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ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΙ 

Πίναξ Θ' : Ό Ίησοϋς έπι τοϋ Γολγοθά. 
ρ Ι: Ή άπέλασις τών πωλούντων και αγοραζόντων 

έκ τοΰ ναοϋ. 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της ((Αρμονίας)) είναι ή διάδοσις της 
αληθείας διά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ίδια εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ιστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικην άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστημας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά εις τους "Ελληνας 
δι' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνη συνάδουσι 
πρός τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας τών ξένων γλωσσών η 
και δι'άλλους λόγους δέν περιέρχονται ώς έπι τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός όσον ένεστι τελειοτέραν έπίτευξιν τούτων ή "'Αρμονία" μετ' 
ίδιας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικην κινησιν της τε Έλλά-
δον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αΰτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η και κρινουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγον. 
"Οθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα όπως πέμπη 

ήμιν 'έν άντίτυπον αΰτοΰ, η ά'ταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγειλη ήμιν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή ((Αρμονία)) θέλει φιλοξενεί έν ταΐς στηλαις αΰτης πάσαν έπι-
στημονικην διατριβην εγκρινομένην προηγουμένως ΰπο τής πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
ειίτε αμέσως είτε εμμέσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοϋ Ευαγγελίου. 

Ή ((Αρμονία " εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8°" μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τηματι η και εντός τοϋ κειμένου. 

"Εκαστον τεύχος τιμάται δραχμής (έν τώ έξωτερικώ φράγκου χρυ
σού), ή δ' έξάμ.ηνος συνδρομή δραχ. 5 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 5) 
και ή ετησία δραχ. 10 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Είς τους καταβάλλοντας την έτησίαν συνδρομήν αύτων μέχρί 
της 1 Απριλίου 1900 παρέχομεν τά 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ 
άποτελούμενον εξ 6 μεγάλων τόμων ητοι 5760 σελ. μετά 180 πινάκων εν παραρτήματι, 
όπερ έτιμάτο αρχικώς δραχ. 162, 

εν μέν τη Έλλάδι άντι δραχμών 78, 
έν δε τω Έξωτερικω άντί φρ. χρ. 60. 

Πρός μείζονα δέ εύκολίαν τών συνδρομητών μας τό ποσόν τοΰτο δύνα
ται νά διαιρεθή) εις 6 δόσεις έκ δραχ. 13 (δια τό έξωτερικόν έκ φρ. χρ. 
10) έκάστην. Έπι τη ληψει εκάστης δόσεως πέμπεται εις τόμος τοΰ 
Λεξικού, ή δέ αποστολή άρχεται άπό τοϋ ς' τόμου. Πάντως όμως ή 
αποπληρωμή τοϋ όλου αντιτίμου πρέπει νά τελείωση εντός τοΰ 'έτους 
1900, μετά την ληξιν τοΰ όποιου ΟΙ έκτακτοι ούτοι Οροι άΚυροϋνται 
χαι δεν ΰποχρεούμεθα πλέον νά παρέχωμεν τους τόμους άντΙ της είρη-
μένης τιμης. 

Δια της προσθήκης δρ. 4 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 3) εις την τιμήν 
έκαστου τόμου δύναται ό συνδρομητής νά λαμβάνη αυτούς δεδεμένους. 

Παν τό αφορών εις την σύνταξιν της "Αρμονίας" άπευθυντέον πρός 
την σύνταξίν τής αρμονίας, οδός Όμηρου 9, 

πάν δέ τό άφορων εις την διαχείρισιν πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ 
ΜΠΑΡΤ, έκδότην, οδός Πανεπιστημίου 53. 
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Περί εκδόσεως της Ιστορίας των Αθηνών από του 1400 μέχρι του 1800 μ. Χ. 

Τήν κατά τους τεσσάρας τούτους αίώνας σκοτεινήν και έν πολλοίς 
άγνωστον ίστορίαν τών Αθηνών έκπονήσας διά πολυετούς μελέτης 
άγγέλλω σήμερον την έκδοσιν αυτής. Τοϋ ολου έργου προέταξα περι-
γραφήν της καταστάσεως και της διοικήσεως τοϋ Τούρκικου κράτους, 
κατά τό ίστορούμενον χρονικόν διάστημα, καθ' όσον σχετίζεται πρός 
τό 'Ελληνικόν έθνος και ιδία τάς Αθήνας. 

Έν τέλει δέ τοϋ δευτέρου τόμου εκδίδονται αι άξιολογώτεραι τών 
ανεκδότων πηγών, δι' ων πολλά σκοτεινά και άγνωστα έν τη Αθη
ναϊκοί ίστορία διαφωτίζονται, και δή η αύτοβιογραφία τοϋ Παναγή 
Σκουζέ και ή ύπ' αύτοϋ συγγραφεΐσα ίστορία τοΰ Χατζή Άλη τοϋ 
Χασεκή τοϋ τυράννου τών Αθηνών. 

Τό σύγγραμμα θ' άπαρτίζηται έκ δύο τόμων έξ εικοσιπέντε τυπο
γραφικών φύλλων η και πλέον έκαστου, εις σχήμα 8ον, έπι χάρτου 
καλοϋ και διά καινουργών στοιχείων* τιμή δέ αύτοϋ ώρισται δέκα 
μέν χρυσά φράγκα διά τούς έν τή αλλοδαπή, ίσάριθμοι δε δραχμαι 
διά τους έν Ελλάδι συνδρομητάς. 

"Επειδή δέ όσον οϋπω άρχεται ή έκτύπωσις, παρακαλούνται οί 
εγγραφόμενοι συνδρομηται νά έπιστρέφωσιν εγκαίρως τάς αγγελίας 
πρός τόν συγγραφέα είς Αθήνας. 

'Εν Αθήναις κατά Φεβρουάριον 1900. 
Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ 
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I. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΓΡΑΦΕΙΟΝ: 19 οδός Σκουφά, Αθήναι. 

Συνδρομή προπληρωτέα 10 φυλλαδίων δραχ. 10. Συνδρομή Εξωτερικού 
φρ. 10. Τιμή εκάστου φυλλαδίου δρ. 2. Εγγραφαί παρά τω εκδότη και εις 
τα βιβλιοπωλεία Βιλπεργ, Μπεκ, Μπάρτ και Εστίας. 

Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη-2466 
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Η ΖΩΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ* 

Δ . Οί δώδεκα Άττίκοΐ μήνες. 

Ένώ πάντες οι σοφοί έρμηνευταί κατέβαλον μεγάλας προσπάθειας ίνα 
έξηγήσωσιν πάσας τάς έν ένί έκάστω των μηνών μορφάς ώς προσωπο
ποιήσεις διαφόρων εορτών η ασχολιών λαμβανουσών χώραν έν τώ μηνί 
τούτω, ουδείς αυτών έσκέφθη νά ζήτηση και τήν προσωποποίησιν τοϋ 
διά τόν μηνα κυριωτάτου, ητοι αυτήν την προσωποποίησην του μηνός. 
Τοϋτο δέ μοί φαίνεται παράδοξον, άναλογιζομένω έτι εις πάντα τά 
πολυάριθμα γνωστά μεταγενέστερα ρωμαϊκά, βυζαντιακά, μεσαιωνικά και 
αυτά τά νεώτατα καλενδάρια, οσάκις άπαντώμεν προσωποποιήσεις και 
εικόνας, αί τών μηνών και τών ζωδίων είναι αϊ μόναι αιτινες ουδέποτε 
παραλείπονται 2. Επομένως δέν βλέπω τόν λόγον διατί νά μη ζητησωμεν 
και έπι της ζωοφόρου ημών τάς προσωποποιήσεις τών 12 μηνών τοΰ 
έτους, άφοΰ μάλιστα ουδέν έλληνικόν μνημεϊον έχομεν άρχαιότερον της 
ζωοφόρου ίνα άλλως κρίνωμεν, τά δέ τοιαΰτα αιγυπτιακά άπό τε τών 
χρόνων τοΰ Ραμση (άρχαί 13°υ αιώνος π. Χ.) και αυτών τών χρόνων τών 

1 Συνέχεια ιδε σελ. 65 και τους πίνακας ς'—Η . 
2 Πβλ. Strzygowski, Calenderbilder des Chronographen v.Jahre 354, 

Berlin 1888. — Τοϋ αύτοϋ, Monatscyclen der byzant Kunst έν Repert. 
f. Knnstwissenschaft (1888) σ. 22—46.—Keil, Monatscyclen der byzant. 
Kunst έν Wiener Studien XI σ. 94—142.—Riegl. Mittelalt. Kalenderil-
lustrationen έν Mitth. des Instit. f. Oesterr. Geschichtsforschung 
X, ).—Τοϋ αύτοϋ, Zur spatrom. Iconographie der Monate έν Arch. epigr. 
Mitth. aus Oest. Ung. XIII, 9—11: ιδε και Berl, phil. Wochenschrift 
1890, 449. 

10 
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Πτολεμαίων παρουσιάζουσι παρομοιας προσωποποιήσεις μηνών, έν αις 
δήλα δη ό μήν ϊσταται προσευχόμενος πρό τοΰ Θεού εκείνου ώ είναι ιερός 

Ταϋτα σκεπτόμενος παρετήρησα ότι άκριβώς έν τη άρχη ενός εκάστου 
των δέκα σωζόμενων μηνών της ζωοφόρου ήμών υπάρχει άνά μία άρρην 
μορφή, ήτοι έν όλω δέκα (ΰπ' άρ. 1, 7, 11, 15, 29, 33, 35, 38, 44 
και 47), αιτινες μέχρι τοϋδε παρ' όλας τάς προσπάθειας τών σοφών δέν 
έγένετο δυνατόν νά έξηγηθώσι μετά τίνος πιθανότητος. 

Πάσαι αι μορφαι αύται έχουσι πρός άλλήλας κοινόν τό ότι έκ πρώ
της όψεως φαίνονται εικόνες οϋχϊ θεών τίνων η ηρώων άλλά θνητών και 
δη πολιτών Αθηναίων. 

Ούτως ο Boetticher εξέλαβε την ΰπ' άρ. 1 ώς Αθήναιον ευπατρί-
δην ακολουθοΰντα τόν την είρεσιώνην φέροντα υιόν αύτοΰ (άρ. 2). Την 
δέ ΰπ' άρ. 6 ως πολίτην Αθήναιον παριστάμενον εις την ίεράν τελετήν 
της άροτριάσεως και σποράς της γης. Την ΰπ' άρ. 11 ώς πολίτην Αθή
ναιον εκπροσωπούντα τόν Άθηναικόν λαόν έν τη πομπη τών Διονυσίων. 
Την ΰπ'άρ. 15 ώς πολίτην στεφανηφόρον. Τήν ΰπ' άρ. 33 ώςτόν έπώ-
νυμον άρχοντα τοΰ μηνός. Τήν ΰπ' άρ. 25 ώς έφηβον Αθήναιον εν τη 
παλαίστρα. Την ΰπ' άρ. 38 ώς πολίτην Αθήναιον, ακολουθοΰντα την 
πομπήν τών Μαναθηναίων. Τέλος τους ΰπ' άρ. 44 και 47 ώς δύο νόθους 
Αθηναίους πολίτας και δη παρασίτους- τοΰ Ηρακλέους ! 

Αι εξηγήσεις όμως αύται δικαίως δέν έγένοντο δεκται ΰπό τών λοιπών 
της ζωοφόρου έρμηνευτών, οΐτινες έθεώρησαν τάς μορφάς ταύτας ώς 
ανεπίδεκτους έξηγήσεως. Μόνον περί της μορφής 11 ακολουθεί ό κ. 
Wolters, αν και μετά δισταγμοΰ, τώ έρμηνευτικώ συστήματι τοΰ 
Boetticher, καλών αυτήν "θεατήν άλεκτρυονομαχίας)). Ό αυτός δέ κ. 
Wolters και οί κ. κ. S. Reinach και Thiele παρεδέχθησαν και τή,ν 
περί της μορφής 35 έξήγησιν τοΰ Boetticher', θεωρήσαντες ότι πρόκει
ται, ό μεν Wolters περί τίνος γυμνικοΰ αγώνος, ό δέ Reinach περί 
αθλητού στεφανοΰντος εαυτόν, ό δέ Thiele περί παλαιστριτου άντιπροσω-
ποΰντος την ώραν τοΰ έτους (!). Αλλοϊον σύστημα μόνον περί της ΰπ' άρ. 
33 μορφης προύτεινεν ό Thiele καλέσας αυτήν Απόλλωνα(;), όλως αυθαι
ρέτως όμως, διότι ουδέν σύμβολον παρέχει τό πρός τούτο δικαίωμα ! 

Ή ύπόθεσις ήμών όμως Οτι πασαι αί δέκα αύται μορφαί είναι εικόνες 

1 Αναφορά εις θρησκευτίκήν έορτήν ή γεωργικήν άσχολίαν, έκτός όπου δίδε
ται τυχόν δια τοϋ θεοϋ αύτοϋ, δέν υπάρχει. Βλ. Strzygowski σ. 48. 
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μηνών, ενισχύεται, φρονώ, μεγάλως και ύπό τών έξης παρατηρήσεων. 

α) Πάσαι αί μορφαί αύται παριστώνται προσβλέπουσαι έν ήρεμια 
τάς λοιπάς μορφάς τάς εντός τοΰ χώρου τοΰ ΰπό τοΰ ζωδίου έκάστου 
μηνός προσδιωρισμένου, έχουσαι δ' άπ' εναντίας εστραμμένα τα νώτα πρός 
τάς τοΰ προηγουμένου μηνός μορφάς, ώς ουδέν κοινόν έχουσαι πρός ταύ
τας, ώς και πράγματι συμβαίνει εις τούς μήνας. 

β') Είναι ένδεδυμεναι ώς Αθηναίοι πολίται, οσάκις δέ φέρουσι σύμβο
λον τι τοΰτο είναι μόνον ό χαρακτηρίζων τούς Αθηναίους άρχοντας στέ
φανος. Επειδή, δέ γνωρίζομεν ότι έν τοις χρόνοις εις ούς ανήκει ή ζωο-
φόρος ήμών ή έν Αθήναις αρχή διηρεϊτο «εις δώδεκα πρυτανείας εκαστης 
φυλης μηνός πρυτανειαν εχουσης 1, δέν είναι άπίθανον οί Αθηναίοι 
νά έπροσωποποίησαν τούς μήνας αυτών ώς τούς δώδεκα επωνύμους 
ηρωας τών δώδεκα αυτών φυλών, η απλώς ώς δώδεκα συνήθεις πρυτά
νεις μήνας, πρυτανεύοντας εις τάς ασχολίας και έορτάς τοΰ οικείου 
έκάστω μηνός. 

γ') Αι έν μωσαικοΐς η άλλοις μεταγενεστέροις μνημείοις διασωθεισαι 
απεικονίσεις τών δώδεκα μηνών, π. χ. αί έπι τοΰ μωσαικοΰ της Τύρου 
παραστάσεις τών δώδεκα μακεδόνικων μηνών, παρουσιάζουσι τούς μήνας 
όμοιότατα πρός τούς της ζωοφόρου ήμών ένδεδυμένους και έστεφανωμέ-
νους και κεκαλυμμένους διά χιτώνος και ιματίου. 

δ') Τό ένδυμα αυτών άλλάσσει συμφώνως προς τήν θερμοκρασίαν τοΰ 
μ.ηνός όν έκαστη αυτών αντιπροσωπεύει. Ούτως ένώ οι τρεις μήνες τοΰ 
χειμ.ώνος (άρ. 7, 11 και 15) είναι θερμότατα διά παχύτατων ενδυμάτων 
και υποδημάτων ένδεδυμενοι, οί τρεις μήνες τοΰ θέρους παρίστανται ό 
μέν πρώτος (άρ. 33), καθ' ον άρχεται ή θερινή θερμότης, 
ό δέ δεύτερος (άρ. 35), ότε αί θερμόταται τών ήμερων τοΰ έτους, εντελως 
γυμνός και τήν κεφαλήν και τούς όφθαλμούς αύτοΰ διά της χειρός προφυ-
λάσσων κατά τών ήλιακών ακτίνων, ό δέ τρίτος (άρ. 38), καθ'ον μετριά
ζεται ό καύσων και λήγει τό θέρος, αναλαμβάνει πάλιν μέρος τών ενδυ
μάτων. Τέλος οί δύο μηνες της όπώρας (άρ. 44 και 47) και ό τοΰ μετοπώ-
ρου (49) παρίστανται και πάλιν καθ' ολοκληρίαν ένδεδυμενοι και προφυ-
λασσόμενοι κατά τοΰ φθινοπωρινού ψύχους, ουχί όμως δι'ιματίων επίσης 
βαρέων τοις τών χειμερινών μηνών, άλλ' ελαφρότερων. 

Άλλ' άν πράγματι αί δεκα αύται μορφαι είναι αί προσωποποιήσεις 

1 Πολυδ. VIII. 115. — Α. Mommsen, Chronologie σ. 163. 
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τών δέκα μηνών, επί της κεφαλής τών παραστάσεων τών όποιων ευρί
σκονται, έπεται άναγκαίως ότι και έν τώ άπολεσθέντι τεμ.αχίω της 
ζωοφόρου εύρίσκοντο αι εικόνες τών δύο μηνών δι ους δέν διεσώθησαν 
τοιαΰται, ητοι τού Άνθεστηριώνος και τοΰ Έλαφηβολιώνος. Διό και έν 
τη συμπληρώσει ημών έθεσαμεν, μετά πεποιθήσεως, δύο τοιαύτας μορ
φάς (άρ. 19 και 25) ένδύσαντες αϋτάς κατά τό αυτό πρός τούς λοιπούς 
σύστημα, ητοι κατά τρόπον δηλούντα τήν θερμοκρασιαν τών εαρινών 
μηνών έν σχέσει και κατ' αντιδιαστολής πρός την τών προηγουμένων, 
ητοι τών χειμερινών και τών επομένων, ητοι τών θερινών. 

Ε'. Αι λοιποί μορφαι της ζωοφόρου. 

Αποδειχθέντος, ώς φρονώ, ότι αι δώδεκα αύται μορφαί, ώς και πάσαι 
έκεϊναι περί ών έπραγματεύθημ.εν προηγουμένως, είναι προσωποποιήσεις 
χρονικών τμημάτων τοΰ έτους, ητοι ωρών η μηνών, επιβάλλεται, 
νομίζω, ώς πιθανή ή προυποθεσις ότι και πάσαι αί λοιπαί τοιαΰταί 
τίνες πρέπει νά είναι, και μάλιστα καιρών και ωρών μικρότερων τοΰ 
μηνός, άφ' ού έκαστη αυτών τοπικώς περικλείεται έν τώ χρονικώ δια-
στήμ.ατι ενός μηνός. Έγκαταλείποντες άρα τό σύστημα τών πρό ήμών, 
οϊτινες έζήτουν νά έρμ.ηνεύσωσι τάς μορφάς ταύτας ώς εικόνας έορτων, 
άς προσπαθήσωμεν νά έρμηνεύσωμεν αυτάς ώς οΐρας και καιρούς. 

Άρχόμεθα άπό τών σαφέστατων πασών, αιτινες είναι αί έν τώ Μαι-
μακτηριώνι μηνί εικόνες 8 και 9. 

α - β )"Αροτος. Σπόρος*. 

Ώς γνωστόν έν Ελλάδι ό κατ' εξοχήν καιρός της άροτριάσεως 
(ο αροτος) και της σποράς (ο σπόρος- η σπόρητος) είναι ό μήν Νοέμβριος 
(-=Μαιμακτηριών). Διά τούτο δ έκ τών δύο χαρακτηριστικών τοΰ 
μηνός Μαιμακτηριώνος μορφών τόν μέν αροτριώντα άνδρα (άρ. 8) θεω-
ροΰμεν ώς τόν 'Άροτον ητοι την προσωποποίησιν τοΰ καιρού τον αρότον, 
τόν δέ σπείροντα (άρ. 9) καλοΰμεν .Σπόρον ητοι προσωποποιησιν τοΰ 
καιρού τοΰ σπόρον.Ότι δ' εχομεν δίκαιον ούτως αποφαινόμενοι, άποδει-
κνύουσι δύο χωρία τοΰ μυθιστοριογράφου Ευσταθίου, έν Ερωτ. συγγρ. 
τομ.. Β σ. 194 — 195 (Δ', 121 — 122, 13—14), ατινα διέφυγον την 
προσοχήν τών ερμηνευτών της ζωοφόρου, καίτοι άποτελοΰσι πιστοτά-
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την και λεπτομερεστάτην περιγραφήν και τών δύο τούτων μορφών και 
συγχρόνως αποδεικνυουσι, ποσόν οι τύποι αυτών ησαν περίφημοι εν τη 
άρχαιότητι και επί πόσον μακρόν χρονικόν διάστημα παρέμειναν έν ισχύει, 
βεβαίως εις περίφημ.όν τι μνημεΐον της κλασικής αρχαιότητος αναφερόμε
νοι. Παραθέτω δέ τά χωρία ταύτα ενταύθα ολόκληρα, διότι παρεχουσιν 
άρίστην και λεπτομερή περιγραφήν τών ύπό έξέτασιν δύο μορφών. 

Περιγράφων ό Ευστάθιος τάς έν τώ κηπω τοΰ Σωσθένους γραπτάς 
εικόνας δώδεκα ανδρών, ους (κατά τήν έπ' αυτών γενικήν έπεξηγηματι-
κήν επιγραφην) «αθρών τόν χρόνον (δηλαδή τό έτος) βλέπεις ολον)), 
λέγει τά εξής περί ενός έξ αύτων : 

«Μετα δή ταυτα ζεύγος βοών αροτρον φέρον έγέγραπτο και τις άρο-
τρευς, ω φαυλα μέν ό τεχνίτης υπέρραψε πέδιλα, φαυλα δε και ταλλα 
τά περί τό σωμα κατεζωγράφησε, φαυλον τον χιτώνα και ολον διερ-
ρωγότα /και τουτο γαρ έτεχνουργηθη τοις χρώμασι) φαύλον δέ τό της 
κεφαλής περίκάλυμμα, έξ έριου τάχα ξυμπιληθέν. Μέλαν ον κατ' Αιθίοπα 
κατεχρώσθη τό πρόσωπον, αλλ' οίον ηλιος μεταχρώννυσι. Η θοιξ 
ολίγη πρός τό μετάφρενον' την γαρ πάσαν τό της κεφαλης έπεκάλυπτε 
κάλυμμα' πώγων καθειμένος και ολος βαθύς. Η δεξιά τών χειρών όλη 
κατέχει και πρός γην έμβάλλει τό αροτρον, η δέ γε λαιά βουπληγα φέρει). 

Περαιτέρω δέ, έν τη εξηγήσει τών μορ
φών, γράφει ό Ευστάθιος περί της μορφής 
ταύτης τά έξης: 

«'Ορας τόν γηπόνον έπ' αροτρον; Ουτός 
έστιν ο καιρός, όν και τις σοφός έκ τών 
Πληϊάδων ές άροτον* ηκριβώσατο. 

Πόσον δέ περίφημος κατά τήν αρχαιότητα 
ήτο ό τύπος ούτος τοΰ καιρού τοΰ κρότου, 
αποδεικνύει πλήν άλλων και νόμισμα Άλε-
ξανδρινόν 1, κοπέν έπι Άντωνίνου τοΰ Εύσεβοΰς καί μέρος αποτελούν της 
σειράς τών χρονολογικών τύπων τών νομισμάτων αύτοΰ 2. Ώς βλέπει ο 
αναγνώστης έκ της ενταύθα παρεντιθεμενης εικόνος, και ό τύπος ούτος 

1 Κατ. Βρεταν. Μουσ. Alexandria, πίν. XII. άρ. 1091. Παρόμοιον άντί-
τυπον εΰρίσκεται έν τώ 'Εθν. Νομισματ. Μουσείω (συλλ. I. Δημητρίου), αλλ 
έν ήττον καλή διατηρήσει. 

2 Drexter έ. ά. 



142 ΑΤΤΙΚΟΝ ΛΑΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
συμφωνεΐ μεχρι των ελαχίστων πρός τόν έπι της ζωοφόρου και πρός την 
παρ' Εϋσταθίω περίγραφην. 

Ό αυτός Ευστάθιος ομιλών περί της άμέσως επομένης έπι της τοι
χογραφίας (ώς και έπι της ζωοφόρου άρ. 9) προσωποποίήσεως χρόνου 
γράφει τά έξής : 

"Ο μετ' αυτόν κατ' αυτον το σχημα, τόν χιτώνα, τό πέδιλον και τό 
της κεφαλης περικάλυμμα και όσα περί τό σώμα' τό γαρ τοι σώμα 
διηλλακται' τό μέλαν του προσώπου μέλαν μέν, άλλ' ουχϊ κατ' έκεινον, 
ώσπερ ουδέ κατά τόν έν τώ κηπω γεγραμμένον λευκόν, άλλ' όσον έκεινου 
μελάντερον τοσουτο τουτου λευκότερον. Η θρΐξ άτακτως πλην μέχρις ωμων 
έξήπλωτο' ό πώγων μη κατ' έκεινον έκκεχυμένος, αλλά ξυνηκται και οίον 
ξυνέσταλται. Της μέν τών χειρών λαιας έξηπται κανουν' η δ' αν ετέρα 
τόν έν τοντω σιτον έξηγε και περί την γην κατεσκόρπιζεν' ει δέ κεκρυμ-
μένα πτηνά τοις περί την γην έκάθηντο χάσμασι και ει τοντοις έσχόρ-
πιζεν, ό τεχνίτης ουκ άφηκεν όραν. " 

"Επεται δέ κατωτέρω ή έξήγησις της μορφης ταύτης: " Ό σκορπι-
ζων τόν σΐτον σπορευς έστι και τόν του σπόρου καιρόν καθυπεμφαινει 
τω ζωγραφηματι." 

γ'-δ') Τρυγητός-, Συγκομιδή (Φέρουσα). 

Ομοίοτρόπως δέον νά έξηγήσωμεν νυν και τάς δυο παραστάσεις έν 
τώ προηγουμένω μηνι Πυανοψιώνι (άρ. 3 και 4). Ό σταφυλάς εις την 
άριστεράν 1 φέρων και πλήθος σταφυλών διά τών ποδών έκθλίβων άνηρ 
(άρ. 3) βεβαίως είναι ό Τρύγητος, δηλαδή "ό καιρός έν ώ δει τρυγάν)) 
(Σουιδας και Ησύχιος). 

Είναι αληθές ότι άνέμενέ τις αυτόν οΰχι έν τώ Πυανοψιώνι (Όκτω-
βρίω), άλλα μάλλον έν τώ προηγουμένω μηνι. Άλλ' είναι γνωστόν ότι 
πολλαχοΰ της Ελλάδος και ιδία εν τη Άττικη (δι' ην έχρησίμευεν ή 
ζωοφόρος ήμών) έχομεν και κατά τόν Όκτώβριον άκόμη άφθονους τάς 
σταφυλάς έπι τών κλημάτων. Άλλως τε κατά τους αρχαίους γεωπόνους 
((και Όκτωβρίω μηνι τρυγάν καλόν, ό μέν γάρ πρώτος τρυγηθείς πλείονα 

* Έν τή δεξιά ίσως έκράτει μάχαιραν προς κοπήν τών σταφυλών. Πρβ. Εϋ-
στάθίον ε. α. σ. 163 : "Αμπελον ή λαιά τών χειρών (τοΰ καιροϋ τής τρύγης) καί 
βότρυν είχε τοις δακτύλοις ώς κλάδοις απαιωρούμενον' ή δεξιά τόν βότρυν έτρύγα. 
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οίνον ποιεί, κρείττονα δέ ό δεύτερος, μάλλον δέ και ήδΰν ό τρίτος 1". 

Ό κ. Thiele επόμενος τώ Boetticher και τώ Bursian καλεί 
τήν μορφην ταύτην όσχοφόρον σχετίζων πρός τήν έορτήν τών 'Οσχο-
φορίων τοΰ Πυανοψιώνος μηνός. Αλλά τοΰτο είναι αδύνατον, διότι ή μέν 
εορτή τών Όσχοφορίων οϋδεμίαν είχε σχέσιν πρός τό πάτημα τών στα-
φυλών, οί δέ όσχοιρόροι ήσαν ουχί εις άνηρ, ώς έπι τής ζωοφόρου, άλλά 
δύο νεανιαι έσκιατραφημένοι, ('κατά γυναίκας έστολισμένοι)), φέροντες 
δέ μόνον και ουχί πατουντες σταφυλάς *. 

"Οτι δέ και ό τύπος ούτος τοΰ Τρυγητού ήτο περίφημος κατά τήν 
αρχαιότητα, αποδεικνύει πλην άλλων τό παρά Clarac (IV πιν. 675 
Ν" 1558) όμοίότυπον άγαλμα,όπερ δέον επίσης 7ρνγητοννά όνομ.άσωμ.εν. 

Ή έπομένη γυνή (άρ. 4) εκλήθη "κανηφόρος τοΰ Διονύσου έν τη 
έορτη τών Ληναίων)) (Boetticher, Reinach)), κανηφόρος άσαφοΰς 
σημασίας (Wolters), θίσμoφOpoς(Bursian, L. Heuzey). καλαθηφό-
ρος τ. έ. δειπνοφόρος τών Όσχοφορίων (Thiele). 'Αλλ αί έρμηνειαι 
αΰται, ώς στηριζόμεναι έπι τοΰ διά τών εορτών έρμ.ηνεΰοντος τάς μσρφάς 
συστήματος, είναι, φρονώ, έσφαλμεναι. "Ο,τι ασφαλώς δύναται νά ειπη 
τις περί τής μορφής ταύτης είναι ότι έχομεν πρό ήμών φέρουσαν 
γυναικα. Άλλ' άκριβώς έκ τοΰ Ύγίνου γνωρίζομεν ότι μία τών ωρών τοϋ 
έτους έκαλειτο Φέρουσα (Pherusa). Άν δέ νΰν σκεφθώμεν ότι ή κατ' εξο
χήν θέσις δι' ώραν τής συγκομιδής τοΰ έτους είναι ακριβώς ή θέσις ην ή 
γυνή αυτη κατέχει έπι τής ζωοφόρου, ητοι τό τέλος τοΰ φθινοπώρου, ότε 
συνεκομίζοντο οι καρποί τοΰ έτους και έφέροντο εις τάς πόλεις έκ τών 
αγρών πρός κατάθεσιν και διαφυλαξίν χάριν τοΰ επερχομένου χειμώνος 
και χάριν του προσεχούς σπόρου, δέν θά διστάσωμεν ν' άναγνωρίσωμεν 
έν τή μορφή ταύτη τήν ώραν τής συγκομιδής Φέρουσαν τήν έκ τοϋ 
Υγίνου γνωστήν. 

Αυτό δέ τό γεγονός ότι ακριβώς περί τά τέλη τοΰ μηνός τούτου Πυα
νοψιώνος ηγετο έν Αθήναις πρός τιμήν τής Δήμητρος ή μυστηρια περιέ
χουσα εορτή τών Θεσμοφορίων, καθ' ην αί θεσμοφόροι καλούμεναι 
ευγενείς γυναίκες έφερον έκ τοΰ δήμου Άλμοΰντος εις τήν πόλίν τους 

1 Γεωπονικά (έκδ. J. N. Niclas) III, 13 (σελ. 254). Πρβλ Plin. 18, 31-
Varro 1. 34. 2 -Colum II, 2. 6—Pallad 9. 1. 

2 Πρόκλου Χρηστομ. 28: δύο νεανίαι— έσκιατροφημένοι,— κατά γυναικας 
έστολισμένοι, κλήματα αμπέλου κομίζοντες μεστά εϋσταλών βοτρυων, τής εορτής 
καθηγοϋντο. — Mommsen, Feste σ. 283 κέ. 
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ιερούς θεσμούς έν καλάθοις έπι της κεφαλής, συντελεί, φρονώ, προς 
παραδοχην της εξηγησεως ημων. Διότι η μεν αρχαιότατη σημασία της 
λέξεως θεσμός δέν είναι νόμος, άλλά θέμα η κατάθεσις σπόρων είτε 
προς τροφήν κατά τόν έπερχόμενον χειμώνα είτε προς άναβλάστησιν κατά 
το έπερχόμενον έαρ. Εκ τούτου και τό θημωνία = δέμα η άθροισμα 
ξηρών καρπών, το έπίθετον θεσμοφόρος της θέας της συγκομιδής και 
τοΰ σπόρου Δήμητρος (πρός ο παράβαλε τά άλλα επίθετα αυτής άμαια,1 
αμαλλοφόρος 2 και σωριτης) 3 και τέλος τό όνομα Θεσμοφόριος τοΰ μηνός 
τής σποράς έν Κρήτη και Ρόδω, μηνός σχεδόν αντιστοιχούντος χρονικώς 
πρός τον συνώνυμον Πυανοψιώνα των Αθηναίων. 

Αύτη ή πορεία των θεσμοφοριαζουσών έκ τών αγρών και μάλιστα έκ 
τοΰ 'Αλιμούντος (ού τό όνομα πάντως σχετίζεται πρός τό άλως = αλώνι 
σιτηρών, η αλις = άφθονία) πρός την πόλιν, φαίνεται μοι σαφής είκών 
τής ετησίας συγκομιδής τών καρπών και σπόρων. 

"Ετεροι μικρότεραι ωραι και καιροί. 

πλην τών καιρών "Αροτος, Σπόρος, Τρυγητός και Συγκομιδή, ούς 
δυνάμεθα νά καλέσωμεν γεωργικάς ώρας, ύπήρχον και άλλαι πολ
λάι παρόμοιαι ώραι και κατ' εξοχήν καιροί διαφόρων ασχολιών τοΰ 
καθ' ήμέραν βίου. 

Τοιαύται ώραι είναι αί έκ τίνος δυστυχώς ολίγον γνωστοΰ χωρίου τοΰ 
Ύγίνου 4 γνωστάι ώραί Τελετη, Σπονδή, Γυμναστικη, '.4κμη της Κυπρι-
δος και Μουσικη. Τό χωρίον τοΰτο είναι αληθώς πολύτιμον πρός ερμη-
νείαν τής ζωοφόρου ήμών, διότι δίδει ήμϊν, φρονώ, τήν έξήγησιν πλεί
στων μορφών αυτής, εντελώς μέχρι τούδε ανεξήγητων. 

Τελετή. Ίερός* καιρός Παναθηναίων. 

Αληθώς τις ό κατ' εξοχήν καιρός τελετής διά τάς Αθήνας ; Βεβαίως 
ό καιρός τής κατά τον Έκατομβαιώνα μήνα μεγάλης τελετής τών 
Παναθηναίων. Λοιπόν, ώς πάντες δικαίως ανεγνώρισαν, τής εορτής τών 

1 Ζηνοβ. IV, 20. 
2 Νόννος XVII, 153, 
3 ΌρφικοΙ ύμνοι XL. 5. 
4 Fabul. CLXXXIII, Horarum nomina 
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Παναθηναίων σύμβολον έπι τής ζωοφόρου ήμών είναι ή έν τώ Έκατομ-
βαιών. μηνί απεικονιζόμενη ώς έπι τροχών συρομένη ναΰς (άρ. 40), ή 
αντί ιστίου έχουσα τόν πεπλον τής Αθηνάς. Ή ναΰς αύτη δέον καθ' ημάς 
νά κληθή ουχί απλώς σύμβολον τής εορτής τών Παναθηναίων, άλλά 
κατά Πολυδεύκη ό κατ' εξοχήν ιερός καιρός τών Αθηναίων, ώς και 
πράγματι ήσαν τά Παναθήναια, καθ' α έσύρετο διά τών οδών πρός τήν 
'Ακρόπολιν ή ναΰς αύτη. 

Μέχρι τοΰδε δέν έχει έξηγηθή ή συμβολική σημασία τής περιφοράς 
τοΰ πλοίου τούτου έν τοις Παναθηναίοις. Νομίζω όμως ότι, αν λάβωμεν 
ύπ' όψιν τήν Αθηναικήν παροιμίαν a έκ Παναθηναίων ό πλους)), ήτις 
έσήμαινε τόν καιρόν τοΰ θερινού πλου τών άρχαίων ', τοΰ άπο τοΰ Αυγού
στου ητοι Έκατομβαιώνος τελουμένου, πρός δέ αν λάβωμεν ύπ' οψιν, 
ότι έπι τής ζωοφόρου ήμών ή παναθηναϊκή τριήρης εικονίζεται παρά 
τόν Σείριον άστέρα (άρ. 42), όστις καί έν τώ ούρανώ εύρίσκετο παρα 
τόν άστερισμόν τής νηός 'Αργοΰς, 2 περί ης έλέγετο ότι «διά την Αθηνάν 
έν τοις αστροις έτάχθη"3 και περί ής γνωρίζομεν ότι έφέρετο ύπό τών 
'Αργοναυτών, ώς ύπό τών Αθηναίων ή τριήρης, καί διά ξηράς, άν λάβω
μ.εν, λέγω, ταΰτα ύπ' όψιν, θέλομεν ένοήσει ότι άστρονομικαί παρατηρή
σεις συνδυαζόμεναι πρός τάς μυθολογικάς παραδόσεις περί Αθηνάς ώς 
ναυπηγοΰ έγένοντο άφορμή τής παραδόξου ταύτης συνήθειας τών Αθη
ναίων κατά τήν μεγίστην τών τελετών αυτών. 

Άν νυν ύποθέσωμεν ότι πράγματι ετέθη έπι τής ζωοφόρου ήμών ή 
ώρα τοΰ Υγίνου Τελετή, βεβαίως θά ζητήσωμεν αυτήν πρό παντός 
παρά τή, εορτή τών Παναθηναίων. Πράγματι δέ παρά τή Παναθηναϊκή 
τριήρει ισταται γυνη (αριθμ.. 39), ήτις μέχρι τούδε δέν έξηγήθη και ήν 
ήμεις θεωρούμεν ώς τήν ώραν Τελετήν. Ή θεά αύτη δέν είναι γνωστή 
άλλοθεν ή έξ ενός και μονου ανάγλυφου τοΰ Κεντρικού ήμών Μουσείου, 
ευρεθέντος έν Θυρέα τής 'Αρκαδίας καί παριστώντος αύτήν άπαραλλά-
κτως ένδεδυμένην ώς ή έπι τής ζωοφόρου. 4 

1 Mommsen, Feste σ. 56 κέ. 
2'Αρατ. Φαινομ. 342. Ή δέ κυνός μεγάλοιο κατ' ούρήν έλκεται 'Αργώ. Πβλ. 

καί τήν παρά Thiele σ. 27 πίν. II καί V ούρανίαν σφαϊραν τοϋ Μουσείου τής 
Νεαπόλεως. 

3 Σχολ. Αρατ. Πβλ. κάι τά νομίσματα τής Χερσονήσου τής Κρήτης, άτινα 
φέρουσι κεφαλήν Αθήνας καί πρώραν νεώς, ης άνω αστήρ. 

4 Friedrichs-Wolters, Gipsabgusse άρ. 1897. 
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Σπονδή, Τραγωδός*. 

Τις δε ή κατ έξοχην ώρα της σπονδής έν Αθήναις : Ύπό πολιτικήν 
τε και θρησκευτικήν έννοιαν ώς τοιαύτη ενδείκνυται ό μην Έλαφηβολιών. 
Αί κατ' εξοχήν πολιτικαι σπονδαί τών Αθηναίων, αί πρός τούς Πελο-
ποννησίους περίφημοι τριακοντούτεις σπονδαί, κατά τόν μήνα τούτον 
έγενοντο ώς και αί πλεισται τών λοιπών άς γνωρίζομεν, ήτο δέ τούτο 
εύλογον, διότι κατά τόν μήνα τούτον μόλις ήτο πλώϊμος ή θάλασσα* 
και ήδύναντο οι πρέσβεις νά προσέρχωνται εις Αθήνας, ένθα άλλως τε 
ένεκα τών εορτών τών μεγάλων Διονυσίων τότε κυρίως προσήρχοντο 
οί ξένοι άπανταχόθεν. 

Άν νΰν ρίψωμεν βλέμμα έν τώ Έλαφηβολιώνι μηνι τής ζωοφόρου εύρί-
σκομεν (άρ. 26) γυναίκα κατά πάντα όμοίαν πρός τήν Τελετήν, χαρακτη
ριζομένων μάλιστα ώς Σπονδην και διά δύο άλλων σαφών σημείων. Πρώ
τον μέν διά του στεφάνου ον κρατεί ώς σπενδουσα 3 δεύτερον δέ διά τής 
θυσίας τοϋ τράγου (άρ. 27). 'Ως δηλαδή πρός χαρακτηρισμόν τής Τελετής 
ετέθη παρ'αυτήν ή ναΰς τής τελετής τών Παναθηναίων, ούτω παρά τήν 
Σπονδήν ετέθη ό πρός θυσίαν και σπονδήν αγόμενος ύπό χωρικοΰ τίνος 
τράγος, σύμπλεγμα όπερ βεβαίως συμβολίζει τόν κατ' εξοχήν χα-ρό** 
τών έν τώ αύτώ Έλαφηβολιώνι μηνι, κατά τά έν άστει Διονύσια, 
διδασκομένων τραγωδιών, τών ώς γνωστόν γεννηθεισών έκ τής πανάρ
χαιας έπι τράγω σπονδής και θυσίας, ήτις επομένως ήδύνατο άρι
στα νά έκλεχθή ώς σύμβολον τον καιροϋ τής τραγωδίας ήτοι τοϋ 
Τραγωδοΰ 4. Ή στάσις άλλως αύτοΰ συμφωνεί πρός έκείνην άλλων 
ωρών, ζώα όμοίως άγουσών. 

* Σπονδαί μετά Σπάρτης (423 π. Χ.) παρά Θουκυδ. Δ', 117— 1818: ..-
άρχειν δέ (τήν έκεχειριαν) τήνδε τήν ήμέραν, τετράδα έπι δέκα τοϋ 'Ελαφοβο-
λιώνος μηνός. —Ειρήνη τοϋ Νικίου (421 π. Χ.) αυτόθι Ε', 18 — 20, 22, 23, 25. 
—Πρβ. Mommsen. Heortologie σ. 390. και Feste σ. 429 κέ. 

2 Mommsen, Feste σ. 430, 5. 
** Οι αρχαίοι ώς γνωστόν έσπενδον έστεφανωμένοι. "Αξιον σημειώσεως τυγ

χάνει καί Οτι ακριβώς κατά τόν αυτόν τοΰτον μήνα άνεκήρυττον τους στεφάνους 
οί Αθηναίοι. (Πρβ. Mommsen, Feste σ. 429). 

4 Mommsen ε. ά. 
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Γυμναστική. Αγώνες*. 

Τά αυτά ρητέον καί περί τής ώρας Γυμναστικης τοϋ Ύγίνου. 
Άν δηλαδή ζητήσωμεν έπι τής όλης ζωοφόρου τήν καταλληλοτάτην 

θέσιν πρός τοποθέτησιν τής ώρας ταύτης, βεβαίως θά όμολογήσωμεν 
ότι ή άριστη και μόνη τοιαύτη είναι ή έν τώ Πυανοψιώνι μηνί, ένθα 
εύρίσκομεν τήν πάντως τόν καιρόν τών σωματικών αγώνων συμβολίζου-
σαν παράστασιν τής άλεκτρυονομαχίας (αριθμ.. 13). Ή άλεκτρυονομα-
χία αύτη δέν είναι, φρονώ, εΐχών πραγματικών άλεκτρυονομαχιών, ώς 
ένομισθη ύπό πάντων. Οι αγώνες ούτοι ουδέποτε ήσαν τόσον σπου
δαίοι ώστε νά δηλωθώσιν αυτοΐ και μόνοι έξ όλων τών κατά πολύ 
περιφημότερων αγώνων τής πόλεως έπι τής ζωοφόρου ήμών. Άλλως 
τε οί άλέκτορες δέν έμάχοντο ούτε υπέρ τοΰ κλάδου τοϋ φοίνικος, ον 
βλέπομεν ώς βάσιν τών ποδών αυτών, ούτε υπέρ τών πολυπληθών στε
φάνων τών έπι τής υπέρ αυτούς αγωνιστικής τραπέζης παρ' ην χάθην-
ται οί τρεις άγωνοδίκαι. Πάντα ταύτα, ήτοι άλέκτορες, κλάδος φοί
νικος, στέφανοι και τράπεζα, ήσαν γνωστά σύμβολα τών γυμναστικών 
αγώνων, ετέθησαν επομένως ένταΰθα, ώς νομίζω, ίνα δηλώσωσι τόν 
κατ' έξοχήν καιρόν τών γυμναστικών αγώνων, χαρακτηρίσωσιν επομέ
νως και τήν παρισταμένην γυναίκα (άριθ. 12), τήν καθ' όλα όμοίαν 
πρός τάς ώρας Τελετήν (άρ. 39) καί Σπονδήν (άρ. 26), ώς τήν προσω-
ποποίησιν τής ώρας Γυμναστικής. 

Πράγματι δέ ό μήν Ποσειδεών, εις ον ετέθη ή ώρα αύτη, ήτο ό κατ' έξο-
χην καιρός τών γυμναστικών άσκήσεων διά τον λαόν τής Αττικής. 
Ένεκα δηλαδή τοΰ κατά τόν μήνα τοΰτον ακμάζοντος χειμώνος οι μέν 
γεωργοί (Μεσόγειοι) άπέθετον τά άροτρα αυτών και διέκοπτον πάσαν 
έργασίαν, οί δέ ναΰται (Παράλιοι) έσυρον τά πλοία αυτών εις τήν ξηράν, 
άναμ.ένοντες τό έαρ, ίνα έπαναλάβωσι τάς εργασίας των. Έχρησιμο-
ποίουν έπομ-ένως τόν χκιρόν τοΰτον τής αργίας εις γυμ.ναστιχάς άσχήσεις, 
τάς θερμαινούσας τό σώμα κατά τόν χειμώνα και παρασκευαζούσας αυτό 
πρός τόν άμα τή λήξει τοΰ χειμώνος αγώνα τοϋ βίου. Ούτω γνωρίζομεν 
ότι κατά τόν μήνα τοΰτον έν μέν τοις λεγομενοις «κατά δημους ή κατά 
κώμας Διονυσίοις οί γεωργοί νεανίσκοι «ησκουντο εις τό άρχαιότατον 
και λαικώτατον γύμνασμα τών άσκωλίων1 (άσκώλια ή άσκόλια). οί 

1 Κορνουτου θεολογ. 30, σ. 60. 
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δέ ναΰται ήγον έν Πειραιεϊ την διάσημον έορτήν Διονυσια τα Πειραια 
(η Πειραικα Διονυσια η τα εν Πειραιει Διονύσια), καθ ην σπουδαίον μέρος 
έλάμβανον οι αττικοί έφηβοι1. 

Γάμος η Νύμφιος. 'Ακμη της Κύπριδος. 

Είναι πρόδηλον οτι, αν ή ώρα Ακμή της Κύπριδος παρεστάθη επί της 
ζωοφόρου ήμών, έπρεπε πρό παντός νά ζητήσωμεν αύτην έν τω Γαμη-
λιώνι μηνί. Ως γνωστόν ό μήν ούτος ήτο ιερός Ηρα τή Γαμήλια. Κατ' 
αυτόν ήγον οι Αθηναίοι πρός τιμήν της θεας ταύτης και τοϋ συζύγου 
αυτής Διός έορτήν καλουμενην ιερός; γάμος η Θεογαμια. Τοΰτο δέ έκ 
φυσικών αίτιων, διότι, ώς ό Mommsen παρατηρεί, ό γάμος τοϋ ούρανοϋ 
και της γης ανήκει εις εκείνο τό τμημα του χειμωνος όπερ κλίνει ηοη 
πρός τό έαρ και φέρει μειζονας ύετούς2. Τοιούτος δ είναι ό μεταξύ τού 
χειμωνος και τοϋ έαρος ευρισκόμενος Γαμηλίων μην. Έν Ελλάδι δέ ιδία 
τό έαρ ητο έ κατ εξοχήν καιρός των ερώτων διά τε τά ζώα και τούς 
ανθρώπους : 
ειαρι γαρ πάνδημος επιβρίθει Κυθήρεια 3. 

Έν τώ Γαμηλιώνι τούτω μηνί της ζωοφόρου εύρίσκομεν δύο παρα
στάσεις (16, 17) μη έξηγηθείσας άμφοτερας εισέτι. Ή μια τούτων 
(άρ. 17) ευρισκομένη σχεδόν έπι της τομής τοϋ μονολίθου έβλάβη εις 
τρόπον ώστε οχι μόνον περί τοϋ ονόματος, άλλ' ουδέ περί αύτοΰ τοϋ 
γένους αυτής ήδυνήθησαν νά διαφωτίσωσιν ήμάς οι πρό ήμών έρμηνευταί 
της ζωοφόρου. Ούτως, ένώ ό Hoettichcr θεωρεί αυτήν ώς γυναίκα, ό 
Ttlieie νομιζει ότι άναμφιβόλως είναι άνήρ. Ημείς όμως άφαιρέσαντες 
τό παχύ και στερεωτατον κονίαμα, όπερ από της έν τώ ναώ τοϋ Άγιου 
Ελευθερίου πρό χιλιετηριδος ηδη έντειχίσεως έκάλυπτε μέρος της μορ
φής ταύτης, είδομεν ότι είναι άναμφιβόλως γυνή. Ό σχηματισμός 
τών λαγώνων αυτής, τό ένδυμα και πρό πάντων ή έπι τής κορυφής της 
κεφαλής αυτής καμ.πύλη ην σχηματίζει ή καλύπτρα, καμιπύλη ην μόνη 
ή ύπαρξις γυναικείας κόμης εις κρώβυλον αναιρεμένης όπισθεν δύναται 
νά προξενηση, ούδεμίαν αφήνει περί τοϋ γένους αυτής άμφιβολίαν. 

1 Mommsen, Feste σ. 349 κε. 354, 4' 369 κέ. 
2 Heortologie σ. 343 και Feste σ. 381 κε. 
3 Όππίαν. Κυνηγ. Α, 378—394. 
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*Αν δέ τις παραβάλη νΰν αϋτην πρός τάς έκ παντοειδών μνημείων 

γνωστάς πολυπληθείς παραστάσεις νυμφών και μάλιστα πρός τάς τών 
αττικών γαμηλίων λουτροφόρων, πρός ας μέχρι τών ελαχίστων συμ.φωνεί 
κατά τε την στάσιν, τό ένδυμα και τό βάδισμα, θέλει φρονώ δικαιώσει 
ήμάς καλοϋντας αυτήν προσωποποίησιν τής ώρας τής Ακμης της Κύπρι-
δος, ώρας κατ' εξοχήν άρμοζούσης τώ Γαμηλιώνι μηνί και κάλλιστα 
τεθειμένης παρά τον Υδροχόον, τό σύμβολον τών γονιμοποιουσών την γήν 
βροχών περί ων είπομεν ηδη, σύμβολον μάλιστα ανακαλούν ζωηρότατα 
τόν έπι τών αττικών γαμηλίων αγγείων άείποτε προπορευόμ.ενον λουτρο-
φόρον παίδα 1. 

Έπι πλέον τήν έξήγησιν ήμών ταύτην έπικυροί, φρονώ, και ό έπι 
τοϋ κριοΰ επόμενος αυτή παις (άρ. 16) τοϋ αύτοϋ μηνός. Έξεθέσαμεν 
ήδη τούς λόγους ών ένεκα αδύνατον νά παραδεχθώμεν αυτόν ώς τό 
ζώδιον τοϋ κριοΰ-Φριξου ή τοϋ Ύδροχόου. Και ή διάφορος δε γνώμη 
τοϋ Thiclc ότι πρόκειται περί αγώνος δρόμ.ου επί τράγου (γρ. κριοΰ), 
είναι απορριπτέα ώς εντελώς αυθαίρετος και άμαρτύρητος. Ό στέφανος 
και ή λαμπάς άτινα κρατεί ό παις ούτος, πρός δέ τό παιδικόν τής 
ηλικίας αύτοϋ και ή θεσις αύτοϋ έπι τής ζωοφόρου έν τώ Γαμηλιώνι 
μηνί, αμέσως πρό τής Κύπριδος, χαρακτηρίζουσιν αυτόν ώς θεόν τινα 
τοϋ γάμου. Τοιούτος "παις, μειράκιον, κουρος μετά λαμπάδος και 
στεφάνου παρίσταται συνήθως ό 'Υμέναιος 2 ό ταυτόσημος τώ Γάμω3. 
"Οτι δέ είναι προσωποποίησις τις τού καιρου τοϋ γάμου, ένδεικνύει και 
ό κριός έφ' ού ιππεύει, διότι γνωρίζομεν ότι οί αρχαίοι παρίστων συνή
θως τάς ώρας τοϋ έτους ώς παΐδος επί ζώων εποχουμένους 4 ό δε 
κριός, κατ' αντίθεσιν πρός τόν αναιδή τράγον, άρμ.όζει κάλλιστα ώς σύμ-
βολον τοϋ καιροΰ τοϋ νομίμου γάμου. 

1 Πρβλ. τά αγγεία τοϋ Κεντρ. Μουσείου άρ. 1172, 1249, 1453 και Mitth. 
1). Arch. Inst. Ath. Ahth. XVI, σ. 371 κε. 

2 R. Schmidt, De Hymenaeo et Talasio, Kiel 1886.—Παις Ύμέναιος 
παρά Σουιδα έν λ. Θάμυρις, Anton. Liber. ΧΧIII. — Puer speciosus: 
Serv. ad Verg. Ect. VIII, 30.-Κοϋρος έν Νονν. XXX, 60. — Μειράκιον 
έν Λουκ. Ήροδ. 5. 

3 Athen. I. σ. 6 Α., ενθα έκ τοϋ Υμεναίου τοϋ Φιλόξενου «Γάμε θεών 
λαμπρότατε". 

4 Antikc Denkm. I (1889). πίν 47-49 Wochernschr. f kl. Phil. 
1889, 82. 
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Άλλα πως ειδικώς έκαλείτο ενταύθα ό καιρός ούτος ; 
Ό 'Υγίνος έν τω χωριω έν ω αναφέρει τά ονόματα των ωρών παρα

θέτει πρό της ώρας τής Άκμής τής Κύπριδος τό όνομα Nymphes,όπερ 
ό Bursian μετέγραψε Νύμφης, τοϋθ όπερ φαίνεται τό αυτό πρός τά 
Νύμφις (ό) και Νυμφιος; (ό) έν τη έννοια τοϋ νυμφοστολος, γαμοστόλος, 
ήτοι ο παρασκευάζων και τελεσιουργών τους γάμους. Πρός τοϋτο συμ-
φωνεϊ και αύτη η θέσις τοϋ καιροΰ έπι της ζωοφόρου, διότι προηγείται* 
μεν ό γάμος, έπεται δέ φυσικώς αμέσως ή 'Ακμη της Κυπριδος, καιρός 
ταυτόσημος πρός την λεγομενην νϋν σεληνην του μέλιτος. Κατά ταϋτα 
καλοϋμεν Νύμφιν η Νύμφιον (καιρόν ή και απλώς Γάμον τον 
παίδα τοΰτον. 

[Μουσική, Νομός, "Ορχησις]. 

Έκ τών έν τώ χωριω τοϋ Υγίνου αναφερομένων ωρών υπολείπεται 
ήμιν μόνη ή Μουσική, ήτις πιθανώτατα θά ύπήρχεν έπι τής ζωοφόρου 
ήμών άφ' ού εύρομεν έπ' αυτής πάσας τάς λοιπάς ώρας ταύτας τοϋ 
Υγίνου 2. 

Έξ όσων γνωρίζομ.εν περί τής λαϊκής και τή; έξ αύτη; γεννηθείση; 
θρησκευτικής μουσικής τών αρχαίων και δή τών Αθηναίων, ό καταλ
ληλότατος μήν Ίνα έν αύτώ ζητήσωμεν τήν προσωποποίησιν τή; Μουσι-
κή; είναι ό Ανθεστηρίων, ό πρώτο; μήν τοϋ έαρο;. Παντοΰ καί πάντοτε 
ή θεά τής άναγεννωμένη; βλαστήσεω;, ή πρώτη χλόη και τά πρώτα 
άνθη τών μειλιχίων ήμερων τοϋ έαρος έξαλείφουσιν έκ τής ψυχής τοϋ 
φυσικοϋ άνθρωπου, τοϋ λαοΰ, τόν έκ τοϋ χειμώνος φόβον και τήν μελαγ-
χολίαν και κινοΰσιν αυτόν ει; εΰθυμίαν και χαράν, άς εκφράζει διά τοϋ 
άσματος, τής μουσική; και τοϋ χοροΰ. Άμα τώ έαρι άντηχοϋσιν έν 
Ελλάδι οι αύλοι και τά άσματα τών ποιμένων και άρχονται αί τέρψεις 
παντος φυσικοϋ λαου. 

Έν Αθήναις κατά τον έκ τής έμφανίσεως τών πρώτων ανθέων 
λαβόντα τό όνομα αύτοϋ Ανθεστηριώνα ήγετο σειρά εορτών τοιούτου 
χαρακτήρος και σημασίας. Ούτω τά 'Ανθεστηρια έθεωροϋντο ώς ή εορτή 

ι Γαμοστόλος 'Υμέναιος Antli. Pal. Vll, 188. 
2 Αί έν τω αύτω κεφαλαίω τοϋΎγίνου ώραι Auge, Anatoli-, Mescmhria 

και Bysis προσωποποιοϋσιν ώρας ημέρας ούδένα επομένως λόγον θα ειχον έπ' 
ημερολογίου ετους. 
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τών έκ τοϋ κατακλυσμοϋ τοϋ Δευκαλίωνος (ητοι τοϋ ζωδίου Ύδροχόου-
Δευκαλίωνο; τοϋ προηγουμένου μηνός) σωθέντων ανθρώπων 1. Οι παιδες 
δέ τών Αθηναίων έστεφανοϋντο δι ανθέων κατά τόν μήνα τοΰτον Τά 
κατά τόν αυτόν μήνα αγόμενα Μικρά μυστήρια έτελοΰντο πρός τιμήν 
τής a άνθη συλλεγούσης )) Κόρη; τή; Δήμητρος. Τά Διάσια τοΰ αύτοϋ 
μηνό; ήσαν ή μεγάλη εορτή τοϋ Μειλιχίου (ώς αί ήμέραι τοϋ έαρος) Διός, 
τοΰ επομένου ει; τόν Δία Μαιμάκτην τοΰ χειμώνο;. Απα; ο αθηναϊκός 
λαός έώρταζε τά Διάσια ταΰτα πανδημεί έξω τοΰ τείχους έν μεσω 
τή; χλόη; και τών ανθέων τοΰ έαρο;. Τέλο; κατά τά έν αρχή τοΰ 
μηνό; τούτου αγόμενα Χλόϊα "τα περί τό εαρ έθυον τή Δήμητρι Χλόη 
μετά παιδιας καί χαρας ώς ιδόντες χλοάζοντα πάντα και αυτοίς ελπίδα 
υποδεικνύοντα )) 3 μετά τόν σκυθρωπόν χειμώνα. Εις τό εύθυμον τοϋ 
χαρακτήρος τοΰ μηνός τούτου μεγάλω; συνετελει και τό γεγονό; ότι κατ' 
αυτόν οι αρχαίοι, ίδια δέ οι Αθηναίοι, κατήρχοντο τοϋ νέου οίνου. 
Πράγματι κατά τόν μήνα τοΰτον λαμβάνει τέλος ό βρασμό; τοΰ γλεύ-
κου; και ανοίγονται οι πίθοι τοϋ νέου οίνου, έξ ού και τά Πιθοίγια, και 
οίΆόε?, έορταί τών Ανθεστηρίων πλήρει; άσμάτων, μουσική; και όρχή-
σεω;, αί κατά τούς αρχαιοτάτους χρόνους άποτελοΰσαι τά εύθυμοτάτου 
χαρακτήρο; Διονύσια τής πόλεως. Ό Φιλοστρατος 4 δίδει τήν έξής γενι-
κην εικόνα τών Αθηναϊκών Ανθεστηρίων, έξ ής καταφαίνεται πόσον 
δίκαιον έχομεν ζητοϋντε; τήν ώραν Μουσικήν κατά τόν μήνα τοΰτον : 
(( Έπιπλήξαι δέ λέγεται περί Διονυσίων Αθηναίοις, α ποιείται σφίσιν έν 
a ωρα του Ανθεστηριωνος ό μέν γάρ μονωδίας άκροασάμενος και 
)) μελοποιιας παραβάσεών τε και ρυθμών, οπόσοι κωμωδίας τε και τρα-
)) γωδίας εισιν, ές τό θέατρον ξυμφοιταν ωετο, έπεί δέ ήκουσεν Οτι 
)) αυλου υποσημάναντος' λυγισμούς όρχοΰνται και μεταξύ τή; Ορφέω; 
)) εποποιίας τε και θεολογίας τά μέν ώς Ώραι, τά δέ ώς Νύμφαι, τά 
))δέ ώς Βάκχαι πράττουσιν, ές έπίπληξιν κατέστη)). 

Δυστυχώ; ό Ανθεστηρίων μήν, έν ώ δέον κατά ταϋτα νά ζητήσωμεν 
τήν Μουσικήν, εύρίσκετο ολόκληρος έπι τοϋ άπολεσθέντος τεμαχίου τή; 
ζωοφόρου. Ούτως έν τή, συμπληρώσει ήν επιχειρώ (ιδε πίνακα Η') έθεσα 

1 Σχολ. Άρ. 'Αχαρν. 1076, Βάτρ. 218. 
2 Φιλοστρ. Ήρωικά, σ. 314, 12. 
3 Mommsen, Feste σ. 384 κε 
4 Άπολλ. (εκδ. Kayser) σ. 73, 12. 
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εις την θέσιν τής Μουσικής ώραν (άρ. 21) καθ' όλα όμοίαν πρός τάς έπι 
της ζωοφόρου διασωθείσας ώρας τοΰ'Υγίνου Σπονδήν, Τελετήν και Γυμνα-
στιχήν. Επειδή δέ ό τεχνίτης ήμών πρός χαρακτηρισμόν της Τελετής 
έθεσεν, ώς είδομεν, παρ' αυτήν την τελετήν τών Παναθηναίων, παρά 
τήν Σπονδήν την έπι τράγω σπονδήν και παρά την Γυμναστικήν τους 
γυμναστικούς αγώνας, είναι λογικον νά ύποθέσωμεν ότι τό αυτό σύστημα 
θά μετεχειρίσθη και πρός χαρακτηρισμόν τής, Μουσικής. 

Και είναι μέν τόλμημα τό νά ζητήση τις νά μαντεύση, όποιας πρός 
τοΰτο μορφάς μετεχειρίσθη ό τεχνίτης, έν τούτοις πρός πλήρωσιν τοΰ 
κενοΰ έσκέφθην Οτι πιθανόν πως ήτο νά θεσωμεν τάς δΰο μορφάς τοΰ 
αύλοΰντος Πανός (22) και τής όρχουμενης ώρας (άρ. 23), άς έλάβομεν 
εκ τίνος έν τώ Λατερανώ ανάγλυφου διότι τό μνημεϊον τοΰτο μοί έφάνη 
μεγάλως κατά τήν τέχνην όμοιάζον πρός την ζωοφόρον ήμών, αί δέ παρα
στάσεις αύτοΰ συμφωνοΰσιν άριστα πρός τους περί τών κατά τά Ανθε
στήρια τελουμένων έν Αθήναις λόγους τοΰ Φιλοστράτου, ότε «αύλοΰ 
υποσημάναντος λυγισμούς ορχούνται ώς 'Ώραι). Αλλως τε καί έξ 
αυτής τής Ακροπόλεως τών Αθηνών είναι γνωστόν άνάγλυοον την αυτήν 
παράστασιν παρουσιάζον και ανήκον εις έποχήν ής τά μνημεϊα πάντως 
θά ενέπνευσαν τόν τεχνίτην τής ζωοφόρου "Ισως μάλιστα θά ήτο 
ορθότερον, άν έν ταις λεπτομερειαις τής συμπληρώσεως ήμών έμιμού-
μεθα ουχί τό σύγχρονον άνάγλυφον τοΰ Λατερανοΰ, αλλά τό έκ τής 
Ακροπόλεως, καθ ο βεβαίως Αττικόν, έστω και άρχαιότερον. 

Άν δέ πράγματι αί δύο μ.ορφαί αύται εύρίσκοντο έπι τής ζωοφόρου 
ήμών, τότε ό μέν αυλών Πάν θά έδηλου τόν πρός ποίμνην (νομόν) 
κατάλληλον καιρόν τοΰ έαρος, τόν ταυτιζόμ.ενον πρός τήν αγροίκον 
μούσαν ή δέ όρχουμένη νύμφη τήν ώραν τοΰ χοροΰ όρχησιν, διότι ώς 
είδομεν αμφότερα ταΰτα κατ εξοχήν έχαρακτήριζον τον μήνα τοΰτον 
τών Χλοίων και Ανθεστηρίων και τόν καιρόν τών τοΰ νέου οίνου εορτών 
Πιθοιγίων : «τοΰτο γάρ νΰν έστί σοι έν ταις Αθήναις ταΐς καλαϊς έπι-
χώριον. Άπαντες όρχοΰντ' ευθύς αν οίνου μόνον όσμήν ίδωσιν 3. 

1 Benndorf-Schone, Later. Mus. 202, πιν. 4, 3—Roscher's Lex. 
Myth. σ. 2722. 

2 MuIIer-Wieseler D. Α. Κ. II, 43. 544 —Scholl, Arch. Mitth, πίν. 
5, 12—Friederiuhs-Wolters, Gipsabg. 11388, κλ. 

3 "Αλεξις παρ' 'Αθηναιω IV. σ. 134. 
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Επειδή δ' είναι γνωστόν ότι ή όρχησις τών ποιμένων έν τοις άγροις, ήν 
πάντοτε συνώδευεν ό αυλός, έκαλείτο βουκολιασμός 1, είναι πρόδηλον Οτι 
και ένταΰθα τοιούτον τινα βουκολιασμόν αύλεϊ ό Πάν, ών σύμβολον και 
τοΰ καιροΰ τής αγροίκου ήτοι ποιμενικης μούσης. Τέλος είναι άξιον παρα
τηρήσεως άτι, παρ' όλα τά γνωστά περί τών τοΰ τρόπου τής παραστάσεως 
ωρών, ουδεμία αυτών έπι τής ζωοφόρου, πλην τής Ορχήσεως, παρί
σταται όρχουμένη. Βεβαίως δέ τοΰτο έγένετο ίνα σαφέστερον δηλωθή ή 
ώρα τής κατ' εξοχήν όρχήσεως και μηδεμία σύγχυσις έπέλθη εις τό 
πνεΰμα τοΰ θεατοΰ, ώς βεβαίως θά συνεβαινεν άν και άλλαι τών ωρών 
παρίσταντο ώς συνήθως ορχούμεναι. Ό τεχνίτης ήρκέσθη νά παραστήση 
βαδιζούσας και ουχί όρχουμένας τάς κυρίως ώρας τοΰ έτους (πρβ. Χει-
μών, Θέρος, Μετόπωρον, Όπώρη, Εαρ). 

Άρτεμις ώς Κυνηγεσίας ωρα. 

Έκ τών λοιπών μορφών τής ζωοφόρου πρώτην συναντώμεν τήν έν τώ 
Μουνιχιώνι μηνί Αρτέμιδα (άρ. 30). Και περί μεν τοΰ όνόματος αυτής 
φυσικά ουδεμία υπήρξε ποτέ άμφίσβήτισις, περί δέ τής έπι τής ζωοφόρου 
σημασίας υπάρχει ή διαφορά ότι τινές μέν έθεώρησαν αυτήν ώς δηλοΰσαν 
την έορτήν τών Ελαφηβολίων, άλλοι δέ τάς τών Μουνυχίων ή Βραυρω-
νίων, αναλόγως τοΰ μηνός τής ζωοφόρου εις όν περιελάμβανον αυτήν. 
Αλλά καθ' ημάς δέν πρόκειται ένταΰθα. περί δηλώσεως εορτής ιεράς τή 
Άρτέμιδι—διότι τότε τι τό, ώς προκειμένου περί καλενδαρίου ώφειλε, 
διδάσκον τόν θεατήν τις τών πολυπληθών έορτών τής Αρτέμιδος 
παρίσταται: — άλλά περί δηλώσεως της κατ' εξοχην ωρας προς παντός 
είδους κυνηγεσίαν'. Αληθώς έν πρώτοις ό τύπος, ύφ' όν παρίσταται ή 
θεά, είναι ό πασίγνωστος τύπος τής θεάς τής κυνηγεσίας και αλιείας 
Αρτέμιδος τής Κυνηγέτιδος ή Δικτύννης ή κοινότερον*,Αγροτερας (vena-
trix παρά Λατινοις)' δεύτερον δέ ό Μουνιχιών μην, εις όν ετέθη, ήτο ό 
τελευταίος μήν τοΰ έαρος έν ώ και ή θάλασσα ήτο πλώϊμος τοις άλιεϋσι 
και όστις εθεωρείτο ύπό τών αρχαίων ώς ό καταλληλότατος πρός κυνη-
γεσίαν 2 και άλιειαν 3, τρίτον δέ και αί τρεις γνωστάι έορται τών Άθη-

1 'Αθην. XIV, σ. 618-619. 
2 Ξενοφ. Κυνηγ. V. 5. — Άρριαν. Κυνηγ. 14.—Όππιανοϋ, Κυνηγ. 1,110. 
3 Όππιανοΰ Άλιευτικα Α' 548 κέ., Γ' 53—56. 
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ναίων κατά τόν μήνα τοΰτον, τα Δελφίνια, Μουνιχια και Βραυρώνια, ήσαν 
αρχικώς, ώς έκ πλείστων ενδείξεων φαίνεται, έορταί τών αλιέων και 
κυνηγών. Διά τοΰτο και τό έπι της Ακροπόλεως πανάρχαιον τέμενος της 
Αρτέμιδος Βραυρωνίας έκαλείτο « τό ιερόν κυνηγέσιον" 1. 

Ηρακλής ώς μήλων καιρός. 

Όμοίας έξηγήσεως δεκτική, είναι και ή, έτερα, πλην της Αρτέμιδος 
ταύτης, βεβαία παράστασις θεοΰ έπι τής ζωοφόρου, ητοι ό ύπ' άρ. 45 
Ηρακλής. 

Ό Μεταγειτνιών μήν έν ώ ευρίσκεται έλαβεν, ώς γνωστόν, τό όνομα 
αύτοΰ έκ τής εορτής τών Μεταγειτνίων, ην ήγον (κατά τίνα παράδοσιν) 
οι Αθηναίοι "επώνυμον του μετοικισμού των εκ των δημων Μελίτης 
και Κολλυτου εις Διόμειαν μεταστάντων. 

Ως δέ γνωρίζομεν και οι τρεις ούτοι αττικοί δήμοι στενότατα και 
κατ' εξοχήν συνδέονται πρός τήν έν Αττική λατρείαν τοΰ Ηρακλέους, 
ώς αντιπροσώπου τών εις Αττικήν μετοικησάντων Ηρακλείδων και 
παντός ξένου φίλοφρόνως δεκτοΰ γενομένου και δι' αυτό τοΰτο μή θεω
ρουμένου ώς γνησίου πολίτου. Κυρία έδρα τής λατρείας τοΰ Ηρακλέους 
τούτου τών Μεταγειτνιών ήτο ό έν τώ δήμω τής Μελίτης (ένθα μάλιστα 
έλέγετο ότι έμυήθη ούτος τά .Μίκρα μυστηρια) ((επιφανέστατος)) ναός 
αύτοΰ, έν ώ εύρισκετο τό ύπό Αγελάδα τοΰ 'Αργείου ποιηθέν άγαλμα 
αύτοΰ. Ό έν Μελίτη λοιπόν λατρευόμενος Ηρακλής ούτος έκαλείτο έν 
Αττική Μήλων « δια τό μη ίερεια θύειν αυτω τους Μελιτεις άλλά τόν 
καρπόν μηλα" 2. Άν δέ νΰν λάβωμεν ύπ' οψιν ότι ό Μεταγειτνιών ήτο ό 
μήν τής άκμής τών όπωρών και ιδία τών μήλων, ών ώς βλέπομεν 
ή έπι τής ζωοφόρου παρά τόν Ήρακλέα Όπώρα φέρει αύτώ κάνιστρον 
πλήρες, δυνάμεθα ασφαλώς, νομίζω, νά έρμηνεύσωμεν τόν Ήρακλεα 
ένταΰθα ώς τήν προσωποποίησιν του κατ εξοχήν καιρού των μήλων. 
Άλλως τε και ό τύπος τής παραστάσεως συμφωνεί άριστα πρός τάς 
πολυπληθεστάτας παραστάσεις τοΰ τά μήλα τών Εσπερίδων φέροντος έν 

1 Demosth. XXV. Ύπόθεσις.— PreIIer-Robert, Gr. Myth. Γ' 314, 2. 
2 Ήσυχ. έν λ. Μήλων. -Ζηνοβ. 5, 22.—Preller, Gr. Myth 3 έκδ. σ.258 κέ. 

—Append. Paroem. ΠΙ 93—H. Dettmer, De Hercule Attico, Bonnae 
1869.—Mommsen, Feste σ. 159 κέ. 
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τή δεξιά Ηρακλέους, οι καρποί δ' ούτοι ήσαν τό σύμβολον τής τη ρώμη 
παρομαρτούσης υγείας (έξ ού και αλεξίκακος κατά λοιμών έκαλείτο ό 
Ηρακλής τής Μελίτης) και τής καλλονής, ής σύμβολον και ή παρακεί

μενη τώ Ηρακλεί Παρθένος (άρ. 46), ζώδιον τοΰ Μεταγειτνιώνος μηνός. 
Περί τής Παρθένου ταύτης ειπομεν ήδη τούς λόγους δι' ούς καθ ημάς 

παρίσταται ύπό τής μορφής άρ. 46 και ούχι άρ. 43. Τις όμως έν τή 
μυθολογία ή Παρθένος αύτη ; 

'Ως παρατηρεί ό Σχολιαστής τοΰ Άράτου (στιχ. 96 κ. έξ.) ((πολύς 
και διάφορος λόγος τοις παλαιοτέροις περί ταύτης τής Παρθένου έκι-
νήθη)). Ό Άρατος ομιλεί περί αυτής αορίστως και σχεδόν μετά ίεροΰ 
φόβου: 

Είτ' ουν 'Αστραιου κεινη γένος, ον ρά τε φασιν 
άστρων άρχαιων πατερ' εμμεναι είτε τευ άλλου, 
εύκηλος φορεοιτο. 

"Οπωσδήποτε γνωρίζομεν ότι συνηθέστατα μεν έταυτίζετο πρός τήν 
Δίκην, τήν θυγατέρα τοΰ Διός και τής Θέμιδος, ενίοτε δέ και πρός 
τήν Άστραίαν, Δήμητρα, Ίσιν, Άτάργατιν, Ήριγόνην, Τύχην κλπ. 
Δυστυχώς τό σύμβολον όπερ κρατεί ή έπι τής ζωοφόρου ήμών παρά-
στασις αυτής δεν βοηθεί ήμϊν πρός έκλογήν ενός τών ονομάτων τούτων, 
διότι είναι τι σχήματος εντελώς πρωτοφανοΰς και άγνωστου έμοί. "Ο,τι 
ό κ. Gillieron και έγώ μετά έπίμονον και έπανειλημμένην έξέτασιν 
τοΰ πρωτοτύπου δυνάμεθα νά ειπωμεν, είναι ότι όμοιάζει μεγάλως πρός 
πτυάριον μετά βραχέος στυλεοΰ (ουδόλως δέ πρός στάχυν, ζυγόν, 
σείστρον, πηδάλιον, άτινα ήδύνατό τις ν' αναμένη ένταΰθα). *Αν όμως 
ύπεχρεούμην νά εκλέξω έν τών ανωτέρω ονομάτων, θά έκάλουν τήν 
Παρθένον ταύτην Ήριγόνην, ώς τοΰ ονόματος τούτου ανήκοντος εις τήν 
είδικήν τοις Άθηναίοις μυθολογικήν άστρονομίαν, και διότι ή Ήριγόνη 
αύτη έλέγετο, ώς ή Δίκη, πρός ήν συχνότατα ταυτίζεται τό ζώδιον τής 
Παρθένου, θυγάτηρ τής Θέμιδος και προσωποποίησις τής δικαιοσύνης*. 
Πρός τούτοις οι μύθοι ότι α') ό πατήρ τής Ήριγόνης Ίκάριος, γηγενής 
Αθηναίος, ύπεδέχθη φιλικώς έν Αττική τόν ξένον Διόνυσον, β') Οτι 
αύτη άνεκάλυψε τόν έν βόθρω ύπό τών φονέων αύτοΰ κρυφίως ταφέντα 
πατέρα της, γ') Οτι ένεκα αυτής και τοΰ πατρός της επήλθε διά τοΰ 
κυνός Σειρίου λοιμός κατά τών Αθηναίων, ού απηλλάγησαν έξιλεούμενοι 

1 Serv. ad Verg. Ecl. 4, 6. 
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την Ήριγόνην διά θυσιών 1 συμφωνοΰσί πως, ώς νομίζω, πρός τε την 
θέσιν αυτής έπι τής ζωοφόρου παρά Ήρακλέα, τον αλεξίκακον τών 
λοιμών και θεόν τών έν 'Αττικη φιλοξενουμένων ξένων, και τον Κύνα 
Σειριον και τέλος πρός τό πτΰον όπερ ίσως αύτη κρατεί, τό σύμβολον 
τών πρός άνακάλυψιν τάφων ανασκαφών και αναζητήσεων. Άλλα ταύτα 
πάντα δέν έκφέρομεν ή ώς άπλας είκασίας' και γάρ in dubiis libertas. 

Διόσκουροι ώς πλόων καιροί. 

Μεταξύ όλων τών μηνών τής ζωοφόρου ό Θαργηλίων διακρίνεται διά 
την έλλειψιν οιασδήποτε παραστάσεως χαρακτηριζούσης αύτον. Αντιθέ
τως δηλαδή πρός πάντας τους λοιπούς μήνας, αμέσως μετά τήν προσω
ποποίησα αύτοΰ τοΰ μηνός έπεται τό ζώδιον αύτοΰ, οι Διόσκουροι, ουδε
μιάς μορφής παρεντιθεμενης έν τώ μεταξύ. Τοΰτο άγει ημάς άναγκαίως 
εις τήν ύπόθεσιν ότι τό ζώδιον ανεπληρου ένταΰθα και τήν προσωποποίη
σα τοΰ κατ' εξοχήν καιροΰ τοΰ μηνός τούτου. Τοΰτο δέ έπβεβαιοι και 
ή λεπτομερεστέρα έξέτασις τών τοΰ καιροΰ τοΰ μηνός. Ως γνωστόν οι 
Διόσκουροι πανταχού μεν, ίδια δ' έν Αττική, έλατρεύοντο ώς προστάται 
και σωτήρες τών χειμαζόμενων ναυτών και πλοίων ήτοι ώς οι κατ' εξο
χήν θεοί τής ναυτιλίας 'Ακριβώς λοιπόν ό Θαργηλίων μήν, καθ' ον 
ήρχετο τό θέρος τών Πλειάδων, ήτο ό κατ' εξοχήν καιρός διά τούς πλους 
τών αρχαίων. Επειδή δέ τότε πεποιθότες εις τό ήδη μόλις άρξάμενον 
θέρος καθείλκυον τάς ναΰς αυτών και έπεχείρουν οι Αθηναίοι τούς 
μακρούς αυτών πλους, ήτοι τούς πρός τά έπι Θράκης και πρός τόν 
Εύξεινον πόντον3, ήτο έπόμενον ότι τότε (Μάιον μήνα) συνέβαινον και 
τα πλείστα ναυάγια αυτών. Τοΰτο αυτό συμβαίνει και νΰν εις τήν έμπο-
ρικην ήμών τών Ελλήνων ναυτιλίαν, ήτις ένεκα τοΰ μικροΰ μεγέθους τών 
ιστιοφόρων ημών διετήρησε τάς συνήθειας τών αρχαίων. Παρά τώ λαώ 

1 Πρβ. Roscher, Lex. Myth έν λ. Erigone καί Ikarios. 
2 Λουκ. Διαλ. θεών 26, 2 : προστέτακται αύτοιν (Διοσκούροιν) ϋπηρετεϊν τω 

Ποσειδώνι και καθιππεύειν δει τό πέλαγος, και εάν που ναύτας χειμαζόμενους 
ιδωσιν, έπικαθίσαντας έπι το πλοϊον σώζειν τους συμπλέοντας. — Svoronos, 
Ulysse chez les Arcadiens σ. 24 κέ. — Roscher's Lex. Myth, 
σ. 1163. 

3 Botticher έ. ά. σ. 405. 
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ημών ό Μάιος (=θαργηλιών) είναι ό παροιμιώδης τών ναυαγίων μήν 

*Ητο λοιπόν έπόμενον οί Διόσκουροι,οί λατρευόμενοι γενικώς ώς σωτήρες 
τών έν θαλάσση κινδυνευοντων, νά έκλεχθώσιν έπι τής ζωοφόρου ήμών ώς 
τό σύμβολον του καιρου τών πλόων, και νά λατρεύωνται έν Αθήναις 
κατά τον μήνα Θαργηλιώνα, όποτε ίσως έτελοΰντο και τά Ανάκεια, ή 
εορτή τών Διοσκούρων, περί τοΰ χρόνου τής όποιας δέν έχομεν ασφαλείς 
πληροφορίας 2. 

Αξιον σημειώσεως είναι και τό ότι έν τώ μηνί τούτω τών ναυαγίων 
Θαργηλιώνι ήσαν αί πλεϊσται ήμέραι τών θεωρουμένων «έν τοις μάλιστα 
τών άποφράδων". και ότι έν αύτώ έτελοΰντο τά Βενδίδεια έν τώ λιμένι 
Πειραιώς πρός τιμήν τής Βένδίος 3 θεάς τής Θράκης και τοΰ Εύξεινου, 
ένθα τότε έπλεον οί Αθηναίοι ναυτίλοι. Αυτή ή άφ' ίππων λαμπάς 4 ήν 
διέδιδον άλλήλοις άμιλλώμενοι κατά τάς έορτάς ταύτας ανακαλεί πως 
εις τό πνεΰμα ημών τούς έφιππους Δισκούρους και τό φώς δι' ού διέσωζον 
επιφαινόμενοι έν τώ σκότει τής τρικυμίας τούς ναύτας. 

Καιρός τό Ιππάσΐον. 

Επόμενοι τή συστήματι ήμών δέον νά έρμηνεύσωμεν ώς καιρόν 
και τόν εις τό τέλος τής ζωοφόρου (άρ. 48) έφιππον παίδα τοΰ Βοηδρο-
μιώνος μηνός. Τό ότι δέν πρόκειται ένταΰθα περί ιππικού αγώνος, ώς 
ένόμιζον οι έρμηνευταί τής ζωοφόρου, αποδεικνύει ό τρόπος καθ' ον τρέ
χε: ό ίππος και έπικάθηται έπ' αύτοΰ ό παις, διότι ούτος ουδόλως συμ
φωνεί πρός τούς τύπους τούς δηλοΰντας ιπποδρομικάς άμιλλας, άλλ' 
απλώς πρός εκείνους τών εις ίππασίαν έξασκουμένων. Ό ίππος δηλαδή 
δέν τρέχε: ώς έν άμίλλη τάχιστα, ουδέ ό έπβάτης παίς κυρτοί τό σώμα 

1 Παράβαλε και τάς [υπό Ν. Πολίτου] έν τώ Ημερολογίω της 'Εστίας 1891 σ. 
43 κ. έξ. δημοσιευθείσας παροιμίας: 

Τών ναυτώνε οι γυναίκες τό Μαγιάπριλο χηρεύουν. — Τό Μάι χηρεύουν οί 
Θεραπειανές.— Τόν 'Απριλομάι χηρεύουν τών καλων ανδρών γυναίκες. 

Τα Θεραπεία τής Κων)πόλεως είναι τό μέρος ένθα παραχειμάζουν τά πλοία 
επομένως ένθα κατοικοϋσιν αί γυναίκες τών ναυτικών) τών επιθυμούντων πρώ
τον νά αποπλεύσωσιν άμα τή λήξει του χειμώνος. 

2 Botticher έ. ά 407 κε. 
3 Mommsen, Feste σ. 468 κέ. 
4 Πλατ. Πολιτ. 328 Α. 
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αύτοΰ πρός τά έμ.πρός παρορμ.ών τόν ίππον πρός τάχιστον δρόμ.ον, ώς θά 
έπραττε πάς διά τοΰ ίππου άμιλλώμενος, άλλ έπικάθηται ήρεμα και ευθύ 
έπ' αύτοΰ, τη μέν αριστερά κρατών τούς χαλινούς, διά δέ τής δεοιάς 
θωπεύων την χαίτην τοΰ ίππου ώς ζητών νά πείση τό σφριγών ζώον πρός 
ήρεμώτερον δρόμον. Εφαρμόζει δηλαδή τό Ξενοφώντειον' παράγγελμα 
τοΰ «ήρεμαίως προσάγεσθαι τώ χαλαώ, πραύνοντα, ού βιαζόμενον (τόν 
ίππον) ηρεμειν)). Πρόκειται άρα περί απλής ασκήσεως ιππασίας και ούχι 
ιπποδρομικής άμι'λλης. Υποθέτω λοιπόν ότι, ώς έπι τής ζωοφόρου έδηλώθη 
ό κατ εξοχήν καιρός πρός κυνηγεσίαν, ούτω θά έζήτησεν ό τεχνίτης νά 
δηλώση διά τής μορφής ταύτης τόν κατ' εξοχήν καιρόν προς ίππασιαν ώς 
παίδα καιρόν τοΰ ίππασίου (ουχί ιπποδρομίου). 

"Οτι οι καιροί παρίσταντο συνήθως ώς παίδες έπι καταλλήλων πρός 
δήλωσα τής φύσεως αυτών ιππεύοντες ζώων έδηλώσαμεν ήδη. 

Πρός τήν έξήγησιν ήμών ταύτην συμφωνεϊ άριστα και ό μήν εις όν 
ετέθη ή μορφή. Ο φθινοπωρινός μην Βοηδρομιών (Σεπτέμβριος) λογί
ζεται νΰν, ώς γνωστόν, έν τοις θερμοίς κλίμασα ώς ό άριστος πρός 
ίππευτικάς ασκήσεις διά τε τό ζώον και τόν άναβάτην. Ό λαός μάλιστα 
ήμών, ό τών ίπποτρόφων νομών, κατά Σεπτέμβριον εύκαιρεϊ και συνηθί
ζει έτι και νΰν—ώς μέ έπληροφόρησαν αξιωματικοί τοΰ ιππικοΰ— νά 
άσκήται εις τήν ίππασιαν. Οτι δέ οι αρχαίοι Αθηναίοι τό αυτό έφρόνουν, 
δεικνύει ό καιρός όν εξέλεξαν πρός τέλεσα τών ιππικών αυτών αγώνων. 
Ούτοι έτελοΰντο κυρίως δις τοΰ έτους κατά τά Παναθήναια και τά 
Θήσεια 2. Αλλά επειδή έν τοις Παναθηναίοις συνεκεντροΰτο πάντες οί 
αγώνες πρός λαμπροτέραν τής εορτής ανάδειξα, ή τέλεσις ιππικών 
αγώνων έν κύτοϊς δέν είναι και τεκμήριον ότι ό καιρός αυτών ήτο ό κατ' 
εξοχήν άρμόζων τή ιππασία. Άλλως όμως έχει τό πράγμα προκείμενου 
περί τών Θησείων. Επειδή κατά κανόνα πάντες οί χάριν μόνον τών 
Αθηναίων, και ουχί και τών ξένων, τελούμενοι αγώνες ετέθησαν εις 

τούς μήνας εις ους ήρμοζον καιρού φύσει, έπεται ότι και οι ιππικοί 
αγώνες τών Θησείων ένδεικνύουσα ότι οί Αθηναίοι έθεώρουν τόν καιρόν 
τών Θησείων ώς τόν άριστον πρός τοΰτο. Επειδή λοιπόν τά Θήσεια έτε
λοΰντο κατά τάς πρώτας ήμερας τοΰ Πυανοψιώνος μηνός 3, έν γένει δέ οί 

1 Περί ιππικής IΧ, 5. 
2 Mommsen. Feste σ. 85 κέ. και 296 κέ. 
3 Mommsen έ. ά. σ. 278. 
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αγωνες έτίθεντο εις τό τερμα τοΰ καταλληλότερου καιροΰ πρός εξάσκησιν 
εις τό γύμαασμα όπερ άντεπροσώπευον, έπεται ότι ό προηγουμενος μην, 
ήτοι ό Βοηδρομιών, θά ήτο ό κάλλιστος καιρός πρός ίππασιαν. Ακριβώς 
λοιπόν έν τώ Βοηδρομιώνι εύρίσκομεν τόν έφιππον παίδα, όστις καθ' ήμάς 
ειναι ή προσωποποίησις τής ιππασίας ήτοι τό Ίππάσιον. 

Αξιον δέ σημειώσεως είναι ότι προς τήν παράστασιν τοΰ καιροΰ τού
του ώς παιδός συμφωνεϊ τό ότι οι ιππικοί αγώνες τών θησείων έξετελοΰντο, 
ώς σημειοΐ ό Mommsen, κυρίως ύπό παίδων και έφηβων άμφότεροι 
ουδέποτε έλλείπουσι και πλην αυτών αναγράφονται πολλάκις νεανίσκοι*. 
Έν γένει οί αγώνες τών θησείων είναι ύπερπλεοι παίδων, νικηταί δέ 
ανήλικοι είναι τέσσαρες πρός ένα άνδρα 

Άρα τήν έπι τής ζωοφόρου εικόνα τοΰ καιρού τής ιππασίας θά έλα-
βεν ό τεχνίτης έξ ενός τών παίδων, οιταες ήσκοΰντο, μηνί Βοηδρομιώνι, 
διά τούς ιππικούς αγώνας τής αρχής τοΰ άμέσως επομένου μηνός. 

Βουφόνος ως καιρός τοΰ Καύσωνος. 

'Υπολείπεται ήμϊν πρός εξέτασιν ή έν τώ Σκιροφοριώνι μηνί ύπ' άρ. 
36 παράστασις τοΰ τόν διπλούν πέλεκυν κρατοΰντος και έτοίμου νά 
πλήξη τόν παρ' αύτώ βοΰν ανδρός. 

Πάντες ομοφώνως ανεγνώρισαν έν αύτώ τήν μηνί Σκιροφοριώνι κατά 
την έορτήν τών Διϊπολίων τελουμένην παναρχαίαν ίεροπραξίαν τών 
Βουφονίων, καθ ήν ό Βουτύπος έπληττε διά τοΰ πελέκεως τόν τά έπι 
τοΰ βωμοΰ τοΰ Πολιέως Διός πέμματα τρώγοντα ταΰρον. Άν και 
τό μνημείον τοΰτο είναι τό μονον γνωστόν ήμϊν όπερ παριστά τήν ίεροτε-
λεστίαν τών Βουφονίων, ή έξήγησις αύτη φαίνεται ανεπίδεκτος αντιρρή
σεως. Έν τούτοις έχων ύπ' οψιν ότι άπασαι αί παραστάσεις τής ζωο
φόρου ήμών είναι προσωποποίησις καιρών και ούχι ιεροτελεστιών ή εορ
τών, φρονώ ότι ή έξήγησις αύτη δέον νά τροποποιηθη έν ταις λεπτομε-
:είαις. Ο τεχνίτης δηλαδή δέν θά ηθέλησε νά παραστήση αυτήν τήν 
έορτήν ή ίεροπραξιαν τών Βουφονίων—όποτε ό βωμός τοΰ Πολιέως Διός 
και τά έπ' αύτοΰ πέμματα ώς κυριώτατα χαρακτηριστικά τής τελετής δέν 
ήτο δυνατόν νά παραλείφθώσιν,—άλλάθά ηθέλησε κυρίως νάπροσωπο-

' έ. ά. 292, 6. 
* ε. ά. 295. 
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ποίηση τον καιρόν, ού τής φύσεως σύμβολον θά ήτο ή πανάρχαια εορτή 
τής Ακροπόλεως. 

Έξεταστέον άρα, πρό παντός, όποια ή φύσις τοϋ καιρού κατά τόν 
Σκιροφοριώνα μήνα. 

Έν πρώτοις τό ζώδιον αύτοϋ, ό καρκίνος, ήτο τό σύμβολον τών θερ-
μοτάτων ημερών όλου τοϋ έτους αυτός δ" ό μήν, ό μεσος τοΰ θέρους, 
ήτο ό θερμότατος τών τριών θερινών μηνών. Τοΰτο δεικνύει και ή φύσις 
τών Αθηναϊκών εορτών τοΰ μηνός.Τά Σκίρα ή Σκιροφόρια ώνομάσθησαν 
ούτως έκ τοϋ λευκοΰ σκιαδίου, όπερ έκάλυπτεν άπό τών ηλιακών ακτινών 
τούς ιερείς, ών μεταξύ έλογίζετο κυρίως ό τοΰ Ήλιου2. Ή πομπή αυτών 
άναχωροΰσα έκ τής Ακροπόλεως έβαινε πρός την θέσιν Σκίρα, ένθα έτε
λοΰντο οι ιεροί αροτοί τής γής. 

Αυτή ή μορφή ήτις προσωποποιεί έπι τής ζωοφόρου τόν μήνα Σκιρο-
φοριώνα παρίσταται εντελώς γυμνή, ένεκα τοΰ καύσωνος, προφυλάσσει δέ 
διά τής χειρός τήν κεφαλήν και τούς όφθαλμούς άπό τής θερμότητος 
και ανταύγειας τών ηλιακών ακτίνων 3. 

Ό μήν άρα έν ω έτελοΰντο τά βουφόνια ήτο ό κατ' εξοχήν καιρός 
τοΰ ήλιακοΰ φωτός και τής θερμότητος. 

Άν τώρα λάβωμεν ύπ' οψιν ότι ή μεγίστη έντασις τών ηλιακών ακτί
νων έκεκτητο κατά τούς αρχαίους, και δή τούς Αθηναίους, τό προτέρημα 
τοϋ νά καθιστά αυτήν γονιμωτεραν 4, πρός δέ ότι ό βοϋς ήτο τό πανάρ-

1 Σχολ. Άρατ. Φαιν. 149. 
2 Σχολ. Άρ. 'Εκκλ. 18. Άρποκρ. σ. 168. 
3 "Οσοι έρμηνευται θεωροϋσι τήν μορφήν ως παλαιστρίτην βασίζονται έπι τοΰ 

ότι αύτη κρατεΐ, ώς νομιζουσι, στλεγγίδα διά τής μιας χειρός. Έν τούτοι; ό κ. 
Gillieron καί έγώ έξετάσαντες τό έν λόγω αντικείμενον, Οπερ μόλις φαίνεται, 
μετά μεγίστης προσοχής, ουδόλως ηδυνήθημεν νά διακρίνωμεν όντως στλεγγίδα. 
Προς τήν μορφήν ταύτην πρέπει νά παραβάλωμεν κυρίως ετέραν άρρενα μορφήν 
έπι ανάγλυφου τινός έντετειχισμένου εις τόν βόρειον τοιχον τοϋ αύτοϋ ναισκου 
τοϋ άγιου Ελευθερίου και ανήκοντος τό πάλαι κατά πασαν πιθανότητα εις τόν 
αυτόν ναόν εις ον ή ζωοφόρος ημών. Η ισχνή χαι αυχμηρά κόμη και ό πώγων 
τοΰ ανδρός τούτου, Οστις υπενθυμίζει κατά πάντα ανθρωπον βασανιζόμενον ύπό 
δείψης και καύσωνος και επίσης καλύπτει διά τής δεξιάς τό πρόσωπον ώς προς 
αποφυγήν τών ακτίνων τοΰ ήλιου, ένώ θέτει τήν αριστεράν έπι τοΰ στομάχου, 
ουδέν ομοιον έχουσι πρός παλαιστρίτην, πολύ δέ μάλλον άνήκουσιν εις προσωπο
ποίησα τοΰ "αύχμοΰ". 

4 Ξενοφ. Οίκονομ 16, 13 έ. Πρβ. Mommsen, Feste σ. 506. 
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χαιον και κατ' εξοχήν σύμβολον τής γής. αν συγκρίνωμεν πρός ταΰτα 
τούς μύθους τοϋ διά διπλοΰ πελέκεως όμοιου τώ τοΰ άθηναϊκοϋ βουτύπου 
ώπλισμένου Διός Λαβρανδέως, θεοΰ φύσεως ηλιακής, μάλιστα δέ τούς 
μύθους τοΰ συγγενοΰς τούτω ήλιακοΰ Μίθρα - Φαέθωντος, τοΰ κατά 
πανάρχαιον Περσικον μύθον τόν κοσμογονικόν ταΰρον διά μαχαίρας 
φονεύοντος, θελομεν ένοήσει ότι ή εορτή τών έπι τής 'Ακροπόλεως Βουφο-
νίων είναι ή αλληγορική είκών τής δυνάμεως τών ηλιακών ακτίνων, τών 
ξηραινουσών τήν γην ( = φονευουσών τόν ταΰρον), ίνα έτι γονιμωτέραν 
καταστήσωσιν αυτήν (=ίνα διά τοΰ κρέατος αύτοΰ θρέψωσι τούς ανθρώ
πους). Ώς ό Μίθρας φονεύων τόν κοσμογονικόν ταΰρον ' παρέχει ζωήν και 
τροφήν εις πλήθος ζώων και φυτών, ούτω και ό Βουτύπος τών Αθηναίων 
μυθολογειται ώς ό πρώτος όστις έφόνευσε βοϋν και παρέσχε τροφήν κρέατος 
εις τούς πρότερον μόνον διά φυτών τρεφόμενους ανθρώπους*. Και γενι
κώς δέ τό "βουφονεϊν έστιν ού τό θύειν θεοις' άτοπον γάρ έπι θυσίας φόνον 
λέγειν άλλά τό φονεύειν βοϋς εις δείπνου τοις άνθρώποις κατασκευήν)). 

Δυστυχώς τά Ορια τής μελέτης ημών δέν επιτρέπουσα ήμϊν ιν' άνα-
πτύξωμεν ταΰτα καταλλήλως ώς και τήν ίδέαν ήμών ότι ό έπι τής ζωο
φόρου τύπος τοΰ Βουτύπου ήτο ό άριστος ινα προσωποποιήση τόν καιρόν 
τών ηλιακών ακτινών και τήν ένεργητικήν αυτών έπίδρασα. Άναγκαζό-
μεθα όθεν έκ πολλών επιχειρημάτων ν' άναφέρωμεν ένταΰθα έν και μόνον. 

Οι Αλεξανδρινοί, οίταες έπι Άντωνίνου παρέστησαν έπι τών νομισμά
των αυτών άπαραλ-
λάκτως ώς έπι τής 
ζωοφόρου ήμών τά 
δώδεκα ζώδια τοΰ 
ζωδιακοΰ κύκλου και 
συγχρόνως τούς και
ρούς Άροτον και 
Θέριτον, έκοψαν, α
κριβώς κατά τό αυτό 
έτος καθ ο καί τούς ζωδιακούς τύπους, ινα άπεικονίσωσι τόν καιρόν τοΰ 
καύσωνος και τόν ένταΰθα παρεντιθεμενον νομισματικόν τύπον τοϋ τάς 
άμπελους καταστρέφοντος Λυκούργου. 

1 Πρβ. Cumont, Mithras έν Roscher's Lex. Myth έν λ. 
2 Σχολ. Άρ. Νεφ. 408. 
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Αληθώς ό έργα ήλιου άπεργαζόμενος μυθικός βασιλεύς τής Θράκης 

Λυκοΰργος (λυκ—ουργός), καταστρέφει μεν, ώς γνωστόν, διά τοϋ τά; 
ήλιακάς ακτίνας συμβολιζοντος διπλού πελέκεως τάς άμπέλους, άλλ' 
άκρβώ; τό έργον αύτοϋ, τό ηλιακόν καυμα (ού σύμβολον και ο παρα
κείμενος κύων Σείριος) προξενεί τήν γέννησα τής Αμβροσία;, συμβόλου 
τής θειας τροφής. 

Κατά ταΰτα λοιπόν φρονώ Οτι, ώς οι Αλεξανδρινοί μετεχειρίσθησαν 
πρός προσωποποίησα τοϋ καιροΰ τοϋ ήλιακοϋ καύσωνος τόν Λυκοΰργον, 
ούτω και οί Αθηναίοι ήδύναντο νά μεταχειρισθώσι τόν καθ όλα όμοιον 
τύπον τού Βουτύπου πρό; συμβολισμόν τοϋ αύτοΰ καιροΰ. Περιττον 
δέ θεωρώ νά εξάρω και τάς τυπικά; όμοιότητα; μεταξύ Βουτύπου και 
Λυκούργου, ήτοι τό ένδυμα 1 (βραχύν χιτώνα), τόν διπλοϋν πέλεκυν 
(βουπλήξ) και αυτήν τήν μανίαν ύφ' ής μυθολογειται ότι κατελήφθη-
σαν άμφότεροι τά τοϋ μύθου αυτών άπεργαζόμενοι. 

Άνακεφαλαίωσις. 

Συνοψίζοντες νΰν τά; έρμηνεία; ήμών έχομεν τόν έξής κατάλογον 
τών μορφών. 

Α'. Μην Πυανοψίών 
1. Πυανοψιών (μήν) 
2. Μετόπωρον (καιρός ενός μηνός) 
3. Τρύγητος (καιρός) 
4. Φέρουσα (ώρα) 
.5. # Σκορπιός ( ζωδιον Πυανο-

ψιώνος) 
Β'. Μην Μαιμακτηρίών 

6. * Χειμών (εξάμηνος καί τρίμηνος 
καιρός) 

7. Μαιμακτηριών (μήν) 
8. Άροτος (καιρός) 
9. Σπόρος (καιρός) 

10. Τοξότης (ζώδιον Μαιμακτη-
ριώνος) 

Γ'. Μην Ποσειδεών 

11. Ποσειδεών (μήν) 

12. ΓυμναστιΚή (ώρα) 
13. Αγώνες (καιρός) 
14. Αιγόκερως (ζωδιον Ποσει-

δεώνος) 
Δ'. Μην Γαμηλιών 

15. Γαμήλιων (μήν) 
16. Νύμφιος ή Γάμος (καιρός) 
17. Κύπριδος ακμή (ώρα) 
18. Ύδροχόος (ζωδιον Γαμη-

λιώνος) 
Ε . Μην 'Ανθεστηρίών 

19. "Εαρ (τρίμηνος καιρός) 
20. Ανθεστηρίων μήν) 
21. Μουσική (ώρα) 
22. Παν ώς νομοϋ καιρος) 
23. "Ορχησις (ώρα) 
24. Ιχθϋς (ζώδιον 'Ανθεστηριώνος) 

1 Πρβ. τήν εικόνα έν Roscher's Lex. Myth. σ. 2199 (κατά Monum. 
d Inst. 9, 45. 
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ς'. Μην Ελαφηβολιών 
25. 'Ελαφηβολίών (μήν) 

26. Σπονδή (ώρα) 
27. Τραγωδός (καιρός) 
28. Κρίός (ζώδιον 'Ελαφηβο-

λιώνος) 
Η. Μην Μουνιχιών 

29. Μουνιχιών (μήν) 
30. "Αρτεμις (ώς κυνηγεσίας ώρα) 
31. # Ταϋρος(ζωδιον Μουνιχιώνος) 

Θ . Μην Θαργιλιών 
32. Θέριτος (εξάμηνος και τρίμηνος 

καιρός) 
33. Θαργηλίων (μήν) 
34. Διόσκουροι (ζώδιον θαργη-

λιώνος και ώς καιροι πλόων) 
Ι. Μην Σκίροφορίών 

35. Σκιροφοριών (μήν) 
36. Βουφόνος (καιρός καυσωνος) 

37. Καρκίνος ζώδιον Σκιροφο-
ριώνος) 

Κ'. Μην Εκατομβαιών 

38. 'Εκατομβαιών (μήν) 
39. Τελετή (ώρα) 
40. Ιερός καιρός τών Παναθηναίων 

(πλοιον} 
41. Κύων Σείριος (καιρός ετησίων 

άνεμων) 1 
42. Λέων (ζώδιον 'Εκατομβαιώνος) 

ΙΑ'. Μην Μεταγειτνιών 
43. Όπώρα (δίμηνος ώρα) 
44. Μεταγειτνιών (μήν) 
45. Ηρακλής (μήλων καιρός) 
46. Παρθένος (ζωδιον Μεταγει-

τνιώνος) 
ΙΒ'. Μην Βοηδρομιών 

47. Βοηδρομιών (μήν) 
48. Ιππάσιον (καιρός) 
49. Χηλαί (ζώδιον Βοηδρομιώνος 

I Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

1 Πρβ. Σχολ. Άρατ. Φαινομ. 152: Οί έτησίαι άπό τής τού κυνός έώας 
επιστολής ώς έπι τό πλείστον ξ' ημέρας πνέουσιν. 
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Ούτω καλείται εν Πάρω ϊδία ή εν τοις άγροις οικία, ήτις είναι τό 
κέντρον πάσης της αγροτικής οικονομίας των περί αϋτην κτημάτων 
των ανηκόντων εις ένα κύριον.Ή κατοικιά" και τά κτήματα είναι δύο 
έννοιαι αχώριστοι. Οι τών αγρών κύριοι, αν είναι γεωργοί, κατοικοΰσι 
διαρκώς έν ταϊς κατοικιαις ταύταις μετά τών οικογενειών αυτών και 
καλλιεργοΰσιν αυτούς* η, άν άνήκωσα εις άλλην άνωτέραν κοινωνικήν 
τάξα, παραδίδουσι τήν κατοικιάν μετά τών κτημάτων εις άγρότας 
πρός οίκησα και καλλιεργειών, λαμβάνοντες εκ τής επετείου επικαρπίας 
60%. Οι καλλιεργηται είναι κυρίως ζευγηλάται* διότι πρώτιστον αύτων 
έργον είναι ή θεραπεία τών δημητριακών καρπών* όμως καί περί την 
άμπελουργιαν, δενδροκομικήν. κτηνοτροφιαν, τυροποιίαν καί μελισσουρ-
γίαν επιμελώς ασχολούνται. Πλην τών καταλλήλων γεωργικών σκευών 
έχουσι και τά αναγκαία κτήνη, οίον βόας, ήμιόνους, όνους, πρόβατα, 
χοίρους κλ. Επειδή δέ ή εργασία είναι ποικίλη, διανέμεται εις τά 
μελη τής οικογενείας αναλόγως τής ηλικίας καί του φύλου* οί παίδες και 
αι μικραι κόραι συνήθως ποιμενουσιν, ό πατήρ μετά τών πρεσβυτέρων 
αρρένων τέκνων πράττει τά βαρύτερα τών έργων, ή δέ μήτηρ μετά τών 
μεγαλειτέρων θυγατέρων ασχολούνται περί τά οικιακα έργα παρασκευά-
ζουσαι τόν άρτον, μαγειρεύουσαι, ύφαινουσαι κλ. "Οσον πολυμελής είναι 
ή οικογένεια, τοσούτον και τά έργα αυτών προκόπτουσιν. Ή κατοικία 
είναι ούτως ωκοδομημενη, ωςτε να επαρκη προς πάσας τας χρείας του 
τοιούτου βίου* έχει τά αναγκαία οικήματα πρός τήν δίαιταν τής οικο
γενείας και τάς χρησίμους αποθήκας διά τους καρποϋς και τόν οινον 
και τάλλα. Μετ' αυτών συνέχεται ή μάνδρα, ήτις διαιρείται εις μέρος 
έστεγασμενον, τό καλοΰμενον προστεγαδιον, έν ώ κατασκευάζονται αί 
φάτναι και διαμένουσι τά χονδρά ζωα, οί βόες και οί ονοι και οί ήμίονοι, 
και εις ύπαίθριον, και τοΰτο πάλιν κατά τήν χρείαν υποδιαιρείται εις 
άλλα μικρότερα μέρη, έν οις μετά τήν νομήν εισάγονται τά πρόβατα 

* Τό άρθρον τοΰτο πάνυ ευγενώς φερόμενος παρέσχεν ήμΐν ό συγγραφεύς ώς 
δείγμα τοΰ πρός τύπωσιν ετοιμασμένου έργου αυτοΰ τοΰ έπιγραφομένου «Σϋμ-
μικτα Γλωσσικά τής νεωτέρας 'Ελληνικής", περί ου άγγελίαν βλ. έν τώ έξω-
φύλλω τοΰ β' τεύχους τής Αρμονίας. Σ. Σ. 

Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 165 
καί τρέφονται άλλα κατοικίδια ζώα και πτηνά. Μετά τής μάνδρας 
συνέχεται ό άχυρων πρός εύκολίαν τής τροφοδοτήσεως τών κτηνών* ή 
κόπρος συμφορείται έκ τής γωνιας της μάνδρας, όθεν έν τώ καταλλήλω 
χρόνω μεταφέρεται εις τους αγρούς. Πλησίον της κατοικίας κείται ό 
κλίβανος και το ύδωρ και ούχΐ σπανίως και μικρός λαχανόκηπος. 
Εκεί που πλησίον επί ΰψηλοΰ κείται τό άλώνιον, όπου μετά τον θερι-
σμόν κατασκευάζεται ή θεμωνιά (θημωνιά), και γίνεται ό άλοητός' πλη
σίον τοΰ άλωνίου υπάρχουσα οι κτιστοί ρογοί, έν οις μέχρι τοΰ φθινο
πώρου θάπτεται ό καρπός. Και τά μεν γεωργικά εργαλεία είναι τοΰ 
καλλιεργητοΰ, τά δέ κτήνη, οταν ή κατοικία άνηκει εις άλλον κύριον, 
λαμβάνει αυτά ό γεωργός μέ συμφωνίαν νά άποδιδη ώρισμένον τι, όπερ 
καλείται κεφάλωσις. Τοιαύτη είναι ή νησιωτική κατοικία, ήτις, αν είναι 
δυνατόν νά παραβάλη τις τά μικρά προς τά μεγάλα, αντιστοιχεί πρός 
τήν τών Ρωμαίων viMam [-usticatll, ήν διά μακρών περιγράφουσα 
ό Κάτων και ό Οΰάρρων έν τοις Γεωργικοίς αυτών συγγράμμασιν. Εν 
Κέω τή νήσω ή κατοικία προφέρεται καθοικιά, έν ω τό όνομα οικία, 
ές ού συντίθεται, ψιλοϋται. Τό αυτό φαινόμενον παρατηρείται και εις 
άλλας συνθέτους λέξεις της συνήθειας, οίον μεθαύριον, εφέτος καί κατά 
παράθεσιν όμοίως προφερόμενον καθ' έτος* άντι κατ' έτος, έν ω τά άπλα 
ψιλοΰνται. Ταϋτα πρόπαλαι ειχον έν αρχή τό F και έπρεπε νά δασύ-
νωνται και έν τή άρχαία και νεωτέρα γλώσση και ομως ψιλοΰνται πλήν 
τών συνθέτων τούτων τής νεωτέρας. Περί τής ανωμαλίας ταύτης τοΰ 
πνευματισμοϋ λόγον ποιούμενος ό μακαρίτης Γ. Κούρτιος έν τώ Έτυμο-
λογικώ σελ. 673 (614) έκδ. 4η καλεί τό τοιοϋτον σύγχυσιν, προσθέτων 
ότι τοϋ κακοϋ τούτου ουδεμία γλώσσα είναι όλως άπηλλαγμένη. Ή κατοι
κία αντιστοιχεί πρός τά παλαιά ονόματα επαυλις, επαύλιον, σταθμός. 

Αλλά παραδοξότερον τής ανωμαλίας τοΰ πνευματισμού ειναι τό 
γλωσσικόν φαινόμενον ότι τό όνομα οικος έξ ού τό οικία, άπωλέσθη 
τέλεον έκ τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης, ένώ διεσώθησαν τόσα σύν
θετα και παράγωγα έξ αύτοΰ ονόματα και ρήματα, οίον κατοικία, 
κάτοικος, κατοικώ, κατοικητήριον, — οίκονόμος, οικονομία, οικονομώ, 
οικονομικός, οικονομικώς,—ν-οίκοκύρις, οικοκυρά, οίκοκυρειό κλ., ή 
μετοχή οικουμένη, ώς ούσιαστικόν, λατ. Orbis terrarum* τό έπιθετον 
οικουμενικός (πατριάρχης) κλ., ένοίκιον, ενοικιάζω, ενοικιαστής κλ., την 
δέ θέσιν αύτοΰ κατέλαβε ξένον όνομα, τό σπίτι, Οπερ είναι τό λατινικόν 
ονομα hosj'itiuni, σημαίνον ξενώνα, ξενοδοχεϊον. περί ού κατωτέρω. 
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Τοΰ παραδόξου τούτου γλωσσικού φαινομένου ή λύσι; δέν είναι δυσχε
ρής. Τό όνομα οίκος άπό των πρώτων αιώνων τοΰ χριστιανισμοΰ μετέ-
πεσεν εις ιεράν χρήσιν, έπιλεγόμενον έπι τοΰ ναοΰ : οίκος προσευχής, 
οίκος Θεοϋ. Ματθαίος 21, 13 : «Και λέγει αυτοί;, Γέγραπται, ό οίκος 
μου οίκος προσευχής κληθήσεται' ύμείς δέ αυτόν ποιείτε σπήλαιον 
ληστών)). Πρβ. Λουκάν 19, 46. Μάρκον, 2, 26:"ήλθεν ό (Δαυίδ) 
εις τόν οικον τοΰ Θεοΰ έπι Άβιάθαρ άρχιερέως και τους άρτους τής 
προθέσεως έφαγε)) κλ., πρβ. Λουκάν 6, 4. Παύλου έπιστολ. πρός Τιμό-
θεον Α' 3, 15: «Ταΰτά σοι γράφω έλπίζων έλθείν πρός σε έν τάχει' 
έάν δέ βραδύνω, ινα είδης πώς δει έν οίκω Θεοΰ άναστρέφεσθαι, ήτις 
εστίν εκκλησία Θεοΰ ζώντος, στύλος καί έδραίωμα τής αληθείας))' ό δέ 
λεξικογράφος Ησύχιος έρμηνεύων τόν ναόν λέγει: «ναός' οίκος, ένθα 
θεός προσκυνείται)).'Ηδυνάμην έτι πλείστα χωρία νά προσθέσω ού μόνον 
έκ τής Καινής Διαθήκης, άλλά και έκ τών πατέρων τής Εκκλησίας, 
αλλά συντομίας χάριν παραλείπω αυτά. Τό αυτό έπαθον και τά ονόματα 
άρτος και οινος μεταπεσόντα και ταΰτα εις ίεράν χρήσιν και διά τοΰτο 
ό μέν άρτος μετωνομάσθη ψωμί έκ τοΰ ψωμός, ό δέ οίνος κρασι έκ τής 
παλαιάς χρήσεως τοΰ κεραννύναι τόν οίνον ύδατι. Τό αυτό συνέβη και 
εις τάς θυγατέρας τής Λατινικής τάς καλούμενα; νεωτέρας ρωμαϊκάς 
γλώσσας, έξ ών ένταΰθα μνημονεύω μόνον τής Ιταλικής και Γαλλικής. 
Λατινιστί ό ναός καλείται templum, ό δέ οίκος domus. Ομως κατά 
τούς ειρημένους χρόνους έκ τής μεταφράσεως τών γραφών εις τήν Λατι-
νικήν υπό τοΰ άγιου Ιερωνύμου έπεκράτησεν άντί τοΰ templum νά 
καλήται ό ναός domus dei, domus domini, οίκος τοΰ θεοΰ, οίκος 
τοΰ κυρίου. Εντεύθεν έν μέν τή Ιταλική duomo καλείται ο ναός και 
μάλιστα ό καθεδρικός, ώς και έν τή Γερμανική Dom και συνθέτως 
Dom-Kirche, ό δέ οίκος casa, όπερ έν τή λατινική σημαίνει καλύ-
βην' έν δέ τή Γαλλική dome, ό δέ οίκος maison έκ τοΰ λατινικού 
ουσιαστικού mansio = a.ovn,, διαμονή έκ τοΰ ρήματος manere. 
Άλλ' άν και τό όνομα templum δέν έξέλιπε παντελώς έκ τών δύο 
είρημενων γλωσσών Ιταλιστί templo ή tempio, γαλλιστί temple, 
όμως μετέπεσεν εις όλως είδικήν σημασίαν. H δέ μετονομασία τοΰ 
οίκου εις σπίτι προήλθε βεβαίως έκ τής ξενίας, ήν παρεϊχον οι εγχώ
ριοι "Ελληνες πρός τούς ξένους ερχόμενους Ρωμαίους εις τήν Ελλάδα 
καλοΰντας τούς οίκους αυτών τιμής ένεκα hospitia. 

ΙΩ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ 

ΝΕΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ KΟPAH ΚΑΙ ΠΡΟΣ KΟPAHN 
— 

Παραπέμποντες τούς άναγνώστας ήμών εις τάς έν τώ Δελτίω τής 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας τή; Ελλάδος έν τεύχει ΙH' 
σελ. 263—278 δημοσιευθείσας ύφ' ήμών τέως ανεκδότους έπιστολάς 
τοΰ τε άοιδίμου Κοραή και τίνων γνωρίμων αύτοΰ, ών επιστολών ποι
ούμεθα συνέχειαν ένταΰθα, δέν θεωροΰμεν άσκοπον ινα γράψωμεν έν είδει 
εισαγωγής τινά περί τών μετά χείρας επιστολών. 

Τούτων αί μέν τρεις πρώται απευθύνονται ύπό τοΰ Κοραή πρός τόν 
έν Μασσαλία τότε έμπορευόμενον Πέτρον Όμηρίδην Σκυλίτσην, τόν 
ύστερον μετάσχοντα τοΰ έθνικοΰ ήμών άγώνος και μετά τήν άποκατά-
στασιν τών πραγμάτων έν Ελλάδι πολλάκις διατελέσαντα δήμαρχον Πει-
ραιώ;,ένθα και άπέθανεν έν έτει 1872 έν βαθεί γήρατι 1. Τούτων αντί
γραφα έλάβομεν πρό ετών τίνων παρά τοΰ μακαριτου Ευσταθίου 'Αθα-
νασιάδου ανεψιού έξ αγχιστείας τοΰ Όμηρίδου. Έκ δέ τών λοιπών 
πρός Κοραήν επιστολών αί μέν δύο γαλλιστί γεγραμμεναι (ή μάλλον 
μία διπλή επιστολή) απεστάλησαν αύτώ ύπό τοΰ Ιωάννου Λή πλουσίου 
Άγγλου έμπόρου έν Σμύρνη 2.'H δέ τρίτη πρός Κοραήν επιστολή ελλη
νιστί γεγραμμένη είναι ή τοΰ Γαλάτου Ιουλίου David, υιού τοΰ περιω
νύμου ζωγράφου Λουδοβίκου Δαβίδ τοΰ τότε είς Βρυξέλλας έξορισθέντος 
ύπό τών Βουρβώνων ώς βασιλοκτόνου, ον ό Κοραής συνέστησε τώ 
γυμνασίω τής Χίου ώς διδάσκαλον τής Γαλλικής γλώσσης τή 16 Μαίου 

1 Ίδε πλείονα περί τοϋ ανδρός έν τή Αύτοσχεδίω Βιογραφία αύτοϋ, έν Αθή
ναις 1871. Πρβλ. καί Π. Λάμπρου Κατάλογον Β' τών σπανίων βιβλίων.'Εν 
Αθήναις 1864 έν σελ. 73 αριθ. 257. 

2 Τής έν Σμύρνη εμπορικής οικογένειας τών Λή (Lee) μνημονεύουσι πλήν 
άλλων οι περιηγηταί Alex. Drummond, Travels through different cities 
of Germany, Italy, Greece and several parts of Asia London 
1754 έν σελ. 114 έξ. R. Chandler, Voyages dans I'Asie Mineure et en 
GrEce . . dans les annees 1764, 1765, 1766, trad de l'Anglais. Paris 
1806. πολλαχοϋ. χαί F. Arundell, A visit to the seven Churches of 
Asia Minor. London 1828. σελ. 302. Ό Ιωάννης Λή άπέθανεν έν Σμύρνη 
τώ 1841 έν ήλίκια 72 ετών. 
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1816 και ούτινος μνημονεύει πολλαχοΰ τών επιστολών αύτοΰ 1 την 
έπιστολήν ταύτην, χρονολογουμενην άπό τής 23 Φεβρουαρίου 1817 εκ 
Χίου και καταδεικνύουσαν τάς εν βραχυτάτω αναλόγως διαστήματι 
μεγάλας τοΰ David προόδους εν τή Νεοελληνική γλώσση, άπέστειλεν ό 
Κοραής ώς υπόδειγμα και ώς άξίαν αναγνώσεως πρός τόν έν Τεργέστη, 
Άλέξανδρον Βασιλείου τή 30 Απριλίου τοΰ αύτοΰ έτους 2. Διά τοΰ 
αύτοΰ τρόπου διεσωθη και ή διπλή τοΰ Lee ή σταλεισα, ώς κατόπιν 
γενήσεται λόγος, τώ Ίακώβω Ρώτα, γνωστής ούσης τής τύχης τών 
προς Κοραήν επιστολών μετά τόν θάνατον αύτοΰ 3. Αί είρημεναι έπι-
στολαί σώζονται έν τώ πρωτοτυπώ παρά τή, ένταΰθα κυρία Σκιαδα-
ρέση, ήτις ώς και άλλοτε πάνυ προθύμως παρέσχε τήν πρός δημο
σίευσιν άδειαν, και παρ' ή εύρηται και άλλη επιστολή ή τοΰ Πρω-
τοψάλτου πρός τόν πάππον τής είρημένης κυρίας Ιάκωβον 'Ρώταν. 
Εκδίδεται δέ και αύτη καίπερ ουδέτερα τών άνω κατηγοριών ανή

κουσα, διά τε τό αφελές τοΰ φραστικού ύφους και τήν σπάνιν τών επι
στολών τοΰ άγαθοΰ Πρωτοψάλτου Περί τής τελευταίας δέ επιστολής, 
ήτοι τής Αθανασίου τοΰ Πάριου πρός Κοραήν, ποιησόμεθα λόγον έν 
προσέχει τεύχει. 

1 "Ιδε 'Επίστολάς Α. Κοραή έκδ. Ν. Δαμαλα έν τομ. Β' σελ. 127, 521, 
567—569 (ένθα γίνεται λόγος και περί τής μητρός τοΰ David εϋρισκομένης 
τότε παρά τω άνδρί αυτής έν Βρυξέλλαις), 597, 611 κτλ. Ό Ιούλιος David 
δ ατρίψας έν Χίω μέχρι τοϋ 1818, μετέβη ύστερον εις Σμύρνην ένθα και ένυμ-
φεύθη Ελληνίδα, μεθ' ή; επανήλθε τω 1820 εις Παρισίους. Έχει συνέγραψε 
πλην άλλων, ελληνιστί μεν Συνοπτικόν Παραλληλισμόν τής Έλληνικής καί 
Γραικικής ή 'Απλοελληνικής γλώσσης .. . Έν Παρισίοις, έκ τής τυπογρα
φίας. Μ.Έβεράρτου ΑΩΚ' γαλλιστί δε Μethode pour etudier la langue 
Grecque moderne. Paris 1821, ουτινος έργου έγένετο τώ 1827 β' έκδοσις 
έπηυξημένη τή προσθήκη δημοτικών ασμάτων, έτι δ'ελληνιστί Γραμματικήν τή; 
Γαλλικής γλώσσης πρός χρήσιν τής Έλλ. νεολαίας, έν Σύρω 1832. Τώ 1840 
διωρίσθη υφηγητής έν τή Φιλολογική Σχολή τών Παρισίων και άπέθανεν 
αυτόθι τω 1854 έν ήλικια 71 ετών. Υπήρξε τύπος ευσυνείδητου και μετριό-
φρονος λογίου. Πλείονα περί τούτου ιδε έν τώ (Γαλλικώ) Έγκυκλοπαιδικώ 
Λεξικώ τοϋ Larousse έν τομ. ς' σελ 162. 

2 Ίδε Έπιστολάς Α. Κοραή κτλ. τομ. Β' σελ. 611. 
3 Πρβλ. Έπιστολάς Α. Κοραή κτλ. σελ. 22. 
4 Τοϋ πρωτοψάλτου Δημητρίου Λώτου τοϋ Χίου είναι γνωστά και δύο έργα 

εκκλησιαστικοϋ περιεχομένου διατηρούμενα άνέκδοτα έν χειρόγραφοις: 
α) Έκκλησιαστική μουσική γραφεισα τή 12 Απριλίου 1763, έν τή Βιβλιο-
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Α' 
Paris, 19 Χβριου 1816. 

Την τιμιότητά σου ασπάζομαι 

Σήμερον σέ πέμπεται διά τής κοινής άμάξης κιβώτιον σημειωμένον 
G. C. Ν. I. και περιέχον βιβλία διά τήν Χίον. Κατευοδούμενον αύτοΰ 
παρακαλώ σε νά τό πέμψης πρός τούς έν Σμύρνη ή πρός τούς έν Κων-
σταντινουπόλει επιτρόπους τοΰ γυμνασίου τής Χίου, ή κατ' ευθείαν εις 
Χίον, άν τύχη τοιαύτη άφορμή, καί νά δώσης και εις έμέ την είδησιν 
και τής παραλαβής και τής αποστολής. Ομοίως παρακαλώ σε νά φρον-
τισης ηαί τήν σηγουρητάν άπό όλους τούς κινδύνους τής θαλάσσης, διά 
φράγκα 1200. 

Ένθυμοΰ νά ζήσης ! όσάκις με δίδεις ειδησιν παραλαβής τών άπ' 
έμέ πεμπομένων κιβωτίων ή Βαλών, νά μέ σημειώνης τήν μάρκαν. 

Κάμε με τήν χάριν νά ειπης τόν κύριον Δημήτριον 'Αμιράν, ότι ό 
ζητηθείς Άτλας δέν άμελήθη' άλλ' έγινεν ή ζήτησίς του εις έκεινον 
τοΰ έτους τόν καιρόν, οπόταν διά τό προσδοκώμενον νέον έτος ετοιμά
ζονται τά μηνολόγια, ώστε οί στιχωταί τών Βιβλίων είναι όλοι ασχο
λημένοι εις αυτά, και άναγκάζονται νά άναβάλλωσι τά άλλα στιχώ-
ματα. Ό πωλητής έχει πολλούς καί διαφόρους Άτλαντας, άλλ' όχι 

θήκη τής έν Σμύρνη Εΰαγγελικής Σχολής' ίδε Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως 
Κατάλογον τών χειρογράφων τής έν Σμύρνη Βιβλιοθήκης τής Εύαγγελ. Σχο
λής. Έν Σμύρνη 1877, έν σελ. 56 άρ. 128. 

β) Παπαδική νέα περιέχουσα διάφορα μαθήματα άπερ .... εις έν συνέταξε . . . 
Δημήτριος ό Λώτος ό έκ Χίου, πρωτοψάλτης τής έκκλησίας Σμυρναίων. Έν 
Σμύρνη, έν έτει αψωά 1781. Έν τή μονή Ξηροποτάμου έν "Αθω' ιδε Σ. Π. 
Λάμπρου, Κατάλογον τών έν ταις Βιβλιοθήκαις τοϋ Αγίου Όρους Έλληνικών 
Κωδίκων. Τόμ. Α' έν Κανταβριγία 1895 σελ. 232 ύπ. άρ. 2663 (330). 

*Ητο πολύπαθης άνθρωπος ΰποστάς πολλά δυστυχήματα, ώς θανάτους τέκνων 
καί δή προσφιλοϋς υίοϋ αποθανόντος 30έτους τώ 1804 (ιδε έπιστολάς Α. Κοραή 
κτλ. Α' σελ. 565 και πρβλ. Δελτίον Ιστορ. καί Έθνολ. Έταίρ. έν τόμω Ε' 
σελ. 269), έτι δέ καί γαμβρού, περί ου ένταΰθα γίνεται λόγοι. Τό έτος τοϋ 
θανάτου τού πρωτοψάλτου τυγχάνει ήμιν αγνωστον, εζη ομως ετι κατα Μάίον 
τοϋ 1811 ) (ιδε έπιστολάς Α. Κοραή κλ. τομ. Β' σελ. 458). Ό μακαρίτης 
μοίραρχος Δ. Σπορίδης εγγονός αύτοϋ έπι θυγατρι μετετύπωσεν έν Πάτραις 
τώ 1871 τάς έν έτει 1838 δημοσιευθείσας έπιστολάς τού Κοραή πρός τόν 
πάππον του. 

12 
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στιχωμένους' όθεν με ειπεν ότι είναι αδύνατον νά με δείξη στιχωμενους 
πριν τοϋ νέου έτους. Ανάγκη λοιπόν νά προσμείνης άκόμη ολίγας ήμέ-
ρας διά νά πληρώσω τήν ζήτησιν τοΰ κυρίου Άμιρά, τόν όποιον ασπά
ζομαι, ευχόμενος και εις τούς δύο σας ύγείαν ! 

Γράψε νά ζήσης ! πόσον τά % είναι συνήθως ή σηγουρητά. 

ΚΟΡΑΗΣ 
a Monsieur 

Mons*' Pierre Scylitzi Homeride 1 
a Marseille 

Β 
Εκ Παρισίων, 8 Φεβρουαρίου, 1817. 

Τιμιώτατε κύριε Σκυλίτζη, 

Δεν άπεκρίθην εις την 25 Οκτωβρ. 1816 έπιστολήν σου, διότι 
έπαρεκάλεσα τόν κύριον Άμιράν νά σέ κοινωνήση τήν περι τοΰ ζητου
μένου σου γνώμην μου, την οποίαν και πάλιν έπαναλαμβάνων σέ λέγω, 
ότι άσυγκρίτως οϊκονομικώτερον είναι νά τυπώσητε τό βιβλίον εις 
Βιέννην, η Λειψίαν. 

"Ελαβα μετά ταϋτα την έπιστολήν σου τής 12 Δεκ. τοΰ αύτοΰ έτους. 
Χθες σ' έπεμψεν ό βιβλιοπώλης μου Μ' Allais διά τής κοινής αμά

ξης σανδύκιον σημειωμενον C. I. Νo 2 περιέχον βιβλία διά τήν Χίον 
τό όποιον παρακαλώ νά κατευθύνης πρός τούς έν Σμύρνη ή πρός τούς 
έν Κωνσταντινουπόλει επιτρόπους τοΰ Χίου γυμνασίου, ασφαλιζών αυτό 
άπό τής θαλάσσης τούς κινδύνους διά φράγκα 1200, ώς και τό πρώτον 
C. I. Ν° 1, τό όποιον ελπίζω νά έλαβες και νά έστειλες έως τώρα. 
Άς έχω, νά ζήσης ! τήν ειδησιν και περί τών δύο. Υγίαινε και εύτύχει. 

Εις τας προσταγάς σου 
ΚΟΡΑΗΣ 

a Monsieur 
Monsieur Pierre Scylitzi Homeride. 

a Marseille 
1 (Σημείωσις Όμηρίδου: Παρησίου 

'Αδ. Κοοαή 
Περιλαβή 27 Δεκεμβρίου 1816 
'Απόκρισις τή 7 Μαρτίου 1817.) 
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Γ' 

'Εκ Παρισίων 29 'Απριλίου 1817. 

Την τιμιότητά σου ασπάζομαι 

Την 21 τοΰ παρόντος σ' έφανέρωσα τήν άποστολην Σανδυκίου G. C. 
Νo 3 περιέχοντος βιβλία διά τήν Χίον, όπου σ' έπαρεκάλουν νά τά 
πέμψης, ενεργών και την άπό κινδύνους θαλάσσης άσφάλισιν διά φρ. 
2000. 

Σήμερον σέ πέμπεται Πάλα σημειωμένη Α. Β. Ν° 3 περιέχουσα 
καϊ αυτή ββλία' άλλά νά σταλθώσιν εις Τεργέστην πρός τόν κύριον 
Ιάκωβον 'Ρώταν. "Οταν λοιπόν τά παραλαβής, φρόντισε, νά ζήσης ! 

την άποστολην μ.έ πρώτην άφορμήν, παρακαλών τόν Καπιτάνον νά τά 
θέση εις τόπον καθαρόν και ξηρόν. Φρόντισε ακόμη και τήν σηγουριτάν 
άπό κινδύνους θαλάσσης διά φρ. 3000, λέγω τρεις χιλιάδας. Στοχά
ζομαι τήν τιμην τής σηγουριτάς διά Τεργέστην, ότι δέν είναι μέγα 
πράγμα. 

Προσμένων την ειδησιν τής παραλαβής και τούτων και τών προσταλ-
μενων, σ εύχομαι ύγείαν ευτυχή. 

Εις τας προσταγάς της 
ΚΟΡΑΗΣ 1 

Την έγκεκλεισμένην εγχείρισε, παρακαλώ, πρός τόν κύρ Μάιν 2. 

a Monsieur 
Monsieur Pierre Scylitzi Homeride 

negociant 
a. Marsseille 

1 Ό Όμηρίδης σημειοι ως έξης : 
(Παραλαβή τή 5 Μαίου 17 
'Απόκρισις τή 12 « 17) 

2 Πρβλ. 'Επιστολάς Α. Κοραή κλ. τόμ. Β' σελ. 654. Ό Ζακύνθιος ούτος 
Ιωάννης Μάις έδειξε μέγα ενδιαφέρον υπέρ τοϋ 'Ελληνικού αγώνος, πέμψας 
καί τόν υίόν αύτοϋ εις Πελοπόννησον. Σώζονται δέ τούτου έπιστολάι ίκανώς 
περίεργοι καίπερ λίαν ανορθόγραφοι ουσαι, και τις άνέκδοτος διατριβή κατά 
τού ιερατείου συντεθεΐσα τή 30 Ιουνίου 1812 έν Γαλλία. 
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Δ' 
Monsieur De Corray. D. M. a Paris 1 

Smyrne ce 24 Janvier 1824 
Monsieur 

Souffrez que pour un seul petit instant, je m' approche 
de vous, moi qui n'ai le bonheur de vous connaitre que 
par votre haute reputation litteraire, pour vous entretenir 
d'un sujet qui no saurait vous interesser mediocrement 

1 Ευρηται έν τή ωα γεγραμμένον δια χειρός τοϋ Κοραή : έλ. 11 Μai απ. 
17.— Ίδε καί έπιστολάς Α. Κοραή κλ. τόμ. Γ' σ. 231 καί 233. Ενταύθα 
σαφήνειας χάριν αναδημοσιεύομεν τήν πρώτην άπευθυνομένην, ώς και ή δευτέρα, 
προς Ιάκωβον Ρώταν. 

17 Μαίου 1825. 
Φίλε, 

Ασπάζομαι σε πανοικιον. Ή έδώ κλεισμένη Ολίγον έλειψε νά μέ άποπλήξη. 
"Αρρωστος σέ γράφω. 'Ανάγνωσε και αυτήν καί τήν συγκλεισμένην αποκρισιν, 
τήν οποίαν σφάλισε και στείλε. Άλλα δέν άρκει τοΰτο. Λάβε τον κόπον δι άγάπην 
μου νά τάς συνοδεύσης με δύο λόγους πρός τόν Lee, βεβαιόνων εις τήν τιμήν 
σου, ότι σου χοεωστώ. Κάμε τον κχαι τήν παρατήοησιν ταύτην, ότι ή επιστολή 
του είναι 24 Φεβρ. και ή άποληπτική τών 100, τήν οποίαν μ' έστειλε τοϋ 
αδελφού μου. είναι 10 τοϋ αύτοϋ μηνός. 'Ενδεχόμενον νά μέ άδιχή ό αδελφός 
μου τό μέγα τούτο άδιχον, νά χούπτω λέγω από τόν Lee και τους λοιπούς τήν 
οποίαν τόν πέμπω μιχράν βοήθειαν. Τούτο υποπτεύομαι από τήν διπλήν έπι
στολήν τού Lee, εις τήν οποίαν θέλεις παρατηρήσειν ότι ζητεί νά τού κάμω 
έτήσιον .πενσιώνε όταν φυσικά έπρεπε νά ζητήση νά τοϋ αυξήσω τήν πενσιώνε 
"Ολα ταϋτα παρακαλώ σε νά τόν εξήγησης καθαρά, Οτι καί διά τοϋ Αλεξάνδρου 
έτι ζώντος τοϋ έπεμπα βοήθειαν, χαί μετά τόν θάνατον του δέν ήμέλησα νά τό 
αχολουθώ. Καταλαμβάνεις, φίλε, πόσον μέ βλάπτει τούτο. Άφού έλαβα τήν 
σφαλεράν έπιστολήν ταύτην μέχρι τήί σήμερον, είμαι τόσον άρρωστος, ώστε 
διέκοψα παντάπασι τό έργον μου, διά νά μή πάθω τι χειρότερον. Ό Θεός νά 
σέ φυλάξη έπι ζωής σου άπό τοιαύτας φρικτάς ανίας και άλλο αηδές. . . . 

Την 11 τοϋ παρόντος (Ολίγας ώρας πριν πληγωθώ άπό τήν έπιστολήν τοϋ 
Lee) έγραψα προς τόν Βλαστόν, τόν όποιον ασπάζομαι. Θέλω σας γράψει μακρό-
τερα, όταν αναλάβω τάς δυνάμεις μου. 

Μην αμελήσης (διά τόν Θεόν !) τό τριμηνιαιον τού αδελφού μου καί λογά
ριαζε το εις τά όποια μέλλεις νά συνεισφέρης τό έρχόμενον έτος φρ. 500. . . . 

Αποκρισιν μέ την έπιστροφήν τοϋ ταχυδρόμου πρός γαληνισμόν τής ψυχής μου. 
Καύσε τήν έπιστολήν τού Lee. 

ΝΕΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΟΡΑΗΝ 173 
— Vous avez Μ', ici un frere qui se trouve reduit a la 
derniere misere, tellement qu' il marche de porte en 
porte presque journellement, pour demander a des ames 
cbaritables son pain quotidien. Assurez-vous M', que 
j'en sais quelque chose, et que j'en ai le coeur navre au 
point quil devient chez moi un devoir de chretien de 
vous communiquer cet etat de penurie absolue d' un frere 
que vous ne sauriez que cherir. Je pense que vous igno-
rez totalement la position de M' votre frere, et que main-
tenant que je prends la liberte de vous en avertir — liberie 
qui trouvera aupres de vous une valable excuse puisee 
dans le motif qui me meut, vous n'aurez Μr, rien de plus 
empresse que de pourvoir a ses besoins les plus urgens! . . . 
Il n'est doit metre permis de me plus appesantir sur 
un sujet aussi delicat que celui-ci, apres avoir rempli mon 
devoir absolu de Chretien— Outre votre malheureux frere, 
il y a une foule de vos compatriotes qui, a partir de la 
Revolution Grecque, boivent journellement dans la coupe 
de 1' amertume et de la douleur ! . . . . 

Je violerais les preceptes du St. Evangile, si je vous en 
disais le surplus . . . . Je'voudrais du fond de mon ame, 
que l Europe compatissante jettat des yeux de compassion 
sur ces freres la en J. C. J'ai l'honneur, de vous saluer 
sincerement 

J. LEE 
Monsieur ! 

Comment se peut-il que ma lettre, du 24 Janvier 1824 et 
dont vous avez la copie, ne vous soit parvenue ; ou peut-
etre, mieux encore (je crains) comment vous etes-vous refuse 
a la douce satisfaction d'y repondre ? — Au moment ou 
votre coeur s'ouvre aux doux accens de la Liberte, que l'on 
entend de 1'orient a l occident, d un pole, a lautre pole, 
comment done, pourrait il se fermer aux cris douloureux 
d un frere a qui il matique literalement. le pain quotidien 
et qui vient d'implorer chez moi ? . . . . Une modique pen-
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sion annuelle de 500 francs suffiraιt pour lui et les siens — 
Mr George Achard, de Marseille vous fera passer cette 
lettre egalement. 

Je vous salue, Monsieur 
V. D. Sr. 

Smyrne, le 24 Fevrier 1825. 
JEAN LEE 

(Par la Confiance en Dieu). 

E' 

Χίος την 23την του Φεβρ. 1817 1 
Ω σοφώτατε φίλε 

"Ηθελα σας γράψει αμέσως μετά τόν έρχομόν μου εις την Χίον, εάν 
δεν είχα αποφασίσει νά σας γράψω εις την άπλοελληνικήν γλώσσαν. 
τοΰτο με κατηνάγκασε νά αναβάλω την έκπλήρωσιν τούτου τοΰ χρέους. 
Τώρα μέ Ολον ότι δέν έχω άκόμη μιαν τελειαν γνώσιν τής γλώσσης 
σας, έμπορώ όμως νά εξηγώ αρκετά τάς έννοιας, και δέν θέλω νά αργο
πορήσω πλέον, έκαμα ευτυχώς τό ταξίδιον, απήντησα Ομως εις πολλάς 
δυσκολίας εις τό μέρος τής Τουρκίας τό όποιον έπέρασα διά ξηράς, και 
έμετανόησα συχνάκις ότι έπαράκουσα τήν συμβουλήν σας, νά πάγω διά 
θαλάσσης, πλην έφθασα εις τόν λιμένα τής Χίου τήν 10την τοΰ δεχεμ-
βρίου μηνός ολίγον πρό τοΰ μεσονυκτίου, άφ' ου έμβήκα εις ενα πλοϊον 
τό όποιον μοΰ έπρομήθευσαν οί επίτροποι τοΰ σχολείου εις τήν Πόλιν. 
μέ ΰπεδέχθησαν πολλά καλά οι Χίοι, και έξαιρέτως ό φίλος Βάμβας, 
όστις δέν έπαράλιπε καμμίαν φιλοφροσύνην διά έμενα, μέ έχχτοίκισε 
εις τό σπήτι τοΰ κυρ Ιωάννη Βλαστοΰ, έως νά έτοιμασθή εκείνο τό 
όποιον είχαν διωρισμ.ένον δι ' έμέ οι επίτροποι, κοντολογής δέν έμ.πορώ 
άλλο παρά νά ευχαριστώ τους Γραικούς μέ τους όποιους έστάθην εις 
σχέσιν, είτε εδώ, είτε εις τό ταξίδιον όπου ό κύρ Αλέξανδρος Βασι
λείου άφ' οΰ μέ εδέχθη λαμπρώς και φιλοφρόνως, μέ έπρομήθευσε μέ 
συστατικά γράμματα τά όποια έξ εναντίας τοΰ Βελλεροφώντος, μοΰ 
έστάθηκαν αίτια πολλών αγαθών. Έπιθυμών δέ νά ανταμείβω άξι'ως 
όλας τάς καλοσύνας ταύτας, έπρόφερα εις τόν φίλον Βάμβαν νά βάλω-
μεν αμέσως εις πράξιν τήν μέθοδον άλληλοδιδασκαλίαν τοΰ Λαγκάστρου, 
εκείνος όμως μή νομίζωντας ότι ό καιρός ήτον ακόμη αρμόδιος διά Σημείωσις ιδιόγραφος Κοραή ελ 16 'Απριλίου. 
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τοΰτο, έν ω δέν είχε τό σχολείον τόπον ιχανόν και πρός τούτοις έχων-
τας καμμίαν ΰποψίαν μήπως τό στρατιωτικόν σχήμα ταύτης τής μεθό
δου ξυπνήση τήν βαρβαρότητα τών 'Αγαρηνών, μοΰ ειπεν ότι καλλή-
τερον ήτο νά αρχίσω άλλο τι. έπιθυμοΰσε έξαιρέτως νά καταγίνωμαι 
εις τήν παράδοσιν τής γαλλικής γλώσσης, δέν εΰρίσκετο εις όλους τους 
μαθητάς τοΰ σχολείου κανείς νέος Οστις ειχε καμμίαν γνώσιν τής γαλ
λικής γλώσσης, έχρειάζετο λοιπόν νά τους διδάξω τήν γλώσσαν πρό 
τοΰ νά παραδώσω τήν φιλολογίαν τής γλώσσης ταύτης καθώς ειχα-
μεν συμφωνήσει. επήρα λοιπόν εκείνους τών μαθητών οι όποιοι είχαν 
περισσοτέραν έμπειρίαν τής ελληνικής γλώσσης, διά νά έμποροΰν νά μέ 
καταλαμβάνουν έάν ποτε διά την άπειρίαν τών γρχιχικών, ήθελα κατα-
ναγκασθή νά καταφύγω εις τά ελληνικά διά νά εξηγώ τά νοήματα μου. 
και ούτω μετά δεκαπέντε ημέρας άφ' ου έφθασα, ήρχισα νά παραδώσω 
δημ.οσίως τά φραντζέζιχα εις τό σχολείον τής Χίου. ήνοιξα τάς παραδό
σεις διαβάζωντας μίαν όμιλίαν την οποίαν ειχα συγγράψει εις τήν έλλη-
νικήν γλώσσαν εις τήν οποίαν, έπιρνοΰσα τους δοκιμωτέρους φραντζεζί-
κους συγγραφείς και τά προτερήματα τής γλώσσης και έπρότρεπα τούς 
άκροατάς διά νά τήν σπουδάζουν μέ έπιμελειαν 1. άπό τότε ήκολούθησα 
τάς παραδόσεις και έχω τήν εύχαρίστησιν ότι βλέπω κάθε ήμέραν Οτι 
προχόπτουν οι μαθηταί, εξεύρουν ήδη τήν τεχνολογίαν, κάμνουν μετα
φράσεις, θεματογραφοΰν, και έχουν εξηγήσει ένα χαί ήμισυ ββλίον τοΰ 
Τηλεμάχου. Αυτοί οι μαθηταί είναι τριάντα, μετά ολίγας ημέρας θέλω 
πάρη μίαν άλλην τάξιν άπό αρχαρίους. 'Έτζι έχω τήν χαράν ότι αμέ
σως μετά τόν έρχομόν μ.ου έμπορώ νά ωφελώ τήν ίεράν Ελλάδα, νά 
συμβοηθώ εις τήν άναγέννησίν της, και νά σας φανερώσω εις τοΰτον τόν 
τρόπον πόσον είμαι εύγνώμων διά τάς φιλοφροσύνας τοΰ γένους, και 
ιδιαιτέρως διά τάς ευεργεσίας σας καί πόσον θαυμάζω την άρετήν μέ 
τήν οποίαν άναχαλεϊτε τό γένος τών Ελλήνων εις τό στάδιον τής δόξης 
και τών επιστημών, όπου ούτω λαμ.πρώς ηύδοχίμησαν οί πρόγονοι των. 
Θέλει φθάσει ή ήμερα εις τήν οποίαν οι Γραικοί βλέποντες τό έδαφος 
τής πατοίδος των άποχαθαρμένον άπό τό ρύπος τής βαρβαρότητος, καί 
άναπνέοντες ένα αέρα μή άνακατωμένον μέ τόν ζόφον τής αμάθειας, θά 
σέβωνται ομοίως μέ τούς παλαιούς ήρωας, έκείνον τόν φιλόπατριν όστις 

1 Ό λόγος ούτος έτυπώθη έν τέλει τοϋ προειρημένου Συνοπτικοϋ παραλ
ληλισμού τής 'Ελληνικής κτλ. γλώσσης. 
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άπό μεσην την Γαλλίαν τους αποκατέστησε μέ τάς συμβουλάς του, 
εις την προτέραν των δόξαν, και τους έκαμε άξιους των προγόνων, 
έρρωσο, ώ σοφώτατε ανδρών, και δέξου τά χαιρετίσματα, τοϋ ταπεινό
τατου δούλου σου και ζηλωτοϋ 

J. DAVID 
διδασκάλου εις τό σχολειον Χίου 

Monsieur Corai Docteur 
en Medecine, rue Madame N° 5 
derriere le jardin du Luxembourg. 

A Paris 
ς' 

Φίλτατε μοι Κυριε Γιακουμακη εκ βάθους ψυχης και καρδίας μου 
πατρικης σε κατασπάζομαι συν απασι τοις περί εμέ. 

Σμύρνη κατά την 17 του απριλίου 1810. 
" Διά τό να σοι έγραψα προ ολίγου, εις την οποίαν έπιστολην μου 

περιέγραφον την νέαν και έλεεινήν τραγωδιαν ητις μο: έσυνέβη, δια τον 
θάνατον τοϋ άθλιου γαμβρού μου, όστις μοι άφησεν τήν άθλίαν θυγα
τέρα μετά παίδων 7' μέ άκραν πτωχίαν, Και με χρέος βαρυτατον, διά 
τοϋτο δεν έχω καιρόν νά έκτανθώ περισσότερον ωσάν όπου ευρίσκομαι 
Ετι ασθενής. Και ό ταχυδρόμος μισεύει σήμερον, πάρεξ νά σοι δώσω 
την ειδησιν ότι σήμερον ένταυτω έλαβον μίαν σου έπιστολην δεδομενην 
κατά την 22 τοϋ Φεβρουαρίου, έχάρην την πολυέραστόν μοι υγιειαν 
σου έλυπηθην διά τάς έμ,πορικάς δυστυχίας, εκ των όποιων γενικώς 
πάσχει τό όλον, όλα όμως αυτά ελπίζω ότι παρέρχονται τάχειον, άλλά 
τά ιδικά μου δέν έχουσι τέλος υιέ μου, Και τι νά σέ ειπώ, Και τι νά 
σέ γράψω. Και ή άθλια θυγατέρα άπό την λύπην Και την της πενίας 
άμηχανίαν πάσχει κακώς;, δέν ίξεύρω έτι τι έχωσι νά ιοωσιν οί τυφλοί 
μου οφθαλμοί, ίλεως ό Κύριος, έχάρην Και διά την ένωσιν των τριών 
αυτοκρατόρων Και ότι αποβλέπει εις τόν διωγμόν τών ημετέρων τυράν
νων, έχάρην τέλος πάντων υιέ μου διά τόν σκοπόν τόν όποιον έχεις 
περί της ένταΰθα επιστροφής σου ήτις θέλει μέ χαροποιήσει και παρη-
γορίση μεγάλως, διότι θέλει νομίσει ότι βλέπω εις τό γλυκΰτατον πρό
σωπον σου τόν μακαρίτην υιόν. Έρρωμένος Και εΰδαίμων διαβιώης 
φιλτατε μοι υιέ : — 

όλος εις τάς προσταγάς σου 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ 

Τω Κυρίω Ιακώβω Ρωτα 
ασπασίως 
εις Τριέστιον. 

Ν. Κ. Χ. ΚΩΣΤΗΣ 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ KΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΑΝΕΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 

Άφ' οΰ χρόνου Θαλής ό Μιλησιος παρετήρησε την δύναμιν, ην 
κέκτηται τό ηλεκτρον τριβόμενον νά έλκη ελαφρά σωμάτια, παρηλθον 
είκοσι και πλέον αιώνες, καθ ους σόμπας ό κόσμος τών επιστημόνων και 
σοφών ήρκεϊτο εις τό στοιχειώδες τοϋτο πείραμα της πολιάς αρχαιότητος, 
τό δέ ηλεκτρον κατετάσσετο εις ίδιαιτέραν τινά τάξιν ορυκτών εχόντων 
την ιδιότητα τοϋ έλκειν, ην και άπεκάλεσαν ήλεκτρισμόν ή ήλεκτρικην. 
"Οτε όμως νέον έπέπνευσε πνεύμα έπί τόν 18ον αιώνα και αι μελέται τών 
φυσικών νόμων και δυνάμεων διεξήγοντο συντόνως και επιμελώς, νέος 
έφάνη ορίζων προ τών οφθαλμών τών φυσιοδιφών και εν σμικρώ άνα-
φορικώς πρός τους διαρρεΰσαντας αιώνας διαστηματι έπετελέσθη γιγαν
τιαία πρόοδος' ιδία αι φυσικαι έπιστημαι τοσούτον έπέδωκαν κατά τόν 
ΙΘ' αιώνα, ώστε δικαίως ό αιών ούτος άπεκληθη «αιών των φυσικών 
επιστημων». Εις όλους τους κλάδους της έπιστήμης της φύσεως η μάλλον 
εις όλας τάς πολυάριθμους αΰτης πτυχάς μέ τό μικροσκόπιον άνά χείρας 
είσέδυσεν ό σοφός ό αιωνίως ερευνών και αιωνίως περίεργος, προσπαθών 
ν' ανίχνευση και τάς μυστηριωδεστάτας αΰτης δυνάμεις' και εξήλθε 
κομ.ίζων μεθ αΰτοϋ δυνάμεις άγνωστους και απίστευτους άκόμη, την 
βαρύτητα, τόν ήχον, τήν θερμότητα, τό φώς, τόν μαγνητισμόν, τόν 
ήλεκτρισμόν. 

Ο τελευταίος οΰτος είναι τό κατ' έξοχην τέκνον του ΙΘ' αιώνος, τό 
τόσον επιτέλεσαν θαυμάσια, τό μυστηριώδες και άκατανόητον ώς πρός 
την άρχην, τό τόσον καταφανές και περίλαμπρον ώς πρός τ' αποτελέ
σματα. Πλείστα αγαθά προυξένησεν ή έφεΰρεσις αΰτοϋ και θά ήτο 
μάταιον νά τά μνημονεύσωμεν ένταϋθα, άφ' οΰ και οι έλαχίστην άκόμη 
γνώσιν τών φυσικών έχοντες δέν άγνοοϋσι τό βολταίκόν τόξον, τόν 
τηλέγραφον, τό τηλέφωνον, τάς ήλεκτραμάξας. Άλλά πρό ολίγου χρόνου 
τοσαυτη έπετελέσθη ώθησις έπί τά πρόσω και τοιαΰται επαναστάσεις 
έγένοντο έν τη επιστήμη, ώστε είναι αδύνατον ό μη παρακολουθών την 
πρόοδον ταΰτην νά κατανόηση τ αποτελέσματα αΰτης τά μεγάλα και 
νά δυνηθη νά έρμηνεύση τάς εφευρέσεις, αίτινες πανταχού αυτοστιγμεί 
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σχεδόν εφαρμόζονται, Αν δεν γινώσκη πρότερον καλώς όλην τήν ίστορίαν 
αυτών. Και περί μεν τών άλλων, άλλοτε ημϊν ό λόγος. Περί της εσχά
της όμως (1898) άγγελθείσης εφευρέσεως τοΰ Ιταλοΰ Μαρκόνη περί του 
άνευ σύρματος τηλεγράφου θά όμιλήσωμεν ενταύθα, άφ' ου προτάξωμεν 
σμικρά τινα περί της αρχής τοΰ διά σύρματος τηλεγράφου. 

Τά πρώτα δοκίμια της ηλεκτρικής συγκοινωνίας έγένοντο κατά τό 
1783, όποτε σύρμα καλώς άπομεμονωμένον ήλεκτρίσθη κατά τό έτερον 
τών άκρων αυτού δι'ηλεκτρικής μηχανής, ένώ διά τοϋ άλλου ώφειλενά 
έλκη ελαφρά σωμάτια.Έκτοτε μέχρι του 1809 έξηκολούθησαν τά αυτά 
στοιχειώδη πειράματα, ότε κατά τό έτος τοϋτο ό Θωμάς de Soemering 
έπενόησε σκευασι'αν τινά έρειδομένην έπί της δυνάμεως, ην έχει τό ήλεκ-
τρικόν ρεϋμα ν' άποσυνθέτη τό ΰδωρ εις όξυγονον και ΰδρογόνον. Ή 
σκευασία αϋτη ευρίσκεται σήμερον εις τά αρχεία της φυσικής εταιρίας 
της Φραγκφούρτης, διά ταύτης δέ ό Soemering ήδυνήθη νά τηλεγρα
φητή εις άπόστασιν μέτρων τινών. Άλλ' ότε ό Oersted τω 1819 άνε-
κάλυψε την ιδιότητα, ην έχει τό ήλεκτρικόν ρεϋμα νά μετακινη την 
μαγνητικήν βελόνην, ό Άμπέρος προύτεινε μετά εν έτος νά χρησιμο-
ποιήσωσι την άνακάλυψιν ταύτην εις τόν τηλέγραφον μετεχειρίσθη δέ 
πρός τοϋτο τριάκοντα βελόνας και έξήκοντα σύρματα, ταχέως όμ,ως 
έγκατελείφθη ή χρήσις αυτών και απέμεινε μόνον μία βελόνη, όπως 
δεικνύη τά γράμματα τοΰ αλφάβητου. Άλλ' ό τηλέγραφος τοιουτοτρό
πως ήτο αδύνατον ν' άποβη χρήσιμος και μόλις κατά τό 1833 δύο 
καθηγηται τοΰ Πανεπιστημίου της Γοτίγγης ό Weber και ό GauSS 
έπενόησαν τόν τηλέγραφον δι' ήλεκτρομ.αγνήτου, τόν όποιον ή,δυνηθησαν 
και νά χρησιμ.οποιήσωσι δι' αποστάσεις ενός χιλιομέτρου. Τά πειρά
ματα έπανελήφθησαν ϋπ' άλλων, έν Μονάχω δέ ό Κ. A- Steinheil τώ 
1837 ήδυνήθη νά τηλεγραφηση εις άπόστασιν 11 χιλιομ., εις αυτόν δέ 
οφείλεται και ή άνακάλυψις τοΰ δυνατοΰ της χρησιμοποιήσεως τοϋ εδά
φους ώς σύρματος επιστροφής, καταργηθέντων τών διπλών συρμάτων. 
Άλλ' εις τόν Άγγλον Wheatstone έπεφυλάχθη ή τιμη της χρήσεως 
τών ευαίσθητων ηλεκτρομαγνητών, οιτινες χρησιμεύουσι νά ένισχύσωσι 
το ηδη ασθενές καταστάν ήλεκτρικόν ρεϋμα, και έκτοτε πάντα τά τηλε
γραφικά συστήματα ερείδονται έπί της άρχης ταύτης. Νΰν η έν χρήσει 
τηλεγραφική συσκευή είναι ή τοΰ Μόρσου, περί τών λεπτομερειών της 
όποιας είναι αδύνατον ένταΰθα νά διαλάβωμεν, άφ' οΰ άλλως τε και ό 
σκοπός ημών τοιοϋτος δέν ειναι. 
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Κατά τους τελευταίους όμως χρόνους πλεισται άπόπειραι έγένοντο 

πρός έπίτευξιν τηλεγραφικής συγκοινωνίας άνευ διάμεσου τινός συνδέοντος 
τους δυο σταθμούς, ό δέ Ιταλός Marconi κατώρθωσε νά πραγματο
ποίηση τόν σκοπόν τοϋτον κατά τό προπαρελθόν έτος' οφείλομεν όμως 
νά όμολογήσωμεν, ότι ή τιμή της τοιαύτης άνακαλύψεως δέν απόκειται 
αποκλειστικώς εις αυτόν, άλλά και εις άλλους δύο επίσης μεγάλους επι
στήμονας, τόν Branly και τόν Hertz. Ό Hertz ήδυνήθη νά παρα
γάγω έν τω διαστηματι κυμάνσεις ηλεκτρικάς, άνευρε δέ ότι αΰται 
έχουσι μεγίστην ομοιότητα πρός τάς φωτεινάς κυμάνσεις, άς παράγει 
έν τώ αιθέρι σώμα φωτοβόλον, η πρός τάς ήχητικάς κυμάνσεις τάς παρα-
γομενας ΰπό ηχογόνου σώματος έν τώ αέρι. Ό δέ Branly εΰρεν ότι, 
έάν εις ήλεκτρικόν κύκλωμα παρεμβάλωμεν ρινήματα σιδήρου, ταΰτα 

ΕΙκών 1. 

δέν άγουσι καλώς (κακοί αγωγοί) τόν ήλεκτρισμόν, άλλ' έάν τά ρινη-
ματα ταΰτα δεχθώσιν ήλεκτρικάς κυμάνσεις, προσλαμβάνουσιν είδος τι 
συνοχής και άποβαίνουσιν καλοί αγωγοί τοΰ ήλεκτρισμοϋ. Την συνοχήν 
ταύτην και επομένως τήν άγωγιμότητα καταστρέφομεν κρούοντες τόν 
σωλήνα, οπότε τά ρινήματα επανέρχονται εις την προτέραν αυτών κατά-
στασιν. Εκ τών δύο τούτων εφευρέσεων οδηγούμενος ό Μαρκόνης και 
άμφοτέρας μεταχειρισθείς ηρχισε τά πειράματα αύτοϋ' και πρώτον μέν 
ώφειλε νά καταστήση ικανά τά κύματα, άτινα εξασθενουσι καθ' όσον 
προχωρουσιν, ώστε νά γίνωνται αισθητά εις τόν δέκτην σταθμόν, πρός 
τούτο δέ έπενόησε ίδιαιτέραν συσκευήν (εικών 1). Αι δυο σφαίραι Α και Β 
είναι κατά τό ήμισυ έμβεβαπτισμέναι.εντός ελαίου, όπερ χρησιμεύει νά 
καθιστά ίσχυρότερον τό ήλεκτρικόν ρεΰμα' έκ της στήλης εισάγεται ρεϋμα 
εις τό έπαγωγόν μηχάνημα Δ διά τοΰ χειριστήρος Γ, όμοιου όντος πρός 
τόν πομπον τοΰ τηλεγράφου Μόρσου.'Εάν ή λαβή τοΰ πομποϋ πιεσθη έπί 
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μίαν στιγμήν, τότε διά τοΰ επαγωγού μηχανήματος πληρούνται αι 
σφαιραι ήλεκτρισμοϋ ή μεν θετικοΰ ή δ' έτερα άρνητικοΰ* ώς εκ τούτου 
παράγεται μεταξύ τών δύο σφαιρών σπινθήρ, όστις διαρκεί αναλόγως 
της πιέσεως έπί της λαβής τοΰ πομ.ποΰ. Αι μεταξΰ δέ τών σφαιρών 
ήλεκρικαί κυμάνσεις έγείρουσιν εις τό διάστημα ιδιαιτέρας φύσεως κυμάν
σεις, άς δύναται νά δεχθή κατάλληλος δέκτης. 

Ώς δέκτην ό Μαρκόνης μετεχειρίσθη έτέραν συσκευήν (εικών 2), έν ή, 
έχρησμοποίησε και τήν έφεύρεσιν τοΰ Branly. Αποτελείται δέ αϋτη 
πρώτον μεν έκ τοΰ σωλήνος τοΰ Branly, υάλινου, πεπληρωμένου κατά 
τό ήμισυ ρινημάτων αργύρου ή νικελίου, μεταξύ τών όποιων ευρίσκονται 
δύο κύλινδροι έκ μετάλλου, οίον π.χ. αργύρου Ε, Ε.Ό σωλήν είναι κενός 
αέρος, παρεμβάλλεται δέ εις ήλεκτρικόν κύκλωμα περιλαμβάνον στήλην 

Είκων 2. 
ήλεκτρικην και κώδωνα ήλεκτρικόν Σ, ούτινος όμως τό σφαιρικόν πλήκ-
τρον πλήττει τόν ύάλινον σωλήνα τοΰ Branly. Τό ήλεκτρικόν ρεΰμα 
της τοπικής ταύτης στήλης δέν δύναται νά ενεργήσει έπί τοΰ ηλεκτρικού 
κώδωνος, ένεκα τών ρινημάτων, άτινα, ώς και ανωτέρω ειπομεν, παρέ-
χουσι μεγάλην άντίστασιν εις τό ήλεκτρικόν ρεΰμα έν όσω δέν ευρί
σκονται έν συνοχή. Τουναντίον όμως τό ρεΰμα καθίσταται ίκανόν νά 
ένεργήση έπι τοΰ κώδωνος Οταν ήλεκτρικαί κυμάνσεις προσβάλωσι τά 
ρινήματα. 

Οπως δέ ένεργήση ή συσκευή τοΰ Μαρκόνη, παράγονται ίσχρυράς 
εντάσεως ρεύματα έκ τοΰ πομποΰ (είκών 1), άτινα μεταδίδουσιν εις τόν 
αιθέρα κυμάνσεις έξασθενούσας βαθμηδον εις άπόστασιν τινα ευρίσκεται ό 
δέκτης, τόν όποιον συναντώσιν αι κυμάνσεις αύται, όσον ασθενείς και άν 
είναι, και προσβάλουσι τόν σωλήνα τοΰ Branly άμέσως τότε τά ρινή
ματα άποκτώσι συνοχήν, καθίστανται αγωγοί τοΰ ήλεκτρισμοϋ, και 
οΰτος συλλέγεται ΰπό τών δύο μεταλλικών επιφανειών Μ και Ν, αϊτινες 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΑΝΕΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 181 
συνάπτονται εκατέρωθεν μετά τών μεταλλικών κυλίνδρων Ε, Ε. τό δέ 
ρεΰμα της τοπικής στήλης ενεργεί έπί τοΰ κώδωνος, όστις άρχεται κρούων 
τόν σωλήνα. Είναι δέ σπουδαιότατον τοΰτο, διότι και έάν αι κυμάνσεις 
παύσωσιν ένεργοΰσαι έπί τοΰ σωλήνος, τό ρεΰμα όμως τής στήλης θά 
έξακολουθή διερχόμενον δι' αΰτοΰ, όπερ είναι άσύμφορον, διότι κυρίως 
έπιδιώκομεν ρεύματα κατά διακοπήν, όπως και εις τόν κοινάν τηλέγραφον. 
Διά τής πλήξεως όμως τοΰ σφυριού έπί τοΰ σωλήνος τά ρινήματα άνα-
λαμβάνουσι τήν προτέραν αυτών κατάστασιν, μέχρις οΰ νέα κύμανσις 
εκπεμπόμενη υπό τοΰ πομποΰ προσβάλη τόν σωλήνα. 

Ούτως είναι έφικτόν διά τοΰ χειριστηρίου Γ νά έκπέμπωμεν ήλεκτρικάς 
κυμάνσεις ότέ μ.έν μείζονος ότέ δέ ελάσσονος διαρκείας, αϊτινες άντιστο.-
χοΰσι πρός τά σημεία και τάς γραμμάς τοΰ Μορσείου αλφαβήτου. Συν
ήθως όμως παρεντίθεται εις τό κύκλωμα τοΰ σωλήνος τοπική στήλη και 
μικρός ήλεκτρομαγνήτης, όστις κλειεί τό κύκλωμα δευτέρας στήλης 
δι' ης λειτουργεί οΰ μόνον τό πλήκτρον άλλά και πλήρης τηλεγραφική 
συσκευή τοΰ Μόρσου. 

Διά τής συσκευής του ταύτης ό Μαρκόνης ήδυνήθη νά τηλεγραφήσιη 
εις άπόστασιν 60 χιλιομέτρων, μεταξΰ πλοίων ή ακτών. Πρός τοΰτο 
ΰπάρχουσι σίδηροι κοντοί ύψους 54 μ. συγκοινωνοΰντες μετά τής ετέρας 
τών επιφανειών Μ, Ν και τών σφαιρών Α, Β. Άπό τής κορυφής τοΰ 
κοντοΰ τούτου εκπορεύονται ήλεκτρικαί κυμάνσεις καθ' όλας μέν τάς 
διευθύνσεις, άλλ' ιδίως καθ' όριζοντίαν τής κορυφής τοΰ κοντοΰ φοράν. 
Αι κυμάνσεις αΰται προσβάλλουσι τόν δέκτην και ούτως επιτελείται ή 
συγκοινωνία. 

Και έν Αγγλία έγένοντο πειράματα έξ αποστάσεως πολλών μέτρων, 
έπί δε τών Άλπεων άπό δύο αυτών κορυφών οι δύο αδελφοί Lecarne 
έξετέλεσαν πειράματα διά της συσκευής τοΰ Μαρκόνη, άτινα έσκόπουν 
νά έρευνήσωσιν άν ή άτμόσφαιρα έχη έπίδρασίν τινα έπί τών κυμάνσεων, 
αϊτινες εκπέμπονται. Απέδειξαν δέ α') οτι ή απουσία ύδατος έν ύγρα 
καταστάσει άπό τοΰ εδάφους ουδόλως έμποδίζει τήν συγκοινωνίαν 
β) ότι νέφη παρεμβαλλόμενα μεταξΰ τών δύο σταθμών ουδέν αποτέ
λεσμα έχουσι και γ') Οτι ό ήλεκτρισμός τής άτμοσφαίρας ουδόλως 
έπιδρα έπί τόν ήλεκτρισμόν τών κυμάνσεων. 

Τοιούτον είναι τό σύστημα τοΰ Μαρκόνη εις τόν άνευ σύρματος τηλέ
γραφον άλλά πρό τίνων μηνών έν τή Γαλλική ακαδημία τών επιστη
μών ό Berthelot άνεκοίνωσε δήλωσιν τοΰ Dussaud περί τηλεφώνου 
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άνευ σύρματος. Ό Dussaud έχρησιμοποιησεν ώς μέσα συγκοινωνίας τάς 
πέρα τοΰ ιώδους ακτίνας (ultra-violets) τάς αόρατους εις τόν όφθαλ-
μόν έν τη συσκευή αύτοΰ ό πομπός σύγκειται έκ δύο άλεξιπύρων διασχι-
ζομένων ύπό οπών τό πρώτον είναι άκίνητον, τό δεύτερον όμως κινείται 
και συνδέεται πρός μεμβράναν δονουμενην, έμπροσθεν της όποιας ομι
λεί τις. Λυχνία βολταϊκή, ύπερθεν της όποιας υπάρχει φακός έκ πυριτίου, 
ρίπτει δέσμην ακτινών πέρα τοΰ ιώδους κατά τήν διεύθυνσιν τών δύο 
σχισμών. Αναλόγως τών προφερομένων λέξεων αι δύο όπαί μετακι-
νοΰνται κατά τό μάλλον η ήττον και άναγκάζουσι την άόρατον φωτει-
νην δεσμίδα νά διέλθη έστενωμένη πολύ η ολίγον και ώς τοιαύτη νά 
προσβάλη τόν δέκτην, όπου φωτίζει έτερον άλεξιπυρον φθορίζον τοΰτο 
πάλιν διά τής ενεργείας αύτοΰ έπί λυχνιών έκ σεληνίου κάμνει νά ομι
λήσω έν τηλέφωνον. Διά τής συσκευής αϋτοΰ ήδυνήθη νά τηλεφωνήσω, 
εις άπόστασιν 10 μέτρων, πιθανώτατα δέ και αι μεγάλαι αποστάσεις νά 
ύπερνικηθώσι. 

Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Ο Δ Ο Μ Η Ν Ι Κ Ο Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 

ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Μεταξύ τών Ελλήνων ζωγράφων οΐτινες άνεδείχθησαν έν τή Δύσει 
κατά τήν Ις" εκατονταετηρίδα επισημότατος αναντιρρήτως ύπήρξεν ό 
Θεοτοκόπουλος. Περί τοΰ βίου τοΰ μεγάλου τούτου καλλιτέχνου, όσον 
άφορα μάλιστα τό πρώτον αύτοΰ στάδιον, ελάχιστα ήσαν γνωστά μέχρι 
τοΰδε, έν πολλοίς δέ συγκεχυμένα και ενίοτε άντιφάσκοντα. Εύρηνται 
δ' αι περί αύτοΰ ειδήσεις εις ποικίλα ββλία και βιογραφικά λεξικά γρα-
φέντα τά πλείστα ύπό Ιταλών ή Ισπανών, ών άξιοπιστότατος είναι 
ό Bermudez 1. 

Τά κατά τόν βίον και τά έργα τοΰ Θεοτοκοπούλου πρώτος έπειράθη 
νά καταστήση γνωστά τοις όμ.οεθνέσιν αύτοΰ ό περικλεής Μουστοξύδης;, 
όστις έν τώ Έλληνομνήμονι 2 έδημοσίευσεν ιδίαν περί αύτοΰ διατριβήν 
έπιγραφομενην " Κυριάκος ή Δομήνικος Θεοσκόπολις)), έξ αύτοΰ δέ 
παραλαβών άνεδημοσίευσε τήν βιογραφίαν ταύτην ό κ. Κωνστ. Σάθας 
έν τη Νεοελληνική Φιλολογια 3. Άλλ' ατυχώς ό πολυμαθής Κερκυραίος 
μή έχων ύπ' όψιν πηγάς άξιοχρέους έσφάλη έν τη έρεύνη τών κατά τόν 
βίον τοΰ Θεοτοκοπούλου, ταυτίσας αυτόν πρός έτερον σύγχρονον καλλι-
τέχνην ζήσαντα έν Βενετία, όστις είναι γνωστός μόνον ώς ξυλογράφος. 
Ούτος ό'μ.ως ουδαμώς είναι αληθές ότι έφερεν έπώνυμον Theoscopoli. 
Τό πραγματικόν αύτοΰ όνομα ώς αυτός ούτος υπογράφει έν τοις 
έργοις αύτοΰ είναι Domenico dalle greche (υπαινισσόμενος ίσως 
contrade) dipentore venetiano. Καί είναι μεν αληθές ότι τό έπώ-
νυμον Teoscopoli αποδίδεται τώ έν Βενετία "Ελληνι ξυλογράφω ύπό 
τοΰ Ιταλοΰ Ticozzi 4, άλλ'ούτος ένώ έσφάλη όσον άφορα τό έπώνυμον 
τοΰ dalle greche αντιδιαστέλλει όμως αυτόν πρός τόν έτερον Έλληνα 

1 Diccionario historico de los mas illustres professores de las 
bellas artes en Espana, Madrid 1800. 

2 Σελ. 270—276. 
3 Σελ. 224—226. 
4 Dizionario degli Architetti Scoltori Pittori. Milano 1831. 
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καλλιτέχνην όν ονομάζει DomeniCO Theotocopoli. Ή σύγχυσις των 
δύο προσώπων οφείλεται τώ Μουστοξύδη. 

Πρώτος δε παρ ήμϊν επεχείρησε νά διόρθωση τά ήμαρτημένως γρα-
φέντα περί τοϋ Θεοτοκοπούλου ό κ. Δ. Βικέλας, όστις έδημοσίευσεν εν τή 
Εικονογραφημένη 'Εστία τοΰ 1894 άξιόλογον μελέτην περί αύτοΰ 1.Έν 
ταύτη διεξερχόμενος ό διαπρεπής λόγιος και άνασκευάζων τό πρότερον 
περί τοΰ ονόματος και τοΰ βίου τοΰ Έλληνος καλλιτεχνου πλημμελώς 
έπικρατήσαντα, έχων δέ ύπ' όψιν πηγάς άξιοχρέους, ων προεξάρχει ό προ-
μνημονευθείς Ισπανός Bermudez, παρέχει εικόνα αληθώς εναργή τοΰ 
καλλιτεχνου, όστις θεωρείται ' σήμερον ώς εις τών κορυφαίων αντιπρο
σώπων τής Ισπανικής γραφικής. Τό σπουδαιότερον πόρισμα τής μελέ
της τοΰ κ. Βικέλα είναι ότι αυτός πρώτος άνευρε τήν ίδιαιτέραν πατρίδα 
τοΰ Θεοτοκοπούλου, περί ής ό μέν Μουστοξύδης έγραψεν ότι αγνοείται, 
μόνος δ'ό συντάξας τόν]κατάλογον τής Εθνικής Πινακοθήκης τοΰ 
Λονδίνου αναφέρει αορίστως ότι αύτη ήτο μία τών Βενετικών επικρα
τειών (States)2. Κυρίως δ' οφείλεται ή γνώσις τής πατρίδος τοΰ Θεο
τοκοπούλου εις αυτόν τοϋτον τόν καλλιτέχνην, όστις εις πολλάς εικόνας 
έθηκε παρά τήν έν ελληνική γλώσση ύπογραφήν και τήν ιδίαν καταγω-
γήν. Και ο μέν κ. Βικέλας είχεν ύπ' όψιν μόνον τόν έν τώ άνακτόρω 
Έσκωριάλ τής Ισπανίας μέγαν πίνακα έν ώ εικονίζεται ό άγιος Μαυρί
κιος, άλλ' ήδη είναι γνωστή όμοιόμορφος υπογραφή τοΰ Θεοτοκοπούλου 
και έπί έτερων αύτοϋ πινάκων, περί ών κατωτέρω γενήσεται λόγος. 

Ή μελέτη τοΰ κ. Βικέλα, ώς και πασαι αι προηγηθείσα! περί τοΰ 
βίου τοΰ Θεοτοκοπούλου, άφορα εις τό έν Ισπανία καλλιτεχνικόν αύτοΰ 
στάδιον, περί ού διεσώθησαν πηγαί επαρκείς οπωσδήποτε, ένώ περί τοΰ 

1 Δομηνικος Θεοτοκόπουλος έν σελ. 145- 149, μετά φωτογραφικής εικόνος τής 
κοινώς νομιζομένης προσωπογραφίας τοϋ Θεοτοκοπούλου (σ. 152). Ό αυτός έδη-
μοσίευσεν έτέραν συμπληρωτικήν μελέτην ύπό τήν έπιγραφήν: Και πάλιν περι 
Θεοτοκοπούλου (αυτόθι σ. 225- 227). Ό δε μακαρίτης Γ. Μαυρογιάννης έδημο-
σίευσε τω αύτώ ετει έν Ημερολογίω Σκόκου, σελ. 50 κ. έ. διατριβήν άξιόλογον 
περί τών τριών διασημότερων Ελλήνων ζωγράφων τής Ις' έκατονταετηρίδος, 
φέρουσαν τίτλον' Τριάς Ελλήνων ζωγράφων, 'Αντώνιος Βασιλάκης — Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος— Βελισσάριος Κορένσιος. Τά εις τόν Θεοτοκόπουλον αφορώντα 
είναι μεν είλημμενκ έχ τών αυτών πηγών, έκτίθενται Ομως κατά τρόπον διά-
φορον, υπολειπόμενα πολϋ τών ύπό τοϋ κ.. Βικέλα γραφέντων. 

2 A popular handbook to the National Gallery. London 1888, σελ. 
381 παρά Βικέλα έ.α. 
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έν Ιταλία βίου αύτοΰ σχεδόν ουδέν έγνωριζομεν μέχρι τοΰδε. Τά μόνα 
γνωστά περί τούτου είναι ότι έζησε κατά την νεότητα, αύτοΰ έν Βενετία 
και ότι υπήρξε μαθητής τοΰ Τιτιανοΰ. Τό τελευταϊον όμως τοΰτο 
ήμφισβητήθη ύπό τών νεωτέρων, εντεύθεν δέ μετ' επιφυλάξεως δέχεται 
τήν μαρτυρίαν ταύτην ό κ. Βικέλας, διότι ((εις ούδεμίαν τών συγχρόνων 
περί Τιτιανοΰ πηγών αναφέρεται ό Θεοτοκόπουλος μεταξύ τών γνωστών 
μαθητών του)). Άπαριθμών δ' ό κ. Βικέλας τά έν Ισπανία έργα αύτοΰ 
παραθέτει τάς γνώμας διασήμων τεχνοκριτών περί τών πλεονεκτημάτων 
καί τών ελλείψεων τοΰ "Ελληνος ζωγράφου, Οστις αληθώς παρουσιάζει 
περίεργον φαινόμενον αντιθέσεων έν τώ καλλιτεχνικώ αύτοΰ σταδίω. 

Τά έν Ισπανία έργα τοΰ Θεοτοκοπούλου διηρέθησαν εις δύο καθαρώς 
απ' αλλήλων διακεκριμένας περιόδους' κατά την πρώτην φαίνεται ακο
λουθών τοις μεγάλοις διδασκάλοις τής βενετικής σχολής, κατά δέ τήν δευ-
τέραν ηθέλησε νά καινοτομήση ίδιον περί τόν χρωματισμόν μορφώσας 
σύστημα. Κατά τήν περίοδον ταύτην άνέδειξεν ό Θεοτοκόπουλος καί 
άρετάς άλλά καί ελλείψεις μεγάλας. Ηθέλησε νά έφαρμωση έν τή 
τέχνη πάσας τάς ίδιοτροπίας τοΰ χαρακτήρός του. Έντεΰθεν κι κρίσεις 
τών νεωτέρων τεχνοκριτών ειναι ευμενείς καί δυσμενείς άμα. Πάντες 
θαυμάζουσι τήν μεγάλην έπιδεξιότητα αύτοΰ περί τό σχεδιάζειν, άλλά 
και καταδικάζουσι τόν χρωματισμόν τών πινάκων αύτοΰ. Αληθώς δέ 
ό χρωματισμός τών έργων τοΰ Θεοτοκοπούλου είναι τοσοΰτον άτονος καί 
ψυχρός ώστε απορεί τις πώς ό μεγας ούτος καλλιτέχνης ό ανατραφείς 
εις τούς κανόνας τής βενετικής σχολής παρεγνώρισε τό κάλλιστον τής 
σχολής τκύτης πλεονέκτημα, τόν λαμπρόν χρωματισμόν. 

Έκ τών πολυκρίθμ.ων εικόνων τοΰ Θεοτοκοπούλου τών άποκειμενων 
έν Ισπανία καί τίνων αλλων έσκορπισμένων νΰν εις ποικιλας δημοσίας 
ή ΐδιωτικάς συλλογάς τής Άγγλίας καί τής Γαλλίας, δύναται τις νά 
μελετήσω) άνέτως τά κατά τόν καλλιτέχνην, άλλ' όσον άφορα εις τόν 
κνθρωπον ολίγιστα περί αύτοΰ ήσαν γνωστά. Ασφαλώς έγνωριζομεν 
μόνον ότι ό Θεοτοκόπουλος ειχεν υιόν Γεώργιον Μανουήλ, όστις έδιδάχθη 
τήν ιδίαν τέχνην ύπό τοΰ πατρός* αλλα δέ τινα περί αύτοΰ θρυλούμενα 
οίον ότι είχε θυγατέρα ής προσωπογραφία είναι ό έν τώ Λούβρω γνωστός 
πιναξ, αποδεικνύονται έκ τών υστέρων ανυπόστατα. 

Ευτυχώς δέ πρό τίνος ανέλαβε νά εξερεύνηση τά κατά τόν Έλληνα 
καλλιτέχνην άνήρ ειπερ τις καί άλλος αρμόδιος εις τοΰτο, καθ' ο έξ 
επαγγέλματος τεχνοκρίτης, ό έν Βόννη καθηγητής τής ιστορίας τής 

13 
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νεωτερας καλλιτεχνίας κ. Κάρολος Justi, Οστις ήρξατο δημοσιεύων έν 
τη Zeitschrift fur bildende Kunst(Νέας σειράς τ. Η'φυλ. 8, 11 
και τ. θ' φυλ. 9) εκτενή μελέτην περί τοΰ Θεοτοκοπούλου ώς ζωγράφου*. 
Άφορμην πρός τοΰτο παρέσχεν αύτώ είκών τις τοΰ "Ελληνος καλλιτεχνου 
ην είδε τώ 1874 έν Βενετία άποκειμένην εν τή πινακοθήκη Manfrin και 
ήτις άπεδίδετο εις τόν Barocci. Ητο δ' αλλως όκ. Justi ενδεδειγμένος 
όπως μελετηση τόν καλλιτεχνικόν βίον τοΰ Θεοτοκοπούλου άτε ασχολη
θείς ιδία εις την μελέτην τής Ισπανικής τέχνης, περί ης έδημοσίευσε 
πολυτίμους μονογραφίας 2, ένδιατρίψας δέ κυρίως εις τά έργα τοΰ μεγά
λου Ίσπανοΰ ζωγράφου Velazquez, όστις υπήρξε μαθητής ενός τών 
πολλών μαθητών τοΰ Θεοτοκοπούλου, τοΰ Tristan. Εκ τής λαμπράς 
ταύτης μελέτης τοΰ Justi έπί τοΰ παρόντος έρανιζόμεθα μόνον τά άφο-
ρώντα εις τό εντελώς μέχρι τοΰδε άγνωστον έν Ιταλία καλλιτεχνικόν 
στάδίον τοΰ Θεοτοκοπούλου. 

Πολύτιμον μνημεϊον διαφωτιζον τά κατ' αυτό ύπήρξεν επιστολή τις 
τοΰ μικυλογράφου (miniaturiste) Julio Clovio (1498- 1578), ήν 
έδημ,οσίευσεν έν έτει 1866 ό Amadio Roncini και ήν παραδόξως 
ουδείς πρό τοΰ κ. Justi ειχεν ύποπτεύσει άναφερομ-ένην εις τόν Θεοτο-
κόπουλον. Ή επιστολή αύτη έγράφη ύπό τοΰ Clovio τη 16 Νοεμ-
βρίου 1570 έκ τοΰ ανακτόρου Farnese έν 'Ρώμη πρός τόν προστάτην 
αύτοΰ καρδινάλιον Άλέξανδρον Farnese, διαμένοντα έν Βιτέρβω, έχει 
δέ ώς έξης έν ελληνική μεταφράσει : 

κ'Έφθασεν εις 'Ρώμην εις νεανίας Κρής μαθητής τοΰ Τιτιανοΰ, όστις 
κατά τήν έμήν γνώμην είναι διαπρεπής έν τη ζωγραφική και μεταξύ 
άλλων έξεπόνησε προσωπογραφίαν έαυτοΰ ήτις εκπλήττει πάντας τούς 
έν Ρώμη ζωγράφους. Θά έπεθύμουν νά θέσω αυτόν ύπό τήν προστασίαν 
ύμών άνευ άλλων εξόδων προς συντήρησίν του πλήν κατοικίας έν τώ 
άνακτόρω Famese έπί τινα χρόνον, τουτέστιν έως ότου έγκατασταθή 
κάλλιον. "Οθεν παρακαλώ και ικετεύω υμάς νά γράψητε εύαρεστούμενος 
πρός τόν κόμητα Λουδοβικον, τόν έπιστάτην τοΰ οίκου σας. Θά πρά-
ξητε έργον άξιον ύμών και έγώ θά σας είμαι ύπόχρεως)). 

1 Domenico Theotocopuli von Kreta. 
2 Diego Velazquez und sein Jahrhundert, Bonn 1888. — Murillo, 

Leipzig 1892. 
3 Atti e memorie di storia patria per le prov. Moden. e Parmensi, 

III, 270. 
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Ή επιστολή αύτη αποδεικνύει άληθινήν τήν μαρτυρίαν τοΰ Ισπανοΰ 

βιογράφου τοΰ Θεοτοκοπούλου Palomino, ότι ούτος υπήρξε μαθητής τοΰ 
Τιτιανοΰ. Καίτοι τήν γνώμην ταύτην ήμφισβήτησαν πολλοί τών νεωτέρων 
τεχνοκριτών τεκμαιρόμενοι τοΰτο έκ τών έν Ισπανία πρώτων έργων τοΰ 
καλλιτεχνου, άτινα πλησιάζουσι μάλλον πρός τόν ρυθμόν τοΰ Τιντορέτ-
του, έν τούτοις και τά νΰν διά τοΰ κ. Justi γνωριζόμενα έργα τοΰ έν Ιτα
λία καλλιτεχνικού αύτοΰ σταδίου έχουσι σχέσιν μάλλον πρός τόν ρυθμόν 
τοΰ Bassano, τοΰ Παύλου Βερονέζη, Ίσως δέ και τοΰ Barocci. Έκ 
τοΰ ότι υπήρξε μαθητής τοΰ Τιτιανοΰ δέν έπεται Οτι ώφειλε και ν' ακό
λουθη κατά γράμμα τη τεχνοτροπία τοΰ διδασκάλου. Έκ τής επιστολής 
τοΰ Clovio, καλούντος αυτόν νεανίαν, κρίνομεν ότι ή μαθήτευσις αύτοΰ 
παρά τώ Τιτιανώ δέον νά χρονολογηθη άπό τοΰ 1560 και έντεΰθεν. Ή 
εποχή αύτη ύπήρξεν ή έσχατη περίοδος τής τέχνης τοΰ Τιτιανοΰ, ουσιω
δώς διάφορος ούσα τών άλλων τής ανδρικής αύτοΰ ηλικίας. Κατά ταύτην 
ό μέγας Βενετός καλλιτέχνης έν τοις έργοις αύτοΰ συγχέει γραμμάς και 
επιφανείας εις χαοτικώς κηλιδοειδεϊς και αορίστους γραμμάς. Ή τεχνο
τροπία αύτη υπήρξε μοιραία διά τόν Θεοτοκόπουλον. Πιθανώς ούτος νά 
έβοήθει τόν γέροντα διδάσκαλον εις τά έργα του, θέλων νά προσοικειωθή 
τάς λεπτομέρειας τής τέχνης αύτοΰ, ίσως δ' αυτόν υπαινίσσεται έν τινι 
επιστολή ό Τιτιανός πρός Φίλιππον τόν Β' γράφων: «Εις την εικόνα 
ταύτην εϊργάσθην έγώ ο ταπεινός δούλος ύμών μετά τοΰ υίοΰ μου' 
πρός τούτοις με εβοηθησε και έτερος ικανώτατος μαθητής μου". 

Πάντως όμως ό Θεοτοκόπουλος ώφελήθη και έκ τών μεγάλων πλεονε
κτημάτων, άτινα ακριβώς κατά τούς χρόνους εκείνους ανέδειξαν έν τοις 
έργοις αυτών ό Veronese καί ό Tintoretto. 

Εις τήν προστασίαν ήν παρέσχεν έν Ρώμη ό Clovio εις τόν νεαρόν 
"Ελληνα φαίνεται ότι συνετέλεσαν πρωτίστως αι συστάσεις τοΰ Τιτια
νοΰ, ούχ ήττον δέ και ή ελληνική καταγωγή τοΰ Θεοτοκοπούλου. Εις 
τάς μικυλογραφίας αύτοΰ ό Clovio υπογράφει σεμνυνόμενος Μακεδών 
(Julius Macedo fecit), καίτοι αληθώς κατήγετο έκ Γριζάνης τής 
Κροατίας. Ό δέ Θεοτοκόπουλος σχεδόν πάντοτε έν τοις έργοις αύτοΰ 
υπογράφει Κοη?. Ή ελληνική γλώσσα ήν αμφότεροι έλάλουν απετέλεσε 
στενόν σύνδεσμον μεταξύ τών δύο καλλιτεχνών. 

Ό κ. Justi δέν κατώρθωσε νά εξακριβώσω,, άν ό Θεοτοκόπουλος 
μετώκησεν έκ Κρήτης εις Βενετίαν ή άν έγεννήθη έν τή τελευταία ταύτη. 
Ό Ιωάννης Βελοΰδος ό ακάματος ερευνητής τής ιστορίας τής έν Βενε-
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τια ελληνικής αποικίας δεν ευρε το όνομα αυτού εν τοις επισημοις εγγρα-
φοις τοϋ ναού και τοΰ αρχείου τής αποικίας. Ούχ ήττον όμως ό κ. 
Justi κρίνων έκ της ευχέρειας μεθ ής ύπέγραφεν ελληνιστί τους πίνακας 
αύτοΰ ό Θεοτοκόπουλος και έκ τίνων άναμνήσεων βυζαντιακής τεχνο
τροπίας, αΐτινες ύπεμφαίνονται έν τοις έργοις τοϋ καλλιτεχνου, άδιστά-
κτως αποφαίνεται ότι ούτος τήν νεότητα αύτοΰ διήλθε μεταξύ Ελλήνων. 

Είναι δ" αληθώς άξιον προσοχής ότι έκ τών κατά τήν Iς" εκατον
ταετηρίδα γνωστών έν τή Δύσει Ελλήνων καλλιτεχνών οι πλείστοι ήσαν 
Κρήτες. Ούτω πλήν τοΰ Θεοτοκοπούλου εύρίσκομεν έν τή ελληνική αποι
κία τής Βενετίας έτερον Κρήτα ζωγράφον, τόν Μιχαήλ Δαμασκηνόν, 
έν δέ τώ Έσκωριάλ τής Ισπανίας έργαζόμενον τή εντολή Φιλίππου τοΰ 
B' τόν μικυλογράφον Νικόλαον Della Torre τής αυτής καταγωγής 1. 
Εξηγείται δ ή τοιαύτη πλησμονή τών Κρητών καλλιτεχνών έν σχέσει 
πρός τούς έξ άλλων ελληνικών χωρών καταγόμενους, αν έχω, τις ύπ'όψιν 
ότι έν Κρήτη ή βενετική διοίκησις καίπερ κατά τά άλλα δεσποτική καί 
καχύποπτος ούσα όμως όσον άφορα εις τάς τεχνας καί τάς έπιστήμας 
υπήρξε λίαν ευεργετική και ωφέλιμος. Έπί τής βενετικής κυριαρχίας ή 
Κρήτη εύρίσκετο έν πολλώ κρείττονι μοίρα τών άλλων ελληνικών χωρών 
μετέχουσα τών αγαθών τοΰ πολιτισμού τής κυριάρχου πόλεως, έν η 
έθαλλον αι τέχναι άείποτε μάλιστα δ' άπό τοΰ τέλους τής IE' έκα-
τονταετηριδος. Οι δ' έν τή νήσω διαμένοντες Βενετοί άρχοντες έδέχοντο 
έν τοις οικοις αυτών ευφυείς νέους, ους ενίοτε και μετήγον βραδύτερον 
εις Βενετίαν. Δέν είναι δέ άπίθανον ότι εις τοιαύτην τινά προστα
σίαν ώφειλεν ό Θεοτοκόπουλος τήν πρώτην αύτοΰ πρός τήν καλλιτε-
χνίαν ώθησιν. 

Καίτοι δέν είναι γνωστόν όποιον αποτέλεσμα έπήνεγκεν ή προς τόν 
καρδινάλιον Farnese σύστασις τοϋ Θεοτοκοπούλου ύπό τοΰ Clovio. έν 
τούτοις εχομεν τι σπουδαιοτερον τούτου, ητοι σειράν έργων ατινα φερουσι 
τήν ύπογραφήν αύτοΰ καί άτινα εγράφησαν έν 'Ρώμη. Τούτων τρία έμει
ναν εις τήν κατοχήν τών Farnese, ων δύο άπόκεινται νΰν εις τάς πινακο-
θήκας Νεαπόλεως και Πάρμης. Άλλα διασκορπισθέντα πολλαχοϋ, κατά 
πάσαν πιθανότητα είναι επίσης προϊόντα τής περιόδου ταύτης τοΰ'Έλλη-
νος ζωγράφου. Εύρίσκομεν λοιπόν αυτόν άπό τοΰ 1570 ύπό τήν τόσω φιλό-

1 "Αγνωστόν αν το Della Torre είναι μετάφρασις ή παραφθορά τοϋ Ελλη-
νικοϋ Ονόματος τοϋ καλλιτέχνου. 
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ξένον εις τούς καλλιτέχνας στέγην τών Farnese. Ως έκ τής επιστολής 
τοΰ Clovio δηλοΰται, έν τών πρώτων έργων τοΰ Θεοτοκοπούλου έν 'Ρώμη 
ύπήρξεν ή ίδίκ προσωπογραφία, δι' ής παρουσιάσθη εις τήν συντεχνίαν 
τών ζωγράφων. Εξέφρασε δ ειτα ό Θεοτοκόπουλος τήν εύγνωμοσύνην 
αύτοΰ πρός τόν ευγενή προστάτην και φίλον διαιωνίζων τήν φυσιογνω-
μιαν τοΰ Clovio δι' εικόνος κοσμουμενης ύπό πάντων τών θέλγητρων 
τής βενετικής τέχνης. Τό έργον τοΰτο, εύρισκόμενον άλλοτε έν Πάρμη, 
νΰν δ' έν τώ μουσείω τής Νεαπόλεως, ένομιζετο έργον αύτοΰ τοΰ Clovio' 
φέρει όμως τήν ύπογραφήν τοΰ Θεοτοκοπούλου καί δή ελληνιστί, άπορον 
δ' είναι πώς τοΰτο διέφυγε τήν προσοχήν πάντων τών πρό τοΰ Justi 
ίδόντων τόν πίνακα. Δεύτερον γνωστόν έργον τής περιόδου ταύτης είναι 
ή Ιασις του τυφλού, ήτις υπάρχει εις δύο διάφορα άντίγραφα. Και τό 
μέν πρώτον τούτων μετριωτέρας τέχνης απόκειται έν τή πινακοθήκη 
τής Πάρμης, άπεδίδετο δέ τέως τώ Βερονέζη. Τό άντίγραφον τοΰτο 
φέρει τήν ύπογραφήν τοΰ Θεοτοκοπούλου. Τό έτερον απόκειται έν τή 
πίναχοθήκΥ) τής Δρέσδης, καίπερ δ'άνυπόγραφον όν άνεγνωρίσθη ύπό 
τοΰ κ. Justi ώς ανήκον τώ Θεοτοκοπούλω έκ τής τεχνοτροπίας, πριν 
'ιδη ούτος τόν έν Πάρμη πίνακα. Προσεκτήθη δέ τό άντίγραφον τής 
Δρέσδης έκ τής έν Βενετία πινακοθήκης Rossi τώ 1741 και άπε
δίδετο τώ Bassano1. Είναι δέ πολλώ κατά τήν τέχνην κρειττον 
τοΰ έν Πάρμη. 

Τρίτον τέλος έργον τής περιόδου ταύτης είναι πίναξ είκονίζων τήν 
ύπό τοΰ Ίησοΰ άπελασιν έκ τοΰ ναοΰ τών πωλούντων καί αγοραζόντων. 
Τούτου ύπάρχουσιν επίσης δύο άντίγραφα, άμφότερα άποκείμενα έν 
Αγγλία. Τό πρώτον, άποκείμενον νΰν έν τή πινακοθήκη τοΰ Earl of 
Yarborough έν Λονδίνω, μετεκομίσθη εις Άγγλίκν κκτά τήν ΙΖ' 
έκατονταετηρίδα, εύρίσκετο δέ άλλοτε εις τήν πινακοθήκην Bucking-
ham, έν η έφερε τό λησμονηθέν ύστερον όνομα τοΰ Greco. Ύπό 
τίνων έξελήφθη ώς είκών τοΰ Ηκύλου Βερονέζη, αληθώς δ' έκ πρώτης 
όψεως ό πίναξ παρουσιάζει πολλά γνωρίσματα τοΰ ρυθμ,οΰ τοΰ μεγάλου 
τούτου ζωγράφου* τά έν τώ βάθει οίκοδομήματα καί ή λαμπρά πλατεϊα 
άπεικονίζοντκι ακριβώς κατά τό σύστημα τοΰ Βερονέζη, άλλ όμως ή 
είκών υπολείπεται πολύ κατά τόν χρωματισμόν, όστις ουδέ πορρωθεν 
ύπομιμνήσκει τάς λαμπράς αποχρώσεις και τούς λεπτότατους συνδυ-

1 Εις Βενετίαν μετεφέρθη εκ Πάρμης όπου άρχήθεν εΰρίσκετο. 
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ασμούς των φωτοσκιάσεων των πινάκων τοΰ Βερονέζη. Φέρει δέ ο πίναξ 
την έξης υπογραφην τοΰ Θεοτοκοπούλου 

Ή είκών αύτη τοΰ Θεοτοκοπούλου είναι ύπό ίστορικήν έποψιν πολύ
τιμος, διότι έν αύτη άπεικόνισεν ο ζωγράφος και εαυτόν. Έν τή, πρός 
δεξιάν δηλαδή τώ όρώντι κάτω γωνία απεικονίζονται αι προτομαί τεσ
σάρων προσώπων. Τούτων τά δύο αναγνωρίζονται Ευχερώς Οποίους 

τινάς παριστώσιν. Η πρώτη πρός άριστεράν μορφή εικονίζει τον Τιτιανόν, 
ή δέ δευτέρα τον Μιχαήλ "Αγγελον.Η τρίτη μορφή, ήδη γνωστή ούσα 
έκ τής εικόνος τοΰ Clovio, ήν δημοσιεύει ό κ. Justi, αναγνωρίζεται 
ώς ανήκουσα εις τούτον. Μετά τούς τρεις τούτους πρεσβύτας τελευταία 
υπάρχει μορφή νεανίου. 'Έχει ούτος βραχύ ευθύ μετωπον, κόμην καστα-

1 Φαίνεται ότι τό έσφαλμένον όνομα Θεοσκόπολις, όπερ οι Ευρωπαίοι έδιδον 
τώ ζωγράφω, πηγην έχει τό μονογράφημα τών γραμμάτων ΤΟ έν τή ΰπογραφή, 
Οπερ έξελάμβανον ως Σ. 
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νήν, διηρημένην εν τώ μέσω και άπλουμενην εις πλούσιας κυμάνσεις* 
ρίνα δέ μακράν, κυρτήν και καταπίπτουσαν. Ό τοΰ πώγωνος άπτόμενος 
δάκτυλος εκφράζει τό ipse fecit (αυτός έποίει). Ούτος είναι ό αληθής 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Βασιζόμενος ο κ. Justi έπί τής αναμφισβή
τητου ταύτης μαρτυρίας αύτοΰ τοΰ ζωγράφου, επάγεται ότι ή εις πάσας 
τάς διατριβάς περί τοΰ Greco (ώς και εις τήν τοΰ κ. Βικέλα) άντι-
γραφομένη προσωπογραφία αύτοΰ, ή άποκειμένη έν τώ άνακτόρω 
Santelmo τής Σεβίλλης, δέν δύναται νά παριστά τόν Θεοτοκόπουλον. 
Ό κ. Justi παρατηρεί μετά πολλής Οξυδέρκειας ότι ή κατάταξις τών 
προσωπογραφιών τούτων είναι τοιαύτη ώστε πιθανώς παρενετέθησαν 
ό Μιχαήλ Αγγελος και ό Clovio ύστερον, διότι ό Τίτιανός και ό Θεο
τοκόπουλος ιστανται έν τή πρώτη) γραμμή άντωποί περίπου ώς παρά 
τώ 'Ραφαήλ ό Navagero και ο Reazzano. Ό Τιτιανός ήτο ό μόνος 
κατ' ούσιαν διδάσκαλος τοΰ Θεοτοκοπούλου, ούτος δέ απεικόνισε τό 
κατ' αρχάς εαυτόν ενώπιον τοΰ διδασκάλου του, προσέθηκε δ' έν 'Ρώμη 
τόν Ctovio έξ ευγνωμοσύνης, τόν δέ Μιχαήλ Άγγελον, ού βεβαίως 
έν 'Ρώμη έγνώρισε τά άπαράμιλλα καλλιτεχνήματα, έκ θαυμασμοΰ. 
Κατά ταΰτα δέ ή ολη είκών ίσως έγράφη Οτε διέμενεν άκόμη ό Έλλην 
ζωγράφος έν Βενετία. Τό δεύτερον άντίγραφον τοΰ πίνακος τούτου εϋρη-
ται έν τή πινακοθήκη Cook τής 'Ριχμόνδης' είναι μικρότερον τό μέγεθος 
και κατ άλλην τεχνοτροπίαν και τό επιμελέστατα πάντων τών έργων 
τοΰ ζωγράφου είργασμένον, ουχί όμως και τό άριστον. Έν αύτώ εύρηται 
ή ενταύθα πανομοιότυπος δημοσιευομένη υπογραφή τοΰ καλλιτεχνου' 

Τοΰ πίνακος τούτου κατά τό άντίγραφον τοΰ Λονδίνου παρέχει ό κ. 
Justi λαμπράν ήλιογραφικήν εικόνα, ήν άναδημοσιεύομεν και ήμείς' έξ 
αυτής δε εν μεγενθυνσει απεσπασαμεν τας ανωτέρω περιγραφείσας προ
σωπογραφίας τοΰ Θεοτοκοπούλου και τών άλλων τριών καλλιτεχνών. 

Ό χρόνος τής έκ 'Ρώμης- αποδημίας τοΰ θεοτοκοπούλου δέν έγνώσθη 
ακριβώς. Κατά τό 1577 εύρίσκομεν αυτόν έργαζόμενον έν Τολέδω, τό 
δ' έτος τοΰτο ένομ.ίσθη ύπό τίνων ώς ό πιθανώτερος χρόνος τής μετα
βάσεως αύτοΰ εις Ισπανίαν. Άλλ' ό κ. Justi έκ πολλών τεκμηρίων 
έξάγει ότι ο καλλιτέχνης ήδη άπό τοΰ ετους 1575 εύρίσκετο έν 
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Τολέδω. Τι παρεκίνησεν αυτόν νά έγκαταλίπη την μεγάλην πόλιν των 
καλλιτεχνών όπως ζήτηση τύχην εις χώραν άπομεμακρυσμένην, δέν 
δυνάμεθα νά είπωμεν μετά βεβαίότητος. Έν τώ άρχείω τής μητροπό-
λεως τοϋ Τολέδου σημειοϋται ξηρώς περί αύτοΰ ότι "ήλθεν ενταύθα ινα 
ζωγραφήση, τον βωμόν τοΰ άγιου Δομίγκου)). Έκ τών εικασιών αϊτινες 
έγένοντο περί τοϋ άναγκάσαντος τόν Θεοτοκόπουλον αίτιου όπως μετα
νάστευση εις Ίσπανίαν. πειστικωτέρα φαίνεται ή τοϋ κ. Justi. Ούτος 
νομίζει ότι ό Έλλην καλλιτέχνης πιθανώτατα ένόμισε τό Τολέδον ώς 
βαθμίδα όπως άνέλθη εις τήν αύλήν Φιλίππου τοΰ Β . Κατά τούς χρό
νους τούτους ό βασιλεύς τής Ισπανίας έπεζήτει δοκίμους Ιταλούς 
ζωγράφους διά τό κτιζόμενον Έσκωριάλ, είναι δέ γνωστόν ότι έπεδίωξε 
τήν πρόσληψίν τοϋ Βερονέζη. 'Ήδη ότε ό Θεοτοκόπουλος εύρίσκετο 
εισέτι έν Βενετία παρά τώ Τιτιανω, ούτος ύπό τάς όψεις, ίσως δέ καί 
τή συνεργασία αύτοΰ, έγραψε ποικίλους πίνακας διά τό Έσκωριάλ. 
Άφ' ού δέ ό τόσω φιλότεχνος βασιλεύς τής Ισπανίας έθαύμασεν υπέρ 
πάντα άλλον τόν διδάσκαλον τοϋ Θεοτοκοπούλου, τις άλλος ήδύνατο, 
εκλιπόντος εκείνου, νά παράσχη αύτώ έργα ύπομιμνήσκοντα έστω και 
πόρρωθεν τόν ρυθμον τοϋ Τιτιανοΰ ή ο έν Τολέδω ήδη εργαζόμενος 
μαθητής αύτοΰ. Αληθώς δέ έτη τινά μετά τήν άποδημίαν τοΰ Θεοτο
κοπούλου εύρίσκομεν αυτόν έργαζόμενον διά τό Έσκωριάλ. Προσθέτει 
δέ ό κ. Justi ότι ίσως άμεσος αιτία τής αποδημίας τοϋ Θεοτοκοπούλου 
υπήρξε διαφορά τις μεταξύ τοΰ κλήρου τοΰ Τολέδου και τής Ιεράς 
Εξετάσεως τής Ισπανίας, μεθ' ής συνέπραττε και ό βασιλεύς. Ό αρχι
επίσκοπος τοΰ Τολέδου Hartotome Carranza κατηγορηθείς τώ ) 559 
αδίκως, ώς φαίνεται, ώς αιρετικός, εύρε προστάτην τόν Πάπαν Πίον 
τόν Ε', ό δέ λοιπός κλήρος τοΰ Τολέδου πιστός μείνας εις τόν ποιμένα 
του περιήλθεν εις στενοτάτας σχέσεις μετά τής Ρώμης, αϊτινες διήρκε
σαν κυρίως άπό τοΰ 1566 μέχρι τοΰ 1576. "Οτε δέ ό πρεσβύτερος τής 
μητροπόλεως τοϋ Τολέδου DiegO de Castilla ανέλαβε τήν φροντίδα 
τής άνακαινίσεως και διακοσμησεως τοΰ ναοΰ, προυτίμησε διά τούς 
λόγους τούτους νά ζητήση καλλιτέχνας έκ 'Ρώμης, ένθα κατά πάσαν 
πιθανότητα ήρωτήθη και ό τοις Ίσπανοϊς γνωστός Clovio, ούτος δέ 
συνέστησε τόν άγαπητόν αύτώ Θεοτοκόπουλον. 

Ή είκών τοΰ Ίησοΰ έπί τοΰ Γολγοθά ήν δημοσιεύομ.εν επίσης παρα-
λαβόντες έκ τής μονογραφίας τοΰ κ. Justi είναι τό δεύτερον γνωστόν 
έν Ισπανία έργον τοϋ Θεοτοκοπούλου, γενόμενον άμεσως μετά τήν 
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ύπ' αύτοΰ άποπεράτωσιν τοΰ βωμοΰ τοΰ άγιου Δομίγκου περί ού ανω
τέρω έγένετο λόγος. Ή είκών τοΰ έπί τοΰ Γολγοθά Ίησοΰ εΰρηται έν 
τή μητροπόλει τοΰ Τολέδου και είναι αναντιρρήτως έν τών έξοχωτέρων 
έργων τοΰ "Ελληνος καλλιτεχνου. Κατά τάς περισωθείσας μαρτυρίας 
ό Θεοτοκόπουλος ήρςατο αύτοΰ έν έτει 1577, πιθανώς περί τό τέλος 
αύτοΰ. έπεράτωσε δέ τόν πίνακα τή 15 Ιουνίου 1579. 

Άναγκαϊον έν τέλει κρίνομεν νά προσθέσωμεν τινα περί τοϋ ονόματος 
τοΰ "Ελληνος καλλιτεχνου, όπερ ώς εί'δομ.εν παρεμορφώθη τοσοΰτον 
ύπό τίνων βιογράφων αύτοΰ. Τό όνομα τοΰτο φέρει αδιαφιλονίκητα 
γνωρίσματα βυζαντιακής προελεύσεως, είναι δέ, καθ' όσον γνωρίζομεν, 
τό πρώτον έμφανιζόμενον ύπό τοιούτον τύπον. Πόθεν παρήχθη, νομι-
ζομεν ότι διδασκόμεθα έκ τίνος μολυβδοβούλλου άποκεμένου έν τώ Έθν. 
Νομισματίκώ μουσείω Αθηνών, ούτινος εικόνα παραθέτωμεν ενταύθα. 

Τό μολυβδόβουλλον τοΰτο είναι 35 περίπου χιλμ.. διαμετρου' αι επί τών 
δύο όψεων αύτοΰ επιγραφαι άναγινώσκονται ούτω' τό μέν έμπροσθεν 
μονογράφημα μετά τών εκατέρωθεν γραμμάτων Χριστέ όπισθεν δέ ή 
εις ένα τρίμετρον ίαμβικόν επιγραφή ούτω' 

Σφραγις Μανουήλ έκ γένους Θεωτόκου 
Τό μολυβδόβουλλον, ώς έκ τής τεχνοτροπίας αύτοΰ δεικνυται, ανήκει 

εις τήν ΙΓ' ή ΙΔ' εκατονταετηρίδα. Αι έμμετροι επιγραφαι έν τοις 
βυζαντιακοίς μολυβδοβούλλοις αναφαινόμεναι τό πρώτον κατά την ΙΑ' 
παρατείνονται μέχρί τέλους τής ΙΔ'. Έκ τής συγκρίσεως δέ τοΰ προ
κείμενου πρός έτερα ών τους κτήτορας γνωρίζομεν εκ τής ιστορίας πει-
θόμεθα ότι τοΰτο ανήκει μάλλον εις τήν ΙΔ'. Είναι δέ τό προκείμενον 
μολυβδόβουλλον τό παλαιότατον, καθ όσον ήμεϊς γνωρίζομεν, μνημεϊον 
τό αναφερόν τό έπώνυμον (Θεοτόκος-, όν και κατά τούτο σπουδαΐον Οτι έν 
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αύτώ διαβλέπομεν τόν γνήσιον βυζαντιακόν τύπον τοϋ ονόματος οικογε-
νείας ήτις άπό τής πτώσεως τής αυτοκρατορίας μέχρι τών ήμερων ήμών 
ΰπήρξε μία τών κορυφαίων τής Κερκύρας, άναδείξασα κατά τήν μακράν 
βενετικήν κυριαρχίαν πολλούς επισήμους άνδρας. Ότι δ έκ Βυζαντίου 
ειλκε τό γένος ό έν Κέρκυρα οίκος τών Θεοτοκών γνωρίζομεν ασφαλώς. 
Κατά περισωθείσας άξιοχρεους μαρτυρίας ό γενεάρχης τοΰ οϊκου τούτου 
έγκατέστη έν Κέρκυρα άμέσως μετά τήν άλωσιν 1. 

Τό έπώνυμον τοΰτο φαίνεται Οτι ανήκει εις τά άναφανέντα πολυ
πληθή μετά την υπό τών Φράγκων άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
οπότε βλέπομεν και έν τώ βασιλείω τής Νικαίας και έν τώ δεσποτάτω 
τής Ηπείρου τους πλείστους άνδρας τους κατέχοντας τά επίσημα στρα
τιωτικά και πολιτικά αξιώματα φέροντας νέα και τέως άγνωστα ονό
ματα, έξάφανιζόμενα δέ βαθμηδόν τά παλαιά εκείνα τής ένδοξου στρα
τιωτικής αριστοκρατίας άτινα τοσοΰτον συχνά άπαντώμεν κατά τάς Ι' 
και ΙA' εκατονταετηρίδας. Τό έπώνυμον Θεοτόκος- έκ πρώτης όψεως 
φαίνεται παράδοξον. Τό όνομα όπερ άπεδόθη εις τήν μητέρα τοΰ Χρί
στου νά κατάληξη εις οικογενειακόν έπώνυμον ; Και όμως δέν έχει τι 
τό ασύνηθες τό όνομα τοϋτο, είναι δέ σύμφωνον πρός τό πνεΰμα τών 
Βυζαντινών. 'Ανάλογον τούτου είναι τό έπικρατέστατον μέχρι τοΰδε 
όνομα Παναγιώτης. 

Τοΰ οίκου τών Θεοτοκών φαίνεται ότι έγένοντο δύο ή πλείονες 
κλάδοι, ές ών εις άπεκατέστη έν Κρήτη, πιθανώτατα μετά τήν ύπό τών 
Βενετών κατάληψιν τής νήσου, έν ή ήκμαζεν ό Βυζαντινισμός και πρό-
τερον, μάλιστα δέ μετά τήν ύπό τοΰ Φωκά άνάκτησιν αυτής. Έν τή 
νήσω εγκατέστησαν κατά τάς Ι, ΙΑ' και IB' εκατονταετηρίδας ούκ 
ολίγοι τών περιφανών στατιωτικών τής αυτοκρατορίας οίκων, ών τούς 
απογόνους εύρίσκομεν άντιτασσομένους κατά τής βενετικής κυριαρχίας 
άπό τοΰ 1212 και έντεΰθεν. Τοιούτοι αναφαίνονται κατά τούς χρόνους 
τούτους οι 'Αγιοστεφανϊται, οι Σκορδιλαι, οι Αρακοντόπουλοι, οι Χορ
τάτοι, οι Καλλέργαι, οι Προικοσύραι, οι Βλαστοί, οι Ψαρομηλιγγοι, οι 
Καψοκαλύβαι και άλλοι. Ού μόνον δ' αί παραδόσεις τής αυτοκρατορίας 
διετηρήθησαν έν τή νήσω έπί μακρόν, άλλά και ο κοινωνικός και θρη
σκευτικός βίος παρέμεινεν αδιάφθορος μέχρι τής Τουρκικής κατακτή-
σεως. Οι Βενετοί, οιτινες άείποτε εφήρμοσαν έν ταϊς κτήσεσιν αυτών τήν 

2 Λ. Βροκινη Βιογραφικά σχεδάρια, σελ. 273. 
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σωτήριον αρχήν τής ανοχής, έσεβάσθησαν τόν κοινωνικόν καί θρησκευτικόν 
όργανισμόν τών μεγαθύμων Κρητών.Έντεΰθεν δέ βλέπομεν ακμάζοντα τόν 
Βυζαντινισμόν έν Κρήτη έν χρόνοις καθ' ους ούτος ηρξατο άπομαραινό-
μενος έν ταίς άλλαις Έλληνικαίς χώραις ύπό τής δηλητηριώδους πνοής 
τοΰ ασιατικού δεσποτισμοΰ. Έν Κρήτη ιδία εύρίσκομεν μέχρι τέλους 
τής βενετικής κατοχής διατηρουμένων τήν βυζαντιακήν μουσικήν και 
ζωγραφίκήν, είναι δέ γνωστόν ότι άπ' αυτής μετεδόθη ύπό τών μετανα-
στευσάντων έν Ζακύνθω Κρητών ίδιον σύστημα εκκλησιαστικής μουσικής, 
κρητικης κοινώς καλούμενης, όπερ διατηρεί μέχρι τοΰδε ίχνη άπαραγνώ-
ριστα τής αληθούς βυζαντιακής μελωδίας. Έν δέ τή ζωγραφική είναι 
ήδη γνωστόν, πόσον άνεδείχθησαν οι Κρήτες, οιτινες έτι κατά τάς ΙZ' και 
ΙΗ' εκατονταετηρίδας ένομίζοντο οι άριστοι τών έν ταίς Ίονίοις νήσοι; 
αγιογράφων. Τούτων γνωστότερος έγένετο ό έκ 'Ρεθύμνου Εμμ.. Τσάνες 
Μπουνιαλής, ούτινος έργα σώζονται έν τώ έν Ζακύνθω ναώ τής Φανε
ρωμένης. "Ετερος δέ ήττον γνωστός, διασημότερος όμως τοΰ Μπουνιαλή, 
ύπήρξεν ό έν Κεφαλληνία εργασθείς Τσαγκαρόλος, ού σώζεται είκών τής 
Θεοτόκου έχουσα πέριξ εικοσιτέσσαρας μικυλογραφίας εικονιζούσας τούς 
οικους, έν τή μονή τών Σισιωτών, ήτις κατά τήν γνώμην ανδρός 
άσχοληθέντος εις τήν μελέτην τής έν ταίς Ιονίοις νήσοις γραφικής είναι 
τό αριστούργημα τής κρατικής σχολής*. Εν τή είκονι ταύτη θαυμασίως 
συνδυάζεται ό βυζαντιακός ρυθμός μετά τοΰ τής ιταλικής τέχνης. 

Ταΰτα δέ πάντα πείθουσιν ημάς, έχοντας ύπ' οψιν την ύπό τοΰ κ. 
Justi γενομένην παρατήρησιν ότι έν τοις έργοις τοΰ Θεοτοκοπούλου 
ανευρίσκει άναμ.νήσεις βυζαντιακής τεχνοτροπίας και τόν έν τή υπο
γραφή αύτοΰ σαφή χαρακτήρα βυζαντιακής γραφής, ότι ό "Ελλην καλ
λιτέχνης πολύ πιθανώτερον έγεννήθη έν Κρήτη και εκεί έλαβε τά πρώτα 
διδάγματα τής τέχνης ή ότι έγεννήθη έν Βενετία ή άλλαχοΰ. 

Κ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Γ. Μαυρογίάννη Η γραφική εν Επτανήσω. 'Αττικόν Ήμερολόγιον 1866 
σελ. 107. 
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Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τής χώρας, τοιούτον τό φρόνημα, ει μη 
τοΰ έθνους, τών αρχηγών όμως, ότε ήμεις άφικομεθα έπί τή προθέσει νά 
ύπηρετήσωμεν τήν σχεδόν απέλπιδα θέσιν τοΰ νεαρού ελευθέρου κράτους. 
Ειχον φέρει μετ' έμοΰ έκ Κέρκυρας και Ζακύνθου πληθύν επιστολών 
συστατικών πρός πολλάς έπισημότητας έν Ελλάδι, άς έσκόπουν νά επι
δώσω αυτοπροσώπως πρός τους έν Ναυπλίω διαμένοντας, ίνα συνδέσω 
γνωριμίαν μετ' αυτών και ίνα συνδιαλεγόμενος μετά τών κυρίων τούτων, 
ών αι σχέσεις μετά τών κομμάτων μοι έδηλώθησαν έκ τών προτέρων, 
εξακριβώσω τά τών Ελληνικών πραγμάτων, διότι δέν ειχον ασφαλές τι 
μέσον πρός έκτιμησιν τών διαφόρων εκδηλώσεων των. 

Έπεσκέφθην όθεν τόν Κεφαλλήνα κόμητα Μεταξάν. τόν γηραιόν 
Φωτομάραν, πολλούς οπλαρχηγούς και τόν δόκτωρα Bailty, Γάλλον 
φιλέλληνα* ούτος μοι έσκιαγράφησε τοσούτον ειδεχθή εικόνα τών παντοίων 
κομμάτων, τών μ.ηχανορραφιών και τών φαυλοτήτων, ώς καί τών δόλων 
και τής φιλοχρηματίας τών κομματαρχών έν Ελλάδι, ώστε έφριξα. Ή 
πρώτη έντΰπωσις ήν ένεποίησάν μοι οί λόγοι ούτοι ήτο άμφιβολία μήπως 
ό ιατρός έβαψε τον χρωστήρα του έν μέλανι χρώματι ή έθεώρει διά 
κακών διοπτήρων τους ανθρώπους τή; χώρας ταύτης, ους ειχον συνη-
θίσει μέχρι τοΰδε νά θαυμάζω πορρωθεν, ήν σκέψιν μ.ου δέν απέκρυψα 
αύτώ. Mot απήντησε δ' ότι και αυτός έσχέπτετο πρότερον ώς έγώ, 
άλλ' ή πείρα μετέτρεψε την προτέραν άγαθήν γνώμην του είς τήν σημε-
ρινην και ηύχετο νά μή απογοητευθώ και έγώ ώς αυτός, ότι δέ διά 
τοΰτο ητο έπάναγκες εύθυς άπό τοΰδε νά μετριάσω έπαισθητώς τάς περί 

1 Συνέχεια ίδε σελ. 50 και 122. 
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χρηστότητος, πατριωτισμού και ανδρείας ιδέας άς έκόμισα μετ' έμοΰ, 
και ότι αυτός ήθελε διά τούτων τών λόγων νά μέ καταστήση προσεκτικόν. 
Όμ,ολογώ ότι τοιαύτη γλώσσα έν τώ στόματι γνωστού καί δραστήριου 
φιλέλληνος μέ έθλιψε και μόλις ήδυνήθην νά άντιστώ κατά αισθήματος 
ύπονοίας κατά τοΰ αγαθού ιατρού, τοσούτω μάλλον, όσω έπέκρινε καί 
τον Φαβιέρον ψέγων δριμέως τάς πράξεις καί προσπάθειας αύτοΰ, 
καίτοι ήτο συμπατριώτης του. Εύρον τον Μεταξαν κείμενον ασθενή έπί 
είδους ανακλίντρου εν τή συναναστροφή πολλών προκρίτων έν οις και 
τίνος Γιαννούλη Νάκου έκ Λεβαδείας, Επτανησίων τινών και τοΰ μόλις 
έκ Γαλλίας έλθόντος εξαδέλφου ή γυναικάδελφου του Βούρβαχη, ον ειχον 
γνωρίσει πρότερον έν Πορτογαλία υπηρετούντα έν τώ ξένω λεγεώνι. Οί 
κύριοι ούτοι παρεσκεύαζον ήδη έκστρατειαν ύπό τήν όδηγίαν τοΰ Βούρ-
βαχη, μελλουσαν ει μή νά λύση τήν πολιορκίαν τών Αθηνών, άλλά 
τουλάχιστον νά προξενήση άντιπερισπασμόν πρός όφελος τών πολιορ-
κουμένων, ότε έμελλον νά καταληφθώσιν οχυραί θέσεις κατά τά νώτα 
τών Τούρκων καί νά άποκοπή ή συγκοινωνία αυτών μετά τής Θεσσα
λίας καί Στερεάς Ελλάδος. 

Οί Ιόνιοι οΐτινες έκ τών νήσων αυτών ειχον μεταβή εις Ελλάδα 
πρός καταπολέμιησιν τών Τούρκων και διά τούτο κατεδιώκοντο έν τή 
πατρίδι αυτών ύπό τών Άγγλων, έμελλον νά λάβωσι μέρος εις την 
άποστολην ταύτην άλλά καί ούτοι ήλθον είς κομματικούς διαπληκτι
σμούς, μόνον δέ μέρος αυτών έξεστράτευσεν.Ό Μεταξάς ειχεν άγγελίαν 
έκ Κερκύρας ότι τό έκεϊ φίλελληνικόν κομιτάτον μοί έστελλε χιλιάδας 
τινάς Ισπανικών ταλήρων εις δίάθεσιν μου και μοι έδιδε τήν έξουσίαν 
όπως χρησιμοποιήσω τά χρήματα ταΰτα εις επωφελή έπιχείρησίν, όπου 
ιδίως οί Ιόνιοι θά έλάμβανον μέρος, και έπέμενεν ίνα τοΰτο τό ποσόν 
δαπανήσω πρός σχηματισμόν σώματος ύπό τόν Βούρβαχην. Έπείδή δέ 
ούτος ό αξιωματικός τοΰ επιτελείου μοί ητο γνωστός ώς δραστήριος έν 
τή Ναπολεοντείω σχολή μορφωθείς στρατιώτης, ωσαύτως δέ και ό σκο
πός τής επιχειρήσεως ταύτης μοί έφαίνετο καλός και ανταποκρινόμενος 
πρός τούς όρους τοΰ Κερκυραϊκού κομιτάτου, δέν έδίστασα νά υποσχεθώ 
την παράδοσιν τών χρημάτων τούτων. Οτε δέ βραδύτερον συνήντησα 
τόν Bailly. όστις ήδη ειχε γνώσιν τών συμβάντων, ούτος μέ ήνώχλησεν 
ύπερβολικώς μεμφόμενός με ότι παρά τάς έκ τών προτέρων παραινέσεις 
του άφήκα νά απατηθώ, και μοι έζωγράφησεν άπαισίαν εικόνα τοΰ Μεταξά 
και τών μηχανορραφιών του καί μέ έβεβαίωσεν έτι ή παράδοσις τούτου 
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τοΰ ποσοΰ θά ειχε κακά έπακολουθήματα και ότι ητο πεπεισμένος Οτι 
τά χρήματα δέν ήθελον δαπανηθή πρός τό καλόν τής Ελλάδος και πρός 
τήν έκστρατείαν ταύτην, ότι δέ ωσαύτως τά παλληκάρια τά ευρισκό
μενα μετά τοΰ Καραϊσκάκη έν τή Δυτική Ελλάδι και υπομένοντα 
παντοειδείς στερήσεις ήθελον έγκαταλίπει τόν στρατηγόν των, όστις 
συνεκράτει αυτά διά λόγων και υποσχέσεων, έάν έμάνθανον ότι έν Ναυ
πλίω προσπαθούν νά σχηματίσωσι νέον σώμα εις ό διενέμοντο χρήματα' 
μάλιστα δέ προσέθηκεν ότι πιστεύει ότι ό Μεταξάς έζήτει διά τοϋ νέου 
τούτου σώματος ύπό τόν συγγενή του Βούρβαχην, Οστις ούδαμώς ήθελεν 
ύποταχθή ύπό τόν πρεσβύτην Καραϊσκάκην, νά κατορθώση νά ναυα
γήσω, ή έπιχείρησις τοϋ τελευταίου καί νά προσελκύση τούς ανθρώπους 
του. Ώργίσθην κατά τής επιμόνου αμφιβολίας τοΰ άγαθοΰ ιατρού περί 
τοΰ Ελληνικού πατριωτισμού και έλαβον παρά τοΰ Βούρβαχη τήν 
ύπόσχεσιν Οτι μόνον έν συνεννοήσει μετά τοΰ Καραϊσκάκη θά ενεργή, 
ύστερον δέ ανήγγειλα ό,τι ειχον πράξει τώ κόμ.ητι Βιάρω Καποδίστρια 
τώ διευθύνοντι μετά τοΰ κυρίου Γεροστάθη τά τοΰ κομιτάτου έν Κέρ
κυρα, διότι οί λόγοι τοΰ Bailly μέ ειχον βάλει εις ένδοιασμούς και έπε-
θύμουν νά ακούσω, άν ή χρησιμοποίησις τού ρηθέντος ποσοΰ άνταπε-
κρίνετο πρός τάς προθέσεις τών δωρητών. 

"Οτε δέ έπεσκέφθημεν και τόν Φωτομάραν, εύρομεν τόν γηραιόν 
τοΰτον άρχηγόν τών Σουλιωτών έν στενώ δωματίω όκλάδην καθημενον 
έπί τίνων έπί τοΰ δαπέδου έξηπλωμένων ταπήτων και περιστοιχούμενον 
έν σεβασμώ ύπό πολλών οπλαρχηγών και τού περίπου τεσσαρακονταε
τούς υίοΰ αύτοΰ. "Οτε δέ και ήμεϊς έκαθίσαμεν ωσαύτως έπί τοΰ 
τάπητος ώς τό δυνατόν κάλλιστα και έλάβομ.εν καπνοσύριγγας και χαφέν, 
ήλθεν ή συνομιλία περί τών άρτι συμβάντων έν Ναυπλίω. Τότε άνη-
γέρθη ό πρεσβύτης έξ εκείνης τής στάσεως αύτοΰ και έγονάτισεν, έχων 
τούς οφθαλμούς λάμποντας έξ οργής καί κεκλιμένον πρός τά πρόσω τό 
πρόσωπον, ού πέριξ έκρέματο ή άργυρόχρους μακρά κόμη του, και φαι
νόμενος ώς λίαν έξωργισμένος, έν ώ χρόνω προσεπάθει νά ποιήση ήμίν 
καταληπτόν, πόσον βδελυρός κακοποιός ήτο ό Γρίβας ούτος. Ώς διερ-
μηνεύς έχρησίμευεν ό έκ Κερκύρας κύριος Άξιώτης, δι ού συνέστησα 
ένθέρμως τώ γέροντι, ότι μόνον ή ομόνοια ήδύνατο νά φέρη εις αίσιον 
πέρας τά τής Ελλάδος τά έν άπογνώσει εύρισκόμενα, ειπών αύτώ ότι 
ό τοσούτον τούς "Ελληνας αγαπών βασιλεύς μου μέ είχεν επιφορτίσει 
άναχωροΰντα έκ τής πατρίδος νά κηρύττω τήν όμόνοιαν ιδία ταύτην 
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αύτοϊς, και προσέθηκα Οτι πρό τής μεγάλης ιδέας τής πατρίδος πάσα 
ιδιωτική διχόνοια ώφειλε νά έκλίπη και ότι πάσα ιδιωτική έκδίκησις 
ήτο άφαίρεσις έκ τοΰ γενικοΰ άγαθοΰ. Ύπεσχέθη δ' εκείνος ότι ήθελε 
πράξει τό έπ' αύτώ Οπως διατήρηση, τήν τάξιν και μέ παρεκάλεσε 
νά απευθύνω και πρός τόν Γριβαν παραπλησίαν έπιτίμησιν. 

Κατ έκείνας τάς ήμερας ή έν Αμερική αγορασθείσα καί συγχρόνως 
μεθ' ήμών άφικομενη ωραία φρεγάττα, ή φέρουσα 64 βαρέα τηλεβόλα, 
έβαπτίσθη όνομασθεισα κ'Ελλάς" ταύτης δέ ή κυβέρνησις ανετέθη εις 
έπιτροπείαν άποτελουμενην έκ τών ναυάρχων Μιαούλη Υδραίου, Απο
στόλη Ψαριανοΰ και Ανδρούτσου Σπετζιώτου. Τό γελοιον μέτρον 
τοΰτο ήν πάλιν αποτέλεσμα τής αντιζηλίας και τής δυσπιστίας τών 
Ελληνικών νήσων κατ αλλήλων. Ουδεμία νήσος ήθελε νά έπιτρέψη 

άλλη τήν ύπεροχήν ήν παρειχεν ή διοικησις τού μεγάλου τούτου και 
κραταιού πλοίου μετά τοΰ παντοειδούς πλουσίου ύλικοΰ τοΰ ευρι
σκομένου εντός αύτοΰ, τής έννοιας τής ιδιοκτησίας τοΰ κράτους μ.ή 
ούσης τότε ώς καί επί πολύ ύστερον καταληπτής. Ό κυβερνών πλοιον ή 
φρούριον εθεωρείτο ώς ιδιοκτήτης τούτων, δυνάμενος νά διαθέσω) πάντα 
κατ' άρέσκειαν και νά έπωφελήται ταΰτα κατά τό δοκούν. Λογικώτερα 
τής κατανεμηθείσης κυβερνήσεως τοΰ πλοίου ήσαν τά τοΰ πληρώματος, 
συγκείμενου έξ αναλόγου άριθμοΰ ναυτών έκ τών τριών νήσων. Ή φρε
γάττα αύτη ύστερον άπέπλευσεν είς Αιγιναν και Πόρον χαιρετιζομένη 
πανταχού οπόθεν παρέπλει, άτε έχουσα τοΰ λοιπού Έλληνικήν σημαίαν, 
δι' άλαλαγμών χαράς, ώς ασφαλές έχέγγυον μειζόνων νικών έν τώ 
μελλοντι' διότι τέως τά Ελληνικά πλοία έφερον μόνον 24 τηλεβόλα 
ολκής 12 — 18 λιτρών. 

Ή διαμονή ήμών έν Ναυπλίω διήρκει ήδη έπί 12 ήμέρας, ότε έσκέ-
φθημεν νά μεταβώμεν διά τής Επιδαύρου εις Αιγιναν άτε συνελθόντες 
έκ τοΰ ταραχώδους ημών πλοΰ. Είχομεν πάντοτε έπί τοΰ Πήγασου τάς 
άποσκευάς ήμών ύπό τήν έπίβλεψιν τών μεθ' ήμών άφίκομένων και έχει 
καταλειφθέντων υπαξιωματικών ούτοι δέ έμελλον κατ' ευθείαν έπί τοΰ 
πλοίου τούτου νά πλεύσωσι πρός τήν Αϊγιναν τήν έδραν τής Κυβερνή
σεως, διότι τό φορτίον αύτοΰ ητο προωρισμενον νά κομισθή έκεΐ. 

Τήν προτεραιαν τής αναχωρήσεως ημών έφθασαν εις Ναύπλιον τά 
ειδεχθή τρόπαια τοΰ Καραϊσκάκη φρουρούμενα ύπό τών οπλαρχηγών 
Βάγια και 'Αγαλλοπούλου μετά τίνων παλληκαρίων. Αι Τουρκοκεφαλαί 
ένεπήχθησαν έπί καμάκων, άς ώφειλον νά κρατώσι πτωχοί τίνες αίχμά-
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λωτοί Τούρκοι, τά δέ άποκοπέντα ώτα έκρέμαντο έπί όρμαθών έν σχή-
ματι αστραγάλων μεταξύ των καμάκων τούτων. 

Ό καπετάν 'Αγαλλόπουλος μοί έδώρησεν ένα των αιχμαλώτων τού
των διατελούντα έν ελεεινή καταστάσει, εις ον διέταξα νά προσφέρωσιν 
άμα άχθέντα είς την οίκιαν μου άρτον, όν ηρπασεν ό κακοτυχος ούτος 
λαιμάργως καί μετά σπουδής κατεβρόχθισε τεμάχιον έξ αυτού. "Υστερον 
δέ, ότε ό νεαρός Αλβανός ονομαζόμενος Καμπέρ (όνομα αντιστοιχούν 
πρός τό τοΰ Σπυρίδωνος ελληνιστί) έμαθε παρ' έμοί τήν Γερμανικην, 
μοΐ ώμολόγησεν ότι δέν ητο ή πείνα ή ώθησασα αυτόν εις τό κινημα 
τοΰτο, άλλ' ή πεποιθησις ότι ήθέλομεν φεισθή αύτοΰ άν άπαξ έτρωγε 
τόν άρτον ήμών' διότι έφοβηθη μ.η θανατώσωμεν αυτόν. 

("Επεται συνέχεια) 


