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■

ΕΝ ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΥΤΕΪΝ

Το θέμ χ τής ομιλίας μου σήμερον «Ι/ερι άρσεως ριαταιοπονΐας εν
τΰ> γρά<ρειν, τυπογραιρεΐν και στοιχειοχυΐεΐτ ο δεν αμφιβάλλω οτι εξελήφθη ύπο τών πολλών ώς αφορών εις την γραμματικήν κυρίως,
άχαρι δ’ επομένως προς τας ακοας τοΰ συνήθους καλού ακροατηρίου,
τοΰ ώραίζοντος ταύτην την αίθουσαν’ ενφ αφ’ετέρου πέποιθα, δτι
θα εκέντησεν οξύτατα την περιέργειαν τών εις τα γραμματικά εμβριθ εστέρων, και δικαίως μηδεμίαν εξ ερίου απεκδεχομένων -άγνω
στον αυτοΐς είδησιν. Θα δ,ιήγειρε την περιέργειαν τούτων καϊ δι’
αυτό μεν καθ’ έαυτο. αλλα και δια τον αλλόκοτον όντως τίτλον του’
«Άρσις ματαιοπονίας εις τί πράγμα ; —-Εις το γράφειν.—- Περίερ
γον !—Και εις τί άλλο ;—Ιζοει εις το τυπογραφεϊν.—-Παράδοξον !
—Και ακόμη εις τί ;—Το στοιχειοχυτεϊν.—Τεράστιον ! Ενδιαφέρει
λοιπον αυτό και εις γράφοντας και εις τυπογραφοΰντας και εις στοιχειοχυτοΰντας ; ■— Μάλιστα’ ενδιαφέρει εις δλας τας μέλισσας, αϊτινες βομβοΰν καθεκάστην προς λειτουργίας διαφόρους περί τας εφη
μερίδας, τα βιβλιοπωλεία, τα σχολεία, τα τυπογραφεία και τα
στοιχειοχυτήρια αυτά. Πρόκειται να αρθή εκ τοΰ μέσου, τούτων
όλων ποιά τις ματαιοπονία αυταπόδεικτος.
Προ πάντων παρακαλώ να πιστεύσετε, δτι δεν πρόκειται περί
αυθάδους τίνος καινοτομίας, δι’ ήν αί σκιαι τών προγόνων θα έφριττον’ πορρω απέχω τής γνώμης τινών, ότι μάταιος είνε δ κόπος τοΰ
ορθογραφεΐν, αφοΰ καθώς προφέρομεν σήμερον το Ε ψιλόν, ούτω και
την δίφθογγον ΑΙ, και καθώς το Ιώτα, ουτω και το Η και το ΕΙ,
το ΟΙ και το Υψιλον, και το ΥΙώτα- να εξονυχισθώσι δε και πνεύ
ματα και τόνοι, πλην μόνης τής οξείας, σημαινούσης ποΰ πάσα λέ
ξις τονίζεται.
\
,
Όχι, δεν είμαι εκ των ασπαζομένων την γνώμην ταύτην’ θα
μ’ εχρειάζετο αναλγησία οποίαν δεν έχω. Την τοιαύτην απόφασιν,
δσον και άν φαίνεται λυσιτελής εις το πλήθος, θεωρώ ώς ου μόνον
ασεβή προς την προγονικήν γραφήν, αλλα και απομακρύνουσαν ήμϊν
* Άνεγνώσθ.η έν τω Συλλόγφ τή 4 Νοεμβρίου.
Τόμος I’, 5. — Νοίμβριος 1888.
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την ελπίδα, οτι ίσως ύπο τών επερχομένων γενεών κατορθωθώ ή έξεύρεσις της πάλαι προφοράς ύπο την οδηγίαν τών διφθόγγων, πνευμάτων και τόνων, σημείων τούτων οίονει μουσικών, επαγγελλομένων
να δηλώσι πού το δασύ και πού το ψιλόν,, πού το μακρόν η βραχύ,
πού ό άπλοΰς φθόγγος και πού ό σύνθετος. "Ο,τι μέλλω λοιπον να
προτείνω ουδόλως καθάπτεται της ορθογραφίας' διότι εαν ή πρότασίς μου ηΰμοίρει τής εγκρίσεως τοΰ καθ’ ήμάς λογίου κόσμου, οί
ανορθογραφούντες πάλιν θα εφωρώντο ώς αδαείς τής ορθής γραφής
της γλώσσης των, ουδεις τών ψευδοδιδασκάλων θα εσκέπαζε την
κατα τούτο αμάθειάν του, ουδ’ οί γραπτοί στεναγμοί τούτου κ’ ε
κείνου τού ανορθογράφου θα εΰρισκον χάριν άμικτον δυσαρέσκειας
προ τών ώραίων ομμάτων ερασμίας καί, — χρυσοΰν προτέρημα ! —
ευπαιδεύτου μνηστής, όσον θερμοί και αν περιεγράφοντο. Δια την
γυναίκα την ανορθογραφούσαν, είμεθα πάντοτε επιεικέστεροι. Φίλον
μάλιστα ήκουσά ποτέ να λέγη' «Με αρέσκει ή ανορθογραφία εις την
γυναίκα' έχει τινα χάριν.» Εγω, ομολογώ, ότι δέν εύρίσκω αυτήν
την χάριν, αλλ’ όμως χαρίζομαι εις τας ανορθογραφίας — όχι πάλιν
τας χονδρας εκείνας,·—'τής γυναικός. Εικάζω ότι και εις τον αιώνα
τού Περικλεούς δλαι αί εγγράμματοι τών γυναικών δεν ωρθογράφουν,
καίτοι ή προφορά τότε τας καθωδήγει ώς τυφλοσύρτης, δν αί κακαι
τύχαι τού Έθνους ακολούθως απήλασαν.
Περί πολλοΰ ποιούμαι λοιπον την αυστηραν τήρησιν τού ορθο
γραφικού τής γλώσσης' και όμως, — παράδοξος θα φανή ή αντίφασις, — έρχομαι να προτείνω την άρσιν τόνων τινών και πνευμάτων'
αλλ’ άρσιν, και όχι κατάργησιν. Πρόκειται όντως να εξαλειφθώσιν
απο τής γραφής τής ελληνικής πνεύματά τινα και τόνοι, αλλ’ ενταΰτφ να διακρίνηται ή θεσις των. Γινώσκετε τό γαλλικόν λόγιον,
ίΐ brille par son absence,τουτέστι «λάμπει δια τής απουσίας του'»
αυτό τούτο θα συνέβαινε και εις τα πνεύματα και τους τόνους,άτινα
θα προτείνω να εξονυχίσωμεν' θα διακρίνωνται, και απάντα.
Καιρός να εξηγηθώ.
Όλοι βεβαίως, και οί περί την αρχαιολογίαν αδιαφορώτατοι, θα
παρετηρήσατε οτι αί αρχαΐαι επιγραφαί, δσας διέσωσε μέχρις ήμών
ό λίθος, ουδένα φέρουσι τόνον η πνεύμα' εξ οϋ προφανέστατον ότι αί
αρχαιότεραι τών ελληνικών γραφών, τα χειρόγραφα τών ποιητών
και συγγραφέων, επι τής ακμής τού έλληνικού πνεύματος ουδέ τό
νους έφερον ουδέ πνεύματα. Απο τίνος άρά γε χρόνου και ύπο τίνων
εκρίθη ώς επάναγκε$ ή επισημείωσις τών πνευμάτων και τόνων εν
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τοΐς περισωθεΐσιν έλληνικοΐς συγγράμμασι ; τούτο ολίγοι ίσως έλαβον την περιέργειαν να εξετάσωσι.
Επι Πτολεμαίου τού Ευεργέτου, περί τα 200 έτη προ Χριστού,
εφόρευε τής έκτοτε περίφημου αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης Αριστοφάνης
ό Βυζάντιος, ό επονομαζόμενος γραμματικός, εις όν πρώτον αποδί
δεται ή επίνοια και ή εφαρμογή τών πνευμάτων και τόνων, καθώς
και ή στίξις, εις τα έως τότε ατόνιστα και άστικτα έλληνικα γράμ
ματα. Ουδόλως παράδοξον οτι ήσαν έως τότε ατόνιστοι αί γραπται
λέξεις τής έλληνίδος φωνής' τίνα χρείαν ειχον οί πρόγονοι εκείνοι
αναγινώσκοντες να βλέπωσι ποία συλλαβή ετονίζετο., η ποιον εδασύνετο η εψιλούτο φωνήεν ; ταΰτα εδιδάσκοντο εξ άπαλών ονύχων
και δια ζώσης φωνής, βαυκαλιζόμενοι ύπο των μητέρων. Έχει άρά
γε χρείαν μουσικών σημείων, δταν ορθώς άδγ τις ήχους και μόνον
εξ ακοής ; Τί κάμνει κατα τούτο δ λαός ; παρατηρείτε οτι τραγφδεϊ τον Χορχοραγάν ώς αν εμαθήτευε παρα τφ Ροσίνγ η τώ Μοζάρτφ, ενφ ούτε ιδέαν έχει περί διέσεων, ύφέσεων και τών άλλων δρων
τής μουσικής' και τραγφδεΐ σωστά. Πολλφ μάλλον τονίζει ορθώς
τας λέξεις τής γλώσσης του και αγράμματός τις ών παρίσταται
γραμματικώτατος και χωρίς έλαχίστην να έχγ περί γραμματικής
ιδέαν.
Παρατηρητέον δε και ότι ολίγισται τών σημερινών γλωσσών φέ
ρουν τόνους η πνεύματα' αί τευτονικαι, γερμανική aat αγγλική,
είναι πάντη απηλλαγμέναι' εκ δε τών θυγατέρων τής λατινικής μό
νη ή γαλλική μεταχειρίζεται ώς ήμεΐς και οξεΐαν και βαρεΐαν και
περισπωμένην, και δασεϊαν (εν τφ στοιχείφ h) καί ψιλήν (εν τφ αυτφ στοιχείφ)' αλλα τους τόνους επιθέτει μόνον εφ’ ένος φωνήεντος,
τού θ, σπανίως δε και επι του a την βαρεΐαν μόνην. Ή ιταλική με
ταχειρίζεται μόνην την βαρεΐαν και αυτή, εφ’ ένος μόνου στοιχείου,·
του ΐ. Αυτά ταύτα δύναταί τις να είπγ) και περί τής ισπανικής' ή
δε μήτηρ των, ή λατινική, σημεία τονισμού δεν έχει, ώς δεν είχεν
ούτε ή έλληνική' ώστε εάν τις τών αρχαίων εκείνων προγόνων ανίστατο σήμερον εκ νεκρών, βλέπων τας οξείας, τας βαρείας, περισπωμένας, ψιλας και δασείας, θα ηρώτα αναμφιβόλως,—· αυτοί δε τών
μυιών οί πόδες ούς παρενείρατε τί δηλούν ; και τούτο μανθάνων εξ
άπαντος θα εμειδία σχετλιαστικώς.
Αλλ’ δ Βυζάντιος Αριστοφάνης εϊδεν ώς αναγκαίαν την έπίσημείωσιν τών πνευμάτων καϊ τόνων δια τον έξής άλλως πως ασπαστότατον λόγον, αναφερόμενον και παρ’ άλλων μέν, καί παρα τοϋ

iOS

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

έλίηνιβτόΰ- δε γέρμα ν,οΰ Κυνέρου (Κ,ϋΠηΰΓ) εν τή αύτοΰ, «Εκτενεϊ
γραμματική τής έλληνικής γλώσσης (*).
.'
«Εφ’ δσον» λέγει ό Κύνερος «ή έλληνικη γλώσσα μόνον παρα
«γνησίων Ελλήνων ώμιλεΐτο, ανάγκη σημείων τονισμού δεν ύπήρ»χεν’ δ ορθός τονισμός πάσης συλλαβής έζη εν τή. αισθήσει έκαστου
«"Ελληνος· δτε όμως ή -γλώσσα αυτή δια τών Μακεδόνων (τών
«μετατοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου Ελλήνων) μετεφυτεύθη και εις ξέ’»νους και βαρβάρους λαούς, κατα φυσικήν συνέπειαν ή γνησία έλ«ληνικη προφορά και ό γνήσιος τονισμός πολλαχώς εξεφυλίσθησαν
»και παντοίας ύπέστησαν διαφθοράς. Προς θεραπείαν τοΰ κακοΰ τού·
»του Αριστοφάνης δ Βυζάντιος, εις τών περιφημοτάτων. αΛΞζανδρι»νών γραμματικών λέγεται ώς επινοή.σας τα σημεία,δι’ ων επαγιώ»θη και. απηλλάγη της αυθαιρεσίας δ τών λέξεων τονισμός διά τι<·
»νων γενικών κανόνων, ο,ύς αυτός και συνέτ,αξεν, Αλλα το ,κυριώτε«ρον έργο,ν περί την διδασκαλίαν τών τόνων οφείλεται εις τον μα«·
«θητην αυτού, τον. περίνουν και σοφώτατον αλεξανδρινόν κριτικόν,
• Αρίσταρχον τον, εκ Σαμοθράκης., περί το έτος 150 προ. Χριστού.
«Ούτος πρώτος εις τα κείμενα τών ύπ’ αυτού εκδοθέντων συγγρα«φέων, επικών, τραγικών, κωμικών τε και λυρικών, εφο>δίασε τ«ς
«λέξεις δια σημείων τονισμού, και έθηκε τας βάσεις επιστημονικής
«περί τόνων διδασκαλίας».
Βλέπομεν λοιπόν δτι χάριν τών ξένων η τών βαρβάρων λαών προσετέθησαν τά σημεία τοΰ τονισμού εις τα ελύ.ηνικα γράμματα, τα
μέχρι τοΰ δευτέρου αίώνος προ Χριστού ατόνιστα’ έκτοτε οί αντι
γράφεις, και, εν, γένει πάντες οί γράφοντες, δεν έλειψαν τού να επισημειώσι τους τόνους και τα πνεύματα εις, πάν δ,τι έξεδόθη ακο
λούθως και. διά τής τυπογραφίας,, απο τών. ομηρικών επών μέχρι τών
εσχάτων παραληρημάτων, της, σήμερον.
Αλλα καιρός να ερωτηθώμεν ύπο τοΰ παρόντος αίώνος, ώς αίώνος
προόδου και μεγάλων μετά μικρών εφευρέσεων και βελτιώσεων. —Σεϊς οί νεότεροι 'Έλληνες,, καλώς μεν εφυλάξετε και τόνους και
πνεύματα εν τη, δαυλείφ, αλλα τούτο μόνον δεν εσκέφθητε, καίτοι
άπλούσ.τατον. — Τα πνεύματα πόσα είναι
Δύο. — Δεν αναγνω
ρίζετε περισσότερα..;—τ Όχι.—-Τα δύο ταΰτα πώς ονομάζονται J—
Δασεία κα’ι ψιλή, καθώς ανέκαθεν· — Και πού τίθεσθε την δασεΐαν;
"Όπου · αρκτικόν, φωνήεν, δασέως προφερόμενον,
Καίτοι δεν το

(*) Μέρος ά', τεχνολογικόν’,σελ.,-246.
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προφέρετε ούτως, αλλα ψιλώς· έστω. Ποΰ δε τίθέσθε την ψιλήν-;—
Όπου. το. αρκτικόν φωνήεν δεν δασύνεται.Αλλα τί πάσχει;—
Προφέρεται ψιλώς, δηλαδη άνευ δασείας.
— Παράδοξον! και δεν αρκεί το να μη φέρφ δασεϊαν το ψιλώς
προφερόμενον αρκτικόν φωνήεν, όπως βλέπετε δτι είνε ψιλόν, αλλα
σάς φαίνεται επάναγκες και ή προσθήκη, τοΰ σημείου, δπερ ονομάζε
ται ψιλή ; Φέρει το αρκτικόν φωνήεν δασεϊαν η δεν φέρει ; Αν φέρη,
εϊνε δασύ’ αν δεν φέρη,, τι άλλο δυναται να ήνε ειμη ψιλόν φύσει ;
Τί δηλοϊ ή λέξις ψιλός ; Συμβουλεύθητε τους συγγραφείς ή, το ποο, χειρότερον, τους λεξικογράφους, αυτΟυς τους χαλκεντέρ.ους άνδρά
τους άναδιφήσαντας πάντα συγγραφέα, κυρίως δια τας ακριβείς ση
μασίας τών λέξεων. Ιδού πώς εξηγούν το ψιλός· «λείος, άκομος (δ μη
έχων κόμην) άτριχος, γυμνός’ έπομένως και δ άδενδρος τόπος λέγε
ται ψιλός. καθώς και δ άοπλος στρατιώτης, και δ ίππος δ γυμνός, δ
χωρίς εφίππιον. Εν γένει jWoc σημαίνει στερημένος (σημειώσατε
τούτο το στερημένος} και έχει την σημασίαν τού άνευ, τοΰ χωρίς.
(•Σημειώσατε και τοΰτο το χωρίς). Εις τους αρχαίους συγγραφείς
απαντά ««δέρμα ελάφαυ ψιλόν », ήτοι άτριχον «ψιλή εσθής», ήτοι
εσθης άνευ φλοκκίων, η απο ύφασμα κοινώς λεγόμενον ράΧ,ον. Απαν
τα ώσαύτως έν τφ Μ τής Οδυσσείας «την δε (ναΰν) ψιλήν φέρε κΰμα», ήτοι χωρίς πάνια, χωρίς εξάρτία (σημειώσατε και τούτο το
χωρίς εζάρτια κοινώς ξυλάρμενου’ και εν τώ Ξενοφώντι «ψιλήν έχων
την κεφαλήν εις την μάχην καθίστατο.’ » δηλαδη κατέβη εις τήν
μάχην έχων την κεφαλην’ασκεπή, χωρίς περικεφαλαίαν’ (σημειώσα
τε έτι και τούτο, το χωρίς περικεφαλαίαν.) Τέλος ύπάρχει και ρήμα
ψιλόω, ψιλώ, σημαίνον μαδώ τίνος τας τρίχας, τον καθιστώ φαλα
κρόν, αφαιρώ πάν το περί τι ή περί τινα (περιπλέον σημειώσατε και
τοΰτο, τό «αφαιρώ πάν το περί τι»). Ψιλώσαντες τών ακανθών τας
κινάρας, λέγει δ Αθηναίος, ήτοι αφαιρέσαντες απο τών αγκιναρών
τας ακάνθας των».
- Αύται και άλλαι δμοιαι αί έρμηνεΐαι τών λεξικογράφων. Αλλά
καιρός πλέον και ήμεΐς νά ψιλώσώμεν τών ακανθών τας κινάραςκαιρός ν’ αφαιρέσωμεν την περικεφαλαίαν τουλάχιστον- απο τής κού
τρας τών ψιλών φωνηέντων, και να τ’ αφίσωμεν αληθώς ψιλά, κάθως
θέλουν. Αυτά το θέλουν έκαστον τών ψιλών φωνηέντων κράζει εις
πάντα γράφοντα’ ©έλω Va είμαι ψιλόν, δηλαδη ράζο θέλω νά είμαι,.
κούτρούλικο: θέλω νά είμαι’ τίποτε να μη φορώ. Τί βάλλεις αυτήν
:ήν περροΰκα επάνω εις το κεφάλι μου ; δεν μοΰ χρησιμεύει.εις τί-
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εμε χαρακτηρίζει άπλή και μόνη ή ψιλότης μου.
Όχι πλέον βαρβάρους- ηχούσατε ; Είνε τφόντι σκαιόν, ανοίκειον
εις άνδρας νοήμονας το να έχωσιν ανάγκην τινα της ψιλής, δπου δέν

άλλο δεν έχει ή γραμματική), ώφειλε να στηρίξγι το σώμά μου (οφεί
λει εξ ανάγκης να ήνε το τοΰ αρκτικοΰ φωνήεντος έκείνης τής λέξεως). Αστεϊόν τι προσφυές επι τοΰ προκειμένου ήκουσα περί τών
νεοσυλλέκτων εν τφ στρατφ τής 'Ρωσσίας η τής Δακίας, ■— τοΰτο
καλώς δεν ενθυμούμαι,·—η τής Βουλγαρίας εσχάτως- ότι εκεί, τινες
τούτων εινε τόσον αγροίκοι, ώστε αγνοούν ποιος τών ποδών των ό
δεξιός, και ποιος δ αριστερός' και λοιπόν, ένεκα τούτου αναγκάζον
ται οί ύπαξιωματικοι οί γυμνάζοντες αυτους εις το στρατιωτικόν
βήμα, να δένωσιν επι τοΰ δεξιού ποδός των ολίγα άχυρα, και αντί,
εν ! δυό ! εν ! να εκφωνώσι: το άχυρο ! το άλλο ! το άχυρο 1 το άλλο!
Γελώμεν- αλλα μη δεν πράττομέν τι χείρον τούτου μάλιστα
και ήμεϊς ; Συμπεράνατε- τα πνεύματα τής γραμματικής εινε, ώς
είπομεν δύο μόνον, ooot και οι πόδες τοΰ νεοσυλλέκτου- αν το έτε
ρον τών δύο πνευμάτων, τον ένα τών δύο ποδών, τον δεξιόν, την
δασεϊαν, ονομάσωμεν άχυρον, μήπως αφίνομεν ελεύθερον τον αριστε
ρόν πόδα ; Όχι- αλλα μη διακρίνοντες, ό>ς φαίνεται ουδέ τούτον,
τουλάχιστον καθώς τον διακρίνει εκ τοΰ άλλου δ πτωχός νεοσύλλε
κτος, είνε χρεία και εις αυτόν να δέσωμεν άλλο τι, ράκος τι, ένα
κουρελόπανον.
Αυτόχρημα τοιοΰτό τι αποβαίνει ή επισήμανσις τής ψιλής έν
απουσίφ τοΰ ετέρου πνεύματος, σημειουμένου όπου δει- πολύ δε
σκαιούς εθεώρουν, ώς φαίνεται, δ Βυζάντιος Αριστοφάνης και δ Api
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σταρχος τους βαρβάρους, ώστε να κρινωσιν ώς επάναγκες δι’ αυτους
και τών ψιλουμένων τήν έπισήμανσιν μετά την τών δασυνομένων.
Φυλάττομεν δε την δασεϊαν, επειδή ανάγκη νά διαγινώσκωμεν
τα δασυνόμενα φωνήεντα και δι’ αυτα καθ’ έαυτά, αφού ή προφορά
πλέον δεν μάς τα λέγει, και δπως εξ αυτών διακρίνωμεν τα ψιλούμενα, καθώς δ νεοσύλλεκτος, φεΰ ! έχει χρείαν τοΰ αχύρου εκείνου.
Και ναι μεν σήμερον ή προφορά τών ψιλουμένων εγενικεύθη, δοθεϊσα
και εις τα δασυνόμενα, αλλά, το κατ’ εμέ, εν πάση πεποιθήσει
φρονώ δτι, προϊόντος τοΰ Έθνους εις την δδον τής παλιγγενεσίας
αύτοΰ, θα επέλθγ γενεά, ήτις εκ τής γραφής θα ρδηγηθή πώς να
δασύνγ και- εν τή προφορή τα χρήζοντα δασύτητος φωνήεντα- θα
εΰρν] δηλαδη πώς να προφέρτ) το Ά, δταν βλέπη επ’ αυτού την δα-

ποτέ' έως πότε δεν θα το εννοής ! ρί,ψε πλέον εις τας ακαλήφας
την μέλαιναν ιδικήν μου φενάκην, και ιδού, σεβάσθητι Ατην ξανθήν
εκείνην τών δασυνομένων, αφοΰ την θέλουν αυτα, όπως εκ ταύτης
χαρακτηρίζονται εις σάς τους μεταγενεστέρους, τους όχι βαρβάρους-

σημειοΰται δασεία. Οί άνθρωποι έχομεν δύο πόδας- κ’ εγω τόσους
έχω, μη προς βάρος ουδενός. Νέος είχα διδαχθή χορόν. Τότε, μάς
εστραγγάλιζαν τας κνήμας τρεις μήνας ολοκλήρους πριν η μάς βάλωσι να χορεύσωμεν. Προ τούτου, έπρεπε νά γυμνασθώμεν εις τας
λεγύμένας tiePCCS, άλματα δηλαδη εις τον αέρα τρίτατα. "Οταν ό
χοροδιδάσκαλος μ’ έλεγεν-,— Άρχησε το βήμα δια τοΰ .δεξιού ποδός, εκαταλάμβανα οτι, αφοΰ ό δεξιός ποΰς εβάλλετο εις τον αέρα
(τ'αυτο ειπεϊν, αφοΰ ή δασεία έλειπεν), ό ποΰς ό αριστερός και όχι
άλλος, επειδή άλλον δεν είχα (ή ψιλή, και όχι άλλο πνεΰμα, επειδή
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σεΐαν- όχι μεν ώς το ψιλόν Α, ούτε δε πάλιν ώς ΧΔ, αλλα κατά
τινα μέσον δρον- διότι μεταξύ τοΰ Α ψιλού και τοΰ ΧΑ τοΰ χασμώδους, το 'Α μετά προηγουμένης μικράς εκπνοής δύναται κάλλιστα να εύρη θέσιν εν τή ελληνική προφορή, και ή έξις να το κατάστήσγ εΰπροφορώτατον. Σκέφθητε δτι εκλειπούσης τής σημάνσεως
τής ψιλής, ή δασεία θα εντυποΰται εις τον νοΰν τοΰ μαθητοΰ βαθύτερον.

ί

I

I

Ή επιστημοσύνη εκείνων θα εξεύρη και άλλα προς προσέγγισιν
εις την αρχαίαν προσφδίαν- εις εκείνους επιφυλάττεται ή ανάκτη-.
σις τής μέσης φθογγής τών διφθόγγων, τοιαύτης ώστε να μετέχγ
αμφοτέρων τών φωνηέντων εξ ών αυται συντίθενται. ’Αλλα τάχιστα
πάντων οί επιόντες θα ανακτήσωσιν, ώς ελπίζω, την ορθήν προφο
ράν τοΰ Υ, εις ήν σαφέστατα καθοδηγεί δ Αλικαρνασσευς Διονύσιος,
πειθόμεθα δε περί αυτής και εκ της μ-ερίδος εκείνης τοΰ έλλήνικού
λαού, ήτις τρέπει το Υ, άπο ψιλού U, καθώς το προφέρουν οί Γάλ
λοι, εις ΟΥ βαρύ, λέγουσα άχιουρα τα άχυρα, πίτουρα τα πίτυρα,
κιουρα την κυραν, ξουράφι το ξυράφι, και μουστάκι τον μύστακα,
■* —.-αυτό το πράγμα, το .δποϊον, αν μοΰ συγχωρήτε την παρέκβασιν,
θεωρείται μεν ώς στολισμός τοΰ ανδρός, αλλ’δμολογουμένως εϊνε
οχληρότατον μεταξύ μύτης και στόματος, προκειμένης μάλιστα
' σούπας η γιγούρτης... έστω και κρέμας. Αλλ' εϊνε και τοΰτο εκ των
χαρακτηριστικών τοΰ Έλληνος, και ας μένν), βραχύ είτε μακρόν, όξϋνόμενον, βαρυνόμενον η περισπώμενον- ■—· επειδή και μεταβαίνομεν
τώρα εις τους τόνους- αλλ’αιδούμενος την υπομονήν ύμών σάς προ
λέγω, δτι εις τα περί τούτων θα με ιδήτε πολύ συντομώτερον.
Τόνους έχομεν τρεις.— Με συγχωρεϊτε- φαίνομαι λαλών ώς προς
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μαθητάρϊα, ενώ το αληθές είνε θτι σάς εάάλεσα περί ijx>< ώς κριτας,
επι ζητήματος μέλλοντος αναποφεύκτως να διεγείργ. εφάνάστασιν,
όχι ώς εκείνας τας εν ταΐς πλατείαις, καθ’ ας συντρίβονται οί φα
νοί, αλλ’ εν τοΐς τΰπογραφείοις, εν τοΐς βιβλίοις, ένθεν πυρσεύονται
■οί αιώνες. 'Υπομείνατε λοιπον να επαναλάβω, οτι τόνους παρέδωσεν
εις ήμάς ή αλεξανδρινή σχολή τρεις· οξεϊαν, βαρεΐαν και περισπω
μένην. Την βαρεΐαν έρχομαι να κακίσω βάρέως, την οξεϊαν δε και
την περισπωμένην θα σεβασθώ, ώς με είδετέ σεβασθέντα και τήν

πρέπει να προφέρωνται ; Δύνάντάι άλλως πως, ειμη να τα βαρύτονώσι ;
Θάέκπλαγήτε- ήλθεν ή στιγμή. Μεθ’ όσα αφηγήθήν και εξήγη
σα, τολμώ να προβώ εις κανόνας νέους εν-τή γραμματική- οτι *—
Α' Πάν φωνήεν εν αρχή λέξεως, εαν μη φέργ δασεΐαν, είνε ψιλόν,
καθο ψιλόν δασείας (τ’αυτό είπεΐν καθο άνευ δασείας)- και ότι
Β' Πάσα λέξις μηδένα φέρουσα τόνον επι τής ληγούσης, παραληγούσης η προπαραληγούσης βαρυτονεΐται προφερομένη- προ κόμματος
δε η τελείας στιγμής η εγκλιτικού μορίου γραφομένη οξύνεται.
Κλίνω την κεφαλήν και φιλώ τας χεϊρας τών παρ’, ήμΐν εριτίμων
γραμματολόγων, αλλα το προφανές τής ορθότητος τοΰ λόγου ουτω
με καθιστά προπετή ενώπιον αυτών κυρίων μου.
Ετελείωσα. Τώρα, κλείομέν την γραμματικήν, ήν.προς το συμφέ
ρον αυτής προσέπάθησα να καταστήσω όσον οΐόν τε ευπρόσδεκτον,
η τούλάχιστον ανεκτήν εις το καλόν μου τοΰτο ακροατήριον, επειδή
χρεία ήτο να προηγηθώσι γραμματικαί τινες εξηγήσεις,. Κλείομεν
την γραμματικήν και ερχόμεθα εις άλλα.
Θα μ’ ερωτήσετε-—Και τί το οφελος εξ όλης αυτής τής μεταρρυθμίσεως, εαν γίνη; Η νομίζεις, ότι ανεκάλυψάς τι νέον και χρή
σιμον ;
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δασεΐαν.
Καθώς εν τοΐς πνεύμασι, τηροΰντες την δασεΐαν μονήν δεν χάνομεν τον τόπον τής ψιλής, αλλα μάλιστα χαράκτηρίζομέν αυτήν εκ
τής απουσίας τής δασείας, Ουτω και εν τοΐς τόνοις, τηροΰντες την
οξεϊαν και την περισπωμένην δεν χάνομεν τον τόπον τής βαρείας,
αλλα χαρακτηρίζομεν αυτήν εκ τής απουσίας τής οξείας η τής πε
ρισπωμένης. Ή βαρεία όταν λείψγ θα ^νε μάλιστα αυταγγελτοτέρα
τής ψιλής. —■ Δίατί ; ■—■ Διότι το μεν αρκτικόν φωνήεν πάσης λέ
ξεως δέχεται δασύτητα, ψιλότητα, ή δε τελική πάσης λέξεως συλ
λαβή αείποτε βαρυτονεΐται, αν ή παραλήγουσα η ή προπαραλήγουσα
δέν φέρωσι κανένα τόνον- οξυτονεΐται δε μόνον όταν έπεται τελεία
στιγμή η κόμμα, η περισπάται, όταν απαιτήται περισπωμένη. Και
λοιπον ΟΥΡΑΝΟΣ- τί χρησιμεύει ή βαρεία επι τοΰ ΝΟΣ,- αφοΰ δεν
βλέπομεν τόνον άλλον επι τής λέξεως, ούτε επι τοΰ ΡΑ, ούτε επι
του ΟΥ ; Εννοείται ότι ή λέξις αφίνει τον τόνον της, την εξουσίαν
της, το κράτος της εις την τελευταίαν συλλαβήν της.
Κάι το μεν ΟΥΡΑΝΟΣ λέξις τρισύλλαβος- ας έλθωμέν εις τας
δισυλλάβόύς- ΠΑΤΗΡ- τί χρησιμεύει.ή βαρεία εις το ΤΗΡ, αφοΰ
δεν φαίνεται επι τής λέξεως σημεΐον άλλο, αναβιβάζον τον τόνον
εις το ΠΑ ; Εννοείται, ότι ή λέξις αφίνει τον τόνον τής, την εξου
σίαν της, το κράτος της εις την τελευταίαν συλλαβήν της.
Ας μεταβώμεν εις τα μονοσύλλαβα- τα άρθρα, τον, την, το,
τους, τας, τα- τας προθέσεις, συν, με, προς,-προ- τους συνδέσμους,
μεν, δε, και- τα επιρρήματα, δεν, πλην, ναι, μη, γαρ- τα-μόρια, θα,
να, κτλ., καθώς και πλείστας μονοσυλλάβους λέξεις μη περισπωμένας, αλλα βαρυτονουμένας. Δεν εινε προφανεστάτη ή μα'ταιοσπουδία τής βαρυτονίας ; Δι’ αγάπην Θεοΰ ! εις τα παιδία όταν δίδω■ μεν να συλλαβίσωσι. βα, βε, βη, βο, βου, μήπως σημειοΰμεν επι
τούτων τόνους ; Ανάγκη άρά γε να τα βαρύνωμεν ; Αλλα μη βλέποντα αυτα βαρυτονημένα, μήπως τα παιδία δεν τα προφέρουν ώς
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'Ομολογώ, ότι τόσον προφανές ήτο το πράγμα· τοΰτο, ώστε, συ
στέλλομαι πως αναγγέλλων αυτό ώς τι μέχρι τοΰδε απαρατήρητουαλλα δεν θ’ αρνηθήτε ότι πολλάκις συμβαίνει, εις πράγματα κείμε
να προ τών οφθαλμών ήμών, να απροσεκτώμεν όλωςδιόλου δι’ αυτό
τοΰτο, διότι συνειθίσαμεν να τα βλέπωμεν απαντώντα κατα πάσαν
στιγμήν. Πολλάκις εζήτησα τα δίοπτρά μου εδώ κ’ εκεϊ, επάνω
κάτω, ενιή ευρίσκοντο επι τής μύτης μου. Εικάζω ότι τοΰτο.θα συν
έβη και εις άλλους. Επι τοΰ προκειμένου δε τόσον άπλοΰν φαίνεται
το πράγμα, ώστε δια την φαινομένην Απλότητά του ίσως εθεωρήθη
πάντοτε ώς ανάξιον προσοχής,και δια τοΰτο παρωράθη έως σήμερον.
Εγω αυτός ουκ οΐδα πώς επέστησα επ’ αύτοΰ την προσοχήν μό
λις.προ ολίγου καιρού, ενώ καθ’ ολην μου την ζωήν ανέγνωσα, έγρα
ψα η' δϊώρθωσα τυπογραφικά δοκίμια. Το αποδίδω εις φυσικήν τινα
περιέργειάν μου περί τα τυπογραφικά. Μαθητεύων εις το Γυμνάσιον
τής Σμύρνης, δωδεκαετής θα ήμην, δτε εις την αυλήν τής σχολής :
καθιδρύθη μικρόν τι τυπογραφείου προς εκτύπωσιν τών μαθημάτων,
άτι-να παρέδιδεν εις ήμάς ό γυμνασιάρχης ‘Αβράμιος Όμηρόλης ό
Καισαρεύς, εκ τών μαθητών τοΰ Οικονόμου- xat τών αδελφών Κού-
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μα, ανηρ ευρυς τας γνώσεις και επιμελής προς ενα έκαστον ήμών,
οίος πατήρ προς τέκνα. Τότε κατα πρώτον εϊχα ιδή τυπογραφεϊον,
και τόσην είχα λάβει προς αυτό περιέργειαν, ώστε και προ τής ώρας
τών μαθημάτων και μετά ταΰτα εαν μ.’ έχανε τις, εκεϊ θα μ’ εΰρισκε. Πολλακις συνέβαινε να σημανθτ) τοΰ μ,αθήματος ή ώρα, εγω
δε να μη προσεζω· βλεπων δε. κενήν την θέσεν μου, ό αείμνηστος
εκείνος διδάσκαλος, επειδή είχε μάθει πλέον ότι εξάπαντος ήμην
εις το τυπογραφεϊον και έχασκα, έστελλέ τινα τών συμμαθητών μου
και με προσεκάλει, και παρουσιαζόμενον με επέπληττε. Μίαν ήμέραν, — « Ακούσε συ!» με είπε’ «Προ χιλίων οκτακόσιων ετών ύπήρξέ τις βυζαντινός ίστοριογράφος απο τους καλούς, ό Ιωάννης Σκυλιτζης’ ενώ φέρεις εκείνου το όνομα τί έχεις σκοπον να γίνγς ’ τυ
πογράφος, η να διδαχθγς ώστε να δίδγς ιδικόν σου κείμ,ενον προς
στοιχειοθετησιν εις τους τυπογράφους ;» Ή ερώτησις αύτη εκίνησε
τών συμμαθητών μ.ου το ειρωνικόν μειδίαμ.α, εμοΰ δε το ερύθημα.
Απο τί εξαρτώνται του ανθρώπου αί τύχαι ! Ή στιγμή εκείνη προ
όρισε το στάδιον όλης μου τής ζωής.
Αλλα και πάλιν έκτοτε δεν έπαυσα τοΰ να εφιστώ την προσο
χήν εις την τυπογραφικήν όψιν τών βιβλίων όσα ανεγίνωσκα. Του
λατινικού τύπου τήν γλαφυρότητα εθαύμαζα’ μέχρι τινός, την απέ
διδα ολην εις τον σχηματισμόν τών στοιχείων ακολούθως είδα, δτι

αυτή εν μέρει ωφείλετο και εις την ολιγότητα τών τόνων, ών πλήθουν τα ελληνικά γράμματα. Εις τα τυπογραφεία έβλεπα τας έλληνικας στοιχειοθήκας’ έβλεπα δε παρέκει και τας λατινικάς’ παρετήρουν πόσην έκτασιν είχον αί έλληνικαί,ενφ αί λατινικαι είχον πολύ
ολιγωτεραν- αί κυψέλαι τών έλληνικών τονουμένων στοιχείων ήσαν
εικοσαπλάσιαι τών γαλλικών και ιταλικών. Διέκρινα εις τοΰτο έν
πρόβλημα, αλλα πρόβλημα ανεπίδεκτον λύσεως’ πώς να αλλάξγς το
ορθογραφικόν τής γλώσσης ! Ποιος τολμώ ;... μέχρις ού κατενόησα
τί δύναται και τα στοιχεία τα τυπογραφικά ναελαττώση σπου
δαίος, και το ορθογραφικόν τής γλώσσης ν’ αφίσγι ακέραιον.
Βέλα έκαστος βλέπων την μέχρι τοΰδε γενικήν αστοχίαν επι τοιουτου πράγματος αναπηδώντος ύπο τους οφθαλμούς’ αλλ’ οί μεν
συγγραφείς και εν γένει οί γράφοντες δεν το εθεώρουν ώς αξίαν π'ροσοχής διευκόλυνσιν εν τω καλάμω, οί δε τυπογράφοι, οί. έχοντες
καθεκάστην ενώπιον αύτών την εκ τών πολλών τονουμένων δυσκο
λίαν τής στοιχειοθεσίας, η δεν διέκρινον τί ηδύνατο να λειψή δπως
διευκολυνθώ ή εργασία των και επιταχυνθώ, η και. διακρίνοντες δεν
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ετόλμ,ων δ,τι απέκειτο εις την κρίσιν τών γραμματολόγων βεβαίως,
και όχι αύτών. Ό τυπογράφος εϊνε ύπόχρεως να στοιχειοθετώ δ,τΐ
αν φέργ το προ αύτοΰ χειρόγραφον.
Αί αρχαϊαι εκδόσεις θα μένωσιν ώς έχουν’ αί νεώτεραι δμως και
τών αρχαίων αυτών συγγραφέων, θα μεταρρυθμισθώσι, και τοΰτο
δεν θα ήνε ασέβεια. Μήπως ασέβειαν έπραξαν οί επιτιθέντες τόνους
και πνεύματα εις τους συγγραφείς ; Ημείς μάλιστα θα επανέλθωμεν
εις τους αρχαιοτέρους, αφαιροΰντες μέρος τών ύποβολιμαίων τούτων
σημείων, και τοΰτο κατ’ ουδεν μεταβ-άλλοντες τας θέσεις, δπου τα
εσημείωσαν οί εγκρίναντες αυτα ώς χρήσιμα προς τους βαρβάρους
και ξένους.
Αλλ’ επαναλαμβάνετε ερωτώντες, ποιον το πρακτικόν όφελος εκ
τής μεταρρυθμίσεως ήν προτείνεις; Βεβαίως, ή στενογραφία ουδεν
μέλλει να καρπωθώ εξ αυτής’ αύτη ήδη έχει κάμει την επανάστασίν της «αντιστάσεως μη ούσης» ουδέ αντιρρήσεως. Ή ταχυγραφία
θα ωφεληθώ όλίγιστον αύτη μάλιστα κατ’ αρχας, μέχρις ού άποβάλγ την προτέραν έξιν, θα εύρη παραδόξως δύσκολον το ευκολώτερον, εύκολον δε το δυσκολώτερον. Ή καλλιγραφία μάλλον θα αναδειχθώ, επειδή θα λείψουν εκ τοΰ λευκοΰ τοΰ μεταξύ δύο στίχων
πλεϊστα σημεία αυτό αμαυροΰντα, και τα γράμματα θα φανώσιν
ούτω πως γλαφυρότερα, επειδή ή γραμμή των θα παρίσταται ευθυτέρα και καθαρωτέρα.
Αλλά, το κυριώτατον και καρποφορώτατον, ή τυπογραφική στοι
χειοθεσία θα γίνεται πολύ ταχυτέρα και ακοπωτέρα, τών δε παρο
ραμάτων το πλήθος Θα ελαττωθώ σπουδαίως, και δεν θα χάνεται
χρόνος τοσοΰτος εις τας διορθώσεις, επειδή ή στοιχειοθήκη τών το ■
νουμένων θα περιορισθώ εις στενότερων χώρον, και δσον προχειροτερα
έχν) ό στοιχειοθέτης τα απαιτούμενα στοιχεία και ολιγωτέρας τας
κυψέλας εν αίς εύρίσκονται, τόσον ταχύτερον και αλανθαστότερον
προβαίνει το έργον του.
Αί στοιχειοθήκαι, τών τονουμένων, ώς είνε σήμερον, έχουν 114
κυψέλας ήτοι σπιτόπουάα. -Ιδού το σχήμα και ή οικονομ-ίκωτέρα διαίρεσις αυτών.
(Φέρε το σχήμα και εξήγησον.)
Αφαιρουμένης τής ψιλής απο τών ψιλουμένων και τής βαρείας
απο τών βαρυτονουμένων, ή στοιχειοθήκη τών έλληνικών γραμμά
των θα περιέχγ), αντί 114, μόνον 54 κυψέλας, τουτέστι τας ήμισείας. Τοΰτο εΛε πολύ’ εινε μέγα’ ερωτήσατε τους τυπογράφους να
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είπωσν. Θα κατέχη δε ή νέα στοιχειοθήκη και μικρότερου τόπον,
καίτοι δ χώρος τών κυψελών θάήνε δ αυτός, καθώς θα παρατηρήσετε.
(Φέρε το σχήμα.)
Ιδού ή μικρά μου, ιδού ή χαριτωμένη μου στοιχειοθήκη, ής το
μέλλον ευρύ. (Εξηγήσεις).
Και ή διαίρεσις δε τών κυψελών εινε σχηματισμένη ούτως, ώστε
δ στοιχειοθέτης τα μεν χρησιμότερα να έχη προχειρότερα και πε
ρισσότερα, τα δε σπανιωτέρας χρήσεως, ταΰτα απώτερα και ολιγώτερα.
Επειδή τα υπογεγραμμένα χρησιμεύουν ολίγον, δ τόπος των εχωρίσθη και αί κυψέλαι των έγιναν μικρότερα! τών άλλων’ αλλα και
εις τούτων τα χρησιμότερα έδωσα ευρυχωροτέρας κυψέλας.
Το e και το ο ουδέποτε περισπώνται, διο και εις τον χώρον όν
θα κατεΐχον, αν επερισπώντο και ταυτα φκονόμησα τρεις μικροτέ-

ρας κυψέλας, ένθεν μεν δια το ϊ, t και 1', ένθεν δε δια τα ί, ν και ν
και είτι άλλο σπανίας χρήσεως.
Μηδέ τις ύποθέση οτι θα φέρωσιν εις τον στοιχειοθέτην σύγχυσιν αί εν τώ μεταξύ μικρότεραι κυψέλαι αύταί’ τουναντίον- σύγχυσιν φέρουν εις αυτόν αί πολλαι και δλαι δμοιαι’ αί δ' ολίγαι και
μικρότεραι αυται μάλλον θα τον καθοδηγώσιν εις την ταχίστην εύρεσιν τού στοιχείου, ούτινος θα έχη χρείαν.
Εις οτιδήποτε έργον, όταν γίνεται οικονομία χρόνου και δμόΰ
βελτίωσις, είνε κέρδος αναντίρρητον. Υπολογίζω οτι δ στοιχειοθέ
της ό εν διαστήματί τινι χρόνου πληρών τέσσαρα συνθετήρια συνήθη,
θα πληροί πέντε τοιαύτα τούλάχιστον’ εις δε τας διορθώσεις τών
παροραμάτων θα κερδαίννι το έν τρίτον τού καιρού, καθώς και εις
την διάλυσιν τών στοιχείων εις τας θέσεις των.
Αλλα και οί στοιχειοχύται θα ωφεληθώσιν ελαττούντες-τας 114
μήτρας τών τονουμ.ένων εις τας ήμισείας, εξ ού θα γίνωσι τα τυ
πογραφικά στοιχεία κατά τι ευωνότερα. Εις Παρισίους, όταν ηρώτησα διατί τα έλληνικα τυπογραφικά στοιχεία των 11 στιγμών
επωλοΰντο προς 7 φράγκα το χιλιόγραμ,μον, ενφ τα τού αυτού μεγέ
θους γαλλικα επωλούντο προς μόνον 3 1/2 φράγκα, ό στοιχειοχύτης
επροφαοίσθη προς τοΐς άλλοις το πλήθος τών τόνουμ,ένων τής ελλη
νικής γλώσσης, εξ όύ βραδύνει ή εργασία τού χύτου, αλλάσσοντος
συνεχώς τας μήτρας.
Τέλος πάντων, ληγούσης τής πρώτης πέντηκονταέτηρίδος τού
Εθνικού Πανεπιστημίου, εις άλμα, καί άλμα γιγάντειον θα προέβαι-
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νεν ή έλληνικη τυπογραφία, χωρίς τής ελάχιστης θυσίας τού ορθο
γραφικού τής γλώσσης, απαλειφομένων δύο περιττών σημείων, τής
ψιλής και τής βαρείας απο τής γραφής. Ναί, ληγούσης τής πρώτης
πέντηκονταέτηρίδος τού Εθνικού Πανεπιστημίου. Ουτω λαλώ, ουτω
τολμώ, ουτω μ.εταρσιούμαι, επειδή το προκείμενον τού λόγου μου,
δσον επουσιώδες και αν. φαίνεται, είνε άξιον τής σπουδαιοτάτης
μελέτης τών αρχόντων τής καθ’ ήμάς παιδείας, ώς περιούσιον’ ώς
υποσχόμενου εις τα σχολεία, ύποσχόμενον εις τα βιβλία, ύπο.σχόμένον εις την τυπογραφίαν, ιδίως δε ύποσχόμενον εις την εφημερίδογραφίαν, αείποτε χρείαν έχουσαν τής τάχιστης στοιχειοθετήσεως.
Δεν είνε άσπουδον λοιπόν, αλλ άσπουδος θ’ αποδειχθή δ μη αντί
*
λαμβανόμενος τής αυτού σπουδαιότητος, δ μη κατανοών τα εξ αυ
τού αίσια. Οικονομία χρόνου και χρήματος, και επι τίνος αντικει
μένου ; επι πραγμάτων, άτινα μετά τον άρτον, τροφήν τού ανθρώ
που ώς ζώου, είνε ή τροφή τού ανθρώπου ώς πνεύματος. Α ! είθε
εδύναντο δι’ όμοιας τίνος ευκόλου και ανεπαχθούς μεταρρυθμίσεως
να διορθωθώσι σήμερον και τα οικονομικά τού τε Κράτους και πάν
των ήμών.
Ελπίζω ή εκ τού Συλλόγου Παρνασσού την ώραν ταύτην εκπεμπομένη φωνή εις αυτόν πρώτον να δόξγ) ασπάσιος, και δια τής αθη
ναϊκής δημοσιογραφίας, ήν οί εκπροσωπούντες παρίστανται ώδε,
ν’ αντηχήσν) διάτορος οπουδήποτε κάλαμοι έλληνικοι και τυπογρα
φεία’ έπειτα δε ή εφημεριδογραφία, ή μόνη ήτι? μ’ εξέθρεψε μετά
το γάλα τή μητρικόν και το ψώμισμα το πατρικόν, βλέπουσα εν
αυτή προφανώς συν τή ορθότητι το συμφέρον, πάραυτα θα την βάλγ
εις πράξΐν. Περί τούτου, ουδ’ έλαχίστην έχω αμφιβολίαν. Έστω ή
διευκόλυνσις αύτη οίονει τα τροφεΐά μου προς αυτήν. Το δε κατ’
εμέ, εντρεπόμενος τού λοιπού να σημειώ ψιλήν και βαρεΐαν, παρρη
σία δίδω λόγον, δτι εαν απο τούδε εκδώσω τι τυπογραφημένον, τα
σημεία ταΰτα θα λείπωσιν εξ αυτούς-ός .σχολαΐςι.και. ιτ,εριΛτότατα.
Ό βουλόμενος ακολουθεϊν μοι, ακολουθείται μοι’ άλλως, οί επερχόμενοι θα κινώσι τας κεφαλας σχετλιαστικώς, οικτείρ,οντες τής
ακινησίας το πωρώδες, τής εμμονής το παιδαριώδες, τής εθελοκακίας-το ολως παράλογον.

I. Ιοιδωρίδης Χκυλίβσης

ΚΟΝΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΚΟΝΤΟΙ

ΓΛΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
g 1. Φλέγμανβες, οΰχί φλέγμαβες.
Ό μακαρίτης Βάμβας άποφαίνεται έν τφ ύπ’ αύτοΰ συνταχθέντι
Τεχνολογικώ της ’Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης δτι «Εις τά γινόμενα
άπό τών εις αινώ, αί καταλήξεις ασις, ασια, είναι συχνότεραι-· οϊον,
φαίνω, φάσις' σημαίνω, σημασία' φ.Ιεγμαίνω, φ.Ιέρμασις και φΐεγμασία'
τινά δέ προσλαμβάνουσι και τό ν’ οιον, υφαίνω, ϋφανσις' πεπαίνω,
πέπανσις- χυμαίνω, χύμανσις» (σελ. 218 έκδ. γ').
Πρώτον μέν μεγάλως θαυμάζομεν. πώς ποτέ ύπέλαβεν ό Βάμβας
δτι τό πρό της καταλήξεως ΣΙΣ κείμενον Ν εινε έπεισακτον. Επειτα
δέ παρατηροΰμεν δτι δεινώς σφάλλεται δ άνήρ δοξάζων δτι έκ τοΰ
ρήματος φΛεγμαίνω έσχηματίσθη όνομα φΜγμασις καί δτι "C6V& τών
έκ τών εις ΑΙΝΩ παρηγμένων ονομάτων έκφέρονται μετά τοΰ Ν. Έλέγετο μέν ύπό τών Ελλήνων φάσις κα'ι εμφασις, έπίφασις, κτλ. κατ’
αποβολήν τοΰ Ν, άλλά τό τ’ έκ τοΰ φ.Ιεγμαίνω γενόμενον όνομα καί
τά έκ τών όμοιων αύτφ Τΐάντα έφύλαττον τό Ν πρό τής καταλήξεως
ΣΙΣ. Έχομεν δέ τοΰ φΛέγμανσις μαρτύριαν τό έν τοΐς Ίπποκρατειοις
κείμενον Τόμ. Β', σελ. 573 Έρμ. «τά χείλεα ύπό τής φάεγμάνσιος
ξυνέπεσε πρός άλληλα».’Απαντφ δ’ έν τοΐς Ίπποκρατειοις καί ό τύπος
φΐεγμασίη οΰχί όλιγάκις. Συνήθως έγίνετο ύπό τών Ελλήνων χρήσις
τοΰ ονόματος φ.Ιεγμονή (Πρβ. Λοβέκκιον'fyw. σελ. 116 καί Κόβητον
Μ>ημ. 1875, σελ. 67).
g 2. Ηήρανσες, οΰχί ζήραοες.
Παρά τφ Γαληνφ άναγινώσκεται Τόμ. Ις-', σβλ. 415 «ή κάτω γαστήρ σκληρά διαχωρεϊ διά τήν ξήρασιν τής καταστάσεως». Άλλ’ ή
άνευ τοΰ Ν έκφορά ξήρασις, ής έποιήσατο μνείαν καί δ Αοβέκκιος έν
τοΐς Παραλειπομένοις (σελ. 422), εινε άσύστατος. Ό ύγιώς, έχων
τύπος εινε ή ξήρανσις ή ξηρασία. Εύρέθη δέ καί όνομα ξηρασμός
δμοίως τφ αύασμός έσχηματισμενον. Πρβ. καί μεΛασμΰς, πεπασμύς,
περί ών άλλαχοΰ.
'Υπό τοΰ Θεοφράστου έλέχθη «τφ ύστερον έτει μετά τήν άναξή-
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ρανσιν» (π. Φυτ. Ίστορ. Γ', α', 2) καί ύπό τοΰ Ευσταθίου «τής ύπο
τοΰ Ηφαίστου άναξηράνσεως τών ύγρών τόπων (σελ. 1240, 6).
Έν τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου Τόμ. Ε', σελ. 1664 Παρ. είνε γεγραμμένον «Tertia forma Ξήρασις, Siccitas, Gl. Hippocr. ρ. 453,
47: Ύπό τοΰ καύματος καί τής ξηράσιος, cum prima permutanda
est.» Άλλ’ έν τή ύπό τοΰ Έρμερινσίου γενομένγ έκδόσει τών Ίπποκρατείων Τόμ. Β , σελ. 161 φέρεται «ύπό τοΰ καύματος καί τής ξηρασίης», οΰδεμία δ’ άλλη γραφή έν αύτή μνημονεύεται. Πρβ.'καί σελ.
153 «δ πνεύμων ύπό τής θερμασίης άγει ές έωυτόν έκ παντός τοΰ
σώματος φλέγμα» καί σελ, 156 «ύπό θερμασίης άγει έφ’έωυτό (Ίων.
επ' έωυτδ} φλέγμα», κτλ.
Παρατηρητέον δ’ δτι έν τοΐς Ήθικοϊς τοΰ Πλουτάρχου σελ. 627
δ' άνεγνώσθη ύπό τινων «έπεί τής πλύσεως τέλος -ηξήρανσίς έστι καί
μάλιστα φαίνεται καθαρόν τό μάλιστα ξηρόν γινόμενον» άντί τοΰ
Ψϋξις. Βυττεμβάχιος ΠΛουτ. Ήθιχ. Τόμ. Γ', α', σελ. 537 «ξήρανσις :
omnes libri ψύξις, nec temere repudiandum erat».
Συχνόν έν τή καθ’ ήμάς γλώσση άπέβη τό όνομα άποξήρανσις, οιον
άποξήρανσις της σταφίδας, άποξήρανσις της Κωπαί'όος, κτλ,
§ 3. Λΐίανσες, γλύκανσες, κτλ.
Είπομεν έν τοΐς έμπροσθεν (g 1, σελ. 118) δτι τών έκ τών είς ΑΙΝΩ
ρημάτων διά τής καταλήξεως ΣΙΣ σχηματισθέντων ονομάτων έν μό
νον έξεφέρετο άνευ τοΰ Ν, τό έκ τοΰ φαίνω παραχθέν φάσις (ε'μφασις,
έπίφασις, διάφασις, κτλ.), πάντα δέ τάλλα έληγον είς ΑΝΣΙΣ, σφζομένου τοΰ Ν τής ρίζής πρό τοΰ Σ τής καταλήξεως. Ίνα δέ μή νομίση
τις δτι ολίγα ταΰτα είνε, παρατιθέμεθα ένθάδε κατά στοιχεΐον δσα
έχομεν συνειλεγμένα.
αυανσις. Άριστοτ. Τόμ. Γ', σελ. 424, 37 Διδ. «οΰκ έστιν, ώσπερ
οί'ονταί τινες, αυανσις» καί σελ. 548, 29 καί σελ. 549, 25 καί σελ.
610, 23. Θεόφραστ. σελ. 9 Σνειδ. «τελέως δέ ύπολιπόντων,θάνατος
καί αυανσις» καί σελ. 563 «αί γήρα καί δι’ άσθένειαν αϋάνσεις» καί
σελ. 570. Γαλήν. Τόμ. ς-ζ «ελ. 6 «άνάλογον δ’ έστι τή τών φυτών
αύάνσει». Έν τοΐς Δειπνοσοφισταϊς τοΰ Αθηναίου σελ. 692 β' κεϊται «ζητεί δ’δ πολυμαθέστατος Αριστοτέλης έν τοΐς Φυσικοΐς Προβλήμασι- διά τί οί μυριζόμενοι πολιώτεροι ; ή . δτι τό μύρον διά τά
άρώματα ξηραντικόν έστι —- δ δέ αύχμός πολιωτέραυς ποιεί ; είτε
γάρ αΰανσις τριχός ή πολιά εί'τ’ένδεια θερμοΰ, ή ξηρότης μαραίνει» ,
ΙΙρβ. καί Εύστάθ. σελ. 1679, 27 καί Κλήμ. Άλεξ. σελ. 210.
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γΛύχανσις. Θεόφραστ. σελ. 500 «καθάπερ οί τά σπέρματα προβρέχοντες είς τήν γΛύχαχοιν» .
δείΛα,χσις. Νικήτ. Χων. σελ. 508, 3 Βόνν. «ή πολλή τότε ήν αύτοϊς ή δείΧανοις^.
δίανσις. Γαλήν. Τόμ. ΙΑ', σελ. 740 «καί ή Ιασις αύτοΰ δίανσίς τε
καί ΰγρανσίς έστι».
δνσχέραχσίζ. Φιλοσ. Άποσπ. Μουλλ. Τόμ. Γ', σελ. 570 «πένθος,
δνσχδρατσις, ό'χλησις».
θδρμα,νσις, προθέρμανση. 'Ιπποκρ. Τόμ. Β', σελ. 109 «ή τέγξι fl
ψύξι fl θεριιάναα». Άριστοτ. Τόμ. Β', σελ. 597, 44 «έ'στι 3’ ούχ fl
θερμότης κίνησις άλλ’ fl θέρμανσις ». Πορφύρ. παρά Στοβ. Έκλ. Τόμ.
Α', σελ. 247, 18 Μειν. «ούδέν έοικυΐαι θερμάχσεαι· και ψύξεσι σωμά
των». Ύπομν. εις Άριστοτ. Τόμ. Θ', σελ. 279, 21 «κα'ι fl μεταξύ
οδός θέρμανσιςύ χΚϊ σελ. 285, 11 καί Τόμ. ΚΓ', α', σελ. 76, 21.
Εύστάθ. σελ. 964, 12 «άλλά μετά την θέρμανσιχ την έν τω πυρί».
Ύπομν. εις Άριστοτ. Τόμ. ΚΓ', β', σελ. 44, 22 «προθέρμανσίς τις
ώς έλλυχνίου προ της τοΰ πυρός θερμότητος». Ψελλ. Βοισσον. σελ,
147, 6 «ταΐς προθερμάχο'εσι πρότερον δεδιττόμενος».
'ίσχνανση. Εύστάθ. Μικρ. Συγγρ. σελ. 129, 22 αϊσχχαχσις λιπαίνουσα». Πρβ. καί Σχόλ. εις 'Ιπποκρ. και Γαλήν. Τόμ. Α', σελ. 189
καί Θησ. Στεφ, Τόμ. Δ', σελ. 706 Παρ.
χοΙΛαχαις. Ύπομν. εις Άριστοτ. Τόμ, ΚΓ,3', σελ. 36, 35 «τοΰτο
δέ χοίΛανσις ^>ινός». Εύς-άθ. σελ. 159, 35 «τών περί γην χοιΛάνσεων»,
χύμαχσις, έχκύμανσις. Άριστοτ. Τόμ, Γ', σελ. 311,7 «fl δέ χδμαχης καμπή έστιν». Εύστάθ, σελ. 223, 15 ιχνμανΰΐν τινα δηλοΐ
ταραχώδη» καί σελ. 482, 25 «καταστορέσαι την χΰμαχσιχ της ψυ
χής» καί σελ. 31, 45 «ήχος ύδατος θαλασσίου έν τϊί εχχνμά,χσει
γινόμενος».
.Ιίανσις - Λείανσις, έπιΜα,χσις. ’Άντυλλ, παρ’ Όρειβ. Τόμ. Β', σελ.
435, 10 «μετά τό αύτάρκως έ'χειν της ·1εάχ?εως». Γαλήν. Τόμ. ΙΔ',
σελ. 714 «στόμα μέν καί όδόντας προς Aiartnr
*
. Κλημ. Άλεζ. σελ.
263 «τό δέ καλλώπισμα της Λειάχσεως». Εύστάθ. σελ. 1572, 6 «έκ
της κατά συχνήν παράτριψιν Λειάχσεως». Φίλων Ίουδ. Τόμ. Β', σέλ.
40 «έκ δέ της έπαναπολήσεω.ς καί ώσπερ έηι1εάνσε(ύς της πρώτον
καταβληθείσης τροφής».
Ιεύκαγσις. Άριστο,τ. Τόμ, Β', σελ. 308, 21 «Ισως ούχ ,ή λευκότης
κίνησις, άλλ’ fl Λεύχανσαρ καΓσελ. 312, 35 «τ.οιγαροΰν άλλη τφ
εί'δει μέλανσις καί Λεύχμχσις’ ^ρχ ούν. Λςδχοχσις πάση Λευχάνσει ή
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αύτή κατ’ είδος Ισται καί πάσα μέλανσις μελάνσει·—3λο τφ εϊδέι μία
.Λείχαχσις Λενχάχσει, πάση» καί σελ. 316,22. Ύπομν.,’εΐς Άριστοτ,
Τόμ. Θ', σελ. 397,31 «τό κατά χρώμα ε’ις Λεδχαχαιγ·καί μελανσιν»
καί σελ- 407,16 καί σελ. 721,7 καί 22. Ύπό τών .νέων Ελλήνων
γίνεται ενίοτε χρήσις τοΰ ονόματος. δια,Λενχαχοκ.
Λίπανσή. ’Άντυλλ. παρ’Όρειβ. Τόμ. Β', σελ. 4.50, 10 «.Ιιπάνσεωη
χρεία» .Φώτ.Άμφιλοχ.σελ. 88 Οίκον.«ί>ς-έρ·/)σΐν της ιδίας Λιπάνσεως».
Εύστάθ. σελ. 1227, 12 «διά τήν έκ της -Ιιπάνσεωη θερμότητα». ΙΊρβ.
καί Βασιλικ. Τόμ. ς-', σελ. 26 καί Θησ. Στεφ. Τόμ. Ε', σ. 315 Παρ.
μάρανσιη. αΛομάρα,νσι,ς. Άριστοτ. Τόμ. Γ', σελ. 549,22 «ή τοΰ
θερμόΰ σβέσις καί ^ιάγατσις» καί 26 «μάρανσις τοΰ μορίου» καί σελ.
535, 18 «άλλά μην πυρός γε δύο όρώμεν φθοράς, μάραχσίν τε καί
σβέσιν' καλοΰμεν δέ τήν μέν ύφ’ αύτοΰ μάρανανy τήν δ’ ύπό τών
έναντίων σβέσιν» καί άλλαχοΰ. Πορφύρ. π. Άποχ. Έμ ψ. Α',32 «διά
μαράχσεως». Σουίδ. «'Ρυσά: ή μάραχσις, ή γηρασις». Θεόφραστ. σελ.
772 «παρήλιων φάσις καί άιίομάρανσις η ρηξις».
μέΛαχσις, Πρβ. Λ'εύχαναις. Φέρεται δέ και παρ’ Άλεξάνδρφ τφ
Τραλλιανφ Τόμ. Α', σελ. 453 «πρός μάίαγσιν τριχών» καί έν τοϊς
είς 'Ιπποκράτη καί Γαληνόν Σχολίοις Τόμ. Α', σελ. 141 «ή μέΛανσις Ιπίταβίς έστι της πελιδνώσεως».
μίανσις. Λευιτ. ΙΓ', 44 «μιάνσει μιανεΐ αύτόν ό ίερεύς». ΙΙορφύρ.
περί Άποχ. Έμψ. Δ', 20 «παοέσχε μίανσιν» καί « ό μολυσμός καί ή
μίανσιςκ καί «φθορά καί μίανσες η τοΰ έναντίου μΐξις» καί «φέρει
μόλυσμα καί τη ψυχή ήμών μίανσιν *. Ό Άρκάδιος γράφει έν τφ
περί Τόνων σελ. 29,7 «Τά είς ΙΣ έσχηματισμένα άπό βαρυτόνων
μελλόντων fl δευτέρου προσώπου τοΰ παθητικού παρακειμένου βαρύ νονται- ποιήσω ποίησις, γνώσω γνώσις, πράξω πράξις, πέφανσαι φάνσις, μεμίανσαι γι/αητις». Τοΰ τύπου φά-νσις όλίγιστα παραδείγματα
εύρέθη-σαν έν τω παρηκμακότι έλληνισμώ. Πολλφ πλείονα έ'χει τις
νά καταλέξγ τοΰ άπό^ανοΊς καί τοΰ εχφανδις. Άλλά περί , τών τοίούτων έκφορών θά διαλάβωμεν έτέρωθι ποιούμενοι λόγον καί περί τοΰ
έν Κρητική επιγραφή κειμένου άμπανσιν.
μώρανσις. Σχολ. Αίσχύλ. σελ. 384,23 Δινδ. «μωραχσις ήνωσε τόν
Οίδίποδα καί τήν Ίοκάστην».
ζάνσις, χατάζανσις. Εύσέβ. περί τών κατ’ αύτόν μαρτυρ. Α', 3
«στρεβλώσεσι καί χαταζάνσεσι, τών πλευρών». Τοΰ άπλοΰ ζάχοΊς εινε
παρατεθειμένον παράδειγμα έν τώ Θησαυρώ τοΰ Στεφάνου (Τόμ. Ε',
σελ. 1638 Παρ.) έκ γλωσσάριου.
'
Τόμος Γ, S. — Νοέμβριος 1886,

8

122

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

πόπανσις. Ίπποκρ. Τόμ. Γ', σελ. 312 «αί κεπάνσιες τών ουρών».
Άριστοτ. Τόμ. Γ', σελ. 611,15 «πέψεως δέ πέπανσις» καϊ σελ.
612, 1 «Λάπατσις δ’ έστι πέψις τις» κα'ι σελ. .612,7-35 (και σελ.
639,5 και Τόμ. Δ', σελ. 29,24). Πολλάκις ποιείται χρήσιν τοΰ ονό
ματος τούτου ό Θεόφραστος σελ. 74 «ού κατά τάς βλαστήσεις αί
πεπάνσεις» καϊ σελ. 77 «αί μέν ούν τών καρπών άποβολαϊ καϊ πεπάτσεις τών άγρίων κτέ.» και σελ. 78. 175. 359. 363,13 και 21.
367.383. 405. 406. 475. 632. 640. Φέρεται δέ καϊ παρά Φίλωνι
τφ Ίουδαίφ Τόμ. Α', σελ. 245 «τόν τρόπον τής πεπάνσεως καϊ βελτιώσεως» και έν τοΐς τοΰ Ίεροκλέους παρά Φωτ. Βιβλ. σελ. 466,1
«την κατά φύσιν τών νοσημάτων χόΛανσιν» και έν τφ Έκλογφ τοΰ
Φρυνίχου σελ. 258 «πάν τό έν πεπάνσει όν» κα’ι έν τοΐς είς ’Αριστο
τέλη Ύπο μνήμασι Τόμ. Θ', σελ. 364,6 «εί γάρ χέχανσΐς έστι καρ
πού κτέ.» καϊ έν τοΐς Γεωπονικοϊς σελ. 355 «τω δέ καιρφ τής πεπάνσεως ύπερύθρους». Πρβ. καϊ Εύστάθ. σελ. 1618,55 καϊ σελ. 1784,
19 καϊ Σχολ. Άριστοφ. σελ. 205,38 Διδ.
Λερίρρανσις. Πλάτ. Κρατ. σελ. 405 β' «τά λουτρά τά έν τοΐς τοιούτοις και αί Λεριρράνσεις».
πήμανσις. Εύστάθ. σελ. 417, 14 «δήλον δέ ότι πήμανσις όρκων
έστϊν ή τούτων παράβασις».
ποίμανσις. Εύστάθ. σελ. 841.57 «ώς τφ ποιμάνσει συλλαμβανομένου και τοΰ βουκολεΐν καϊ α’ιπολεΐν». Γεώργ. Παχυμέρ. Τόμ. Β',
σελ. 152,2 «την σκληράν έκείνην·—ποΐμανσιν» καϊ σελ. 167,6. Πρβ.
και Θησ. Στεφ. Τόμ. ς·', σελ. 1318 Παρ.
ρύΛαγσις. Ίδε Θησ. Στεφ. Τόμ. ς', σελ. 2440 ΙΙαρ.
σημανσις, έπισήματσι.ς., Μζρασήμα,νσις, ^Λοσ^μανσις. ψευδαριστοτέλ. Προβλ. ΚΔ', 18 (Τόμ. Δ', σελ.. 239,25) «πολλά ούν θερμά έστιν
άπό έπισημάτσεως κεραυνών». Εύστάθ. Παρεκβ. είς Όμηρ. σελ. 894,
23 «διά το έπισημάνσεως άξιον είναι» καϊ σελ. 1062,18 «τά Λα'ρασημάνσεως άξια» καϊ σελ. 1298,23 «δ δέ καί αύτό επισημάνσεως
άξιον» καϊ σελ. 1319,29 «την δέ τοιάύτην παρασημανσιν» καϊ Μικρ.
Συγγρ. σελ. 229,82 «ού δίχα παρασημάνσεως» καϊ σελ. 260,81 «ένθα
θεωρητέον έν έπισημάνσει τό ίαμα γλώσσης». Γεώργ. Παχυμέρ. Τόμ.
Α', σελ. 390,15 «σχεΐν τών τής έκκλησίας ύΛοσημάνσεις » καϊ Τόμ.
Β', σελ. 146, 15 «καν ούκ άναγκαία $ έπισήμανσις» καϊ σελ. 256,19
«ήν δέ καί τοΐς γράμμασιν νχοσήμανσις αύτη». Τοΰ άπλοΰ σήμανας
έμνημόνευσε μαρτύριον ό Λοβέκκιος έν τφ έκδόσει τοΰ Φρυνίχου σελ.
502' εινε δέ τό Νικομάχου τοΰ Γερασηνοΰ Β', 6, σελ. 44 «διά τής
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τοιαύτης γραφής και σημάνσεως». Ευρομεν δέ καϊ έν τφ περί Όρθότητος Συντάξεως Ίωάννου τοΰ Γλυκέος σελ. 10, 26 «ή τής αιτια
τικής ίδια σήμανσις» άντϊ τοΰ συνήθους σημασία.
σ'ϋμηίραγσιη. ,Ευσέβ. Ευαγγ. Άποδ. Θ , α', 11 «τά μέν τής συμ
φωνίας τής τε προφητικής προρρησεως καϊ τής εύαγγελικής συμπεράτσεως ώδέ πως έχέτω τέλους».
νγιανσις. Άριστοτ. Τόμ. Β', σελ. 310, 11 «ώστε καϊ ή άντικειμένη έσται ή ύγίανσις» καί σελ. 313, 15 «ύγιάζεσθαι τήν αύτήν ϋγίανσιν» καϊ σελ. 315, 5 «οίον ύγίανσις ή είς ύγίειαν, νόσωσις δ* ή
εις νοσον» καϊ σελ. 316,21 «ούδέν γάρ μ.άλλον ή υγίανσις ή νόσανσις». Πλωτΐν. Τόμ. Β, σελ. 275, 18 Τεΰβν. «ύγίανσις ούν καί νόσανσις ταύτόν ;» καί σελ. 277, 11 «καϊ ύγίανσις μέν κατά τά αύτά
τής ποιεΐν δυναμένης ύγίειαν ένεργούσης καί κρατούσης, νόσανσις δέ
τής έναντίας δυνάμεως τάναντία ποιούσης» καϊ σελ. 281,6. Ύπομν.
είς Άριστοτ. Τόμ. Θ', σελ. 279, 22 «εϊ τις άντϊ τής ίατρεύσεως τήν
νγίανσιν λάβοι» καϊ μετ’ ολίγα «ουτω καϊ η ύγίανσις (οδός έστιν)
είς ύγίειαν» . Σημειωτέον δ’ ότι παρά τφ Άριστοτέλει ή τφ Ψευδαριστοτέλει Τόμ. Β', σελ. 192, 25 κεΐται «καί ιατρικής ύγίεια, άλλ’ ούχ
νγίασις ούδ’ίάτρευσις». Αύτη δ’ ή έκφορά νομίζεται ορθή έν τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου Τόμ. Η', σελ. 25, ούχϊ δέ καϊ ή έχουσα τό Ν
ύγίαΝσις. Είνε δέ τό όνομα ύγΐασις παράγωγον τοΰ ρήματος αγιάζωομαι, έξ ού καϊ τό ύγιαστός καϊ τό ύγιαστιχός. Πρβ. καϊ Ήσύχ. «Άναλθές : ανίατον, άννγί,αστον». Ήμεϊς ούχϊ ασύστατον εύρίσκομεν τόν

τύπον ύχι'αζοχ, όστις έκ τοΰ ύγιαίνω γενόμενος έχει άμετάβατον
σημασίαν. Παράδοξοι ήμΐν προσπίπτουσιν οί τύποι νόσανσις καϊ νόσίΐσις· διότι ούτε νοσαίνω ρήμα υπάρχει ούτε ζοσόω-ώ-οΰμαι, άλλά
νοσάζω μέν ένεργητικώς, νοσάζομαι δέ παθητικώς, ώς ύγιάζω = ποιώ
ύγιή καϊ ύγιύζομαι^=: γίνομαι υγιής. Καϊ δύναται μέν νά ύποληφθφ
ότι τό νόσαΝσις συνεξέδραμε τφ ύχ/αΝσίζ·, ούχϊ δ’ όμως άπίθανον
φαίνεται ότι έκ τοΰ ρήματος νοσάζω-μαι παρήχθη όνομα νόσασις,
όπερ παραφθαρέν ύπό τών βιβλιογράφων έγένετο νόσανσις καϊ νό~
σα,σις. Πρβ. άπέραΉσις άντϊ τοΰ άπέρασις. νάαΝσις^ κτλ. ’Εν τφ
Λεξικφ τοΰ Πασσοβίου λέγεται ότι έσχηματίσθη τό νόσανσις ώς έκ
τοΰ νοσαίνω καϊ τό νόσωσις ώς έκ τοΰ νοσόω. Πρβ. Εύστάθ. σελ.
1306, 52 «Ουτω δέ συν άλλοις πολλοϊς καί τό νήφω (πρωτότυπόν
έστι) τοΰ νηφαίνω, ού χρήσεως φανεράς μή ούσης, όμως έμφασις γί
νεται παρά τφ δειπνοσοφιστφ έν τφ νηιραντόν καί άοινον δήλον γάρ
ότι, ώς οαφραίνω όσφραντόν, θερμαίνω θερμαντόν, ουτω καϊ νηφάίνω
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νηφανΐόν». Ό ’Αθηναίος σελ. 423 β' μνημονεύει ρήσιν έκ τοΰ Φιλήβου τοΰ Πλάτωνος, έν ή κεΐται «νηφανζικην καί άοτνον». Είπε δέ
κα'ι ό Πορφύριος περί τοΰ ’Άντρ. τών Νύμφ. 19 «δίκαιον και νηφάνΐικόν» . Φέρεται δέ καί παρά τώ Πολυδεύκει ς-', 26 «νηερανζι,κόν είναι» .
Περί τοΰ γήρανσις κα'ι άγήρανζος θά γράψωμεν τά δέοντα άλλαχοΰ.
ΰγρανσις. Άλέξ. Άφροδ. Προβλ. σελ. 31, 17 Ίδελ. «τό δέ ύδρέλαιον πρός νγρανσιν καί μαλάκυνσιν της κόπρου». Παρά τώ Γαληνφ
Τόμ. Δ’, σελ. 792 έν ρήσει έκ τοΰ Άριστοτέλους παρατεθειμένη άναγινώσ.κεται «τά λεπτοτέραν έχοντα την νγρανσιν κα'ι καθαρωτέραν»- αλλά παρά τώ Άριστοτέλει φέρεται Τόμ. Γ', σελ. 235,30 «τά
λεπτοτέραν έχοντα την υγρότητα καί καθαρωτέραν. Πρβ. κα'ι Θησ.
Στεφ. Τόμ. Η', σελ. 31 Παρ.
συνύφανσις. Πολυδεύκ. Ζ’, 33 «κα'ι ϋγανσιν δ’ άν εϊποις
βίαζόμενος,έπεί Πλάτων ε’ίρηκε βασιλικής ζνκυφάνσεως
*
. Κλήμ.Άλεξ.
σελ. 237 «τών αμπέχονών τάς ΰ^άζ<Γε«ζ·.'Υπομν, είς Άρίς-οτ. Τόμ. Θ',
σελ. 284, 8 «ή ΰφανσι,ς κίνησές τις ούσα» καί σελ. 284, 27. Εύστάθ.
σελ. 409,9 «ώς έν τύπφ ίφάνσεως» καί σελ. 805,57 «χιτώνι αναλογεί
τφ έξ ΰράνσεως ό πολεμικός θώραξ». Τό χωρίον τοΰ Πλάτωνος κεΐται
έν τώ Πολιτικφ σελ. 310 έ. Εύρέθη δε καί όνομα άνύγανσις εν τοΐς’Ο
νειροκριτικούς τοΰ Άχμέτ 231, σελ. 204 «άναλόγως της άνυφάνσεως ·».
χ2ίανσις. Θεόφιλ. Πρωτοσπαθ. περί Σφυγμ. σελ. 5,5 Έρμ. «πέψιν καί χΛίανστνϊ.
χώ-Ιανσις Έπίκτ. Έγχέιρ. Θ' «^ώ^αζσις σκέλους έστίν έμπόδιον».
Εύστάθ. σελ. 400, 3 «ή τοΰ μέτρου ποδική έκθεραπεύεται χώ2αν*.
&ις
Μεταβάλλει δ’ ό "Ασιος (&<ησ. Στεφ. Τόμ. Η', σελ. 1786 Παρ.)
καί τό έν τοΐς Όνειροκριτικοϊς τοΰ Άχμέτ σελ. 200 φερόμενον χώΛασις έίς τό^ώ»έαΝσις.
■φύχρανσις. ’Ίδε Θησ. Στεφ. Τόμ. Η', σελ. 1958 Παρ.

μετεβλήθη δ’ ύπό τοΰ ‘Γβνήρου, ύφηγησαμέν^υ τοΰ Έρμαννοΰ, εις
τό κράδαΝσιν (Διογ. Λαερτ. Τόμ. Β', σελ. 554). Τό αρσενικόν κρα
δασμόν κεΐται καί έν τή Κοβητείφ έκδόσεί τοΰ Λαερτίου (σελ. 277,
46). Γράφει δέ καί ό Κοραής έν .ταΐς. είς Πλούταρχον Σημειώσεσι
(Μέρ. Δ', σελ. 462) «Κραδανθήναι: Σεισθηναι, τιναχθήναι, ταραχθήναι, ώς έξήγεΐται Ησύχιος’ δθεν καί Κραδασμόν γης τόν σεισμόν
’Επίκουρος (παρά Διογ. Λαερτ. ι', 105) έκάλει». Ή έκφορά κράδασις
είνε πάντως άπόβλητος. Τό κράδαχσις ούδεΐς δύναται νά μ.εμφθή ώς
άτόπως έσχηματισμενον, άλλ’ άναγκαίως έ'χει νά νομίζηται παράγωγον ούχϊ τοΰ κραδάω άλλά τοΰ κραδαίνω. Καί. τό άρσενικόν δέ κρα
δασμός, ού πιθανώτατα έποιήσατο χρησιν ό Επίκουρος, έκ τοΰ κρα
δαίνω έγένετο, ώς τό αΰασμός έκ τοΰ αναίνω καί τό ίσχνασμός εν.
τοΰ Ισχναίνω, κτλ. Έν τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου (Τόμ. Δ', σελ.
1907) είνε δύο μαρτύρια τοΰ ονόματος κραδασμός παρατεθειμένα.
Γράφει δ’ ο Βυζάντιος έν τφ ρηθέντι Λεξικφ καί «Λύμανσις, εως
(ή),=:Λύμη» καί «Λύμασις (λυμαίνομαι), εως. (■/]), Π. άντίΛύμη».
Τό όνομα 2ύμανσις είνε μέν άμέμπτως έσχηματισμένον, άλλά παρ’
ούδενί εύρέθη. Έν τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου μνημονεύεται τό καταΛύμανσις εν. γλωσσάριου (Τόμ. Δ', σελ. 1135 ΙΙαρ.), Ό άνευ τοΰ Ν
τύπος Λδμασις εξελέγχεται έκ τών έμπροσθεν γεγραμμένων παντελώς
ανυπόστατος ών. Έν ταΐς Ίκέτισι τοΰ Αισχύλου στίχ. 877 φέρεται
κατά τάντίγραφα «οίοΐ, οίοΐ, Ιΰμασι,ς ύπρογασυλάσκει (-οι)»,. Άλλά
τό χωρίον είνε δεινώς παρεφθάρμένον. Ό Έρμαννός έξέδωκεν «οίοΐ,
οίοΐ’ Λυμανθεις σύ πρό γάς ίλάσκοις», δ δέ ΙΙαληϊος «οίοΐ, οίοΐ 2ύμας'
άγρια γάρ σύ λάσκεις». ’Ίδε καί Δινδόρφιον Αεί,. Αίσχυ2. αε~Κ. 368
9.
*
Έν τοΐς τοΰ Σολέως Κλεάρχου παρ’Άθην. σελ. 611 β' τριττη
φέρεται γραφή, «αίσθήσει τε γάρ τη πρός οσφρανσιν καί προς τό
οίκεΐον καί άλλότριον θαυμαστόν» καί δσφρασι,ν καί δσφρησιν. Σύνηθες έν τή Ελληνική γλώσση ύπάρχει τό οσφρησις' άλλ’ επειδή έλέγετο ύπό τών Ελλήνων όσφραττ·ήρα>ς καί οσφραντικός καί όσφραντός
(καί ανόσφραντος\ ήδύνατο νά λεχθή καί δσφρανσις. Ό δ’ άνευ του
Ν τύπος οσ^ασις, ον βλέπει τις καί έν άντιγράφοις τοΰ Θεοφράσταυ
π.. Φυτ. Ίστορ. Θ', γ', 3, είνε τελέως βάρβαρος. ’Ίδε καί Λοβέκκιον
Φρυν. σελ. 117 καί Σνειδήρον Θεοφρ. Τόμ. Ε’, σελ. 466.
’Όνομα άνοίδανσις έκ τοΰ ρήματος άνοιδαίνω έσχηματισμένον άπαντφ παρά τώ Πλωτίνω Τόμ. Α', σελ. 330, 21 Τεϋβν. «ταΐς άνοεδάνσεσιν ’εν σκότφ έκλάμπει». ’Ίδε Κρευζήρον Π2ωτ. Τόμ. Γ', σελ» 244,
Ό ανεπίληπτος τύπος είνε άνοίδησις. Πρβ, καί άκοίδησις καί οίδησις.
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’Εν τφ ύπό Σκαρλάτου Δ. τοΰ Βυζαντίου συντεθέντι Λεξικφ της
Ελληνικής Γλώσσης φέρεται σελ. 750 «Κράδανσις $ Κράδάσίς, εως
(ή) καί Κραδασμός (ό). σέίσισμον, κούνημα, κλονισμός, έκ τοΰ Κρα(Ιάω-ώ, Μ. άσω, Π.=Κραδαίνω, κουνώ». Άλλ’ έκ τοΰ ιβραδάο), ού
σχηματίζει καί μέλλοντα ό καλός Βυζάντιος κραδάσω, δέν εινε δυνα
τόν νά παραχθή τό κράδανσις. Παρά Διογένει τώ Λαερτίφ έν έπι
στολή τοΰ’Επικούρου βιβλ. Γ, 105 οί μέν άλλοι κώδικες έχουσιν
«όταν κραδαστόν τή γη παρασκευάζη», άνθ’ ού ό Μειβόμιος έ'γραψε
κραδασμόν, είς δέ κράδασιν^ ό'περ ένεκρίθη μέν ύπό τοΰ Σνειδήρου,

----------- « >·ΟΚΧ^ο—*------------
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Περί τής εις Πελοπόννησον εκστρατείας των'Ρώσων κατά το 1769
έτος, τής είς το μετέπειτα τοσαύτας καί τηλικαύτας άργαλέας συμ
φοράς καί μυριάνδρους σφαγάς καί αιχμαλωσίας παντί μέν τφ έλληνικφ, ίδίφ δέ τοΐς Πελοποννησίοις προξενησάσης, έξεδόθησαν μέχρι
τοΰ νυν διάφορα έπίσημα έγγραφα, τά μέν ύπο τοΰ κ. Κ. Α. Παλαιολόγου έν τφ περιοδικφ τούτφ1, τά δέ ύπό τοΰ κ. Κλώνος Στεφάνου
έν τφ περιοδικφ Άθηναΐω^ ιδίως εις την ύπό τών 'Ρώσων κατοχήν
τών Κυκλάδων νήσων άναφερόμενα. Τούτοις προςτίθημι κάγώ ήδη
τρία έτερά μετειλημ,μένα, τό μέν έκ τοΰ γραμματοφυλακίου της κοινότητος της νήσου Πάτμου, τό δέ έκ τοΰ τής αύτόθι σεβάσμιας
μ.ονής τοΰ Θεολόγου. Τό πρώτον τούτων είναι έκθεσις άπογραφική
τής Πάτμου, γενομένη ύπό τών προϊσταμένων τής νήσου προςτάξει
τοΰ 'Ρώσου ναυάρχου Γρηγορίου Άνδρεάγεβιτς Σπυριδώφ.
Οί 'Ρώσοι, ώς γνωστόν, κατέλαβον τότε είς ναύσταθμον τοΰ στό
λου αύτών τόν εύρυχωρότατον λιμένα τής Πάρου, τήν Νάουσαν,
ένθα όρώνται έτι καί νΰν τά λείψανα τών οχυρωτικών έργων αύ
τών. Μία δέ μοίρα αύτοΰ έναυλόχει έν τφ κεντρικώ τής Πάτμου
λιμένι^, κατά τά έκ προγόνων παραδεδομένα τοΐς Πατμίοις, ένθα
καί τους ίπνούς αυτών ειχον οί ναυβάται έν τή τοποθεσία τή καλουμένγ Περνέ^α. Τότε δή συνέβη και ό θάνατος ένος τών τής
μοίρας διακεκριμένων Αξιωματικών, δν και κηδεύσαντες έν πομπή
άξίως τοΰ βαθμ,οΰ αύτοΰ, ένεταφίασαν έν τφ νάρθηκι τοΰ ίεροΰ ναοΰ
τής Θεοτόκου τοΰ έπικεκλημένου των Κοιμητηρίων. Δανιήλ δέ ό Κεραμεύς, ό περίπυστος τοΰ αυτόθι φροντιστηρίου τών ελληνικών μα
θημάτων καθηγητής, έξεφώνησε τόν έπιτάφιον αύτοΰ, ού άντίγραφον
διατηρείται παρ’ έμοί. Άλλά καί ή έπιτύμβιος μαρμάρινη πλάξ σώ
ζεται έτι έν τφ οΐκείφ τόπφ φέρουσα τά τοΰ άξιώματος τοΰ θανόν-1
23
1 ’Ίδε τό|Λ. Α'. σελ. 915. Β', σελ. 459 καί 708. Ε', σελ. 143. Ζ'; σελ.
223 καί 449.
2 Τό[Λ. ς', σελ. 203.
'
3 Ή μοίρα αύτη ήν ’ίσως ή ΰπο τδν Desen., τεταγμένη [Λεν ούσα είς παραφύλαξιν τοΰ έπτασταδίου πορθμού τής Σάμου [Ά θ ήν. αΰτόθ. σελ. 214.],
ναυλόχιον δ’ έχουσα τήν άστυγείτονα Πάτμον διά τδ τής Σάμου άλίμενον.
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τος έμβλήματα καί έπιγραφήν τό πλεΐστον ήδη έξίτηλον ύπό τοΰ
χρόνου γενομένην. "Αξιόν δέ νά μή παρέλθω έν σιγή, οτι κατά τήν
περίστασιν ταύτην οί τήν άπελευθέρωσιν τών έν βαρυστόνφ δουλεία
διατελούντων Ελλήνων έπαγγειλάμενοι ομόδοξοι 'Ρώσοι κατέσχον
καί έδήμευσαν τέσσαρα- μεγάλα έμπορικά πλοία τών Πατμίων, έπί
λόγφ ότι έφερον σημαίαν τουρκικήν, ών τό μέγιστον, τό καί φρεγάδα
έπικαλούμενον, διότι έ'φερε τρεις ιστούς, άνήκεν είς τόν έπιφανέστατον τής νήσου οικον τοΰ Χατζή Μανουήλ Παλαιολόγου, ούτινος ό
μέν πρεσβύτερος υίός Στέφανος άπελθών έκτοτε είς Άμστελόδαμον
έγκατεβίωσεν αύτόθι έμπορευόμενος καί έν ύπολήψει ών μεγίστν)’ ό
δέ νεώτερος Αναστάσιος, εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ ρωσικού ναϋτικοΰ
έπιδούς εαυτόν προήχθη βαθμηδόν είς ύποναύαρχον τοΰ έν τφ Εύξείνφ αύτοκρατορικοΰ στόλου.
Τά δέ έτερα δύο έγγραφα άνάφέοονται είς έποχήν νεωτέραν. Γνω
στόν οτι ’Αγγλία καί 'Ρωσία συνήψαν άλλήλαις τφ 1807 έτει συμμαχίαν κατά τής Τουρκίας, οπότε ό μέν ύπό τόν ναύαρχον Δουκφόρθ
άγγλικός στόλος, τόν πορθμόν έκβιάσας τοΰ Έλληςπόντου, ήγκυροβόλησεν είς τάς νήσους τών Πριγκίπων κατέναντι Κωνσταντινουπό
λεως’ ό δέ ρωσικός, ύπό τήν διοίκησιν τοΰ ναυάρχου Δημητρίου Σΐνιάβιν τό Αίγαϊον παραπλέων ειλε τάς νήσους Λήμνον καί Τένεδον.
Τότε δή ό έν τή ρωσική ΰπηρεσίφ διατελών πλοίαρχος Σπΰρος Ζαμπέλης, είς Πάτμον κατάρας έζήτησε παρά τής ίεράς μονής τοΰ Θεο
λόγου τήν έκδοσιν τών είς αύτήν προςφυγόντων δύο μωαμεθανών,
άνδρός καί γυναικός. Άλλ’ ή γεραρά μονή τό σεμνόν έαυτής τηροΰσα
άξίωμα, ούδαμώς ένέδωκεν είς παραβίασιν τοΰ ίεροΰ αύτής άσύλου.
Όθεν τόν μέν Ζαμπέλην άπέπεμψεν άπρακτον έπιδοΰσα αύτφ τήν
άπό μέρους αύτής καί τής κοινότητος τής νήσου δήλωσιν, είς δέ τόν
ναύαρχον έπέστειλε τήν συναφή ταύτγ αναφοράν αιτιολογούσα τήν
άρνησιν τής τών προςφύγων έκδόσεως.

Λ.'
Τω ύάηίοτάτω αύθέντη και ήγεμόνι μεγά.Ιω άμιράΛιω καί καβαΛιέρω
διαφόρων δρδινιων τής βασιλικής αρμάδας Τουσίας κνρίω κυρι,ω
Γρηγορίω Άνδρεάγεβιτς δου.Ιικως την Λροςκννονμεν άσααζόμενοι
τάς χεΐρας και τούς πόδας .της.

Κατά τήν τιμίαν σας προςταγήν όποΰ μάς γράφετε είς τό νά σάς
φανερώσωμεν τά πέντε κεφάλαια όποΰ προστάζετε, ευθύς δέν έλεί-
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παρναςςος

κάμνει πάράνω άπό ένός μηνός ζαϊρέ1, καί τό πολύ δποΰ νά εύτυχήσγ, έως δύο μηνών ζαϊρέ. ’Έξω άπό τοΰ μοναστηριού τά πράγματα,'
τό γέννημα όπου γίνεται είναι σιτάρι, κριθάρι, καί αρακάς. Καί θέ

ψ'αμεν εις τό νά έξετάσωμεν ακριβώς δλα τά πάντα, τά όποια ιδού
όπου τά φανερόνομεν ακολούθως ένα πρός ένα.
Ιίμώτοχ. Διά δλαις ταΐς ψυχαΐς όπου εύρίσκονται επάνω , είς τό
νησί μας τόσον ξένοι ώςάν καί εντόπιοι, άνδρες,. γυναίκες καί παιδία, συνάζονται δλοι ίνσοΰμα ψυχαΐς 2,086.
Άπό ταΐς άνωθεν ψυχαΐς είναι πνευματικά ύποκείμενα, λέγω
ιερομόναχοι εξήντα τρεις...,..................
Ίεροδιάκονοι δεκάξη............................................................................ - .
Ίδιώτάι καλόγηροι τριάντα ένας......................
'Ιερείς κοσμικοί τέσσαρες.......... . . ..........................................
Μαθηται του σχολείου της Άποκαλύψεως ξένοι δέκα...................
’Ακόμη είναι άπό ταΐς άνωθεν ψυχαΐς ξένοι όπου εύρίσκονται εδώ
έγκάτοικοι μέ ταΐς γυναίκες και παιδία τους ά'νδρες... ..
Γυναίκες μικραΐς μεγάλαις. . ................
.
Παιδία τους μικρά μεγάλα άρσενικά.......... ..........................

λει δ τόπος μας κατά τό παρόν, μέ τούς ξένους όπου εύρίσκονται,
έως είκοσι χιλιάδας κοιλά σιτάρι, τό όποιον μάς τό φέρνουν ξένα
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.31
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38
264

Ακόμη εΰρισκόμεστα και ήμεΐς οί εντόπιοι γυναίκες μικραΐς και
μεγάλαις 8λαις χίλιαις σαράντα..................................
’Άνδρές εντόπιοι τριακόσιοι τριάντα ένας......... ........... :...................
Παιδία μικρά άρσενικά τετρακόσια ένδεκα........................................

1040
331
411

’Ακόμη εύρίσκονται και καλογρηαΐς σαράντα...............

2046
40
~~2086

•Jsilrsjw. Τό μοναστήρι τοΰ μεγάλου Θεολόγου μέ έκκλησίαις μέσα οκτώ. Είναι καί τό μοναστήρι τών καλογριάδων η Ζωοδόχος Πνί
γη ρέ έκκλησίαις τρεις. ‘Έτερον μοναστήρι της άγιας Άποκαλύψεως
μέ έκκλησίαις τρεις καϊ τό σχολεΐον, όπου σπουδάζουν οί μαθηταί.
"Ετερον μοναστηράκι ό Εύαγγελισμ,ός της Παναγίας μέ έτερα παρ
εκκλήσια- δύο. "Ετερον μοναστηράκι τοΰ προφήτου Ήλιού- τά όποια
δλα είναι ύποκείμενα τοΰ μεγάλου μοναστηριού τοΰ Θεολόγου. Είναι
καί έφημερίαις μέσα είς τήν χώραν δεκάξη. Εύρίσκονται καϊ παρεκ
κλήσια τόσον μ.έσα είς τήν χώρανρ ώσάν καί είς δλον τό νησί, έως
έκατόν πενήντα.
Τρίτον. Εύρίσκονται καί όσπήτια μεγάλα μικρά πεντακόσια δέκα,
καί εύκαιρα έννέα. Μέσα εις μερικά όσπήτια εύρίσκονται καί άλογόμυλοι σαράντα εννέα, άπό τούς όποιους αλέθουν οί τριάντα τέσσα- .
ρες, καί οί άλλοι είναι χαλασμένοι. Είναι καί τέσσαρες ανεμόμυλοι
το,ΰ μοναστηριού, ό ένας αλέθει, καί οί τρεις είναι χαλασμένοι.
Τέταρτον. Διά γεννήματα, ό τόπος: μέ τό νά είναι πετρώδης δέν
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καΐκια καί έδικά μας άπό δπου ήθελαν ήμπορέσουν.
Πέριτιτον. Διά πραγματείας, δλα τά φορέματα άνδρών καί γυναι
κών άπ’ έξω έρχονται, καί φαγουσερά, λάδι, κρασί, τυρί καί δλα τά
αναγκαία, έως καί τό άλας. ’Εδώ άλλο πράγμα δέν εΰγαίνει διά
άλλους τόπους, πάρεξ τσουκάλια καί μπαρδάκια. Διά δέ τούς πραγματευτάδες, τόν καιρόν δποΰ ήτον άγάπαις, έφερναν βαμβάκι άπό
τό Κουσάντασι καί άπό άλλα μέρη καί τό έδούλευαν έδώ ή γυναίκες
τσουράπια καί νήμα, καί άπερνοΰσε κάνένα καράβι φράγκικον άπό
τήν Σμύρνην, καί έμβαρκάρουνταν δΓ ’Αγκώνα καί Βενετίαν. Πραγματευτάδες ξένοι έδώ δέν έρχονται νά ψωνήσουν, δτι δέν έχει τίπο
τες, πάρεξ άν φέρουν νά πωλήσουν. Διά τό κουρέρκι, τόν καιρόν δποΰ
ήτον ή σκάλαις άνοικταΐς, έμαζώναμεν καί έκατόν γρόσια, καί εκα
τόν είκοσι. Ήλθε καί χρονιά δποΰ έπήραμεν καί έκατόν πενήντα,
επειδή έπέρναμεν καί άπό τά φαγουσερά.
"Εκτον. Διά τά δοσίματα δποΰ έπληρώναμεν τών 'Γουρκών, ήτον
τό κύριόν μας δόσιμον γρόσια 500, καί μέ καιρόν είς καιρόν μάς ανέ
βασαν έως τώρα τήν ύστερινήν φοράν έως γρόσια 1092, άπό τά
όποια έπλήρωνεν ή χώρα τά δύο τρίτα καί τό μοναστήρι τό ένα τρί
τον. Διά τά χαράτσια, έπληρώναμεν καί αύτά τό παλαιόν χαρτία
100 ή χώρα, καϊ τό μοναστήρι χαρτία 15’ καϊ κάποιος Μουσταφά
πασάς, τοΰ Ζαφέρ-μπεη δ πατέρας, μάς τά άναίβασεν, τής χώρας,
160,-καί τοΰ μοναστηριού 34, τά όποια αύτά τά έσηκώναμεν στανικώς μας, διά νά μήν μάς φέρουν καί έδώ κάνένα Τούρκον νά κατοι
κήσει, καί διά νά έχωμεν τήν ελευθερίαν τών εκκλησιών καί όσπητίων μας τά έτραβούσαμ.εν καί διά τήν πληρωμ.ήν τών άνωθεν, τά
έπληρώναμεν είς τρεις ράταις έως τό τέλος τοΰ χρόνου. Εις τούς
1770 Ιουνίου 20 μάς έπήραν εις τήν Χίον καί .έπληρώσαμεν τοΰ καπετάν πασά τά κουσούρια δποΰ τούς έχρεωστούσαμεν.
νΕ60ορον. Διά τά νησία δποΰ ύπόκεινται είς τήν Πάτμον, είναι δ
Αηψός, οί Ναρκ,οί, Άγαθονήσι, Λέβεθα, Χιλιομόδι, Τραγονήσι; Αύτά
δλα είναι τοΰ μοναστηριού·, οί δέ Φούρνοι καί Φήμαινα είναι είς
1 Τουρκική ή λέξις δηλουσα τά ζωαρκή γεννήματα.
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δύο έντοπίους- τό ένα όποΰ ονομάζεται Φούρνοι είναι, τού Νικόλα

τού Φωκιανοΰ και Κωνσταντίνου Κούρτη· ή Φήμαινα είναι τού Χα
τζή Θεοδωρή τής κόρης όνόματι Κυρκώσταινας, τά όποια άπό πολ
λούς χρόνους τούς τά έ'δοσαν οί Τούρκοι διά χάρισμα.
'Όγδοον. Διά ταΐς άγοραΐς χωραφίων, όσπητίων, ή άλλων πραγ
μάτων, έχοντας χρείαν δ οΐκοκυρις τό πουλεΐ, και τό αγοράζει οποίος
θέλει μέ γράμμα και μέ μαρτυρίαις, •rood1 προτιμά δ συγγενής, καί
δεύτερον δ συμπλησιαστής, καϊ όπόταν αύτοϊ δέν τό θελήσουν τό
πέρνει άλλος όποιος.και άν είναι. Ταύτα.
1773 Σεπτεμβρίου 17. Πάτμος.
Β'

Ημείς ό,τε καθηγούμενος τού έν τη Πάτμω μοναστηριού καί οί
τής νήσου ταύτης έγκάτοικοι δηλοποιοΰμεν διά τού παρόντος μας,
ότι εις τάς 23 τοΰ ήδη λήγοντος άριβάρησεν εδώ εις τό πόρτον μας
ό εΰγενέστατος καπετάν Σπύρος Ζαμπέλης και καπετάνιος τής άστάφικας2, κα'ι κομαντάντες τής περγαντίνας ονομαζόμενης Παναγία
’Επισκοπή τού Όδυσσέως μέ βασιλικήν ρωσικήν πανδιέραν- δ όποιος
μανθάνοντας διά ένα Τούρκον όπου-έπρόςφυγεν διά φύλαξίν του είς
τό μοναστήριον, άμέσως έστειλεν τόν σεκόντον του, δμοΰ καί δέκα
πέντε ανθρώπους, ζητώντας νά δώσωμεν τόν Τούρκον.-Ημείς όμως
δέν τόν έδώσαμεν διό κα'ι έγράψαμεν πρός τόν ύπερξοχώτατον βίτζε

άλμιράλιον τής βασιλικής σκουάδρας τών ‘Ρώσων τάς αιτίάς, δι’ άς
δέν έδόσαμεν τόν είρημένον Τούρκον, τό δποΐον γράμμα έγχειρίσα-

μεν εις χεϊρας τής εύγενείας του βουλωμένον μέ τήν συνήθη βούλλαν
τής μονής, διά- νά δώση εις τήν ύπερεξοχότητά του. Διά τοΰτο καί
ύπογραφόμεθα πρός ένδειξιν.
1807, Μαίου 24. ’Εν Πάτμω.

Γ'
Τό ύψος τής ύμετερας ύπερεξοχότητος δουλικώς προςκυνρΰμεν και
άεννάως ίκετεύομεν κα'ι έκλιπαρούμεν τόν ύψιστον Θεόν, όπως διά
τών εύπροςδέκτων πρεσβειών τού άγιου ένδοξου καί εΰαγγελιστού
2 Τδ ιταλικόν Pero, άλλ’ όμως, δι’δ.
2 "Αγνωστός μοι ή λέξις αΰτη· ούδέ ρωσική είναι
‘Ρώσος πεπαιδευμένος.
~

ώς έπληροφόρησε με

Jial κατ’ έξοχήν ήγαπημένου και φίλου τού σωτήρος ήμών ’Ιησού
Χριστού Ίωάννου τού Θεολόγου διαφυλάττη αυτήν άκρως ύγιαίνουσαν καί ένδυναμοΰσαν εις τήν κατά τών έχθρών νίκην καϊ παντοτι
νήν τού γένους ήμών δεφένδευσιν.
Άναφέρ'ομεν δουλικώς εις τό ύψος της, ότι εις τάς δέκα έννέα τού
ήδη λήγοντος ήλθεν ένα καράβιον λημναΐκον ρωμαϊκόν άπό ’Αλεξάν
δρειαν κα'ι άραξεν εις τό πόρτον μας, τό όποιον άναχωρώντας είς τήν
21 τού αυτού έξεβαρκάρισέν ένα Τούρκον μέ μίαν άραπίναν, πριζονιέριδες τών Έγκλέζων, ο'ίτινες άμέσως έμβήκαν εις ένα καίκιον νά
άπεράσωσι ε’ις τήν ’Ανατολήν άπό καιρόν δέ έμποδεσθέντες, έφθασεν
εις τάς 23 τού τρέχοντος είς τό αυτό μας πόρτον ό έδικός της κα
πετάν Σπύρος Ζαμπέλης κα'ι καπετάνιος τής άστάφικας, κουμαντάντες τής περγαντίνας όνομαζομένης ή Παναγία ’Επισκοπή τοΰ Όδυσ
σέως· και βλέποντας ό ρηθε'ις Τούρκος μετά τής άραπίνας τήν βα
σιλικήν ρωσικήν πανδιέραν, κα'ι φοβηθέντες έπρόςτρεξαν ε’ις τό μοναστήριόν μας γυμνοί και άοπλοι, ζητώντάς μ.ας μετά θερμών δακρύων
βοήθειαν, όπως φυλάξωμεν αυτούς. Ήμεϊς δέ έφυλάξαμεν αυτούς διά
τά ένδεχόμενα. ’Αφ’ ού δέ ό καπετάν Σπύρος έμαθε περί τούτων, έ
στειλε τόν σεκόντον του όμού μέ δέκα πέντε άνθρώπους άρματωμένους
εις τό ίερόν μοναστήριον ήμών, ζητώντας νά δώσωμεν αΰτοϊς τόν
Τούρκον δμοΰ και τήν άραπίναν. Ήμεϊς όμως κοινή γνώμη και ένεκα
τών περιστατικών, κα'ι φοβούμενοι διά τούς έδικούς μας καλογήρους,
διά τέ τά πέριξ μετόχια τού ίεροΰ ήμών κα'ι γεραροΰ τούτου μονα
στηριού, και διά τούς έγκατοίκους πτωχούς και φαμελίτας όποΰ εύρίσκονται είς τά μέρη τής Τουρκίας, και μάλιστα τών πλησίον ήμών
έγγύς, και κατ’ έξοχήν δέ όποΰ ύστερούμεθα άπό όλα τά πρός τό
ζήν άναγκαΐα, ταΰτα πάντα έπαρακίνησαν ήμάς κα'ι γεγόνασι κώ
λυμα διά νά μήν δώσωμεν τόν είρημένον Τούρκον- ώςάν όποΰ, άν
ήθέλαμεν άκολουθήση τοΰτο, βέβαια άφανιζόμεθα κατά κράτος άπό
τούς έχθρούς, τόσον τό γεραρόν τού μεγάλου Θεολόγου μοναστήριον,
όσον κα'ι ή δυστυχισμένη νήσος Πάτμος. Ταΰτά τοι άπο.βλέποντες
πρός τόν πλατύν και γαλήνιον αύτής λιμένα, και πρός τήν φιλάν
θρωπον κλίσιν τε και ύπεράσπισιν, ήν έχει κα'ι σώζει είς τό τών Ελ
λήνων γένος καί ορθοδόξων, προςτρέχομεν είς τά φιλάνθρωπα σπλάγ
χνα της νά βοηθη καινά δεφεντεύη τό γεραρώτατον τούτο καί σε
βάσμιον μοναστήριον, καί τήν δυστυχίσμένην Πάτμον, καθώς καί
οί φιλόχριστοι δμογενεΐς της είς τούς προαπερασμένους πολέμους
έδειξαν εύσπλαγχνίαν καί ύπεράσπισιν,
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Διό πάλιν καί πολλάκις παρακαλούμεν ένθέρμως νά προςτάξη τούς
καπετάνους και κουμαντάντηδες τών ύπ’ αύτήν βασιλικών άρμάτων, ερχόμενοι ώδε νά φυλάττωσι το παλαιόν σέβας εις τά μοναστήριον, καί νά δεικνύωσιν εΰσπλαγχνίαν εις τούς πτωχούς έγκατοίκους καί πιστούς δούλους σας, χωρίς νά βιάζουν καί νά φέρωνται
εναντίως εις δσα βλάπτουσιν ημάς καί ζημιοΰσιν, διά νά αίοωμ'εν
κοινώς χεΐρας ίκέτιδας είς τόν ύψιστον Θεόν όπως χαρίζη ζωήν μακρόβιον καί τάς κατά τών εχθρών νικάς ε’ις την αύτοκρατορικήν του
Μεγαλειότητα.
Όθεν καί μένοντες δούλοι' της ύπογραφόμεθα.

ριακή, άποζημιοΐ δέ τήν σχολήν διά τετρακισχιλίων γροσίων. Σύνέθεντο δέ τό κεφάλαίον τοΰτο νά έναπότεθή εις τό ταμ.εϊον τής Με
γάλης ’Εκκλησίας ή άλλοθι που άσφαλώς, νά διατελή ύπό τήν έπίβλεψιν καί διοίκησιν τών έφορων τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής,
έκ Ξηροκρήνης ήδη άπό τετραετίας τάς λαμπράς αύτής παιδευτικάς
άκτΐνας. πανταχού έκπεμπούσης, καί ό τόκος αύτοΰ ν’ άποστέλληται
τή Σχολή είς ’Ιωάννινα δπως τελώνται τά τεταγμένα έν τώ σιγιλλίω, δπερ εχει ώδε-

•1807 Μαΐου 24.
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Γρηγόριος ί.Ιέω Θεόν άρχιεκΐσχοχος ΚωχστανζινονπόΛεως Νέας
'Ρώμης Χα,ϊ οιχονμεπχός Πατριάρχης.

Έχ της χαζά Πάζμον ίερας ζοϋ ΘεοΛόρον μονής.

*1. Χακκελίων.

ΣΓΜΒΟΑΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

ΤΩΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝ01Σ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
(^χολή τοΰ Γκεούμα.— Ά,νέκδοτα ταύτης Χτγίλλεα)
Άλλ’ ή διάταξις αύτη διήρκεσε μόνον διετίαν, διότι άνετράπη
διά τού επομένου σιγιλλίου, δπερ έπί της δευτέρας πατριαρχίας (18061808) τού μακαρίας μνήμης Γρηγορίου τού Ε'. γενόμενον αντέγραψα
εφέτος έκ τών πατριαρχικών κωδίκων άνερευνών αύτούς άδείγ συν
οδική καί πατριαρχική δπως καταστρώσω κατάλογον τών έπί τής
πρώτης πατριαρχίας Καλλινίκου τού άπό Νίκαιας έκδοθέντων γραμ
μάτων καί σιγιλλίων. Ένεκα συμφωνίας μεταξύ των διδασκάλων καί
έπιτρόπων τής σχολής, τού ήγουμένου κύρ Γρηγορίου καί τοΰ μη
τροπολίτου Ίωάννίνων 'Ιεροθέου *, ή μέν μονή άποκαθίσταται ένο1 Συνέχεια- ’ίδε σελ 55.
2 Περί του 'Ιεροθέου τούτου πρδς συμπλήρωσιν είς τούς τυχόν τήν τών
μητροπολιτών Ίωάννίνων σειράν απαρτίζοντας άνακοινοΰμαι τδ πρώτον ήδη,
οτι ήν ιερομόναχος έκ Νάξου τδν αύ’γουστον τοΰ 1782 εκλεγείς Εύ ρί που
αντί τοΰ άποθανόντος Γ ε δ ε ώ ν; και τω άπριλίω τοΰ 1799 προβιβασθεις είς
τήν μητρόπολιν Ίωάννίνων, ήν διεκυβέρνησε μέχρι τοΰ 1810, οτε άποθνή-,
σκει καί αναλαμβάνει τήν μητρόπολιν ταύτην ό Λ α ρ ίση ς Γα β ρ ι ήλ.Ήν

(Μετά τό σύνηθες προοίμιον) «Τοιαύτην ούν άναθεώρησιν καί έπιδιόρθωσιν έ’γνωμεν ήδη ποιήσασθαι καί περί τοΰ έν Ίωαννίνοις ίεροΰ
καί σεβασμίου σταυροπηγιακού μοναστηριού τοΰ προφήτου Ήλιού έν.
Ζίτζη, μετά τού έν Βουκουρεστίφ τής Βλαχίας μετοχιού αύτοΰ, τού
ιερού φαμέν μοναστηριού τοΰ άγίου Ίωάννου- έπί γάρ τής πατριαρ
χίας τοΰ παναγιωτάτου. πρφην Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστφ τφ
Θεφ άγαπητοΰ καί περιπόθητου άδελφοΰ καί συλλειτουργού κυρίου
κυρίου Προκοπίου έξεδέδοτο πατριαρχικόν συνοδικόν σιγίλλιςν γράμ.μα έν έτει ςεψπζζ. κατά συναίνεσιν, καί κοινήν αίτησιν τού τότε μέν
Ίωάννίνων, ήδη δέ ίερωτάτου μητροπολίτου Κυζίκου ύπερτίμου καί
έξάρχου παντός Ελλησπόντου έν άγίφ πνεύματι άγαπητοΰ ήμών
άδελφοΰ καί συλλειτουργού κύρ Μακαρίου καί τών έντιμοτάτων κλη
ρικών καί τιμιωτάτων προκριτοτέρων χριστιανών τής έπαρχίας Ίωαννίνων, δπερ ,περιεΐχεν- δτι τό ρηθέν ίερόν μον.αστήριον τοΰ προφήτου
Ήλιού ένοριακόν υπήρχε πρότερον, διά ραθυμίαν δέ καί άμέλειαν τών
έν αύτφ κατά καιρούς ήγουμενευόντων χρεεσι βαρυτάτοις ΰπεπεπτώκει καί άνοικονομήτοις. "Οθεν καί ό τότε έν τφ έν Βουκουρεστίφ τής
Βλαχίας μετοχίφ ήγουμενεύων καί τινες τών έν Ίωαννίνοις ευσεβών
χριστιανών, ό μ.έν άπό ιδίων χρημάτων, οί δέ άφ’ ών. άνατεθείκασι,
καί τήν έκεΐ έν Ίωαννίνοις σχολήν τοΰ Γκιούμα έπιλεγομένην άπαλ'λόγιος άνήρ καί τών γραμμάτων θερμδς προστάτης δαπανήσας. εις έκδοσιν
τοΰ Συμβουλευτικού ’Εγχειριδίου περί φυλακής τών πέντε αι
σθήσεων τοΰ εξαδέλφου αύτοΰ καί γνωστοΰ αγιορείτου Νικοδήμου, ένω δ ανα
γνώστης δύναται νά ϊδη καί τήν εικόνα τούτου. (’Εν Βιέννη 1801. "Ορα
Σάθα Νεοελλ. Φιλ,. σ.'626). ’Επεισόδιόν τι περί τούτου άναφέρεται έν τοΐς
Ν ε ο ελ λ η ν « κ ο ?ς ΙΙολυζωΐδου τόμ. Β7, σ. 142.
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λάξαντες τοΰ χρέους άνεκτήσαντο τό ίερόν τοΰτο μοναστήριον, κα'ι
άπέδειξάν αυτό μετά τοΰ ρηθέντος μετοχίου αύτοΰ, καί με'τά πάν
των τών πραγμάτων καί κτημάτων αύτών σταυροπήγια, καί προσηρτημένα εις τήν ρηθεϊσαν σχολήν τοΰ Γκιούμα καί ήνωμένα μετ’
αύτής, ώστε γινώσκεσθαι άλλήλων κτήματα ίδια, αναφαίρετα, κα'ι
αναπόσπαστα, καί τά περιττεύοντα τών απαραιτήτων εξόδων τοΰ
μοναστηριού τούτου, καί τοΰ μετοχιού αύτοΰ, δίδοσθαι είς τήν είρημένην σχολήν τοΰ Γκιούμα πρός μισθόν διδασκάλου, καί είς τροφάς
καί ένδυμάσίας δέκα μαθητών. Τοιοΰτον μέν προεξεδέδοτο σιγίλλιον
γράμμα έπί τής πατριαρχίας τοΰ παναγιωτάτου κυρίου Προκοπίου
άποκαθιστών σταυροπήγιον έξ ένοριακοΰ τό ρηθέν Ιερόν μοναστήριον
τοΰ προφήτου Ήλιου έν Ζίτζγι μετά τοΰ έν Βουκουρεστίφ τής Βλα
χίας μετοχιού αύτοΰ, καί μετά ταΰτα έτερον έπικυρωτικόν αύτοΰ
προσεξεδέδοτο σιγίλλιον’ ήδη δέ ένεφανίσθη ήμΐν έπ'ι συνόδου γράμ
ματα συμφωνητικά έπιβεβαιωμένα παρά τε τοΰ ίερωτάτου μητροπο
λίτου Ίωαννίνων ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης Κερκύρας έν άγίφ
πνεύματι άγαπητοΰ ήμών άδελφοΰ καί συλλειτουργοΰ κΰρ 'Ιεροθέου,
καί τοΰ όσιωτάτου ηγουμένου τοΰ ίεροΰ μοναστηριού κΰρ Γρηγορίου,
τών διδασκάλων καί έπιτρόπων τής είρημένης σχολής τοΰ Γκιούμα
καί ταΐς μαρτυρικαις ύπογραφαΐς τών περί τήν αύτοΰ ιερότητα έντιμοτάτων κληρικών, καί τιμιωτάτων αρχόντων κα'ι λοιπών προκρίτων
τής πολιτείας Ίωαννίνων περιέχοντα ότι, έπειδή τό ρηθέν έν Ζίτζφ
τής έπαρχίας Ίωαννίνων κείμενον ιερόν μοναστήριον τοΰ προφήτου
Ήλιου πάνυ πολλοΐς χρέεσι περιεβλήθη καί δεινώς καταπιέζεται
στενοχωρούμενον, οί δέ διδάσκαλοι τής είρημένης σχολής τοΰ Γκιού
μα κατά τά προεκδοθέντα πατριαρχικά σιγιλλιώδη γράμματα άπαιτοΰντες τά περιττεύοντα τών έξόδων παρά τοΰ ήγουμένου τοΰ μονα
στηριού τούτου καί τοΰ μετοχίου αύτοΰ πρός τροφήν τών μαθητών
άχρι τοΰδε ούδέν έ'λαβον καί συνεχώς ήμφισβήτουν, καί είς διαφοράς
καθίσταντο τών μέν άπαιτούντων, τοΰ δέ ήγουμένου άπολογουμένου
διά τήν απορίαν, διά ταΰτα, συνελθόντες είς εν δ τε ρηθείς δσιώτατος ήγούμενος κΰρ Γρηγόριος καί οί διδάσκαλοι καί επίτροποι τής
σχολής ταύτης, οίκείφ βουλή και αύθαιρέτφ γνώμη,συνεφώνησαν πρός
άλλήλους, ϊνα τό ίερόν τοΰτο μοναστήριον τοΰ προφήτου Ήλιου έν
Ζίτζγ μετά τοΰ έν Βουκουρεστίφ μετοχίου αύτοΰ τοΰ άγίου Ίωάννού
άποκατασταθγ μέν αύθις ένοριακόν τής άγιωτάτης μητροπόλεως
Ίωαννίνων ώς καί πρότερον, πρός παντελή δέ έξόφλησιν τών άπαιτουμένων άσπρων τής ρηθείσης σχολής τοΰ Γκιούμα, έδωκεν ό είρη-

μένος ήγούμενος Γρηγόριος εις χεΐρας τών διδασκάλων καί έπιτρόπων
αύτής γρόσια τέσσαρας χιλιάδας, περί ών άπγτεΐτο παρ’ αυτών χρη
μάτων έκ τών κατ’ έ'τος περιττευόντων έξόδων τοΰ ρηθέντος μονα
στηριού καί τοΰ μετοχίου αύτοΰ, καί έμεινε τό ρηθέν ίερόν μοναστή
ριον μετά τοΰ έν Βουκουρεστίφ μετοχίου αύτοΰ άκαταζήτητον άνενόχλητόν τε καί ελεύθερον παρά τής είρημένης σχολής τοΰ Γκιούμα
καί παρά τών κατά καιρούς διδασκάλων καί έπιτρόπων αύτής πάσης
καί παντοίας χρηματικής άπαιτήσεως, έπί προσδιορισμφ καϊ συμφωνία τοιαύτη δπως ή ποσότ
*ης
αύτη τών τεσσάρων χιλιάδων γροσίων
παρακατατεθη ή είς τό κοινόν τής καθ’ ήμάς τοΰ Χριστοΰ Μ. Έκ-'
κλησίας ή είς άλλο άσφαλές μέρος, όπου άν διορίσωσιν οί έφοροι καί
έπίτροποι τής έν Κωνσταντινουπόλει πάγκοινου σχολής καί ό κατ’ έ
τος έπ’ αύτών τόκος άποστέλλεται είς Ιωάννινα πρός τήν ρηθεϊσαν
σχολήν τοΰ Γκιούμα καί διανέμεται είς πτωχούς μαθητάς, ο'ύς άν
έγκρίνωσιν οί κατά καιρούς διδάσκαλοι αύτής άξιους έλέου πρός
διατροφήν αύτών. Οί δέ διδάσκαλοι κα'ι έπίτροποι τής σχολής ταύ
της λαβόντες παρά τοΰ ρηθέντος ήγουμένου Γρηγορίου τέσσαρας
χιλιάδας γροσίων έξώφλησαν πρός αύτόν κατά τελείαν έξόφλησιν,
καί πρός τό ρηθέν ίερόν μοναστήριον τοΰ προφήτου Ήλιου καί πρός
τό έν Βουκουρεστίφ μετόχιον τοΰ άγιου Ίωάννου, καί ούκ’ έχουσι
τοΰ λοιποΰ άπαιτεϊν ούδέν παρ’ αύτών, ούτε παρά τών έν αύτοΐς
κατά καιρούς ήγουμενευόντων, ένεκεν ών άπήτουν παρ’ αύτών χρη
μάτων έκ τών κατ’ έτος περιττευόντων αύτών έξόδων κατά τά πα
τριαρχικά σιγιλλιώδη γράμματα, προσυποσχόμενοι δπως τούτων πάν
των έπικυρωθέντων διά πατριαρχικοΰ σιγιλλιώδους γράμματος έχωσιν άποδιδόναι καί έγχειρίζειν άπροφασίστως πρός τόν ρηθέντα ήγούμενον κΰρ Γρηγόριον άπαντα τά περί τής ύποθέσεώς ταύτης καί
τάς άπό τοΰ μοναστηριού απαιτήσεις τής σχολής πατριαρχικά καί
συνοδικά παλαιά τε καί νέα σιγίλλια καί γράμματα. Τοιαΰτα μέν
ούν περιέχοντα τά. γράμματα ένεφανίσθησαν συνοδικώς καί έπομένως προσεκομίσθη ήμΐν καί δέησις παρά τοΰ όσιωτάτου ήγουμένου
κΰρ Γρηγορίου καί τών διδασκάλων καί έπιτρόπων τής ρηθείσης σχο
λής έαθήναι ώς καί πρότερον τό είρημένον μοναστήριον τοΰ προφή
του Ήλιου καί τό έν Βουκουρεστίφ μετόχιον αύτοΰ τοΰ άγίου Ίωάν
νου ύπό τήν ένοριακήν έπίσκεψιν τής άγιωτάτης μητροπόλεως τών
Ίωαννίνων διά τά είρημένα αίτια, τήν δέ γένομένην μεταξύ του μο
ναστηριού καί τής σχολής συμφωνίαν καί έξισασμόν καί τήν προς
άλλήλους τελείαν έξόφλησιν έπικυρωθήναι συνοδικώς καί άκυρωθή-

134

136

ιαι τά είς σταυροπηγιακήν αξίαν άποκαθιστώντα το ρη,θέν ξερόν μο
ναστήριον καί τό μ,ετόχιον αύτοΰ τοΰ Βουκουρεστίου προεκδοθέντα
πατριαρχικά συνοδικά σιγιλλιώδη γράμματα διά τά έν τοΐς έμφανισθεϊσιν ήμών γράμμασιν άνω είρημένα επιβλαβή κα'ι έπιζήμια έκατέροις τοΐς μέρεσιν αίτια’ δθεν την θερμήν ταύτην αίτήσιν ώς πρός
σύστασιν και τοΰ λοιπού καλήν οικονομίαν τοΰ μοναστηριού άφορώσαν συν τή ώφελείγ καί της άπ’ αύτοΰ διαχωρισθέίσης σχολής άποδεξάμενοι, έγνωμεν κοινή καί συνοδική διαγνώσει έπινεΰσαι πρός τά
εύλογοφανή αιτήματα αύτών’ διό
* καί γράφοντες μετά τών περί ήμάς
άγιωτάτων ιεραρχών καί συλλειτουργών τής ημών μετριότητο,ς άποφαινόμεθα τά εξής’ πρώτον μέν τό έπί τοΰ παναγιωτάτου κυρίου
Προκοπίου έκδοθέν Συνοδικόν σιγίλλιον, τό άποδεικνΰον σταυροπήγιον τό ιερόν μοναστήριον τοΰ προφήτου Ήλ,ιού, μετά τοΰ ρηθέντος
Μετοχιού, καί όσα περ άλλα εκκλησιαστικά γράμματα καί σιγίλλια,
ή έπιστολαι έξεδόθησαν περί τής σταυροπηγιακής τούτου αξίας, καί
περί τής κατ’ έτος χρηματικής άπαιτήσεως τής εΐρημένης σχολής τοΰ
Γκιούμα ταΰτα πάντα άκυροΰμεν καί πάντη ανίσχυρα άποκαθιστώμεν- όπως ύπάρχωσι καί λογίζωνται ώς χάρται άγραφοι, έπειτα δέ
άποφαινόμεθα, ϊνα τής γενομένης μεταξύ του ήγουμένου κΰρ Γρηγορίου του διδασκάλου καί έπιτρόπου τής σχολής συμφωνίας καί τελείας
έξοφλήσεως πρός άλλήλους έχούσης τό κΰρος, καί τήν βεβαίωσινέν
παντ'ι κριτηρίφ άπαράτρεπτον, τό είρημένον ίερόν Μοναστήριον τοΰ
προφήτου Ήλιου έν Ζίτζη, μετά τοΰ έν Βουκουρεστίφ τής Βλαχίας
αύτοΰ μετοχιού, τοΰ ίεροΰ φαμέν μοναστηριού τοΰ άγιου Ίωάννου
μετά πάντων τών κτημάτων, καί πραγμάτων, καί αφιερωμάτων αύ
τών τών τε ήδη όντων, καί τών είσέπειτα προσγενομένων ή κινη
τών καί ακινήτων ώς πρότερον, ουτω καί τοΰ λοιποΰ υπάρχει καί
λέγεται καί παρά πάντων γινώσκεταί είς αιώνα τόν άπαντα ένοριακόν τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Ίωαννίνων καί πρός αύτήν τήν α
ναφοράν έχον, καί δεσποζόμενον, ύπό τε τοΰ ήδη μητροπολίτου Ίω
αννίνων, συνάδελφου ήμών κΰρ Ιεροθέου, καί ύπό τών μετ’ αύτόν άρχιερατευσόντων έν τή μητροπόλει ταύτγ, ώς ,ένοριακόν, χειροτονίας
τε έν αύτφ έκτελούντων καί πάντα τά αρχιερατικά διαπραττομένων
ώς γνησίων αρχιερέων, καί προστατών αύτοΰ, οϊτινες καί τής έν οι
κονομία διαγωγής των έν αύτφ συνασκουμένων,' καί τής εύταξίας
φροντίζοντες έχουσι καθιστάν ηγουμένους, κατ’ έκλογήν τών συνα
σκουμένων πατέρων, τούς άξιους είς οικονομίαν καί διοίκησιν, αί δε
έν αύτοΐς ήγούμενοι, καί λοιποί πατέρες ύπείκοντες, καί ύποτασσό-
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μενοι τώ κατά καιρούς Ίερωτάτφ Μητροπολίτή Ίωαννίνων, μνήμο-

νευουσι τοΰ κανονικού αύτυΰ ονόματος καί των μετ’αύτόν έν άγάάγ
καί.φιλοφροσύνη καί ευλαβείς διακείμενοι. Ή δέ ποσότης τών δαθεντων τεσσάρων χιλιάδων γροσίων παρά τού μ.οναστηρίου εις τήν

σχολήν Γκιούμα έναποτεθεΐσα είς τό κοινόν τής καθ’ ήμάς τού Χρι
στού μεγάλης Έκκλησίας ή άλλοθι που άσφαλώς έχει ,διοικεϊσθαι
παρά των έφορων τής έν Κωνσταντινουπόλει πάγκοινου Σχολής, καί

~

ϊ

;

.

ο απ αυτών τόκος άποστέλλεται είς Ιωάννινα πρός τήν σχολήν
Γκιούμα ινα διανέμηται είς πτωχούς καί απόρους μαθητας αυτής
εις τροφήν αύτών, οϋς άν έγκρίνωσιν οί έν αύτώ σχολαρχοΰντες δι
δάσκαλοι. Ταΰτα μέν άπεφάνθη καί κεκύρωται συνοδικώς, δς δ’ άν
καί οποίος τών Χριστιανών μικρός ή μέγας, ιερωμένος.ή λαϊκός δποιασοΰν τάξεως καί βαθμού, τόλμησγ έμμέσως ή άμέσως κρυφίως ή
φανερώς άνατρέψαι πως καί διασεΐσαι τά κοινή καί συνοδική άποφανθέντα, καί ένοχλήσαι κατά τι τώίερφ τούτω μοναστηρίφ, ό τοιούτος άφωρισμένος ύπάρχγ άπό Πατρός, Υίοΰ καί'Αγίου Πνεύματος
καί κατηραμένος καί άσυγχώρητος, καί μετά θάνατον άλυτος, καί
πάσαις ταΐς πατρικαΐς καί συνοδικαΐς άραΐς ύπεύθυνος καί υπόδικος,
καί ένοχος τφ α’ιωνίφ πυρί τής γεέννης.
Έν έτει σωτηρίφ χιλιοστφ όκτακοσιοστφ έβδρμφ κατά μήνα Ια
νουάριον ίνδικτιώνος δεκάτης.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ έλέφ Θεού άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας
Ρώμης και οικουμενικός Πατριάρχης.
Καισαρείας ΦιΛόθεος, Εφέσου κ/ιοζάπος, 'Ηράκλειας Με.Ιέτιος·^
Κυζίκου Μακάριος, Νικομήδειας 'Λθανάσιος, Νίκαιας Jar
Δέρκων Γρηγόριος, Θεσσαλονίκης Γεράσιμος. Προύσης ’'Ανθιμος, Νεοκαισαρείας Μελέτιος, Βερροίας Χρύσανθος, ’Αθηνών Γρήγόριος, Άγκυ
ρας Ίΐύαννίκιός, Φιλαδέλφειας Δωρόθεος, Νέων Πατρών Πολύκαρπος,
Προϊλάβου Παρθενιος, Έλασσώνος 'laarrlxtoo. Φερσάλων Παρθενιος.

ί

ί

Πριν ή τόν λόγον περί τών έν Ίωαννίνοις σχολείων καταπαύσω
πρός τοΐς περί τούτων είρημένοις σημειοΰμαι ότι ή έν Αιβόρνφ έλληνική παροικία ή έν καιρφ ήδη φροντίσασα. περί νά^ΰ καί περί σχο
λείου πρός έκπαίδευσιν τών τέκνων τών Ελλήνων έν γενική συνελεύσει συνελθοΰσα άπεφάσισεν ίδίαις δαπάναις ν’ άναλάβνι άπό τοΰ 1816
τήν έπί τέσσαρα έτη διατήρησιν τριών ύποτρόφων έν τή Ιταλική
’Ακαδημία, πρός τελείωσιν τών σπουδών αύτών. Τούτων ό μέν είς
έδει ϊνα ν) έξ Ίωαννίνων, οί ·δ’ έτεροι δύο έξ ’Αθηνών καί Χίου. Περί
Τόμος 1\ 5. — Νοέμβριος 1880.
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τής ύποθέσεως ταύτης εύρίσκω έπιστολήν έν τφ ΛογΙω Έρμ.ηΛ τών
Επιτρόπων- τήςέν Λιβόρνω ’Εκκλησίας Μιχαήλ 'Ρόδοκανάκή, X. 1’αζή, Μιχαήλ'ΓΙετροκοκκίνου καί Κωνς-αντίνου Κόνιαρη πρός τούς επι
τρόπους τής έν Χίω σχολής, άναζοινουριένων τήν άπόφασιν τή; κοινότητος,ην έξεπροσώπουν. Φρονώ δέ δτι λόγος τής προτάριήσε.ώς τών
τριών άνωθι είρημένων πόλεων ήν τών μέν Ίωαννίνων δτί Πρώτος· ό
τής σχολής- τής έν Λιβόρνφ
*
ομογενούς κοίνότητος διδάσκαλος ήν έξ

ουδόλως εΐχέν' ύπ’ σψιν αύτό, άλλ’ έτέρων παραπομπάς, ώς καί αλ
λαχού παρετηρήσαμεν'διότι, έκτος άλλων' περί ών είπόμεν άαί
περί ών άλλαχοΰ. έρούμέν, έάν έλάμβανε τόν κόπον ν’ άνελίξ'φ τά
φύλλα τού καλλίστου τούτου' περιοδικού ήδύνατό τουλάχιστον νά περιλάβφ έν τώ Σχεδιάσματι αύτοΰ τάς σημειώσεις τάςδε περί τού σχο
λείου τής Ζίτσης, άς ό εύμενής άναγνώστης έχει προ αυτόν.
'Ο έν Βουκουρεστίφ τάς διατριβάς ποιούμενος Σμυρναΐος Νικόλαός
Γεωργιάδης έπιστέλλεί τώ ΛογΙφ
τφ- 4 ’Οκτωβρίου 1819
περί τού έν Ζίτση σχολείου τάδε’
«.... Ό φιλομουσώτάτος καί φιλογένέστατος ιεράρχης πρώην Βουζαίου κύριος Κωστάντιος άνεψιός άξιος τού σοφού καί μουσοσέπτου
πρώην Ούγγραβλαχίάς κυρίου Αοσιθέου, άνήρ πολυμαθής καί φιλό
καλος.... κατέβαλεν άφειδώς μέγα μέρος τής περιουσίας τού διά νά
συστήσφ εις τήν πατρίδα του Ζίτσαν ούχί μόνον σχολεΐον τής .τα■Ιαιας ίΛ.Ιηηχης γΐώσσης, aXka. καί τών κοινών λεγομένων γραμμά
των. ’’Εγραψε λοιπόν είς τούς προεστώτας νά έκλέξωσι τόπον -άρμό'διον διά κτίριον στείλας τά άναγκαΐα έ'ξοδα προς οικοδομήν σχολείου

Ίωαννίνων Γρηγόριος ό Παλιουρίτης προσωνυμούμενος ώς μονάχος
τής μονής Παλιούρων, λόγιος συγγραφεύς^ έπί ένδ’έκάετίαν αυτόθι
εύδοκίμως τελέσας τά τού διδασκάλου καί έκ διαλειμμάτων τά τού
ίερέως καθήκοντα (1805-1816) 2-, τής Χίου,α:ί έ’ρεπ'ορίκαί συναλλαγαί
»
7
καί δτι μ'ετέπειτα κατά τό σύστημα τής‘έν τφ νήσφ τάύτφ άκμαζούσης σχολής μετερρύθμίσθη τό τής κοινότητας σχολεΐον, ώς καί
αί έξετάσεις αύτοΰ, καθ’ κ βέβαιοί ό φίλος κ. Ζερλέντης3, τών δε
i Αθηνών εύνόητος, τά πρός τήν πάλαι εστίαν τών γραμμάτων καί
τότε ύποδεδουλωμένην πατρίδα αισθήματα.
Καί ταΰτα μέν περί τών έν Ίωαννίνοις σχολείων. ’Ολίγα τινά περί
τού σχολείου τ?5ς κωμοπόλεως Ζίτσης σημειώματα προστιθείς, άφ’ ού
άπαξ περί σχολείων ό λόγος,, πέρας δίδωμι είς την μικράν ταύτην
κα'ι άτεχνον πραγματείαν μου, έτέρρις έπαφιείς την συμπλήρωσιν καί
δή τφ έλλογίμφ καθηγητή κ. Τζέτζγ δί δσ:α άφορώσι την πατρίδα
αυτού Ζίτσαν.
Περί τού έν τφ κωμοπόλει Ζίτσγ σχολείου ούχί λόγον άλλ’ ούδέ
μνείαν ποιείται ό έλλόγιμος κ. Παρανίκας έν τώ Σβε&ιάοματι. $ kv
ταΐς' άλλαχοΰ έκδοθείσαις προσθήκαις αύτοΰ. Λέγω τούτη ούχί ΐνα
κακίσω τόν άνδρα, άλλ’ ινα καταστήσω- αύτόν. προσεκτικώτερον κα'ι
κριτικώτερον έν πράγμκσϊν, άτινα άναγινώσκων τις καί αη έξελέγχων
παραπαίει τού ορθού καί εις σφάλματα περιπίπτει. Ό· λόγιος άνήρ
άδιστάκτώς φρονώ δτι πάραπίμπων.πολλάκις είς τόν Λύγιον Έρμ.ην, τό πολύτιριον τούτο περιοδικόν τών άρχών τού ήμετέρου αίώνος,
1.1.816 σ. 199-204,. Αυτόθι ευρίσκει ό βουλόμενος τούς ορούς τών .ύποτρόφων τών τριών τούτων κοινοτήτων, και τήν άπαρίδμησιν τών μχθημάτων,
έν οίς έδει νά τελέιοΐτοι,ηΘώσιν «εκτός τών [Λαθηυ,άτων τής ιατρικής καί χειρουργίας, άτινα διόλου άπηγορεύοντο».
2 'Όρα τά έσφαλρ.ίνως γραφόμενα ύπό τοΰ κ.ΊΙαρανίκα έν τω Σ χ ε δ ι ά σ μ
(σ. 137) ό Γρηγόριος ήν μαθητής τοΰ Κοσμά Μπαλάνου, καί ίτοι τοΰ Ψαλίδα, ω καί ΰποδιδάσκαλος. έχρημάτισε κατά τ'ον κ. Ζερλέντην (ΙΙαρνασσοΰ
Τόμ. Θ', σ. 332), οπερ δέν προσίθηκα έν άρχή.
8 Π α ρ ν α σ σ ό ΰ τόμ. Θ', σβλ. 336 έν σημ.

ευρυχώροϋ καί ικανού διά νά κατοικώσι καί πτωχοί μαθηταί. Ή
οικοδομή περιείχε δώδεκα ρεγάΛας κάμαγας ηύτρεπίσθη μέ λαμπρά
έπιπλα». Επίσης, ώς ό αύτός άφηγεϊται, έ'πεμψεν έκ Βουκουρεστίου
βιβλία ών δ άριθμός είς τετρακισχίλίους τόμους συνεποσούτο, διορί-

ί

σας κατ’ έτος νά στέλλωνται καί έτερα έως ού συμ.πληρωθ·φ βιβλιο
θήκη πλούσια περιεκτική ούχί μόνον τών έλληνικών, άλλά καί τών
άναγκαίων ευρωπαϊκών συγγραμμάτων.
Ό αυτός αύτόθι άναφέρεί δτι’ ϊνα άπαθανατίσφ τό δνομα αύτοΰ
καί τό εργον καταστήσφ τέλειον ώρισε καί μισθούς διά τρεϊς διδα
σκάλους δύο τής ελληνικής καϊ έ'να τών κοινών γραμμάτω.χ, παρακαλέσας καί συμβουλεύσας πατρικώςιτούς έφορους νά έπαγρυπνώσι «μέ
ζήλον είς τήν διοίκησιν τής σχολής, ώστε νά διατηρήται καί μετά
θάνατον αύτοΰ».·
Προϊόντος δέ τού λόγου ό έπιστέλλων έξαίρει τήν γενναιοδωρίαν
τού άνδρός τούτου τού τής Ζίτσης εύεργέτου’ ώς πολλούς νέους φιλο
μαθείς ύποστηρίξαντος ομογενείς τε:-καί Λάκας· «διότι, λέγει, δτε
προ 25 περίπου έτών ήρχϊσε νά πόιμαίνφ ώς επίσκοπος τόν λαόν τού
Θεού εις τό Βουζαΐον, δέν έλειψε νά περιποιήται πολλούς πτωχούς
καί νά ύποστηρίζφ μαθητάς». Έκ τών μαθητών τούτων ήν ό τότε
.
*. / ' . /
'
1 Έβδομ άριθ. 135. 2 Αογ. Έ ρ μ. 1819 σ, 871-873.
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διοριβθεί? διδάσκαλος εις τό έν Ζίτσφ σχολεϊον Γεώργιος Γαζης, παιδευθείς έν Βουκουρεστίφ, νέος είδήμων τής ελληνικής και τών μαθη
ματικών.
Άφ’ ού δέ άπαξ λόγον έποιησάμην περί τών έν Ζίτσφ, σημείοΰμαι κα'ι όσους προχείρως γινώσκω έκ της κωμοπόλεως ταύτης τό
γένος έλκοντας.Έκ Ζίτσης ήν δ πατριάρχης 'Ιερεμίας δ Α' ώ άπό Σο
φίας, ού την εικόνα δύναται νά ιδη ό βουλόριενος έν τώ τέλει «του
Α' τόμου του Δελτίου τής ιστορικής καί έθνολογικής Εταιρείας», δ
διευθυντής τής έν Μοσχοπόλει σχολής Χρύσανθος1 (1700), Θεοδόσιος
δ Κατζούλης12 καί Παρθένιος δ Κατζούλης3 ιερείς συγγραφείς ’Λποφθεγματαρίον έκδοθέντος έν Βενετίφ τώ 1778.
Έπίστ/ς δέ κα'ι δ Βουζαίου Κωστάντ/ίς άνεψιός τοΰ ΟύγγροΒλαχίας ζ/οσιάεου, ών άνωτέρω έμνημονέύσαμεν.
Σημειούσθω δέ έν τέλει ότι της μονής του Θεσβίτου ηγούμενον
Ίωαννίκιον εύρίσκω έν τφ 4 σελ. τοΰ Γ τόριου τής Μαθηματικής
όόοΰ τοΰ Μπαλάνου1 κατά τό 1749.

έπιορκοΰσιν, εί δ κατηγορούμενος άπαθής σχεδόν πρό τής θριαμβεύσεως τών αίσχρουργιών αύτοΰ μένει. Πρός έπίόρκους ανθρώπους καί
ύπερορώντας τούς νόμους καί πάν αισχρόν ποιοΰντας εΐχεν δ Αισχί
νης νά διεξαγάγφ άγώνα ού τόν τυχόντα’ θαυμαστόν άρα μοι φαί
νεται πώς δ λόγος καλείται άπεχθής, αισχρός, άφ’ ού τά έργα τοΰ
φεύγον.τος ήσαν αΐσχιστα καί ειδεχθέστατα; Ήμΐν γε δ λόγος φαί
νεται, όσον ό καιρός συνεχώρει, ηθικότερος τοΰ προσήκοντος’ αί δ’ έν
τώ λόγφ περιπλοκα’ι δύνανται νά μαρτυρήσωσι. Μή λησμονώμεν δ’δτι
δ Αισχίνης έθάρρησε τότε καί.έπήρθη έπί τφ έπιτελέσει τής ειρήνης,
ήν ό λαός σύμπας άνυπομόνως ά.νέμενεν έπαρθείς έπ’ έλπίσιν ούκ έσομέναις, διότι δ λόγος άπηγγέλθη μετά τήν δευτέραν πρός τόν Φίλιπ
πον πρεσβείαν τών ’Αθηναίων- γινώσκομεν δ’ έκ τοΰ Δημοσθένρΰς1,
δπόσας υποσχέσεις ύπέσχετο δ Φίλιππος τοΐς Άθηναίοις’ και ό Αι
σχίνης φαίνεται πιστεύσας είς ταύτας, όταν λέγφ 2- «έάν δ’ δ αυτός
έν τοΐς πρός ημάς έ'ργοις γένηται (δ Φίλιππος), οίος νΰν έστιν έν τοΐς
έπαγγέλμασιν, άσφαλή καί ράδιον τόν καθ’ αύτοΰ ποιήσει έπαινον».
Είπομεν, ότι δ λόγος έξεφωνήθη μετά τήν δευτέραν πρεσβείαν
ούκ άγνοοΰντες, ότι. δ τής ύ.τοθεσεως συγγραφείς άπλώς λέγει3- «έπανηκούσης δέ τής πρεσβείας γράφονται πκραπρεσβείας Αίσχίνην .
Δημοσθένης τε δ ρήτωρ καί Τίμαρχος Άριζήλου Σφήττιος». Οί λό
γοι ούτοι δέν καθορίζουσι, ποιαν πρεσβείαν πρέπει νά έννοήσωμεν- &-.
γαν δ’ ίσως τόν λόγον θά κατετείνομεν, άν μή εύχερής ήτο ή τής
άσαφείας διασάφησις. Έχοντες κατά νοΰν τήν παρατεθειμένην φράσιν τοΰ Αισχρού «οίος νΰν έστιν έν τοΐς έπαγγέλμασιν» (δ Φίλ.),.
λέγομεν, ότι πρός την πρώτην πρεσβείαν δ Φίλιππος ούδέν μέγα έπηγγείλατο πλήν «μή έπιβήσεσθαι μεθ’ οπλών Χερρονήσου, έ'ως άν
’Αθηναίοι περί ειρήνης βουλεύσωνται»
έπειτα γνωστόν καί όμολογούμενον τυγχάνει, οτι έπανηκούσης τής πρώτης πρεσβείας έπαινέτης έγένετο Δημοσθένης5 - ώστε άν δ λόγος άπηγγέλλετο μετά τήν
πρώτην πρεσβείαν, άδιανόητοι οί λόγοι τοΰ Αίσχίνου 6 «ούδ’ άπαντήσεσθαί με έπί τό δικαστήριον άπολογησόμενον» (φησί Δημοσθέ
νης) θά ήσαν- δ δέ Δημοσθένης άπφτησε νά δώσφ δ Αισχίνης εύθύνας- άκούομεν δέ τούτον λέγοντα πρός τόν Παιανιέα «τής δ’ έπί
τούς όρκους (τής δευτέρας δηλ. πρεσβείας) κατηγορείς?» έπειτα τέ-

(έπεται ανεκδότων π ρ ο σ ά ρ τ η μ α)

Β. Λ. ΜΙυστακόδης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΟΝ ΤΟΪ ΑΙΣΧΙΝΟΪ
Ό έπισταμένως τούτον τοΰ Α’ισχίνου τόν λόγον άναγινώσκων δύ
ναται νά διίδφ την έπικρατοΰσαν τότε άταξίαν, άπείθειαν δηλ. τοΐς
νόμοις, καταφρόνησιν τών όρκων, άσέβειαν πρός τά Ιερά. Ναί- «ή
πρός τούς θεούς καταφρόνησις κατέστη γενική άπό τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου- έ'κτοτε ούτοι καταβιβαζόμενοι είς τά θέατρα έκωμφδοΰντο καί ένεπαίζοντο» 5- ούδέν άρα θαυριαστόν εί οί ριάρτυρες
1 Άραβαντ. X ρ ο ν·ο γ ρ α φ. Β, σ. 282, Παρανί Σχεδ. σ. 80 .,
2 Π α ν δ ώ ρ α ς. τομ. 1Γ'. 185 κ. έ. "Ορα και Δηρ. ητρακοπ.Πρ οσθ.
καί Διορθ. σ. 100, καί Σάθα Νεοελ. φιλ. σ. 599
3 Μελετίου Έκκλησ. Ίστορ. τ. Δ', σ. 145. Έτελεύτησε τω 1730.
* "Ορα άνωτέρω έν σημ σελ. 60 καί 67.
5 Κ. Νεστορίδης. Περί άθειας κ.τ.λ. Παρνασσ. τ. Α'. τεΰχ. Θ'. (Σε
πτέμβριος 1877) σ. 671.
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1 Είς πλεΐστα χωρία του 19ου καί 18ου λόγου. 2 1, 169.
3 Αίσχ. 17 (έκδ Franke). 4 Αίσχ. 2,82.
5 Αίσχ. 2, 45. 3, 63. Δηρι. 19, 234 κ. έφ. 6 Αίσχ. 1, 174.
Ί Αίσχ. 2,123 πρβλ. Διον.Άλικ. 1η πρδς Άμμ. έπις. κ. 10 έκδ. A. Majo 1829.
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Χος ούκ άσήμαντον εινε δτι ή ειρήνη ονομάζεται γεγεντψέηβ. "Οτι
δμως προ τής τρίτης πρεσβείας ή κρίσις ένέστη, μαρτυρ,οΰσι πολλά',
α) ή σιγή περί αύτής’β) δτι τότε πλέον φανερός έγένετο δ σκοπός
τοΰ Φιλίππου έναντίον τών συμφερόντων τών Αθηναίων, ώστ’ ούδέποθ’δ Αισχίνης θά ’έλεγε (πλήν τών έν 1, 169) «τήν ειρήνην τήν δι’
έμοΰ κα'ι Φιλοκράτους γεγενημένην»2, δ γε τήν ένστασιν τών όλων
πραγμάτων έν τφ περί παραπρεσβείας τφ Δημοσθένει άνατιθείς6.
*
Ούδ
δ Corsini4 σαφές τι περ'ι τοΰ χρόνου, καθ’ δν δ λόγος έξεφωνήθη, λέγει- διότι τφ θέλοντι ακριβώς νά δρίση τόν χρόνον ούδέν χρη
σιμεύει τό δτι δ Αισχίνης τόν ’Αλέξανδρον παΐδα5 ονομάζει, οπερ
εκείνος ώς τεκμήριου Απολαμβάνει. Καί ουτω θά ένόμιζέ τις δτι πάσα
δυσχέρεια έξέλιπεν. ·

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΟΝ TOY ΑΐΣΧΙΝΟΥ

I

Άλλ’ ου τι ταύτη ταυτα' μή δοκεΐτε πω'
ετ’.εϊσ’ αγώνες
(Εύριπ. Μηδ. 365).

"Ινα εϊπωμεν οτι τό ζήτημα έλύθη, όφείλομε-ν πάν πρόσκομμα
νά άρωμεν τοιαΰτα δ’ εινε πολλά' διάδηλος μεν ή αλήθεια, άλλ’ ό
μως ίτέον καί πειρατέον δλην έκκαλύψαι.
Ό Αισχίνης λέγει6. «Ούτος (Τίμ.), ώ άνδρες Άθ., βουλευτής έγέ
νετο έπί άρχοντος Νικοφήμου. "Απαντα μέν ούν διεξελθεΐν , ά έν
τούτφ τφ ένιαυτφ έκακούργησε πρός σμικρόν μέρος τής ημέρας ούκ
άξιον. έπιχε.ίρεϊν' ά δ’ έστιν έγγυτάτω τής αιτίας, καθ’ήν ή παρούσα
κρίσις έστί, ταΰτ’ έρώ διά βραχέων. Έπϊ τοίνυν τοΰ αύτοΰ άρχοντας,
[οθ’ ούτος έβούλευεν7]» κτλ.Ό Νικόφημος.δ’ άναγέγραπται δτι ήρξε
τφ 361 π. X. (Όλ. 104,4)' άλλ’ δ τοΰ .Αΐσχίνου Σχολιαστής λέ
γει6 «ούτος ήρξε πρό-Θεμιστοκλέους, έφ’. ού βουλεΰσαι τόν Τίμαρχον».
Πώς συμβαίνει τοΰτο ; Ό Θεμιστοκλής ήρξε τφ 347? π. X. "Οτι
άδυνάτον.είνε νά έβουλευσεν δ Τίμαρχος τφ 361, πρέπει νά δείξωμεν.'Ίνα τις γένηται βουλευτής, έ'δει νά εινε τούλάχιστον 30 έτών10.
ώστε έάν ύποθέσωμεν, δτι δ Τίμαρχος 30 έτών άνήλθεν είς τό άξίωμα τοΰτο, προκύπτει, δτι έγεννήθη τφ 391' δθεν είχε τήν αύτήν
σχεδόν ήλικίαν, ήν δ Αισχίνης καϊ δ Μισγόλας' διότι άμφότερϋι, δτε
ή κρίσις έγένετο, ειχον πέμπτον και τετταρακοστόν έ'το.ς11' άλλ’ εις.

1 Αΐσχ. 1, 174. 2 Αύτόθι. 3 Αΐσχ. 2,20. 4 Fast. Attic. Ill σ. 162. 5 Αΐσχ.
1,166. 167 κ.τ.λ. 6 1,109. 7 Περί τοΰ χωρίου τούτου ίδε Baeker, de
interpol. in or. Aesch. c. Tim. liabi σ. 27. 8 109 έ'κδ. Dindorf. 9 Ίδέ
Αΐσχ. 3,92 καί σημ. Weidner (1872). 10 S$v. Άπ. I, 2,35 κ. έφ. ίδέ και
He r ma n n Griech. Staatsatterth. $ 108. 1! Αΐσχ. 1,49.
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τήν αποδοχήν τοΰ τοιούτου άνθίστανται οί λόγοι τοΰ Αΐσχίνου1 «καϊ
έσχ,επαρ’ έαυτφ (Μισγόλας Τίμαρχον) εΰσαρκον όντα και rior· καί
ολίγον κατωτέρω,έ'νθα δή καϊ εύ,δηλο.ν .γίνεται, δτι νεότερος Μισγόλα
Τίμαρχος ήτα «καϊ ούκ ή.σχύνθη. δ μιαρός ούτος (Τίμαρχ.) . . . διαιτώμενος παρά Μισγόλιγ. ούτε πατρικφ δντι φ.ίλφ οΰθ’ ήλικιώτ-ρ . . .,
άλλα παρ’ ά,λλοτρίω κα'ι πρεσβυτέρφ έαυτοΰ»..
Προσέτι άναγινώσκομεν τάδε2 «δταν ούτοσ'ι (Τίμ.) άναβή έπ'ι τό
βήμα έν τφ δήμιρ καϊ δτ’ έβούλευε πέρυσιν...» Τό χωρίον είνε δει
*
νώς παρεφθαρμένον, άλλ’ δμως λογικώτερον είνε νά διατηρηθή ή
γραφή : οΐ έβονΛευε Λέρνσίν-^ δι’ οΰς λόγους θά εϊπωμεν. Ό Δήμο
*
σθένης λέγει6' «ινα τοίνυν είδήθ’ δτι καϊ τοΰτον άπώλεσε, [τόν; Τίου
Αι’ ουχϊ τών ύμετέρων παίδων, δπως έ’σονται σώφρονες . ,προνοών, άλλ’ δτι βουΛεύων έγραψεν,άν τις ώς Φίλιππον
όπλα άγων άλφ ή σκεύη τριηρικά, θάνατον είναι τήν ζημίαν»' περί
δε τουτου τοΰ ψηφίσματος άναγινώσκομεν έν τή υποθέσει τοΰ κατά
Τιμάρχου4. «έτύγχανε δέ τεωστι γεγραφώς ψήφισμα βόυλεύων» κ’.τ.έ;
δεν εδυνατο δέ νά γράψη ταΰτα τφ 361 διότι δ Φίλιππος δέν ήτο
ετι εις Μακεδονίαν. Κατάδηλον ήδη έκ τών είρημένων είνε, δ'τι δ
Τίμαρχος δέν έβούλευσε τφ 361 π. X. έπ’ άρχοντος Νικοφήμου ή δΐί
ουτος δέν ήρξε τότε, ή τέλος, δτι ήρξε μέν καϊ τότε, ήρξε δέ καί
προ τοΰ Θεμιστοκλέους, ώς δ Σχολιαστής τοΰ Αΐσχίνου λέγει' άλλά
προ τοΰ Θεμιστοκλέους δ Θεόφιλος άναγέγραπται6. Τί δ’ ήμϊν δια
*
φερει: Βραχεία καϊ σαφής ίστόρησις τών γεγονότων θά. πείση ήμάς
νά ΰπακούσωμεν ε’ις τόν Σχολιαστήν.
Τφ 348 δ Τίμαρχος πεποιθώς ε’ις τήν τών ’Αθηναίων οργήν καί
άγανάκτησιν, ών πρόξενος έγένετο ή τής Όλύνθου άλώσις, βουλεύων
ε'γραψε τό ρηθέν ψήφισμα' δ δέ Φίλιππος έπραττεν υπέρ ειρήνης.
Επειδή λοιπόν τό ψήφισμα τοΰ Τιμάρχου δέν ηύχαρίστει τούς ύπέρ
ειρήνης ένεργοΰντας, δ Αισχίνης ευρών εύκαιρίαν κατάλληλονΑπήγ
γειλε τφ Τιμάρχφ δοκιμασίαν καϊ ύπέσχετο νά δείξγι, δτι παρά τούς
νόμους δημηγορεί άτε ήταιρηκώς καϊ τά πατρφα κατεδηδοκώς' συνεβάλλετο δ’ ίκανώς είς τό νά προβή είς τοΰτο και ή πρδς τόν Δημοσθένην φιλία τοΰ Τιμάρχου. Κατ’ άκριβεϊς υπολογισμούς γινώσκομεν δτι ή ειρήνη έπετελέσθη τφ 347 π. X., διότι οί πρέσβεις οί τήν
δευτέραν πρεσβείαν πρεσβεύσαντες, τήν έπϊ τούς δρκους, έπανήλθον
1 Αισχ. 1,41.42. ίδέ 1,49.106. 2 Αΐσχ. 1,80 έ'κδ. στερεότ.
3 19,285 κ. έφ. 4 Αΐσχ. 18. 5 Ίδέ τοΰ Hermann τδν κατάλογ. τών αρχόν
των έ'νθ.άν. Διόδ. XVI, 53,1.
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τή 13 Σκίρ.οφοριώνος '· έπειδή δέ, οτ’ έν τφ έκκλησί^ τοΰ δήμου συνεζητεΐτο τό περί τής, πρός Φίλιππον ειρήνης καί συμμαχίας ψήφισμα
τοΰ Δημοσθένους (τφ 18 καί 19 τοΰ Έλαφηβολιώνος 1
2), ειχον συγκρουσθφ πρός άλληλα τό τοΰ Δημοσθένους κόμμα πρός τό τοΰ Αί
σχίνου καί Εύβούλου, μετά δέ τήν έπάνοδον τών ’Αθηναίων πρέσβεων
διεδίδετο, ότι ό Τίμαρχος καί ό Δημοσθένης θά γράψωνται τόν Α’ισχίνην παραπρεσβείας, εί μή έγράψαντο, ώς είκάζομεν έκ τών Δήμοσθένους λόγων, λέγει δέ πρός τόν Αΐσχίνην3 «ος γάρ φήθης χρήναι
τόν φανερόν τι ποιήσαι βουληθέντα τών σοί πεπρεσβευμένων τηλικαύτν) καί τοιαύτγι συμφορά περιβαλεΐν..»(ενν.τόν Τίμαρχον) - τούτων
ενεκα μή περιμείνας άλλον χρόνον ό Αισχίνης ένέστη καί κατηγόρησε
Τιμάρχου. Ούτως άρα ή δίκη, ώς φαίνεται, συνεκροτήθη περί τά τέλη
τής.άρχής τοΰ Θεμιστοκλέους τφ 347 δηλ. π. X. Ένισχύεται δέ
μάλλον ή τοιαύτη γνώμη έκ τούτου, δτι ό Αισχίνης φαίνεται μίά.Ιωγ
δώσγ τάς ύπέρ τής πρεσβείας εύθύνας αύτοΰ4. Ούτω δέ πάντα
δικαιολογούνται καί τό πέρυσι τοΰ Αίσχίνου καί τό χεωστί τής ύποθέσεως καί άλλα. Ό Wesseling5, είς ον παραπέμπει ό Bremi
άποκαλεΐ τήν γνώμην τοΰ Σχολιαστοΰ errorem manifestum. Πρά
γματι παραγόμενός τις έκ τοΰ Διοδώρου 7, Παυσανίου 8, Διονυσίου
Άλικαρνασσέως 9 καί άλλων μεταγενεστέρων δύναται νά όμοφωνήση
τφ Wesseling.
Τά τών επωνύμων αρχόντων ονόματα ως έπί τό πλήθος, ήτοι παρ·8
εφθαρμένα ή μετηλλαγμένα είνε" ακριβή κατάλογον τούτων δέν εχομεν άτυχώς’ διότι ό Διόδωρος, οστις είς τήν ιστορίαν αύτοΰ παρεμ
βάλλει τούς κατ’ έτος έκλεγομένους άρχοντας μέν έν Άθήναις, υπά
τους δ’ έν 'Ρώμη δέν φαίνεται ακριβής’ πολλά ψευδή γράφει, ώστε
τά πάντα συγχεϊ ι°.Άπλώς δέ τά ονόματα γράφων ούδόλως τόν νοΰν
προσεΐχεν εις λεπτομέρειας, ών βεβαίως έλλειψις δέν ύπήρχεν. Εί
καί γνωστόν τυγχάνει, ότι είχε πρό οφθαλμών πολλών διάσημων
Ιστορικών έ'ργα ί1, όμως, ώς εΐ'ρηται, ακριβής δέν είνε’ έπί παραδείγ
ματα λέγομ-εν ταΰτα’ έν XX, 19 τήν ύπό τών ’Ιλλυριών έ'ξωσιν Άμύντα τοΰ τρίτου όρθώς ίστορήσας έπ’ άρχοντος Φανοστράτου (Όλ.
1 Δημ. 19, 58. Ίδέ Δημ. π. στεφ. έκδ. Γ. Σοφοκλέους § 30.
2 Αίσχίν. 3, 68. 3 Δημ. 19, 240. * Αίσχ. 1, 168.
5 Έν τγί τοΰ Διοδώρου έκδόσει. 6 Έν τή τοΰ Αίσχίνου.
7 XVI, 53,1, XVI, 56, 1. 8 X, 3, 1. 9 Ίδε κατωτέρω.
10 Praefatio G. Dindorfii σ. XIX. Lipsiae 1867.
11 Ίδέ C. A. V ο I q u a r d s e n, Untersuclmngen fiber die Quellen der
griecii. und sicii. Gescbicbte bei Diodor, Buch XI-XV1, 1868, σ. 5 κ, έφ.
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99,2) τήν αυτήν διηγείται καί έν XI V,92 έπ’άρχοντος Δήμος-ράτού'.
Ώς πρός τούς χρόνους τής διόικήσεως τών Λακεδαιμονίων βασιλέων
ήκολούθησε τφ Άπολλοδώρφ πιθανόν δέ, ότι παρά τοΰ αύτοΰ πάρέλαβε τά περί τών επωνύμων αρχόντων καί τών Όλυμπιονικών3.
Βεβαίως τό περί αρχόντων ζήτημα έπεχείρησαν νά έρευνήσωσιν
άνδρες ούχ οί τυχόντες- άλλ’ έκαστος αύτών τήν έαυτοΰ γνώμην θέλων νά ύποστηρίξγ μυρία εύρίσκει έμπόδια' τουλάχιστον γνωστοί θά
είνε τοΐς άναγνώσταις οί αγώνες τών φιλολόγων, οίτινες έπεχείρησαν
νά διακριβώσωσι τό ζήτημα δρμώμενοι έκ τών παρεμβεβλημένων ψη
φισμάτων έν τφ περί στεφάνου τοΰ Δημοσθένους. Έν τφ περί τού
των συζητήσει άλλοι άλλας γνώμας άπεφήναντο’ έγένετο δεκτόν τό
τοΰ Corsini, ότι άποθνήσκων τις άρχων ή αδυνατών άρξαι αντικα
θίστατο^ δι’ άλλου. Ήθέλομεν έκταθφ έπί πλέον ένταΰθα, άλλ’ ή ελλειψις τών περί άρχόντων έ'ργων τοΰ Dumont, άτινα μάτην έζητήσαμεν, άναγκάζει ήμάς μηδέν νά είπωμεν, ινα μή λάθωμεν ξένον τι
ώς ίδιον καταλέγοντες.
·
Τοΰ Άριστοτέλους αί τών άρχόντων άναγραφαί 4 άτυχώς δέν σφζονταΐ’ ή άπώλεια εινε λίαν έπαισθητή, διότι θά ήτο αξιόπιστος

|
1
I

τά μάλιστα ή άναγραφή διά τε τόν χρόνον, καθ’δν έζη, καί διά τήν
άκρίβειαν καί τάλλα θαυμαστά, άπερ κοσμοΰσι τά συγγράμματα
τοΰ προεξάρχοντος τών επιστημόνων’ καί ό χρόνος δέ καθ’ &ν άπώλοντο έκεϊναι είνε άγνωστος’ φρονοΰμεν ότι (έκτος έάν ταΰτα είνε
πολύ μεταγενέστερα) θά διωρθοΰντο ύπό τών άκριβολόγων Άλέξαν-

I
I
I

δρίνων είτε ύπό άλλων τά έσφαλμένως έχοντα ονόματα τών έπωνύμων άρχόντων τών έν τοΐς ψηφίσμασι του περί στεφάνου τοΰ Δημοσθένους’ κατά δέ τινα μαρτυρίαν ό Κικέρων καί άλλοι άνέγνώσαν τόν

:

λόγον ώς έ'χει τήν σήμερον. Ούχ.ί άχρηστος θά ήτο καί του Κρατεροΰ 5 ή περισυναγωγή τών ψηφισμάτων. Ή απώλεια όμως τής τοΰ
Φιλοχόρου 6 συγγραφής περί τών Άθήνησιν άρξάντων άπό Σωκρατί-

l
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ί
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1 C. A.Volquardsen έ'νθ. άν. σ. 21 ■ ίδέ σ. 25 καί 119 κ. έφ.
2 Ίδέ ιερί τούτου Donalson Ίστόρ. τής άρχ. έλλ. Φιλολ. μετάφρ. Βαλέττα Τόμ. Α', σ. 487 κ. έφ.
3 Ό αύτδς (Volquar.) έ'νθ. άνωτ. σ. 23 κ.έφ.
4 Πιθανώτατα έν ταΐς Πολιτεία ι ς (Άθην. Πολ.) ή τοΐς ’Ολύμπιονί κ α t ς ή έν ταΐς διδασκαλίαις’ διότι ιδιαιτέρα , πραγματεία περί.
αυτών δέν φέρεται ού'τε έν τω καταλόγω τών έ'ργων αύτοΰ τοΰ Διογενους
Λαερτίου (V, 1, 12. έκδ. Gobet) ύτε έν τω τοΰ ανωνύμου βιογράφου ούτε
εν τω τοΰ Ησυχίου.
5 ΓΙλουτ. Κίμ. 13 Άριστ. 23’ ίδέ Pape λέξ. τών κυρίων έλλ, ονομάτων ένλ.
? Σουίδας έν λ. ίδέ XJeurs i, Archoptes Athonienses IV, 2.

146

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

δου μέχρι καί ’Απολλοδώρου (374-350) εινε λίαν λ.υπηρά- διότι, ινα
ό Φιλόχορος λάβγ άφορμήν νά γράψ-ρ περί ολίγων μόνον άρχόντων,
πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι πολλά τότε συνέβησαν τά άξια μνήμης.
Μετά τον έξαφανισμ,όν τοσούτων πολυτίμων έργων όφείλομεν τά
υπάρχοντα μετά πολλή,ς εύλαβείας νά μεταχειριζώμεθα- ενιαχού τών
λόγων τών ρητόρων άπαντώσιν ονόματα αρχόντων- άλλά τούτων
άλλα μέν εινε ψευδώνυμα, άλλα ύποπτα καί άλλα δυσδιόριστα. Καί
Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς, όστις φαίνεται διατρίψας περί τά τών
αρχόντων δέν εινε πολύ αξιόπιστος- διότι παρ’ αύτφτά ονόματα: τών
αρχόντων εινε ίκανώς έφθαρμένα- π. χ. ό Θεόφιλος ονομάζεται @οϊ?μηδος1' Θεόμγηοΐος-' ό Εύδημος γίνεται Θούδημος^ Θεόδημος^ ό Θετταλός ή Θεσσαλός μεταβάλλεται εις ΘίαυΌ^ίογ, Θέε^-Ίον,
ό
Χαιρώτδας ειςXaiparldar? και ό Άρχίας τέλος μεταβάλλεται. ΙΙολλάς σελίδας θά έπληροΰμεν, άν έπεχειροΰμεν ν’άναφέρωμεν πάσας
τάς τοιαύτας διαστροφάς, αΐτινες δέν πρέπει πάσαι νά θεωρηθώσιν
ουθ’ άπλοΰν τι ούτε σφάλματα τών άντιγραφέων.,·
Έν τφ λεξικφθ τοΰ Pape άναγινώσκομεν ότι ό Σχολιαστής τοΰ
Αΐσχίνου συγχέει αύτόν πρός τόν Νικόδημον καί ότι δ Διόδωρος έν
XV, 24 ονομάζει τόν Νικόφημον Νίκαγα. Άγνοοΰμεν πόθεν ταΰτα
παρέλαβε·, διστάζομεν δέ νά διαψεύσωμεν άνδρα, όστις τοσοΰτον έν
τή παιδεία; διήνεγκεν, ώστε, ινα κατ’Αίσχίνην είπωμεν, τούς έπαινοΰντας τά έκείνου έ'ργα καταδεεστέρους δοκεΐν είναι έν τοΐς έγκωμίοις τών έκείνω πεπραγμένων- άλλ’ όμως διά την αλήθειαν άναγκαζόμεθα νά είπωμεν ότι άμφότερα εινε ψευδή· καθ’ όσον ούτε τις Νΐ”
κόδημος κατ’ έκείνους τούς χρόνους άρχων άναγέγραπται, ούτε, παρ’
Αίσχίνν) άπαντά ώς τοιοΰτος, ώστε νά έπέλθν) σύγχυσις εις τόν Σχο
λιαστήν- τό δέ πάντων δεινότατον ό Διόδωρος δέν ονομάζει τόν Νικόφημον Νίκωνα, διότι Νίκων εινε δ μετά τόν Πυθέαν έπώνυμος άρξας τφ 379. Άμφότεροι οί άρχοντες, Θεόφιλος και Νικόφημος έγένοντο γνωστοί- έκεϊνος μέν, διότι έπ’ αύτοΰ άπέθανεν ό Πλάτων, ού
τος δέ, διότι έπ’ αύτοΰ έγέννήθη ό έ'σχατος τών δέκα ρητόρων Δείναρχος. Καί περί μέν τοΰ πρώτου γεγονότος αναφέρει ήμϊν Διογένης
ό Λαέρτιος 7, Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς 8, Πλούταρχος (;)9, ΆθήΙΙ.ίΑξΛν.
U.
2 Π. Δειν. κ. 13. ίδέ Pape ένΟ. άν. έν λ. πρβλ. Μ e u r s i ένθ. άν. IV, 9.
3 Ίδέ Διον. πρδς Άμμαίον έπ. 1 έ'κδ. R e ί s k e σ. 725, 6 σημ. n.
4 Διον.. Άλικ. πρδς Άμμ. έπ. Α'. έ'κδ. Reiske σ. 726,5 σημ. ρ·
5 Διον. 'Αλικ. π. Δειν. κ. 9. 6 Τών κυρίων έλλ. ονομάτων έν λ. Νικόφημος.
7 Άριστοτ. V, 1, 1, έ'κδ. Cobet.
8 1η πρδς Άμμ.' έπιστ. κ. 5. 9 Βίοι δέκα ρητόρων.
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ναιος1. Περί δέ τοΰ δευτέρου δ Διονύσιος, όστις μάλιστα βέβαιοί, οτι
ούτε ό Καλλίμαχος, ούτε οί έκ Περγάμου γραμματικοί ακριβές τι
περί αύτοΰ έγραψαν, πρός δέ καί Δήμον τόν Μάγνητα ψέγει ώς μη
διατρίψαντα περί τό γένος τοΰ άνδρός μηδέ περί τούς χρόνους, καθ’
οΰς έζη7- ώστε, ότι έπί Νικοφήμου ούτος έγέννήθη, εικασία τοΰ Διο
νυσίου φαίνεται καί τούτου ένεκα δέν όφείλομεν πίστιν αύτφ είκή
ν’.άπονείμωμεν ένεκα τών ύποδειχθεισών άνακριβειών.
’Εμφανίζεται δ’, ώς έοικε, τό παράδοξον, ότι δσω έγγύτερον πρός
τούς χρόνους τούτους χρονικώς πλησιάζομεν, τοσούτφ μάλλον βλέπομεν, ότι δ Θεόφιλος δέν καθορίζεται προ τοΰ Θεμιστοκλέους άρξας- δύο ψηφίσματα παρά Δημοσθένει 3 άπαντώντα φέρουσιν ώς έπώ
νυμον άρχοντα Μνησίφιλόν τινα, όστις ούδαμοΰ· εΰρηται \ Περί δέ
τοΰ Παυσανίου βραχύς μοι λείπεται λόγος- ούτος άνέλαβε νά περιγράψτ) τήν Ελλάδα- θέλων δέ νά ίστορήσγ τά κατά τούς Φωκεϊς καί
νά φανφ ακριβής έ'γραψε τό όνομα τοΰ έπωνύμου άρχοντος άδιαφορών
περί πάσης άκριβολογίας, άγνωστον δέ καί πόθεν παρέλαβε τό όνο
μα τοΰ άρχοντος.
Ούτως έχουσιν αί μεταγενέστεραι ειδήσεις περί τών δύο τούτων
άρχόντων, τολμώμεν δέ νά είπωμεν, ότι καί ούτως ευκόλως θά έλύοντο αί δυσκολίαι, άν μή ύπήρχον καί τινα άλλα έμποδίζοντα τόν
άπρόσκοπτον ροΰν τής αλήθειας.
Πρόκειται περί τριών χωρίων τοΰ Δημοσθένους, ών τά μ,έν δύο ’
έχουσι τό όνομα τοΰ Νικοφήμου, τό δ’ έτερονθ τό τοΰ Θεοφίλου.
Τό έν 46, 13 έ χει ούτως «... ό δέ πατήρ έτελεύτησεν έπί Δυσνικήτου άρχοντος (370), ό δέ Φορμίων ’Αθηναίος έγένετο έπί Νικοφήμου άρχοντος (361) δεκάτφ έτει ύστερον ή ό πατήρ ήμών άπέθανεν ».
Πρώτον οφείλομεν νά ένθυμώμεθα, ότι δ λόγος νοθεύεται ύπό τοΰ
Bekker7- τούτφ δ’ άκολουθοΰσι πολλοί- έ'πειτα ότι τό Νικοφήμου
ούτω άντϊ Νικοδήμου διορθώσαντος τοϋ MeurS8- περί δέ.
τοΰ Λυαγικήζου, ού τό όνομα διαστρέφεται, δύναταί τις νά ί'δγ τόν
Παυσανίαν9 καί τόν MeurS ιθ-καί δ ύπολογισμός δέ 370-361=10
άγαν άκριβής κατ’ έμέ δέν είνε. Τοσαΰτα περί τοΰ χωρίου τούτου
εΐρήσθωσαν.
1 5,217 b. 2 Π. Δειν. 1. 3 18, 29. 37. 4 Meurs, Arcbont. Athen.
IVI, 20. 5 Δημοσθί κατά Στεφάνου Β', 13. πρδς Μακάρτατον 31. 6 Δη μοσθ. πρδς Πανταίνετον 6. 7 Demosthenes ex recensione G. Dindorfii τ.
νπ 6. 1247. 4 Att. Leet. Ill, 25. 9 IV, 27, 9. 10 Archont. Ath. IV, 3.
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Τό δεύτερον χωρίον εΐνέ έν τφ πρός Μακάρτατον. λόγφ, δν οί έκδόται δμολογοΰσΐν, δτι έν πολλοϊς άδυνατοΰσι νά«έρμηνεύσωσιν, δτι
«άθλιώτατον άν ποτήσειε τόν τε έρμηνεύοντα καϊ τόν έξηγούμενον...
νόθους έχων παλαιούς καϊ χρησμούς άλλοκότους καϊ γενεαλογίας
δυσεφ'ίκτους 1». ’Α.λλά πλήν τούτων έχομεν νά παρατηρήσωμεν έν
τφ χωρίφ τούτφ : «Μαρτυροΰσι παρεϊναι πρός τφ διαιτητή έπί Νικοφήμου άρχοντας, δτε ένίκησε Φυλομάχή» κ.τ.έ., τό έξης παράδο
ξον, δτι. ώς όρθώς παρετήρησεν ό ΒοΟΓ 12, ή δίκη δέν είσήχθη παρά
τφ διαιτητφ· διότι έν § 4 λέγεται περί αύτής, δτι οί ήττ.ηθέντες
άπηλλάττοντο άπό τοΰ δικαστηρίον. Καί τοΰτο δέν πρέπει νά διαφεύγγ την ήμετέραν μνήμην, δτι τό ,παρατεθέν χωρίον εινε μαρτυρία
παρεμβεβλημένη έχουσα καϊ τήν ΰποδειχθεΐσαν άντίφασιν’ πως είνε
δυνατόν νά δώσωμεν είς αύτό πίστιν ; "Επειτα ό θελων νά κατίδη
την δλως τής Δημοσθενικής άπφδουσαν χρήσιν έπαναλήψεων φορτικωτάτων καί άχρηστων, άς ΐδη δτι έν τφ λόγφ, καίτοι περί ενός Θεο
πόμπου πρόκειται καϊ επομένως δέν. είνε ανάγκη προσδιορισμών γνωριστικών πλειόνων, πανταχοΰ δμως σχεδόν έπαναλαμβάνετα.ι «Θεό
πομπος ό τουτουϊ πατήρ Μακαρτάτου3».’Εκ τούτων καϊ άλλων πασιφανεστέρων δειγμάτων παραγόμενός τις, δύναται νόθον τόν λόγον
νά κηρύξν), ώς τούτφ έπεχείρησεν ό Rohrmann4 άναλύσας τόν λό
γον καϊ καταδείξας, δτι άδύνατον είνε νά συνεγράφη ούτος ύπό τοΰ
Δημοσθένους· όρθώς δέ ποιών έν τέλει τής διατριβής μετά βεβαιότητος άποφαίνεται δτι πολλοί αύτφ θά όμολογήσωσιν.
ΜένεΓ ήμΐν τό τρίτον χωρίον, έν φ τό τοΰ Θεοφίλου δνομα φέρε
ται. Άλλά περί τοΰτο δέν θά ένδιατρίψωμεν διότι πότε άπηγγέλθη
ό λόγος ; τφ 348’ διά τί ; διότι άναφέρεται τό δνομα τοΰ έπωνύμου άρχοντος Θεοφίλου, δστις ήρξε τφ 348 5*
. Άλλ’, ώ τάν,- περί
τό τέλος τοΰ Έλαφηβολιώνος ή περί τάς άρχάς τοΰ Μουνοχιώνος
φγετο έκπλέων είς τδν Πόντον^ Νικόβουλος, ό τόν λόγον άπαγγείλας,
έν δέ τφ μεταξύ πολλά συνέβησαν,πώς λοιπόν κατώρθωσεν ούτος προ
τής παρόδου τοΰ έ'τους νά έπανέλθγ καί νά είσαγάγγ εις δίκην τόν
Πανταίνετον ; Ό Dindorf ? καϊ άλλοι πολλοί τάττουσι τόν λόγον
1 Demosth. ύπ'ο G. Dindorfii τ. VII σ. 1187.
2 Demosth. ύπ'ο G. Dindorfii σ. 1201, σημ. 1059, 21.
3
7. 13. 21. 27. 28. 29. 33. 34. 41. 55. 59. 60 κ. τ. λ.
4 Oratio quae est contra Macartatum num Demosthenis judicanda sit.
1875. Ίδέ σελ. 28.
5 Chefs-d’oevre de Demosth. et d’ Escliine rraduits par Stievenerat έκδ. 9η,
σλ. 476.
.
* Δημ. 37, 6. 7 Demosthenes ex rec. G. Dindorfii τ· VII, σ. 1137,
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άπαγγελθέντα τφ 347 μετά Θεόφιλον άρχοντα’ άλλ’ δμως τοΰτό γε
δεικτέον, δτι Θεόφιλος ήρξε τφ 348. Δέν πρέπει ώς βέβαιον καϊ δεδειγμένον νά θεωρήται δ,τι πρέπει ν’ άποδειχθή. Έγώ δέ ποΰ στηρί
ζομαι ; Τά πλέΐστα μέν άρχόμενος έδειξα’ δμως αυθις υπενθυμίζω,
δτι δ Σχολιαστής τοΰ Αΐσχίνου ρητώς λέγει, οτι δ Νικόφημος ήρξε
προ Θεμιστοκλέους (ήτοι τφ 348)ξ έφ’ ού βουλεΰσαι τόν Τίμαρχον’
άκούομεν δέ τόν Αίσχίνην λέγοντα 1 «.... καϊ τδ τελευταΐον, δ καϊ
δεινότατον, άπολειφθέντος τοΰ πρεσβύτου τής γιγνομένης τοΐς άδυνάτοις δοκιμασίας καϊ ίκετηρίαν θέντος ε’ις τήν βουλήν ύπέρ τοΰ μισθοΰ, βουλευτής ών καϊ προεδρεύων έκείνην τήν ήμέραν (Τίμαρχος)..»
Πας δέ τις καϊ τά προειρημένα έν νφ έχων δύναται νά πεισθή τοΐς
έμοΐς λόγοις.
Τί δέ πλέον έχει διά τούτων' ή έπιστήμη ; ΙΙάντες οί βιογράφοι
τοΰ Αΐσχίνου ώς βέβαιον θεωροΰντες (άνευ αποδείξεων’ τοΰτο γάρ
ρητέον), δτι ό κατά Τιμάρχου λόγος άπηγγέλθη τφ 345, άλλοι τφ
344, 343 χωροΰσιν έπί τά άλλα’ ήμεϊς δ’ αύτό τοΰτο μεταβάλλομεν καϊ δεικνύομεν ούχί δι’ άνισχύρων άποδείξεων, δτι ό λόγος άπηγ
γέλθη τφ 347" σύν δέ τφ χρόνφ τής έκφωνήσεως τοΰ λόγου συμμε
ταβάλλεται και ό χρόνος τής γεννήσεως τοΰ Αΐσχίνου, δστις εινε τό.
’έτος 392/391, ούχί δέ τό 388 ώς oStechow2 καϊ δ Castets3,
ούδέ τό 390 ή 389 ώς ό Weidner4.
Άν δέ τις πρός άρσιν πάσης δυσκολίας έπεχείρει διόρθωσή τοΰ
Νικοδήμου εις Θεοφίλου παράτολμον τόλμαν θά έτόλμα’ διότι ούδεμία τοιαύτη γραφή ούδέ παραλλαγή τις έν ούδενΐ χειρογράφφ δπάρχει- ό θέλων νά πεισθή άς ίδγ τήν έκδοσιν τοΰ Schultz.
·

Γεώργεος Μ. 2£ακόρραφος

1 1, 104. 2 De Aeschine oratore. Berlin 1841, σ. 6.
3 Eschine l’orateur, σ. 1.
4 Aeschines rede gegen Ktesiphon erkl. von Weidner Einl. σ. 2.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ

ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ

Έκ τοΰ Langlois δέ πάρέλαβε τό σχέδιον ό Flll’Se 1 ώς επίσης ό
κ. SchluinbOrgeF άάί! ένφ πάντα τά τελευταία ταΰτα άπεικονί-

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΤΟΥ

ΔΕ ΓΟΖΗΝ

1346—1353

Προ διακοσίων καί έξήκοντα πέντε έτών έσώζετο χρίίχτοΰν τι δόυκάτον τοΰ έν Ρόδφ Μεγάλου Μαγίστρου τοΰ Τάγματος τοΰ άγίου
Ίωάννου τής Ιερουσαλήμ Θεοδότου ΔΙ Γοζών. Τοΰ ρηθέντός δουκά
του κάτοχος ήτο ό ιστοριογράφος τοΰ Τάγματος Bosio, οστις μετά
μεγάλης έπιμελείας κα'ι σεβασμού διετήρει αύτό ώς Ιερόν κειμήλιόν.
Τό περιέγραψε δέ μετά πολλής ακρίβειας έκδους ταύτοχρόνως και
ξυλογραφίαν, παριστώσαν τό άπεικόνισμα αύτοΰ, άλλ’ είς διαστάσεις
πολύ εύρυτέρας τοΰ πραγματικού αύτοΰ μεγέθους
Άλλά μετά τόν
θάνατον τοΰ Bosio τό πολύτιμον νόμισμα περιελθόν πιθανώς είς
χεΐρας τίνος άγνοοΰντος την αξίαν αύτοΰ, άπωλέσθη. Όθεν παρά τοΰ
Βθ$ίθ παρέλαβε τό άπεικόνισμα και ό Paoli, δημοσιεύσας αύτό έν
τω αύτφ μεγέθει 2.
Ό Friedlaender, δημοσιεύσας την περί τών νομισμάτων τών Με
γάλων Μαγίστρων της Ρόδου πραγματείαν, παρέλαβε καί αύτός έκ
τοΰ Bosio τό σχέδιον τοΰ άπεικο^ίσματος, άλλ’ έσμίκρυνεν αύτό
μ,ετενεγκών εις τό τών δουκάτων πραγματικόν μέγεθος3.Ό LailgloiS
έν τή μεταφράσει της πραγματείας τοΰ Friedlaender4, άντιγράψας
άμελώς τό άπεικόνισμα τοΰ ρηθέντος συγγραφέως, παρέλειψε τά δύο
τελευταία γράμματα της έν τφ όπισθεν έπιγραφης hOSPITHLIS.1
234
1 Bosio Dell’istoria della sacra Religione et illma Militia di g. Gio.
Gierosolimitano. Parte secOnda, σελ. 85.
2 Paoli Codice Diplomatico del sacro Militare Ordine Gerosolimitano'
Tomo II, Tav. IV.
3 Die Miinzen des Johanniter-Ordens auf Rhodus. Berlin, 1843.
4 Recherches sur les monnaies frappees a Rhodes par les Grands-Maitres
de I’Ordre de Saint-Jean de Jerusalem. Paris, 1855.
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σματα βάσιν έ'χουσι τό έκ τοΰ Bosio σμικρυνθέν ύπό τοΰ Friedlaender σχέδιον, διαφέρουσιν άλλήλων περί τά καθέκαστα, καί έπειδή
άμελώς έγράφησαν, δεικνύουσι τό νόμισμα κακότεχνον.
Άλλά μετά την πάροδον τοσούτου χρόνου έσχον την τύχην νά
άποκτήσω έπ’ εσχάτων άντίτυπον τοΰ άπολεσθέντος καί περιζητήτου
νομίσματος, δπερ άνευρέθη έν Ρόδφ καί είναι άρίστης δίάτηρήσέώς.
Τό νόμισμα τοΰτο είναι άπαράλλακτον ώς περιγράφει καί είκονίζει
αύτό ό Bosio. Είναι δέ τό καλλιτεχνικώτατον άπάντων τών έν με
ταγενεστέρου χρόνοις ύπό τών Μεγάλων Μαγίστρων της Ρόδου κοπέντων δουκάτών καί ύπερβαίνει κατά την τέχνην καί αύτά τά σύγ
χρονα πρδς τον Θεόδοτον δουκάτα .της Ένετίας, ών έν μέρει είναι
άπομ,ίμησις τοΰ τύπου. Ιδού δέ ή περιγραφή αύτοΰ, άπεικονιζομένου έν άρχήτης παρούσης διατριβής.
F J)HODHT. Ό άγιος’Ιωάννης ό ρθιος κρατών τή μέν άριστερα
άνασεσυρμένού τό ίμάτΐον αύτοΰ, τή δέ δεξιά την σημαίαν τόΰ Τάγ
ματος, ήν παραδίδει είς τόν πρό αύτοΰ γονυπετή Μέγαν Μάγιστρον.
’Όπισθεν τσΰ άγίου S IOh-QS Β (Baptista), παρά δέ τφ δόρατι τής
σημαίας 1PGR(Magister) τών γραμμάτων κειμένων επαλλήλων.
Όπ. * hOSPITHLlS QVQRT RODI Άγγελος καθήμενος έπί
τοΰ κενού τάφου τοΰ Σώτήρος Χριστού κρατών διά τής δεξιάς σκήπτρον, ού ή άκρα κοσμείται ύπό κρίνου, τήν δέ άριστεράν έρεϊδεί
έπί τοΰ γόνατος.
Χρυσόΰν δουκάτον. Γραμμ. 3,5^5.
Ό χρυσός τοΰ δουκάτου τούτου είναι άπεφθος, ό δέ σταθμός ακρι
βής ώς ό τών ένετικών δουκάτων. Ή παράστασις τοΰ έμπροσθεν
προσομοιάζει τήν έν τοΐς χρυσόΐς δοΰκάτοις τής Ένετίας, έν οις παρίσταται ό άγιος Μάρκος παραδίδών τήν σημαίαν είς τόν πρό αύτοΰ
γονυπετή δόγην. Άλλ’ έν τφ νομίσματι τοΰ Δέ Γοζών δ τε άγιος
’Ιωάννης καί ό Μέγας Μάγιστρος δέν είναι δουλική μίμησις τοΰ νομισμ,ατικοΰ τύπου τών ένετικών δουκάτων, άλλ’ έχουσιν ΐδιάζόντα
χαρακτήρα. ΊΗ δέ τοΰ όπισθεν ώραία παράστασις είναι δλως πρωτό
τυπος καί δ έπί τοΰ τάφου τοΰ Σωτήρος καθήμενος άγγελος είναι
έξαιρέτως είργασμένος καί ε'χει πολλήν κίνησιν εί καί δέν λείπει
άπ’ αύτοΰ τι τό έπίτεχνον.
'
1 Medagliere derosolimitano, Malta. 1864.
2 Numismatique de 1’Orient Latin. Paris, 1882.
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Χρυσοί δουκάτα τών επομένων τώ Δέ Γοζών Μεγάλων Μαγίστρων
μέχρι τοΰ Φιλιβέρτου Δέ Ναλλιάζ δέν είναι γνωστά
*.
άλλά, ώς ύπεδειξα άλλοτε καί έξέφρασα την πεποίθησιν, πιστεύω, οτι θάττον ή
βραδιον θ ανακαλυφθώσι καί τών λοιπών Μεγάλων Μαγίστρων, φέροντα πιθανώς και ταυτα ώς τό του Δέ Γοζών τόν ' Αγγελον καθήμενον έπΐ τοΰ τάφου τού Σωτήρος
.
*
Τοιούτον έν όλίγοις τό άνευρεθέν πολύτιμον νόμισμα, δπερ νΰν
άπόκειται μοναδικόν έν τή.έμή συλλογή.

ΙΙαΟλος Λ,άμ.προς.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΠΟΙΗΣΕΠΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Ο θεσμός της είσποιήσεως (υιοθεσίας) τεκμηριοΐ την στενήν σχέσιν τοΰ πολιτισμού τών αρχαίων 'Ρωμαίων πρός τόν τών 'Ελλήνων.
Εν τή νομοθεσία τοΰ Ιουστινιανού, καί τών μετ’ αύτόν, ή υιοθεσία
^χει χαρακτήρα πάντη διάφορον τοΰ της εΐσποιησεως κατά τό άρχαιοτερον δίκαιον τών Ρωμαίων, τοΰτο δέ άνευρίσζομεν έν ταΐς περί
εΐσποιησεως διατάξεσι τοΰ άττικοΰ δικαίου. Τήν άναλογίαν της άρχαίας νομοθεσίας της Ρώμης πρός τήν τής 'Ελλάδος, και εδί^ε τών
Αθηνών, προεικάζομεν έκ τών άναλογιών γλώσσης, θρησκείας, καί
οργανισμού πολιτικού. Αυται έπιβεβαιοΰσι τάς ύπό τών άρχαιοτέρων
Ιστορικών τής Ρώμης αναγραφείσας παραδόσεις περί τής διαδόσεως
τοΰ πολιτισμού τών Ελλήνων είς τό Λάτιον, κα’ι έκ τούτου εις 'Ρώ
μην, διά τών έν τή μέση ’Ιταλία έως άπό τών Τρωικών, ή καί πρό
τερον, εγζατασταθεισών έλληνικών άποιζιών. Άλλ’ αί άναλογίαι αύται δέν συντελούσιν είς άπόδειξιν τής έπικρατούσης δόξης περί τής
καταγωγής του πολιτισμού Ελλήνων καί Ρωμαίων, έκ τής μετά—
ναστευσεως τής Άριας φυλής έκ τής κεντρώας 'Α,ΰίχς είς τήν Ευρώ
πην καί εις την ’Ινδικήν, διότι αί σημειούμεναι άναλογίαι μεταξύ ευ
ρωπαϊκών τινων διαλέκτων καί τής σανσκριτικής είσιν άσθενέσταται,
βασιζόμεναι έπΐ λίαν βεβιασμένων έτυμολογιών όλιγίστων λέξεων,
δέν εύρίσκονται δέ αί αύταί άναλογίαι μεταξύ θρησκείας, θεσμών,
ηθών τών λοιπών έν Ευρώπη ή έν τίί Ινδική λαών τής Άριας φυλής,
καί μάλιστα τών άρκτικώτερον τού Λατίου αρχαίων φυλών Ούενετών,
Γάλλων (Gallia cispadana καί transpadana), Λιγύρων κλ. 'Ως
1 "Ορα M61anges de Numismatique, τόμ. II, σελ. 32.
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πρός τήν σχέσιν τού ρωμαϊκού μετά τού ελληνικού πολιτισμού είναι
αξία σημειώσεως πρό πάντων ή αναλογία τού οργανισμού τής πολι
τείας τών'Ρωμαίων πρός τήν τών ’Αθηναίων, καί ιδία τής διαιρέσεως τών πολιτών είς δήμον (plebs) καί εύπατρίόας (patricii) και
τής κατατάξεωςτούτων είς γένη (gen tes) έξ ώρισμένων οίκων, φράτρας (curiae frater) καί φυλάς ή τριττύας (tribus). Έκαστος οί
κος (vicus) είχεν ίδια ιερά ύπό του οικογενειάρχου έπί τής εστίας
(vesta, vestales), ύπήρχε δέ ή αύτή πρόνοια παρ’"Ελλησι καί‘Ρωμαίοις δπως μή σβεσθή τό έπί τής έστίας τού οίκου ίερόν πύρ, μέ
νοντας τού οικογενειάρχου άνευ άρρενος διαδόχου τοΰ οίκου, καί τής
λατρείας τών πατρώων θεών.
*
Έν τη δωδεζαδέλτω τών 'Ρωμαίων
ήτο άναγεγραμμένη ή διάταξις «Sacra prir ata perpetua sunto».
Ούτος ήν ό λόγος τοΰ θεσμού τής είσποιήσεως (adrogatio) παρά
τοΐς 'Ρωμαίοις, ώς παρά τοΐς Άθηναίοις. «Έκ τών κατά γένος έγγυτάτω είσποιεΐν υιόν τφ τετελευτηκότι, δπως άν ό οίκος μή έξερημωθη» (Δημ. Λεοχ. 43). Πάντες οί τελευτήσειν μέλλοντες πρόνοιαν
ποιούνται σφών αύτών δπως μή έξερημώσωσι τούς σφετέρους αύτών
οίκους, άλλ’ έσται ττς ό έναγιών, καί πάντα τά νομιζόμενα αύτοϊς
*
ποίησών
διό κάν άπαίδες τελεύσωσιν, άλλ’ ούν ποιησάμενοι γ.χ.'ΐα.'Κείπούσι (Ίσαΐος κ. τ. Άπολλ. κλπ.) Τούτων ένεκα δέν-έπετρέπετο είσποίησις ύπαρχόντων άρρένων τέκνων, ύπέρ άλλούαπών, ύπέρ γυναικών,
καθά μή δυναμένων νά ώσιν αρχηγοί οίκων (pater faiOllias)
*
ήτο
δέ άδιάφορος ή ηλικία τοΰ θετού υίοΰ σχετικώς πρός τήν τοΰ υίοθετοΰντος. ’Άν δμως ούτος ήτο ύπεξούσιος, προηγείτο τής είσποιή
σεως ή ίχποίττ^ις έν Άθήναις, ή emancipatio καί detestatio saCrorum έν'Ρώμη. Οί τύποι δέ τής είσποιήσεως ήσαν- οί αύτοί τής
άναγνωρίσεως τού νομίμου τέκνου έν τή συνελεύσει των φρατόρων
μετά θρησκευτικής τίνος τελετής. Παρομοίως καί έν 'Ρώμη ή
adrogatio έτελεΐτο έν τοΐς COWlitiis curiatis, έπΐ παρουσίιη τοΰ
Pontifex τελούντος τά θρησκευτικά νόμιμα. ,Έζητεΐτο δέ καί έξεδίδετο έν Άθήναις ως έν 'Ρώμη, έν περιπτώσει άντιρρήσεως, άπόφασις τών φρατόρων περί έγκρίσεως τής είσποιήσεως (Ίσαΐος κ. τ. Φιλοκτ. κλ.) έξ ού καί ή lex CUl’iata καί ό δρος adrogatio, διότι
κατά τόν διασωθέντα τύπον τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, δ υίοθετών ύποβάλλων τήν αίτησιν έλεγεν έν τέλει «haec ita uti dixi ita VOS
Quirites 1Ό g Ο.» Νόμιμα δέ αποτελέσματα τής είσποιήσεως ήτο
έν 'Ρώμη, ώς έν Άθήναις, ή είς τόν υίοθετηθέντα μεταβίβασις τοΰ
οίκου μετά τού ονόματος τού θετού πατρός «ϊνα μή ανώνυμος ό οίκος
γενηται» (Ίσαΐος κ. τ. Μενεκλ. κλ. 36 Bachofen uber die testamentarische Adoption),
Τόν θεσμόν τής είσποιήσεως ύπό τούς αύτούς τύπους άνευρίσζομεν
παοά τοΐς Δωριευσιν έν τή πρό ένός έτους άνακαλυφθείση έπιγραφή,
τής Γόρτυνος. Αύτη δέν φαίνεται ούσα είς νόμος, ούδέ συλλογή νάμων, μάλλον δέ όδηγίάι πρός έφαρμογήν τών νόμων ύπό τοΰ δικαστοΰ διά θεσπίσματος τοΰ Κόσμου (’Άρχοντος) όποιον έν 'Ρώμη ήτα
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τό edictum perpetuae jurisdictionis causa. Ό Πραίτωρ, ώς δ
’Άρχων έν Άθήναις, δέν έδίκαζεν. άλλά παραλαμβάνων τήν άγωγήν
παρέπεμπεν έΐς τον διαιτητήν δίδων έν άνάγκη οδηγίας περί της
έφαρμογής του νόμου. Καί έν 'Ρώμη δ δικαστής (judex) εκαλείτο
arbiter (XII Tab. judex arbiterve). Ούτως έν τή επιγραφή έξη—
γοΰνται αί πολλάκις έπαναλαμβανόμεναι φράσεις «τον δικαστάν όμνύντα κρίνεν ■—ό δικαστής δικακσάτω» κλ. Έν τή Γορτυνίγ έπιγραφή, χρονολογούμενη πιθανώς περί τά μέσα τοΰ 6ου αίώνος π. X.,
ή είσποίησις καλείται ανπανσις (τό π άντί j>), ανπαντός δ ώσεί άναφαινόμενος, ό υιοθετηθείς, καί άνπανάμενος δ άναφένων, είσποίούμενος, υίοθετών. Ή άνοανσις έ'δει γενέσθαί «κατ’' αγοράν κατα-Λέλμένων τορι πολιαταν απο το λαο ο απαγορευοντι» δηλαδή έν τή α
γορά συνειλεγμένων τών πολιτών (Εκκλησία τόΰ δήμου) από του λί
θου, ένθα άγορεύουσιν.Ό Γάϊος έν ταϊς είσηγήσεσι 1,98 γράφει adoptio duobus modis fit aut populi a uc tori t a t e κατά
τό άρχαΐον δίκαιον) aut imperio magistrates (κατά τό νεώτερον). Τό δέ populi auctoritate άντιστοχχεΐ πρός το calatis comitiis. Σημειωτέων ότι κατά τό αττικόν δίκαιον ή άναγνώρισις του
άρρενος ώς νομίμου τέκνου έγίνετο έν τή συνελεύσει τών φροέτόρων,
ή δε άναγνώρισις αυτού ώς πολίτου διά της εισαγωγής εν Τ& δηριω.
Έν τή έπιγραφή προστίθεται «ό δαμπαναμενος δοτο ται έταιριαι
ται αυτό ιερειον και προκοονΓοινο» Εταιρία είναι η φράτρα ή
Curia, τό δέ ίερεϊον καί πρόχοον οίνου είσί τά άπαιτούμενα διά την
θυσίαν εις την θρησκευτικήν τελετήν της ύπό τοΰ Pontlfex συντελουμένης adrogatio.
’Έν τε τφ άττικφ καί τω ρωμαϊκίρ δικαίω άπαντά καί έτερος τρό
πος υιοθεσίας, διά διαθήκης, ήτοι δηλώσεως έν ΐδίω έγγράφιρ περί
τής μετά θάνατον διαθέσεως τοΰ οίκου, αμφισβητείται δέ μεταξύ
τών νεωτέρων άν ήναι εΐσποίησις ή άπλή έγκατάστασις του κληρο
νόμου. Την τελευταίαν γνώμην άσπάξεται ό κ. Π., Παππαρηγόπουλος ακολουθών τον Gliick. Την έναντίαν δ Bachofen συλλέξας
πλεϊστα παραδείγματα τόιούτουείδους είσποιήσεων. 'Υπό τοΰ Πλου
τάρχου καί άλλων αρχαίων συγγραφέων βεβαιοΰται ότι πρώτος δ
Σόλων είσήγαγε παρά τοϊς Άθηναίοις την διαθήκην διά γράμματος
έσφραγισμένου, καί κατατιθεμένου παρά τή αρχή, ή παρ’ ιδιώτη1 φίλφ
τοΰ διαθέτου ενώπιον μαρτύρων. Έν δέ τή 'Ρώμ.η τό δικαίωμα τής
διαθήκης, ήτοι τής διαθέσεως τοΰ οίκου διά τελευταίας-δια-τάξεώς
τοΰ οικογενειάρχου, εΐσήχθη, διά τής δωδεκαδέλτου. Πιθανώς είς
αρχαιότερους χρόνους, καθ’ οΰς άποθ'νήσκοντος τοΰ πολίτου άνε-υ
διαδόχων τοΰ οίκου, ό κλήρος έπανήρχετο είς τούς γεννήτας (genti
les δηλονότι το σωμα-τεϊον τοΰ γένους- gens, έις- θ οέν'ήκεν δ άποθανών), επετράπη νά· υποδεικνύη ό οικογενειάρχης έν έκκλησίιίΐ τοΰ δή
μου (calatfe coinitiis), ήτο δέ ή· α-ύτή πράξις είσποιήσεως καί δια
θήκης. Έκ τούτου δέ παρέμεινεν- εις τό άπτικό-ν -δίκαιον· ή έν τή
πρώτη κυρίη έκκλησίιη τοΰ δήμου εισαγωγή τών Λ^εων των χΛ^ρων^

Ούτως-έξηγοΰνται είς τό ρ. δ. τό testameiltum Galatis COHUtlis,
καί ή adoptio per testamentum.
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Έν σελίδι 93 τοΰ προηγουμένου τεύχους, στίχφ 23, μετά τήν
λέξιν: νποΛάμβάνει. προςτεθείσθωσαν τ.άΰτα: Επειδή δέ Μιλήσιοι
συνώκισαν τήν Λέρόν, κατά τήν Άναξιμένους τοΰ Λαμψακηνοΰ μαρ
τυρίαν
οί έν τή νήσφ κληρούχοι ήσαν κατά πιθανόν λόγον έκ τής
μητροπόλεως Μιλήτου απεσταλμένοι. Ούτοι δέ άπετέλουν πολλάκις
έν οις άπεστέλλοντο τόποις ίδιαν κοινωνίαν όλως άπό τών αρχαίων
κατοίκων κεχωρισμένη,ν· καί τοια,ύτην τινά ούσαν καί τήν έν Λέρφ
παρέχουσιν ύπονοεΐν . αί σημειωθεϊσαι φράσεις άμφοτέρων τών τής
νήσόυ έπιγραφών. Ούτως έν παραδείγματι, καί έν επιγραφή τής
Άμοργοΰ άναγινώσκεται : «Ν άξιων των ' νξιοργον ’Λρχεσίναν οίχούνΤων» 2· διότι, ώς ιστορεί Νικόλαος ό Δαμασκηνός, τήν νήσον ταύτην: «Καρχήσιος άνη(> Νάξιος ωχισε χα'ι Καρχησίαν ώνόμασε^». Φαί
νεται. δ’ ότι έν ύστέροις χρόνοις καί Σάμιοι άπώκησαν είς αυτήν,
λειψανδρήσασαν ίσως, ώς μαρτυρειται έξ άλλης τής αύτής νήσου έπιγραφής, έν ή άναγινώσκεται : «Σαμΐων των ’Λμοργδν Μεινώαν χα~
τοιχονντων έ'δοξε τη βουΛη χαί τω δήμω xzd.»li.

I. Χακκελίων.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Νοέμβριος 1886

ΕΡΓΑΣίΛΐ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κατά τον- λήξαντα μ,ήνα έγενοντΟ τά έξης· άναγνώσμα-τα :
Ό κ. Ί. Ίσιδωρίδης Σκυλίσσης, μέλος τακτικόν ώμίλησε-ττψό ά·ρ~
αεως ματαιοπονίας iv τω γράφε ιν, τυπογραφεΐν χα'ι ατοιχειοχυτεΐν■
Ό κ. ’Α.. ΙΙασπάτης επίτιμον μέλος ώμίλησεν είς τρία άνα-γνώ- .
σματά περί των ρενμάτων το&< Μεξιχοϋ.
Ό κ. 1. Τζέτζ ης τακτικόν μέλος- ώμίλησεν εις. τ.ρία·..άναγνώσμ·άτ.ά
περί τάιν ριρυαιχων τεχνών (μετρικής, ρυθμιχης- χα'ι άρμονιχης^ παρά
τοΐς άρχαίοις χαί τοϊς Βνζαντινόίς.
' 1 Παρά Στιράβ»
ά, 9.
2 ”1δ? Mittheil, des Kaiserl. Deutsch. Archaeolog. Instit. Athen. Ab’theiluilg, τόμ. ΙΑ', τευχ. β', σελ. 1T3.
• Παρά- Στεφ. Βΰξ. λτξί Ά.μ 6-ρ-γ άς·1.—Πρβλ. κάί τ'ον ανώνυμον Σχόλιά- '
στην Διονυσίου του Περιηγητοΰ στίχ, 525.
4 Πανδώρ. τόμ. ΙΑ', σ.ελ. 431.
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. Ό κ. Χαρι'σιος ΙΙαπαμάρκος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί της πρδς
την φύσιν ευαισθησίας των αρχαίων (Μέρος Λ').
Ό κ. Ίω. Α.-Τυπάλδος έπίτιμον μέλος ώμίλησε περί νομοθεσίας
χατά τδ πιί.Ιαι χαί κατά τδ νΰν ίσχύον πολίτευμα (Μέρος Α').
Ό κ. Ο. Ίασονίδης μέλος τακτικόν ώμίλησε περί της χρήσεως
της φαντασίας είς τάς επιστήμας.
Ό αριθμός τών μέχρι τέλους Νοεμβρίου έγγραφέντων μαθητών
εις την έν Άθήναις σχολήν τών απόρων παίδων άνήλθεν εις 617.
Έφοίτήσαν δέ τακτικώς κατά τόν μήνα Νοέμβριον παϊδες κατά
μέσον δ|>ον 190.
Εις τό ταμιευτήριον της έν Άθηναις σχολής κατετέθησαν μέχρι
τέλους Νοεμβρίου δρ. 626.90 ύπό 35 καταθετών. Έπεστράφησαν δ’
είς δύο καταθέτας δρ. 48.65.
Άπεβίωσεν έν Κερκύρα ό Ίωβήφ ΛΓαχα.|Λθύλϊ}ς άντεπιστέλλον
μέλος έκ τών παλαιοτέρων τοΰ Συλλόγου πολλά ύπέρ αύτοΰ έρ.γα-'σθείς ίδίρι πρός πλουτισμόν της Βιβλιοθήκης.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

καλών τεχνών. Συνήλθεν είς τακτικήν συνεδρίαν τό
τμ.ήμα τοΰτο, καθ’ ήν ό αντιπρόεδρος αύτοΰ καί εισηγητής τής έπί
τοΰ Θεάτρου έπιτροπής άνήγγειλεν ότι ή έπιτροπή άπεφάσισε τήν
σύστασιν Δραματικής Σχολής συμφώνως τή ύπό τοΰ τμήματος έκφρασθείστ) γνώμη· πρόεκήρυξε δέ τοΰτο δεόντως καί προσήλθον ήδη
μαθηταί, ο'ΐτινες καί ένεγράφησαν. Άπεφασίσθη δ’ όμως προσληφθή
διδάσκαλος τής Σχολής ό κ. Ν. Λεκατσάς. -Τό τμήμα ένεκρινε τήν
ένέργειαν τής έπιτροπής καί έπεψήφισε τά ύπ’αύτής άποφασισθέντα.
Φιλολογικόν καέ Αρχαιολογικόν τμ.$}μ.α Συνεκροτήθη ή
τακτική αύτοΰ συνεδρία, καθ’ ήν έγένοντο άί εξής Ανακοινώσεις.
Ό πρόεδρος τοΰ τμήματος κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος ύπέβαλε τό τε
λευταίως ύπό τοΰ κ. Λάμπρου έκδοθέν βιβλίον περί τών νομισμάτων
τών δυναστών τής Χίου.Ό κ. ΓΙ. Λάμπρος ώμίλησε περί ανεκδότων
νομισμάτων τών δουκών τής Νάξου Νικολάου καί Ίωάννου Σανούδου. Ό κ. Σταμ. Βάλβης ήρμήνευσε περίεργά τινα βυζαντιακά αι
νίγματα. Ό κ. Ί. Α. Τυπάλδος ώμίλησε περί τών έξαγομένων τής
έκ Γόρτυνος έπιγραφής. Ό κ. I. X. Δραγάτσης ,ύπέβαλέ τινας παρα
τηρήσεις περί τής-τοποθεσίας του έν Πειραιεΐ ’Ασκληπιείου. Ό κ.
Θ. Σοφούλης άνεκοίνωσέ τινα περί τών αρχαϊκών μνημείων τών
έσχάτως έν τή Άκροπόλει άνακαλυφθέντών. Έν τέλει δ’ό κ. Ά.
Μιλχαΐφερ έπεξήγησε τήν σχέσιν τών μνημείων τούτων πρός τάς
Κόρας τοΰ Έρεχθείου.
ΊΓμ.ί}μ.α νομ,ικόν και τών πολιτικών έπιστημ.ών. Συνήλθεν
είς τακτικήν συνεδρίαν, καθ’ ήν ό κ. Ίω. Α. Τυπάλδος ώμίλησε περί
εισποιήσεως, Άνωτέρω έν σελίδι 152 περιέχεται περίληψις έκτενής τής
ομιλίας τοΰ κ. Τυπάλδου.
Ιδε σελ. <71.

