθήκην, Αλλά καϊ 1 2 3
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δτι άριστα εΐχε μελετήσει αύτήν, και άπό στήθους σχεδόν έκμάθει, ώς 

ήτο παρά τοϊς Ίουδαίοις συνήθεια. Έκ τοΰ τρόπου μάλιστα τής διδασκα

λίας αύτοΰ πας έκαστος εύδιακρίτως παρατηρεί τήν έμβριθή περί τήν Πα- 

λαιάν Διαθήκην μελέτην. Άλλ’ άρά γε έν πρωτοτύπφ άνεγνω αύτήν ή έν 
μεταφράσει; τό δεύτερον είναι τό πιθανότατου, τό βέβαιον. Άλλ’ έν τίνι 

μεταφράσει; έν Άραμαΐκή πιστεύομεν*  διότι καί αί είς αυτήν παραπομ- 

παί, ΐνα τάς λοιπάς Αποδείξεις παραλίπωμεν, κατά το Άραμαϊκόν γίνονται, 
ούχί δ’έν Ελληνική μεταφράσει, ώς τινες ήθέλησαν νά ύποθεσωσιν. ’Άλ

λως δέ γινώσκομεν, οτι ή μετάφρασις τών Ο' ύπήρχεν ήδη πολύ πρότερον 

τοϋ Χριστοΰ, μάλιστα καί μετά τοϋ ονόματος Δημητρίου του Φαληρέως συν

δεόμενη, κακώς μέν άλλ’ Αρκούντως τό αρχαίου τής μεταφράσεως τής είδή- 

σεως μαρτυρούσης.1
6) Τέλος δέ συλλέγομεν καί τινας μαρτυρίας έκ -τής Καινής Διαθήκης 

πρός έπικύρωσιν τής Ανωτέρω έκτεθείσης ήμών γνώμης, δτι δηλ. τά έν τοϊς 

Εύαγγελίοις πάντα, έκτος όλιγίστων έξαιρέσεων, έν Συροχαλδαϊκή ήτοι 

Άραμαΐκή ήτοι Έβραΐκο-φοινικική, διεξήγοντο διαλέκτω.

α') Έκ τοΰ Ματθαίου"
Κεφ. Ε', * · δπου προεισαγωγικώς είς τήν έπϊ τοΰ ορούς διδασκαλίαν λέ

γεται «ι’δώχ δέ τους οχ.Ιους (τό μέγα πλήθος, τό άνάριθμον) Ανέβη είς 

τό δρος .... καϊ Ανοίξας τό στόμα αύτοΰ έδίδασκεν αϋζους λέγων.»

Κεφ. ΙΓ'. “Όπου γραφικώτατα εκτίθεται μέγα παραβολών πλήθος «τοΰ 

μέν Ίησοΰ έπϊ τοΰ πλοίου καθημενου, τών δέ όχλων πο.Ι,Ιωγ αυναχθίνζων 

πρός αύτόν καί παρά τόν αιγιαλόν έστηκότων.»
Κεφ. ΚΓ'. ’Ένθα εύθύς έν αρχή λέγεται «έλάλησε ΐοϊς δχΛοις καϊ τοϊς 

μ,αθηταϊς αύτοΰ λέγων-» δτι δ’ οί οχλον ούτοι ήσαν ’Ιουδαίοι, δηλοϋσιν α& 

εύθύς έπιφερόμεναι λέξεις' «πάντα ουν δσα αν εί'πωσιν ύμϊν (οί Γραμματείς 
καί οί Φαρισσαϊοι) τηρεϊν, τηρείτε, καί ποιείτε" κατά δέ τά έργα αυτών 

μή ποιείτε' λέγουσι γάρ καί ού ποιοΰσιν.»

β') Έκ τοΰ Μάρκου' ■ .

Κεφ. Α', 21.—Β', 13.—-E'.—IB', 13, 18, 28.

γ') Έκ τοΰ λουκά’
Κεφ. Β', 41. Όπόθεν βλέπομεν δτι ό Ίησοΰς έκάθητο έν τφ ίερω έν μέσω 

τών διδασκάλων, καϊ ήκουεν αύτών^ιαΐ έπηρώτα αύτούς, δτε έξίσταντο 

πάντες οί ακούοντες έπϊ τή συνέσει καϊ ταϊς άποκρίσεσιν αύτοΰ.

Κεφ. Δ', 31.—IB'.
Έκ τών δύο τούτων χωρίων βλέπομεν, δτι ό Ίήσοϋς «εδί'δασκε· ζννς 8- 

χΛους κατά, μυριάδας έπις/υγαγομ&ους και άΛ.ΙήΛους καζαπατοϋνζας.'»

1) ’Ίδ. τα λε'ψανχ Δημητρίου τοΰ Φαληρίως Ιν τή πραγματιίφ τοΰ S-J L6grand κ%ϊ 
F. Tycbon «MOmoire sur Dem0trius de Phalere, δημοσιευθείση ίν τοϊς Memoires de la 
Eiiterature de Γ Academie.Royale tom. XXIY—Bruxelles 1852.
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Κεφ. Id', 45—17, κτΧ,
δ') Έκ τοΰ Ίωάννου*

■ Κεφ. Δ', 5—27.—ς·', 24—25 nd 59. ...

, Κεφ. II'. ·κτ\.'1
Τοιαΰτα ό'μοια χωρία μαρτυροϋντα, δτι β Ίησοϋς έΤ-άλει τήν τότε έν χοή- 

C5t παρά τω λαφ γλώσσαν, ευρηντάι έν τοΐς Εύαγγελίοις π^εΐστα. ’Αϊλ’ 

ήμεΐς άοκούμεΟκ είς τ’ άναγραφέντα, διότι ταΰτά. Siot καί τά ουσιωδέστατα.

Συμπέρασμα.

Ουτω “λοιπόν Χέγομεν, δτι ό Ίησοϋς είς άνώτερα σχολεία δέν έφοίτησεν, 

άΓλά μόνον έν μικροϊς, προκαταρκτικοί; έμαθήτέυσεν— δτι ήτα μάλλον 
αύτόδίδακτος, καί πρακτικός έγένετό. διδάσκαλος * — δτι ύπερίσχυε μέν 

πως τότε κατά τά μέρη εκείνα έν γένει ή Εβραϊκή (ή νέα δηλαδή 

Άραμαΐκή) γλώσσα, άλλά καί ή Ελληνική/ήν λίαν διαδεδομένη, — δτι 

ό Ίησοϋς έλάλει καί έγραφεν άριστα (έκ πείρας μάλλον διδαχθείς) τήν, 
’Αραμαΐκήν, ώς τήν μόνην μητρικήν αύτοϋ γλώσσαν, καί έν αύτη δη· 
μοσίι£ έδίδαξεν,—άλλά καί δτι ώμίλει καί τήν Ελληνικήν επίσης, γινώσκωυ 

άμα ,νά γράφγι καί ν’άναγινώσκη, οχι βεβαίως μετά τοσαότης εΰχερείας 
μεθ’ όσης τήν ίδιαν αύτοϋ γλώσσαν, άλλά τόσφ μόνον, ώστε έν ανάγκη ευ

κόλως καί ταύτης νά ποιηται χρήσιν,—καί τέλος δτι τήν 'Ρωμαϊκήν ... 

άλλά κατά πόσον αυτή ή γλώσσα ήτο γνωστή τώ Ίησοϋ, περί τούτου με- 

γάλας έχομεν τάς αβεβαιότητας, καί ούδέν τι νά εΐ'πωμεν ίστοοικώς άπα- 
δειζτον δυνάμεθα, καθ’δτι„ μάλιστα καί ά Ίησοϋς αύτός δέν παρουσιάζεται, 

άνθρωπίνως εννοείται, πολλάς έ'χων γνώσεις περί τής τότε 'Ρωμαϊκής ισχύος 
καί πολιτικής δυνάμεως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΠΑΠΑΖΗΣ 3. φ.

Έν Χίω χατ’α ’Οκτώβριον τοΰ 1879,

ΙΙαράρτημα.—Μετά τήν σύνταξιν τής άνωτέρω έκθέσεως συνέβη νά ΐ'δω 

τδ Ά ττικόν 'Ημερολόγιον τοΰ έτους 1874 τοΰ κ. Ειρηναίου Κ. ’Ασωπίαυ, καί 
τήν έν αύτω δημοσίευθεΐσαν1 βραχεΐαν πραγματείαν ύπό τοΰ κ. Κ. Ααμπρύλ- 

λου, «άρ*  ό'Ιησοϋς Χριστός ίΛάΛ^ι χαι ε.ΙΛηνιστίιι, ήν μετά προσοχής διε- 
ξελθών, παρετήρησα οτι εν τισι μέν σύΙεφωνοΰμεν, άλλ’ δμως έν πολλοΐς αί 

σκεψεις τοΰ κ. Λαμπρόλλου καί μάλιστα έν ταϊς έομηνείαις πινών τής Και- 

,νής Διαθήκης ^οιρίων, πρός τό περί τής γλώσσης τοϋ Ίησοϋ θέμα ημών 
σχετιζομένων, ήσαν παντη σφαλεραί. Καί γνωρίζω μέν άλλως, οτι τό ’Ατ

τικόν 'Ημερολόγιον παν άλλο δύναται νά θεωρηθη ή καθαρώς έπιστημονικόν 
βιβλιον, άλλ’ δμως δέν νομίζω άκαιρον μετά τήν άνωτέρω έκθεσίν μου νά 

ί Ί3. Λεσσιγγίον «ά να τρ οφή. τ όϋ άν.θρωπίνον γένους» g. 6Q. . 
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επιφέρω όλιγίστας λέξεις είς ανασκευήν τινών τών ύπό τοΰ κ. Ααμπρυλ-, 
λόυ γραφέντων χαι μάΛιστα καθ' δσον γινώσχω, δτι ή κυρία, ουσιώδης 

ιδέα τής μνημονευθείσης μιχράς τοϋ ‘Ημερο.Ιογίου πραγματείας τυγχάσ 

νει και η κυρίως ευ *ΕΛ.Ιάδι  σφαάερώς παρ' απασιν, ή τουλάχιστον τοΐς 

πΛείστοίς ΰπερισχΰουσαί1 Καί δή.

ά) Ό κ. Ααμπρύλλος έν § 2 γενικώς όμιλών λεγει ν κοινή γλώσσα ή 

τοΐς πασι γνωστή, και απολύτου έπικρατήσεως τυχοϋσα άπό των χρόνων 

τοΰ Μ'. Αλεξάνδρου παρά πασι τοΐς Άσιατικοΐς έθνεσιν ήτο ήΈλληνική.Ά
Τοΰτο μερικώς μόνον ,άληθεόει. Διότι μεγάλως μέν είχε διαδοθή ή 'Ελλη

νική γλώσσα άπό τοΰ Μ. Μακέδόνος, άλλ’ δμως ούδαμώς ούδέποτε μέχρι 

, Χριστού ήδόνατο νά θεωρήται ώς ή κοινή και τοΐς πασι γνωστή γλώσσα, 

τοΐς κατά τήν Συρίαν, Παλαιστίνην καί Αίγυπτον έθνεσι. Διότι ύπήρχον 
μέν πόλεις κατά τάς χώρας ταότας σχεδόν παντελώς Έλληνικαί, άλλ 

δμως ύπήρχον πόλεις έτ.εραι, έν αΐς όλίγιστα ΐ'σχυενή 'Ελληνική γλώσ

σα, 3 έπίσης δέ καί άλλαι έκ διαφόρων γλώσσας λαλούντων έθνών κατοι- 

κούμεναι, περί ών δέν ήδΰνατό τις νά εΐ'πη, τίς τών γλωσσών, ή ποιον έθνος 

γλωσσικώς εκεί ύπερίσχυεν’ (άκριβώς, ώς δυναταί τις σήμερον νά εΐ'πη 

δμοιόν τι περί Βηρυττοϋ ή ’Αλεξάνδρειάς, έν αΐς αί ξεναι γλώσσαι, οΐον ή 

Γαλλική, ή Ιταλική τοσαύτην έχουσιν έπέκτασιν, ϊσχύν.) Είς τάς τελευ

ταίας ταύτας, έν παρόδω είρήσθω, ιΛιτατακτέα καί ή Γαλιλαία (έθνών 

χώρα, έπαρχία εθνών). Κατά ταΰτα λοιπόν καί τό έν τη αύτη § γενικόν τοΰ 

κ. Λαμπρύλλου συμπέρασμα «έκ τούτου καθίσταται φανερόν, δτι καί οί 
Απόστολοι ώς Γαλιλαΐοι εγνύριΐ,ον καί τήν ‘Ελληνικήν γλώσσαν» δέν φαί

νεται τόσον άσφαλές, άπαξ έπί βάσεως ούχί στεοεώς οΐκοδομηθέν \

. 1 Δυστυχώς δεν ήδυνήθην vac ευρώ τά ΙπΙ τοΰ θέματος τούτου -Ικτενέστιρον 5πδ ·τ©5 
Βρυεννίου έκτεθέντα. *0 Ααμπρύλλος παραπέμπει, περί αύτών εις τον α· και β' τόμο? 
τοΰ Β' έτους της Έπταλόφου. Άλλ’ άναφυλλόμετρήσας το περιοδικόν τοΰτο άπαν,. ούδέν 
Ανεΰρον.

2 "Ιδ. μέρος Β' τών προεκτεθέντων.
3 'Ως π. χ. αύτη ή Ιερουσαλήμ.

. 4 ’Ίσως τινες τών Αποστόλων έγνώριζονάρχήθεν τήν 'Ελληνικήν προς τή μητρική άύ*  
τών γλώσση. Άλλ’ δμως έπειδή ούδεμία κυρωτική μαρτυρία ιστορική τοιαύτη ευρηται, καί 
έπειδή οι πλεΐστοι τούτων ήσαν άνθρωπον αμαθείς το πρώτον, δτε ήκολούθησαν τώ Ίησοδ 
(ίδ. Ματθ. Γ, 1—4. Α. Κορ. 26—31), άνατεθραμμένοι Αναλόγως τής ταπεινής αύτών 
καταγωγής, οιά ταΰτα πιθανότατον, δτι απλώς κατ’ άρχάς τήν ίδιαν μητρικήν γλώσσαν 

-Ιγίνωσκον ήτοι τήν τότε έν χρήσει Σ.υροχαλδαϊκήν, έίχον δ’ έπιδοθή εις τήν γνώσιν τής 
'Ελληνικής βραδύτερον, ώς π. χ. δ ’Ιάκωβος. ’Ίδ. Κ. Κοντογόνου εισαγωγήν.εις τάς Αγίας 
Γραφάς. Ταΰτα δε πάλιν λέγοντες ούδόλως έννοοΰρ.εν νά διαμφισβητήσωμεν άπάντων Ανε
ξαιρέτως τών Αποστόλων καί τής ‘Ελληνικής τήν γνώσιν. Διότι πασίγνωστον ύπάρχει, δτι 
πολλοί τούτων ιδίως βραδύτερον έγνώριζον και τήν 'Ελληνικήν Αρκούντως. Ουτω καθ’ 
©ν χρόνον είχε καταβή τδ Πνεΰμα το Άγιον, δτε «οί μαθηταΐ ήρξαντο λαλεΐν έτέραις*  
γλώσσαις,» ύποθέτομεν και ημείς, οτι ώμιλησαν τότε καί 'Ελληνιστί, μάλιστα, διότι βλέ- 
πομεν, οτι και οι κατοικοΰντες Π όντον και τήν Ασ ίαν Αϊγυπ τ ον .... και ΙΤίαμ- 
φ ν λ ί α ν ήκουον έκαστος τή ’ δί α δ ι α λέκτφ λαλούντων τών Αποστόλων. Τέλος
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β') Είτα διατείνεται ό κ. Ααμπρόλλος, οτι οί 'λόγοι ους. προ της κατε- 

λεύσεώς τοΰ Αγίου Πνεύματος ό Πέτρος άνασσας έν μέσφ τών μαθητών 

αύτοΰ είπεν, · ώς καί -ft δημ.ηγορία, ην μετά το θαΰμα της Πεντηκοστές 
• άπηύθυνε πρός τούς’Ιουδαίους, καί τούς κατοικοΰντας την ‘Ιερουσαλήμ, κα- 

θαρώς Ελληνιστί έξηνέχθησαν. Καθ’ημάς, οΐτινες προς τούτοις ούδαμώς 

ασφαλώς γνωρίζομεν, άν ό Πέτρος ώμίλει τότε τόσον καλώς την ‘Ελληνι
κήν’, η γνώμη αυτή ύπάρχει δλως άμφισβητησιμος, διά τόν άπλούστατον 

λόγον οτι ούδέν τοιοΰτο δυναταί τις νά έξαγάγη έκ τές Β' τοΰ Αουκδ συγ

γραφές. Δυνάμεθα δηλ. άπροσκόπτως νά παραδεχθώμεν οτι τά ύπό τοΰ Πέ

τρου ρηθέντα άπηγγέλθησαν όχι ελληνιστί, άλλ’ έβραϊστι, ήτοι έν τ^ τότε 

έν χρησει Συροχαλδαϊκή γλώσσ-ρ.’Άν όμως η έ'κθεσις γίνεται ελληνιστί, τοΰτο. 

®ρο?λΟβν ένεκα τοϋ συγργαφέως, έλλόγως την ελληνικήν προκρίναντος, άφ’ ου 

ι η γλώσσα αύτη -ητο η τότε βτε συνέταττε τό δεύτερον αύτοΰ έ'ργον τοΰτο ά

Λουκάς άπασών τών άλλων επικρατούσα, καί τόσφ μάλλον., δσω διότι καί 
αύτός ό Λουκάς άρχηθεν άριστος ελληνιστής έγένετο. «Καί έν τούτοις, εί- 

πόν τινες, εκτός τών άλλων αποδείξεων (;) ότι ό πρό τ·ςς κατελευσεως τοΰ 
‘Αγίου Πνεύματος λόγος τοΰ Πέτρου 1 έγένετο έλληνιστί, είναι καί η είς τά 

ελληνικόν με,τάφρ.ασις τϋς Συροχαλδαϊκης λέξεως «’Ακελδαμα» άλλ’ η τοι- 
αύτη της λέξεως μετάφρασις ούδέν περί τ·ης γλώσσης, έν γ ό Πέτρος ώμί- 

λησε μαρτυρεί. Εξηγούμαι’ ό κ. Λ*  έν § 13 δαυμασίως πως έρωταί ώδε 
«διατί πολλαχοΰ τού Εύαγγελίου άπαντώμεν (;) έν μέσφ τοΰ έλληνος λό

γου παρενειρομένας καί τινας λέξεις έβραϊζούσας ών τό πλήθος μεθερμηνεύε

ται είς τό ελληνικόν, καί δέν τίθεται απλώς καί ώς ετυχε καί άπ’ ευθείας 

είςαύτό;» προς την έρώτησιν ταύτην άπαντά έτι θαυμασιώτερον ώς έξίίς*  

«διότι λέγει, ό έξιστορών ευαγγελιστής έφρόνει δτι έλάλουν fiir εΛΛηηστΙ 
οί έρωτώντες η πράττοντες καί λέγοντες (!) καί συναναστρεφόμενω, καθ’ δ 

πάντες εδραίοι, ούχί δμως καθαρώς καί άμιγώς, άλλ’ άνεμίγνυον καί λέξεις 
καί φράσεις, έβραϊζούσας, διά τοΰτο έζέδηκεν άπαραάΛάκτως, όπως νκρυοεν 
?/ εριαθεν δτι (Λέχθησαν ταντατ>. “Όταν κατά τόν τρόπον τοΰτο,ν συλλογίζη- 
■ταί τις, τότε βεβαίως δλα κατά θείαν τινά μοίραν θά φαίνωνται, δτι συντρέ- 
χουσιν είς τό ν’ άποδείξωσιν, οτι πάντα τότε έπί Χριστοΰ καί έν αύτ·/ί τνί ‘Ιε- 

ΐρωτώμεν τον κ. Ααμπρύλλον, «διατΐ οιρά γε ό μ'ίν ’Ιωάννης παρίστησι τόν Ίησοϋν φω-· 
νόδντα τώ Λαζάρω ’Ελληνιστί, ένω δ Μάρκος τή θυγατρι τοΟ Ίαειρου tv τή τότε tv- 
χρήσει Σόροχαλδαϊκή γλώσση «Ταληθά y.oupit;» Και διά τί δ μίν θεολόγος και κατά 

, δεύτερον λόγον δ Δούκας (’ιδίως tv ταις Πράξεσι) παραλείπουσι τάς Έβραϊζούσας λέξεις, οι 
δέ άλλοι Εδαγγελισται ποιούνται αδτών χρήσιν σοχ,νώς $ ("Ίδ. Ματθ. ΚΖ'. 46—47. Μάρκ. 
Ζ' 82—86 κτλ. δι’ ούδέν άλλο βεβαίως η ότι 1) οι μέν πρώτοι 'ιδροί συγγραφείς Ιγίνωσκον? 
κάλλιον τών άλλων τήν Ελληνικήν και 2) διότι οτε ουτοι (δ Λουκάς καϊ δ ’Ιωάννης) συνέ*  
γραφον ή Ελληνική είχεν Ιντελώς τών άλλων γλωσσών ύπερισχύσεϊ (Λουκ. ΙΔ' 43 Πραξ-, 
Θ' 36—-40.) ’Ίδ. πλείονκ tv τώ σογγράμματι τού Keim.

1 Διότι οόδεμία τοιαότη, μαρτυρία εδρηται.
2 Πράξ. Α, 45—23.
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ρουσαλημ καν πανταχοΰ τις Παλαιστίνης καί της Συρίας ·ζσαν ούδέν άλλο 

η ελληνικά, καί ό Χρίστος αύτός έτι, δτι γνήσιος τά φρονήματα καί την γλώσ
σαν "Ελλην έγένετο, καί δλως τών άλλων έθνικών αύτοΰ ιδεών ξένος. Άλλ*  

όποια παράφορος πλάνη J διότι τά πάντα έβραϊστι διεδραματίσθησαν, έξαι- 

ρόυμένων τών σκηνών εκείνων, είς άς έλαβον μέρος ρωμαίοι ςή τοιοΰτοι υπάλ
ληλοι $ εν γένει αλλοεθνείς (οχι δηλ. έβραϊοι). ’Άν δέ παρατηρούνται λέ-*  · 

ζεις τινες έβραϊκαί, είς τό ελληνικόν μεταφρα'ζόμεναι, δι’ άς τοσοΰτον απο
ρεί ό κ. Λ τοΰτο άκριβώς προέρχεται δλως έκ τούναντίον η ώς υποθέτει 
αύτός ό κ. Λ. ’Επειδή δηλ. τών Εύαγγελίων οί συγγραφείς, καί, έν γένει 

της Καινής Διαθήκης ειχον εύθύς κατανοήσει, καί καλώς παρατηρήσει δτι η 
‘Ελληνικη γλώσσα, καθ’ δν χρόνον έπεχειρίζοντο τάς σΰγγραφάς αύτών, δέν 

έμελλε πλέον νά υπερίσχυσή, άλλ’ εΐχεν ηδη κατισχυσει τών λοιπών,' καί 
επομένως έκτος τών άλλων τ’^ς γλώσσης ταύτης έμφυτων ούτως είπεϊν ιδιο

τήτων καί προτερημάτων, δτι ?)το η μόνη ίκανη' είς διάδοσιν τών υψηλών 

ιδεών καί τ·?5ς θείας τοΰ Χριστιανισμού φιλοσοφίας,% διά ταΰτα μετέδιδον ελ
ληνιστί, πάν δ,τι περί Χριστοΰ καί τών κατ’ αύτόν έγνώριζον, άλλ’ άκριβώς 

καί πιστότατα’ ουτω δ’ είς αύστηροτέραν τών ιδιοτήτων αύτών τούτων τη-' 

ρησιν, άνέφερον έστιν δπου καί τινας λέξεις είς την πρωτότυπον γλώσσαν,, 
ύποδηλοϋντες ουτω την μεθ’ ίς έγραφον άκρίβειαν. Δυστυχώς αί λέξεις αύται 
αί κυρίως την έν η διεδραματίσθησαν τά ιστορούμενα γλώσσαν ημϊν δεικνύ-· 

ουσαί είσιν όλίγισταΛ ’Επειδή δ’ αύται ησαν πλέον, ώς πρός την ηδη επι- 
κρατησάσαν ελληνικήν, ξενότροποι καί οΰτωρ είπεϊν άπηρχαιωμέναι καί διά 

τούς μέλλοντας ελληνιστί ν’ άναγνώσωσι τά ιστορούμενα ίσως άκατανόήτοι, 

διά τοΰτο καί μετεφράζοντο είς την 'Ελληνικήν, άκριβώς ώς καί σήμερον πολ

λάκις έν όμοίαις περιστάσεσι συμβαίνει π. χ. έν τη σχετςκώς πρός την 'Ελ-, 
ληνικην όλιγότερόν παρ’ ημϊν διαδεδομένη Γαλλική γλώσσες ουτω λέγομεν.·

«Καί πάλιν είς Αθήνας έπανέκαμψαν οΐ sans-culottes, τοΰτ’έ'στιν οΐ α

βράκωτοι.»
Τοιαύτη είς τό έλλ.ηνικόν μετάφρασις τοΰ γράφοντος η λαλοΰντος ελληνι

στί επιτρέπεται’έν ώ τό εναντίον δχι βέβαια, έντός άν ή εναντία γλώσσα 

ύπάρχει επικρατέστερα. Τοσαυτα έν σχέσει πρός την είς τό ελληνικόν με- 
τάφρασιν της λέξεως «Άκελδαμά».—Καθ’ δμοιον δέ τρόπον έρμηνευτέα και 

τά έν ταϊς § § 14, 15, 16 ύπό τοΰ κ. Α άναφερόμενα της Καινής Δια

θήκης χωρία.
γ') Άλλ’ επίσης ούχί όρθη τοΰ κ. Λ ιδέα είναι καί η έν § 6ι «δ,τι λέγω

1 Σημειούσβω όνταύθα ότι διά τούτον τόν λόγον καί τά συγγραφέντα απαντά σονετάχΟη- 
βαν έλληνιστί π. χ. τό Εόαγγέλιον τού Ίωάννου, αί Πράξεις τών ’Αποστόλων, αί πλεΐσται 
"να μή εϊπω άτασαι αί έπιστολα! κτλ.

2 Ίδ. Κ. Παπαρρηγ. Ίστορ..'Ελληνικού ΙΟνους τόμ. Β’σελ. 529—533.
3 Ίδ, π. χ. Μαρκ. Ζ', 82. Μ«τ9. ΚΖ', 4. καί ΚΖ', 6, καί άλλ.
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. περί των ,άποστόλωυ καί τών άλλων-μαθητών, τουτ’ αύτό αρμόζει (;) λεγό

μενον καί περί τών έν .Ίεροσολύμοις έποικούντων Ιουδαίων' υποθέτω ριά- 
Λίστα, δτί καί τινες τών παροικούντων ούό’ έγνώριζον δλως τήν έβραΐκήνι» 
Ό κ. Α δηλ. θέλει νά εΐ'πη, δτι καί έν Ίεροσολύμοις επικρατέστερα γλώσσα 

ήτο ή 'Ελληνική, καί παρά πολλοΐς τών έβραίων την μητρικήν παραγχω'· 

νίσασα' ούτω. δέ νά.έξαγάγη, δτι καί ό Χριστόςήέλάλει. καί έγνώριζεν άρι-

. στα την ’Ελληνικήν. Άλλά προς ταϋτα’παραβληθήτώ ή § γ' τοΰ Β' pis*
■ ρους τών προεκτεθέντων, έξ ής· αρκούντως καταφαίνεται· πώς εϊχον οί έν 

'Ιερουσαλήμ. έβραΐοι πρός τά ελληνικά. Άλλ’ ό κ. Λ λέγει δτι ϋποθέτει 

τοΰτο' δταν όμως τις ύποθέτη, τότε οφείλει ν’ άναφέρη καί τούς λόγους του 
έν ω ό κ, Α ούδενα τοιοϋτον.αναφέρει. "Οτι δ’ ή Ιερουσαλήμ έπί Χρίστου εί*

. γεν έν έαυτή πλείστους αλλοεθνείς, τοΰτο εκτός τών άλλων πολλών μαρτυριών,

&4 καί από τών Εύαγγελίων καί άλλαχόθεν νά συναθροίσωμεν δυνάμεθα, επι

μαρτυρεί καί τών τοσοότων εθνών ή παρουσία κατά τό θαΰμα της Πεντηκο

στές, άλλ’όμως οτι οί Εβραίοι ήσαν οί πολυπληθέστατοι, δθεν καί ή γλώσσα 

αυτών η τότε έπί Χρίστου κοινότερα, τοΰτο καί έκ πλείστων άλλων απο
δείξεων, έπικυροΰται, καί έκ τούτου, δτι η Ιερουσαλήμ ήτο ό τόπος ό ιε

ρός, δπου συνεκεντρΟΰντο, καί όπόθεν ήλπιζον νά παρουσιασθή ό κοσμικός αύ-

■ τών βασιλεύς καί ν’ άνεγείρη πάλιν, τό βασιλείαν τοϋ Ισραήλ,1 ως και σή

μερον έτι φαντάζονται τοΰτο διό καί προτιμώσι την έν Ιερουσαλήμ διαμονήν., 
αύ'ξοντες ούτως εκεί άριθμητικώς.

■ δ') Καθ’ομοιον τρόπον, τουτέστι σφαλερώς, έσκέφθη έπί το'ΰ χωρίου ΚΖ', 

46—4.9. δ κ. Λ § έν 6 δπου έκτίθενται οί τελευταίοι λόγοι τοϋ Χριστοΰ, ούς 

. έν μεγάλη φωνή περί τήν ένάτην ώραν έβόησεν, οτε «τινές τών έκεϊ έστωτων 

άκούσαντες έλεγον, δτι Ήλίαν φωνεΐ- ούτος» κτλ. «7δού Εβραίοι,λέγει ό κ. A? 
ευρισκόμενοι έν Ιερουσαλήμ, καί ουδόλως irrooSrtsc τά 'εβραϊκά, καί δυ- 
νάμενοι πρός πάντας φθέγγεσθαι ελληνιστί. Άλλ’ όμως 1) αί λέξεις αυται, 

αίτιν.ες έξηνέχθησαν έν τή μητρική τοΰ Ίησοϋ γλώσση, καί ώς πρωτότυποι 

μεγίστην άποπνέουσι γάριν καί ζωηρότητα, είσίν ούχίΈβραΐκαΐ αλλά, Συρο- 
χ.αλδαΐκαί (’Ίδε μέρος Γ' τών προεκτεθέντων) καί 2) οί τούς λόγους τοϋ Ίη- 

σοΰ παρανόήσ,αντες άέκ ήσαν Εβραίοι αλλά βεβαιότατα αλλοεθνείς, καί δή 
ή 'Ρωμαίοι ή τοιοΰτοι ύπάλληλοι οιτινες έν ταϊς δημοσίαις θέσεσιν, άς κατε- 
λάμβάνον δέν εϊχον τόσην ανάγκην τής Εβραϊκής, όσον τής ’Ελληνικής (ής 

τήν γνώσιν νόμος τοΐς δικασταΐς επέβαλλε,)καί ιδίως τής'Ρωμαϊκής. Άλλ’ά 

κ. Λ διατεινόμενος, δτι ήταν οί παρανοήσαντες τούς λόγους τοΰ Ίησοϋ 
'Εβραίοι, φέρει ώς λόγον αρκούντως ισχυρόν τόν δε’ «δτι δ’ οί περιεστώτες (;) 

ήσαν δχι αλλοεθνείς, άλλ’ Ιουδαίοι, τοΰτο καταφαίνεται έκ τής Ίστοριογνω- 

βίας τοΰ Ήλιου άναρπασθέντος εις τούς ούρανούς, έν σώματι καί πάλιν, κα- 
. τέλευσομένου (ώραία μά τήν- άλήθειαν άπόδειξις), έκ παραδόσε.ώς, λέγω,, 

t Ί3. Ολόκληρον τό Β' κιφ, τοΰ Ματθαίου. .
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άγνωστου εις τούς παροικοΰντας έκεϊ αλλοεθνείς». Παρατείνων δ’ ουτω τάς 

δήθεν αποδείξεις του λέγει «ίνα δέ μή μακρηγορώ, παρενείρω τά. τοΰ Ευαγγε

λίου αυτόθι έδαφ. 39—44 εΐρημένα, δθεν δείκνυται τρανώς (;), οτς οί πλεϊστοι. 
τών παραπορευομένων ή .καί παρισταμένων ήσαν Ιουδαίοι».·—’Αλλ’ δμως 1) 

άλλοι ήσαν οί «παραπορευόμενοι,» καί άλλοι οί παρανοήσαντες τούς λόγους τοΰ 
Ίησοϋ τό «’Ηλί, Ήλί, κτλ.» οιτινες ίσταντο έκεϊ που πλησίον,. "Επειτα 2) 
έκ τοΰ μνημονευθέντος τούτου χωρίου τοΰ Εύαγγελιστοϋ Ματθαίου δείκνυται 

καθαρότατα δτι οί «έκεϊ έστώτες» ήσαν ή στρατιώται 'Ρωμαίοι ή τοιοΰτοι 

υπάλληλοι, καί έν γένει αλλοεθνείς. 'Ως τοιοΰτοι δέ ήκιστα είχαν αύτήν τής 

εβραϊκής, διότι έν μέν έδαφίφ 27 τοΰ αύτοΰ κεφαλαίου τοΰ αύτοΰ Εύαγ- 
γελιστοΰ λέγεται «τότε οί στρατιώται τοϋ ήγεριότος παρα,-Ιαβόηες viv’ίτι~ 
βουν εις πό πραιτώριον, συνήγαγον έπ’αυτόν δλην τήν σπείραν», έν δέ τω 

31 «καί άπήγαγον (δηλ. οί στρατιώται) αυτόν εις τό σταυρώσαι». ·—έν 
δ έ τφ 33, «καί έλθόντες (οί στρατιώται ή. καί άλλοι ‘Ρωμαίοι ύπάλλη-. 
λοι) εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, δς έστι λεγόμενος κρανείου τόπος, Ιδω*  

καν αύτφ πιεϊν δξος μετά χολής μεμιγμένον», έν δέ τώ 35 σταυρώσαντες 

δ’αύτόν (δηλ. οι άνθρωποι τής Ρωμαϊκής εξουσίας) διεμερίσ.αντο τά ίμάτια 
αύτοΰ», έν δέ τφ 36, «καί καθήμενοι έτήρουν αυτόν έκεϊ.« Μετά δέ ταΰτα 

πάντα άντιθετικώς τίθεται τό έν τώ 39. «Οί δέ παραπορευόμενοι», έν οίς 

πάλιν έννοητέους καί αλλοεθνείς, προ παντός δμως Ιουδαίους,διότι καί Ιου

δαίος ήτο ό σταυρούμενος, πρός δέ καί διότι οί Ιουδαίοι ήσαν οί πολυπλη

θέστεροι έν Ιερουσαλήμ, ώς δύναταί τις ευκόλως νά συμπερά.νη τοΰτο καί 

έκ τών λέξεων, άς μετά ψυχρότητας άμα καί σκώμματος κατά τοΰ έπί τοΰ 

βτ'αυροϋ προσηλωθέντος έξετόξευον, άναφερομένας εις τόν εθνικόν αυτών ναόν 
τοΰ Σολομώντος, καί τάς έθνικάς αυτών παραδόσεις k ’Έπειτα πάλιν πρός 
τούς «παραπορενοιίίτοί'τ.'Λ, ζγι άντιθετικώς,άλλ’ έν χρήσει μεταβατική.τίθε

ται τό έν έδαφίω 47. «τινές δέ τών έκεϊ έστώτών άκούσαντες, έ'λεγον. δτι Ή
λίαν φωνεΐουτος». "Οτε δηλ. παρήλθεν ή ώρα τής σταυρώσεως, καί οί .πα-. 

ραπορευόμενοι» ικανοποίησαν τήν περιεργειών των, καί οί ξένοι, πάντες. ομοίως 

τότε άπήλθον, αφέντες έκεϊ μόνους τούς ανθρώπους τής έξουσίας, οιτινες ώ- 

φειλον νά φυλάττωσι τούς καταδίκους, μέχοις ου τελείως . έπί τοΰ σταυροΰ 
έκπνεύσωσιν 2 Άλλ’ οί τοιοΰτοι ήσαν ώς έπί τό πολύ 'Ρωμαίοι ή καί άλλου 
τινός έθνους π·. χ. "Ελληνες κτλ., πάντοτε, δμως άνθρωποι, τής εξουσίας (μ.ά·

I ’Ιωάν. Β, 19. Ματθ. Κς. 6!, ΚΖ', 39—43. «‘Ο χαταλόων. τόνΛκόν και Ιν τρισίν ή- 
με’ραις οικοδομών, σώσον σεαντόν' εί υιός ει τοΰ θεοΟ, κατάβηΰι άπό τοΰ σταοροΰ; ‘Ομοίως 
δί καί οίάρχιερεϊς Ιμπαίζοντες μετά τών. γραμματέων. χαί. τών πρέαδυτίρων ελε.γόν»κτλ..

2.?1δ. Μάρκου τάς, λέξεις τοΰ ΙΕ, 44—45 «.’Ιωσήφ ί> ά-πό Άριμβ,ί«(«μ .... τολμήσας 
ε’σηλΟε πρός τόν Πιλάτον, καί ήτήσατο τό σώμα τοΰ Ίησοΰ', δ δ,έ Πιλάτος Ι9αύ- 
μασεν εί η.δ η τέόνηχε καί προσκαλεσάμένος τόν κεντηρίωνα, έπερωτηαεν αϊτόν εί 
πάλαι άπέ.ΰανε καί. γνον ς άπό'το 5 κεντηρίωνος, Ιδώρήσατο-τό σώμα τώ Ιωσήφ 
ΆΛ, . < ; · <' '·<■ ··
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νον όχι Έβραϊοι), οϊτινες την τότε έν χρησει παρά τοϊς Ίουδαίοις Συροχκλ- 
δ'αϊκήν ουδόλως ήσαν εις θέσιν νά έννοώσι, διά και επόμενον δτι οί τοιοϋ- 

τοι εύκολώτατα νά παρανοήσωσι τούς λόγους τοϋ Ίησοΰ ήδύναντο. ’Εκτός 
δέ τούτων δτι ήσαν άνθρωποι τής εξουσίας γίνεται καταφανέστατου καί έζ, 

τοϋ κεφ. ΚΖ, 48—49 τοϋ αύτοΰ Ευαγγελία,τοΰ, όπόθεν διδασκόμεθα, δτι 
εις αύτων «λαβών σπόγγον, πλήσας τε δξους, και περιθείς καλάμφ έπότι- 
ξεν αύτδν (τδν Ίησοϋν) οί δέ λοιποί έ'λεγον» ά'όες, ΐ'δωμεν, εί έρχεται Ήλίας . 

σώσων αύτόν.» τοιαΰτα έργα ήδύναντο μόνον εκείνοι ν’ άναλαμβάνωσιν, ό
σοι έξεπροσώπουν έκεϊ την εξουσίαν, μόνοι καθήκον έχοντες ώς φρουροί νά 

γινώσκωσι τά διατρέχοντα δπως εύρίσκωνται έπειτα ε·ίς θέσιν νά δίδωσι' 

περί πάντων λόγον τοϊς άνωτέροις αύτων.— Ουτω δέ δυνάμεθα νά εϊπωμεν, 
δτι τδ «έστώτων» ίσοδυναμεϊ τω «καθημένων καί τηρουντων τδν Ίησοϋν 

έκεϊ», τουτέστι τών ανθρώπων τ·?5ς εξουσίας οΐτινες και παρενόουν τοϋ Ίησοΰ 

τάς λέξεις.
έ) Άλλα πάλιν καί άν ήθέλομεν πρδς ώραν υποθέσει τούς λόγους τοϋ κ. 

Α ώς όρθώς έχοντας,μή άρα διά τούτων μαρτυρεϊταί τι άμέσως περί τής γλώσ

σης τοϋ Ίησοΰ και τής γλωσσομάθειάς αύτοΰ ; ’Ή μη τυχόν, άν τις άπο- 
δείξνι,δτι τών Αποστόλων τινές έγνώριζον την ‘Ελληνικήν η έστω καί ά'παν-* . 

τες, άποδεικνύει ταύτοχρόνως, δτι καί ό Ίησοΰς έγνώριζε καί έλάλει αυ

τήν επίσης ; "Οχι βεβαίως.— Πάντες δμως οί λόγοι τοΰ κ. Λ άποδεικνύου- 
σιν έν καί μόνον αληθέστατο», δπερ καί έν τφ Β' μέρει τής πραγματείας 

ημών κατεδείχθη, δτι δηλαδή ή Έλληνικη γλώσσα ητο καί έπί Χριστοΰ άρ- 
κούντως διαδεδομένη έν ταϊς χώραις έκεΐναις, καί μάλιστα εύθύς μετά 

τον θάνατον αύτοΰ δτι εΐχεν ύπερισχύει άπασών τών λοιπών. Τοΰτο καί μό

νον άπλώς έπαναλαμβάνομεν, άποδείκνυται καί έκ τών §§. 7, 8, 9, 10, 
11 κτλ. τοΰ κυρίου Λ, καθώς καί έξ όσων ημείς ανωτέρω εΐ'πομεν, οθεν καί 
παραδεχόμεθα τοΰτο άπλώς, χωρίς ένταυτω νά διατεινώμεθα, ώς ό κΑ 

Α οτι ό Χριστός έγνώριζεν άπό παιδός άγιοτα την ‘Ελληνικήν γλώσσαν, 
καθώς καί πάντες της Ιερουσαλήμ οί Έβραϊοι, ών πολλοί όύδέ τήν έβραΐ- 

κήν έγνώριζον, τήν μητρικήν αύτών γλώσσαν !» ΐδ. § 17 τοΰ κ. Λ. Καί τέ

λος πάντων τά μέγιστα θά ημεθα εύγνώμονες τώ κ. Α άν μετά τά έν 

§12 αναφέρομενα- λόγια ταΰτα «άλλ’ύπάρχουσι καί δείγματα έξ αυτών 

τών Εύαγγελίων, δτι δ Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός καί έν αύτοϊς τής Ίερο- 
σολύμοις έλάλει τοϊς Ίουδαίοις ελληνιστί», ύπεδείκνυεν ήμϊν τοιαΰτα τινα 
δείγματα όλίγιστα, μόνον διότι, έκ τών Εύαγγελίων πηγάζοντα μέγα θά 

ειχον τδ κύρος έν έαυτοϊς, καί πάσαν άλλην μαρτυρίαν περιττήν θ’άπεδεί- : 

κνυον. Έν τούτοις ό κ. Λ ούδέν τοιοΰτο δείγμα αναφέρει' διά τί δέ ; "Ας 
απαντήσω εγώ άντί τοΰ κ. Α. διότι τδ τοιοΰτον είναι αδύνατον, άφ’ ου ου
δόλως τοιαΰτα δείγματ-α έν τοϊς Εύαγγελίοις ύπάρχουσι—Πόθεν λοι

πό·/ παρήχθη ό κ. Λ. εις. τάς τοσοΰτον υπερβολικά; «ύτοΰ σκέψεις; Βε-
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βαίως έξ ών αίτιων καί οί πλεΐστοι τών Ελλήνων ώς έπί τδ πλεϊστον πα- 

ρήχθησαν τοΰτ’έστιν ένεκα τής μεγάλης αύτοΰ φιλοπατρίας, καί τοΰ θερμού 

αύτοΰ ζήλου,πώς νά παραστήση τδν Χριστόν έλληνικώτερον. Τδν ζήλον τοΰ- 
τον άλλως πάντοτε έσεβάσθημεν, διότι είναι τιμιότατος μάλιστα έν Ελλη

νική καρδία έμφωλεύων, ούδεμία δμως άνάγκη, ουδέ πρέπει μέχρις, ανωφε

λούς ύπερβολής νά καταντφ.
Μετά τήν έκθεσιν καί τών ολίγων τούτων μένομεν πάλιν ακριβώς, πιστοί 

έΐς τδ προηγούμενον ήμών συμπέρασμα.
Κ. A. Π.

ΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ

Τδ ’Αρτεμίσιαν κεϊται παρά τδν λαψ.όν τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου, τδν σχη- 

ματιζόμενον έκ τοΰ Τισαίου ορούς καί τής απέναντι παραλίας τής Εύβοιας’ 

καί καλείται ούτως ό ύπέρ τόν Ώρεδν μέχρι τοΰ χωρίου Ελληνικών αίγιαλδς, 

ώς καί τό έκεϊ άκρωτήριον. 1

Πρό τοΰ ακρωτηρίου τούτου ύψουται άνωθεν τής επιφάνειας τής θαλάσ
σης, ώσπερ μΰς τις νησίδιον, Μυόνησος μέν τδ πάλαι Ποντικόνησος δέ τήν 

σήμερον καλούμενον, έρημον καί άκατοίκητον.

Τό στενόν τοΰτο τής θαλάσσης μέρος έκρίθη κατάλληλον όπως ναυμα- 

χήση^πφ 480 π. χ. ό ύπδ τόν Εύρυβιάδην Ελληνικός στόλος, έκ 271 τριή- 

ρεων καί εξήκοντα χιλιάδων άνδρών συγκείμενος, μετά τοΰ τόν Ξέρξην πα- 

ρακολουθοΰντος Περσικοΰ στόλου.
Ό Πλούταρχος, βοηθούμενος έξ ό'σων ό 'Ηρόδοτος καί Φαντίας ό Λέσβιος , 

έγραψαν, διηγείται εις τδν βίον.τοΰ Θεμιστοκλέους τά κατά τήν ναυμαχίαν 

ταύτην, καταλήγων ούτως.
«Αί δέ γενόμεναι τότε πρδς τάς τών βαρβάρων ναΰς περί τά στενά μά~ 

»χαι, κρίσιν μέν είς τά δλα μεγάλην ούκ έποίησαν, τί) δέ πείρα ‘μάλιστα 

»τούς "Ελληνας ώνησαν, ύπδ τών έργων παρά τούς κινδύνους διδαχθέντας, 

»ώς ού'τε πλήθη ν'εών, οΰ'τε κόσμοι καί λαμπρότητες επισήμων, ού'τε κραυγαί 
ϊκομπώδεις, ή βάρβαροι παιάνες, έ'χουσί τι δεινόν άνδράσιν έπισταμένοις εις 

»χεϊρας ίέναι, καί μάχεσθαι τολμώσιν’ άλλά δεϊ τών τοιουτων καταφρό-ί 

«νοΰντας, έπ’αύτά τά σώματα φέρεσθαι καί πρδς έκεϊνα διαγωνίζεάθαι συμ-

1 ‘Ελλην. ‘Ιστορ. Παπαρ. Τομ. Α'. Σελ. 422.
2 «ΕΙτα Μυόνησος νησίδων». Στράβ. Βιδλ. Θ. § 14.
3‘Ο Κος Αάνδέριρ (Περιγ, Αουτ. Α’ιδηψοΰ Σελ. 68) λέγει δτι τω 1758 δι’ ισχυρότα

του σεισμοΟ μικρά τις νήσος πρδς άρκτον τής Εύδο'ας κειμένη καί Πόντικος δνομαζομένη 
κατίδυσεν ε?ς τήν θάλασσαν. ‘Γπήρχεν αρά γι καί άλλη τις νήσος εκτός τής σωζομένης ταδ- 
τώνυμος ς ·
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»πλακεντας. "Ο δη και Πίνδαρος ού κακώς εοικε συνιδών, Ιπ', της έπ’ Άρ- 
»τεμισίω μάχης είπειν.

.... “Οθι παίδες Αθηναίων
Εβάλοντο φαεννάν ,
χρηπΐο’Ελευθερίας.

« ’Αρχή γάρ όντως του νικ^ν τό θαρρεΐν. Έστι.· δέ της Εύβοιας τό ’Αρτε
μισίου υπέρ την Έστιαίαν αίγιαλός εις βορέαν αναπεπταμένος' αντιτείνει δέ 

αύτφ μάλιστα τής ύπό Φιλοκτήτη χώρας γενομένης ’Ολιζών. ’Έχει δέ ναόν 
ου. μεγαν Αρτεμιδος επικλισιν Προσηωας καί δένδρα περί αύτον πέφυκε, 

καί στηλαι κύκλφ λίθου λευκοϋ πεπήγασιν' ό δε λίθον τή χειρί τριβόυ,ενος, 
καί χρόαν καί οσμήν κροκίζουσαν άναδίδωσιν. Έν μι^ δέ τών στηλών ελε
γείου ήν τάδε γεγραμμένον.»

Παντοδαπΰν άνδρών γενεάς ’Ασίας από χώρας 
παΐδες ’Αθηναίων τφ δέ ποτ’εν πελάγει 
Ναυμαυχίη δαμάσαντες, επί στρατός ώλετο Μήδων, 
Σήματα ταΰτ’ έθεσαν παρθένω Άρτέμιδι. .

«Δείκνυται δέ τής άκτής τύπος έν πολλή τή πέριξ θινί κόνιν τεφρώδη 

καί μέλαιναν έκ βάθους άναδιδούς, ώστερ πυρίκαυτον, έν ω τά ναυάγια καί 

.τούς νεκρούς καϋσαι δοκοΰσιν».

Έπισζεφθέντες επ’ εσχάτων την βορειανατολικήν παραλίαν τής επαρχίας 

Εηροχωριου, παρετηρησαμεν δτι εις παν ισχυρόν μέρος είχε κτισθή φρου
ρίου 1. „ ■

1 Ουίω καί προς την παραλίαν τοΰ σημερινού; χωρίου Καστρι όπάρχουοιν ίρείπια φρου
ρίου (Κάστρου) έπι ύψώματος. (S) Έκεΐ έδειξαν ήμΐν δύο πάμμεγέθεις καί χονδρούς πίθους 
κιχωσμένους εις τήν ρίζαν πεύκης άνευρεθέντας κατά τή.ν Ιποχήν τής ΙχέΐΟεν διαβάσιώς μας.

2 Έκε* πλησίον ιίπον ήμΤν,ότι εδρέθη κ«ι. κεραμοποιιΐον άρχαΐον.

Εις άποστασιν δε τεσσάρων από τής ‘Ιστιαίάς ώρών περίπου καί εις την 

θεσιν ΙΙαναγία ή Παλίο χωρίό τοϋ χωρίου Άγρίοβοτάνου. δείκνυνται επί έκ- 

τάσεως μεγάλης ερείπια πόλεως αρχαίας’ έκεϊ εύρίσκουσιν οί χωρικοί νομίσ

ματα ‘Ρωμαϊκά καί Ελληνικά, ών τινά εΐδομεν έ'χοντα την Άρτέμιδα’ σώ
ζονται δέ καί ούκ ολίγα ερείπια ναοϋ τιμωμένου σήμερον έπ’ όνομα,τι τής 

Παναγίας. ;
•Τό μέρος τοΰτο, έ'χον άποψιν μαγευτικήν, ώς από σκοπιάς δέ υψηλήςκα- 

τοπτεϋον, άφ’ ενός τόν Θερμαϊκόν κόλπον, άφ’ετέρου τον Παγασαϊον καί πέ
ραν τής ’Όρθρυος τόν Μαλιακόν κόλπον, έχει προς αριστερά εις θέσιν Πλα- 
τανίά λιμενίσκον 1 2, καί εύρίσκεται κατέναντι τής επί τοϋ Τισαίου όρους 
Όλιζώνος.

Μίαν ώραν μακράν τοϋ Άγρίοβοτάνου καί εις έπόστασιν ήμισέίας από τής 

θαλάσσης ώρας κεϊται τό χωρίον Ελληνικά, ένθα φρονοΰσιν δτι ύπήρχεν ή 

πόλις τοϋ ’Αρτεμισίου. Τώ ό'ντι εις την περιφέρειαν τοϋ χωρίου τούτου, έν 
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πεδιάδι ώραίά καί ευφορφ, περικυκλουμ.ένη, άφ’ ενός μέ,ν υπό τής θαλάσσης, 
σχηματιζούσης ορμίσκον, άφ’ ετέρου δέ υπό δασωδών δρέων ψιθυριζουσών 

πνυκών, ξέχει γήλοφος κατάφυτος, διαχωρίζων εις δύο μέρη αυτήν. Εις 

τήν άκραν τοϋ γηλόφου ύπάρχουσιν ερείπια φρουριδίου, μικρού μέν την έκτα- 
σιν, άλλ’ ύψηλοΰ καί λίαν ΐσχυροϋ, προασπίζοντος την πεδιάδα άπασαν καί 

κτισμένου ύπό βράχων παμμεγέθων, ών πολλούς ό τά πάντα άλλοιόνων χρό
νος έκύλισε πέριξ. Πλησιέστατα αύτοΰ σώζονται τά ερείπια τής Εκκλησίας δ 
“Άγιος ’Ιωάννης. Έκ τών· πέριξ δέ κεράμων, οπτών πλίνθων καί λίθων, δι

εσπαρμένων καί εις τά πέριξ τοϋ λόφου, έν τή πεδιάδι εικάζεται βεβαίως 

ή ύπαρξις κτιρίων. Ό λόφος ουτος, κεκαλυμμένος ήδη σχεδόν εντελώς ύπό 
πεύκων, σγοίνων καί άλλων θάμνων, καλείται Καστραδάκί (φρουρίδιον)' ή 

δέ πρός βορράν αύτοΰ πεδιάς ονομάζεται Πηγάδι, διότι ύπάρχει τω όντι 

φρέαρ προ άμνημονεύτων -χρόνων, οπερ όμως άφήκαν νά κάλύψτ) θάμνος πυ

κνότατος σχοίνων. Εις τά πέριξ τών μερών τούτων εύρέθησαν καί νομίσματα 

■ αρχαία.
Πέραν τής πεδιάδος τοϋ φρέατος' καί ό'πισθεν τοϋ διαχωρίζοντος αυτήν 

όοους εκτείνεται άλλο πεδίον, επίσης ύπό όρέων καταφύτων κυκλούμενον καί 

άπολήγον εις τήν θάλασσαν, παρά τή παραλί^ τής οποίας, εις θεσιν Μυρο- 
χώραφο, σώζονται άλλα έρείπικ Εκκλησίας ό “Αγιος ’Ιωάννης, ήν Οεωροϋσιν 

άρχαίαν.
Βορειοδυτικώς τής πεδιάδος ταύτης, τό περικυκλοϋν αύτήν όρος προχωρεί 

ούκ ολίγον πρός τήν θάλασσαν, σχηματίζον χερσόνησον, ή'τις καλείται Χερο 

νήσι 1 καί εφ’ ής, εις τούς πρόποδαςς πρός άνατολάς, ύπάρχει έρείπιον σχή

ματος λουτροϋ έκτισμένον στερεώς μέ λίθους καί πλίνθους όπτάς" τό κτίριον 
τοΰτο έχον μήκος τριών περίπου μέτρων, πλάτος δυο, δεικνύει, μολονότι δεν 

διατηρείται, είμή μικρόν μέρος τής στέγης, ότι ήτο θολωτόν καί έ’χει οπήν 
πρός τό έν μέρος ολίγον άνω τής επιφάνειας τής γής 2' καλοΰσι δέ τοΰτο 

οι χωρικοί z/ουτμό τής Βασΐ.Ιισιτας. Τήν ιδέαν οτι ήτο λουτρόν ενισχύει καί 
ή άνεύρεσις αρχαίου ύδραγωγείου εις θέσιν Κεφαλόβρυσο, διευθυνομένου πρός 

τό Χερονήσι, Επειδή δ’ έκ παραδόσεως άκούουσιν οί χωρικοί, ότι εκεί έλα- 

τρεύετο ή;θεά ’Άρτεμις καί Επειδή αυτήν δεν δύνανται .βεβαιότατα νά έννοή- 
σωσιν ώς Θεότητα, έκλάμ.βάνουσιν ώς βασίλισσαν' διά τοΰτο ύποθέτομεν ότι 

έβάπτισαν καί τόν λουτήρα τούτον .Λοντρύ τής ΒασίΛισσάς.
’Εν τή χερσονήσφ τάύτη σώζονται Ερείπια φρουρίου μεγάλου, εάν κρίνή 

δέ τις εκ τών μεγίστων λίθων, οΐτινες, κανονίκώτατα τοποθετημένοι, διατη- 

ροΰνται έ'τι, ιδίως πρός τό μέρος τής θαλάσσης, ήτο στερεότατου καί ως έκ

1 ‘Η λέξις χερονήσι παράγεται φρονώ 1% τοΰ χερσόνησος, Εκτός Vai ήτο άρχιζώς ’σχυ-
ρόνησος ή χ,ελώνησος καί παρεφθάρη, διότι καί ισχυρόν τό μέρος είναι καί χιλώνην δ- 
μόιάζει. .*··'..·

2 “Ισως δια να ίξέρχηται τό δδωρ.
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τής όχυράς αύτοΰ θέσεως ίσχυρότατον. Κα'ι εκεί εύρίσκούσι νομίσματα, οί δέ 
κέραμοι είσί διεσπαρμένοι είς Αρκετόν τής πεδιάδας μέρος μέχρι τής παρα

λίας’ πρδ δύο μάλιστα ετών εύρέθη έν τ$ θαλάσση όχι μακράν τών ερειπίων 

της εκκλησίας τοΰ'Αγίου Ίωάννου στήλη έκ μαρμάρου ’, ην κατά την ό- 

λεθρίαν τών χωρικών πεποίθησιν, οτι εντός τών αγαλμάτων η τών μαρμά

ρων είσι πάντοτε κεκρυμμενοι θησαυροί, κατεσύντριψαν.
Πρδς δυσμάς τής χερσονήσου ταύτης υπάρχει όρμος, όστις περιοριζόμε.νος 

ύπδ όρέων δασωδών, φθάνει μέχρι τοΰ άκρωτηρίου, οπερ καλείται Άμόνι η 

Άλωνόπετρα. Έν τώ μέσφ τοΰ όρμου κεϊται νησίδιον, ό Άγιός Νικόλαος, 

έφ’ ου κα'ι ναδς ομώνυμος, ανακαινισθείς πρδ μικρού, κα'ι τό όποιον, διαρ- 
κοόσής της άμπώτιδος, ένοΰται μετά της ζηράς. ’Απέναντι δέ τοΰ βράχου 

τής Άλωνόπετρας υπάρχει η Ποντικόνησος, περί ής ανωτέρω άνεφέραμεν 
καί έπί τής- κορυφής.της όποιας δείκνυνται ερείπια φρουριδίου. Εγγύτατα 
ταύτης υπάρχει νησίδιον έτερον η μάλλον σκόπελος, καλούμενος Πρασσού.

Κατέναντι της παραλίας ταύτης, ήν περιεγράψαμεν, η Σκόπελος καί Σκιά

θος μετά τών παρ’ αύταϊς μικρών νήσων, φαίνονται οίονε'ι συνέχεια τοΰ Τι- 

σαίου όρους καί ή μεταξύ θάλασσα ώς παρέκτασις τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου' 

αλλά τδ άπειρον τής μεταξύ Σηπιάδος καί' Σκιάθου θαλάσσης σοί ύπομιμνη- 

σκει,’ δτι έκεϊ παύει ή πρδς λίμνην,όμοιάζουσα θάλασσα τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλ

που,. καί άρχεται ό Θερμαϊκός.
Κοινώς πιστεύεται οτι τδ άκρωτηριον καί ή πόλις τοΰ ’Αρτεμισίου έκειντο 

είς τδ Χερονήσι. Ημείς δμως, είς τδ ανωτέρω μνημονευθέν τοΰ Πλουτάρχου 
χωρίον βασιζόμενοι, τολμώμεν νά προτείνωμεν εικασίαν ούχί σύμφωνον πρδς 

τάς πρδ ημών, διότι έάν δ βιογράφος τοΰ Θεμιστοκλέους ακριβώς περιγράφει 

τδ Άρτεμίσιον, ώς αντιτεϊνον τής Όλιζώνος, πρέπει νά παραδεχθώμεν, οτι 
τά ερείπια τοΰ παλαιού χώρίου Άγριοβοτάνου μας δέικνΰουσι ποΰ έ'κειτο ή 

πόλις τοΰ ’Αρτεμισίου, τά δέ τής έκκλησίας Παναγίας, τόν ναόν τής Προση- 

ώας Άρτέμιδος καί τά πολλά τεμάχια κιόνων,; στηλοβατών καί κιονόκρα

νων ούχί πολύ μεγάλων είσί τά έ.κ τών στηλών τοΰ μικρού ναού. Είναι αλη
θές, ότι ό λευκός λίθος, τριβόμενος τ·η χειρί, δέν άναδίδει πλέον χρόαν' καί 

οσμήν κροκίζουσαν, άλλα, καί έάν τοΰτο αληθώς συνέβαινε τότε, ή παρέ- 

λευσις εί'κοσι περίπου αιώνων δέν είναι αρκετή νά εξάτμιση την όσμην καί ν’ 
άλλοιώση τδ χρώμα ς1

1 Λεν,ήδυνηΟημεν να έξακριδώσωμεν έάν τώ όντι δπηρχον, καθ’ α τινές χωρικοί μδς 
ε’πον, γράμματα’ έάν δμως τοΰτο παραδεχΟώμεν έν τη στήλη ταύτη άραγε ήτο. τδ ύπδ τοΰ 
Πλουτάρχου άναφερόμενυν έλεγεΐαν, κυλισ,θείση ξκτοΰ τής Άρτέμιδος (νδν τής Ικκλή- 
σίας τοΰ ‘Αγίου Ίώάννου) εις τήν θάλασσαν ;

Καί έάν μέν ταΰτα ούτως έχωσι, τά είς Χερονήσι καί Κα-στραδάκι έρεί·’ 

πια μαρτυροΰσι τήν υπαρξιν άλλων επίσης αρχαίων πόλεων. Άλλ’ έάν δ 
Πλούταρχος δέν ήκριβολόγησε περί τήν περιγραφήν τοϋ ’Αρτεμισίου, καί άντί 
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νά εί'πτ), ότι έ'κειτο Απέναντι τής Σκοπέλου καί Σκιάθου αναφέρει, δτι εδ- 

ρίσκετο απέναντι τής. Όλιζώνος, τότε ή πόλις τοΰ ’Αρτεμισίου φρονοΰμεν οτί 
έξηπλοΰτο έπί τών θέσεων Καστραδάκι καί Πηγάδι, είς δέ τό Χερονήσι θά 

ύπήρχε φρουριον μέγα πρδς ύπεράσπισιν τοΰ λιμένος τοΰ‘Αγίου Νικολάου και 

τής έντεΰθεν κείμενης πόλεως.
Όπως δήποτε καί έάν τδ άκρωτηριον Άρτεμάσιον ήνάι αυτό τοΰτο τδ Χε

ρονήσι, δπερ πιθανότατου, τοΰτο δέν απαιτεί, φρονοΰμεν άπαραιτήτως τήν 
έπ’ αύτοΰ υπαρξιν τής πόλεως. "Αλλως τε είναι γνωστόν οτι Άρτεμίσιον έ- 

καλείτο καί ολος ό ύπέο τήν Έστίαιαν καί είς βορέαν Αναπεπταμένος αί- 
γιαλός. ■

Τό Άρτεμίσιον έξήρτητο έκ τοΰ Ώρεοΰ.^ Άμφότεραι δ’ αί πόλεις αυ» 

ται ύπέστησαν τάς περιπετείας άπάσης τής Ελλάδος’ ύπετάγησαν είς τδν 

Μεγαν Βασιλέα, έλευθερωθεϊσαι δ’ έπί τινα χρόνον έκυριεύθησαν καί αύθις ύπδ 

τοΰ Φιλίππου καί έτυραννήθησαν ύπό Φιλιστείδου; . καθ’ ά ό Θεόπομπος 

μαρτυρεί, ύπετάγησαν δέ κατόπι μετά τής Αιδηψού είς τόν αύτοκράτορα. 
τής 'Ρώμης καί βραδύτερου είς τούς Φράγκους, τούς Ενετούς και τέλος τούς 

’Οθωμανούς.
’Ενόσω ή ιστορία τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας κρύπτεται ύπδ τδν πα- 

χύν πέπλον τοΰ μεσαιωνικού σκότους, θέλομεν άγνοέϊ καί ημείς τάς λεπτο

μέρειας τών είς τά μέρη ταΰτα συμβάντων κατά τόν μεσαιώνα. Αλλά μετ’ 

εύχαριστήσεως οί πάντες μανθάνομεν τόν εθνικόν Αγώνα, ον φιλότιμοι νέοι 
ανέλαβον κατά τά τελευταία έτη, άποτινάζοντες τόν έν ταϊς μεσαιωνικαΐς 

βιβλιοθήκαις κονιορτδν καί διασκορπίζοντες ουτω φώς είς τήν σκοτεινήν τών 
προπατόρων ήμών ιστορίαν.

Έν Χαλκίδι Γ. Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ.

ϊ Τήν εικασίαν μας ταύτην ένισχύουσς πιστεύομεν, καί ταΰτα- οτι εξ όλων τών πέριξ 
Ιρειπίων τών ναών τά τής Παναγίας είσί περισσότερα και πλουσιώτερα’ ότι είναι πιθανότε
ρου δ ναδς τής Άρτέμιδος νά ώνομάσθη μ. X. τής Παναγίας και ούχί τοΰ ‘Αγίου Ίωάν
νου· δτι άνενρέθησαν νομίσματα, φέροντα τήν Άρτέμιδα καί οτι ούδε τά πολλά δένδρα έλ- 
λει'πουσιν έκεϊθεν.

1 Ίστορ. ‘Ελλην. Κ. Παπαρρηγ. Α. Σελ. 422.— Τοΰτο τεκμα'ρεται και έκ τών άνευ- 
ρισκομένων νομισμάτων.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ' *

I

20 Σεπτεμβρίου 4§4 » . a
Έλαβον την επιστολήν σου, έξ πείθομαι άδιστάκτως δτι ούτε ό Πά

τροκλος ούτε δ Πυλάδης ήσαν ό'σον σύ πρότυπα αληθούς φίλου. Μετά τόν 
τοιοΰτον έπαινον, συγχώρησαν μοι νά σε εί'πω, δτι περιττόν ήτο νά έπιστρέ- 
ψγίς τόσον δρομαίος έκ Γερμανίας, διά τόν μόνον λόγον δτι είδες έπί δυο 

κατα σειράν νύκτας κακόν δνειρον καί ήκουες καθ’ ύπνον την φωνήν μου 
κραζοντος βοήθειαν. Τοιαΰτα είναι, φαίνεται, τ’ αποτελέσματα τοΰ ρωμαν- 

τικοΰ των Γερμανών μαγειρείου. Τοΰτο, Παύλε μου, ήτο παιδαριώδες, άλλά 
με συνεκινησε μ.εχρι δακρύων. Άλλά δυστυχώς δεν δύναμαι νά. σοΐ άπο- 
δωσω τα Ισα. ”Αν η καρδία μου είναι μαλακή, ή γλωσσά μου είναι ξηρά 
και ουδέποτε, ηόυνηθην νά εΐπω εις, κανένα «σ’ άχα.τώ», άφοΰ βάσκανος 
δαίμων δίδει τόνον είρωνίας εις πάσαν έξερχομένην τών χειλέων μου τρυφε- 
ράν λεξιν. Τό καλόν είναι δτι σύ τούλάχιστον μέ γνωρίζεις.

Χαίρω βλεπων δτι, ένφ αί έπιστολαί σου μέ συγκινοϋσι, σύ άπ’ έναντίας 
γελάς αναγινωσκων τάς ΐδικάς μου. ’Ακούσε λοιπόν τάς φοβέρας συνέπειας 
τοΰ έν τφ δάσει άνδραγαθήματός μου καί ησύχασε βλέπων οτι ζώ ακόμη, 
άφοΰ έπληρώθησαν ήδη οσα προεϊδες έν όνείρφ κακά.

Την έπιοΰσαν τής άποφράδος ημέρας έζήτησα πρό παντός άλλου ν’ άνα- 
κτησω την ύπόληψιν τών οικοδεσποτών μου. διηγούμενος αύτοΐς προθύμως 
καί άνερυθριάστως τά άστειότερα επεισόδια τής φυγής μου. Άμφότεροι έξε- 
καρδίσθησαν, πρό πάντων δμως η μυλωθρΐς, ής τά χείλη διεστέλλοντο μέχρι 

τών ώτων άποκαλύπτοντα βάραθρον φοβερόν. '0 δέ οικοδεσπότης, άφοΰ άπέ- 
κάμε γελών, θέλων νά μοί έπιδείξη την έκτασιν τής άποδοθείσης μοι συμ
πάθειας του μέ ήοώτησεν άν ήμην κυνηγός καί έλαβεν από καρφιού ύπεράνω 
τίίς εστίας έσκωριασμένον σιδηροΰν σωλήνα, 8ν μοί ένεχείρισε ύπερεπαινών 
τάς πτηνοφόνους άρέτάς τοΰ Αρχαϊκού τούτου εργαλείου. Μη θέλων νά τα
πεινώσω τόν θέλοντα νά μέ ύποχρεώσγι έδέχθην μετά πολλές δήθεν εύγνω- 
μοσυνης τό προσφερόμενον, οπερ μοί έφαίνετο πράγματι λίαν επικίνδυνον, 
καί μετέβην μετ' αύτοΰ εις τό δάσος. Κατακλιθεΐς επί μαλακοΰ στρώματος 
έρεικών κατέθεσα μετά πολλές προσοχές τό πελώριον δπλον επί τής χλόης 
καί εύθύς έπειτα έφρόντισα ν’ άπομακρύνω διά λιθοβολισμών τούς κονίκλους, 
τούς άπερισκέπτως πλησιάζοντας πολεμικήν μηχανήν, ’περί ής δέν ήδυνά-

* Ίδ. σίλ. 317. ■
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μην νά έγγυηθών Χάρις έΐς τάς προφυλάξεις ταύτας ούδέν συνέβη καθ’ βλον 
μου τό κυνήγιον δυσάρεστον ούτε εις εμέ ούτε οίς τούς κατοίκους τοΰ δάσους.

"Οπως σοί ειπω την αλήθειαν, πρέπει νά ομολογήσω δτι μόνος σκοπός 
τής εκδρομές μου ταύτης ήτο νά μη εύρεθώ εις τόν μύλον κατά την συ
νήθη ώοαν τής διαβάσεως τών ξενιζομένων έν τή έπαύλέι κυνηγών. Περί την 
δευτέραν λοιπόν μετά μεσημβρίαν κατέλιπον την έκ θύμου καί σμίνθων 
κοίτην μ,ου πέποιθώς δτι ούδεμίαν εϊχον πλέον νά φοβηθώ όχληράν συναντη
θώ. Άποδούς τό οπλον εις τόν οικοδεσπότην, δστις έφάνη άπορων δτι έπέ- 

στρεφον μη γρησιμοποιήσας άύτό ή μάλλον ούδέν έξ αύτοΰ παθών, έτοποθέ- 
τηθην απέναντι τοϋ πυλώνος της εκκλησίας, ασχολούμενος νά τελειώσω υδρο
γραφίαν παριστώσαν γενικήν άποψιν τών ερειπίων, δι’ ής έσκόπευον νά κερ
δίσω την ψήφον τοΰ αρμοδίου ‘Τπουργοΰ..

’Ενώ είργαζόμην ούτω μετά πολλές εις τό έ’ργον προσηλώσέως, ήκουσα 
αίφνης καί πάλιν, καί πλησιέστερον μάλιστα ή συνήθως, τόν τοσοΰτον Αντι
παθητικόν εκείνον θόρυβον ιππικού. 'Ο εχθρός εΰρίσκετο εις διακοσίων μόλις 
βημάτων άπόστασιν, φέρων την ημέραν έκείνην έ'νδυμα περιπάτου καί πολυ
πληθέστερος ή χθες, πολλών προσελθόντων εις την έπαυλιν ξένων, άνδρών τε 
καί κυριών. Καίτοι πρό π’ολλοϋ ητοιμασμένος έίς τοιαυτην συνάντησή, δέν 
ηδυνάμην νά μη δυσφορήσω κατά τών ουτω διακοπτόντων τήν ησυχίαν μου 
άκαμάτων εκείνων άέργων. Ουδόλως έν τούτοις έσκέφθην ν’ άποσυρθώ, άπό- 

,λέσας άνεπιστρεπτεί τόν προτεραίαν πάσαν ό'ρεξιν φυγής. Άλλά καί οί χθε
σινοί διώκταί μου έφαίνοντο προτιθέμενοι νά σεβασθώσι την δυστυχίαν μου 
άντί δέ ν’Ακολουθήσωσι την Ατραπόν εις τήν άκραν τή; όποιας έκαθήμην πάρε- 
ξετράπησαν πρός δεξιάν καί παρηλθον έν τάξει καί σιωπ^. Εις μόνος τού
των άποχωρισθείς τών λοιπών ήλθε νά σταματήσν] εις δέκα μόλις βημάτων 

άπόστασιν άπό τοΰ εργαστηρίου μου. Καίτοι έκυπτον έπί τοΰ έργου μου*  
ήσθάνθην έν τούτοις διά της εσωτερικής εκείνης όράσεως, ήν πάντες γνωρί- 
ζουσι, τό βάρος Ανθρωπίνου βλέμματος προσηλωμένου έπ’ έμέ. Έγείρας τότε 
πρός στιγμήν τήν κεφαλήν Ανεγνώρισα Αμέσως τήν γαλανόπτέρον κυρίαν τήν 
πρωταίτιον τής χθεσινής μου συμφοράς, ήτις άναπαυτικώς καθημένη έπί 
τοΰ έφιππίου της, ολίγον κεκλιμένην έχουσα πρός τά όπίσω τήν κεφαλήν 
καί ήμικλείστους τούς οφθαλμούς έπεθεώρει τό υποκείμενόν μου άπό κεφα
λής μέχρι ποδών μετά δντώς άξιοθαυμάστου θρασύτητος. Έξ αβροφροσύνης 
πρός τό φύλον αύτής ένόμισα δτι έπρεπε νά παραδοθώ Ανυπεράσπιστος εις 
τήν όπωσοΰν ταύτην περιέργειαν.Μετά τινάς δμως στιγμάς άδιάκριστον, βλέ
πων δτι τό πράγμα δέν είχε τέλος, ήγειρα εύθαρσώς τήν κεφαλήν καί ήτέ- 
νισα αυτήν άσκαρδαμυκτεί, μετά πολλής μέν σοβαρότητος καί εύγενείας, 
άλλά καί ούχΐ έλάσσονος έπιμονής. Έλαφρόν τότε έρύθημα άνέβή έπί τών 
παρειών της,, δπερ ίδών τήν έχαιρέτησα. , ΆπόδοΟσα τήν φιλοφρόνησιν δι’ 
έλαφράς ύποκλίσεως άπεσύρθη δρομαίως καί έγεινεν άφαντος ύπό τόν θόλον
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τής εκκλησίας, άφίνουσά με κύριον τοϋ πεδίου τής μάχης και ίκανώς ηύ- 

χαριστημένον, ό'τι κατόρθωσα νά καταβιβάσω την όφρΰν της διά μόνης τής 
άταραξίας μου.

'Ο εις τό δάσος περίπατος είχε διαρκέσει μόλις είκοσι λεπτά5 δτε παρέστην 

εϊς την έξοδον τής κομψής ίλης έκ τής εκκλησίας,ύποκρινόμενος δσην και πρό- 

τερον εις τό έργον μου προσήλωσιν. Άλλά και πάλιν άπεσπάσθη ίππεύς καί 
έβάδισε κατ’ εύθεΐαν πρός εμέ. Ήτο δέ ούτος μεγαλόσωμος άνήρ φέρων κυα- 

νουν στρατιωτικώς έσταυρωμένον επενδυτήν.— «Κύριε,» μοι είπε μετ’ισχυ

ρές καί συμπαθούς φωνής, άφοΰ άπεκαλύφθη,· «μ.οί δίδετε τήν άδειαν νά 
ί'δω τό έργον υμών ;» Άντιχαιρετήσας και νεύσας καταφατικώς έξηκολού- 
θησα εργαζόμενος, ένφ ό άγνωστος ίππεύς παρετήρει τήν εικόνα και έξέ- 

φράζε τήν εύαρέσκειάν του δι’ επαινετικών τινων ώς έν μονολόγφ επιφωνη

μάτων. Αποταθείς έπειτα καί πάλιν άπ’ εύθείας πρός εμέ. — «Συγχωρή
σατε μοι,» είπε, «νά ευχαριστήσω τόν τεχνίτην,εις Sv θέλομεν χρεωστεΐτήν 
,διάσωσιν τών ερειπίων τούτων, τό κόσμημα τής επαρχίας.» Πάσα μετά 

ταϋτα έκ μέρους.,μου περαιτέρω έπιφύλαξις ή'θελεν είναι παιδαριώδες πεί
σμα, δι’ S έσπευσα ν’ άποκριθώ ό'τι τό ατελές μου σχεδίασμ.α δέν είναι άζιον 

τόσούτων έπαίνων, καίτοι δέ έπεθύμουν έξ όλης καρδίας τήν διάσωσιν τών 

πολυτίμων έκείνων ερειπίων, έφοβούμ,ην έν τούτοις ότι τό ουσιωδέστατο? 
μέρος τής έντολής μου ήθελε μείνει άνεκπλήρωτον ένεκα έλλείψεως ιστορι
κών ειδήσεων, τάς οποίας μ.άτην άνεζήτησα έν τοΐς άρχείοις τής πρωτευού- 

. σης τοΰ νομοΰ.
—Τοΰτο, άπεκρίθη ό ίππεύς, μ.έ υπερευχαριστεί, διότι έχω έν τή βιβλιο

θήκη μου τό πλεϊστον μέρος τών αρχείων τής Μονής. Είναι εις τάς διατα

γής σας, καί θέλετε μέ κάθυποχρεώσει έρχόμενος νά συμβουλευθήτε' αυτά, 

δταν ευκαιρήσετε.»

Έγερθείς ηύχαοίστησα μετά τίνος στενοχώριας, έκφράζων τήν λύπην μου 
δτι δέν έ'μαθα τοΰτο πρότερον, ήδ.η δέ έφοβούμην μ.ή άνακληθώ εις Παρι- 

σίους δι’ έπιστολής, ήτις ήδύνατο νά φθάστι αύθημερόν. Ταϋτα λέγων έπρο- 

σπάθουν νά ελαττώσω διά τής προσήνειας τών τρόπων μου τήν μή αποδο
χήν τής προσφερομένης έκδουλεύσεως, καθότι δέν ή'θελον νά λυπήσω τόν 
συμπαθέστατου εκείνον γέροντα, εις τοϋ οποίου τό βλέμμα ήστραπτε άδολος 

ειλικρίνεια καί φιλοφροσύνη.
—Βλέπω τί τρέχει, «άνταπήντησεν’ούτος.Συστέλλεσθε νά μοι εί'πετε κα

θαρά ότι ούδεμίαν έχετε δρεξιν νά σχετισθήτε μέ τήν τρελλήν νεολαίαν, τήν 
όποιαν δέν ήδυνήθην χθές νά εμποδίσω νά κάμγι ανοησίαν, δι’ *ήν  σάς ζητώ 

συγγνώμην. Είμαι, κύριε, ό Μαρκήσιος Μαλλουέ, και σάς λέγω έν πάσν] ει

λικρινείς οτι άνεδείχθητε χθές νικητής. Οί θεότρελλοι έκεϊνοι ήθελον νά 
σάς ίδωσι, σείς"' δέν ήθέλετε και έ'γεινε τό θέλημά σας. Τί περισσότερον θέ

λετε ;...■·
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Αδύνατον υπήρξε νά μή γελάσω, άκραώμενος τήν εύμενεστάτην εκείνην 

ερμηνείαν του ελεεινού μου ανδραγαθήματος τής προτεραίας, τοΰτο δέ βλέ

πω? ό Μαρκήσιος,
—Γελάτε ; είπε, σημεΐον ότι θέλομεν ταχέως, συνεννοηθή. Τί σάς εμπο

δίζει τω δντί νά μείνετε όλίγας τινάς ημέρας εις’ τόν πύργον μου ; Ή σύζυγός 

μου μ’έπεφό'ρτισε νά σάς προσκαλέσω.Ή κυρία Μαλλουέ δέν είναι πλέον νέα, 
πάσχει σχεδόν πάντοτε, άλλά τοΰτο δέν τήν εμποδίζει νά ήναι άγγελος άγα- 

θότητος. Θέλω σάς ετοιμάσει κατάλυμα έν αυτή τή βιβλιοθήκη μου, όπου 

δύνασθε νά ζήσετε, άν θέλετε, ώς ερημίτης. Ή Μαρκησία είναι πνευ- 

ματωδεστάτη και εγώ αυτός, καίτοι αγαπώ τό κυνήγιον καί τήν κίνησιν, 

τήν άναγκαίαν εις τήν υγείαν μου, δέν είμαι βλάξ. Τό εσπέρας παίζομεν 

βίστ. Ώς τεχνίτης άγαπάτε βεβαίως- τήν άνεσιν καί εύζωί'αν, ής στερεϊσθέ 

ενταύθα. Δέν θέλω ν’ ακούσω τίποτε, προσέθεσε.γελών ό Μαρκήσιος, «άν άρ- 

νηθήτε, καταφεύγω εις απαγωγήν.»

Μακάριος, Παύλε, ό γνωρίζων νά λέγν) οχι. Μόνος ό δυνάμενος νά εί'πν) 
όχι και εις παιδίον και εις πτωχόν καί εις γέροντα καί εις γυναίκα ακόμη 

sivat πράγματι κύριος τοΰ καιροϋ του, τής περιουσίας του καί αύτής τής τι
μής του. ”Αν ό Άδάμ. έ'λεγεν όχι, ήθελε σώσει άπό τής πτώσεως .εαυτόν 

και τούς απογόνους του. Ταϋτα πάντα κάλλιστα έγνώριζον και εϊχον μά

λιστα.παρόντα εις τόν νουν τήν στιγμήν εκείνην. Άλλ’ ουδέποτε ήδυνήθην 

νά μάθω νά λέγω οχι. ’Έσφιξα λοιπόν τήν χεΐρα, ήν μοι ετεινεν ό άγαθός 
Μαρκήσιος μετά πολλής φιλοφροσύνης, καί ύποτασσόμενος εις τό πεπρωμένου 

άντήλλαξα 'άγογγύστως τήν γαλήνην καί ελευθερίαν τοΰ ρωμαντικοΰ μου 

καταγωγίου αντί τής οχληράς καί ανουσίου κοσμικής τύρβης.
Περί τήν πέμπτην τής εσπέρας δύο ύπηρέται τοΰ πύργου ήλθον νά λά- 

βωσι τά ολίγα μου πράγματα, εΐδοποιοΰντές με οτι μέ περιμένει άμαξα εις 

τήν κορυφήν τοΰ λόφου. Άποχαιρετήσας τό κελλίον μου, εύχαριστήσας τούς 

ξενίσαντάς με καί άσπασθείς τά άκτένιστα αύτών τεκνία, άτινα έ'κλαιον 

διά τήν άναχώρησίν μου, άπήλθον βαρυθυμών έκ τής ευδαίμονος εκείνης κοι- 

λάδος, έν ή είχον ευρετ δευτέραν πατρίδα.

' ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ’.
21 Σεπτεμβρίου

"Ο πύργος Μαλλουέ είναι βαρύ οικοδόμημα τοΰ παρελθόντος αίώνος ούδέν 

εχων τό άξιον περιεργείας" άλλ’ ή άγουσα εις αύτόν μακρά δενδροστοιχία, 
ή εύρεΐα αυλή καί τό ύψίκορμον δάσος καθιστώσι %ήν δψιν τής έπαύλεως; 

ταύτης ό'ντως άρχοντικήν. 'Ο γέρων μαρκήσιος καταβάς νά μέ ύποδεχθή 

εις τό έξωτερικόν ανάβαθρου μ’ έλαβεν έκ τοϋ βραχίονος καί μέ είσήγαγε 

διά μακροΰ διαδρόμου εις μεγάλην αίθουσαν, δπου έπελθούσης τής εσπέρας 

έπεκράτει έντελές σχεδόν σκότος. Ύπό τό διαλεϊπον φως τής εστίας διέκρινα
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άμυδρώς περί τούς είκοσι κυρίους καί κυρίας διεσκορπισμένους τήδε κάκεΐσε 
κατά μικρούς ομίλους. Χάρις είς τό ευεργετικόν εκείνο ημίφως άπηλλάγην 
τής στενοχώριας τής πρώτες παρουσιάσεως, ήν άνελογιζόμην μετά τρόμου, 
Έγγιζούσης δέ της ώρας τοΰ δείπνου, μόλις έπρόφθασεν η μαρκησία νά μοι 
άποτείνη δι’ άσθένοΰς μέν, αλλά γλυκύτατης φωνής, όλίγας τινάς φιλόφρονας 
λέξεις, καί ευθύς έπειτα, έστηρίχθη είς την βραχίονα μου, όπως μεταβώμεν 

είς τό έστιατόριον. ■
Καθίσας παρά τή οίκοδεσποίνη δέν έβράδυνα νά εννοήσω έκ τών προση- 

λ,ουμένων έπ’ εμέ περιέργων και κατά τι ειρωνικών βλεμμάτων τών δαιτυ- 
μόνων, οτι τά χθεσινά μου κατορθώματα δέν ειχον λησμονηθή. Κεχαρακω-. 
μένος έν τούτοις όπισθεν τής κοσμούσες τό κέντρον της τραπέζης μεγίστης 
ανθοδέσμης καί ύποστηριζόμενος έν τή άμύνη μου ύπό τής καλής μαρκησίας 
κ.ατώρθωσα νά ύπομείνω. την σιωπηλήν ταύτην έφοδον άζημίως κα’ι άταρά- 
χως. 'II κυρία Μαλλουέ είναι μία έκ τών σπανίων εκείνων γραιών, τάς 0·= 
ποίας η διαύγεια τοΰ.πνεύματος καϊ τής καρδίας προεφύλαξεν άπό της ά· 
πελπισίας εκείνης, ή'τις καταλαμβάνει τάς πλείστας γυναίκας κατά τό τεσ-« 
σαρακοστόν έτος. Έκ τών θέλγητρων, τής παρελθούσης νεότητος διέσωζεν- 
έν μόνον, άλλά μέγιστον, την χάριν/Ητα μικρόσωμος, λεπτή, ώχροτάτη και. 
.κατά πάντα δικαιολογούσα τόν μαρκησιον λέγοντα, ότι είς την σύζυγόν του 

άπέμενε πνοή, άλλά πνοή άγγέλου. Έν τή ένδυμασίςι αύτής . ούδ’ η 
έλαχίστη έφαίνετο άπόπε.ιρά κομψότατος, άλλ’ άξιοθαύμαστος μόνον φιλο- 
καλία άνευ ί’χνους φιλαρεσκείας, εντελής λήθη τής παρωχημένη; νεότητος 
καϊ γεροντική τις αιδημοσύνη, δι’ ής έφαίνετο ζητούσα συγγνώμην ό'τι δέν 
δύναται πλέον ν’άρέση. Τοιαύτη είναι η αξιολάτρευτος αυτή μαρκησία, ητις 
περιηγήθη ολόκληρον την Ευρώπην, άνέγνω.σε παν βιβλίον καϊ γνωρίζει τούς 
Παρισιού; ώς ούδεΐς άλλος. Ή συνδιάλεξι; ήμών ύπήρξε ζωηροτάτη καϊ ποι
κίλη, ώς δύο διανοιών αΐτινες συναντώμεναι πρώτην φοράν άπτονται πά-ν»· 
των τών ζητημάτων, όπως ταχύτερου σχετισθώσι πρός άλλήλας, διασκε- 
δαστςκήν εύρίσκουσαι τήν άντιλογίαν καϊ ήδυτάτην τήν ομοφροσύνην.
. Άφοΰ έπιον τόν καφέ, μετέβην είς τήν αυλήν μετά τών κοιπνιζόντων, Τί 

νύξ ήτο ώραία, ό δέ μαοκήσιο; μέ παρέσυρεν είς περίπατον ύπό τήν δενδρο- 
στοιχίαν, ής ή λεπτή άμμος έστιλβεν ώς άργυρόκονις ύπό τάς άκτΐνας τής 
βελήνης, είσδυούσας διά τοϋ φυλλώματος τών καστανεών, Ό οικοδεσπότης 
μου, ώς έλαβε τόν κόπον νά μέ ειδοποίηση·· ό ί'διος τό πρωϊ, δέν ήρκεϊτο 
είς μόνας τάς κυνηγετικά; άπολαύσ’εις, άλλ’ ήγάπα και νά σκέπτεται*  αί 
δέ ώριμάσασαι έν τή μοναξίη ίδέαι του ειχον έκ τούτου ίδιάζον τι άρωμα 
πρωτοτυπίας. Αδύνατον μοι ήτο νά συμμερισθώ αύτάς άνεπιφυλάκτως, ώς 
ούδ’ ουτος εύρεν άνεπίληπτον τόν. ορισμόν μου τής άριστοκράτία;, περί ής 
προσκληθείς ύπ’ αύτοΰ νά εί'πω τήν γνώμην μου έν πάση ειλικρινείς, άπε- 
^4γθήν δτι τεχνίτης, ωγ θαυμάζω αύτήν ώς μεγαλοπρεπές ιστορικόν ερείπιο^ 

Η ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΗ2ΣΛ 391

τοϋ όποιου τά συντρίμματα άπειλεΐ νά παρασύρη τό £εΰμα τής έποχής. Ή 
άδολος ειλικρίνεια και ή άμοιβαία ήμών συμπάθεια καθίστα τερπνοτάτην 
τήν συζήτησιν, ήν διέκοψεν αίφνης, ένώ έπεστρέφομεν εις τόν πύργον, μέγας 
θόρυ,βος εύθύμων κραυγών’ μετ’ ού πολύ δέ διεκρίναμεν κάτωθεν τής άνα- 

βάθρας περί τούς δέκα μεταξύ τών νεωτέρων δαιτυμόνων τοϋ μαρκησίου, ά- 
μιλλωμένους νά πηδήσωσι μέχρι τοϋ ύπερκειμένου τής διπλής κλίμακος εξώ
στου άνευ τής βοήθειας τών βαθμιδών. Πλησιάσαντες έτι μάλλον ήδυνήθη- 
μεν νά διακρίνωμεν καϊ τό αί'τιον τής παράφορου ταύτης γυμναστικής, ήτοι 
λευκήν έπϊ τοϋ έξώστου έσθήτα, προϊσταμένην τοϋ πηδητικοΰ άγώνος καί 
μέλλουσαν πιθανώς ν’ άπονείμη τό άθλον είς τόν νικητήν. *Η  νέα γυνή (άν 
δέν ήτο νέα ούδεΐς ήθελε πηδς τόσον υψηλά) έξέθετεν άφόβως τούς γυμνούς 

ώμους είς τάς άκτΐνας τής σελήνης καϊ τήν δρόσον φθινοπωρινής νυκτός, κύ- 
πτουσα έπϊ τών κιγκλίδων όπως έπιδείξη τοϊς διαγωνιζομένοις άντικείμενόν 
τι δυσδιάκριτον μακρόθεν*  ήτο δέ τοΰτο χάρτινον σιγαρέτου, λεπτόν τεχνούρ
γημα των ροδοχρόων αύτής ονύχων. Τό θέαμα τοΰ άγώνος ήτο χαριέστα- 
τον, άλλά δέν ήρεσε, φαίνεται, είς- τόν μαρκησιον, ψιθυρίσαντα μετά τίνος 
εύδιακρίτου δυσφορίας’ «Πάλιν ή μικρά, κύμησσα ! »

Περιττόν είναι ί'σως νά προσθέσω ότι ή μικρά κύμησσα, ήτο αύτή ή γα- 
λανόπτερος κυνηγέτις μου, ήτις μ’ άνεγνόφισεν κάκείνη ώς θέλεις ίδεΐ. Καθ’ 
ήν στιγμήν έφθανον μετά τοΰ κ. Μαλουέ τήν κορυφήν τής κλίμακος, κάτω
θεν τής όποιας έξηκολούθουν πηδώντες οί μνηστήρες, ή μικρά κόμησα, συ- 
σταλεϊσα ί'σως έκ τής παρουσίας τοΰ μ.αρκησίου καϊ θέλουσα νά δόση τέλος 
έίς τόν άγώνα, μ’ ένεχείρισεν άποτόμως τό σιγαρέτον λέγουσα’ «Τό άθλον 
ανήκει είς τά χθεσινά σας πηδήματα, τά όποια ούδεϊς τών κυρίων τούτων 
ύπερέβη» και έφυγεν ■ άμέσως, άφοΰ κατόρθωσε διά τής αύτής ©ράσεως νά 
προσβάλή καιρίώς τόν τε νικητήν καϊ τούς νικηθέντας.

Τοΰτο ύπήοξε τό τελευταϊον άξιον λόγου έπεισόδιον τής άξιομ.νημονεύτου ' 
ταύτης εσπέρας’ εύθύς δέ μετά τό βίσν, προφασισθεΐς όλίγον κάματον έζή- 
τησα τήν άδειαν .ν’ άποσυρθώ καϊ ώδηγήθην ύπ’ αύτοΰ τοΰ μαρκησίου είς 
κομψόν παρά τή βιβλιοθήκη κοιτώνα. Άλλ’ ό έπϊ πολύν άκόμη ώραν παρα- 
ταθεϊς ήχος τοΰ κλειδοκυμβάλου, τό κύλισμα τών άποσυρομένων άμαξών καί 
οΐ λοιποί θόρυβοι τοΰ πολιτισμού κατέστησαν έτι ζωηρότερου τόν πόθον τοΰ 
απολωλότος έρημιτηρίου μου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε'.

' 26 Σιπιεμβρίαν

Τήν έπιοΰσαν ύπερεχάρην άνευρίσκων έν τή βιβλιοθήκη τοΰ πύργου τά έλ- 
λείποντά μοι ιστορικά έγγραφα, μετακομισθέντα έκεϊ έκ τών άρχείων τής
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Μονής ώς πολυτιμώτατα τ?ί οϊκογενεί^ Μαλλουέ. Κατά την μαρτυρίαν αορ

τών ό Βιλέλμ.ος Μαλουέ μεσοΰντος τοϋ δωδεκάτου αίώνος έπεσκεύασε την 

εκκλησίαν καί, τη ουναινέσει τών τεσσάρων αύτοΰ υιών Ούγου, Φούλκωνος, 

Ίωάννου καί ΘωμΑ, έθεμελίωσε Μονήν Βενεδικτίνων, παραχωρήσας αύτοΐς, 
δπως δέωνται ύπέρ σωτηρίας της ψυχής του. δικαίωμα δέκατης έπί τών 

προϊόντων τής γ·55ς, τό ή'μισυ τοϋ ερίου τών προβάτων, κηρίον έκ τών κυψε
λών τοϋ ορούς 'Αγ. Μιχαήλ, μετέπειτα εις τον ρύακα,.τόν έοεικώνα, το δά

σος καί τον μόλον, δστις περιγράφεται έν βαρβαρολατινικ·^ διαλέκτφ οιος 
περίπου είναι καί σήμερον.

Ό χάρτης της ίδρύσεως ανάγεται εις τό σωτήριον έτος 1145, έξ άλλων 

δέ μεταγενεστέρων προκύπτει οτι η Μονή τοϋ 'Ροζέλ προήχθη κατά τόν ιγ' 

αιώνα εϊς είδος πατριαρχείου,έξ ού έζηρτώντο τά άπανταχοΰ της Νορμανδίας 

μοναστήρια Βενεδικτίνων- κατ’ έτος δέ συνήρχετο εκεί ύπό την προεδρείαν 
τοϋ Αρχιμανδρίτου γενική συνέλευσις πάντων τών ηγουμένων της επαρχίας. 

Έν τοΐς συνεδρίοις τούτοις έκανονίζετο μετά πολλής αύστηρότητος καί 

Ακρίβειας, ώς καταφαίνεται έκ τών πρακτικών, ή πειθαρχία καί η σω

ματική καί πνευματικά δίαιτα πάντων τών Νορμανδών βενεδικτινών. 'Β 

Μονή μου ητο'λοιπόν η πρώτη τάς μεγάλης ταύτης έπαρχίας, άνήκουσα εις 
τό έπισημότατον καί διά τών μεγίστων τή άνθρωπότητι έκδουλεύσεων δο- 
ξασθέν τάγμα, πάντων' δέ τούτων είχον ή'δη προχείρους τάς αποδείξεις, . 

ύπεραρκοόσας δ'πως πείσωσι τόν κ. ύπουργόν, ό'τι ήτο κατά πάντα αξία νά 

συμπεριληφθη έν τη τάξει τών ιστορικών μνημείων.

Τό έργον μου έν τούτοις δέν προύχώρει μεθ’ δσης έπεθύμουν ταχύτητος*  

καθότι Αφ’ ενός μέν ή βιβλιοθήκη περιέχει πλήν τών μοναστηριακών εγγρά

φων πλεΐσϊα άλλα άπασχολοΰντά με περίεργα βιβλία, άφ’έτέρου δέ ό πνέων 
έν τώ πύργω κοσμικός ανεμοστρόβιλος διακόπτει πολλάκις την ησυχίαν μου, 

. τοΰτο δέ πράττουσι πολλάκις έν πληρεστάτη άγνοια καί οί αγαθοί οικοδε- 

σπόται. Οί άνθρωποι τοΰ κόσμου ούδεμίαν έχοντες σαφή ιδέαν της έπιμόνου 
ένασχολήσεως, εις ήν μόνην αρμόζει τό ονομα έργασία, νομίζουσι μίαν ή 
δύο ώρας αναστροφής μετά βιβλίων τόν άνώτατον όρον πνευματικού κόπου, 
§ν δύναται νά ύπομείνη η Ανθρώπινη φύσις κατά την διάρκειαν τοΰ ημε

ρονυκτίου·-— «’Έσο έλεύθερος, άναβα εις τό έρημητήριόν σου νά έργασθης έν 

ήσυχίιγ» μοι λεγει πάσαν πρω’ίαν ό· κ. Μαλουέ. Μετά μίαν, δμως ώραν ιδού 
αύτός κράζων-— «Λοιπόν, έργαζόμεθα ; :—Μάλιστα, τώρα ηρχισα -— «Τί 

λέγεις; έργάζεσαι άπό δύο σχεδόν ωρών. Κάμε δ',τι θέλεις, άλλά πρόσεχε 

την υγείαν σου. Ή σύζυγός μου είναι κάτω, άφοϋ τελειώσης ελπίζει νά σέ 
Ιδη.» Ταϋτα είπών Αναχωρεί εις τό κυνήγιον ή εις έκδρομήν διά λέμβου, έγώ 

δέ ενοχλούμενος ύπό της ιδέας οτι μέ περιμένουσι και βλέπων, ό'τι ή πρωία 

άπώλωλεν μεταβαίνω μετ’-ολίγον εϊς έντάμωσιν τής κυρίας Μαλουέ, ην εύ- 

ρίσκω πραγματευομένην σπουδαία ζητήματα μετά τοϋ εφημερίου ή τοΰ Αρ- 

χιμαγείρου. Μέ’περισπ^, την ενοχλώ, καί άμφότεροι προσπαθοϋμεν νά κρύψω- 

μεν ύπό ήδύ μειδίαμα την άμοιβαίαν στεναχώριαν.

Τό πρωί έξέρχομαι έφιππος μετά τοΰ μαρκησίου, δπως έχω εύσχημον πρό- 
φασιν νά παραιτηθώ τής μετά τό πρόγευμα θορυβώδους ιπποδρομίας, to δέ 

εσπέρας παίζω βιστ ή διαλέγομαι μετά τών κυριών, τάς οποίας προσπαθώ 
νά πείσω δτι, καίτοι ώκόπους δέν είμαι Αγριάνθρωπος- καθότι άποστρέφομαι 
πασαν έπίδειξιν πρωτοτυπίας, νομίζων μάλιστα δτι η υπερβολή σοβαρότη- 

τος καί Ακαμψίας ένώπιον τών γυναικών είναι Ανάρμοστος παρά τοΐς έξόχοις 

καί γελοία παρά τοΐς μικραΐς τεχνίταις.
Πλην τών φιλοξενούμενων ύπό τοΰ μαρκησίου, ών ό αριθμός είναι πάντοτε 

μέγας κατά την ώραν ταύτην τοΰ έτους, συνέρχονται συνήθως έν τώ πύργφ 

καί τινες τών περιχώρων οικογένειαι. Αί καθημεριναί αυται συναναστροφαί 
εχουσι πρό πάντων σκοπόν τήν διασκέδασιν της μονογενούς θυγατοός τοΰ κ. 

Μαλουέ, διερχομένης οϊκογενειακώς τό φθινόπωρου έν τή έπαύλει. 'Η κυρία 
αυτή .'έχει καλλονήν αγάλματος, διασκεδάζει μετ’ αξιοπρέπειας βασιλίσσης 

καί κοινωνεΐ μετά τών θνητών διά λακωνικών φράσεων προφερομένων γεγω- 

νυία τη φωνή. Πρό δώδεκα ετών ένυμφεύθη “Αγγλον διπλωμάτην, τόν λόρ- 

δον Α*  *,  ούχ ήττον αύτης ώραΐον και άτάραχον πλάσμα, άποτεΐνον αυτή έκ 
διαλειμμάτων Αγγλικόν μονοσύλλαβον, εϊς τό όποιον Αποκρίνεται αύτη διά 

γαλλικού μονοσυλλάβου- τρεις έν τούτοις μικροί λόρδοι Αποδεικνύουσιν ότι αί 

μεταξύ τών δυο εθνών σχέσεις δέν είναι οσον φαίνονται ψυχραί.

Έτερον ούχ ήττον άξιοπερίεργον άνδρόγυνον είναι τό καθ’ έκάστην ερχό

μενον έκ γειτονικού πύργου. Ό σύζυγος κ. Βρεϋλής είναι Αρχαίος σωμα- 

τοφύλαξ τοΰ βασιλέως Καρόλου καί παιδικός φίλος τοϋ μαρκησίου, έχων τό 

περίεργον ιδίωμα νά τονίζϊ) έκάστην πάσης λέξεως συλλαβήν, όμιλών μετά 

. βραδύτητος, ήτις φαίνεται εις τούς άκροατάς αύτούς έξ έπιτηδεύσεως προερ- 
χομένη. Κατά τά λοιπά ή'θελεν είναι όντως άξιάγαστος ευπατρίδης, αν δέν 

έβασανίζετο Ακαταπαύστωςύπό Ακοίμητου ζηλοτυπίας, καταβάλλων ύπεοαν- 

θρώπους καί ό'λως ματαίας προσπάθειας, δπως άποκρύψη τήν Αγωνίαν του, 

άμα πλησιάση Ανήρ τήν κυρίαν Βρεϋλλή, νέαν καί εύειδεστάτην γυναίκα, ήν 

έκαμε τήν ανοησίαν νά συζευχθή σχεδόν εξηκοντούτης.
—· ,’ΐδού ό κ. Βρεϋλλής, μοι είπεν ό μαρκήσιος παρουσιάζωνμοι τό ζωηρόν 

?ιαΙ ευερέθιστου γερόντιον, «είναι ό καλλίτερος μου φίλος καί έσται βεβαίως 

καί ϊδικός σου, επιφυλασσόμενος όμως νά σέ σφάξνι, Αν έργολαβήσγς μετά 

τής γυναικός του».
— Διατί νά ·μέ παριστ^ς εις τόν κύριον ώς Νορμανδόν Όθέλον ; Απεκρίθη 

ό κ. Βρεϋλλής, τονίζων τάς λέξεις κατά τήν συνήθειάν του καί μάτην προσπα- 
θών νά μειδιάσγ). Ό κύριος δύναται βεβαίως . . . . έχει πλήρη άδειαν . . . · 

W συναναστραφή μετά τής συζύγου μου . .. . εντός τών όρίων τοϋ πρέπον-
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it>i καί θεμιτού .... Άλλ’ ιδού ή κυρία Βρεϋλλί, εις $ν εχω την τιμήν 
νά παρουσιάσω υμάς.»

Εκπλαγεις δπωσοΰν εκ τοΰ άλλοκότου υφους 'τίίς παρουσιάσεως καί έρμη- 
νευων κατα γραμμα την δοθεΐσαν μοι π,Ιήρη άδειαν, έσπευσανά χρησιμοποιη- 
σω την αδειαν ταυτην, καθισας παρά τγ; κυρία Βρεϋλλη καί περιποιούμενος 
αϋτ·/)ν εντός τ&ν όρϊων τον πρέποντος και fiejuto^.'A.’kX ό σύζυγος κατεσκό- 
πευεν ημάς μακροθεν δι’ οφθαλμών σπινθηροβόλων, έκάγχαζε δορυβωδώς, 
έμόρφαζεν αλλοκοτως και εζηρθρονε τούς δακτύλους του μετά κροταλισμοϋ 

απαίσιου, μεχρις ου ο κ. Μαλουε ετρεξε νά μέ άπομακρύνη έκειθεν, προσ-- 
φέρων μοι χαρτίον βίστ καί ψιθυρίζων εις τό ώτίον μου : — Τί ιδέα σ’^λθες 

Αεν βλέπεις την καταστασιν τοΰ δυστυχούς Βρεϋλλίί; "Όσα σ’ είπον περί 
- πίζ ζήλειας του ησαν σπουδαία’ αυτή είναι η μόνη άδυναμίά τοϋ άξιολόγου 

τουτου ανθρώπου, ην παντες σεβόμεθα, άπέχοντες νά πλησιάσωμεν την γυ
ναίκα του. Κάμε καί σύ τό ίδιον σέ παρακαλώ.»

Ουδεμια άλλη εύτυχώς έκ τών νέων γυναικών, δσαι φιλοξενούνται η δια
δέχονται άλληλας έν τώ πύργφ φυλάσσεται ύπό τοιούτου φοβερού δράκοντος. 

Τινες μάλιστα τούτων, και πρό πασών δύο $ τρεις Παρισινά! έπιδεικνύουσιν 
έλευθεριαν συμπεριφοράς, άπληστίαν διασκεδάσεως καί κλίσιν εις φιλαρέ- 
σκειάν υπερβαινουσαν τά όρια τον πρέποντος καί θεμιτού κατά την φράσιν 
τοΟ αξιολογου κ. Βρεύλλ>νί. Ιίάλλιστα γνωρίζεις δτι ούδόλως έκτιμώ τάς 

τοιουτου είδους κυρίας, ούδέν έχουσας κοινόν πρός τό ιδανικόν μου τϋς γυ-- 
ναικός’ αλλα και Ουτω συμμαχώ μετ’ αύτών όλοψύχως και θεωρώ μάλιστα 
τας τρελλάς ταύτας ώς αγγέλους, οσάκις τάς παραβάλω πρός τινας ενταύθα 
ευσεβείς καί σεβάσμιας δέσποινας, έξεμούσας καδ’ εσπέραν τόν δηλητηριώδη 
ιόν τίίς επαρχιακές αύτών κακογλωσσιάς κατά τές διαφθοράς, ή'τοι κατά 
τές νεότητος, τού κάλλους, τές έρασμιότητος, της χάριτος καί δσα άλλα * 

< % ουδέποτε είχον $ άπωλεσαν προ χρόνου άμνημονεύτου. "Έν μόνον, πράγμα
κατάκαρδα μέ λυπεί, τό νά άναγκάζωμαι ν’ άναγνω,ρίσω δτι μεταξύ τών θυ
μάτων τών μεγαιρών τούτων ύπάρχει καί έν άναλαβόν νά δικαιολογ'ηση διά 
τίίς διαγωγές του πάσαν μομφήν και κακολογίαν.Ούχΐ αί σεμνότυφοι αύται 

στριγλαι, άλλά καί αυτός δ άγγελος τές έπιεικείας ηθελεν άποστρέψει τό 
πρόσωπον άπό τού τελείου προτύπου φιλοταράχου έπιπολαιότητος,κουφονοίας 
καί παραφόρου φαντασιοπληξίας,τό έχον όνομα κόμησα Πάλμης καί έπώνυμον 
ftριικρδ, κόμ/ησοα, τό άλλως ίκανώς άνάρμοστον,διότι η ζυρίααυτη δέν είναι 
μικρά τό άνάστημα, άλλά μόνον λεπτή · καί ελαφρότατη. *Η  κυρία Πάλμης 
είναι είκοσιπενταέτις χήρα, κατοικούσα μετά της θείας αυτής μαρκησίας 
Πομβριάν, εύλαβοϋς γραίας, περ'ι ούδενό'ς άλλου μεριμνώσης η της σωτη
ρίας τές ψυχές αύτές καί τές άνορθώσεως τών Βουρβόνων. Ύπό τοιαυτην 
δλως εικονικήν κηδεμονείαν η μικρά κόμησσα είναι ελεύθερα νά πράττνι δ,τι 
θελει. καί, ούδέποτε λησμονεί τοΰτο. Τόν χειμώνα διαμένει παρά τινι πρε-

ββυτέρί? άδελφΐί έν Παρισίοις, και σκοτόνει τακτικώς δυο άλογα τόν μένα, 
δπως εγγ την εύχαρίστησιν νά χορεύσν) άνά ένα γϋρον εις" έξ τουλάχιστον 
καθ’εσπέραν αίθούσας. Μετά τοιοΰτον κατόρθωμα, αισθάνεται την άνάγκην 
εξοχικές εΐρηνης καί έρχεται νά διέλθφ τό θέρος ένΝορμανδίφ παρά τ$ . 
θεία της. Άμα φθάσασα πηδά έπί τοϋ πρώτου τυχόντος ίππου καί φεύγει 
άπό ρυτέρος. "Όλως αδιάφορου είναι αύτί) ποϋ υπάγει, φθάνει μόνον να . 
τρέχνι. Ώς έπί τό πολύ δμως έρχεται εις τόν. πύργον τοΰ Μαλουε, τοϋ όποιου, 
η άγαθη οικοδέσποινα έχει πρός την τρελλην ταύτην άδυναμίαν, ητις μοί 
φαίνεται δλως άνεξηγητος. ’Η μικρά κόμησα τάς μέν γυναίκας διαθετει 
έχθρικώς διά της προπέτειας αύτές, πρός δετούς άνδρας φέρεται μετά 
πολλής οικειότητας, ένθαρρυνούσης πάν τόλμημα καί πάσαν περί τές δια
γωγές αυτής κακόβουλου ύπόθεσιν. Άλλ’ ή κοινή γνώμη είναι αύτ^ επίσης 
άδιάφορος, δσον εύπρόσδεκτον τό θυμίαμα οίουδηποτε θαυμαστού.’Αλλά τό 
εΐ'περ πάν άλλο εις αυτήν άρέσκον, είναι ό θόρυβος·, η κίνησις, η κοσμική 
τύρβη καί η διασκέδασις μέχρι παραζάλης. Τό πράγμα ού έχει άπαραίτητον 
άνάγκην τό πρωί, τό άπόγευμα καί την νύκτα, είναι έφιππον κυνήγιον.,. τό 
όποιον διευθύνει προτρέχουσα πάντων, βαρύ χαρτοπαίγνιου εις θ κερδίζει % 

χάνει μειδιώσα μυθώδες ποσόν, παράφορος χορός,θν παρατείνει μέχρι πρωίας.' 
Ούδέποτε έτυχε νά ί'δω δπαρξιν ανθρωπίνου δντος τόσω πολυάσχολου καί 
συγχρόνως οδτω κενήν.Τό επίγειον αύτϋς στάδιον διατρέχει η μικρά κόμησσα 
χωρίς ούδ’ έπί στιγμήν νά σταματήσν), νά διστάσν) νά σκεφθ$, πάντοτε 
μειδιώσα, άμέριμνος, άπερίσκεπτος καί τοϋ ίππου αύτίίς άλογωτέρά. Άλλ’ · 
έχει άρα γε ψυχήν, ή ουδέποτε περί ούδενός πράγματος σκεφθείσα αυτή 
γυνή ; Πολλάκις έδίστασα περί τούτου καί άπέκλινα πρός τά δόγματα τών ι
μηδενιστών, μη δυνάμενος νά εννοήσω τί άξιον τ·ης άθανάτου ύπάρξεως ηδύ- 
νατο.έκ τοϋ ασυνείδητου τούτου πλάσματος ν’ άπομείνν), μετά την άπωλειαν 
της μόνης έμψυχούσης αυτό ματαίας καί άσκοπου ιέεικινησίας.

Κάλλιστα γνωρίζων τοϋ κόσμου την κακεντρέχειάν όλίγην άποδίδω ση
μασίαν εις τάς έπί άνηθικότητι αιτιάσεις, τάς όποιας έπιρρίπτουσι κατά τίίς 
μικράς κομησσης αί σεμναί ενταύθα έριννύες καί νεώτεραί τινες κυρίαι ζη-^ 
λεύουσάι. τά ολίγα επίζηλα αύτης προσόντα. Άλλως τε δέ πιστεύω δτι δέν 

άνηκει εις τούς άνδρας νά έπικρίνωσι μετά πολλές αύστηρότητος ολισθήματα^ 
άτινα πρός όφελος αύτών ot ίδιοι προκαλοϋσιν.Ούδόλως λοιπόν ερωτώ αν έ'χφ ή 
κυρία Πάλμης έραστάς, ούδ’ ή'θελον ρίψει λίθους κατ’ αύτης διά τοΰτο, πολύ 
μεϊζον τούτου αμάρτημα θεωρών τόνά μηέχν) ούτε νοϋν ούτε καρδίαν. "Όπως 
δήποτε άδύνατον μοί ύπ^ρξε, καίτοι άποστρέφομαι πάσαν έπίδειξιν πρωτο
τυπίας, νά προσθέσω έμαυτόν εις τόν όμιλον τών θαυμαστών, τόν όποιον σύρει 
η μικρά κόμησσα, όπισθεν .τοϋ θριαμβευτικού αύτης άρματος. Τοΰτο παρατη- 
ρησασα μέ κεραυνοβολεί πολλάκις διά βλέμματος, έν § σαφώς είκονίζεται 
περιφρονητική τις άπορία. Άποδίδων αύτίί- τά ίσα, την θεωρώ ενίοτε καί
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εγω μετά έκπλήζεως,ής είναι άξιον ψυχολογικόν τέρας πρωτοφανές.Ούτως, 
έξωφλεϊτο μέχρι τοΰδε πάς μεταξύ ήμών λογαριασμός,, οτε χθές τά εσπέρας 

έπήλθε δυσαρεστον συμβεβηκός διαταράξαν το ίσοζύγιον.Ή κυρία Μαλουέ, ώς

7)δη  γνωρίζεις, τρεφει- έξ ύπερβολής ίσως εύαγγελικοΰ ελέους εξαιρετικήν πρός 

την μικράν κόμησαν συμπάθειαν. 'Ομίλων χθες περί τούτου μετά τής καλής 

μαρκησιας εν άποκεντρω γωνίφ τής αιθούσης, είπον αύτή γελών, δτι ή τοι- 
®υτη πρός την αμαρτωλήν εξαιρετικήν εΰ'νοια ήτο κακόν παράδειγμα, δυνά- 
μενον ν’ άποθαρρύνν) τούς δικαίους.

— Οί δίκαιοι, μοί άπεκρίθη ή κυρία Μαλουέ, ούδέποτε άποθαορύνονται, 

ίπειτα δίκαιοι δέν ύπάρχουσι, ουδέ σείς είσθε τοιοΰτος.

—· Ούδέποτε ειχον τοιαύτην άξίωσιν.

—- Τίνι λοιπόν δικαιώματι κρίνετε μετά τοσαύτης αυστηρότατος τον 
πλησίον σας";

— Αδύνατον μοι είναι νά θεωρήσω την κυρίαν Πάλμης ώς πλησίον μου.

— Τό επιχείρημα μοί φαίνεται όπωσοΰν πρωτότυπον. Μάθετε, κύριε, δτι 
"η κυρία Πάλμη άνετράφη κακώς, ύπανδρεύθη άτυχώς, περικυκλοϋται ύπό 

άνοήτων, άλλ’ είναι άκατέργαστος άδάμας, έχων μόνον ανάγκην αγαθού 

.τεχνίτου δπως τόν πελεκήίγ.
— Οΐκτείρω άπό τοΰδε,τόν μέλλοντα πελεκητήν.

Βλέπων αύξάνουσαν την ταραχήν τής μαρκησίας, ήτις ούδέποτε ταράσ

σεται άναιτίως, καί μη γνωρίζων είς τί ν’ άποδώσω τούτο, κατελήφθην αί
φνης ύπό τής άλλοκότου ιδέας, δτι ή κατά πάντα τά λοιπά τελεία καί άψο
γος οικοδέσποινά μου είχε τήν μανίαν νά υπανδρεύω) τούς ανθρώπους καί 

εύηρεστεϊτο προορίζουσα εμέ τόν ανάξιον είς σωτηρίαν τής μικράς κομήσσης άπό 

τοΰ βαράθρου τής άπωλείας. Ύπό τοιαύτης κατεχόμεν’ος ούχί μετριόφρονος 
πεποιθήσεως, έλαβον θέσιν αμυντικήν, ή'τις μοί φαίνεται ή'δη ίκανώς γελοία.

— Μήπως άπαρέσκει ήμ.ΐν ή μικρά κόμησσα,μοί άπήντησεν ή κυρία Μα
λουέ, διότι άμφιβάλλετε περί τής παιδείας της ;

— Ούδόλως άμφιβάλλω περί τής παιδείας της, αμφιβάλλω μόν’ον άν ή- 
ξεύρει ν’ άναγινώσκν).

— Άλλ’ έξηγήσατέ μοι τέλος πάντων σπουδάζων τί έχετε κατά τής 

πτωχής ταύτης γυναικός; ήρώτησεν ή μαρκησία μετ’ αύξούσης συγκινήσεως.
’Εγώ δέ θέλων νά διαλύσω άνεπιστρεπτεί τό συζευγτικόν αύτής ονειρον άπε- 

κρίθην άδιστάκτως. «.’Έχω κατ’ αύτής δτι παρέχει είς τόν κόσμον τό κάκιστον 

παράδειγμα θριαμβευούσης επιπολαιότητας καί άλαζόνος άκολασίας. Καίεοι 
δέ ού'τε άμεμπτος είμαι ού'τε έχω δικαίωμα νά κρίνω τούς άλλους, ύπαρχε» 

έν τούτοις έν έμοΐ, ώς καί παρ’όλοκλήρφ τίϋ κοινω παντός θεάτρου, αίσθη
μά τι δικαιοσύνης, έξεγειρόμενον κατά τοϋ θριάμβου τών στερούμενων παν

τός προτερήματος καϊ πάσης άρετής.»

— Πιστεύετε δτι ήθελαν δέχεσθαι αύτήν ενταύθα, άν δέν ήμην βέβαια 

δτι δσα λέγονται είναι συκοφαντία.
1— Πιστεύω, κυρία μου, δτι άδυνατεϊτέ έκ φύσεως νά πιστεύσετε τό 

κακόν.
. — Κατά τοΰτο άπατάσθε. "Οσα άποδίδονται είς τήν μικράν κόμησσαν .

μυθιστορήματα ού'τε σκιάν έ'χουσι πιθανότητος. Αυτή είναι ακόμη παιδίον 

καί ούδέ καν γνωρίζει τί είναι έρως.
— Περί τούτου είμαι καί έγώ βεβαιότατος καί έτοιμος νά δμόσω, δτι 

ούτε τής φαντασίας, -ούτε τής καρδίας ή έξαψις έχουσί τι zotvov πρός τάς 
παρεκτροπάς αύτής, αΐτινες μένουσιν ούτως άνεπίδεκτοι δικαιολογίας.

— Σιωπήσατε, δί όνομα Θεοΰ, «είπεν ή κυρία Μαλουέ συνάπτουσα τάς 

χεϊρας».Τήν γνωρίζω πολύ κάλλιον ή σεις καί δύναμαι έν ειλικρίνεια καί πε- 

ποιθήσει νά βεβαιώσω, οτι ύπό τήν φαινομένην αύτής επιπολαιότητα έχει 

καί πνεύμα καί καρδίαν.

— Μάλιστα, κυρία μου, τόσον‘πνεΰμα όσην και καρδίαν.

— Τοΰτο καταντ^ άνυπόφορον ! είπεν ή μαρκησία, άφίνουσα τούς βρα
χίονας αύτής νά καταπέσωσι μετ’άπελπισίας' συγχρόνως δέ εΐδον κινούμε- 

νον τό παραπέτασμα τής θύρας παρά τήν όποιαν έκαθήμεθα, καί τήν. μι- 

» κράν κόμησσαν έξερχομένην τής κρύπτης, δπου ειχον περιορίσει αύτήν αί ά- 

παιτήσεις δέν ενθυμούμαι τίνος παιγνιδιού, δπως ένωθη καί πάλιν μετά τοϋ 

ομίλου τών συμπαιζόντων.

— Πώς ήτον έκεϊ! άνέκραξα θεωρών ως εμβρόντητος τήν μαρκησίαν.

— Μάλιστα, κύριε, ήτον έκεϊ, άκούουσα καί βλέπουσα ημάς. Έζήτησβ 
νά σάς ειδοποιήσω διά παντοίων νευμάτων, άλλ’ εί'χετε καταντήσει άκρά- 

τητος.
*11 ταραχή μου καί ή λύπη διά τά λεχθέντα ήτο κατά τοσοΰτον μεγα- 

λειτέρα, καθ’ οσον έπιτιθέμενος κατά τής κυρίας Πάλμης έκινούμην μάλλον 
έκ πνεύματος άντιλογίας ή έξ οίουδήποτε έχθρικοΰ πρός αύτήν αισθήματος.

—Τώρα τί νά κάμω ; ήρώτησα τήν Μαρκησίαν, ήτις μετά στιγμήν σκέ- 
ψεως μοί άπεκρίθη ύψοΰσα ελαφρώς τούς ώμους. — Τίποτε, τό καλλίτεροι 

είναι νά ησυχάσετε.
Ώς τό έλάχιστον άνέμου φύσημα άρκεΐ δπως έκχυθή ίσοχειλές ποτήριον^ 

ουτω τό τελευταϊον τοΰτο πάθημα έκορύφωσε τήν πλήξίν μου καί τήν 
αποστροφήν πρός τάς κοσμικάς διασκεδάσεις. Ή επικρατούσα ενταύθα διηνε

κής εύθυμία καί πανήγυρις, τά ιπποδρόμια, τά γεύματα, οί χοροί, ό θόρυ

βος καί ή άδιάκοπος κίνησις μ’ ένοχλοΰσι μέχρις άηδίας, καί καθ’ έκάστην 

καθίσταται ζωηρότερα ή μεταμέλεια μου καί ό πόθος τοΰ ήσύχου μου κελ- 

λίου.

(Ή συνέχεια είς τό επόμενον ψύλλον)»
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'Ο σύγγράφεύς τοΰ Λουκά Λάρα δέν εΐνέ πλέον έντελώς άγνωστος έίς 

ήμάς τούς Γερμανούς. Ό αύτός μεταφραστές ό έρμηνεύσας ήμϊν νϋν τήν μα
κράν ταύτην μυθιστορίαν μετεγλώττισεν ήδη πρό ενός έτους άλλην τινά 

συγγραφήν τοϋ Δημήτρίου Βικέλά, έπιγραφομένην «Μελέτη περί Βυζαντι

νών» ήτις ,προήΰ.θε τό κατ’άρχάς έκ τριών αναγνωσμάτων, άτινα έκφωνη- 
Οέντα έν Μασσαλίφ τφ 1874, έξεδόθησαν ελληνιστί έν Αονδίνφ. Έκ των 

διδακτικών ειδήσεων, άς'προςέθηκεν ήδη ό μεταφραστής, Γουλιέλμος Βάγ- 
νερ, εις την μυθιστορίαν του "Ελληνδς φίλου του, μανθάνομενδ'τι ουτος έξε- 

παιδεύθη έν Άθήναις, έπειτα δ’ έζησεν έπί πολλά έτη, ώς έμπορος, έν 

Αονδίνφ, κατόπι διεβίωσε πάλιν βραχύν χρόνον έν Άθήναις, καί τώρα δ>α- 

μένει έν Παρισίοις. Ύπ’αύτοΰ έξέδόθη ήδη τω 1862 συλλογή τις ποιημά

των, εις ην έπηκόλούθησαν διάφοροι άλλαι δημοσιεύσεις, κυρίως δέ· μετα

φράσεις εις την νεοελληνικήν, ώς έπί παραδείγματι ραψωδίας τίνος τής 

Όδυσσείας καί τής σκηνής τοϋ κήπου έκ τοϋ Φόύστου τοΰ Γκαιτε, τέλος 
δέ τινων τραγφδιών τοΰ Σαικσπήρου. ‘Η μετάφοασις τοΰ ’Άγγλου ποιητοΰ 

απασχολεί αύτόν, ώς μάνθάνομέν, καί σήμερον. ’Εντεύθεν κάτανοεϊται ό'τι 4 
Έλλην έμπορος έξελέζατο έπιτυχώς την έν πνεύματι κοινωνίαν του.

Τό ιστορικόν έκεϊνο δοκίμιον περί τών Ελλήνων κατά τούς μέσους αιώ
νας, περί τών Βυζαντινών, άνήκει εις τάς μελέτας έκείνας, περί άς δια- 

τρίβουσι νΰν μετά μεγάλης έπιμελείας οί Έλληνες, καί αϊτινες κατά βά
θος έχουσιν ώς κέντρον τό .παλαιόν ζήτημα. 'Ως είκός, τό ζήτημα τοϋτ® 

δύναται νά λυθή μόνον ίστορικώς, διά τοΰτο δέ τό πρόβλημα της καταγω

γής καί έθνότητος τών σημερινών Ελλήνων συμπίπτει μετά τοΰ προβλή- 

μ,ατος τής ιστορίας τών Ελλήνων κατά τούς μέσους αιώνας. Καί προηγή- 

βησαν μέν τών Ελλήνων. έν ταύταις ταϊς μελέταις οί άλλοι πεπολιτισμέ- 

νοι λαοί, οί Γερμανοί, Γάλλοι, "Αγγλοι, άλλά νΰν ασχολούνται καί ούτόι- 

. μετά ζήλου, ΐνα, βαίνοντες έπί τά ίχνη έκείνων, προχωρήσωσι μάλλον, μάλ
λον ώς δη εκφράζεται καί δ κ. Βικέλας δτι πρό πάντων επιβάλλεται ώς χρέος 

φις τούς "Ελληνας λογίους, τό νά άνεύρωσι καί έκμεταλλευθώσι τόν άνεξάν- 

τλητον θησαυρόν τ^ς ελληνικής φιλολογίας τών μέσων αιώνων. Αύτός ουτος 

άκολουθεΐ ιδίως τόν καθηγητήν της ιστορίας έν τώ άθηναϊκφ Ιΐανεπιστη- 

μίφ Κωνσταντίνον Παπαρρηγόπόυλον, δςτις έν πεντατόμφ συγγραφή πρώ

τος παρέστησε την ιστορίαν τοΰ Έλληνικοΰ λαοϋ άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τής σήμερον, άπό τοΰ Δευκαλίωνος μέχρι τοΰ βασίλέως ’Όθω- 

νος ώς σύνολον ενιαίου καί κατά ταϋτα συμπεριέλαβε τούς βυζαντιακούς 

χρόνους ώς άχώριστον · μέρος, ώς τόν φυσικόν μεσαϊον κρίκον ταύτης της 

ιστορίας. Καί τοΰ Βικέλα δέ η πρόθεσις εΐνε νά καταδείζτ) δτι η παράδο- 

σις τοΰ Ελληνισμού κατά τούς μέσους αιώνας δέν έξέλιπεν, άπ’ εναντίας 

δέ διετηρήθη ενεργός έν τοΐς τύπΟις τοΰ λεγομένου Βυζαντινισμού ώς σώ· 

τειρα καί φρουρός τοΰ πολιτισμού δν έπειτα παρέλαβεν η Δύσις έκ χειρός" 
‘Ελληνικής. Τό Βυζαντιακόν κράτος ύπ1 ουδεμίαν έποψιν, ούδ’ ύπ’ αύτήν τήν 

πολεμικήν, είνε άξιον της περιφρονήσεως ής έτυχε παρά τε τών ίστοριογρά·*  

φων καί της κοινής γνώμης. ’Έστω'λοιπόν πρόβλημα ή παντοειδής άνόρθω- 
σις της προςβεβλημένης ύπολήψεως τών Βυζαντινών' καί αύταί αύτών αί τέ~ 

χναι καί έπιστήμαι εΐνε άςιαι εύμενοΰς έπικρίσεως.'Ως δέ όρθώς λέγει που, ή 

πνευματική καί ηθική κατάστασις τών κατ’εκείνους τούς χρόνους κατοίκων 
τοϋ κράτους τούτου εΐνε άπόδειζις οτι τοΰτο άποτελεϊ άληθή δασιν έν μέσω 

τής πάντοθεν περιβαλλούσης αύτό 'βαρβαρότητας τών μέσων αιώνων.

. Δέν πρόκειται ένταΰθα νά έπιχειρήσωμεν έρευναν περί τής άξίας τής 
Ιστορικής ταύτης άντιλήψεως, ήτις ιδίως έχει σημασίαν καί διά τήν όρθήν 

έκτίμησιν τών σταυροφοριών. Άλλά γενικώς νΰν εΐνε παραδεδεγμένον δτι 
ή μέχρι τοΰδε έπικρατοΰ&α άντίληψις περί της πνευματικές ούδαμινότητος 

καί τής ύπερχιλιετοΰς παρακμής τοΰ βυζαντιακοΰ κράτους δέν δύναται νά 
τηρηθή τό εξής. Έπιτραπήτω μοι νά ύπομνήσω ενταύθα χωρίον τι διαφω- 

τίζον χαρακτηριστικώτητα τήν ιστορικήν ταύτην άντίληψιν. Κατά τόν ιγ' 

αιώνα, δτε έξ ενός μέν οί Το,ΰρκοι έστενοχώρόυν ήδη δεινώς τό κράτος, έξ 

ετέρου δέ οί Αατΐνοι είχον ή'δη άπό μακροΰ επιφανή ώς φίλοι ίδιοτελέστα- 

τοι, ένίοτε δέ ώς ώμοι δυνάσται έπί έλληνικοΰ εδάφους, Βυζαντινός τις 

υψηλήν κατέχων Θέσιν έξεφράσθη δτι προύτίμα τήν θέαν Τουρκικής κιδάρεως 

μάλλον ή μίτρας Λατινικής, ήτοι δι’ άλλων λέξεων, προύτίμα τών Φράγκων 
τούς Τούρκους! Περί τής φράσεως εκείνης παρατηρεί δ Βικέλας. «’Απάτη βε
βαίως, άπάτη σκληρά. Καί δμως τίς οΐδεν ; ’Άν ή πρώτη φραγκική κατά- 
κτησις δέν ήτο έφήμερος, άνιδρύετο δέ διαρκές τι οικοδόμημα έπί τών βά

σεων τοΰ έκλατινισθέντος Βυζαντινού θρόνου, ή έάν έδιώκοντο οί Τούρκοι έπί 
τέλους άπό τοΰ Βοσπόρου διά Φραγκικής επικουρίας, ήτες μετετρέπετο κατό

πιν εις νέαν καί ριζικήν κατάκτησιν, ή τοιαύτη τών πραγμάτων τροπή ήδύ- 
νατο ν’ άποβή ώς πρός τόν Ελληνισμόν έξολοθρευτικωτέρα τής τουρκικής 

μαχαίρας. Ναί μέν οί ώραΐοι τόποι, τόύς όποιους έπί τέσσαρας αιώνας ήοή- 

μωσεν δ ’Οθωμανός, ήθελαν άπαλλαγή τής μακράς αύτών συμφοράς,έάν τούς 

κατεϊχον οί Φράγκοι έκτοτε- άλλ’ώς ’Έλληνες όφείλομεν ί'σως χάριτας εις 
τόν κατακτητήν Μωάμεθ, άναλογιζόμενοι οτι δουλουμένης τής Ελλάδος ύπό 
τών Φράγκων, έκινδυνεύομεν ν’ άπολέσωμεν τάς παραδόσεις καί τήν μνήμην 

τής προγονικής εύκλειας, καί άντί Ελλήνων νά εϊ'μεθα σήμερον κράμά τι 
νόθον δυτικοανατολικών φυλών, λαλοΰν παρεφθαρμένην τινά διάλεκτον καί 

στερημενον τών συστατικών έκείνων, άτινα καθ’δλας τάς έθνικάς δυστυχίας*  
άπ,ετελεσαν τήν σωτηρίαν καί τήν τιμήν ημών.»
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‘Q συγγραφεύς της μονογραφίας ταύτης διαπνέεται ύπό ίσχυροΰ αισθή

ματος’ τοΰτο δέ εΐνε η ψυχή τών' επιστημονικών αύτοΰ μελετών. Δυνάμεθα 

δέ καί έκ τών προτέρων νά είκάσωμεν οτι τό αύτό αίσθημα δέν λείπει καί 

έν τοϊς ποιητικοί; αύτοΰ έ'ργοις. "Αλλως δέ έν γένει, τοϋθ’οπερ εινε ευνόητου 

περί έ’θνους νεαροΰ καί έτι μη φθάσαντος άκόμη είς την ακμήν αύτοΰ, η όλη 
ελαφρά φιλολογία τών 'Ελλήνων εινε μεστή πολιτικών ιδεών καί παθών, μάλ

λον δέ ητο μόνον μέσον τς έν τφ άγώνι πρός πολιτικούς σκοπούς,ώς συνέβάινε 
παρά τοϊς ’ίταλοΐς μέχρι τών μέσων τοϋ παρόντος αίώνος.. Μόνον βραδέως 

καί κατ’ ολίγον δύναται νά άναπτυχθη γενεά έπιχαίρουσα τφ καλφ χάριν 
αύτοΰ τοΰ καλοΰ. Διά τοΰτο πρέπει νά θεωρηθή ώς άπόδειξις ώριμάζούσήί 

νοημοσύνης καί συγχρόνως αύξουσης πίστεως πρός έαυτόν, ό'ταν αρχίση νά 
έκλείπη ή πολίτικη χροιά έν τη επιδεικτική αυτής τάσει. "Ισα ίσα δέ τοΰτο 

εΐνε ό λόγος, δι’ δν η μυθιστορία Λονχης Λάρα<; εινε αξία της προσοχής πάν
των έκείνων οϊτινες μεριμνώσι καί ένδιαφέροντοπ περί της προόδου τοΰ ελ

ληνικού λαοΰ. ’Επειδή ή μυθιστορία αυτή εινε μέν καί αύτη πατριωτική, 

άλλά ύπό άλλην τινά έ'ννοιαν ύψηλοτέραν η ό' τι συνέβαινεν έν τοϊς παλαιω- 

τέροις προϊοΰσι της νεολληνικνίς φιλολογίας. Καί μη δέν δύναται νά θεωρη- 

Θη ώς εύχάριστον τεκμήριου προόδου, καί μάλιστα προόδου, ταχείας τό γε

γονός, δ’τι δύναται καθόλου νά γείνη ηδη λόγος περί παλαιοτέρων καί έγκα- 

ταλειφθεισών τάσεων της νεαράς ταύτης φιλολογίας;

Ή ύπόθεσις της μυθιστορίας,προφανώς άπορρέουσα έζ άληθινών γεγονότων, 
εΐνε άπλουστάτη. "Εμπορος "Ελλην, ζών έν εύπορία έν Αονδίνφ, καταγράφει 

περί τό τέρμα τοΰ βίου του, ήρεμος καί φαιδρός άναπολών τόν παρελθόντα 

του βίον,-τάς ιδίας έαυτοΰ άναμνησεις περί της έπαναστάσεως τοΰ 1821 

καί τών επομένων έτών. Γεννηθείς έν Χίφ, εύρίσκετο κατά την άνοιζιν του 
1821, εικοσαετής, έν Σμύρνη έργαζόμενος έν Tivt ύποκαταστηματι τοΰ πα
τρός του. Ό οίκος έμ.πνεόμενος ύπό αρχών τιμιωτάτων ευδοκιμεί. Κατά τόν 
προσεχή χειμώνα ό νεαρός Αουκης μέλλει νά.πέλθη είς Αονδϊνον, ί'να εύρη 

την τύχην του’ ζη δέ μόνον έργαζόμενος ύπέρ τοΰ προορισμού του, απέχων 

άπό της συντροφιάς τών φίλων καί μόνον δειλώς υποκινούμενος ύπό αορίστων 

ιδεών έλευθερίας όποϊαί τινες διεκύμαινον τότε τόν ελληνικόν κόσμον. Αί

φνης φθάνουσιν ειδήσεις άνησυχαστικαί είς την έμπορικην ταύτην πόλιν, ά- 
βέβαιοι καί κατά μικρόν, άλλ’ αΐτινες μετά βραχύν χρόνον έπιφέρουσιν άπει- 

λητικάς τών Τούρκων αντιδράσεις. Έπηλθον ένοπλοι διαδηλώσεις τών Τούρ

κων καί ταραχαί, καθ’ άς όμως ό ημέτερος Αουκης απέκτησε την πεποίθη- 

σιν οτι δέν έγεννηθη ηρως καί ό’τι δέν δύναται νά εΐνε άλλο τι η ταπεινός 
έμπορος. Ή είς αύτόν ύπό της φύσεως χορηγηθεϊσα άρετη εΐνε η ύπομ.ονή 

καί ούχί η ανδρεία.
. *Η  μεγίστη δ’ αί'σθησις έμποιεϊται οτε έρχεται η εΐδησις περί τ·ης έπα

ναστάσεως τ?ς "Ύδρας καί τών Σπ&τσών, επειδή ή συμμετοχή τών ν«υτι-

κών, τών είς πάσας τάς άκτάς τνίς ’Ανατολής, άπανταχοΰ ένθα ύπάρχουσιν 
"Ελληνες, γνωστών καί πολυμηχάνων νησιωτών, μαρτυρεί τόν καθόλου έλ- 

, . ληνικόν χαρακτήρα της έξεγέοσεως. Μετά την εΐ'δησιν περί τών έν Κωνσταν- 

τι,νουπόλει σφαγών οΐ "Ελληνες κάτοικοι της πόλεως θέλουσι νά φυγωσιν, άλλ’ 

οι Τούρκοι έμποδίζουσιν αυτούς, ό δέ Λουκάς μετά τοΰ πατρός αύτοΰ κατορ- 
θόνουσιν όπωςδηποτε νάποδράσωσι διά πλοίου φέροντας ρωσικήν σημαίαν είς 

την πατρίδα των Χίον, ένθα εζων η μητηρ καίαί άδελφαί. Παρατηρώ, ότι ·η 
διηγησις εΐνε ιδιαζόντως αντικειμενική,τοϋ πρεσβύτου περιοριζομένου κκθύόλο- 

κληρίαν εις την άφηγησιν τών ενδιαφερόντων αύτώ, τών όσα είδε καί ό'σων 
μετεσχε. Ευχαρίστως δ’εμμ,ενει είς την μακροτεραν έκτύλιξιν σκηνών ρωπογρα

φιών, αΐτινες άριστα πασών διετηρηθησαν έν τ$ μνημη του. Διά τούτων δε 
η καθόλου αί'σθησις ούδαμώς παραβλάπτεται’· τα ιστορικά γεγονότα μένουσιν 

έν τφ βάθει, άλλά βλέπομεν αύτά, καί δη έν τη έπιδράσει αύτών έπί τόν 

καθημερινόν βίον, όσημέραι έπαυξάνόντα καί άδουνόμενα. Τά δέ άτομα κα
ταλαμβάνονται, ύπ’ αύτών άκουσίως,. καί είς τόν στρόβιλον αύτών συγκαταμί- 

γνυται μοιραίως η τύχη καί τών ασημότατων ύπάρξεων.

ΕνΧιφ,ενθκ ευρισκονται ολίγοι Τούρκοι, φαίνεται τό κατ’ άρχάς οτι ούδεΐς 
υπάρχει κίνδυνος. Τότε δε πρώτον παρουσιάζεται οτε γίνονται ορατά τά έλ- ' 

ληνικα ιστία τα φεροντα την έπανάστασιν διά τοΰ πελάγους. Τότε δη άγ
χονται ί:ι συλλήψεις’ η πόλις έζερημοΰται, έπί μήνας δέ ό'λους κυμαίνονται οί 

κάτοικοι μεταςυ σφυράς καί άκμονος. Της δ’ έπαναστάσεως, ην επιφέρει ή 
οριστική αφιξις τών δμοεθνών, ούδαμώς μετέχει ό Άουκ-ης, αισθανόμενος εαυ

τόν υπεραγαν μικρόν και άδυνατον’ άλλως δέ λείπει αύτφ καθ’ όλοκληρίαν 

καί η εσωτερική όρμη. «Ό κόσμος μου γ)το τό χάνιον, ό πατριωτισμός μου 
τό ισοζυγίαν». "Απασα η οικογένεια φεύγει εις την εξοχικήν της οικίαν, οί 

δε ειδυλλιακώς.ειρηνικά! ημεραι ταύτης τ·ης διαμ.οννίς εΐνε κεχαραγμένα^ 
ιδιαιτέρως εν τη μνημη του λογοχαροΰς γέροντος. Τά πάντα ένθυμεϊται ά- 

κομη, τας ανθουσας πορτοκαλεας, τών πτηνών τό κελάδημα καί τό μέλος, 
τοϋ μαγκανοπήγαδου τό μ,ονότονον τρίξιμον, την έργασίαν τοΰ γηρκιοΰ κη

πουρού, το οικογενειακόν παρεκκλήσ,ιον μετά τών επιταφίων αύτοΰ λίθων,τών 

άγιων εικόνων και τών ιερών σκευών. ΤΗτο η γαληνη πρό της τρικυμίας. *Η-  
, μέραν τινα βλεπει ο Αουκης έκ τοΰ εξώστου τοϋ πύργου δτι ό τουρκικός στό- ■

λος κατηρχετο ισχυρός, οί δ’έπαναστάται άνεχώρουν, Οί γείτοτες συνήλθαν 

εις το προαυλιον τοϋ παρεκκλησίου ϊνα συσκεφθώσι’ μεταξύ δ’ αύτών καί 

τις συγγενής τ·ης μητρός τοΰ Λουκη, β Καλάνης, μετά τοΰ ένδεκαετοϋς θυ- 
γατριου του όπέο εκαλείτο Δέσποινα. Ή ληφθείσα άπόφασιζ ^το νά φύγω- 
σι και να σκορπισθώσιν είς τά δυτικότερα μέρη τ·?ίς νήσου, ό'που έκαστος 
ηδύνατο να εύρη καταφύγιον. Άλλά πρό τούτου τά πολύτιμα σκεύη τοϋ 

οικου αργυρά καί άλλα ένεβληθησαν είς δύο σάκκους καί έκρόβησαν εντός 
λάκκου υπο γηραιαν τινα μηλέαν τοϋ κήπου. "Επειτα δ'έ ηοξαντο τ^ς πόρείκς
* ΤΟΜΟΣ Δ’, 5—MAIOS'1880 ' 27 ' '· 
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έν φ τά πυροβόλα του τουρκικοί» στόλου κα'ι τοΰ φρουρίου εϊχοό αρχίσει τί 

πΰρ κατά τής-πόλεως. Καί κατ’άρχάς μ.έν μετέβησ αν πρός δύο γηραιούς 

θείους οίτινες έζων εν τινι φάραγγι έν μονήρει ησυχία. Άλλά μετά τήν φο- 
βεράν σφαγήν τήν γενομένην ύπό των Τούρκων έν τή πόλέι, ούδαυ-οΰ έπί τής 

νήσου υπάρχει άσφάλεια, πάντες δέ φεύγουσι προσωτέρω πρός τά δυτικά μέρη. 

Τά δέ στίφη των Τούρκων σφαγέων σκεδάννυνται καθ’ άπασαν την νήσον, 
μόλις δέ που σώζεται ή φυγάς οικογένεια έν τφ κρησφυγέτφ αύτίίς άπό τίίς 
Ιχνηλατήσεως. Τέλος δέ κατορθόνουσι μετά τινων άλλων φυγάδων νά φθά- 

σωσιν εις την ακτήν καί μετά πολλάς περιπετείας και κωλύματα νά φύγω- 

σιν έκ τίίς νήσου.
Καί πρώτον μέν καταφεύγουσιν οί φυγάδες είς Μύκονον, επειτα δέ εις Τή- 

νον./Ο Αουκής κατορθόνει νά λάβγ συστατικήν επιστολήν πρός τόν Θεόδωοον 

Νέγρην, τόν τότε άρχιγραμματέα τίίς έπικρατείας, παρ’ ώ θέλει νά ύπηρε- 
τήσν) ώς υπάλληλος. "Απατα η οικογένεια μεταβαίνει πρός τοΰτο εις Σπέ- 

τσας, καί φθάνουσιν είς ’Άργος, έ'νθα ή πολεμ,ική ζωή άπαρέσζει λίαν είς τον 
νεαρόν έμπορον. Έκεϊ, λέγει ό Αουκίίς «εύρέθην εντός κόσμου δλως νέου δι’ 

εμέ' αί χιλιάδες φουστανελοφόρων μαχητών, τό άγέρωχον ύφος καί ή τρα

χεία γλώσσά των, τά περιφρονητικά βλέμματα δι’ ών μέ κατεμέτρουν, α| 

άπότομόι φράσεις δι’ών άπεκρίνοντο είς τάς δειλάς ερωτήσεις μου, ή βοή καί 
ή κίνησις καί ή συγχυσις τοΰ στρατοπέδου, τά πάντα όμοΰ μέ κατεθορύβουν. 

Δέν ήτό βεβαίως δ τόπος κατάλληλος διά γυναικόπαιδα. Άλλά κ’ εγώ αυτός 

ήσθανόμην οτι δέν εύρισκόμην εντός αρμοδίου άτμοσφαίρας. Δέν ή'μην είς τά 
στοιχειόν μου έκεϊ.» Έν "Αργεί πείθεται δτι δέν εινε προωρισμένος δι’άλ

λην άποστολήν πλήν τοϋ εμπορίου, άλλά και δτι, "να ζάμη προόδους, οφεί

λει νά συμπληρώσ-/] τά κενά τής ανατροφής του. Έν τώ μεταξύ άποθνήσκει 

έν Σπέτσας δ πατήρ συνεπεία τής φυγής καί τών έξ αύτής καμάτων. Ό δέ 
Αουκής έπιχειρεϊ έν Τήνω είς τό έμπόριον διά κεφαλαίων τινών άτινα έ'λαβεν 

άνελπίστως έκ παλαιοτέρων τινών υποθέσεων. Θελκτική εινε ή περιγραφή τών 
μικρών αρχών τοΰ νέου εμπόρου καί αύτής έ'τι τής άνά τάς οδούς πωλήσεως 

ίχθύων παστών. Άλλά ή πώλησις έπροχώρει, τό κεφάλαιον ηΰξανεν, ό Αου

κής μνηστεύει τάς άδελφάς του καί οί γαμβροί γίνονται σύντροφοί του. ’Α
κράτητος καταλαμβάνει τότε αυτόν δ πόθος νά έκθάψν) τόν παλαιόν έν τδ 
έξοχικφ πύργω τής Χίου κεκρυμμένον θησαυρόν. Επιτυγχάνει δέ καί τοΰτο 

μετά παντοειδείς κινδύνους καί περιπετείας. Άλλά πριν ή έτι ανευρν) τού
τον τόν θησαυρόν, ευρεν άλλον τινά, τήν νεαράν Δέσποιναν, ήτις εύρίσκεται 

έν τώ χαρεμίω τοΰ Άγα, δπερ έύρίσκετο έν τώ μετεσκευασμένφ πατρικφ 

πύργω. 'Ο έκταφε’ις θησαυρός χρησιμεύει λοιπόν ώς λύτραν τής Δεσποίνης κ αί 
ό Αουκής φέρει είς Τήνον πρός τήν μητέρα του τήν όπ’ αύτοΰ λύτρωθεϊσαν, 

ήτις χάριν προφυλάξεως εινε ,μετημφιεσμένη εις χωρικόν παϊδα. Αί υποθέ

σεις εύδόκίμοΰσιν έξαιρέτως, μετά δέ τινά ετη κατορθόνει ό Αουκής yi με· 
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ταναστεόσή έ’ις Σόοον, ή δέ Δέσποινα τέσσαοα έτη μετά τήν’άπολύτρωσίν 

της γίνεται σύζυγος τοϋ Αουκή. «Ό. βίος ημών διήλθέν έύτυχής έ'κτοτε, 
άλλ’ουδέποτε έν μέσφ τής έπέλθούσης εύημερίας έλησμονήσαμέν τής νεό- 
τητος τάς δοκιμ.ασίας. Συχνάκις, οτε βλέπω στολισμένα; τάς θυγατέρας καί 

τάς έγγόνας μου, τήν δέ σύζυγόν μου περικοσμοΰσαν μέ τούς συρμ,ούς τής 

Ευρώπης τάς λεύκάς της τρίχας, ένθυμίζω είς αύτήν τό βρακίον τό όποιον έ- 
φόρει, δτε τήν ώδήγουν μετημφιεσμένην έπί τοΰ δνου τοϋ Παντελή, καί γε- 
λώμεν καί οί δύο και εύχαριστοϋμεν έκ βάθους καρδίας. τόν Θεόν.»

Εύχερώς δυναται ό άναγνώστης νά «ίσθανθή τήν χάριν τής έπαφροδίτου. 

ταύτης ποιήσεως, εικόνων έύηλίων έπί βάθους σκοτεινοΰ, καί πολλώ μάλλον 

<δταν συγκρίν·/) αύτήν πρός τά προγενέστερα ελληνικά έργα τοϋ αύτοΰ είδους. 

"Η μυθιστορία εινε καθόλου τι νεώτατον έν τή νεοελληνική φιλολογώ· "Οτε 
κα-τ,ά τήν τρίτην δεκαετηρίδα τοΰ παρόντος αίώνος μετά τής πολιτικής εθνε

γερσίας έπήλθε καί τής φιλολογίας νέα άναζωογόνησις, τά ποιητικά δοκίμια 
έμιμοΰντο σταθερώς ξένα πρώτυπα, ιδίως γαλλικά καί.άγγλικά. Τά ποιη
τικά ιδεώδη είςήγοντο έκ τής Δύσεως ώς καί τά πολιτικά. Επειδή δέ ή 

πανωδυνία (Weltschmerz) ήτο τότε συνηθεστάτη. δι’ όλης τής Ευρώπης, άνε1* 

μίχθησαν καί είς τάς άχιλανώτους τής ελευθερίας απαιτήσεις τάς άπακολου*  
θησάσας είς τήν.πολιτικήν άνέγερσιν ξενότροποι μελαγχολικαί καί απαισιό
δοξοι τάσεις, αΐτινες άλλως έτρέφοντο πάλιν ύπό τών δυσάρεστων, πολιτικών 

περιστάσεων. Τό κυριώτατον πρότυπον ήτο ό Βύρων κατ’ άμφότερα, κατά 

τε τό πάθος τοΰ πολίτικου ριζοσπαστισμού καί κατά τήν σύγχρονον τάσιν τής 

έμβυθίσεως εις τούς λαβυρόνθους » τοΰ δισταγμοΰ καί τής απελπισίας·. Οί α
δελφοί Σοΰτσοι εινε οί χαρακτηριατικώτατοι αντιπρόσωποι·τής πρώτης ταύ

της άωρου Λίτι φάσεως έν τή φιλολογώ τοΰ ελληνικού λαοΰ, δςτις προσφάτως 
έτι ελευθερωθείς δ’ άγώνων ήρωΐκών, μόλις που έξεγερθεΐς έκ τοΰ υπνου τής 

βαρβαρότητος, έμ,ολυνθη πάραυτ.α ύπό τοϊς κοπούσεως τοΰ ύπερωρίμου δυτι

κού πολιτισμού. Τών ποιήσεων τούτων ή'ρως εινε πάντοτε πολιτικός τις Βέρ- 
θερος καίτοι έν τή έπεξεργασίφ τοΰ ποιήματος ότέ ,μ.έν ώς κυριώτατον πα- 

ρίσταται ό άπελπισμός περί τοϋ πολιτικού ιδεώδους, ότέ δ’ αί περιπέτειαι 
έρωτος δυςέλπιδος. Φλόξ υπόκωφος, άλλά καταναλίσκαυσα, δεσμεύαυσα πά

σαν ενέργειαν ζωτικήν, νοσηρά τις τρυφή περί τάς άναμνήσέις τών ηρώων 

τής άρχαίας Ελλάδος, μίσος τής ξενικής αρχής άγριον, άλλ’ετι πικρότερα 

άνάμιξις είς τούς εμφυλίους αγώνας τών φατριών, τέλος δέ κόρος καί.άπελ-, 

πισμός περί τοΰ παρόντος, τοιοΰτο,ς είνε ό κύριος τύπος.τών ποιήσεων τούτων, 
άς έπαρκώς χαρακτήρίζο'υσι .καί αύται αί έπιγραφαί Ό 'Οίοι,τομοσ, Ό Έζό~ 

pifftoc,'Ο ΠερίπΛανώμεγος.
Οί αδελφοί Σοΰτσοι,’ άφ’ ου πρώτον έξέδωκαν διάφορα επικά , καί δραμα

τικά δοκίμια, είςήγαγον καί· τήν μυθιστορίαν είς τήν ελληνικήν φιλολογίαν; 

4μέν Παναγιώτης,-ό πρεσβύτερος τών αδελφών, διά τοϋ ΛεάΆ^συ (4834),
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6 δέ νεώτερος ’Αλέξανδρος διά τοΰ Έζορίστον τοΰ 4854 (1835).Ό Λέανδρος 
εΐνε γεγραμμένος έν έπιστολαϊς, άποδεικνυύμενος καί εντεύθεν ώς βραδεϊά 
τις μίμησις τοΰ Βερθέρου -η τοΰ ’Ιακώβου Όρτις, θεριά δέ αύτοΰ εΐνε τά 
συμβάντα έν 'Ελλάδι αμέσως μετά τήν άφιξιν τοΰ βασίλέως "Οθωνόζ. ‘Ο
μοίως δέ καί ό Εξόριστος εΐνε μυθιστορία τών περιστάσεων, θέμα έχων έκ τών 
αιματηρών φατριαστικών ταραχών έπί Καποδιστρίου. Έν άμφοτέραις ταύ- 
ταις ταΐς μυθιστορία·.; ό ήρως δαμάζεται ύπό άτυχους πάθους, οπερ κατανα- 
λίσκει καί τάς ύστάτας ύπολειπομένας δυνάμεις τοΰ ύπό πολιτικής οργής' 
ήδη σκυθρωπού’ πλάσματα άτερπή, έν οΐς φαντασία άτακτος καί πυρέσσουσα 
σωρεύει εικόνας έπί εικόνων, έν οΐς έκχεεται πικρία έπί έλπίσι ψευσθείσαις, 
άνία καί τέλος άρά παγκόσμια. Βεβαίως εΐνε φαινόμενον παράδοξον, δτι καθ’ 
ήν στιγμήν τό έθνος άρχεται νέ’ου βίου, οί επιφανείς αύτοΰ ποιηταί κηρύσ- 
σουσι την άποκαρτέρησιν καί τόν άπελπισμόν καί δτι κατακρημνίζουσι τά 
Ιδεώδη, επειδή δέν ήδύναντο νά πραγματωθώσιν ευθύς έν άρχή. ’Εντεύθεν 

παρίσταται διά σκιερών χρωμάτων η πνευματική κατάστασις της γενεάς 
τής έχούσης τό έ'ογον της καθιδρύσεως τής πολιτείας. 'Γοιαύτη ήτο ή υλη, 
έξ ής οί νέοι Περικλεϊς καί .Λυκούργο·, έμελλον νά μορφωθώσιν’ έξ ενός μέν 
λαός γεωργικός ζών ώς έν τοΐς χρόνοι; τού Όμηρου καί ήδη έξόχως έξη- 
γριωμένος ύπό τών μακρών πολέμων, έξ ετέρου δέ οί άγοντες τά πληθη ο
λίγοι, έ'χοντε; ευρωπαϊκήν μόρφωσιν $ μάλλον παραμόρφωσιν, αχαλίνωτοι 
άμα καί κατακορεϊς, μεστοί άξκόσεων, ότέ μέν κουφιζόμενοι ύπό ελπίδων 
ύπερμέτρων, ότέ δ’ έν μέσω ύψηλών μονολόγων ρίπτοντες δυςθύμως την α
σπίδα. Ή κατάστασις αυτή τών πνευμάτων συντείνει σπουδαίως εις κατα- 
νόησιν τής εποχές’ δυςχερές εΐνε νά έμποιηθνί εις τοιοϋτον γένος άνδρών η ε
πιθυμία τής νηφαλίας έργασίας, η συνήθεια τής πειθαρχίας, η τάξις η ά- 

παιτουμένη πρός σώφρονα έγκαθίδρυσιν εθνικές πολιτείας.
Ή πρώτη μυθιστορία ή μετ’ έκείνας γραφεϊσα ένΈλλάδι δεικνύει ήδη 8- 

ψιν τινά ούσιωδώς άλλοίαν, δυνάμεθα εϊπεΐν ώριμωτέραν. Έδημοσιεύθη δέ τώ 

1851 καί εΐνε έργον τού ‘Αλεξάνδρου 'Ρίζου 'Ραγκαβή, τοΰ ποιη’τοΰ, λο- 
γίου καί διπλωμάτου, δςτις νΰν αντιπροσωπεύει την πατρίδα αύτοΰ έν τ-Ji γερ
μανική αυτοκρατορία. Ή μυθιστορία αύτη επιγράφεται Ό αύΰεΐτης τοΰ 
Μωρέως, καί μετεφράσθη γερμανιστί ύπό τοϋ Ellissen. Καί ό 'Ραγκαβή; έλαβε 
τήν ύλην τί; διηγήσεώς του έκ τής πατρίου ιστορίας, άλλ’ άντί νά έκλέξη 

τό θέμα έν τοΐς φατριαστικοΐς άγώσι τού νεωτάτου παρελθόντος, η'ντλησεν 
αυτό μάλλον έκ τής μεσαιωνικής ιστορίας τής Ελλάδος. Εΐνε δ’έπεισόδιον 

τού γνωστού χρονικού τού Μωρέως, ό'περ ό ποιητή; άνέμ.ιξε τεχνηέντως μετά 
ρωμαντικών έπενθηκών καί μετέπλασεν εις εικόνα τής έποχής πλήρη ζωής. 
Καί πρέπει μέν νά περιορίσωμεν την έννοιαν είκόνος τής εποχής, έπειδή καί 
ή διήγησις τού χρονικού η υποκείμενη ώς βάσις τής μυθιστορίας δέν εΐνε α
μέτοχος σπουδαίων ιστορικών άμφιβολιών, πολλω δέ'μάλλον έργον τοΰ ποιη-
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τοΰ δέν ητο νά έμμείνη πιστός εις την μεμαρτυρημένην ιστορίαν, καί μάλι

στα πολλφ όλιγώτερον επιτυγχάνει τοΰ χαρακτήρος τής εποχής έν τοΐς 8ta- 
λόγοις καί έν ταΐς έρωτικαΐς σκηναΐς. Άλλ’ αί διάφοραι διηγήσεις περιπλέ
κονται εϊς ένδιαφέρον ύφασμα διασταυρουμένων δόλων, καθ’Όυς νικ^ ό μάλι
στα πάντων πολύυ,ητις, ό άλλως ούχί δυσμενώς κρινόμενος Γοδεφρεϊδος ό Βιλ- 
λαρδουϊνος, επειδή η μυθιστορία διηγείται την κατάληψιν τοΰ ήγεμονικοΰ 
θρόνου τής Άχα'ί'ας ύπό τοΰ Καμπανίτου τούτου βαρώνου δςτις έχει νά κα- 
ταπαλαίση τόν μέν μετά τόν δέ, πρώτον μέν τόν νόμιμον τού θρόνου άπαι- 
τητήν, εΐτα δέ τούς άμφιγνώμοντας ποοδότας εύπατρίδας καί τέλος τούς ά- 
πλοϊκούς συνομότας, τούς ένθόυσιώντας φιλοπάτριδας. Άπίστευτόν εΐνε όποίων 
δόλων καί σκευωριών γίνεται εκατέρωθεν χρήσις. Οί πανουργότατοι περί τό 

στηνειν εϊς άλλους παγίδας εΐνε άφ’ ετέρου εύπιστοι ώς παιδία πρός τάς 
πλεκτάνας άλλων τρίτων, έως τέλος ό άρχων, δςτις άπό μακροΰ περιέβαλλε 
πάντα; διά τών δικτύων του, έλκει τούς βρόχους καί συλλαμβάνει άπαντα; 
έν αύτοΐς. ‘Ωςεϊκός, ή πολιτική αύτη σκευωρία διασταυροΰται ύπό ζωηρού 
θέματος ερωτικού*  δέν λείπουσι δέ μεταμφιέσεις καί περιπλανήσεις, συνωμό- 
ται καί προδόται, μυστικαί κλίμακες, κρύπται υπόγειοι καί φάσματα νυ
κτερινά. Ή δέ καταστροφή επέρχεται διά σκηνής λαμπράς, ήτις οίονεί με- 
λοδραματικώς συντεθειμένη, συνενόνει πάντα τά πρόσωπα τοΰ δράματος περί 

τόν νικηφόρου αύθέντην.
Δυνάμεθα δέ νά καλέσωμεν τό τέλος καταστροφήν τόσφ μάλλον, δόφ 

κατά τήν γνώμην τοΰ συγγραφεως ή προαγωγή τού αύθέντου εΐνε συγχρό
νως ή άπώλεια τής ελληνικής ελευθερίας ή τουλάχιστον ελληνικής τίνος 
συνομωσίας τεινούση; εϊς τήν έλευθερίαν. Ό χαρακτήρ ουτος εΐνε προφανώς 
ιδιαζόντως σπουδαίος διά τόν φιλόπατριν ποιητήν, άλλ’ ΐ'σα ίσα ύπό ταύτην 
τήν έπόψιν δύναται νά ύποστή τό έργον αύτοΰ βαρείας επικρίσεις, ού μόνον 
ιστορικώς έξεταζόμενον.Στερεϊται πάσης βάσεως ιστορικής ή μεταξύ τών δυ
νάμεων έκείνων τών χρόνων εϊςαγωγή εθνικής τίνος ελληνικής συνειδήσεως, 
ήτις τρεφόμενη ύπό τών λαμπρών παραδόσεων τοΰ παρελθόντος άντιτάσσεται 
κατά τής αρχής τών ξένων καί ελπίζει νά ίδρύσν) μετά τήν έξ αυτής άπολυ- 
τρωσιν έλεύθερον ελληνικόν κράτος.Καί δέν λείπουσι μέν άπό τής μ-υθιστορίας 
άξιόλογα όμοιαλήθη μέρη, άλλ’έν τούτφ ή εϊκών άναποφέύκτως καθίσταται 
θολή καί οί χαρακτήρες φαντασιώδεις.Ό ποιητής έφευρίσκει εθνικόν τιναήρωα, 
εϊς 8ν δίδει τό όνομα τού έν τινι χρονικώ άναφερομένου ώς τυράννου Σπάρτης 
Δέοντος τοΰ Χαμαρέτου, άλλ’ δςτις περικοσμεΐται διά χαρακτηριστικών 

τινα άποτελοΰσιν αυτόν καθ’ ολοκληρίαν ήρωα τοΰ ήμετέρου αϊώνος καί 
δςτις μάλιστα προδίδει απαραγνώριστου οικογενειακήν ομοιότητα πρός τούς 
ήρωας έκείνους τών σουτσείων ποιήσεων. Ευθύς ή πρώτη παρου,σίασις τοΰ 
Λεοντος, δςτις έπί πέντε ημέρας υπεράσπισε μετά θάρρους ήρωϊκοΰ τά τείχη 
τής Σπάρτης κατά τών Φράγκων ύποδαυλίζων ύπό τά έοείπια τής Σπάρτης
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τδν ,τήλευταϊον σπινθήρα τής άρέτής τών προγόνων, ενθυμίζει σπουδαίως 
την έπί το λογεϊον άνάβασιν ήρωος δραματικού. Πίκραν δυςμένειαν δεικνύει 
κατά τινα ύπδ τών Φράγκων τελεσθέντα ιπποδρομικόν αγώνα, καθ’θν παρου,- 
βιάζεται έν τελεί ώς μέλας άγνωστος ιππότης, κατανικών τήν τέχνην τοϋ 
άντιπάλου διά τής φυσικής δυνάμεως κα'ι όρμής. «Τά χείλη μου ποτέ δεν 
έψεύσθησαν» λέγει καυχώμενος πρδς την ερωμένην "Ανναν, κλανιζαμένην με
ταξύ τοΰ έρωτος αύτοΰ καί άλλου. τίνος έραστοϋ, τοϋ Γουλιέλμου Δελαρδς, 
τού, χαρίέν,τος υίοΰ τοϋ. Κύρι τών ’Αθηνών, ’Αναλύεται όλος είς σκεψεις περί 
τοϋ αίσχους τής πατρίδας καί παραδίδεται είς πνιγηράν απελπισίαν, «Πώς 
νά μην βϊνάι μέλαιναι αί ίδέαι μου όταν μέλαινα σκέπη θανάτου ήπλώθη έπϊ 
τνίς πατρίδο.ς μου; Πώς νά μή βυθίζεται η ψυχή μου είς άθυμίαν, ότα,ν, 
βλέπω την Ελλάδα βυθισθεϊσαν εις καταισχύνην, τόν ήλιον της δόξης καί. 
τής ελευθερίας της σβεσθέντα διά παντός, τό δ'νομά της παραδεδομένον είς 
έμπαιγμον τών εθνών ! ό'ταν την βλέπω πτώμα πεοι'ύβριζόμενον ύπό βαρβά
ρων, οΐτινες ποτέ δέν ήκαυσαν την λαμπράν ιστορίαν της, ούτε δύνανται νά 

έννοήσωσι τήν γλώσσαν τών άθανάτων μνημείων της !» Άλλ’ η Άννα τδν 
ενθαρρύνει καί πράγματι δέ άναπτεροΰται, διοργανίζει συνωμοσίαν,, άναθέτε11- 
τάς ελπίδας του είς την ενότητα τών 'Ελλήνων καϊ ή Άννα εινε δι’ αύτόν 

άγγελος καταπεμφθεϊς ύπδ. τοϋ θεοΰ, ΐνα σώσγ τδν λαόν. «"Εν νέϋμά σου, 
εν μειδίαμά σου καϊ φλόξ θάνάψ-ρ είς τάς καρδίας καϊ -ηρωισμός θά κατάβ^ 

είς τά στήθη καί τά διεσπαρμένα μέλη της αρχαίας αυτοκρατορίας θά συσ- 
σωματωθώσιν είς ενότητα άρρηκτον καί θά άνεγείρωσι πάλιν τον ιερόν θρόνον, 
τοϋ Βυζαντίου έκ των επιπλεόντων ναυαγίων αύτοΰ».’Επειδή ή ’Άννα ώς θυ- 
γάτηρ τοΰ ηγεμόνας τής Άρτας πρέπει νά τείνν; είς αύτόν, τόν. Πελοποννή- 
σιον, την χεϊρά, ΐνα ούτως επιτευχθώ ή έ'νωσις τδν δύο κυρίων μερών τής 

’Ελλάδος. ’Εκείνος δέ είνε ό κρατών είς χεϊράς του πάσαν την Πελοπόννησον, 
καί είς την φωνήν του συνεδεθησαν πάσαι αί έπαρχίαι είς ιερόν σύνδεσμον, 
«Τής θαλάσσης τδ κϋμα υποσκάπτει πολλάκις τούς έδραιο.τ,έρους σκοπέλους· 
. .. Οί ποιμένες τών κοιλάδων ήμών δύνανται νά άνατρέψωσι. τόν υπερήφανου. 
Γολιάθ, άν τούς έμψυχοί τνίς πατρίδας τό πνεύμα. Είσϊν ό'λοι ορθοί καί. 
Σταυροφορία χατα των Σταυροφόρων είναι τδ σύνθημά των.» "Οτε δέ η, 
συνωμοσία τοΰ μωροΰ όνειρο.πόλου, ώς άποκαλεΐ αύτόν ό. Πετραλείφας, ό πο- 
λύμητις ,δολοπλόκος τοϋ. διηγήματος, ανακαλύπτεται καί ματαιο.ΰται., ό 
ύφ’ άπάντων πλανηθείς ένυπνιαστής βυθίζει τό ξίφος είς τδ στήθος, Υπευ
θύνων τάς ύστάτας αύτοΰ λέξεις είς την μετά τοΰ Γουλιέλμου Δελαρδς συ.· 
ζευχθεϊσαν Άνναν «Άννα, σ’ ευχαριστώ, . . Πολλάκις είδον. καθ’ύπνον την 
ελευθερίαν κατερχομένην επ’ έμέ ύπδ τδ σχήμά σου, Τό δάκρυ σου, είναι 
/Ιρις, δι’ ής έλευθέρα ή ψυχή μου άναπτεροΰται προς τδν. ουρανόν».

Έπιστρέφων νΰν ό αναγνώστης είς τδν μετριόφρονα ημών Αουκην Αάραν, 
θάίννοήσιρ διά τίνα λόγον διεκρίναμεν αύτόν Υπό τών άρχαιοτέρών προϊόντων
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ΤΟΰ αύτοΰ είδους. Κα’ι έν αύτφ τφ Αύθέντή τοΰ Μωρέως εύρίσκομεν έ'τι γνωρί

σματα τινα τοΰ θεατρικοί!, ύπερο.πτικου ηρωϊσμου τοΰ θαυμάζοντος τήν ιδίαν 
πανωδυνίαν, άλλά ό χαρ.ακτηρ ουτος δέν είνε τδ έξής φορτικός ώς έν ταϊς 

μυθιστορίαις τών άδελφών Σούτσων, άλλ’είνε μάλλον περιωρισμένος καϊ άπό- 
κεκομμένος τάς άσχημοτάτας τών· παραφυάδων αύτοΰ. Άλλ’ έν τφ διηγή- 
μάτι τοΰ βικέλα έκλείπει τέλεον*  ναι δή η μυθιστορία αύτη υποδεικνύει 
κυρίως την όλοσχελή άπομάκρυνσιν άπό τών ιδανικών εκείνων, άτινα πηγά*  
σαντα έκ τοΰ ύπέρ ελευθερίας άγώνος ήσαν έτι τά έπικρατοΰντα έν τή γε- 
νεα τοΰ 1830. Καί αυτό τό εξωτερικόν σχήμα τής διηγήσεως,δίκην άναμ,νη- 
σεων γεροντος άναπολοΰντος την παρελθοϋσαν πρό πολλοΰ νεότητά του, έχει 
σημασίαν. Ή άναπόλησις της έξεγέρσεως ούδέν έχει πλέον τδ παθολογικόν, 
αύτός ό χρόνος έκάθηρε τά πάθη. Ό ποιητής ζή έν τή πνευματική έλευθε- 
ρία, ήτις ήδύνατο νά παραγάγν) αγνόν έ'ργον τέχνης. Έν πλήρει έπιγνώσει 
και. έκ προθεσεως άποφεύγει τό θορυβώδες καί ηρωικόν καί καταναγκάζει 
εαυτόν είς τό νηφάλιου. . Πάραβάλλοντες τήν Μοΰσαν τοϋ Βικέλα πρός τόν 
Έξόριστον τοΰ Αλεξάνδρου Σούτσου θά εύρωμεν αύτήν ήμερον καϊ οικοκυρευ- 
μένην, ή δέ διηγησις αύτοΰ δέν δύναται νάντιμετρηθή πρός τδν Αύθέντην τοΰ 
Μωρέως κατά τήν τέχνην τής πλοκής καϊ τόν πλοΰτον δράσεως ένδιαοε- 
ρούσης. Άλλ’ έν τή συγκινητική αύτής άπλότητι εμποιεί αί'σθησιν μείζονα 
καϊ ή καλοκάγαθία ύφ’ ής διαπνέεται μαρτυρεί περί μεγάλης τινδς καϊ εύ*  
χαρίστου προόδου. Καϊ δέν πρέπει μέν νά δεχθώμεν δτι έν τή κυριώδεΐ τά- 

σει τής μυθιστορίας ταύτης άντικατοπτρίζεται ή τάσις ό'λης τής σημερινής 
γενεάς, άλλά σημαίνεταί τι σπουδαίου ήδη, οτε ποιητής τις έχει τδ θάρ
ρος νά γείνη τδ ό'ργανον τρόπου τινδς τοΰ σκέπτεσθαι, οςτις σήμερον είνε 

κτήμα μικράς τίνος, ώριμωτέρας μειονότητος. Άν άπαντες οί "Ελληνες νεανίαι 
τοΰ 18.20 ένεψυχοϋντο.ύπό τοΰ πνεύματος τοΰ έργατικοΰ Λουκή Αάρα, ούδε- 
μία υπάρχει άμφιβολία δτι ή ημισέληνος θά έκυμάτιζεν έτι σήμερον άπό 
τής Άκροπόλεως, ουδέ θά είχε κερδηθή άπό τών Όσμ,άνων δι’ αγώνων καϊ 
θυσιών ή άνεξαρτησία τής χώρας. Άλλ’έκείνη μέν ή γενεά είχε τόν ίδιον 
αύτής προορισμόν, ή δέ σημερινή έχει άλλον, Ουδέ ύπάρχει. ύπεράγαν μέγας 
κίνδυνος $ν οί "Ελληνες έγίνοντο λαός καρτερικός καϊ θεωρητικός. Διά τοΰτο 
έχει πληρέστατα δίκαιον ό ποιητής παριστάνων μεθ’ ώς πλείστης δυνάμεως 
τήν άντίθεσιν κατά τών παλαιοτέρων εθνικών τάσεων, αΐτινες καί τήν σή
μερον έτι έπιδρώσιν έπί τδ έθνος παραπλανώσα,ι αυτό, καί κηρυσσόμενος κα
θόλου μόνον ύπέρ τοΰ απέριττου ήρωϊσμοΰ. Χαρακτηριστική είνε ή ύπδ τοΰ 
Λουκή Αάρα κατά τάς περιπλανήσεις του διά τής ύπό τής έπαναστάσεως τε- 
ταραγμένης πατρίδος γενομένη παρατήρησή «οπού τής Ελλάδος μάς έφερον 
οί πλάνητες πόδες μας, πανταχοΰ ευρομεν πολλούς άλλους πολύ πλέον άξιο- 
θρηνήτους ήμών». Τοιαύτη τις ομολογίαούδέποτε ήθελε φύγει τό έρκος τών 
όδόντων τοΰ Λιάνόρου ή τοΰ Έξορίοτου τοΰ 1831’ εκείνοι άπ’έναντίας είχον
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βαθύτατα έρριζωμένην τήν πεποίθησιν, ότι έν έαυτοΐς συγκεντροΰται ή ύψί- 

στη όδυνη 'καί Θλιψις.
Ό έμπορος ό μετά τής ηρεμίας καί άτάραξίας τοΰ γήρως καταγραφών 

τάς νεανικά; αύτοΰ αναμνήσεις δέν άντιστρατεύεται μέν ούδαμοΰ αμέσως 

κατα τοΰ κενηγόρου καί βρενθυομενου ήρωϊσμοΰ, άλλ’ δμως σκοπεί προφα
νώς νά ύποδείξνι εϊς τό έθνος αύτοΰ ώς κληρονου,ίαν άλλο τι ιδεώδες ου συστα

τικά εΐνε εμπιστοσύνη εϊς τό μέλλον και υποταγή εϊς τό ανήκουστου, πί- 
στις έν τοΐς μικροΐς, έντιμος καί’άδιάκοπος εργασία, άνάπτυζις τής παιδευ- 

σεως.Άλλά τοΰτο εΐνε άμα ιδεώδες φιλόπατρι' ό δέ άγαπών τούς Έλληνας 
καί πιστεύων εις τό πολιτικόν αύτών μέλλον δέν θά δυνηθή νά εύχηθή τι 
καλλών ή τό νά καταστή δυνατόν ποτέ τοιοΰτό τι ρήμα’ $ ταχεία ηθική 
πρόοδος τοΰ έθνους διά τοΰ έξής παραδείγματος δύναται νά καταδειχθΐί 

προφανώς, οτι ώς αί ποιήσεις τών άδελφών Σούτσων έχαρακτήριζον τήν τότβ 

γενεάν οΰτω μετά πεντήκοντα έτη ή μυθιστορία τοΰ Βικέλα έγένετο χαρα

κτηριστική διά τόν τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι τών συγχρόνων αύτοΰ.

(Έκ τοϋ γερμανικού τοϋ Wilhelm Lang),

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΙ ΑΝΑίΚΑΦΑί

Μετά τά έν τ·55 πρώτη μου εκθέσει' περιγραφέντα εύρήυ,ατα άπό τής 

ένάρξεως τής περιόδου ταύτης, πρώτον σπουδαϊον εύρημα έγένετο περί τά 

μέσα Φεβρουάριου πλησίον τοΰ Πελοπείου. Έκεϊ δηλαδή εις βάθος ήμίσεως 
περίπου μέτρου εύρέθη αρχαϊκή πωγωνοφόρος κεφαλή φυσικού μεγέθους, φέ- 

ρου,σα κράνος καί ούσα άπείκασμα πολεμιστοΰ ή άθλητοΰ, ώσπερ έκ τών 

Υποκειμενικών γνωρισμάτων τοΰ προσώπου άριδήλως καταφαίνεται. Ύπό τε
χνικήν εποψιν δύναται νά παραβληθή πρός τά έν Μονάχω Αΐγινητικά αγάλ
ματα; κα'ι είναι άναμφισβητήτως έργον τής αυτής εποχής, ήτοι τών πρώ

των ετών τής Ε' έκατοντάετηρίδος, διαφέρει όμως τούτων διά τό μαλακόν 

καί εΐίσαρκον αύτής, άποτελοΰν άκοαν άντίθεσιν πρός τά τής Αΐγιναίας Σχο

λής έργα.Άλλ’οχι μόνον ένεκα τών γνωρισμάτων τούτων άλλά καί ώς τοσοΰ- 
τον αρχαϊκόν άπείκασμά προσώπου εΐνε σπουδαία καί μοναδική, τής ύπό τό 

ονομα «Φερεκύδης» γνωστής κεφαλής τοϋ Μουσείου τής Μαδρίτης ούσης πιθα
νώς ούχί αρχαϊκής, έν πάση δέ περιπτώσει μεταγενεστέρας τής προκειμένη^.

Όλίγας δέ ημέρας ύστερώτερον άνευρέθή πρός άνατολάς τής Παλαίστρας, 

ύπό τό άρχαϊον έδαφος, χαλκοΰν αρχαϊκόν άγαλμάτιον (ύψ. 0, 15) παρί- 
στών γυμνόν νεανίαν έχοντα τάς χεΐρας προτεταμένας καί κρούοντα πιθα*

I *Ί8ε  φυλλάδιο» «Παρνασσού» τοϋ μηνός Φεβρουάριου 1880 σελ. 15ί. 
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νως κύμβαλα, καδά έμφαίνεται έκ τής πρός άλλήλας συγκρούσεως τών χει- 

ρών καί έκ τών έν άμφοτέραις ταΐς παλάμαις διατρήτών οπών. Εΐνε δέ 
περίεργον τό άγαλμάτιον τοΰτο διά τό εΰμηκες καί λεπτόν τών μελών τοϋ 
σώματος, διά τό όξύ τών έξεχόντων μελών καί μάλιστα τής ρινός καί τοΰ 

πώγωνος, καί πρό πάντων διά τήν μέχρις ύπερφυσικότητος στροφήν τής’ κε

φαλής πρός δεξιάν ούτως, ώστε ό πώγων έχει κάθετον πρός τόν ώμον διεύ- 

θυνσιν. Τά ώτα δέ κεΐνται ύπεράνω τής φυσικής αυτών θέσεως, όπερ ανα

πολεί ήμΐν τά αΐγυπτιάζοντα έργα καί δεικνύει, δτι οί "Ελληνες δέν έδυνή- 
θησαν νά άποβάλωσι διά μιας τόν έν τοΐς άρχαιοτέροις χρόνονς έπικρατοΰντα 

αΐγυπτιάζοντα τύπον, άλλά κατ’ ολίγον καί βαθμηδόν. Καλλιτεχνικώς δέ 
εξεταζόμενου εΐνε τό ώραιότερον τών μέχρι τοΰδε εύρεθέντων ενταύθα χάλ

κινων άγαλματίων. Καί έτερον δέ άγαλμάτιον (ύψ. 0, 1 δ) εΐνε άξιον 
μνείας, εύρεθέν πρός Δ. τοΰ Πελοπείου κα'ι παριστών γυμνόν στρατιώτην φέ- 

ροντα κνημϊδας, θώρακα καϊ περικεφαλαίαν μετά ύψηλοΰ καί μεγάλου λόφου· 
Περί τά τέλη δέ Μαρτίου άνευρέθή. μακράν τής βορειοδυτικής γωνίας τοϋ 

ναού τοΰ Διός ή κεφαλή τοΰ βρέφους Διονύσου, §ν ό Έρμης φέρει έπί τοϋ 
άριστεροϋ βραχίονος.’ Τό εύρημα τοΰτο εΐνε τών πολυτ ιμοτάτων τών έν τή 

’Άλτει γενομένων, όχι μόνον διότι συμπληροϋται ούτω τό άριστούργημα τών 
σωζομένων έργων τής άρχαίας τέχνης, ό Ερμής τοϋ Πραξιτέλους, άλλά 

διότι εΐνε ή μόνη έκ τών χρόνων τής ακμής τής ελληνικής τέχνης έΐς ημάς 

περιελθοϋσα κεφαλή βρέφους. Προσαρμόζει δ’ ακριβώς τω κατά τά παρελ
θόντα έτη-εύρεθέντι κοομφ, όπερ εΐνε λίαν ευχάριστου, καθότι δυσκόλως θά 

έπίστευέ τις, ότι ή κεφαλή αύτη άνήκει όντως τώ Διονύσω, άτε πολύ ύπο 

λειπομένη τής τοΰ Έρμου ώς πρός τήν ωραιότητα. Καί ού μόνον τούτο, άλλά 

κα'ι ανατομικής τινας δυσαναλογίαςέχει.Οΰτω λ. χ. έν ω ή ασφαλής έπί τοΰ" 

βραχίονος τοΰ Έρμοΰ στάσις, αί παρειαί καί μάλιστα τό κεκυρτωμένον ή'δη 
υπέρ τό δέον υψηλόν μέτωπον δεικνύουσι βρέφος αρκούντως ανεπτυγμένου, οί 

οφθαλμοί, ή ρίς καί τό ταπεινόν καί άμόρφωτον εϊσέτι κρανίον εΐνε γνωρί

σματα άπαλοΰ καί τρυφεροϋ βρέφους. ’Έτι δέ, εϊς τά άκρα τών οφθαλμών 
μεταξύ τούτων καί τών κροτάφων ύπάρχει κοιλότης εκατέρωθεν, ών ή μέν 
δεξιά εΐνε στρογγύλη, ή δέ άριστερά μάλλον επιμήκης. Αί άνωμαλίαι δμως 

αυται δέν πρέπει νά μάς έκπλήττωσιν άναλογιζομένους οτι δυσχερής εΐνε ή 

παράστασις βρέφους έν τγί πλαστική καί βραδέως έπελάβετο τοιούτου θέμα

τος- ή ελληνική, τέχνη. "Αλλως ό ήμέτερος καλλιτέχνης έξειργάσατο τό 
βρέφος άμελώς, άτε πάρεργον ον αύτφ*  τό κύριον θέμα τοϋ Πραξιτέλους ήτ® 

ή παράστασις. τοϋ Έρμοΰ; καί ένταΰθα έστρεψε πάσαν τήν προσοχήν αύτοΰ. 

Έν τούτοις καί περ άδικηθείς ύπό τοΰ ’Αθηναίου Καλλιτέχνου δ μικρός Διό

νυσος, ούχ ήττον θέλγει ημάς διά τής ώραίας του κόμης, άποτελουμένης έκ 
πλοκάμων βαινόντων κυματοειδώς έκ τοΰ μέσου τοΰ κρανίου εις τά πέριξ, 

! Πρβλ. φνλλάδιον Μαρτίου «Παρνασσοϋ» σιλ. 250.
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ένθα συγκρατουνται διά ταινίας, καί διά τής- παιδικής εκείνης άφελέίας καί 

. ζωηρότητος, μεθ’ ής στηρίζων την δεξιάν έπί τοϋ ώμου τοϋ φέραντ.ος αυτόν 

αγγέλου τοΟ Διάς, όρμίρ,. ΐνα άρπάσγι διά τής.άριστεράς άντικείμενόν τί (στα- 

φυλήν δπερ ό 'Ερμης προτείνει αύτφ. Ελατήριου τοσούτφ θελκτικόν είνε 

άριστον προϊόν της υψηλής διαναίας καί θαυμασίας γλυφίδας τοΰ μεγάλου Πρα- 

ξιτέλους τοΰ ζητοϋντος νά θέλγγ τόν θεατήν διά τής χάριτος, τής ώραιότη- 

■ τος,καί έν γένει διά της κατ’έξοχήν παραστάσ-εως της έξωτερικής αλήθειας, 
Έπί τοΰ στηλοβάτου δέ τοϋ ναού τοϋ Διός, ύπό τινα έκτετοπισμένην 

■πλάκα άνευρέθη κεφαλή ‘Ηρακλέους, άνήκόυσα είς την τοΰ Νεμαίο.υ λέον

τας μετόπην τοΰ ναοϋ και φέρουσα έπί της κόμης καί τών οφθαλμών, ί'χνη 
ερυθρού χρωματισμού. Παρίσταται δ’ ό ήρως έν τή μετόπή ταύτγι έχων τόν 

δεξιόν πόδα έπί τοΰ χαμαί κειμένου θηρίου καί στηρίζων τήν κεφαλήν έπί 

τής δεξιάς χειρός, κεκμηκώ; καί σύννους, οίονεί μετά δέους άποβλεπων είς 

Οθς έχει νά έκτελέσγ είσέτι δεινούς άθλους.
Περί τάς άρχάς δέ Απριλίου άνευρέθη ή μετά τόν Έρμήν ωραιότερα κε

φαλή τοΰ ήμετέρου Όλύμπιακαΰ Μουσείου. Εινε δ’ αύτη ή κεφαλή τής 
όκλαζούσης Δαπιθίδας τοΰ δυτικού αετώματος. Τό έντονον καί σαφές περί

γραμμα του προσώπου, αί μεγαλοπρεπείς αύτοΰ μορφαί,. η άγρια ορμή, μεθ’ 

$ς ό κένταυρος αρπάζει την λείαν του άπό τής μακρα.ς καί δασείας κόμης, 

■ <· οί έν τη ούτως άνασπασθείση κόμ,η άποτελούμεναι μεγαλοπρεπείς κυματοει
δείς πλόκαμοι, ή έπί τών γονάτων πτώσις τής παρθένου καί μετά τρόμου 

κλίσις τής κεφαλής πρός τό στήθος, ΐνα αποφυγή την κακοΰργον χεϊρα τοΰ 
άρπαγος, ταϋτα πάντα καταθέλγουσι καί έκπλήττουσι τόν θεατήν, άτε 

βντα προϊόν. δαιμ.ονίας τίνος δυνάμεως τοιαύτης, ο'ίαν περιέκλειε καί έν τοϊς 

νεωτέροις χρόνοις ή μεγάλη ψυχή τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου. Έν τή προκειμενγί 
κεφαλή άναγνωρίζομεν άριστα το έ'ργαν τοΰ πρός αύτόν τον Φειδίαν ταλμη-

1 σαντος νά διαγωνισθή καλλιτέχνου Άλκαμένους, αάνδρός -ηλικίαν τε κατα. 

Φειδίαν καί δέυτερεϊα ένεγκαμένου σοφίας ες ποίησιν αγαλμάτων» ’ ως λέ

γει ό Παυσανίας.
Τό σπουδαιότατου δ’ εύρημα τών τελευταίων ήμερων εινε ή κεφαλή τής 

‘Ιπποδάμειας έκ τοϋ ανατολικού αετώματος, προσαρμόζουσα άκριβώς τφ 
κατά τό πρώτον έτος τών άνασκαφών εύρεθέντι κορμώ. 'Η καλλιστη διατη

ρούμενη κρμ,η άποτελεϊται έκ πλοκάμων βαινόντων έκ τού -μέσου τοΰ κρα
νίου είς τήν περιφέρειαν καί ληγόντων είς έλικας. Τοιαυτην δε εργασίαν και 

διάταξιν έχει καί ό φαλακρός έκεϊνος γέρων τοΰ αύτοΰ αετώματος, οπερ εινε 
λίαν σπουδαίου, καθόσον τινές είχον ίσχυρισθή, οτι ό γέρων ούτος. δεν ανή

κει τφ άετώματι, '
Έκ τής έκθέσεως ταύτης βλέπει ό άναγνώστης οτι τά σπουδαιότατα ευ

ρήματα τών τελευταίων μηνών εινε κεφαλαί. Τοΰτο δε εινε μεγα ευτύχημα 
διά τήν επιστήμην τής· ιστορίας τής τέχνης, διότι δια τής σπουδής καί 

βυμπαραβολής τών κεφαλών τούτων, ιδίως τών άμφοτέρων τών αετωμάτων 

καί τών μετοπών τοϋ ναοϋ, πολλά και σπουδαία μανθάνομεν.

Έν.άρχαία ’Ολυμπίφ, μηνί Μάίφ άρξαμένφ.

Π. ΚΑΒΒΛΔΙΑΣ.

ΟΡΟί ΜΟΥΝΥΧίΑί

Σπουδαιοτατον άγγελμα καί πάλιν έχομεν διά τήν. τοπογραφίαν τοΰ Πει

ραιώς καί ίδίιγ τήν ούτω μέχρι τινός άμφισβητηθεΐσαν θέσιν τής Μουνυ*  

χίας. Πρό δυο άκριβώς ετών Νικόλαός τις Σοφίος ή Νικολής Τσιριγώ.της έσκα- 

πτεν εις θεμελιωσιν οικίας κατά τά Β. Δ. τοΰ λόφου τής Καστέλλας, παρά 
την θεσιν εΜκνδραις τοΰ Βαβουλα», κατά τό βορειότατον άκρον τής όδοΰ 

Κουντουριωτου. Έκεϊ εις βάθος μικρόν 1 καί Vo περίπου μέτρου, εύρε τό. 
αρχαϊον έδαφος καί επ' αύτοΰ τοίχους , δύο γωνίαν άποτελούντας, κατ’ άνα- 

τολας εχουσαν τό άνοιγμα, τών δέ τοίχων τόν μέν άπό Ν. πρός Β. τόν 
δε απο Α,. προς Β. διευθυνομενον. ’Έξωθεν άμφοτέρων τών τοίχων εύ,- 

ρεθησαν λείψανα οδού λιθοστρώτου, . ώς καί άλλοι πολλοί είδον καί ό ιδιό

κτητης μαρτυρεί, κατα δε τό άκρον τής άπό Ν. πρός Β. γραμμής και εγ
γύς τής διασταυρωσεως τών παλαιών οδών έκειτο λίθος Ανεπίγραφος, κατά 

χωράν, ισταμενος. εν επίτηδες εν τφ βραχφ τετμήμένφ κοιλώματι.
Ταΰτα είδε τότε ο καθηγητής κ. Εύάγ, Κοφινιώτης καί τήν επιγρα

φήν αντεγραψεν, αλλ απολεσας αυτήν, ύπεδειξέ μ,ο'ί τόν τόπον, ένθα ζητή- 

σας ευρον αυτήν κειμενην άνωτάτην βαθμϊδα κλίμακας πρός τό υπόγειον, 
τής αυτής οικίας φεοουσης. Ευτυχώς δμως ήτο έστραμ,μ.ένη ούτω προνοητι- 
κώς υπο τού οικοδεσπότου, ώστε η κυρία οψίς τοΰ λίθου κεχωσμένη νά μή 

παθν) τι. Ανατρεψας εζηγαγον λίθον εγχώριον κανονικώς τετμημένου, μή

κος 1,18 εχοντα, πλάτος 0,39 καί πάχος 0,23. Κατά τό έτερον τών ά

κρων, εφ ου η επιγραφή, εινε έπιμ.ελεστατα είργασμ.ένος, ώς ούδείς ίσως 
τών μέχρι τοΰδε τοιαύτων τωαύτην επιγραφήν φερόντών λίθων*  μόνον δέ τό· 

μέρος, οπού ο έβδομος στίχος, δεν φερει τήν τελευταίαν εργασίαν, ώς μετά*  
βασις τρόπον τινά πρός τό εξής κάτω τραχύ, καί άξεστου τής στήλης, καί 

επειδή δεν υπελογιζεν ίσως ό. τεχνίτης δτι θά κατήρχετο-έκεϊ.

Εινε. δ ο λίθος τών συνήθων ορών, φέρων είς επτά στίχους έπιγραφήν 
δηλωτικήν τοΰ σημείου ένθα ίστατο. Τών στίχων τούτων ό. πρώτος εινε δλως 

βεβλαμμενος, ©λίγα μόνον, άλλ’ασφαλώς διά τούς ήσκημένους πως όδη- 

γοΰντα είς άναπληρωσιν ίχνη φέρων. Φαίνεται δηλ. μετά τό έλλεϊΛον πρώ

τον γραμμα, το κάτω ήμισυ τοϋ X, μετά τούτο, μικρά τις κάθετος κεραία 

καί αρχή πλαγιας προς ταύτην, τό κάτω βεβαίως ήμισυ. άρχάϊκοΰ Ρ, μεθ’ & 

μικρόν μέρος ετερου στοιχείου, τοΰ (βεβαίως, έπειτα άλλου γράμματος κε- 
καί έν τελεί θέσις δι’ εν ακόμη γράμμα καταστραφέν μετά τής άπο<-

Μ
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κοπείσης γωνίας τοΰ λίθου. Τοΰ δευτέρου στίχου έλλείπει το -πρώτον γράμ- 
μα, ί'χνη όμως βαθεως κεχαραγμένου αρχαϊκού £ κατάλοιπον1 ολίγον δέ βε· 

βλαμμένον τά άνω εΐνε καί τό τελικόν τοΰ αύτοΰ στίχου Τοΰ πρώτου 

γράμματος τοϋ τρίτου στίχου, τοΰ Η δηλ. ώς δασέος πνεύματος ελλείπει 

τό πρός αριστερών ήμισυ, τό δέ πρώτον τοΰ τετάρτου ούτως είνε άποκεκομ- 

μένον, ώστε δέν άφίνει άμφιβολίκν τής ύπάρξεως. Παρατίθημι πιστόν άπει- 

χόνισμα τοΰ όρου

ΤΙ δέ δλον μετά τής συμπληρωσεως καί τής ερμηνείας εχει 
WxW't’·) W”
ΓΛΪ.τ.ς
[Η] ο δ ο τ ε ήτοι: όδοΰ τή
[ι] δ ε Η ε Μ δε ή Μ
ον 1X ζ Κ ουνιχία1 f *ς ε σ τ ι ν e ς εστι νε
μησίς μησις.

ώς επεταί
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Αυτή μετά τής πρό ετών εύρεθείσης έν τή οίκίςι Σαχτούρη κατά τά Ύδραί- 

’ίκα, εΐνε αί μόναι μάλλον λόγου άξιαι, ώς ού μόνον γνωστόταται την προέ- 

λευσιν, άλλά καί ώς άκριβώς γνωστήν την θέσιν, ήν ώριζον, έχουσαι.
. Έπ'ι τνίς σήμερον έκδιδομένης άξιοσημείωτος η επιμέλεια τνίς εργασίας 

τοΰ μέρους τοΰ λίθου, έφ’ ου ή επιγραφή, άλλά καί η προσοχή και μετά με

γίστης κανονικότητος άκρίβεια τής άποτυπώσεως τών γραμμάτων. Τό δέ 

μάλλον άξιοσημείωτον, τό δυσκολίαν τινά δυνάμενον νά παράσχη ώς πρός 

την γραφήν, καί οπερ δίς καί τρις ήνάγκασέ με νά έπισκεφθώ τόν λίθον, ε
πειδή πάντοτε έφοβούμην έσφαλμένην εκδοχήν κατά τήν πρώτην άντίληψιν, 

εΐνε τό έν τώ εβδόμω στίχω Η ώς καθαρός φθόγγος η, έν ω προηγουμένως ώς 

δασύ εμφανίζεται πνεύμα άντί δ’ αύτοΰ κεϊται τό Ε κατά τήν πρό Εύκλέί- 
δου γραφήν.

Καί ούτως εύρομεν άσφαλές ό'ριον τής Μουνυχίας κατά τό Β. Δ. πέρας 
αύτής. Γενομένων δ’ή'δη τών δεουσών παραστάσεων άναμένομεν τήν μετα

κόμιση, του ορού είς τό Μουσεϊον τοΰ Πειραιώς.

Ένϊίειραιεΐ τή 18 Μα'ίου 1880.

ΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΒΣ
καθηγητής τοθ ϊν Πεφαιεΐ Γυμνασίου.

©ΕΑΤΡΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΐ

Αί έν τφ κατά τήν χερσόνησον Πειραιώς άνευρεθέντι άρχαίφ θεάτρφ, τφ 

ύποδεικνυμένφ μέν ύπό τινων περιηγητών ύπό πολλών δέ και άντ’ άλλου 

κτιρίου έκλαμβανομένφ και έν πολλή μέχρις εσχάτων διχογνωμί^ τούς πολ
λούς 'κρατοΰντι, δρχστηρίως προβάσαι γενναΐον άνέδειξαν μέρος αύτοΰ. Μετά 

τήν άνεύρεσιν δηλ. τής σωζομένης γραμμής τών δύο τόξων, ήν ήδη προανήγ

γειλα, ή ερευνά έτράπη διά καταλλήλου τάφρου πρός τό μέρος οπού έφαίνε

το ή θέσις τής ορχήστρας καί πληρέστατα ικανοποίησε τάς προσδοκίας πάν
των. Διότι μετά διακοπήν τινα τής συνεχείας τών λίθων τών τόξων, έν -ή 

δ μαλακός κατακλινής βράχος παρουσιάσθη έσκαμμένος κλιμακηδόν, εύρέθη 

είς τό άκρον τής κλιμακοειδούς σκαφής κατά χώραν κείμενος λίθος τετράγω
νος καλώς είργασμένος, δστις ώς ή μετά ταΰτα έ'ρευνα άπέδειξεν, ήν ή άρ- 

χή ρκιαός τών μεταξύ τών κλιμάκων κερκίδων.

Εύθύς μετά ταύτην παρουσιάσθη, κατά τήν αύτήν πάντοτε διευθυνσιν βα- 
θμΐς πλάτους 1,42, ή προτελευταία τοΰ κοίλου καί μετά ταύτην πλατυ

τέρα αύτής ή τελευταία, πλάτους 1,89 φερόμεναι τοξοειδώς1 πρό τής τε- 

, λευταίας δέ ταύτης άνευρέθη άνοιγμα τοξοειδές 1,83 μήκους, 0,7 4 πλά

τους καί 1,00 βάθους άνήκον είς τό άναφανέν μέρος τοΰ περί τήν ορχήστραν 
υδραγωγείου. Τά σημεϊά ταΰτα ώδήγησαν είς-περαιτέρω πρός Β. άναζήτη-
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■ρός Α. στροφήν, άνευρέθησαν καί τώ

υπέρ τούς δύο αναβαθμούς μέρη, οπού παρουσία-*

σιν τής συνεχείας αυτών, ή’τις τώ δντι άνευρέθη τραπείσης τής σκαφής κατ’ 

εκείνο τό μέρος. Παρηκολούθησαν δηλ» αί δύο τελευταϊαι τοξοειδείς γραμμαί 

και εΰρέθη τό τέρμα αυτών κατά τήν 
λοιπά μέχρι τοΰ τέρματος τούτου ανοίγματα τοΰ ύδραγωγείου καί έ'πειτά 

προέβη ή σκαφή πρός τά ύ· 
οθησαν καί άλλαι άρχάΐ κλιμάκων οία ή άνω μ-νημονευθεϊσα, καί αί διά μέ·*  

σου έπί τοϋ βράχου κεκομμέναι κερκίδες λίαν έφθαρμέναι ώστε νά μή φαι
ά εδώλια ήσαν έπί τοΰ βράχου έσχηματισμένα ή πρόσθετα (μάλ*  νηται έάν τά εδώλια ήσαν έπί τοϋ βράχου έσχηματισμένα ή πρόσθετα (μάλ*  

λον δέ δεκτόν τό δεύτερον τοΰτο <ός κα'ι άλλα σημεία περικαλύψεως τοΰ Θεά-
τρου δεικνύουσιν). Έφάνησαν λοιπόν πλέον μέχρι της σήμερον κερκίδες επτά 

μήκους 2,70 κατά τό κάτω στενώτερον πέρας, οκτώ δέ μεταξύ τούτων ά- 

έξ ών μόνον αί τέσσαρες διατηροΰσι την αρχήν ήτοι λί- νοίγματα κλιμάκων,
θον μήκους 1,05, ύψους 0, 23 κα'ι πλάτους 0, 93. Πέραν τοϋ κατωτάτου 

Αναβαθμού έφάνη τό πλεϊστον τοΰ υδραγωγείου μετά 10 ανοιγμάτων όμοιων
καθ’ολα τφ άνω σημειωθέντι, χωριζομένων άπ άλλήλων διά λίθου 0, 69 

πάχους.
Καί ταϋτα μέν μέχρι του υδραγωγείου’ άπό δέ τούτου έκαθαρίσθη τό 

πλεϊστον τής ορχήστρας έπί τοΰ βράχου έσχηματισμένης άλλά λίαν ανωμά

λου την επιφάνειαν, πέραν δέ ταύτης μετά τό τέρμα τοΰ'κοίλου Αριστερά1ου -τ'ϊιυ επιφάνειαν, πέραν δέ ταύτης μετά τ
τό άνοιγμα της Αριστερά; παρόδου πλάτους 4, 40 τερματιζόμενου εϊς τόν

ματιζι

Αχαφανέντα τοίχον της σκηνής ή μάλλον διάγραμμα τοϋ τοίχου τής σκηνής, 

τό έκ μαρμάρου δηλ. ύμηττίου κατώτερον μέρος τοΰ τοίχου τούτου, δστις φε- 

ρόμενος άπό Β. πρός Ν. Αντικρύ που τοϋ άκρου τοϋ κοίλου καμπτόμενος εις 
γωνίαν διευθύνεται εις μήκος 2,79 πρός άνατολάς, έκεϊ δέ καί πάλιν σχη- 

μ.ατίζων ορθήν γωνίαν Αναλαμβάνει την προτέραν διεύθυνσιν, ΐνα φθάσ·ρ είς 

τό'ετερον πέρας τοΰ κοίλου, οπερ δέν Απεκαλύφθη, άλλά φαίνεται που τετμη

μένου έν τφ βράχφ, τής τομής ταύτης έπί τής αυτής γραμμής κείμενης τω 
εύρεθέντι άριστερφ τοΰ κοίλου πέρατι. TJ μαρμαρίνη αυτή βάσις φέρει ίχνη 
γομφώσεων, όπάς δηλ. τετραγώνους καί γραμμάς Απ’ αύτών, κατά σύμμε

τρα διαστήματα, πρός δέ τούτοις παρουσιάζει άπό σημείου εις σημείου άκα- 

ς αυτής γραμμής κείμενης τφ

X ■

τέργαστον καί τρκχυτέραν τήν επιφάνειαν, ταϋτα, παντα δηλωτικά τής επί
τοϋ σημείου τούτου άνυψώσεως τοϋ τοίχου τοϋ προσκήνιου, εχει δε πάχος.

0,35.
“Όπισθεν τοϋ τοίχου^τοϋ προσκηνίου άφίνοντος διάστημά μέτρων δύο καί 

έΐ'κοσιν εκατοστών και παραλλήλως πρός τοΰτο λίθοι εγχώριοι Αποτελούσε 
τόν τελευταίου τής σκηνής τοίχον έπερειδόμενου έπί τοϋ όπισθεν κατ’ εύ·

θεϊαν τεμνομένου βράχου μέχρι τοϋ οποίου Αποτελεϊται διάστημα ενός.με-

τρου καί 72 εκατοστών. Τό δέ τελευταίον ό'πισθεν τής σκηνή; τοΰ θεάτρου 

δρίζεται κατά τό μέρος τοΰτο ύπό τοΰ τετμημένου πατώ γωνίαν βράχου, 

ο στις αναφαίνεται είς ικανήν από τοΰ τελευταίου τοίχου άπόστασιν καί άν- 

τιστοιχεΐ πρός τό ετερον άκρου τό μή άποκαλυφθέν έτι πρός λίθον ακριβώς 
έπί τής αυτής γραμμής κατά χώραν κείμενον.

Ή Ανώμαλος τής ορχήστρας έπιφάνεια, αύ'λαξ ανώμαλος περί αυτήν καί 

μεταξύ ταύτης και τοΰ ύδραγωγείου, τά μεγάλα ανοίγματα τοΰ υδραγωγείου 

ού.μόνον άνευ καλύμματος άλλά καί άνευ ίχνους χείλους ή έξοχής εϊς ύπο- 
στήριξιν πώματος, ή Ανώμαλος θέσις τών λίθων έν τοΐς δύο έστρωμένοις Α- 

ναβαθμοϊς, ή προεξοχή μάλιστα τών λίθων τοϋ τελευταίου, έτι δέ καί αί 

ποοεξέχουσαι καί ύψηλότεραι ούσαι τής επιφάνειας τών κέρκίδων Αρχαΐ τών 

κλιμάκων πείθουσί πως οτι, πάντα τά μέρη ταϋτα έφερον καί έτερα επι
καλύμματα άποκρύπτοντα τάς Ανωμαλίας ταύτας. Τήν ιδέαν ταύτην ενι
σχύει περισσότερον λίθος έροιμ,μένος έν τφ διακένω τής παρόδου, 8ν καθαρί- 

σας τών καλυπτόντων χωμάτων, ένεκα ύπονοιών, άς παρείχε μοι τό δλόν 
αύτοΰ, εύρον φέοοντα τό όχημα δμοιόν πως τω τών έδωλίων τοΰ Διονυσια

κού θεάτρου*  έ'χει δέ τό ολον μέν πλάτος !, 24 έκ δέ τών τριών υποδιαιρέ
σεων εις άς εινε διακεχωρισμένος, δύο δηλ. έξεχουσών επιφανειών καί τοΰ 

μεταξύ ταπεινοτέρου διαστήματος, ή μέν έ'χει πλάτος 0, 36 ή έτέρα 0, 27 

καί τό έν μέσω διάστημα 0, 60, φαίνεται δέ άρμόζον τό τεμάχων τοΰτο 

ως πρός τό πλάτος είς τόν δεύτερον Αναβαθμόν. Πώς όμως καί τοΰτο ήτο 
διατεθειμένου, διότι δέν εινε, δυνατόν μόνον ύπό τό σχήμα τοΰτο νά άποτε- 

λέσν) έδώλιον, άναμένομεν νά δέίξωσιν αί περαιτέρω έρευναι, εϊς άς χωρεΐ ή 

αρχαιολογική Εταιρία μετά δραστηριότητος, καί τάς οποίας μετά μεγίστου 
ενδιαφέροντος παρακολουθοΰσι πάντες οί φίλοι τής Αρχαιότητος.

Έν Πεφαιεϊ τη 25 Μαίου 1880.
ΪΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΠΣ

καδηγητης τοδ ?ν ΠειραιεΓ γύμνασών. ....

' ΜΥΚΗΝΑΙΟΝ ΞΙΦΙΔΙΟΝ

Μεταξύ τών μυκηναίων ξιφών καί άλλων οπλών ύπάρχει καί τι ξιφίδιον, 
?χον σπιθαμής μέγεθος. Τό ξιφίδιον τοΰτο πεοιεκαλύπτετο ύπό παχύτατου 

στρώματος όξειδώσεως καί μόνον είς τήν μετά τής λαβής συναρμ.ογήν του έ- 

φαίνοντο καθαρώς πέντε χρυσοί ήλοι. Τό λοιπόν παρίστα άμορφου ό'γκον, είς 
έν άκρου τοΰ οποίου μόλις διεκρίνοντο άμυδρά ί'χνη έμπαίστου ή χρυσοκόλ

λητου γραφής. Ούδείς ό'μως προέβλεπεν οτι έν τή λεπίδι τοΰ αύτοΰ υπήρχε 
λαμπρά καί σώα λεοντομάχίας παράστασις κατέχουσα άπασαν τήν: λεπίδα 

του περί ου ό λόγος εγχειριδίου. Ό κ. Α. Κουμανούδης ύποπτεύσα; τό εύρη
μα, ήρχισεν, ώς γράφει ή ΖΖαΛχχεί'εογα, μετά πολλής προσοχής καί πλειο- 
τέρκς επιμονής νά καθαρίζν) τήν λεπίδα, καί διά μυρίων μέσων κατώρθφσε 

νάάποδείξγι τέλος καθαρώτερον τό μικρόν εκείνο άριστούργημα τής τέχνης τών 

Απωτάτων έκείνων "χρόνων. Ιδού δέ τί παριότφ ή μικρογραφία αύτη. Έπί'
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έμβαδοϋ βαθέος φαιοΰ χρώματος παρίστανται τά ζώα έπί χρυσοϋ. Είναι Si 
τχΰτχ τέσσαρες άνδρες παλαίοντες κατά τριών λεόντων, ών οί δυο Απεχώ- 
ρησαν ήδη της πάλης.

Οί τέσσαρες ούτοι άνδρες φέροντες μεγάλους θυρεούς καί μικράς λόγχας 

επιτίθενται κατά τοϋ ενός τών λεόντων, ό'στις έφορμ£ κατ’ αύτών. Καί είς 
μέν τών Ανδρών πίπτει έν τή πάλη ταύτη εκτάδην κατά γης, έτερος έμπή- 

γει την λόγχην του εις τό σώμα τοϋ λέοντος, οί δέ λοιποί δυο ετοιμάζονται 

νά έμπήξωσι τάς ίδικάς των είς τό σώμα τοΰ θηρίου. Τά γυμνά σώματα τών 

άνδρών είσίν έκ χρυσοϋ, αί δέ βραχεΐαι πεοισκελίδές των είσί κατεσκευασμέ- 

ναι έξ αργύρου. Τό έ'μπαιστον τοΰτο είναι μετά πολλής Ακρίβειας καί ύπο- 
μΟνής είργασμένον, τό δέ διάγραμμα τής όλης συνθέσεως έ'χει αρχαϊκόν τόν 
ρυθμόν' π.άσαι δέ αί κινήσεις είσί λίαν ζωηραί καί άνετοι. Είς τό έτερον μέ

ρος τής λεπίδος παρίσταται άτεχνότεοόν λέων συλλαμβάνων έλαφον. ’Εκ 

τίίς θέας τοϋ ξιφιδίου τούτου πείθεται πας τις περί της Αξίας ήν άπέδιδον 

οί αρχαίοι είς τά όπλα των, καί περί τής πολυτελείας μεθ’ ής έκόσμουν 

αυτά.

ΑΝΑίΚΑΦΑΙ ΤΗί ΦΑΡΝΕΪΙΝΗί

Ό διευθυντής της έν 'Ρώμη Γαλλικής αρχαιολογικής Σχολές κ. Geffrey 
εξακολουθεί άνακοινών τη Άκαδημεία τών έπιγραφών καί τών Γραμμά

των δ,τι νέον προάγουσιν είς φως αί άπό πολλοΰ κατά την Φαρνεσίνην ένερ- 

γούμεναι σκαφαί, περί ών καί έν τώ Παξ>νασσ& έ'χει κατ’ έπανάληψιν γείνει 
ό προσήκων λόγος. Έκ τών Ανακοινώσεων τοΰ κ. Geffrey άναγράφομεν έν 
ταΰθα τά εξής. Έγένετο τελεία η άποκάλυψις κκλλίστου τάφου υπογείου 
έχοντος μέκος μέν 4 μέτρων καί 7 5 ΰφεκατομέτρων, πλάτος δέ 4 μέτρων 

καί 12 ύφεκατομέτρων καί ύψος 3 μέτρων. Ό τάφος ουτος,ό υπόγειος πε
ριέχει σηκούς εί'τε κοιλώματα έντοίχια, έν οίς εΰρέθησαν τρεις κάλπςα κατά 
τρόπον άξιόλογαν έξειργασμέναι, έπί δέ της μιας τών καλπών τούτων άνε- 
γνώσθη ή έπιγραφη Ossa A. Crispini Caepionis. Τοΰ ύπογείου τό δάπεδον 

άποτελεϊται έκ μωσαΐκοΰ λευκοΰ χρώματος άνευ γραφές τίνος, πλην τίνος 
κύκλου έν τφ μέσφ. Εύρέθησαν δ’ έν τώ τάφφ ούκ ολίγα Αγάλματα καί τις 

καλή προτομή νεαρας γυναικός. Πλην δέ τούτων άνευρέθησαν καί κάλπαι έν 
τοΐς σηκοΐς έσφραγισμέναι καί άθικτοι καί έπιμελώς γεγλυμμέναι,περιείχαν δέ 

οστά καί κόνιν,έν μιή δ’έξ αύτών ύπήρχον καί τρία δακτυλίδια. Άλλά καί 

έπί τών τοίχων Ανεφάνησαν έπιγραφαί έκ τών λεγομένων graffiti, τας όποιας 
προσεπάθησαν νά άποσπάσωσιν έκεϊθεν καί έπιγραφαί δέ τοΰ κοινοΰ τρόπου 

έφάνησαν, έξ ών δύο ανεγνώσθησαν καθαρώς λέγουσαι Caepion ·&χϊ Sulpiciug 
Platorinus. Ή ταφή φαίνεται άνερχομένη είς τόν α' αιώνα της αυτοκρατο
ρίας, έν μάλιστα τών εΰρεθέντων Αγαλμάτων φέρει ί'χνη χρυσώσέως έπί τής- 

κόμης καί υπενθυμίζει τά χαρακτηριστικά τοΰ αύτοκράτορος Τιβερίου. Καί 

μακράς τίνος επιγραφές τήν αρχήν έκαθάρισαν άπό τών χωμάτων έλπίζεταί 
δέ ταχέως καί όλος ό χώρος, δν κατέχει ή έπιγραφη νά καθαρθή, δεν ύπάρ· 

χει δ’Αμφιβολία ό'τι ουτω θά χυθή πολύ φώς έπί τοΰ όλου ευρήματος,

Πάντα τά έν τή ύπογείφ ταύτη ταφή εύρεθέντα Αντικείμενα θά κατά- 

τεθώσιν έν τώ λεγομένφ Τιβερίνφ Μουσείφ, λέγεται μάλιστα ό'τι θά γείνή 

Απόπειρα νά άναστηθη έν τώ Μουσείφ έκείνφ όλος ό τάφος, έν ή εύρίσκετο 

υπό την γήν καταστάσει. 2. Κ. 2.

Ε I Δ Η ί Ε I ί

Αί τοΰ Γερμανού άρχιτέκτονος Βόν έ'οευναι έν τοΐς Προπυλαίοις έξα- 

κολουθοϋσι μετ’ έπιτυχίας. Πλην άλλων πορισμάτων είς την Αρχιτεκτονικήν 
ιδίως Αφορώντων, κατ’ αυτάς ευρε πάλιν, έσωθεν τής κάτω πύλης του BeuM 
έν έντετόιχισμένον βάθρον έχον γλυφήν αξιόλογον άρματηδρομίας. Βλέπομεν 

τέθριππον άρμα καί έπ’ αύτοΰ ηνίοχον νεανικόν έν χιτώνι ποδήρει, όπίσω 
δέ αύτοΰ έν στάσει λίαν κεκινημένη γυμνόν τινα πολεμιστήν, μέ ασπίδα δι 

μως καί κράνος έπί τής κεφαλής, ΐ'σως τόν καλούμενου παρ’ Άθηναίοις άπο- 
βάτην. ’Άξιον παρατηρήσεως είναι, ό'τι αί ήνίαι τών ίππων ουδόλως φαί-’ 
νονται διά γλυφής δεδηλωμένα1, μεταξύ τών προτεταμένων χειρών τοΰ ήνιό’ 

χου καί τών κεφαλών τών ίππων" ρητεον άρα, ό'τι Θά ήσάν ποτέ έζωγρα- 
φημέναι, τό δέ χρώμα έξέλιπε τώ χρόνφ. ’Άλλο βάθρον έντετοιχισμένον αυ

τόθι έφάνη έ'χον τήν έξης επιγραφήν τών χρόνων τοΰ δ', πρό Χρ. αίώνος’

ΙΠΠΑΡΧΗ ΜΑΝΤΙΘΕΟ ΘΟΡΙΚΙΟ ΘΥΓΑΤΗΡ 
ΥΠΕΡ ΤΕ ΤΟ ΥΟ ΚΑΙ ΕΑΥΤΗί ΑΝΕΘΗΚΕΝ·

Τρίτον άλλο μάρμαρον, δν γείσου τίνος ή βάθρου άπότμημα, αυτόθι που 
άνασκαφέν, έ'χει γλυφήν ό'φεως έλισσομένου περί δένδρον ελαίας έγκάρπου. 

θά είναι, φαίνεται, ό τής Άθηνάς οίκουρός δφις ό έν τώ Έοεχθείφ, μετά τής 
ίερας μομίας.

— Κατά τήν συνεδρίασιν τής 9 ’Απριλίου ό περιφανής φιλολόγος' κ. Έξέρ 

παρουσίασεν έν τή γαλλική Άκαδημίγ. τών Έπιγραφών καί τών Γραμμάτων 

τήν τελευταίαν ύπό τοΰ κ. Ευθ. Καστόρχη δημοσιευθεϊσαν ιστορικήν έ'κθέσιν 

τών έ'ργων τής ήμετέρας αρχαιολογικής εταιρίας, έπαινεϊ δέ τόν ζήλον τών 
κυρίων αύτής διευθυντών ήτοι τοϋ γραμματέως κ. Σ. Κουμανούδη καί τοϋ 

συμβούλου κ. Ε. Καστόρχη, οίτινες καί διά τής έκδόσεως τοΰ Αθηναίου 
τοσοΰτον βοηθοΰσι τήν αρχαιολογίαν, προστίθησι δ’ό'τι συμβάλλει πολύ καί 
τό έν Άθήναις δαπάνη τής γαλλικής Κυβερνήσεως έκδιδόμενον περιοδικόν 

τής γαλλικής σχολής. Έν δέ τή Revue Archeologique τοΰ Φεβρουάριου ό κ. 

Γεώργιος Περρό αναλύει διά μακρών τό έ'ργον τοΰ ». Καστόρχη καί άφθόνόυς 

Απονέμει αύτώ τούς έπαίνους, λαμβάνων,δ’ έκ τών έ'ργων, τής αρχαιολογικής, 
ΤΟΜΟΧ Λ', 5.- MAIOS 1880 28 
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εταιρίας άφορμήν κατακρίνει τό περιοριστικόν τοΰ ελληνικού νόμου περί τδν 
Αρχαιοτήτων.

— Τό περί τόν Σκιλλοϋντα άνακαλυφθέν πρό τινων μηνών άρχαϊον οικο
δόμημα, δπερ έπισκεφθείς εντολή τής αρχαιολογικής εταιρίας ό έ'φορος τών αρ
χαιοτήτων κ. Π. Καββαδίας άπεφήνατο κρηπίδωμά άρχαίου ναοϋ,έπεσκέψατο 
έσχάτως καί ό καθηγητής κ. Κούρτιος, κατά την έν Όλυμπίςι διαμονήν του καί 
τήν αύτήν έξήνεγκεν άδιστάκτως γνώμην.Εύρέθη δέ έκεϊ καί τεμάχιον κίονος 
δωρικοΰ έχοντος τάς αύτάς διαστάσεις άς καί οί τοΰ έν Όλυμπίςρ 'Ηραίου. 
Εύχές εργον είναι νά άνασκαφή τό οικοδόμημα τοΰτο, ό'χι μόνον ένεκα τές 
καλλιτεχνικές αύτοΰ σπουδαιότητος άλλά καί πρός εξακρίβωσή τές οπό 
τείχους περιβαλλόμενης πόλεως, άγνωστου ού'σης άπασι τοϊς την Πελοπόννη
σον έπισκεψαμένοις άρχαιολόγαις. Δυστυχώς μέγα μέρος τοϋ τείχους τούτου 
κατεστράφη ύπό τών περιοικούντων χωρικών, οΐτινες έξήγον έξ αύτοΰ τό 

άναγκαιοΰν αύτοϊς υλικόν πρός κατασκευήν τών οικιών των.
— Ή εξής βυζ αντινη έπιγραφή άνεκαλύφθη έσχάτως έν Όλυμπίιρ έν τινι 

τών τήν ’Άλτιν έπικαλυπτόντων μεταγενεστέρων τάφων, τών εις τά δήθεν 

σλαβικά οικήματα άνηκόντων.
.... στιν άνθρωπος δέ ζήσε ται·

Πλήν ταύτης ό σχολάρχης κ. Άθ. Πετρίδης δημοσιεύει έν τί) Πα.Ιιγγιπ·· 
ciq. καί τάς εξής δύο

Α'.
■f Κυριάκος 

ό εύλαβεστατος 
Αναγνώστης 
Κ αί έμφυτευτής 
τές κτήσεως 
ύπέρ σωτηρίας 
έαυτοΰ εύξάμενος 
έκαλιέργησε *
τήν στρώσιν

Β'.
f Κε lb’ Χε βοήθι τώ

Δούλω σου Άνδρέα
\ τώ αναγνώστη +

•f καί μαρμαραρίω ·{·
Άλλ’ αί έπιγραφαί αυται έ'πρεπε νά δημοσιευθώσιν έν πανομοιοτύπφ ίνα 

καταστγί φανερός ό χρόνος τές έπί τοΰ λίθου χαράξεως αύτών ή τούλάχι- 
στον νά δηλωθ-ρ άν ήναι γεγραμμέναι διά μικρών ή κεφαλαίων γραμμάτων. 

·*Όταν  δέ ποτέ γίνη άκριβής τών επιγραφών τούτων δημοσίευσις σκοποϋμεν 

νά έπανέλθωμεν είς αύτάς. ·

— Έν Πάρφ ένεργουμένων έκχωματώσεων ύπδ τές έκεϊ εταιρίας τές έξο- 
ρύξεως τών μαρμάρων πρός κατασκευήν σιδηροδρόμου άπό τών λατομείων 
τοΰ άγιου Μηνά μέχρι τοΰ λιμένος τές Παροικίας άνευρέθη έν άγρώ πλησίον 

της μονές Έκατονταπυλιανής άρχαϊον νεκροταφεϊον καί πολλοί αρχαίοι μαρ
μάρινοι σαρκοφάγοι μετ’ Αναγλύφων καί έπιγραφών καί καλυμμάτων πολυ- 
τελώς γεγλυμμένων- έν πολλοΐς τών σαρκοφάγων τούτων εύρέθησαν σκελε
τοί, Αγγεία καί ποικίλα κοσμήματα. Άνευρέθησαν δέ πλήν τών σαρκοφάγων 
καί βάθρα μετά τροχίλων καί κυματίων. Έν πολλοΐς τών σαρκοφάγων ύ- 
πάρχουσιν έπιγραφαί,είναι δμως καί τινές άνευ τοιούτων. Δυστυχώς έπί τοΰ 
παρόντος αί άνασκαφαί δέν δύνανται νά προχωρήσωσι διότι μετά τοΰ Αρχαίου 
νεκροταφείου συνέχεται καί τό σημερινόν καί δέον νά ληφθέ πρόνοια περί 
μετακομιδές τούτου είς άλλο μέρος.

— Έν Σκοπέλφ έπισκευαζομένης όδοΰ τίνος τές πόλεως έν τ·^ συνοίκιζε 
Φραγκομαχαλά εύρέθη σαρκοφάγος περιέχων 1 5· κρανία καί όάλινα αγγεία 
τεθραυσμένα. Μεταξύ τών τεθραυσμένων αγγείων ύπέρχε καί ύάλινον κηροπή- 
γιον δπερ ό δήμαρχος Σκοπέλου Απέστειλεν είς τό έν τω Βαρβακείφ μουσεϊον 

τές αρχαιολογικές εταιρίας,
— Έπανελήφθησαν έν Δήλφ αί ύπό τές Γαλλικές σχολές διενεργούμεναι 

άνασκαφαί αί διακοπεϊσαι κατά τό παρελθόν έ'τος. Τάς άνασκαφάς διευθύ

νει ό αρχαίος μαθητής τές ένταΰθα Γαλλικές σχολές κ. Θωμάς Όμόλ νϋν 
καθηγητής έν Νανσύ άποσταλείς εϊδικώς ύπό τές Γαλλικές κυβερνήσεως. Τόν 
κ. Όμόλ ακολουθεί δ άρχιτέκτων κ. N6not.

-----Αίγινήται σπογγαλιεΐς άνεδρον πρό τίνος καί άνέσυρον έκ τοΰ βυθοΰ 
τής θαλάσσης παρά τήν νήσον Δήλον χαλκοΰν πόδα ίππου φυσικόν έχοντας 
μέγεθος, κυρίως δ’ είπεϊν τήν οπλήν τοΰ ίππου μετά τοΰ ήμίσεως τές κνή
μης. Έρευνήσαντες δέ κατόπιν άνεΰρον καί μέρος τοΰ μηροΰ τοΰ ΐππου. 
Τά τεμάχια ταΰτα προέτειναν πρδς πώλησιν τή άρχαιολογική έταιρίι»:, προέ- 
τειναν δέ συγχρόνως καί τήν άνέλκυσιν έκ τοΰ βυθοϋ τής θαλάσσης δλοκλή- 
ρου τοΰ ίππου.

— Εις ’Ολυμπίαν άφίκετο κατ’ αύτάς ή ύπδ τής αύστριακές κυβερνήσεως 
άποσταλεϊσα αρχαιολογική επιτροπή ύπό τήν οδηγίαν τοΰ καθηγητοΰ Βενν- 
δόρφ 8ν συνοδεύουσιν οί καθηγηταί Πετερσεν, Γοϋρλιτ καί Νίμανν καί τινες 
νέοι φοιτηταί καί διδάκτορες.

— Όμοίως είς ’Ολυμπίαν άπήλθεν ό διευθυντής τές Γαλλικές σχολής κ, 
H. Φουκάρ μετά δύο έκ τών μαθητών τές σχολές.

— Ό άλλοτε ένταΰθα έταϊρος τές Γερμανικές σχολές κ.Γουσταϋος Καΐρτε 
βοηθός τοΰ άρχαιολογικοϋ τμήματος τοϋ βασιλικού μουσείου τοΰ Βερολίνου 
μετέβη είς Γοτίγγην ώξ ύφηγητής τής Αρχαιολογίας, ό δέ έταϊρος όμοίως 

τής αύτής σχολές κ. Φουρτβαϊγγλερ προσελήφθη ώς ύποδιευθυντής τοϋ τμή 

ματος τής γλυπτικής του μουσείου τοϋ Βερολίνου.

%
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—·= Κατά -τάς τελευταίας άνασκαφ,άς τάς ένεργουμένας έν Πομπηί^ έν τφ 

τμήματι IX άνευρέθη μεγάλη οικία λίχν πολυτελή; μεθ’ ωραιότατων εικά- 

νφν ένέχουσα καί λο,υτράν . απερ σπανίως άπαντ^ται. ’Εν τη o<m.% ταύτη ά·» 
νευρέθη όρειχάλκινος Φαΰνος έξοχου εργασίας χρησίμευαν ώς κόσμημα βρύ, - 

σεως. Είναι αρθιος προσκλίνων όπισθεν καί ήδη μεθύω,ν, τό μέν βάρος τοϋ σώ
ματος φέρων έπί της δεξιάς κνήμης ολίγον κεκαμμένης, ένφ ή άριστερά’φ.έ- 

^ται εμπρός. Τά ύδωρ. έξεφευγεν εξ οπής τοΰ άσκοΰ, 8ν κρατεί ύπατόν αρι

στερόν βραχίονα και αστις συνεκοινώνει διά σωλήνος’ ή δεξιά χειρ εκτετα

μένη έδέχετο' ΐ'σως τό υγρόν τοΰτο οπερ ό. Φαΰνος παρατηρεί μετά χαροποΰ, 

βλέμματος τρέχον. Τό άγαλμα τοΰτο είναι σχεδόν ίσαμέγεθες πρός τά.ν διάση- 
μον όρχούμεναν Φαΰνον τόν άπο.κείμεναν έν τφ έν Νεαπόλει. έθνικφ μουσείφ,. 

Είναι θαυμαστός τήν κίνησιν καί τήν εύ.λυγισίαν’ ή ζωή κυκλοφορεί εις τά 
ροδινά και αρμονικά μέλ.η του, οί ίδόντες δ’ αυτόν δέν διστάζαυσι νά εί'πω,- 
σιν ό'τι επίζηλον, θά λάβη θέσιν. ισότιμον προ.; τήν τοΰ όρχουμένου Φαύνου*  

τοΰ Ναρκίσσου καί τοΰ Σιληνοΰ, μεταξύ, των αριστουργημάτων τής άργαί$4 
τέχνης των συνηγμένων έν τφ Μουσείφ της Νεαπόλεως.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

. Τόν λήξαντα μήνα τρεϊς συνεκροτήθησαν. τακτικαί συνεδρίαι έκηρύχθη 

δέ ή ληξις τών εργασιών της παρούσης περιόδου τοΰ Συλλόγου τη 1 9 Μαίου,..

Ό κ. Ν. Καζάζης εισηγητής της έπί τών βιβλιοθηκών τοΰ λαού έπι- 

τροπής ύπέβαλε τφ Συλλόγφ τάς βάσεις έφ’ ών ή επιτροπή θέλει έργασθή. 
Ό Σύλλογος όμοφώνως παραδεχθείς ταύτας έψηφίσατο ΐνα ή αυτή έκλεχθεϊ- 

σα προσωρινή επιτροπή άναλάβη τήν φροντίδα τής έκδό.σεως τής έν λόγφ 
βιβλιοθήκης, έδωκε δ’ αυτί; πασαν ελευθερίαν ένεργείας. *

'Υπέρ τής σύστασης ένταΰθα φιλανθρωπικής εταιρίας τών φυλακών ό Σύλ
λογος έψήρισε συνδρομήν 100 δραχμών έτησίως καί έπί πενταετίαν, άπηύθυν® 
δέ τό προεδρεΐ.ον εγκύκλιον εις πάντα τά μέλη δπω,ς συνδράμωσι τό. προκεί- 

μενον έ'ργον.
Τήν Κυριακήν 25>Μαΐου έγένοντο. έν Έομουπόλει αί εξετάσεις τής αυτόθι 

σχολής τών απόρων παίδω,ν τοΰ ήμετέρου Συλλόγου παρόντος τοΰ νομάρχου, 

τών άρχών και πολλοΰ κόσμου. Λόγον κατάλληλον εξεφώ.νησεν δ κοσμήτωρ. 
Μεθόδιος Παπαναστασόπουλος αρχιμανδρίτη,;. Οί παΐδες πλήν τών μαθημά

των έξητάσθησαν καί είς τήν οργανικήν μουσικήν.,τοϋέξ αύτών μουσικού θιά
σου έκτελέσαντος διάφορα τεμάχια, τό, τμήμα δέ τής σκυ,το.τομί.ας άρτι ΐ,δρυ,- 

θςν ύπέβαλε δείγματα τών έργων τών μαθητών.
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AL εξετάσεις τής σχολής Αθηνών γενήσανται τή 11 προσεχούς Ιουνίου αξ 

$έ τών λοιπών επαρχιακών σχολών εντός τοΰ μηνάς ’Ιουνίου.
Υπέρ τής σχολής ’Αθηνών ό παρεπιδήμησα; ένταΰθα κ. Περ. Ζαρίφης 

προσήνεγκε ν. δραχ. 500, ή δέ μονή ταΰ οσίου Λουκοξ έν Λεβαδείιη δρ. 50. 

Εύγενής δέ κυρία ^είποτε ένθυμουμένη τον Παρνασσόν άπέστειλεν άνωνύμως 

ύπέρ τών υπνωτηρίων δρ. 150.
Γενομένων τών αρχαιρεσιών τοϋ Συλλόγου διά τό άπό τοϋ προσεχούς Σε

πτεμβρίου άρχόμεναν ις5' έ'τος έξελέχθησαν’
’Επίτιμος πρόεδρος δ κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος, τακτικός πρόεδρος άκ. Τιμ. 

Άργυρόπουλος, αντιπρόεδροι οί κκ. Ν. Δαούτης καί Βλ. Σκορδέλης, γεν. γραμ’ 

ματευς ό κ. Μ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οίκκ, Α. Α. Ραγκαβής και 
Κ. Φάραγγας, ταμίας δ κ. Σ. Κωνοφάος, έπιμελητής τής βιβλιοθήκης δ κ' 

Π.Ι. Φέρμπος, διευθυντής τοΰ. αναγνωστηρίου δ κ. Α. Τομπάζης.
"Εφορος τής Σχολής τών απόρων παίδων ’Αθηνών δ κ. Α. Διομήδης Κυρί"*  

ακδς καί κοσμήτορες οί κκ. Κ· Λαμπαδάριος, Στ.’ΐωαννίδης, Μ. Κατσίμπα- 

λης, Γ. Δουρουτης, Στ. Ναύτης καί Κ. Βάμβας.
Διευθυντής τής προτύπου Δημοτικής Σχολής ό κ. Ν. Καζάζης καί μέλη 

τής εφορίας αύτής οί κκ. Ε. Δραγούμης, Σ. Π. Λάμπρος και Ίγ. Μοσχάκης. 
Έλεγκτα'ι δέ οί κκ. Μ. Σαπουντζάκης, Κ. Διγενής καί Ε. Εύγενειάδης.

Άπεβίωσεν έν Άθήναις δ γηραιός καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Φ£- 
Ίωο^ννοΛ» έπίτιμον τοϋ Συλλόγου μέλος άπό τοΰ 1 872. 'Η ’Ε

φορία τοΰ Συλλόγου τιμώσα τόν πρύτανιν τών Ελλήνων διδασκάλων παρη- 

κολούθησεν έν σώματι τήν κηδείαν αύτοΰ καί έπέστειλε τοΐς συγγενέσιν 

®ύτοΰ συλλυπητήρια γράμματα.

5 Γ Μ Μ IΚ Τ Λ

■ λ
ΛΓέον άπΰσσταομα Ευρεπέδου. —· Έν ώ δ φιλολογικός κόσμος 

άσχολεΐται έτι περί τήν ορθήν έ'κδοσιν καί ερμηνείαν τών έκ. τής βιβλιο

θήκης τοΰ. Διδότου προελθόντων άποσπασμάτων. έλλήνων τινών ποιητών 

καί μάλιστα τοΰ Εύριπίδου, άνεφάνη δ,χι πρό, πολλοΰ χρόνου καί έτερον 

τοΰ μεγάλου τραγικού άπόσπασμα, δπερ ανήκει εις Μελανίππην τήν δε- 
σμώτιδα Λ Τό άπόσπασμα τοΰτο εινε γεγραμμένον έπί ενός φύλλου τών 

περγαμηνών τών άποκτηθεισών ύπό τοϋ έν Βερολίνφ Μουσείου παρά τής 
Αιγυπτιακής πόλεως Μεδινέτ έλ Φαγιούν. Τό σχήμα τών γραμμάτων 

μαρτυρεί ότι τό βιβλίον, είς 8 άνήκε τό διασωθέν φύλλον δέν θά έγράφη 

βραδύτερου τοΰ δ', μ. χ. αίώνος. Τό φύλλον είνε δυστυχώς έσχισμένον όλί-

1 Δόο Μελ α ν ί ππ« ς ?γραψεν ό Ευριπίδης τήν δε σ μ ώ τ ι δ α καί τήν σοφήν.
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yt)V κατα τήν μιαν ίων πλευρών, οθεν άπωλέσθησαν όλίγα μέν γράμ*.  
y.xvx εις τδ τέλος τών στίχων κατά τδ πρόσωπον τοϋ καταιβατοΰ, ολίγα 
δέ είς τήν αρχήν τών στίχων κατά τδ δπισθεν αύτοΰ. Τών δέ άναγεγραμ- 
μένων στίχων τέσσαρας άναφερει δ Στοβαίος (Άνθολ. 76,10) μνημόνεύων 
οτι εΐνε της Μελάνιππης τής δεσμ.ωτιδος, έκ τούτου δέ τοΰ σαφέστατου ση- 

[Λείου δρμηθεντες οι μέχρι τοΰδε έκδόντες τδ δλον άπόσπασμα δικαίως άπέ- 
δωκαν αυτό εις την Μελανιππην ταύτην, ή; πλήν τοϋ παρά τφ Στοβαίφ ά- 
ποσπασμζτος δυο αλλζς δωδεκάδας αποσπασμάτων άναγινώσκομεν τεθη- 

σαυρισμεν,ας εν τγι ταυ Nauck συλλογή τών τοϋ Εύριπίδου αποσπασμάτων, 
Τοϋ δε περί ού ό.λόγος δράματος τήν ύπόθεσιν δύναται νά ί'δ-ρ ό βουλόμενος 

Wocpa τφ Ύγινφ (μυθ. 186), πρδς 6ν παραβλητέος οτε Στράβων (ς1'' σλ. 265) 
κο?1 τδ έν τή ΓΙαλατίν/) Άνθολογίρρ επίγραμμα 3,16.— Ό πρώτος έκδούς τδ) 
νεοευρετον τής Μελανίππης άπόσπασμα εΐνε δ Blass τδ [ζ.έν πρώτον έν τφ 
Zeitschrift fur aegyptische Sprache (1880), έπειτα δέ τό δεύτερον μετά ε
πεξηγήσεων καί διορθώσεων έν τφ Rheinische Museum (1880).Μετά τδν Blass, 
έζεδωκε απόσπασμα μετά τινων παραλλαγών και ό AVeil έν τφ τελευ- 

τδάφ τεύχει τής γαλλικής Revue de Philologie, όστις Weil παρακληθείς δι’ 

επιστολής υπό τοϋ Blass εΐχεν ήδη συντελεσει τδ κατ’ αύτόν είς τήν τοϋ 

κείμενου αποκαταστασιν και εν ταίς ύπδ τοΰ Γερμανού λογίου γενομ,έναις 
έκδόσεσιν. * Σ, Κ. Σ.

ΕζΛΛεδ®\>βες SV Έλλαδε, — Κατά τδν ύπδ τοΰ υπουργείου τής 
Δημοσίας Εκπαιδευσεως υποβληθεντα πίνακα είς τήν Βουλήν τών έκπαι· 
δευτικών καταστημάτων τής μέσης και άνωτέρας παιδεύσεως καί τών εις 

αύτά φοιτώντων μαθητών κατά τδ σχολικόν έτος 1879 — 188Οίχομεν.
Πανεπιστημιον έν μέ καθηγητάς 60, υφηγητάς 42 καί φο,ιτητάς 1995. 
Γυμνάσιά 22, έζ ών τεσσαρα έν Άθήναις μέ καθηγητάς 162 καί μαθητής 

3311.
Σχολαρχεία 78, έζ ών έζ έν Άθήναις μέ διδασκάλους 251 κα'ι μαθητάς 

6326. )

Ελληνικά σχολεία 87 μέ διδασκάλους 98 κα'ι μαθητάς 1893.
' Ναυτικά σχολεία μέ διδασκάλους 5 καί μαθητάς 57.

Τά δέ δημ οτικά σχολεία κατ’ επισήμους άλλας πληροφορίας τοΰ υπουργείου; 
άνέρχονται είς 1 528, έζ ών δημοσυντήρητα μέν 1172(1035 άρρένων καί 13 7 
θηλέων) ιδιοσυντήρητα 276 (164 άρρένων καί 112 θηλέων) καί γραμμα- 
τοδιδασκαλεϊα 100. Εις ταΰτα διδάσκουσι 1117 δημοδιδάσκαλοι, 175 δι- 
δασκάλισσαι καί 100 γραμματοδιδάσκαλοι. Το δέ δλον τών μαθητών είναι 
93,540 έζ ών 79,448 μαθηταί δημοτικών σχολείων (67,108 άρρενες κα| 
12,340 θήλειαι), 11,092 μ.αθηταί ΐδιασυντηρήτων (6740 άρρενες, 4352 θή(· 
λειαι) καί 3000 γραμματοδιδασκαλείων.

ΪΡΟΧΙΚΛ

32ι>νέδρεά.— ’Εν Βρυζέλλαις όργανίζεται κατά τό τρέχδν έ'τός έν μήνί · 
Σεπτεμβρίφ διεθνές συνέδριου τοΰ έμπορίου καί τής Βιομηχανίας ύπό τήν ύ- 
ψηλήν προστασίαν τοΰ Βασιλέως τών Βέλγων. Σκοπός τοΰ συνεδρίου τούτοι» 
είναι ή μελέτη τών κ^ιωτέρων ζητημάτων τών άναφερομένων είς τδ έμπό- 
ριον καί τήν βιομηχανίαν. Τό Συνέδριου διαιρείται είς τέσσαρα τμήματα ήτοι 
α') πολιτικής οικονομίας β') έπιστημονικόν γ') τών βιομηχανικών τεχνών δ') 
τοϋ έμπορικοΰ δικαίου. Τό συνέδρων τελείται έπί τή’ εύκάιρίφ τής πεντηκον· 
ταετηρίδος τής ανεξαρτησίας τοΰ Βελγίου.

— “Έτερον δέ διεθνές συνέδριου άγαθοεργόν θέλει συνελθεί έν Μεδιολάνοις 
τήν ,7/29 τοϋ προσεχούς Αύγούστου.Σκοπός τοΰ συνεδρίου τούτου είναι νά προ· 
καλέσν) ανταλλαγήν ιδεών μεταζύ τών διαφόρων κρατών έπί τών ζητημάτων 
τών άφορώντων τάς έργατικάς πενομένας τάζεις. Έν τώ συνεδρίφ τούτφ ύ- 
ποβληθήσονται τά έξης γενικά ζητήματα 1) περί τοΰ οργανισμού,,τής ά- 
γαθοεργίας έν γένει ύπό τε τήν έποψιν τής διοικήσεως καί τήν παροχήν αύ
τής 2) άγαθοεργία δι’ έλεημοσυνης 3) άγαθοεργία νοσοκομείων καί άγαθο- 
έργία ύπό έ'ποψιν ύγιεινήν 4) δημόσια αγαθοεργά καταστήματα έν οΐς καί 
τά ζητήματα τών απολυόμενων καταδίκων, τών έκθέτων παίδων καί βρεφο
κομείων καί τά τών σχέσεων αύτών πρός τήν άστυκήν νομοθεσίαν. Είς άμ· 
φότέρα τά συνέδρια ταΰτα προσεκλήθη νά μετάσχνι ή Ελλάς.

■ * 
¥ ¥

Τ£χναε και έστεστέ}μ.αε. — Κατά τό λήζαν έτος άνεκαλύφθησαν δε
καοκτώ μικροί πλανήται μεταζύ τοΰ ’Άρεως καί τοΰ Διός, ώστε ό όλος αριθ
μός τών μέχρι τοΰ τέλους τοΰ έτους 1879 άνακαλυφθέντων μικρών πλα
νητών μεταζύ τοΰ ’Άρεως καί τοΰ Διός ανέρχεται είς 210.

— *Η  κυβέρνησις τών 'Ηνωμ.ένων Πολιτειών τής Αμερικής παρακινηθεί»» 
έκ τών μεγίστων καταστροφών τάς οποίας έπιφέρουσιν είς τήν χώραν αί 
ακρίδες συνέστησεν επιτροπήν πρός μελέτην τών άναγομένων είς τήν μά
στιγα ταύτην ζητημάτων. Ή έπιτροπή αύτη δίδει έν τή εκθέσει της πε
ριέργους νύξεις περί τής χρησιμοποιήσεως τών ακριδών. Κατά τήν έπιτροπήν 
αί άκρίδες άποτελοΰσιν άρίστην τροφήν. Έκ τών άκρίδων μετά τήν άφαί- 
ρεσυν τών πτερών δύναται τις νά κατασκευάση ζωμόν εύ'χυμον καί θρεπτι- 
κώτατον σχεδόν ώς τόν έκ βοείου κρέατος.Αΐ άκρίδες έψηταί, τηγανιταί καί 
όπταί είναι έπίσης φαγητόν εύαρεστώτατον, δύναται δέ πρδς τούτοις νά 
χρησιμεύσωσιν ώς δόλωμα διά τούς ιχθύς καϊ ώς λίπασμα διά τούς άγρούς, 
χρησμεύουσι δ’έ'τι καί πρός κατασκευήν τοϋ μυρμηκικού όζέως. "Αν αί χρή
σεις αύται τών άκρίδων γενικευθώσι θέλουσι βεβαίως έπιρρώσει κατά πολύ 
τόν κατά τών καταστρεπτικών αύτών σμηνών πόλεμον.



ΠΑΡΝΑΣΖΟΕ42,4
•— ’Εγένετο πρό^^ος περίεργος έφαρμογή τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος Λρδ$ 

δάμασιν 'ίππων. "Ιπποι άτίθασσοι,λάκτίζοντες, δάκνοντες,μή δυνάμενοι 
νά ζευχθώσι καθίστανται τιθασσοΐ και εύπειθεϊς διά της χρήσεως τοΰ ηλε

κτρισμού.'Οσάκις ό ίππος άνθίσταται,διαβιβάζεται διά τοΰ στομίου τοϋ χα- 
λινοΰ ρεϋμα ήλεκτρικόν έξ άπαγωγής παραγόμενον'.ίκ μικρας ηλεκτρικής μη*  

χανής, ά δέ ίππος διά τής στιγμιαίας ταύτης έπενεργείας τοϋ ήλεζτρικοΰ 
ρεύματος, καθίσταται, ούτως εϊπεΐν,άνευ θελήσεως χέει υποτάσσεται αμέσως.

— Αξιωματικός τις τοΰ άγγλικοΰ ίππικοΰ έσχε την ιδέαν νά χρησιμο

ποιησ-p νρδς. θέρμανσιν τοΰ υδατος, τοϋ χρησιμεύοντος εις τάς συνήθεις τών 

στρατιωτών χρείας,τήν άπολλυμένην θερμότητα της κόπρου τών σταύλων τοΰ 
στρατώνος. Τίθενται πλησίον άλλήλων πολλά αγγεία περιέχοντα ΰδωρ και 
σκεπάζονται.π&σαι αί πλευραί αύτών διά στρώματος κόπρου έ'χοντος πάχος 

30 περίπου εκατοστά τοϋ μέτρου. Μετά 4 8 ώρας ή θερμότης τής κόπρου 
αναβιβάζει τήν θερμοκρασίαν τοΰ υδατος εις 40 εως 45 βαθμούς μετά 4 δέ 

ημέρας εϊς 60 βαθμούς’ ή θερμοκρασία αύτη δύναται νά διατηρηθώ σταθερά 

έπί 15 έως 20 ημέρας.

.—- Ό γάλλος γερουσιαστής Δουκλέρ ύπέβαλεν ενώπιον τής γερουσίας υπό
μνημα μεγαλεπιβόλου έπιχειρήσεως,τήν κατασκευήν δηλονότι μακράς διώρυ· 

γος ήτις άρχομένη άπό Βορδιγάλλων καί καταλήγουσα εϊς Ναρβόννην θά ήνου 

τόν’Ατλαντικόν Ωκεανόν μετά της Μεσογείου .ΤΙ διώρυξ αΰτη άρχομένη άπό 
τοΰ λιμένας.τών Βορδιγάλλων και άχολουθοΰσα τόν ποταμόν Γαρούναν μέχρι 

τής Τουλούζ θά κατέληγε μετά 406 χιλιομέτρων διάστημα είς τόν λιμένα 

τής Ναρβόννης θά ειχε.δέ τοσοϋτον βάθος καί πλάτος ώστε νά διέρχωνται 
δ,ι’ αύτής τά βαρύτερα θωρηκτά καί τά μεγαλήτερα ατμόπλοια τοΰ Ώκεα- 

νοΰ, καί ήθελε στοιχίσει κατά τούς ακριβέστερους ύπολογισμούς 550 εκα
τομμύρια φράγκων. Τά πλοία θά άπήτουν προς διάπλουν τής διώρυγος τεσ

σαράκοντα οκτώ ώρας κατά μέσον ορον, ήθελον δ’ οΰτω οϊκονομεΐ τρεις ή 

τέσσαρας ημέρας τοΰ διά τοΰ Γιβραλτάρ περίπλου.
— ’Εσχάτως δ σοφός φυσικός τής Γενεύης Colladon έτελειοποίησε'τή,ν συ

σκευήν, δι’ ής οΐ κωφοί άντιλαμβάνονται πολλών ήχων καί αισθάνονται τήν 

μουσικήν, ήν εϊχεν άνακαλύψει περί τά τέλη του παρελθόντος έτους άμερι- 
κανός φυσικός. Ή συσκευή αΰτη σύγκειται απλώς έκ τεμαχίου χονδρού χάρτου 
σχήματος έπιμήκους τριγώνου, εϊς 8 δίδωσιν αισθητικότητά τινα δι’ εγκαρ

σίων λεπτότατων ξυλαρίων. Τό οξύ μέρος ή ή κορυφή τοΰ τριγώνου τίθεται 
μεταξύ τών όδόντων, διά τής χειρδς δέ κάμπτεται ολίγον τό διάφραγμα 

τοΰτο, οΰτω δέ δ κωφός δύναται ν’ άντιληφθίΓ έξ άποστάσεώς τίνος πολλών 

ήχων. Τοιαΰτα πειράματα έγένοντο ήδη έν Γενεύ-ρ άτινα έπέτυχον πληρέ

στατα, πρόκειται δέ νά έπαναληφθώσι και έν Παρισίοις. Ή αξία τής συ

σκευής, κληθείσης ύπό τοΰ εύρέτου audiphone, έχει τιμήν μή ύπερβαίνουσαν 
τήν ήμίσειαν νέζν δραχμήν.


