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Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας διά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, άναγομενων ίδΐα εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κήν και χριστιανικήν άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθιστά προσιτά εις τους "Ελληνας 
δ ι ' έπιτυχών μεταφράσεων πάνθ'όσα γραφόμενα ξένη φωνη συνάδουσι 
πρός τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της αγνοίας τών ξενων γλωσσών η 
καϊ δι ' άλλους λόγους δεν περιερχονται ώς επί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός οσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 

ίδιας προσοχής θά παρακολουθη την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -

δον καϊ της αλλοδαπής, οΰ μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 

συγγράμματα οσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, άλλά και άνα-

πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξίων λόγου. 

Όθεν καϊ παρακο ραμμα, οπως πέμπη 

ήμϊν εν άντίτυπον αύτοΰ, η οταν πρόκειται περϊ δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμϊν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θελει φιλοξενεί έν ταϊς στήλαις αύτης πάσαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρινομένην προηγουμένως ύπό της πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μή προσκρούουσαν 
είτε άμεσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα του Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία» εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μεγα 8 ο ν μετ' εικόνων καϊ πινάκων έν παραρ-
τηματι ή και εντός του κειμένου. 

"Εκαστον τεύχος τ ιμάται δραχμής (έν τώ έξωτερικώ φράγκου χρυ
σού), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Οί συνδρομηταϊ της «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πέμψωσι τήν 
συνδρομήν των 

οί μεν έν Ελλάδ ι καϊ τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, έν Άθηναις, Π λ α 
τεία Συντάγματος, κατάστημα Mπεκ και Μπάρτ, 

οί δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν H e r r n F . V o l c k m a r , B u c h h a n d l e r , L e i p z i g , 
H o s p i t a l s t r a s s e , μετά της έξης σημειώσεως : p o u r compte d e 
Μ . Μ . B e c k & B a r t h a A t h e n e s . 
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Τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα έκδιδόμενον άπό πενταετίας τ α κ τ ι 

κώς κατά τριμηνίαν, μετά πλήθους καλλιτεχνικών πινάκων και εικόνων, 

ύπό τοΰ δυευθυντοΰ τοΰ Εθνικού Νομισματικού Μουσείου της Ε λ λ ά 

δος Ίω. Ν. Σβορώνον τη συνεργασία τών κρατίστων νομισματολόγων 

της Ευρώπης, αποτελεί τόν άριστον επιστημονικών και πρακτικών οδη

γών τών καταρτιζόντων συλλογάς αρχαίων νομισμάτων. 

Εις τους συνδρομητάς ή Διεύθυνσις τοΰ περιοδικού παρέχει προθύμως 

και πάσαν αϊτουμενην όδηγίαν η πληροφορίαν. 

Έργασίαι δημοσιευθεϊσαι τό πρώτον έν τώ περιοδικώ τούτω έστέφθη-

σαν ηδη εις τρεις διαφόρους επιστημονικούς διαγωνισμούς εν τη Ε σ π ε 

ρία Ευρώπη. 

Συνδρομή ετησία προπληρωτέα εξωτερικού μεν φράγκα 20, εσωτε

ρικού δέ δραχμαί 30. Έγγραφη συνδρομητών παρά τω διευθυντή τοΰ 

περιοδικού εν τω Ε θ ν ι κ ή Νομισματικω Μουσείω η παρά τοις βιβλιο-

πώλαις Μπέκ και Μπάρτ έν Αθήναις, πλατεία Συντάγματος. 

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η 

Θ. Ν. Φιλαδελφέως Ιστορία τών Άθηνών επι, τουρκοκρατίας 
( 1 4 0 0 — 1 8 0 0 ) . Δύο τόμοι, σελ. 392 και 408 είς 8ον. Δρ. 12. 

Α Γ Γ Ε Λ Λ Ε Τ Α Ι 

Α. Κοσμή «Κυψέλη», φιλολογικόν ήμερολόγιον, έτος Γ ' . Χαρτόδετον 

φρ. 1.50, χρυσόδετον φρ. 2.50. 

'Εν Αθήναις Τυπογραφείον 'Εστια' Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδουρη — 3 3 2 6 . 



Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α 

ΕΚ TOY IB' ΚΑΙ ΙΓ ' A I Ω Ν Ο Σ 

( Σ υ ν έ χ ε ι α) 

2 

(Μονωδία άνεπίγραφος εις τόν 'Αθηνών μητροπολίτην 

Μιχαήλ τόν Χωνιάτην, συντεθεΐσα ύπό τίνος τών ανεψιών αυτοϋ). 

1. Ηλιε καϊ Σελήνη, Αίθήρ τε και θρεπτειρα Γη (υμάς γαρ πρός 
θρήνον ξυλλαμβάνομαι συνεργούς), ήλίκος μοι αδόκητος λόγος αίφνης 
βεβληκε την άκοήν, πηλίκη 1 μοι αγγελία άελπτος καταπτασα την καρ-
δίαν συνεστρεψε και έτάραξεν. Ε ίτα σύ μεν, «ώ την έν άστροις ουρα
νού τεμνων όδόν καϊ δίφροις χρυσοκολλήτοισι βεβηκώς» 2 καϊ πάντ' 
έφορών και πάντ' έπακούων 3 , πώς τοιάνδε ζημίαν ίδεΐν έκαρτερησας 
και ού συνεσχες τάς ακτίνας αύτίκα και γνόφον ύποδέδυκας, τό της 
ήμερας φώς εις νύκτα μεταβαλών ; Σελήνη δέ συγγενεστερα ούσα τη 
ανθρωπινή φύσει, άτε δή και προσγειοτερα, και μόνοις τοις σοϊς σχη-
ματισμοίς τάνθρώπινα προϋπογράφουσά τε και τούτοις έναπομενουσα, 
πώς ούκ εις άλλόκοτον 4 ήλλοιώθης σχήμα και παρά τά όρώμενα. τη δέ 
παρά σου έξουσιαζομενη νυκτί νεκρόν ΐδεσθαι τόν τοσούτον έκαρτερησας 
άνθρωπον ; Αίθήρ τε, πώς άντι δρόσου 5 έωθινής θρόμβους ούκ άφήκας 

1 Έν τώ κώδικι πηλήκη. 
2 Ω τήν έν αστροις — βεβηκώς] Εύριπ. Φοινισσών στίχ. 1—2. 
3 Νοείται ένταϋθα Ό "Ηλιος. Πρβλ. Όδυσσ. μ, 312 «Ήελίου, ος πάντ' εφορα 

και πάντ' έπακουει». 
4 Έν τώ κωδ. εΐσαλλόκοτον. 
5 Έν τώ κώδ. άντιδροσου. 

18 
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αίματόεντας ; Και σύ δέ, Γή , τίποτε ού κραδαινομένη και σειομένη 
δια τίνος βαρυβραχέοντος μυκητίου 1 ΰπεσημήνω την συμφοράν, άλλα 
χανοΰσα μέγα ώς ένα τών πολλών τον οικουμενικών θησαυρών καταπέ-
πωκας ; Ώ αμείλικτα στοιχεία καϊ ταϊς έμαΐς όδύναις έπικλώμενα, 
οϊμοι, οϊμοι, πώς ενεγκω τών λόγον, πώς τών χειλέων προήσομαι ; 
Τεθνηκεν—άλλά πώς έπιθήσω τω λόγω τώ όνομα; τετλαθι, κραδίη 2 , 
και καρτέρησον τήν διάρρηξιν—, τεθνηκεν ό τών Αθηναίων άρχιποί-
μην, ό τήν κλήσιν και τώ είδος αγγελικός καί τών βίον άξύμβλητος, τό 
γοργών ομμα και προσηνές, ή ήλιώσα όψις και ήμερος, ό τοϊς οιοισδή-
τισι πρακτεοις νουν πεπλουτηκώς έπιστατοϋντα Θεου. 

2. ' Ω άνερ θειότατε και της καθ' ημάς ίερωσύνης φανότατε πυρσέ, 
ή οΰκ οίδα τί σε όνομάσας και προσειπών μάλλον άν τύνοιμι του προσ
ήκοντος" έν σοϊ γάρ δήπου της άνθρωπικής τελειότητος κατά θείον τό 
περας άρχή τις γίγνεται και προκάταρξις" ού γάρ καταλήγουσιν άλλοι 
κατεπαρθεντες και ύψωθεντες καί τίνες ϊσως είναι άναφανέντες, εντεύθεν 
αΰτώς παροιμιάζη και λαμβάνεις άρχήν" τήν γάρ πνευματικήν άεικινη-
σίαν τη της σαρκός καθάρσει προθεμενος όπου περ αν όκλάσαντες έτεροι 
γούνατ' έκαμψαν 3 , αύτος ώς μηδέ τήν αρχήν κεκμηκώς ή έκκακήσας 
τώ δυσέργω τοΰ εγχειρήματος ή τώ έπιπόνω της αρετής άκάμας τοις 
πρόσω έχώρεις και τήν τών αρετών ανέβαινες κλίμακα, τό της αναβά
σεως τέλος έτέραν ύποβάθραν ποιούμενος καϊ προκάταρξιν, ούκ ολισθαί
νων, άλλ' όρθοποδητών 4 και διόλου της ακράτητος έφιέμενος. Μέλεος 
έγώ καί ταλαίπωρος άνθρωπος καί τοις κακοϊς άεί πλουτιζόμενος" ποίαν 
λάβω φωνήν ; πόθεν τά τού στεναγμοΰ πορίσομαι ; Οθεν άν σχοίην ισο
μεγέθη τον όδυρμόν και δάκρυα ίσοτάλαντα ; οίων δέ πρώτον κατορθω
μάτων, τίνων δέ μέσων καί ποίων τελευταϊον εφάψομαι ; Ώ ς γάρ έπι 
πελάγους 5 αχανούς, ως άλλα μοι 6 έπ' άλλοις έπεγείρονται κύματα" εί 
γάρ άπίδοιμι προς τά της πρώτης αγωγής και βίου τοΰ λιποπάτριδος 7 

1 Πρβλ. Αριστοτέλους περί κόσμου 4, σελ. 396a 11 «Γίνονται και μυκη-
τίαι σεισμοί σείοντες τήν γήν μετά βρόμου». 

2 Τέτλαθι, κραδίη] Όδυσ. υ, 18. 
3 Έν τω κωδ. εκαψαν. 
4 Έν τώ κωδ. όρΰο.τοδνιών. 
5 Έν τώ κωδ. επιπελάγους. 
6 Έν τώ κωδ. ώς αλλά μοι. 
7 Έν τώ κωδ. λειποπάτριδος. 
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καί όσα έν Λευίταις 1 ταττόμενος καϊ τόν μέγαν της αρχιερωσύνης θρό-
νον άμφιπονών καί ίερωσύνης έπιβάς διετελεσεν, άλλην άν Ίλιάδα 
δόξαιμι γράφειν, ή και τών θρυλουμένων 2 ηρώων μεμνοίμην άν. Πολ-
λοϊ γάρ καί μεγάλοι οι υπέρ αρετής και λόγου ιδρώτες τού μεγάλου καί 
κατορθώματα, και έξ αυτής φασι της πρώτης τριχός ασύγκριτοι τε καί 
απαράμιλλοι, καί μεγάλων καί λαμπρών καί γενναίων τών λόγων και 
μακράς σχολής προσδεόμενοι και παντοίας μαθημάτων [ [καί ] ] 3 κατα-
λήψιοις έμοί δέ καί ο νους συγκεχυται ύπό πάθους, καί εις στήλην αλός 
πάγεις διαπεφώνηκα άντικρυς, καί ουδέν τοι άλλο κατάγεται ή ποτα-
μηδόν 4 μοι τά δάκρυα· άλλως τε δέ οϋδ' έγκωμιάζειν ή επιτάφια γρά-
φειν πλατυκωτερον 5 κατά νόμους ρητορικούς 6 ένδίδωσιν ό καιρός, ουδέ 
έν όνυχι ή καί σημείω, οΰπερ μερος οϋθεν 7, περιγράφειν ή περιηγεϊσθαι 
τό πάν, μονωδείν δέ καί κωκύειν καί απολύτως κατά τάς μονωθείσας 
τρυγόνας περιτρύζειν έπίκλαυτα. Τοιαύτα γάρ καί ποιούσι καί πάσχουσιν 
οι άπαξ έμπεσόντες εις βάθος τών θλίψεων" πού γάρ άν έφίκοιτο λόγος 
εις τόσων καί τοιώνδε κατορθωμάτων τό μέγεθος ; μή ότι γε έμός κατά 
στράγγα ρέων, άπροσδοκήτω τού πάθους πάγεις καί κρυσταλλωθείς ; 8 

άλλ' ουδέ τών λίαν εϋδοκιμούντων καί εύστομούντων αυτών. Και ταύτα 
κάκεΐνος" έδει γάρ, έδει τόν τά εκείνου διεξιέναι βουλόμενον τήν τούτου 
μεγαλοφωνίαν λαβείν, εϊτουν άνθρακι προκαθαρθήναι Σεραφικώ 9 καί άγνι-
σθήναι τώ πνεύματι' τό γάρ ώς εις άλλο Σίναιον άνιέναι τών αυτού αρε
τών, έν ω Μωσέως καί Θεού πόδες έπάτησαν 10, δεδοικα μή καί τοις 
πετροβόλοις βληθησομαι" τώ γάρ καπνώ, τώ έκ της καμίνου τών θλί
ψεων άναθρωσκομένω, τάς όψεις μου δριμυθείς καί όσα έτι 1 1 δριμύζομαι 
έστ' άν μοι καρδία στένουσά έστι κάκ τών εγκάτων άνασκάλλεται πΰρ. 

1 Έν τώ κώδ. Λεβίταις. 
2 Έν τώ κώδ. θρυλλουμένων. 
3 Tο και τοΰτο περιττεύει ενταύθα. 
4 Έν τώ κώδ. ποταμιδόν. 
5 Έν τώ κώδ. πλατικώτερον. 
6 Έν τώ κώδ. ρητορικοΰ, 
7 Εύκλειδου τ. 1, σ. 2 Teubner. 
8 Έν τώ κώδ. κρυσιταλωθείς. 
9 "Ανθρακι - Σεραφικώ] Πρβλ. Ήσαίου ς'. 6—7. 

1 0 Πρβλ. Εξόδου ιθ',3 
11 Έν τώ κώδ. ετη. 
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3. "Ω, πώς τό άποτοΰδε της ίερωσύνης άπηχρείωται πρόσωπον, 

πόση άχλύς ή σκότος ψηλαφητόν κατεσκέδασται τοΰ τής Εκκλησίας 

πληρώματος. Η μέγα χαιρήσονται 1 τοΰ λοιπού καϊ οί μη έκ της ημε

τέρας αυλής, και νύν είπερ ποτέ τούς σφών αυτών αυχένας έπορθιά-

σουσι, τοΰ προβόλου και προμάχου τών ορθών δογμάτων πεπτωκότος 

εϊς γήν τίς γάρ αμφισβητουμένων ζητημάτων έπιλύτης έσεται και 

ορθών δογμάτων υφηγητής, και ύπανέζει μέν τό καταπΐπτον, έπικρα-

τύνει δέ και τό ίσχυρόν ; Οϊχεται πάν αγαθόν' άπήει 2 πάσα επιστήμη 

και μάθησις" εφθαρται ρητορική. Κατά Πλάτωνα νυν και μάλλον 

«πολιτικής μορίου» λογισθήσεται «είδωλον» 3· κείται γάρ ό τεχνών και 

επιστημών και πάντων καθηγητής και διδάσκαλος. Τίς συμβουλεύσει 

ή κατηχήσει και επιστρέψει δήπουθεν τό πλανώμενον ; Ε ι δέ τις ξενο-

λογείν με δοκεϊ, μετερχέσθω τήν πονηθεϊσαν βίβλον έκείνω και οίος έσε-

τα ι ' «άειδε» μέν γάρ «κλέα ανδρών» 4 και βασιλέας έξύμνει μεγαλουρ

γούς υπέρ τοΰ ποιμνίου δεόμενος, ότι μηδέ μονόγλωσσος ήν ό άνήρ, ουδέ 

άσυντελής, άλλα τοις πάσι τά πάντα κατά Παΰλον έγίνετο 5 ' και 

άρχουσι μέν διελέγετο, ώς αρχής τους νόμους έξασκησάμενος και ώς ό 

Σταγειρόθεν τάς τών ηθών διαφοράς ήκριβωκώς τε και ρυθμισάμενος, 

πολιτικοίς δέ τά πολιτικά, ώς ουδέ πάλαι Σόλων ή Δράκων και ό ξυγ-

κυκών 6 τήν Ελλάδα και δημηγορών Περικλής 7 . Τούτου γάρ και ό περί 

τήν σκαπάνην κυπτάζων ύπήκουε, και βουζύγης και αγρότης και σιδη-

ρεύς, και ού μόνον όπόσοι τοΰ σπουδαίου κόμματος, άλλα και όσοι του 

συρφετώδους και ξύγκλυδος 8, και ειχον άν εκ της εκείνου γλώσσης ό τ ι 

κομίσαιντο έπαναστρέψαντες οΐκαδε" μίαν γάρ λαχών και αυτός γλώσ-

σαν τών ώς έν είδει πυρός διαμερισθεισών πάλαι τοις Χριστοκήρυξιν 

έσχε καταμεριζομένην έφ' άπασι και κατά τό τών αλιέων άμφίβληστρον 

άποτεινομένην έκ παντός γένους και επιτηδεύματος έσαγήνευσεν. 

1 Εν τώ κωδ. χαιρήσετ(αι). 
2 Εν τώ κωδ. απειη. 
3 Πλάτωνος 463 C. 
4 Ίλιάδος I, 189. 

5 Κορινθ. Α ' , θ', 22. 
6 Έν τώ κώδ. όξυγκυκών. 

7 Πρβλ. Άριστοφάνους Άχαρν. 530 «Περικλέης οΰλυμπιος ηστραπτ', έβροντα, 
ξυνεκΰκα τήν Ελλάδα» 

8 Έν τώ κώδ. ξυγκλίδος. 
9 Πρβλ.' Πράξ. β', 2 - 4. 
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4. "Ω γλώσσης ούκ άπό ρινός φασιν, άλλ' έκ τών ώτων έπισυρομέ-

νης τούς ξύμπαντας. Τ ί ποτ' άν εϊη ή τοΰ Πέτρου δημηγορία, ώς έν 

ταϊς Πράξεσι διδασκόμεθα1, πρός τήν εκείνου διδασκαλίαν, όλας καθ' 

ώραν μυριάδας ζωγροΰντος και επιστρέφοντος ; Ταύτης έργον γέγονα 

καϊ αυτός - εί καϊ μή χανδόν έξέπιον της σοφίας, άλλά κατ ' εκείνους 

τούς τή ιστορία έμπεριειλημμένους τοΰ Γεδεών ακροθιγώς έλαψα 2 οσα 

καϊ άνθολκής μοι επιγενομένων τοΰ άδελφικοΰ θανάτου και τών εκείνου 

παναφηλίκων παίδων της κομιδής, και ούκ άπο γνώμης τώ μεγάλω κει

μένης, άλλ' έπιπεσόντι — καϊ γάρ προσήκε — δριμύτερόν τε καϊ αρχι-

κώτερον. Και τόν εκείνου φόρτον, ώς μή ώφελε, καϊ γράμμασι καϊ αύτο-

γλώσσως έμοί άντεπέσαξεν' ον ό αδελφός έπϊ γραμματίω τεθνηκώς έκείνω 

έπέθετο, ού μόνον ούσίαν καϊ τέκνα, άλλά και αυτήν ψυχήν αύτώ παρα

θεμένος. Εί γάρ μή τοΰτο, τάχ' άν και ένεφορήθη, όσον ήβούλετο, τό 

επιθυμούν, κάκ της εναλλαγής μου τής γλώττης και τών έκ τής καρ

δίας περισσευμάτων ξένην τινά μέθην ϊσως έχειν έδόκουν, ώς οί ξυνο-

παδοί του Χρίστου, και έτέραις γλώσσαις καινοτέραις έλάλουν, καθώς μοι 

ή τής διδασκαλίας χάρις έπεχορήγησεν. Ά λ λ ' έγώ νωθρός τις πρός 

παιδείαν έφυν, ώς έοικε, και δυσμαθής καϊ — τό τοΰ Σολομώντος — 

κακότεχνος3" ταύτη τοι και σοφία Θεοΰ μοι ούκ είσελήλυθε- σκληρίας 

γάρ, ώς έφην, αλλοπρόσαλλων έπεγερθέντων κυμάτων, ού ξυνετάκη μοι 

ές τό τηλαυγές τό έκμαγεϊον πρός τά μαθήματα, κύμασι φθεγγομένω 

και άγορανομοΰντι και — τό τής παροιμίας — γράφοντι καθ' υγρών 4. 

Ουδέ όλην τήν του 'Ερμοΰ εικόνα και τήν τών Μουσών έννεάδα εις 

κάλλος άποξεσάμενος άνεμόρφωσα, παράκτια τήν 5 τής σοφίας διανηξά-

μενος θάλασσαν, και βραχυτάτην ρανίδα ή και τά παρά τό ταύτης 

χείλος άποπτυόμενα φυκία άναλεξάμενος, καίτοι τοΰ διδασκάλου πεζεύειν 

κατά κυμάτων και τόν διά τούτων περίπατον έσκελεύοντος. Ά λ λ ά γάρ 

έμνήσθην διδασκάλου και ή φωνή ανακόπτεται, καί με λεπτός άμφικέ-

χυται ίδρώς καϊ βιβλίον ύπό μάλην 6 φέρειν δοκώ καί άψόφω εισιέναι 

ποδί καί τό δεσποτικόν περιπαπταίνειν οίκίδιον, είτουν —προσφυώς 

1 Πρβλ. Πραξ. ι', 34—48. 
2 Πρβλ. Κριτών ζ', 5 - 7 . 
3 Σοφίας Σολομ.. α', 4. 
4 Πρβλ. «καθ' ύδατος γράφεις» έν τώ Corpus paroem. Graec , τ. 2, σ. 27. 
5 Τήν έν τώ κώδικι τα. 
6 Έν τώ κώδικι υπαμάλην. 
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ειπειν — ψυχής φροντιστήριον, καί άναπυνθάνεσθαι τόν θεράποντα, περί

που τόν ούδόν τής κέλλης παρερυμένον 1 , τ ί άν άρα πράττει ό μέγας 

καί εί καθεύδει, ή καί δέλτον διερευνών έστι διαναστήναι καί ύπανοΐξαι. 

μή καί τά τής ερμηνείας καθυστερήσαιμι. Όράτε, ώ περιεστηκότες καί 

συλλήπτορές μου τών όδυρμών, πη παρεξέβην ύπό τής έμπεσούσης μοι 

συμφοράς, καί ώσπερ τάς φρενας παρακοπείς, ώς τόν τρυγίαν ολον τής 

οργής Κυρίου πιων, οία έφαντασάμην κατά ένεργειαν. και τοΰ ουρανίου 

χώρου τής ελευθέρας πάλαι άποκυλισθείς ώς τά παιδαρίων σφαιρίδια 

διαπεμπόμενα, ταΰτ ' εκείνα και πάλιν τά παλαιά καί σαπρά αναπεμ-

πάζω καί Συλλαμβάνω φρενί, και οίδ' οτι σύγγνωσθε' μοι τής συμφοράς. 

5. Ά λ λ ά γάρ ρυεσθω μοι ό λόγος τόν καθ' όδόν όχετόν, καϊ εί καί 

βραχύ τ ι παρένευσεν, ώς τίνος ψηφϊδος άφαιρεθείσης ή καί πεπονηκότος 

τοΰ διαφράγματος, ούκ έφερε τόν πολύν όλβον ό φθόνος καί ό τούτου 

σπορεΰς πονηρός καί τόν όγκον τών τοιούτων κατορθωμάτων ουδέ τό 

δίκαιον και άμεμπτον ήνέγκατο καί άληθινόν καιρίαν δέ πληγήν δεχό

μενος ταύτα καί τήν επί τούτοις τοΰ καλοΰ παντός προκοπήν, έπί λαμ-

πρώ θεάτρω τώ βίω τούτω καί ώς εις πένταθλον πειρασμών καταβι-

βάζει τόν άθλητήν, προς καρτεράν καϊ φανεράν μάχην άποδυσάμενος-

καί τοΰ καιροΰ λαβόμενος συνεργού τών περί σώμα πάντων καί περιθε-

των έψίλωσε. Τίνα ταΰτα ; πόλεως φημί λαμπράς τε καί άοιδίμου (καν 

νΰν μέγα και λαμπρόν έρείπιον, ή σκιά πόλεως καί οδύνης οίκόπεδον 

καί μόνοις άνέμοις περιπνεόμενον, καί τούτοις πολλάκις λυμαντήρσι καί 

βλαβεροϊς), ναοΰ περικλύτου καί ουρανίου θαλάμου καί παρθενώνος τής 

θεομήτορος, κλήρου κρατίστου, εορτών συνεχών, συνόδων καί πανηγύ

ρεων, παμπληθών αγρών, βοσκημάτων καί λοιπής άπάσης παραψυχής, 

καί συλληπτικώς ειπείν τά τ ' εντός, τά τε θύραθεν τής γάρ αυτού 

ψυχής οϋχ ήψατο. Έρρε, βάσκανε Τελχίν καί μισόκαλε. Ώ ς δέ τόν 

αυτόν ειδεν είναι καί πάλιν άκλόνητόν τε καί άπερίτρεπτον (προείλετο 

γάρ και ταύτα τώ του θεοΰ παραρριπτεϊσθαι ναώ, ή τοις πονηρευομένοις 

καί τοΰ καιροΰ γενομένοις συμπονηρεύεσθαί τε και παρεκκλίνεσθαι), βαρύς 

ήν αύτώ καί τοις αύτοΰ συνεργάταις καί μόνον βλεπόμενος, τοΰτο μέν 

καί μή δυνάμενος κατεμβλέπειν, τοΰτο δέ καί πλείονα πραγματευόμενος 

τήν άπώλειαν, ώς τάχα γε τούτου φρούδου γενομένου άνυποστολως 

ληίζεσθαι. 

Έν τώ κώδ. παρερυμμενον. 
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6. Τοίνυν καί δευτέραν πεϊραν εισβάλλει καί έξορίαν αύτώ καί τήν 
εκ τόπου εις τόπον μετάβασιν έψηφίσατο" καϊ τί άν λέγοιμι τούς εντεύ
θεν πόνους καϊ κόπους, τών αναγκαίων τήν ενδειαν καί τήν στένωσιν 
τής γαστρός και τάλλα πάντα, ά δή τών έγκωμιαζόντων, ώς ειπον, 
ουχί τών μονωδούντων καθεστηκε ; Πλην ουχ ύπεκλάσθη τοις χαλεποϊς, 
οϋδ' ύπεκλίθη γοΰν 1 πρός τόσας κυμάτων καί πνευμάτων έπεμβολάς, 
ούδ' έχωρίσθη κατά Παύλον τής αγάπης Χρίστου 2 , καν καί ή θάλασσα 
τών κακών άγριαινομένη έφύβριζε και ή έχιδνα, ήτις ποτέ έστι αύτη, 
έπιλαβομένη τής χειρός έξεκρέματο. Καίτοι φρυγανιζομένω πολλάκις καί 
πειρωμένω θάλπειν τό ψΰχος (κατά Παΰλον) τών πειρασμών, άλλά και 
ούτως ού προύδωκέ σε, μήτερ ευσέβεια, ού μα τόν μέγαν άρχιερέα καϊ 
τού αγνού αμνού θύτην καί προσαγωγέα έπάξιον υπέρ δέ τού ορθού 
λόγου μέχρι καί θανάτου προσεκαρτέρησεν, εί καί έν τούτοις ούκ έσχασεν 
ό πειράσαι τούτον έξαιτησάμενος κατά τόν Ίώβ. Μετά δέ τό άκταϊς 
καί λιμέσι καί νήσοις καί τόποις δυσεμβόλοις καί δυσχειμέροις καί σκο-
πέλοις άγρίοις καί άπροόπτοις έπιρρίψασθαι πάντων έρημόν τε και διά-
χυτον ούκ ϊσχυσε παρατρίψασθαι και τρίτην άλλην πεϊραν επάγει ό 
σοφιστής (έπει καί πλέον αύτώ τά τής αρετής έπετείνετο καί τούς στε
φάνους προσεπλέκετο μείζονας, καί τό τής συμπαθείας δάκρυον κατά 
Νειλώας αναβάσεις ή βαθμιδώσεις έκχεόμενον τών βλεφάρων ύπερεπλήμ-
μυρε), καί τέλος ώς μίαν τών αφρόνων γυναικαρίων τήν κάκιστ' άπο-
λουμένην τής ημιπληγίας νόσον έπήγειρε, δεινήν μέν καί άκρου μυελού 
ψυχής άψασθαι καϊ τό ήγεμονικόν συγχέασαν έπιθολώσασθαι, καί τής 
ήγιασμένης εύαρμοστίας καί ολομελείας τοΰ σώματος τό μέν άκίνητον 
ένδείξασθαι καί νεκρόν, τό δέ, εί καί ζωόν έδόκει, άλλ' έκ μέρους κάκεϊνο 
νενεκρώσθαι κατά συμπάθειαν καί ήν ίδεϊν ώς τινα δαλόν έξεσπασμένον 
ήμίφλεκτον καί σώμα ήμίνεκρον καί ήμίτομον. 

7. "Ομως καί ούτως ένων καί τοιούτος όρώμενος ού κατεστέναξε 
τής προνοίας, ή καί ρυτόν τουτοί περικείμενος σώμα καί τήν τούτου 
άσθένειαν παρεφθέγξατο, ή καί ώς Παύλος υπέρ τού σκόλοπος άπαξ γοΰν 
παρεκάλεσεν 3 . Ούκουν ουδέ έγένετο, πλείονος δέ καί μάλλον φιλοσοφίας 
έλάμβανεν άφορμήν, και συχνοτέρων καί οξύτερων τών οδυνών ύπαισθό-

1 Έν τώ κωδικι ΰπεκλείγουν. 
2 Πρβλ. "Ρωμ. η ' , 39. 
3 Πρβλ. Κορινθ. Β', ιβ', 7. 
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μένος πρός τό ύγιαίνον μέρος τοΰ σώματος ήρεμα πως 1 , τόν λόγον 
ποιούμενος, ύπεφθέγγετο' «Μέλος έμόν, μένε άτρεμοΰν και συνάλγει τώ 
καμνοντι μερει ώς συμφυεΐ· φερε παιδείαν Κυρίου, οτι πρός τάς οδούς 
αύτοΰ έπλαγίασας». Πρός δέ καί τήν έπισχεθείσαν δεξιτερήν χείρα ύπε-
λάλει μεταφερόμενος- «Στέργε τόν δεσμόν, ώ χειρ· δικαίως γάρ καί 
συνέσταλσαι, ότι άκρατώς καί άπερισκέπτως τοις προσιούσι μετεδίδως 
τοΰ θύματος - έχρήν γάρ, έχρήν κατά Παΰλον δοκιμάζειν τά πρώτα καί 
άκριβοΰν 2 , είτα κάκ τοΰ άρτου καί τοΰ ποτηριού μεταδιδόναι τοις χρή-
ζουσι" πολλοί γάρ είσιν έν ήμϊν άρρωστοι, φησίν ό αυτός, καί κοιμώνται 
ικανοί» 3 . Τ ί ταΰτα, ώ άνθρωπε τοΰ Θεοΰ καί τής άνω επίσκοπε Ιερου
σαλήμ ; ρήγνυται γάρ μου τό σώμα και άναζέει τό περικάρδιον. Συστελ-
λεταί σοι διά βάσανον 4 νείρ ή πάντα τά προσόντα τοϊς πενησι χεουσα, 
ήν άχραντον ταϊς χειροθεσίαις τώ πνεύματι δέδωκας, ήτις ούδ' έπεγίνω-
σκε' ποτε 5 τήν Καίσαρος εικόνα καί τήν έπιγραφήν, άλλ' απένειμε πάντα 
τά τοΰ Θεοΰ τώ Θεώ καί τοις καθ' ήντιναούντινα χρήσιν δεομένοις τά 
τοΰ κοσμοκράτορος ; *Ω οίον άκουσμα τε καί λάλημα - εί εκείνος τοιαύτα, 
ποίαν αυτοί τήν δίκην ύφέξομεν ; εί δίκαιοι τοιαϊσδε δοκιμαϊς ύποβέ-
βληνται, οί καθ' ημάς κατεγνωσμένοι καί διά πάσης αμαρτίας έλάσαν-
τες τί άν άρα δράσοιμεν ή πάθοιμεν ; εί τό φώς έν τοιοϊσδε, τό σκότος 
έν τίσιν έσεται ; ει τοιαΰτα πάσχουσι τά έμπρακτα τοΰ Ευαγγελίου καί 
ενεργά διδασκαλία, ποίας άποτίσουσι δίκας οί μηδ' όσονοΰν τών εντολών 
Θεού επαΐοντες6 ; Οϋ βάσανος δέ ήν ταύτα, άλλά δοκιμή, όπως καί 
αυτός άναφανής δίκαιος καί πολλάς κατά κόρρης έπιτρίψης τώ δυσμενεϊ. 

8. Ά λ λ ' ώ πάτερ, πάτερ καί θείε (έμέ, καί σώτερ καί δέσποτα, 
μήτηρ μέν έμή αδελφή δέ σή γεγέννηκε σαρκικώς' σύ δέ καί σος αδελ
φός, ον ΰστεοον όντα σοΰ πρώτον έθρήνησα, άναγεννησάμενοι λογικώς 
ές τόδε μέτρον ήγάγετε), δέχοιο τήν παροΰσαν χοήν καί δρέπου τών 
μακρών σου καμάτων βραχυτάτην τήν άπαρχήν, πενιχράν καί τών σών 
κατορθωμάτων έκπίπτουσαν πολλά γάρ μεγάλα παρά σοΰ λαβών τε 
καϊ δανεισάμενος, καί νΰν ώνπερ εϊληφα βραχύ τ ι άποδιδούς, ούχ ών 

1 Έν τώ κώδικι πως. 
2 Πρβλ.Έφεσ. ε', 10, 11. Κορινθ. Α ' , ια', 28,29. 
3 Κορινθ. Α ' , ια', 30. 
4 Έν τώ χώδ. διαβάσανον. 
5 Έν τώ χώδ. έπεγινώσκει ποτέ. 
6 Έν τώ χώδ. επαΐοντα. 
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εσχον διαλύομαι παρ' άληθέσι κριταϊς καί ίσηχορηγουμένοις τού δικαίου 
τήν πλάστιγγα, άλλ' ευθύνομαι καί μάλλον τώ άπαραποιήτω κριτηρίω 
τής συνειδήσεως καί κατακέκριμαι υπέρ ών σοι τής αξίας ένδέω καί 
μάλιστα. Τ ί γάρ τών σών ίσόμετρον, ού καί ό κόσμος όλος ούκ έστιν 
άξιος ; τέως δ' ούν όμως τήν κατά <δ>ύναμίν τε καί σην, καί ώς τόν 
Δία φασίν έξ αύτοΰ κυίσκειν τήν Ά θ η ν ϊ ν , κατά ταύτα καί αυτός τά 
σά έναγίζω σοι τό γάρ διά τήν άξίαν σιγήν φέρειν τελείαν καί τού 
παντός άπολείπεσθαι άτεγκτον καί άνάλγητον καί τά τοιάδε εις άναίσθη-
τον φύσιν άποκρημνίζουσι καϊ άχάριστον. Ά λ λ ' ώς φιλόστοργος ών μοι 
καί τού φιλάνθρωπου Θεού ζηλωτής, καϊ πεσών έπανόρθου1 - καί πάλιν, 
άν τοΰ προσήκοντος παρασφάλλοιμι, κάν ταϊς καθ' ύπνον φαντασίαις 
διύπνιζε έπιπλήττων έμβριθέστερόν τε καί πατρικώτερον" πέποιθα γάρ 
ώς τόδε γέρας έχεις λαβών έκ Θεού διά τό τής ίερωσύνης παναγές τε 
καί άνεπίληπτον και τό τού βίου ειλικρινές καί καθάρειον καί λιτάζο-
μαί σε, ώ ιερά κεφαλή, ώς καί τοις ένταΰθα παρών ούκ άφίστασο τής 
ημετέρας ολως κηδεμονίας, κάκεϊθεν μεταστάς καί τοις ίσαποστόλοις 
πατράσι καί συνάθλοις σοϊς καί τόν όμοιον στειλαμένοις δρομον ΰπερ 
τοΰ ορθοΰ λόγου μέχρι καί έσχατης αναπνοής γενόμενος συνόμιλός τε 
καϊ σύνθρονος, ϊθυνε καί αύθις τά καθ' ή μας καί έν οίς δει καί όπως δει 
έμβίβαζε άναστρέφεσθαι" ού γάρ δεήση τινός τού μεσεύοντος, αμέσως 
τη Τριάδι καί άπαρακαλύπτως ένούμενος καί συνδοξαζόμενος, υπέρ ής 
καί δι' ήν τής σέ λαχούσης τήν χρόνιον ύπερορίαν καί τόν άπάνθρωπον 
καί άφιλον προείλου έκτοπισμόν σοΰ γάρ μή όντος οίακοστρόφου, ούκ 
οϊδαμεν όπως τό τοΰ βίου διαπλευσούμεθα πέλαγος καί πή ποτ άν 
καταντήσαιμεν, όντες παντός παρηγορήματος έξωθεν. Πλην, ούχί καί 
τών ελπίδων άπογυμνωθέντες Θεού διά τής πρός αυτόν παρρησίας σου, 
άλλά φθάσαιμεν εις τόν άκλυστον λιμένα τής σωτηρίας ημών διά τής πρός 
αυτόν έντυχίας σου, ένθα «αϊθρη πέπταται» καθαρά καί «άνέφελος» 2. 

9. *Ω πάθους άκαρτερήτου - ώ πολυστενάκτου ακούσματος καί θεά
ματος καί ού τήν μνήμην τής πικρίας ούδ' ό ξύμπας αμαυρώσει αιών 
άλλά, κάν εις λιθώδη φύσιν κατά μΰθον μεταμειφθείημεν, καί αύθις έκ 
τής τών δακρύων καταρροής τά τής συμφοράς μηνυθήσεται. Ψεΰ λόγω 
καί αρετή τοις καθ' ημάς άπαρείκαστε καί ασύγκριτε - άπαντα γάρ συλ-

1 Έν τώ κωδ. επανώρθου. 
2 Όδυσσείας ζ', 44. 
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λαβών άπεπτης τά αγαθά, μηδέν τ ι τοις όψιγόνοις έκλελοιπώς καί τοις 

όπισθεν. Εί γάρ καί άλλοτε άλλοι άξιον δήθεν σπουδής παραδείκνυνται, 

εϊ τ ι δήπου καί έχοιεν, όμως σκιαί άίσσουσι καί φάσματα άμαυρά καί 

οία τά τής "Εκάτης μυθεύονται, καί είδωλα μόνον άμενηνά τάς τών 

όρωμενων όψεις πλανώντά τε καί παραφαινόμενα. εϊπερ τεως προς σέ 

καί τά σά παραλληλίζοιντο 1 και συγκρίνοιντο' σΰ γάρ ώσπερ έκ πάν

των τών αγαθών συλλέγεις καί άναφυραθείς τε καί ζυμωθείς εις μεγα 

ΰπερήρθης πάσης τής αρετής, καί Οπερ φασίν Ελλήνων παίδες τήν 

Άφροδίτην ταίς χάρισι τοΰ κεστοΰ πάντας* 2 θνητούς τε αθανάτους τε, 

τοΰτο έπί σοι καί λίαν έπαληθίζεσθαι. Ναι γάρ έξήρτησας απαντάς 3 ού 

δόγμασι μόνον καί λόγοις, άλλά καί πράγμασι καϊ οίς άν ό θείος καί 

θεού γνωρίζοιτο άνθρωπος. 

10. *Ω κοινής ζημίας" ώ ανατροπής σχεδόν τού παντός" ώ δεινού 

δυσπραγήματος. Ά λ λ ά γάρ ύμεϊς ό κράτιστος κλήρος και λάχος τού 

μεγάλου, τό έμοί περιεστηκός, οίδ' ότι πεπλήρωκεν ή λυπη τήν καρδίαν 

υμών καί τή τοΰ καλού ποιμενος διαστάσει έκόψασθε παθηνάμενοι καί 

δεινοτεραν μακρώ τής νύν επικειμενης αιχμαλωσίας ήγήσασθε τήν διά-

ζευξιν, όπως μή λεγοιμι ώς κοινώς άρτι πάντες άπωρφανίσθημεν, ώς 

εστίν έκ τών δακρύων και τών σκυθρωπαζόντων προσώπων τεκμαίρε-

σθαι" και άλλος άλλο τι τών εκείνου χαρίτων απομνημόνευμα φέροντες 

άνεκλαύσατε, οί ποιμένες τόν ποιμένα ή άρχιποίμενα καί τοΰ πρώτου 

καί μεγάλου άντίμιμον, οί περί τό θείον άνάκτορον τόν κοσμήτορα και 

όντως Ά γ ι α Άγιων τό ιερόν έργασάμενον άδυτον ή καί άληθινήν σκη-

νήν, ήν αύτος έπήξατο Κύριος καϊ ούκ άνθρωπος" όπόσοι περί τόν θεω-

ρητήν βίον έσχολάκατε καί μονότροπον και ουδέ τής πράξεως αυτής 

άφιστάμενοι, ίνα μή τό τών λοξοβλεπουντων πάσχητε καί άκούητε τόν 

εμπνουν καϊ αμφοτέρων καί κινούμενον γενόμενον πίνακα καν τώ κοινώ 

τήν άκοινον καί ύψηλήν διαγωγήν άσκησάμενον. Καί πολλούς συνθεμέ

νους ή συνταξαμένους ύπερελάσατο, καθότι μηδ'ήν έν έκείνω εύρέσθα'· 

ανθρωπινής ζωής άποσκίασμα" εϊ τ ι καί γάρ τοις ενταύθα συνέζη, θεώ 

τούτο συνέζη καί πνεύματι" ήρα γάρ μάλλον τού εράσθαι καί του διψά-

1 Εν τώ κώδικι παραλληρίζοιντο. Τό δεύτερον ρώ έκ διορθώσεως έν ξέσματι. 
2 Κενός χώρος έν τώ κώδικι 'έξ γραμμάτων, όστις συμπληρωτέος ισως τώ 
έξαρτάν. Πρβλ. Ίλιάδος Ξ, 114 κέ. 

3 Έν τώ κώδ. απαντα. 
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σθαι πλέον κατά Παΰλον 1 ύπερεδίψησε. Τοιούτον γάρ τοι χρήμα ψυχή 
η άπαξ εις τόν θείον κατολισθήσασα έρωτα καί τών γηίνων άπαναστάσα 
μακράν. Ό πολύς δέ καί λοιπός όμιλος τόν εί τ ι χρηστόν αύτοϊς καί 
πράγμα καί όνομα χρηματίσαντα" ου γάρ τοίς μέν προσέκειτο πατρι
κώς, τοις δ' ού" επίσης δέ πάσι καί διδασκαλίας κρουνόν καί ούτινοσούν 
καύσωνος δροσισμόν καί άντιληπτικωτάτην χείρα έπώρεγεν έλεγχων, 
επίτιμων, παρακαλών, νουθετών, διδάσκων καί οικονόμων τά συνοί-
σοντα. ότι μηδ' άντίξους ήν τή τών ηθών έτερότητι, κατά τούς άποξύ-
λους τών ιατρών έπιβάλλων ευθύς καί άπερισκέπτως τον μεσέα σίδηρον 
ώμοσαρκούσι τοις πράγμασιν, ώς αίρεσθαι μέν μειζόνως τήν άπο φλεγ-
μονής τοΰ σώματος όγκωσιν, δριμυτέρας δέ τάς όδύνας έγγίνεσθαι. 
Ά λ λ ά καί λόγος έμπρακτος ήν καί πράξις έννους καί ελλογος' εις "ίσον 
γάρ άτοπίας συνηλθέτην καί άμφω, και πράξις άλογος καί λόγους άνους 
και άπρακτος" έπ' έκείνω δέ ούκ άν εύροι τις παρεκκλϊνον θάτερον παρά 
θάτερον, αλλ" έξ άκρου εις άκρον όμοτίμως τάς τής ίσότητος ρυίσκομε-
νας γραμμάς" άμεινον γάρ αύτώ κατά τόν στοιχειωτήν 2 Εύκλείδην τόν 
Μεγαρέα πάρ κεφαλάν έωράσθαι ή πράγματι παντί ειπείν τ ι δράσειν 
άσύμφωνον. 'Εβύοντο μέν γάρ αύτώ τά χείλη κατά καιρόν, καί ανοι-
γνυμενων δέ έξεφέρετο τούτων εϊ τι σεμνόν καί τοις άγίοις έπιπρεπέ-
στατον ουδέ γάρ βωμολοχικώς γλωσσαλγίαις τόν λόγον έπέχραινεν. ώς 
τίνες τών ταύτην άσκησαμένων καί τό τής άστειοσύνης ψευδεπιπλάστως 
επιτιθέμενοι όνομα, ταύτόν τ ι ποιοΰντες ώς εί Ξενοκράτην πορνείας 
έ<νε>γραφον 3 , ού καί είδος μόνον έσωφρονίσατο, καί αδικίας Άριστεί -
δην τόν δίκαιον. 

11. Ταύτα τήν μνήμην κεντρίζει καί τών οφθαλμών έξακοντίζειν 

παραβιάζει τά δάκρυα καί ούχ οίος τέ είμι κατεχειν έμαυτόν, καί ταύτα 

καί άλλους παραμυθεϊσθαι πειρώμενον κατά γάρ τήν άλληλουχουμένην 

σειράν ή καί κλίμακα έξαπτομένων προς άλληλα τών εκείνου κατορθω

μάτων, τό προσληφθέν μάλλον εις μείζον ύψος άνέλκει καί άνωφορεϊ4. 

ές τό άκρον διόλου μεθέλκον καί προσκαλούμενον καί ώς έπί τής θείας 

φύσεως ούκ οΐδε κόρον τά έλλαμπόμενα τής έλλάμψεως, ούτω δή καί 

1 Κορινθ. Α ' , δ', 11. 
2 Έν τώ κώδ. στοιχϊωτην. 
3 Τόπος δύο γραμμάτων διάτρητος έν τώ κώδικι. 

Έν τώ κώδ. άνωφερει. 
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έπί τώ μεγάλω τώδε πατρί όσον άν λάβης, πλέον προσεπαυξήσει, καί 
κατ ' ολίγον προβαίνων εκπέσεις1 εις τό αόριστον καί ώς φασιν αριθμη
τικοί, εις όσα τόν τελειον πολυπλασιάσεις αριθμόν, εις πλεον καί πλεον 
αυτός κεκορύφωται. Έλλιμενιστεον τοιγαροϋν τόν λόγον σιγή καί ταύτη 
προσαπτεον τού λόγου τά πείσματα, μή καί λάθοιμεν έξω τών Ορων 
τής μονωδίας έκπίπτοντες, ώς εις σύρτιν τινά ή άμπωτιν καταγόμενοι, 
έν πενθεί γεωμετροΰντες καί τοις όρωμενοις άορισταίνοντες, στηρίζοντος 
τού Θεού καί τό ήμετερον ασθενές ταίς του κειμένου εύχαΐς καί τοις 
αύτοϋ θελήμασιν έκβιβάζοντος, ότι αύτώ πρέπει δόξα, τιμή καί προσ-
κύνησις αιώνιος. Αμήν. 

(Μιχαήλ Ακομινάτου του Χωνιάτου άνεπίγραφοι προς 

την Θεοτόκον στίχοι). 

Πολλά προσήξα συν πόθω τε και πόνω· 

τώ σώ λάχει, πάναγνε, καΐ τώ ποιμνίω. 

Έκάλλυνά2 σου τον ναόν, πρώτος πόνος' 

έπιπλα τιμήεντα και σκεύη φέρω' 

5 αγρούς προσάγω, προξενώ κτήσεις νέας, 

ποίμνια, βουκόλια, πάν ζώων γένος' 

οΐκους άνιστώ τους πεσόντος τώ χρόνω, 

άλλους νεουργώ (μαρτυρεί πάς ο βλέπων), 

τον κλήρον αϋξω, τους φόρους ελαφρύνω, 

1 0 ή μάλλον ειπείν εξανασπώ ριζόθεν. 

Τοιαύτα τάμα, τά δε σά πρός με πλέω 

και μείζονα, δέσποινα, και κρείττω λόγου. 

Λύπας αφαιρείς, συμφοράς αποτρέπεις, 

νόσους διώκεις, εκ πυλών " Αδου ρυη 

1 5 εχθρών πανουργευματα και πλοκάς δόλων 

ώς νήμα σαθρον της αράχνης εκλύεις. 

"Εν λείπεταί μοι τών καλών τών εν βίω, 

θανέίν οπου βέλτιον' ου γαρ ενθάδε, 

οπου τελωνών έστι το κράτος μέγα, 

1 Έν τώ χώδ. έκπέσης. 
2 Εν τώ κώδικι εκκάλυνα. 
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2 0 θνήσκοντας ενθα τους θεοΰ παραστάτας 
ΰμνοϋσι, λακτίζουσιν (ώ θεία δίκη) 
και δεύτερον κιρνώσι θανάτου σκύφος. 

Έκεϊ θανοίμην, ενθα τόν πλείω δρόμον 
ζωής έμής ηνυσα μοχθών εν λόγοις. 

2 5 Ένταΰθα ταυτα και μετά ζωής τέλος. 
'Ρύου με πυρός, εύμένιζε σον τόκον 
και τοις χοροΐς σύνταττε τών σεσωσμένων. 

4 

Του αυτόυ πανυπερτίμου μητροπολίτου Ναυπάκτου κύροϋ Ιωάννου του 
Άποκαύκου επιστολή προς τον άγιώτατον Άθηνων, τον Χωνιάτην, οτε 
από τής Κέω ήλθεν εις την εν τή Μουντινίτζη μονην τοΰ Προδρόμου 1, 
κατωτέρω δε προβήναι ουδόλως ήθέλησεν. 

+ 'Επήλθε μοι. θειότατε δέσποτα, έγγίσαντός σου τοις καθ' ημάς τά 

τοϋ μεγάλου Παύλου άναφωνεϊν πρός λαόν Νικοπολίτην καί τόν Ν α υ -

πάκτιον «Αδελφοί, νϋν έγγύτερον ημών ή σωτηρία - ή νύξ προέκυψεν, 

ή δέ ήμερα ήγγικεν» 2 · ότι γάρ σε καί σωτήρα ψυχών καί υίόν ημέρας 

ές αρετής επιγράφομαι, οίς άν έγγένη φωτίζοντα και νύκτα ψυχικήν 

διακόπτοντα, μαρτυροϋσιν οι φωτισθέντες, οϊτινες δυσάριθμοι, καί ήμεϊς 

οί καθ'ίκανήν τήν άπόστασιν ϊσομοίρως τοις έγ . . . ουσι 3 σελαγούμε-

νοι" ό περί τοϋ ηλίου φησί τις τών καθ' ημάς θεολόγων, ίσομοίρως άπ' 

άκρων γής τά έκ διαμέτρου άκρα φωτίζοντος καί μή έλαττουμένου τήν 

θερμην μηδέ τήν άκτϊνα τοις διαστήμασι. Τ ά δ' αυτά καί πρός τήν 

έμήν ψυχήν επιλέγω, τήν σύντροφον έμοί καί όμόχρονον, καί ώς οίκείαν 

μάλλον καί ώς πιέζουσαν αύτην έφορών καί τήν τών σκοτεινών άπόθε-

σιν έργων καί τήν τών φωτεινών έπένδυσιν Οπλων και τόν εύσχήμονα 

περίπατον τίθημι. Ταΰτά σου τά τής έγγύτητος εργα' ούτω και ποί-

1 Ή μονή αύτη αναφέρεται έν ταϊς έπιστολαϊς τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου (τ. Β', 
σ. 332, 333) άνευ προσδιορισμού τοϋ τόπου ένθα 'έχειτο. 

2 Πρβλ. 'Ρωμ. ιγ', 11, 12. 
3 Ένεκα διατρήσεως τοϋ χάρτου ή λέξις είναι έφθαρμένη κατά δύο ή τρία 

γράμματα. Το γάμμα είναι γωνιώδες, επειδή δε είναι μικροϋ σχήματος, δύνα
ται να έκληφθή καϊ ώς λείψανον τοϋ πϊ' προ δε τοϋ ου διακρίνεται προεχτασις 
ένος χάππα καϊ άνωθεν τούτου τό ψιλον πνεϋμα. 

3 
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μνιον καί ποιμήν προς εαυτούς έπεστράφημεν, ώς μή ύποφωτίσοι 1 

τοσούτω τά μή καθέκαστα πραττόμενα. άλλ' αίσχυνοίμεθά σε τον ήλιον. 
Ά λ λ ' ώ ψυχών σώτερ, άλλ' ώ άείδρομε ήλιε, πώς έκ τών προς ημάς 
άνωτερικών προς τά κατώτερα ταύτα τάς κινήσεις ποιούμενος έν τή του 
Προδρόμου έστηρίχθης μονή κατά τούς τών αστέρων μηκυνομένους2, 
άλλ' έστηριγμένους εις άμετάβατον ; Καίτοι ούκ έργον τούτο ήλιακόν, 
φύσις δέ τώ στοιχείω τούτω μετά τών άλλων τό άεικίνητόν τε καί άει-
πόρευτον. Μήποτε δέ τώ τών μοναζόντων αστέρι άλλω περιτυχών, τώ 
τού σεμνείου άφηγουμένω (Έρμήν δέ τούτον εγώ κατονομάζω λαμ-
πρόν) 3, συλλάμπειν τούτω καί συνανατέλλειν έθέλεις, ώς ό φωστήρ ό 
μέγας έν καιροϊς ποτε τώ Έρμη, ότε καί τήν ακτίνα θερμοτέραν βάλ-
λουσι τοίς έν γη ; Ναι τούτο, καί πιστοΰταί μου τήν ύπόληψιν ή τών 
εν μέσω πάντων ανθρώπων παραδρομή' μετά τούτου δέ σου καί μόνου 
καί συνανατολή καί συνέλευσις- άλλ' Ερμής τε και "Ηλιος, ώς έχω 
μαθών, μετά βραχείας τάς αποστάσεις συνανατελλουσι καί συνδύνουσι, 
σύ δέ συνανατέλλων τούτω πολυωρείς. Δύνων ούν ποτε 4 άπ'αυτού, ή 
τό τής Γραφής, ολίγον «έκκλινον καί παράλλαξον» 5 καί προς ημάς 
άνάτειλον καί «τό πρόσωπον σου έπίφανον καί σωθησόμεθα» τελεον εί 
δέ σοι, ώσπερ καί πεφυσίωται, ό έκ δυσμών τής αμαρτίας ανάδρομος, 
οποία τά καθ' ημάς εις τόπους αρετής ανατέλλοντας, άλλ' ή τού βίου 
σφαίρα καί τών πραγμάτων ό κύλ<ιν>δ<ρ>ος, <ώς τ ό ν > 7 φωσφόρον ή 
οϋρανία, κατάγει σε πρός τά δυτικώτερα, καί πείθου καί τή φορά καί 

τήν πρός τήν κ α θ ' ή σμέν 8 . Πείθομεν, ή μάτην κινοϋμεν 

τού λόγου τόν άξονα; Ο ί δ α 9 ότι τό δεύτερον καν τήν τών <γραμμά-

1 Εν τώ κώδ. υπο φωτίσοι. 
2 'Εν τω κώδ. μηκινομένους. 
3 Πρόκειται ένταΰθα περι τοΰ ηγουμένου Μαρτινιανοϋ· όρα Μιχαήλ 'Ακομι-

νατον έν τ. Β', σ. 333. 
4 Έν τώ κωδ. ποτέ. 
5 Έκκλινον καϊ παράλλαξον] πρβλ. Παροιμ. Σολ δ', 15. 
6 Τό πρόσωπον σου- - σωθησόμεθα] πρβλ. Ψαλμ. οθ', 4, 8, 20. 
7 Τόπος διεφθαρμένος έν τώ κώδικι, ον συνεπληρώσαμεν δια τής βοηθείας 

τών έν αυτώ φαινομένων γραμμάτων τών ώς τον ουδ ϊχνος διακρίνεται, ειμή 
άνωθεν τοΰ τόπου αυτών μία δασεία καϊ δύο βαρειών μέρη. 

8 Τόπος διεφθαρμένος οκτώ περίπου γραμμάτων. 
9 Εν τώ κιόδ. οιδα. 
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των είκό>να 1 ήμίν έπίπεμπε, τό ψυχρόν τοΰτο τοίς πόθω τώ σώ 
κάμνουσι παραμύθιον. 

5 

(Τω αύτώ ακέφαλος επιστολή). 

καθέλκει δέ ταύτας ό έμός έφάμαρτος βίος καί ή κατερραθυμημένη 
βιοτή 2 κατασπα καί τήν ίκετηρίαν άπρακτον απεργάζεται. Έγώ τέως 
μάλλον ειμί τού ταύτα λογίζεσθαι ή τού σέ τήν ίεράν καί θείαν ψυχήν 
άμνημονήσαι τών υποσχέσεων' χρήναι γάρ οιμαι καί τούς υπέρ ών αί 
εύχαί συνεργούς καί αυτούς έκ τής τοΰ τρόπου μεταβολής τώ έντυγχά-
νοντι γίνεσθαι. Άλλά καί σίδηρον οιδα δαπανητήν έτερου σιδήρου, τόν 
στερρότερον δηλαδή καί στεγανόν έκ πυκνώσεως, τοΰ χαυνωτέρου καί 
άραιοΰ" καί τά ξύλα φύσει μέν στεγανά, ή δύναμις δέ τού πυρός αυτά 
καταβόσκεταΐ' ομολογουμένως καί τό τών σών ενίσχυρον προσευχών τά 
παρ' ήμίν έκνικήσεταί εμπόδια. Έκελευσας καί περί τού κατά θεάν 
άδελφοΰ μου καί άνεψιοΰ σου, τοΰ Χωνιάτου Οσα έκελευσας, καί τά αέν 
έμόν πρόθυμον έκ τοΰ παρευθύ τών σών έγένετο έντολνών, άλλ' ο καιρός 
άναμονήν απαιτεί" αιτώ γάρ, ώ Αθηνών, ίνα τ ι καί δημοσθενίσω3 

μικρόν. Άνθρώπω προσέκυρσα πονηρώ, τώ Δούκα κΰρ Κωνσταντίνω, 
καί (ώς ή θεία Γραφή) άδίκω καί πονηρότατω παρά πάσαν τήν γ ή ν 
ύφ' ού καί τού έπισκοπείου συνόλως έκβέβλημαι καί τέως περί σκηνάς 
στενός είμι καί αμφίβολος, μή έχων έως καί δεύρο όπη πόδα έρείσω καί 
κεφαλήν εισαγάγω - καί άναμεινάτω ή έλευσις, έως τώ μεγαλουργώ 
έντεύξομαι Κομνηνώ καί τούτω διομιλήσομαι περί τε τών κατ' έμέ καί 
τοΰ σοΰ τούτου θελήματος. 

6 

Πρός τόν παναγιώτατον Άθηνών. 

+ Όταν άπίδω πρός έμαυτόν καί τούς παρ'ήμίν Αιτωλούς 4 , όπό-

σοις βίος διάφορος καί τρόπος τύχης μεμέρισται, δοκώ τις είναι καί τά 

Γύγου φρονώ, ή τούτο δή τό εγγύς έν τοις παντελώς τυφλοϊς έτερο— 

1 Συμπλήρωσις ημετέρα διεφθαρμένου τόπου ΰπερδέκα γραμμάτων. 
2 Έν τώ κώδ. βιωτή. 
3 Έν τώ κώδ. δημοσθενήσω. 
4 Έν τώ κώδ. αίτολους. 
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φθαλμος' όταν δέ πόνον σκέψιν λαχόντα τοΰ μεγάλου πατρός μεταχει-
ρίσωμαι 1 Αθηνών, ή γραμμάτιόν τι έκ τοΰ πάρεργου σχεδιασθέν, 
αύτίκα. τής τε ύπολήψεως ταύτης έμαυτόν ταλανίζω καί σκώληξ είναι 
πρός άνδρα τούτον λογίζομαι, ή άμερές καί άδιάστατον κεντρον πρός 
όλην περιφέρειαν κύκλου, καί τότε πρώτως εις νουν λαμβάνω τό «γνώθι 
σαυτόν» καί μόνον όνομα είναι πράγματος 'έρημον κρίνω δικαίως έμέ, 
ώς τά κατ ' ούδενάς υποκειμένου λεγόμενα" όποιον δή τ ι πέπονθα καί έπί 
τώ σταλέντι μοι διαλόγω τοΰ εντός άνθρωπου καί τοΰ εκτός, καί τοΰτο 
μόνον φάναι άποθαυμάσαντα, ώς μόνος έξ απάντων ανθρώπων ό μέγι
στος Αθηνών λόγον τοΰτον εμψυχον έγραψεν. "Ηδη δέ καί ταΐς άνάγ-
καις τοΰ γράμματος έξαπορηθείς περιφρονώ τον πηλόν καί κατηγορώ 
τής ψυχής, ώς ούπω ές δεΰρο τήν οίκείαν νοησάσης εϋγένειαν, καί Οτι 
τώ δούλω γίνεται πρόσπηλος καί κατόπιν ακολουθεί ανδρεικέλου τούτου 
τυφλοΰ, δίχα δηλονότι τής άπό ταύτης οδηγίας καί βλέψεως. Ούτω με 
θάμβος έχει, ήνίκα τ ι δέξομαι σόν' χάριν δέ σοι άλλως οφείλω, ώς έκ 
τών έλλόγων σών πλουτισμόν καί τήν ήμετέραν έν λόγοις πενητείαν -
ολβίζοντι, ώς εί τις μεγάλω περιτυχών3 θησαυρώ πλουτίσει φίλους 
κατά μετάδοσιν. Ά λ λ ά έγώ έκ καχεξίας νοός, εξ ασθενείας σωματικής, 
ούπω τον όλβον έχω παραμετρείν νόσος γάρ μοι καί ϊσχιατική έπείσ-
φρηξιν 4 , ύφ'ής φόρτος κλίνης ειμί καί όλος ακίνητος, τοϋ δεξιοΰ μου 
ποδός τήν φυσικήν άρνησαμένου ένέργειαν καί μένοντος καθάπερ πούς 
άνδριάντος μή πεφυκώς 5 πρός άλλο σχήμα μεταρρυθμίζεσθαι, ή Οπερ 
χυθείς έξ αρχής παρά τού τεχνίτου έδέξατο. Έπίπεμπέ μοι εγερτηρίους 
εύχάς, ψυχήν μέν άνιστώσας πρός τήν τών κρειττόνων μετάληψιν, σώμα 
δέ τοΰ κραββάτου, έν ω μικροΰ παραλέλυμαι. 

7 

Τω Χωνιάτη. 

Ούκ οίδα, εί' τις πλέον έμοΰ ή τής αρετής έθαύμασεν, ή τής λογιό-
τητος ύμνησε τόν ύμέτερον θείον εκείνον, τόν Αθηνών. Ουκ οίδα, εί τις 

1 Έν τω κωδ. μεταχειρήσομαι. 
2 Έν τώ κωδ. πενιτείαν. 
3 Εν τώ κωδ. περιτυχον. 

4 Ούτως έν τώ κώδικι. 
5 Έν τώ κώδ. πεφυκος. 
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πλέον έμού καί τόν εκείνου άνεψιόν καί τούς διττούς αύτοΰ άδελφόπαι-
δας καί ώκειώσατο καί τά δυνατά έθεράπευσε, καί τέλος έθετο καί τήν 
ψυχήν αύτοΰ ώς έγώ υπέρ τών φίλων υμών, εϊ τ ι που μέμνη τής θερι
νής εκείνης ώρας, ότε κατήλθον άπό Θεσσαλονίκης εις Λάρισσαν, ίνα 
τό θέλημα σου ποιήσω καί χείρα έπιθήσω τοις σοϊς. Μή συναριθμηθείη-
σαν ήμέραις ένιαυτοΰ αί ήμέραι έκεϊναι, μηδέ γένοιτο ή έμέ ή φίλον 
έμόν παρά τήν καυσώδη Λάρισσαν έν ήμέραις τοιαύταις χρονοτριβήσαι 
καί ύδωρ πιεϊν ώς ύπό πυρός θερμανθέν, καί άναπνεΰσαι αέρα τόν άπό 
Πνιγέως άναπεμπόμενον ένθα ού σκιά δένδρου, ούκ άλλο ουδέν, όσα 
άνθρώποις φέρει άναψυχήν έν θερινώ καταστήματι. Τοΰτον ούν τόν 
τόπον διά σέ καί τούς σούς, ώ άκάρδιε σύ, πατήσας έγώ νόσω περιέπε-
σον θανασίμω καί έξ εκείνης έπαθον όσα έπαθον καί ήλθον οπου καί 
ήλθον, καί ό καλός τά πάντα Γεώργιος, ό παρά πολλών έπαινούμενος, 
ό τήν ήμετέραν μονην τιμών καί πρεσβεύων τό ένεστώς, ούτε χεΐρά μοι 
πεσόντι έπέδωκεν, ουτε γράμματα παρεκάλεσεν" ού φιλίας έμνήσθη, τήν 
μεταβολήν ούκ έδυσωπήθη, άλλ' έγένετό μοι έκ τής σιγής — τό τοΰ 
λόγου—Κερκυραία μάστιξ 1 καί βαρύτης Λακωνική, καί τέλος άφεί-
λετό μου καί τόν έφήμερον άρτον, ον μοι θεός καί πόνος χρόνιος έδω-
ρήσατο, έπί σεμνώ προσωπείω τή τοΰ βίου μεταβολή τοΰτο κρίνας 
τάχα, τοΰτο θέμενος νόμον καινόν και νεόγραφον, μή έσθίειν τούς μονα
χούς, μή πίνειν, μή περιβεβλήσθαι ίμάτιον, μή έχειν ύπηρέτας, καί 
ταΰτα τούς ποδαλγούς καί τούς χειραλγεϊς καί συνόλως τούς άλλους 
παραλύτους διά πολλά τά νοσήματα. Ταΰτα διοικονομησάμενος, ώς 
έδόκεις λανθάνων, ποίαν έμοΰ τήν πρόνοιαν έθου ; ώς άποζήν, ώς δου-
λεύεσθαι ; Τά μέν ούν έμά καί τά σά άνετάχθη καί ύπετάχθη" λείπεται 
γοΰν κάν τήν έκ γραμμάτων παράκλησιν δέχεσθαι' νεκρός γάρ ούκ ειμί, 
ώς έπιλησθήναι άπό καρδίας, ήμίνεκρος δέ. Καί τοΰτο δίδου, τί δ' άνα-
βάλλου καί μή τό πάν άναβάλλου ; ή γάρ καθολική άθέτησις ούκ 
άνθρώπινον. Έ μ έ μέν ούν εα φθείρεσθαι, λιμώττειν, γυμνητεύειν, άνε-
πιμέλητον είναι ('έστι Θεός, ος κώνωπας τρέφει καί τά τής γής καλού
μενα έντερα), τοΰ δέ έμοΰ άδελφόπαιδας τούτου έν καιρώ δυνάμεως σου 
άντιλαβοΰ, ώς έγγραφήναι τοϊς στρατιώταις (έστι δέ καί κατά ρώμην 
ικανός καί κατά άναδρομήν τήν σωματικήν είδος έχων πρέπον άνδρί 
στρατιώτη), καί ταύτην μοι τήν χάριν άντί πάντων άπόδος 2. Περί δέ 

1 Corpus paroem. graecorum. τ. 2, σ. 426. 
2 Έν τώ κώδ. άπόδως. 

19 
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γε τοΰ στρατιωτικού όψωνίου τί χρή παρακαλεϊν ; έπινεύσαντός σου καί 
γάρ έπ' αύτώ έσεϊται πάντως κάκείνο φιλοτιμότερον. Τό δέ γε ποτή-
ριον, ούπερ ύπέσχου περιχρίσαι τά ένδον, έβράδυνεν εις τό μή πιεϊν με 
έκ τούτου* άλλ' έρρέτω καί τοΰτο' έγώ δέ «ποτήριον λήψομαι σωτη
ρίου καί τό τοΰ κυρίου έπικαλέσομαι όνομα 1 ». Χαϊρέ μοι γοΰν, φίλη 
κεφαλή, καί πάλαι καί νΰν, και γίνου άνδρί κειμένω επίκουρος τά εις 
δύναμιν αίσχρόν γάρ έχειν τόν τύπον τό πλέον τής αληθείας καί τής 
υποστάσεως τήν σκιάν. Τόν γραπτόν νόμον μοι νόει καί τό σεπτόν 
Εύαγγέλιον εκείνο μέν γάρ κελεύει κτήνος εχθρού έμπεσόν βόθρω εκεί
θεν άνελκειν, ή αλήθεια δέ τούς ασθενείς έπισκέπτεσθαι, τούς εχθρούς 
αγαπάν, τούς πεσόντας έγείρειν καί τάλλα ποιεϊν, όσα τό φιλάνθρωπον 
απαιτεί καί ή τοΰ δικαίου προσπάθεια. Ίκανώς έλαλήσαμεν, μάλλον δέ 
έληρήσαμεν λήρον γάρ τό γήρας καί παρακοπή φρενών καί τού λογι
στικού παρασάλευσις. Χαρίζου άπό Κυρίου τοϊς πολλοίς βοήθειαν, εί δέ 
καί έμοί, δείξεις τούτο άπό τής περί τόν έμόν άδελφόπαιδα θερμοτέρας 
άντιποιήσεως. 

8 

(Ανώνυμος πρός άνώνυμον). 

Εύγε σοι τής ροπής, ήν πρός τήν ήμετέραν έσχες κατά πνεύμα στορ-
γήν. Εύγε σοι τού πρός ταύτην επικλινούς καί τής έπινεύσεως, Οτι 
ούτως απλώς αυθορμήτως αύτοκινήτως φιλίως έχειν πρός ημάς προτε-
θύμησαι, μή τίνος μηδαμοΰ μεταξύ προβεβληκότος ημών τών όσα πρός 
φιλίαν συνάπτειν φιλεϊ. Άγάπην ταύτην καινοφυή και ξενίζουσαν εϊποι 
τις" ανεφύη γάρ σοι έξ αυτομάτου, μηδέν τ ι σπέρμα φιλίας προκατα-
βεβληκότων ημών. *Ω έξαισία αύτη αγάπη, ώς μή τ ι έξ ημών εύρη-
κυίαύπανάπτον ύπέκκαυμα' ή πώς ού τοιαύτη αγάπη, ώς γε αγα
πών τόν μή παρόντα φιλεϊς, ύπερόριος ύπερόριον, μή γινώσκων τόν 
άγνοοΰντα, μή ίδών τόν μή θεασά<μενον> 2, άφ' ού τε ουδέποτε ουδέ 
ψιλή γοΰν σοι τοΰ αγαπάν προσγέγονεν αφορμή ; Ούτω τά <τής> 3 σης 
ταύτης αγάπης έξαλλα καινοπράγηται" ούτω παράδοξα καί παρήλλα-

1 Ψαλμ. ριδ', 4. 
2 Άνωθεν τοΰ ά ήτο γεγραμμένον τό λοιπόν τής λέξεως στενογραφικώς, 

αλλ ό τόπος είναι σήμερον διάτρητος. 
3 Τόπος διάτρητος. 
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κται . Ό τής αγάπης ό<μο>θελητής 1 τε καί νομοθέτης Κύριος κατάλ-

ληλον τής τοιαύτης άγαπήσεως άντιμετρήσειέ σοι τό άνταπόδομα" κ α ί . . . 2 

έξάρξας τού αγαπάν εις τοΰτο καί ημάς έπεσπάσω. "Ισθι γάρ ώς πρός 

εαυτόν ήδη, ώ μαγνήτης σύ φιλίας, καθείλξας ημάς. "Ισθι ώς τετρώ-

μεθά σου τώ προστιθέντι, κάντεΰθεν — πώς άν εϊπης ; — έρώμεν τής 

πρόσωπον πρός πρόσωπον έυτυχίας σου' άλλ' ότι τών ανέφικτων αύτη 

ήμίν, τόν γοΰν δεύτερον, τόν τής παροιμίας, πλέομεν πλουν 3 καί έντυγ-

χάνομεν σοι διά τών βραχέων τούτων καί πενιχρών συλλαβών, καί τόνδε 

τόν τρόπον επίδημοί σοι οίον γινόμεθα οί άπόδημοι καί έθάδες οί ασυνή

θεις καί γνωστοί οί μή γινωσκόμενοι, καί άσωμάτως περιπλεκόμεθά σοι 

καί — τό τοΰ αποστόλου 4 — φιλήματί 5 σε άγίω άσπαζόμεθα έν στόματι 

νοητώ, όποιον δή στόμα καί Δαυίδ άνοίγειν φησί και έλκειν πνεύμα διά 

τών εντολών τού θεού έπεπόθησεν 6 . Έπί τούτοις καί συντάττομεν σοι 

άγάπην — τής άσματιζούσης καί τούτο φωνή 7 — καί βεβαιοΰμεν ώς 

τοΰ λοιπού συνεσόμεθά σοι τή ψυχή, εί καί τώ σώματι διϊστάμεθα. Τ ή 

καρδία σε έγγραψάμενοι άναπάλειπτον έξομεν καί εις τό έπιόν έν αύτη 

διαπραξόμεθά σοι καί τά ίδια τών φιλούντων όσα γε πρός ισχύος μνη-

σθησομεθα, τοΰ συνωνυμοΰντος ήμίν ονόματος σου καί τής επωνυμίας. 

Έν συλλόγοις, έν συνεδρίοις προσεπαινεθησόμεθά 8 σου τής λογιότητος" 

μακαρίσομεν τάς Αθήνας, ότι τής άρχήθεν έπανθούσης αυτής δαψιλοΰς 

τών λόγων λαμπρότητος παρ' έαυταϊς ύποσμήχουσι9 ζώπυρα' θεοκλυ-

τήσομεν υπέρ σοΰ πάνθ' όσα φιλοΰντες υπέρ φιλουμένων θεοκλυτούσι-

προσφωνήσομέν σε καί γράμμασιν, ότε ήμίν ευχερές. Ταυτί μέν ούτω, 

εύλογητός τε δ ' ήμίν καί τούτου χάριν ό Κύριος, ος ήνωσε διά τής αγά

πης ημάς, ους οί φέροντες τόποι τοσοΰτον 1 0 αλλήλων διίστανται, όπόσον 

1 Τόπος διάτρητος δύο γραμμάτων. 
2 Τόπος διάτρητος τριών γραμμάτων καϊ άνωθεν αΰτοϋ εν γωνιώδες γάμμα 

μετά δύο έπϊ τής ευθείας γραμμής στιγμών. 
3 Corpus paroem. 2, σ. 24. 
4 Κορινθ. Α ' , ις' , 20. Β', ιγ', 12. Θεσσαλ. Α', ε', 26. 
5 Έν τώ κώδ. φιλϊματί. 
6 Ψαλμ' ριη', 131. 
7 Πρβλ. Ασμα ασμάτων γ' , 1—3. 
8 Έν τώ κώδ. προσεπηνηθησόμεθα. 
9 Έν τώ χώδ. υποσμΐχουσι. 

1 0 Έν τώ κώδ. τοσούτων. 
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(ώς λόγος) τα Μυτών καί Φρυγών, ώς εαυτούς τούτοις, άστροις μόνοις 
(έτερος τοΰτο λόγος) ήμϊν τοϊς φερομένοις τεκμαίρεσθαι 1. Εύχαριστητέος 
καϊ ό κοινός φίλος, ό τήν άληθινήν φιλοσοφίαν μετιών καϊ δια τοΰτο μή 
ψευδόμενος τήν έπίκλησιν, ό φέριστος καϊ γνώσιν καί άρετήν καί τήν 
τιμιότητα. Έπαινετέος καί ούτος ώς τή πρός άγάπην συνάφεια ύποδρη-
στεύσας οίς τε τά πρός φιλίαν συναρμόσαντα γράμματα πρός αλλήλους 
διακεκόμικε καί οίς τη εύφραδεί καί εύστρόφω γλώττη αγαπάν αλλή
λους παρέθηξεν. 

9 

Τοϋ Μακρεμβολίτου πρός τόν υπέρτιμον. 

"Ην άρα καί χάρτη μαργαρίτης έγκυμονονούμενος, άγιώτατε δέσποτα, 
καί σής γλώττης ύπερτίμου πολυχεύμονος πόταμου Σολομώντειος λίθος 
ύπέρτιμος καί χαρίτων όμβρος υποκρυπτόμενος τή γραφή ; καί μοι καί 
τοΰτο τών άπ' αιώνος τερατουργημάτων τής Θεομήτορος. Έν Αθήναις 
γάρ καί πάλιν έγώ σώστρα θύσων τή Θεομήτορι, χθες που καί πρότριτα 
ρυσαμένη τών "Αδου πυλών, καί μοι ταίς χερσί γράμμα τής σής άγιω-
σύνης έντίθεται" πρός ο δη γράμμα, νή τήν τοΰ γράμματος ήδονήν, 
ένθους έγεγόνειν ευθύς καϊ σύν τοϊς όφθαλμοϊς τήν καρδίαν ένεπήγην τώ 
γράμματι. Ην γάρ σου τό γράμμα χαρίτων λειμών, λωτός ηδονής, 
νέκταρ άποστάζον σοφίαν καί σου ταϊς άρεταϊς περιχαρακούμενον κύκλω-
θεν και μόνοις τοϊς περί σέ τήν σοφίαν τηροΰσιν άνόθευτον, είσιτητόν 
καί βατόν, ώς διά τής θύρας εϊσερχομένοις καί μή διακλεπτομένοις τήν 
εϊσοδον. Όντως χρυσάς τάς Αθήνας ευρίσκω τής σής άγιωσύνης, έν 
ταύταις γράμμα μεταλλευσάμενος2 χρυσοΰ τιμιώτερον, λίθων σαπφεί-
ρων πολύ τιμιώτερον 3 , αύτοΰ πολυχρυσώτερον 4 Πακτωλού. 'Υγείαν σοι 
καθαράν εμήνυσε μοι τό γράμμα, διάβασιν ύγιά περί μου τήν ψυχήν 
διεβίβασεν όλον είχε σώον τόν έν άρεταϊς τελειότατον. Ήσπασάμην τό 
γράμμα καί γε γλώσσαν τήν σήν έδόκουν άσπάζεσθαι, τήν ούτω σοφήν, 

1 Νοείται ή παροιμία «άστροις σημαίνεσθαι». Corpus paroem 2, σ. 312. 
2 Εν τώ κώδ. μεταλευσάμενος. 
3 Εν τώ κώδ. τιμιότερον. 
4 Εν τώ κώδ. πολΰ χρυσώτερον. 
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τήν ούτως ήδεϊαν, τήν υπέρ μέλι καί κηρίον γλυκαίνουσαν ' . "Ω , πότε 2 

σε καί τοϊς όφθαλμοϊς είδω, τον έμοί τά πάντα καί άλλον αυτόν ; Εϊ 

δ' ούχ υπέρ αυτόν σε γράφω τώ γράμματι, ον έχω πάντως υπέρ αυτόν, 

δέδοικα μή τώ μέλιτι τής φιλίας ύποκεκρύφθαι δόξη κεντρίον κολακικόν, 

ο φιλίας λειμώσιν ούκ έβλάστησε πάντοτε. Τήν δέ περί τής σής πρε

σβείας καί όσα μοι τό γράμμα διεμήνυσεν αγαθά, γέγηθα μέν καί αυτός 

καί συγγέγηθα 3 τώ παντί και τή πανδήμω καί κοσμοσωτηρίω πανηγύ-

ρει συμπανηγυρίζω καί αυτός εύχαριστήριον ΰμνον τή Θεομήτορι. Έμοί 

δ' ού νΰν γέγονε ταΰτα μαθεϊν, άλλ' άμα σύ περί τήν πρεσβείαν κάμοί 

κατά νουν ώς πέρας αίσιον εύρήσει τά πράγματα" εί μέν γάρ βουλή τοΰ 

κρατίστου ημών αύτοκράτορος, ού ή καρδία έν τή χειρί τοΰ Θεοΰ καί ή 

βουλή τοΰ Θεοΰ έν τή καρδία αύτοΰ, εί γοΰν εκείνος ,έτεκε τήν βουλήν, 

τοΰ Θεοΰ ταύτην έμβαλόντος έν τή καρδία αύτοΰ, σύ δέ τής μεγάλης 

βουλής τής τοιαύτης υπηρέτης, τίς άρα μή ταΰτα βλέπων καί προφη-

τεύη 4 καί πέρας αίσιον είπη τοϊς πράγμασιν ; Ουδείς άρα διστάσει 5 τώ 

πράγματι, εί μή καί πρός τήν ήμέραν βλέπων αυτήν διψήσειν λέγων 

τόν ήλιον υπέρ γής. Κάν γοΰν προνενοήκαμεν, κάν προμεμαθήκαμεν, κάν 

προβλεπτικώς προορώμεν τά μέλλοντα, εύγε σοι καί τής ευβουλίας6, 

χάρις σοι τών υπέρ ημών κόπων. Κοινούμεθά σοι τάς ήδονάς, κάν μή 

καί τούς κινδύνους έκοινωσάμεθα, συμπνέομέν 7 σοι τόν ζέφυρυν κάν μή 

καταιγίδι τής θαλάσσης συνεφυσώμέν σοι τήν ψυχήν. Γένοιτο δέ μοι 

κοινώσασθαι καί λόγου καί χάριτος δι ' έπων υμετέρων γλωσσών, σοΰ τε 

τοΰ πρεσβευτοΰ τής μεγάλης βουλής καί τοΰ κυρίου μου, τοΰ τά πάντα 

καλού λογοθέτου, καί έργοις καί πράγμασιν ον ό Θεός άφορίσας έκ 

κοιλίας μητρός αύτοΰ, κατά τόν μέγαν άπόστολον 8 , εις σωτηρίαν ημών 

έξαπέστειλε τών άγαπησάντων αυτόν. 

Έν Πετρουπόλει, 2 0 Μαρτίου 1902. 

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ 

1 Πρβλ. Ψαλμ. ριη'. 103. 
2 Εν τώ κώδ. ώ πότε. 
3 Έν τώ κώδ. συνγέγηθα. 
4 Έν τώ κώδ. προφητεύει. 
5 Έν τώ κώδ. δυστάσει. 
6 Έν τώ κώδ. ευουλίας. 
7 Έν τώ κώδ. συμπνέον μέν. 
8 Γαλάτ. α', 15. 
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Παροιμίαι, αιτινες λέγοντα: έπί τών μάτην πονούντων καί άδυνά-

τοις έπινειρούντων πράγμασιν, είναι αύται έν τή αρχαία έλλ. γλώσση. 

«αδύνατα θηράς» (Ζηνόβ. 1, 29. Σουίδ. σ. 28, α' Βεκκ.), άνθ' ού 

ή δημώδης λέγε: «βάλλεις τη μύτη σου εκει ποϋ δεν φθάνεις». 

«αέρα δέρεις» ( Α ' Κορινθ. θ', 26, πρβλ. Εύστάθ. εις Ί λ . Υ, σελ. 

1215, 54 καί Mai i Col lect . V a t . τόμ. IV (1831, 8) σελ. 527 καί 

θεόδωρ. Μετοχ. σελ. 371. Φωτ. Έπιστ. 4, 221. S u i c e r . T h e -

saur . E c c l e s . 1, 107) καί «τόν αέρα παίεις» (Γρηγόρ Ναζιανζ. 

Λόγ. 21, σελ. 376) καί «τύπτεις αέρα» (Bo isson . 'Ανεκδ. τόμ. Β ' , 

σ. 437). Ταύτην δ' απαράλλακτα καί ή δημώδης εξηγείται διά τού 

«αέρα κοπανίζεις». 

«αίγιαλώ λαλείς» (Ζηνόβ. 1, 38. Διογενιαν. 1, 37), ύφ'ών κακώς 

ερμηνεύεται διά τού «έπί τών ανήκουστων» ή «επΐ τών άνηκόων» άντί 

τοΰ «επί τών άνηνυτων», ώς φαίνεται καί έκ τοΰ Πλουτάρχου, όστις τό 

«αίγιαλώ λαλείς» καταλέγει έν ταίς παροιμίαις ταΐς περί τών αδυνάτων 

λεγομέναις (δρα C o r p . p a r o e m . G r a e c . τόμ. Α ' , σ. 345, 23). 

Α ν τ ' αυτής ή δημώδης λέγει «ομιλείς στον τοϊχον» καί «στου κουφου 

την πόρτα οσο θέλης βρόντα». 

«αίθέρα νήνεμον έρέσσεις» (Ζηνόβ. 1, 39. Διογενιαν. 1, 38. Σουίδ. 

σελ. 39, α ' Βεκκ.) . 

«Αιθίοπα σμήχεις» (Λουκιαν. πρός Άπαιδ . 28. Ζηνόβ. 1, 46. Διο

γενιαν. 1, 45. Μακάρ. 1, 62. Άποστόλ. 1 ,71. Αρσέν. 2, 15. Πλου-

ταρχ. έν B o i s s o n . 'Ανεκδ. Α ' , 394, 7. Θεόδωρ. Μετοχ. σελ. 447. 

Σουίδ. σελ. 39, β' Βεκκ.) καϊ «Αίϋίοπα λευκαίνεις» (Σχολ. Αριστοφ. 

Σφηκ. στίχ. 279) και «Αίθίοπα ρύπτεις» (Μακαρ. 5, 50). 

«άκίχητα διωκείς» (Ίλιάδ. Ρ, 75). ορα παροιμίαν «αδύνατα θηράς». 

«άλλην μεν εξηντλουμεν, ή δ' έπεισρέει» (Ζηνόβ. 1, 75. Διογενιαν. 

2, 22 και αλλ. κωδικ. 1, 34. Γρηγόρ. Κύπρ. 1, 44 καί αλλ. κώδικ. 
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1, 41. Άποστόλ. 2, 33. Αρσέν. 2, 87. Σχολ. Λουκιαν. εις Έρμότιμ . 
61. B a c h m . Άνεκδ. Β ' , 347. Σουίδ. σελ. 69, α ' ) , πρβλ. καί «τής 
τραπέζης παρατεθείσης έδειπνούμεν καϊ την μεν (φακήν) έξηντλονμεν, ή 
δ' έπεισέρρει» (Άθην . Δειπν. Δ ' , σ. 156, ε') καϊ «επιρρει τό πράγμα 
έξαντλουμενον» (Λουκιαν. Έρμότιμ. 61), παρά δέ τώ Σουίδα γράφε
ται «έξαντλουμεν». 

«αμμον μετρεϊς» (Ζηνόβ. 1, 80. Διογεν. 2, 27. Άποστόλ. 2, 71. 
Μακάρ. 1, 96. Πλουταρχ. έν Άνεκδ. B o i s s o n . 1, 396. Σουίδ. σελ. 
78, β'. Λιβαν. Έπιστ. 258), άνθ' ού ή δημώδης λέγει «ψύλλους στα 
άχυρα» (εννοείται τό ζητείς). 

«άν άποβάλης τους ώμους πτίσσων, υδωρ ομοίως το υδωρ μένει» 
(Λουκιαν. Έρμότιμ. 79. Σουίδ. σελ. 96, β') , άνθ' ού ϊσως γραπτέον 
«καν . . . . μενεΐ». 

«άνέμους γεωργεΐς» (Ζηνόβ. 1, 99. Διογενιαν. 1, 88 καί αλλ. κώδ. 

1, 51. Γρηγόρ. Κύπρ. 1, 51. Άποστόλ. 3, 3. Άρσεν. 3, 88. Σουίδ. 

σελ. 105, β'. Άλεξάνδρ. Μαυροκορδ. Έπιστ. 14 σελ. 21 έκδ. Λ ιβ . ) . 

«άνέμους θηράς εν δικτυοις» (ορα παροιμ. «δικτυω άνεμον θηράς») 
παρά Διογενιαν. 2, 28. 

«άνέμω διαλέγει» (Ζηνόβ. 1, 38). δρα καί παροιμ. «αίγιαλώ λαλείς». 

«άσκόν τίλλειν» (Σουίδ. σελ. 778, β'. Φωτίου Λεξικ. τόμ. Β ' , σελ. 
19, 16 Nab . ) , ορα παροιμίαν «ώόν τίλλειν». 

«γεράνδρυον μεταφυτεύειν» (Ζηνόβ. 3, 1. Διογενιαν. 3, 77. Γρη
γόρ. Κύπρ. κώδ. Μ . 2. 76. Άποστόλ. 5, 32. Αρσέν. 14, 70. Σουίδ. 
σελ. 240, α ' ) , άνθ' ής παροιμίας ή δημώδης λέγει «τόρα στα γεράματα 
μάθε, γέρο, γράμματα». 

«γυργαθον φυσάς» (Σουίδ. σ. 253, α ' . Άρισταίν. 2, 20), κατά δέ 
τόν Άρκάδιον (σελ. 49, 19) τονίζεται «γυργαθός», δρα καί παροιμίαν 
«δίκτυον φυσάς». 

«δέλφινα πρός τό ουραίον δεις» (Ζηνόβ. 3, 38. Διογενιαν. 4, 37 
και αλλ. κώδικ. 2, 44. Άποστόλ. 5, 91. Αρσέν. 18, 19. Σουίδ. σελ. 
265, α ' ) . 

«δίκτυον φυσάς» (Σουίδ. σελ. 295, β') καί «φυσάς δίκτυον» (Βεκκ. 
Ανεκδ. σελ. 69, 27), δρα καϊ παροιμίαν «γυργαθον φυσάς». 

«δικτυω άνεμον θηράς» (Ζηνόβ. 3, Π . Διογενιαν. 4. 29 καί αλλ. 
κώδικ. 2, 40. Πλουταρχ. έν Άνεκδ. B o i s s o n . 1, 394, 3. Άποστόλ. 
6, 12. Άρσέν. 18, 75. Σουίδ. σελ. 295, α') καί «δικτυω θηρευεις 
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άνεμους» (Νικηφόρ. Γρηγ. Ίστορ. Ι Η ' , δ' , 2) καί «ανέμους θηράς εν 
δικτύοις» (Διογενιαν. 2, 28). 

«είς κόπρον θυμιας» (Σουίδ. σελ. 337, α'" 778, β') καί «κόπρον 
άναθυμιάς» (Σχολ. Άριστοφ. Βατρ. 186), άνθ' ών ίσως γραπτέον «εις 
κοπρώνα θυμιάς» καί «κοπρώνα θυμιάς», όπερ φέρεται παρά Φωτίω 
(έν Λεξ . τόμ. Β' , σελ. 19, 16 Nab. ) «είς κοπρώνα θυμιάς»" διότι 
μόνον ό εις κοπρώνα θυμίαμα καίων μάτην κοπιά καί αδυνατεί νά 
άφέλη τήν δυσοσμίαν, άλλ' ουχί ό εις κόπρον. 

«εις οϋρανόν τοξεύεις» (Ζηνόβ. 3, 46. Μακάρ. 3, 60. Άποστόλ. 
6, 71. Πλουταρχ. έν Άνεκδ. B o i s s o n . Α ' , 394, 6. Σουίδ. σελ. 
337, β ' ) . 

«εις πϋρ ξαίνεις» (Πλάτ . Νόμ . σ. 780, γ ' καί Σχολ. αϋτόθ. Βασί
λειος ό Μέγ. "Οπως άν έξ έλλ. ώφελ. λόγων 9. Άριστείδ. Υπέρ τών 
τεττάρ. 377. Άποστόλ. 6, 72. Άρσέν. 22, 53. Διογενιαν. άλλ. κώδ. 
2, 61. Μακάρ. 3, 61. Σουίδ. σελ. 337, β'. Βεκκ. Άνεκδ. 69, 28) 
καί «κατά πυρός ξαίνεις» (Άποστόλ. 9, 45) καί «ξαίνεις εις πϋρ» 
(Ζηνόβ. 5, 27). Κακώς ή παροιμία ΰπό πολλών ερμηνεύεται, είναι δ' ή 
έννοια ταύτης ήδε : έρια εις πυρ ξαίνεις, ήτοι έρια φαινόμενα εις πΰρ 
ρίπτεις, έν ω ύπό τής φλογός καίονται, ήτοι ματαιοπονείς. 

«εις τετρημένον πίθον αντλείς» (Βασίλ. ό Μέγ. "Οπως άν εξ" έλλην. 
ώφελ. λόγ. 9. Σουίδ. σελ. 337, β', 338, α ' . Βεκκ. Άνέκδ. 69, 29. 
θ ω μ . Μάγιστρ. σελ. 348, 13), άντί ταύτης δέ τής παροιμίας ή δημώ
δης λέγει «κουβαλεΐ νερό με τό κόσκινον» (όρα παροιμίαν «κοσκίνω 
ϋδωρ φέρεις»). 

«εις τέφραν γράφει» (Ίουλιαν. Έπιστ. εις Άθην. 286. Σουίδ. σελ. 
337, β'" 428, β' . Άποστόλ. 6, 73. Άρσέν. 22, 5). 

«εις τόν τών Δαναΐδων πώον υδροφορεϊς» (Λουκιαν. Τ ί μ . 18), άνθ' 
ής παροιμίας ή δημώδης λέγει «κουβαλεΐ νερό με τό κόσκινον» ή «σε 
τρύπιο σακκι θέλεις βάλε, θέλεις μή». 

«εις ϋδωρ σπείρεις» (Σουίδ. σελ. 338, α'" όρα καί Ζηνόβ. 3, 55. 

Πλουταρχ. έν B o i s s o n . Άνέκδ. Α ' , 395, 11). 

«είς ϋδωρ γράφεις» (Σοφοκλ. έν Φωτ. Βιβλ. 530, α ' , 16. Μενάνδρ. 

Μονόστιχ. 25. Άποστόλ. 6, 56, 80. Άνέκδ. B o i s s o n . Α ' , 97. Σουίδ. 

σ. 429, α ' . Άρσέν. 22, 15, 64. Μακάρ. 6, 48. Βεκκ. Άνέκδ. 55, 

17. Φιλοστράτ. Εϊκον. Β ' , 8, σ. 822. Σχολ. Άριστοφ. Σφηκ. στίχ. 

279), άνθ' ής παροιμίας ή δημώδης λέγει «κάμνει μία τρϋπα στο νερό» 
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ή «κάμει τό νερό σωρό» καί «κάμνει τό κάμπο ράχι» (όρα καί παροι
μίαν «εν ϋδατι γράφεις» καί «καθ' ϋδατος γράφεις»), 

« εκδεδαρμένον δέρεις» (Άποστόλ. 6, 87. Άρσέν. 22, 74. Γρηγόρ. 
Κύπρ. 2, 44 καί άλλ. κώδικ. 3, 17. Σουίδ. σ. 340, α ' ) . 

«εΐ' ϋδατι γράφεις» (Πλάτ . Φαϊδρ. 276, γ ' ) , όρα «είς ϋδωρ γράφεις». 
«έξ άμμου σχοινίον πλέκεις» ("Ερμιππ. Διαλογ. περί άστρολογ. σ. 

35. Γρηγόρ. Κύπρ. κωδ. Μ 3, 46. Αίσώπ. παροιμ. 10. Σουίδ. σελ. 

375, β ' ) . 
«ήθμώ αντλείς» (Άριστοτ. Οίκον. Α ' , ς', 1), ό'ρα «.κοσκίνω ϋδωρ 

φέρεις». 

«καθ' ϋδατος γράφεις» (Λουκιαν. Κατάπλ. 21. Διογενιαν. 5 ,83 

καί άλλο κώδικ. 2, 59. Μακάρ. 4, 95. Μαντινίσσ. παροιμ. 1, 74. 

Σουίδ. σελ. 554, β') καί «έφ' ϋδατος γράφεις» (Ίουλιαν. Λόγ. Η ' , 

σελ. 249, α') καί «καθ' υγρών γράφεις» (Άνώνυμ. έν B o i s s o n . 

Άνεκδ. Β ' , 381) καί «καθ' υδάτων γράφεις» (Νικηφόρ. Γρηγ. Ίστορ. 

19, 1) καί «ες (είς) ϋδωρ γράφεις» (ήν όρα) καί «τά καθ' υδατος 

γράμματα» (Γεωργιδ. Γνωμολ. έν B o i s s o n . Άνεκδ. Β' , 381). 

«καρκίνος λαγών αίρει» (Σουίδ. σ. 567, α') καί «καρκίνος λαγωόν 

αίρει» (Διογενιαν. 5, 96. Γρηγορ. Κυπρ. 2, 88 καί άλλ. κώδ. 3, 93), 

όρα καί παροιμίαν «πρότερον χελώνη παραδραμεΐται. δασύποδα» καί 

«παΐς διώκει ποτανόν ορνιν». 

«κατά θάλατταν σπείρεις» (Bo isson . Άνεκδ. Δ ' , 183) καί «κατά 

θαλάττης σπείρεις» (Σχολ. Άριστοφ. Σφηκ. 284) καί «θάλασσαν σπεί

ρεις» (Πλουταρχ. έν B o i s s o n . Άνεκδ. Α ' , 397, 41). Όμο ια ι είναι 

αύται ' «είς ϋδωρ σπείρεις» (ήν όρα), «σπείρεις πόντον» (ήν όρα) καί 

«κατά πετρών σπείρεις» (ην όρα). 

«κατα πετρών σπείρεις» Λουκιαν Έρωτ. 20. Σουίδ. σελ. 337, β'. 

Άλέξανδρ. Μαυροκορδ. Έπιστ 14 σελ. 21 Λ ιβ . ) καί «σπείρεις πέτρας» 

(Βεκκ. Άνεκδ. σελ. 69, 29)" όρα τήν προτέραν παροιμίαν. 

«κοσκίνω ϋδωρ φέρεις» (Πλάτ . Πολιτ. Β ' . σελ. 363, δ'. Βασίλ. ό 

Μέγ. "Οπως άν τις έξ έλλ. ώφελ. λόγ. 9) καί «κοσκίνω ϋδωρ περιφέ

ρεις» (Σουίδ. σελ. 620, α ' Βεκκ.), όμοία δέ ταύτη είναι ή παροιμία 

«ήθμω αντλείς» (ήν όρα) καί «εις τετρημένον πίθον αντλείς» (ήν όρα) 

καί «είς τόν τών Δαναίδων πίθον υδροφορεΐς» (ήν όρα). 

«κύματα μετρεΐς» (Άνθολ. Παλατ. Ι Β ' , 156, 5. Πλουταρχ. έν 

B o i s s o n . Άνεκδ. σελ. 395, 17. Μακάρ. 5, 43), όμοία δέ ταύτη καί 
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ή παροιμία «κυάθω την θάλασσαν μετρεΐς» (Γρηγορ. Ναζιανζ. Λόγ. 
34, 556 καϊ Σχολ. αυτόθι) καί «αμμον μετρεις» (ήν όρα). 

«λέοντα ξυρεΐς» (Λουκιαν. Κυνικ. 14. Άριστείδ. τόμ. Β ' , 192 
D i n d . καί Σχολ. εις Άριστείδ. τόμ. Β ' , 500 D i n d . Φωτίου Λεξ . 
τόμ. Α ' , σελ. 380 N a b . Σουίδ. σ. 653, α ' Βεκκ. Διογενιαν. 6, 25 
καί αλλ. κώδικ. 2, 61. Μακάρ. 5, 50. Άποστόλ. 10, 54. Άρσεν. 
33, 66. Θωμ. Μάγιστρ. σ. 251, 11. Εύσταθ. εις Ί λ . Κ, 21 σελ. 
787, 7) καί «ξυρεΐν επιχειρείς λέοντα» (Πλάτ . Πολιτ. Α ' , σελ. 341, 
γ ' καί Σχολ. αυτόθι), όμοία δέ ταύτη είναι ή δημώδης «βγάνεις της 
οχιάς τά μάτια». 

«λίθον εψεις» (Άριστοφ. Σφηκ. 280 καί Σχολ. αυτόθι. Ψευδοπλάτ. 
Έρυξ. σ. 405, β' καί Σχολ. αυτόθι. Ήσύχ. έν λ. Φωτίου Λεξ . τόμ. 
Α ' , σ. 388 N a b . Σουίδ. σ. 623, β'. Βεκκ." Άνεκδ. σ. 69, 28). 

«νεφέλας ξαίνεις» (Πλουταρχ. έν B o i s s o n . Άνεκδ. Α ' , 398, 51. 
Διογενιαν. 6,83 καί αλλ. κώδικ. 3, 35. Γρηγόρ. Κύπρ. 3, 13 καί 
αλλ. κώδ. 4, 48. Άποστ. 12, 5. Άρσεν. 37, 14. Σουίδ. σελ. 
740, α ' ) . 

«ονον πόκαι» (Άριστοφ. Βατρ. 186 καί Σχολ. αύτόθ. 'Ησύχ. έν 
λ. Φωτίου Λεξ . τόμ. Β' , σ. 19 N a b . Σουίδ. σ. 778, β'. Άποστόλ. 
12, 89. Άρσεν. 39, 72) καί «ονον πόκοι» (Φωτίου Λεξ . τόμ. Β ' , σ. 
19, 7 N a b . Διογενιαν. 6, 99. Μακάρ. 6. 35) καί «ονον πόκους 
ζητείς» (Ζηνόβ. 5, 38) καί «ονον κείρεις» (Ζηνόβ. 5, 38. 'Ησύχ. έν 
τώ ονον πόκαι) καί κατά τόν μέσον αιώνα «τον άείδαρον εκουρευσας» 
(Ducang i i G l o s s , ad scr ip t , mediae et inf. Graec i t . p. 28). 

«παις διώκει ποτανόν ορνιν» (Αϊσχύλ. Ά γ α μ . 379 ή κατ ' άλλας 
έκδ. 394), όμοία δέ ταύτη ή παροιμία «καρκίνος λαγών αίρει» (ήν ίδέ) 
καί «πρότερον χελώνη παραόραμεΐται δασυπουν». 

«πλίνθους πλύνεις» (Σουίδ. σελ. 863, β') καί «πλίνθον πλύνεις» 
(Ζηνόβ. 6, 48. Διογενιαν. 7, 50. Γρηγόρ. Κύπρ. 3, 39 και αλλ. 
κώδικ. 4, 80. Άποστόλ. 14, 34. Άρσεν. 43, 59. Άνεκδ. B o i s s o n . 
7 , 3 9 4 , 6 2 . Σουίδ. σελ. 778, β'· 1117, β'), όρα καί παροιμίαν 
« Αίθοπα σμήχεις». 

«πόντον σπείρεις» (θεόγν. 106, 107. Διογενιαν. 7, 67. Άποστόλ. 
14, 47. Σουίδ. σ. 873, β'· όρα καί Άνθολ. Παλατ. Ι Β ' , 147, 7) 
καί «σπείρεις ενϊ πόντω» (Ψευδοφωκυλίδ. 141), όρα και «κατά θάλατ-
ταν σπείρεις». 
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«προς έρρωγυΐαν άδεις» (Σουίδ. σ. 893, β' Βεκκ.), όρα τήν έπο-
μένην παροιμίαν. 

«πρός κενην άδεις» (Σουίδ. 895, α' Βεκκ.) καί «προς κενην ψάλ
λεις» δηλ. νευραν (Διογενιαν. 7, 60. Άποστόλ. 14, 92, ένθα γρά
φεται «πρός κενόν») καί «κενην ψάλλεις» (θεοφάν. Α ' , σελ. 13, 16. 
Άνεκδ. B o i s s o n . Δ ' , 316. Μακάρ. 5. 12) καί «ψάλλεις κενην» 
(Μακάρ. 8, 91. A p p e n d , p o r o e m . 5, 38) καί «κενα ψάλλεις» (θεο-
φιλ. έν B a n d u r i Imper . Or ient . 1, 165, α ' ) . 

«πρότερον χελώνη παραδραμεΐται δασυπουν» (Σουίδ. σ. 899, β') καί 
"πρότερον χελώνη παραδραμεΐται δασύποδα» (Διογενιαν. 7, 57 καί 
αλλ. κώδικ. 3, 63. Άποστόλ. 14, 88. Άρσεν. 43, 97. Σουίδ. σελ. 
258, β ' Βεκκ.) καί «δασύποδα λαγών παραδραμεΐται χελώνη» ( Ά π ο 
στόλ. 5, 82. Άρσεν. 17, 99. Σουίδ. έν λ. δασυπους). Όμοία ταύτη 
είναι ή παροιμία «καρκίνος λαγών αίρει» (ήν ίδέ) καί «παις διώκει ποτα
νόν ορνιν» (ήν ίδέ). 

«σπείρεις πέτρας» (Βεκκ. Άνεκδ. 69, 29), όρα τήν παροιμίαν «κατα 
πετρών σπείρεις». 

«συνάγεις του "Οκνου την θώμιγγα» (Παυσαν. Ι, κθ ' , 2), πρβλ. 
καί P r o p e r t . 4. 3, 21 «Ocnus s p a r t u m torquenς». δρα Μένανδρ. 
ρήτορ. τόμ. 3. σ. 333 S p Ό Όκνος ήν φίλεργος, ή δέ γυνή αυτού 
σπάταλος, όπόσα δέ εκείνος ήθελε συλλέξει εργαζόμενος ύπ' εκείνης άνη-
λίσκοντο, θώμιγξ δέ = λεπτόν σχοινίον. 

«τάς κέγχρονς αποτορεύειν επιχειρείς» ( Ιουλιαν. Λόγ. 3, σελ. 11). 

«τόν "Υλαν κραυγάζεις» (Διογενιαν 8, 33. Άποστόλ. 17, 9. Άρσέν. 
50, 13. Σουίδ. 1036, β') καί «"Υλαν κραυγάζεις» (Ζηνόβ. 6 , 2 1 . 
Φωτίου Λεξ . τόμ. Β ' , σ. 238. Σουίδ. σ. 1057, α') καί «τον "Υλαν 
κράζεις» (έν T u r c o g r a e c . Α ' , ιδ' , σ. 4). Ή ιστορία ελήφθη έκ του 
Απολλοδώρου (Α ' , θ ' , 9" ό'ρα καϊ Εύστάθ. Διονυσ. περιηγ. 805), 
παρ' Άποστολίω δέ (17,9) καί Άρσενίω (50, 13) γράφεται κακώς 
διά διττού Λ τό όνου.α "Υλας, ώς καϊ τό μετρον μαρτυρεί (θεοκρ. 
ειδ. Ι Γ ' , 36) 

«κώχεθ' "Υλας ό ξανθός ύδωρ έπιδόρπιον οισών». 

«τους· Ταντάλου κήπους τρυγάς» (Φιλόστρ. Βί. σοφ. Α ' , κ', Γ Βί. 

Άπολλών. 4, 25. Σουίδ. σ. 540, α ' Βεκκ. καί Δίων. Χρυσόστ. 6, 

197) καί «Ταντάλου κήπους τρυγάς» (Σουίδ. σ. 1008, α') καί «Ταν-
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τάλον κήπον τρυγάς» (Άποστόλ. 16, 1). Οί Ταντάλου κήποι όντες ούκ 
ήσαν διότι έφευγον τόν προσεγγίζοντα, ου ένεκα καί ό θέλων νά τρυγά 
αυτούς έματαιοπόνει. 

«τράγων άμέλγεις» (Λουκιαν. Δημώ ν. 28. Πλουταρχ. έν Άνεκδ. 
B o i s s o n . Α ' , 396. Άποστόλ. 17,' 32, α ' . Άρσέν. 50, 20), πρβλ. 
καί Γρηγόρ. Ναζιανζ. γνωμ. 123, σελ. 154 τόμ. 2 

ποιμήν άμελγει, εί θέλει, καί τούς τράγους, 
αλλ' άντί γάλακτος αιμάτων πηγάς ύσει. 

όρα καί Βεργιλίου Βουκολ. III, 90 « m u l g e a t h i rcos» τ . έ. άμελγει 
τράγους. 

«τυπτεις αέρα» (Άνεκδ. B o i s s o n . τόμ. Β ' , σελ. 437), όρα παροι
μίαν «αέρα δέρεις». 

«"Υδραν τέμνεις» (Πλάτ . Πολιτ. σελ. 426, ε' καί Σχολ. αυτόθι. 

Φωτίου Λεξικ. τόμ. Β' , σ. 236. Σουίδ. σ. 1 0 5 5 , — α ' — β'. Πλουταρχ. 

Ήθικ . σελ. 341, ς'. Λιβάν. Έπιστ. 50. Ζηνόβ. 6, 26. Διογενιαν. 

8, 61. Μακάρ. 8, 70. Σχολ. Άριστείδ. σελ. 181) καί «τήν "Υδραν 

τέμνεις» (Μακάρ. 8, 25) καί «"Υδρας κεφάλας τέμνεις» (Άποστόλ. 

17, 49. Άρσέν. 51, 40) · όρα καί θεοφύλακτ. τόν Σιμοκ. Έπιστ. 16. 

«φακόν κόπτεις» (Ζηνόβ. 6, 48. Append ix p a r o e m . 4, 58. 

Σουίδ. σ. 863, β') καί «φακοϋ γωνίαν κάμπτει» (Άνεκδ. B o i s s o n . 
Α ' , 397). Λέγεται δέ φακή μέν θηλυκώς ή έψηθεϊσα, άρσενικώς δέ ό 
άνέψητος (Σουίδ. σ. 1078, β'. Ήρωδιαν. έν τω de e m e n d , g r a m , 
του H e r m a n n σ. 309, 24). 

«χαμαι αντλείς» (Ζηνόβ. 6, 48. Πλουταρχ. Παροιμ. 82. Διογενιαν. 

7, 50. A p p e n d , p a r o e m . 4, 58. Άνεκδ B o i s s o n . Α ' , 398). 

«χύτραν ποικίλλεις» (Σουίδ. σελ. 778, β'· 1032, α'· 1120, α ' . 

Σχολ. Άριστοφ. Σφηκ. 284). 

«ώόν τίλλεις» (Βεκκ. Άνεκδ. σελ. 69, 29), άντί δέ τής παροιμίας 

ταύτης ή δημώδης λέγει «ξουρισε ταύγό και βγάλε· τό μαλλί του». 

Έν Λαρίση Μαΐον άρχομενον τον 1 9 0 2 ο υ . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΖΗΚΙΔΗΣ 

Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι 1 

1 

Οι διάφοροι βαθμοϊ τής Έλευσινιακής μυήσεως. 

'Έν τών σπουδαιότατων μνημείων τοΰ Έλευσινιακοΰ μυστικοΰ κύ

κλου, προερχόμενον έξ Ι ταλ ίας , ένθα διεδόθη ή ελληνική μυστική 

λατρεία τής Δήμητρος άπό Σικελίας κυρίως ώς άπό μεγάλου δυτικού 

κέντρου όρμηθεΐσα, είναι ωραία μαρμάρινη όστεοδόχος κάλπη (ύψους 

0,294, μεγίστη διάμετρ. 0,32), ευρεθείσα έν τοις παρά τήν P o r t a 

M a g g i o r e τής Τώμης τάφοις τής έκ τής Λευκανίας τής Κάτω Ι τ α 

λίας καταγόμενης οικογενείας (gens) S ta t i l i a . Νυν δ' απόκειται έν τώ 

Κιρχεριανώ Μουσείω. 

Έπί τής κάλπης ταύτης υπάρχει περιεργοτάτη ύπό θρησκευτικήν έπο-

ψιν παράστασις (ής άντιγραφήν παραθέτομεν ώδε ύπ' άρ. 1), τεχνοτρο

πίας μέν ιταλικής τών πρώτων αυτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων, ουχί 

όμως πρωτότυπος άλλ' άντιγράφουσα πάντως διάσημόν τι έλληνικόν 

μνημεΐον, ού ευρέθησαν μέχρι τοΰδε πλείστα όσα πανόμοια σχεδόν αντί

γραφα, άτινα συνέλεξεν έπί τό αυτό ή τό πρώτον τήν κάλπην δημο-

σιεύσασα καί ουχί ατυχώς έν τοις πλείστοις σχολιάσασα αυτήν κόμησσα 

E r s i l i a C . Lova te l l i . 

"Οτι πρόκειται περί παραστάσεως σχετιζόμενης αμέσως πρός τάς 
τελετάς τών Έλευσινιακών μυστηρίων, πάντες ήδη ορθώς ανεγνώρισαν. 

1 Τάς έπομένας σελίδας σταχυολογοϋμεν έκ μακράς διατριβής τοϋ χ. Σβορω-
νου δημοσιευθείσης έν τώ Δ' τόμω τής Διεθν. Έφ. τής Νομισματ. Αρχαιο
λογίας καϊ βραβευθείσης εσχάτως έν Παρισίοις, διαφωνούσης δέ πλείστα μνη
μεία αναφερόμενα εις τά Ελευσίνια μυστήρια. Μεταβάλομεν δέ τή άδεια τοϋ 
συγγραφέως τινά, καθιστώντες αυτά ούτω μαλλον προσιτά είς τούς μή ές επαγ
γέλματος αρχαιολόγους. 
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Η κ. Lova te l l i καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι ό καλλιτέχνης ίσως 
προέθετο νά παραστήση τήν μύησιν μυθικού τίνος ήρωος, εϊτε του Ή ρ α -

κλεους εϊτε του θ η -
σεως εϊτε τοΰ Τριπτο-
λέμου" εις τους δύο 
πρώτους θα ήρμοζε 
καλώς ή λεοντή ήν 
φέρει ό μύστης τής 
πρώτης συστάδος. Ό 
δέ B l o c h βλέπει «σκη-
νάς τών Ελευσίνιων 
μυστηρίων τελουμένας 
έπϊ παρουσία τών θεών 
τής 'Ελευσϊνος». Τ έ 
λος ά κ. Σκιάς νομί
ζει ότι τό μνημεϊον 
«παριστά τήν πρώτην 
ύπό τήν άμεσον έπι-
στασίαν τών μεγάλων 
Ελευσίνιων θεών τε-
λουμένην μύησιν», ση-
μειοϊ δέ Οτι ή δημο-
σιεύσασα τό άνάγλυ-
φον κ. Lovate l l i καί 
άλλοι μετ'αυτήν εσφαλ
μένως νομίζουσιν ότι 
πρόκειται περί συνή
θους μυήσεως καί ότι 
πολλά τών παριστα
μένων προσώπων είναι 
θνητοί, «ένώ ή παρου
σία τής Δήμητρος, τής 
Κόρης καί τοΰ Εύβου-

λέως πείθει ότι καί τά λοιπά πρόσωπα είναι μυθικά, ουδείς δε λόγος 
υπάρχει νά ΰποτεθή τό εναντίον». Σημειωτέον δέ ότι ό κ. Σκιάς, 
παρασυρθείς προφανώς ύπό τής επικρατούσης νΰν Εύβουλομανίας, τής 
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τάσεως δήλα δή τών αρχαιολόγων νά βλέπωσι παντού παριστανόμενον 
τόν Εύβουλέα, καλεί αφελέστατα Εΰβουλέα καϊ δή «ώς άπλοΰν θερά
ποντα παριστάμενον έν τή ιεροτελεστία», τό ύπ' άρ. 7 πρόσωπον, παρ' 
όλην τήν λεοντήν αυτού καί τό έν τή τρίτη σκηνή ρόπαλον, άτινα άπο-
τελοΰσι φορήματα ανήκουστα διά χοιροβοσκόν, οίος ήτο ό Εύβουλεύς. 
Η αυτή λεοντή αποκλείει καί τόν Τριπτόλεμον καί τόν Θησέα τής κ. 
Lova te l l i , ώς μόνον δέ πιθανόν αφήνει τόν Ήρακλέα. 

Ά λ λ ' άν τις μετά προσοχής παρατήρηση τά χαρακτηριστικά τοΰ 
προσώπου τούτου (άρ. 7), βλέπει ότι άποτελοΰσιν εικόνα ουχί Η ρ α 
κλέους ή οιουδήποτε άλλου ιδανικού προσώπου, άλλά κοινού τίνος θνη
τού, προφανώς στρατιωτικού τίνος 'Ρωμαίου έκ τής οικογενείας τών 
Στατιλίων, ού τήν τεφραν περιεϊχεν ή κάλπη αύτη, εικονιζόμενου δέ 
ώς μυστου Ηρακλέους" θέλοντες δήλα δή οί κηδεύσαντες αυτόν οικείοι 
νά δείζωσιν ότι ούτος ζών έμυήθη τά έν 'Ελευσϊνι μυστήρια, επομένως 
ότι ό θανών οταν εις Άδου άφίκηται «ουκ εν βορβόρω κείσεται», ώς οί 
αμύητοι καί άτέλεστοι' , έκόσμησαν τήν κάλπην αύτοΰ δι' αντιγράφου 
περίφημου παραστάσεως τής μυήσεως τοΰ Ηρακλέους, έν ώ τόν Ή ρ α 
κλέα παρέστησαν ύπό τήν μορφήν τοΰ θανόντος. Ανάλογα παραδείγ
ματα έχομεν, ώς γνωστόν, πάμπολλα έπί σαρκοφάγων, τουτέστιν έπϊ 
μνημείων ομογενών τή κάλπη. 

Τούτων τεθέντων ερμηνεύω τήν παράστασιν ώς έζής. 

Πρόκειται περί τυπικής παραστάσεως δυο τών γνωστών πέντε διαδο
χικών μερών της Έλευσινιακής μνήσεως καί δή τοΰ πρώτου καί τοΰ 
τελευταίου, παραλειφθέντων σκοπίμως τοΰ δευτέρου, τρίτου καί τετάρ
του ώς περιεχόντων τά μέρη εκείνα τής μυήσεως άτινα κυρίως έκρα-
τοΰντο μυστικά. 

Τό πρώτον μέρος άποτελοΰσιν αϊ ύπ' άρ. 4—7 μορφαί, τό δεύτερον 
αί ύπ' άρ. 1—3. Χωρίζονται δήλα δή τά δύο χρονικώς διάφορα ταΰτα 
μέρη έκεϊ ένθα καί τεχνικώς έδηλώθη γραμμή χωρισμοΰ διά τής κατ ' 
άντίνωτον διεύθυνσιν στάσεως τών προσώπων 3 καί 4. Τό πρώτον 
πάλιν μέρος υποδιαιρείται εις δύο διαφόρους ίεροπραξίας, ων πρώτη 
μέν ή τών προσώπων άρ. 6 καί 7, δευτέρα δέ ή τών προσώπων 4 καί 
5. Τό ολον άρα αποτελείται έκ τριών σκηνών [ α = 6 — 7 , β = 4 — 5 , 
γ = 1 - 3 ] . 

1 Πλάτωνος Φαίδων κτλ. 
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Πασών τών τριών τούτων σκηνών μετέχει ό Ηρακλής ώς κύριον 

πρόσωπον τής Ολης παραστάσεως, ήτοι ώς μύστης ού χάριν τελούνται 

αΐ σκηναι'. Έν τή πρώτη και δευτέρα σκηνή αναγνωρίζεται ευκόλως ώς 

τό αυτό πρόσωπον ένεκα τής λεοντής ήν φέρει (άρ. 7) ή έφ'ής κάθηται 

(άρ. 5), έν δέ τή τρίτη ένεκα του ροπάλου έφ' ού στηρίζεται (άρ. 3). 

Είναι αληθές ότι έν τή τρίτη ταύτη σκηνή παρουσιάζεται έχων τά 

χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου λίαν εξιδανικευμένα, πρός δέ φέρων 

στρόφιον περί τήν κόμην καί ένδυμα εντελώς διάφορον παντός γνωστοΰ 

τοιούτου τοΰ Ηρακλέους. Τά παράδοξα όμως ταΰτα έξηγηθήσονται 

κατωτέρω. 

Πρός ύποστήριξιν καί άπόδειξιν τού όρθοΰ τής ερμηνείας ημών 

νομίζω επαρκές νά αναφέρω έκ τών πολλών πηγών, έφ' ών ήδυνάμην 

νά στηριχθώ, μίαν καί μόνην και δή άνήκουσαν είς τούς ρωμαϊκούς 

αυτοκρατορικούς εκείνους χρόνους είς ους φαίνεται άναγόμενον καί τό 

μνημείον. 

Ό περί τούς χρόνους τοΰ Άδριανοΰ γράψας Πλατωνικός φιλόσοφος 
θέων ό Σμυρναίος 1 , συγκρίνων τά μέρη τής φιλοσοφίας προς τά μέρη 
τής μυήσεως τών μυστηρίων, λέγει τά εξής : « Μυήσεως δέ μερη 
πέντε. Τό μέν προηγούμενον καθαρμός' ουτε γάρ άπασι τοις βουλο-
μένοις μετουσία μυστηρίων εστίν, άλλ' είσίν οίς αυτών είργεσθαι προα-
γορεύεται, οίον τούς χείρας μή καθαράς καί φωνήν άξύνετον έχοντας -

καί αυτούς δέ τούς μή είργομένους ανάγκη καθαρμοϋ τίνος πρότερον 
τυχεϊν». 

Ύπήρχον άρα δύο κατηγορίαι ανθρώπων δεομένων καθαρμοΰ πριν ή 

μυηθώσιν, άπαραλλάκτως ώς νΰν προκειμένου περί άδειας προς μετάλη-

ψιν τοΰ μεγάλου μυστηρίου τής Ευχαριστίας έν τή Ανατολική Όρθο-

δόξω Εκκλησία. Δήλα δή πρώτον μέν οί ένεκα τών αμαρτημάτων 

αυτών έχοντες πράγματι ανάγκην έξαγνίσεως διά κανονικοΰ αύστηροΰ 

καθαρμοΰ, δεύτερον δέ οί μή άμαρτήσαντες μέν άλλ' ούχ ήττον έχοντες 

ανάγκην «καθαρμον τίνος», ίνα τύχωσι μυήσεως πρός μείζονα εύτυ-

χίαν εν τε τώ παρόντι καί τώ μέλλοντι βίω. 

Τά δύο ταΰτα είδη καθαρμοΰ είναι, νομίζω, εκείνα άτινα είκονίζου-

σιν αί δύο σκηναί τοΰ πρώτου μέρους τοΰ μνημείου ημών. Βλέπομεν 

δήλα δή πρώτον τόν Ήρακλέα τόν καθαρμού δεόμενον ένεκα «τοϋ Κεν-

' Μαθηματ., έκδ. Ε. Hiller σελ. 14 κ. έξ. 
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ταύρου φόνου» 1 ή «διά τινας πράξεις άβουλήτους» 2 , θύοντα έπί τοΰ έξ 

όμφαλοειδοΰς πέτρας εστεμμένου βωμοΰ τής Άγρας τό καθαρτικήν 

τών άνομημάτων καί φόνων έχον δύναμιν «μυστικόν χοιρίδιον» καί δή 

έν τοις μικροΐς μυστηρίοις τής Άγρας , άτινα πρός τούτο ακριβώς 

«συνεατήσατο ή Δημήτηρ τόν Ήρακλέα τιμώσα». Τήν έξαγνιστικήν 

ίεροπραξίαν τοϋ καθαρμοΰ εκτελεί φυσικά ουχί ό Ηρακλής, άλλ' ό 

αρμόδιος ιερεύς (άρ. 6), ώ τινι διακονεί ό μυούμενος συγκρατών τό θυό-

μενον χοιρίδιον έπί τοϋ βωμοΰ. Επειδή δέ ό Απολλόδωρος 3 λέγει οτι 

ό "Ηρακλής «μή δυνάμενος ϊδειν τά μυστήρια, επειπερ ουκ ήν ήγνισμέ-

νος τόν Κενταύρων φόνον, άγνισθεις ύπό Εύμόλπου τότε εμυήθη», 

είναι προφανές ότι ό άγνίζων αυτόν ιερεύς είναι ό Εϋμολπος, ύδωρ 

καταχέων έπί τοΰ χοιριδίου ήτοι «υδρανου» χρέη έκπληρών 4 . 

Ή δευτέρα σκηνή παριστά πάλιν καθαρμόν τοΰ αύτοΰ Ηρακλέους, 

εύδιαγνώστου έκ τής έπί τοΰ θρόνου έστρωμένης λεοντής καϊ τής ηρα

κλείου διαπλάσεως τοΰ σώματος αύτοΰ. Ά λ λ ' ένταΰθα δέν πρόκειται 

πλέον περί τοΰ πράγματι άμαρτωλοΰ "Ηρακλέους τοΰ επομένως σπου

δαίου καθαρμοΰ δεομένου ένεκα τοΰ φόνου τοΰ Κενταύρου, άλλά περί τοϋ 

την βοήθειαν τοΰ θείου επικαλουμένου χρηστοϋ καί γενναίου "Ηρακλέους 

εκείνου, όστις κατ ' άλλας παραδόσεις ότε έπανήλθεν έξ Ι ταλίας έλαβε 

πρόσταγμα παρ' Εύρυσθέως τόν έξ "Αδου Κέρβερον πρός φώς άγαγεΐν, 

«πρός δέ τοΰτον τόν αθλον υπολαβων συνοίσειν αΰτώ ( τ . έ. νομίζων ότι 

τοΰτο θά ώφελήση αυτόν κατά τόν αγώνα), παρήλθεν εις τάς Άθήνας 

καί μετέσχε τών έν 'Ελενσΐνι μυστηρίων» 5. Τοΰτο δέ πράγματι έβοή-

θησεν αυτόν είς τήν κατά τοΰ Κέρβερου έκστρατείαν 6 

1 Διοδωρ. IV, 14: Δημήτηρ δέ πρός καθαρμόν τον Κενταύρου φόνου τα μικρά 
μυστήρια συνεστήσατο, τόν Ήρακλέα τιμώσα. 

2 Πλουταρχ. Θησ. 30 : και την μύησιν Ήρακλεϊ γενέσθαι Θησέως σπουδάσαντος 
καϊ τον προ της μυήσειος καθαρμόν ώς δεομένω διά τινας πράξεις άβουλήτους. 

3 II, 5, 12. Πρβ. και Σχόλια Ίλιάδος Θ, 366. 
4 Ησύχιος : Ύδρανόν, τόν άγνιστήν τών Ελευσίνιων. 
5 Διοδωρ. IV, 25. 
6 Εύριπιδ. "Ηρακλής μαινόμενος στίχ. 610 κ. έξ. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ Ήλθες γάρ όντως δώματ' είς "Αδου, τέκνον ; 
ΗΡΑΚΛΗΣ Και θήρά γ' είς φώς τόν τρίκρανον ήγαγον. 
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ Μάχη κρατήσας η θεας δωρήμασιν; 
ΗΡΑΚΛΗΣ Μάχη' τά μυστών δ' οργι' ηυτυχησ' ιδών. 

20 
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Ό τρόπος τοΰ ελαφρότερου τούτου καθαρμού τών μή έγκληματισάν-

των, άλλα χάριν μείζονος ευτυχίας εν τε τώ παρόντι καί μελλοντι βίω 

μυουμενων τά Έλευσινιακά μυστήρια, δηλοΰται ύπό τής δευτέρας ταύ 

της σκηνής (άρ. 4— 5) τοΰ μνημείου ημών. Είναι δέ άπαραλλάκτως ά 

αυτός πρός εκείνον δι 'ού νΰν έν τή Ελληνική χριστιανική έκκλησία 

καθίσταται δυνατή ή εις τό μέγα μυστήριον τής Ευχαριστίας προσέ-

λευσις τών μή εχόντων νά έξομολογηθώσιν αμάρτημα τι χριστιανών, 

δήλα δή ό διά τής απλής ευχής τοΰ ιερέως, καθ' ήν ούτος εύλογων ύψοϊ 

υπέρ τήν κεφαλήν τοΰ χριστιανού μύστου τά ιερά, άτινα απαγορεύεται 

νά άτενίση ό μυουμενος ούτος, ού τούτου ένεκα τήν κεφαλήν καλύπτει 

ό ιερεύς διά τού περι-

τραχηλίου αύτοΰ, τοΰθ' 

όπερ ερμηνεύει διατί 

καί ό Ηρακλής ενταύθα 

παρίσταται κεκαλυμ

μένος ολοσχερώς τήν 

κεφαλήν διά πέπλου. 

Όμοίως κεκαλυμμέ-

νον τήν κεφαλήν βλέ-

πομεν καί έπί μιας έκ 

"Ρώμης τοιχογραφίας 

(περί ής θέλομεν όμι-

λήσει κατωτέρω) τόν 

ύπό τά ίερά διερχόμε-

νον μύστην τής Έλευ-

σινιακής μυήσεως. Τό αυτό δέ πράγμα βλέπομεν έπαναλαμβανόμενον 

καί έπί ενός τών ύπό τής κ. Lovate l l i δημοσιευθέντων ανάγλυφων 

(ενταύθα είκών 2), όπερ επίσης εικονίζει μύησιν, βακχικήν Ομως. Τάς 

ιεροφάντιδας τής τοιχογραφίας δήλα δή άντικαθιστώσι δύο Βάκχαι, τόν 

δέ ίεροφάντην Σειληνός φέρων έν μυστικώ λικνομόρφω καλάθω τά ιερά, 

άτινα έν τή βακχική ταύτη μυήσει, ή παρωδία μυήσεως, δεν είναι οί 

ξηροί ετήσιοι τής Έλευσϊνος καρποί, άλλ' έτήσιαι όπώραι παντός είδους. 

Τό μέρος τοΰτο (4— 5) τής παραστάσεως τής κάλπης καθίστα, 

νομίζω, δυνατήν καί τήν κατανόησιν τοΰ πάνυ δυσερμήνευτου και λίαν 

έφθαρμένου αποσπάσματος τής συγγραφής τοΰ Πολέμωνος «περί τον 

Δίου κωδίου» εκείνου, όπερ χάριν τών καθαρμών μετεχειρίζοντο έν 

Εικων 2, 
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Έλευσΐνι «ΰποστορνύντες τοις ποσι τών εναγών», κωδίου δηλουμένου 

ενταύθα μόνον διά τών ύπό τούς πόδας τοΰ μυουμένου Ηρακλέους (άρ. 

5) τεθειμένων κεράτων κριοΰ, ού δέρμα ήτο τό κώδιον. Έν τώ χωρίω 

τούτω ό Πολέμων λέγει «μετά δέ ταϋτα την τελετήν ποιεί και αιρεϊ τά 

[γρ. ποιείται, αίρει τε] έκ τής θαλάμης και νέμει οσοι [γρ. οσα] άνω το 

κέρνος περιενηνοχότες [;γρ. περιενηνοχός έστι;]» 1, τ . έ. εκτελεί τήν 

τελετήν καί υψώνει έκ τής θαλάμης και διανέμει όσα άνω τό κέρνος 

περιέχει. Βλέπομεν δήλα δή έν τή παραστάσει τής κάλπης τήν ίέρειαν 

αΐρουσαν άνω τής κεφαλής τοΰ μυουμένου τά ίερά, άτινα έλαβεν έκ τής 

μυστικής θαλάμης τού Καταβασίου (περί τούτου κατωτέρω). 

Ερωτάται όμως νϋν, πώς είναι δυνατόν ό "Ηρακλής νά παρίσταται 

έν τώ αύτώ μνημείω ώς εγκληματίας έχων ανάγκην πραγματικού 

καθαρμού καί συγχρόνως ώς μή έγκληματίσας άλλά χάριν μείζονος 

ευτυχίας μυούμενος. Νομίζω οτι δύο εξηγήσεις είναι δύναται' ή, πρώ

τον, ότι αφού ό ήρως απηλλάγη τών βαρέων αύτοΰ αμαρτημάτων διά 

τοΰ κανονικού καθαρμού, μεταλαμβάνει αμέσως κατόπιν τών ιερών, ων 

καί οί βαρέων αμαρτημάτων άρχήθεν άπηλλαγμένοι ή νυν μόλις άπαλ-

λαγέντες διά τής καθάρσεως μύσται, ή, δεύτερον, οπερ καί πιθανώτε-

ρον, ότι αί έπί τής κάλπης δύο σκηναί άντεγράφησαν εκ δύο διαφόρων 

πρωτοτύπων παραστάσεων τής μυήσεως τοΰ "Ηρακλέους, ων έκαστον 

θά παριστά ένα μόνον τρόπον τού πρώτου μέρους τής μυήσεως, δήλα δή 

τόν μείζονα ή τόν ελάσσονα καθαρμόν, αναλόγως τού μύθου, ού ένεκεν 

έγεννήθη ή ανάγκη τού μείζονος ή τού ελάσσονος καθαρμού.Ότι δ'έχο-

μεν δίκαιον τούτο φρονοΰντες, αποδεικνύει ετέρα σειρά αντιγράφων ανα

φερομένων εις τρίτον τινά τρόπον καθαρμού τοΰ "Ηρακλέους, συνενοΰντα 

εις ένα τούς ήδη έκτεθέντας δύο τρόπους. Τοιαύτα είναι τά παρά τή κ. 

Lovate l l i άπεικονισθέντα αντίγραφα, ων τοΰ πρώτου τήν εικόνα άνα-

δημοσιεύομεν ενταύθα (είκών 3 έν τή έπομ. σελ.). 

Ώ ς βλέπει τις, οί έπί τής έκ "Ρώμης κάλπης ιερεύς καί ιέρεια τών 

δύο διαφόρων σκηνών καθαρμού μετέχουσιν ένταΰθα ενός μόνον τρόπου, 

καθαρίζοντας συγχρόνως τον αυτόν μύστην, όστις τήν αυτήν δετην 

(λαμπάδα) φέρων κάθηται καί ενταύθα έπί πανομοίου μέν τό σχήμα 

θρόνου, ουχί δέ πλέον διά τής λεοντής έστρωμένου, άλλά διά τοΰ Διός 

κωδίον, ω γνωρίζομεν ότι «εχρώντο ό δαδουχος έν Έλευσΐνι και άλλοι 

1 Παρ' Άθηναίω XI, 478 C. 
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τινές πρός τους καθαρμούς υποστορνυντες αυτά (τά μετά θυσίαν ίερείων 
Διί τω Μειλιχίω φυλασσόμενα Διός κώδια) τοις ποσι τών εναγών»1. 
Καί ό μέν ιερεύς ιεροπρακτεί χάριν τοΰ μυουμένου σπένδων προ τρίπο
δος ευρισκομένου πρό τοϋ ένεκα τοϋ καθαρμοΰ «καθίσαντος»2. Ή δέ 
ιέρεια τάς δάδας, άς έφερεν ίνα ίσως «πνεύμα καθαρόν ουρανού δεχθή» 
ό μυούμενος, άναστρεψασα πρός τό κώδιον, έφ' ού κάθηται ό μύστης, 
καί κρούουσα τό έδαφος καθαρίζει «καθαρσίω φλογι κέλευθον εϊ τις 
έβλαγεν ποδι στείβων άνοσίω» 3 ( τ . έ. διά καθαρτικής φλογός τήν 
όδόν, άν ίσως τις ανόσιος ερρύπανεν αυτήν διά τών ποδών του). 

Υπήρχον άρα πλείονες τής 
μιας έν Ι τ α λ ί α περίφημοι τυπι-
καί παραστάσεις τής μυήσεως 
τοΰ Ηρακλέους, οιν έκ δύο δια
φόρων έλαβε σκηνάς ό ποιήσας 
τήν έκ 'Ρώμης κάλπην άντι-
γράφος καλλιτέχνης. 

Ά λ λ ' έπανέλθωμεν είς τήν 
έρμηνείαν τής κάλπης. 

Επακολουθών ό Θέων (έ'. ά.) 
τήν άπαρίθμησιν τών πέντε με
ρών τής μυήσεως λέγει" «Μετά 
δέ τήν κάθαρσιν δευτέρα εστίν 
ή τής τελετής παράδοσις' τρίτη 

δέ <ή> επονομαζόμενη εποπτεία· τετάρτη δέ, ό δη καί τέλος τής επο
πτείας, άνάδεοις και στεμμάτων επίθεσις, ώστε καί έτέροις. άς τις παρέ
λαβε τελετάς, παραδοϋναι δύνασθαι, δαδουχίας τυχόντα ή ιεροφαντίας 
ή τίνος άλλης ίερωσύνης». Τά δέ μέρη ταΰτα παραβάλλων πρός τά τής 
μυήσεως έν τή Πλατωνική φιλοσοφία ήτοι τής παραδόσεως τών Π λ α 
τωνικών λόγων, λέγει" «τή δέ τελετή εοικεν ή τών κατά φιλοσοφίαν 
θεωρημάτων παράδοσις, τών τε λογικών καί πολιτικών καί φυσικών. 
Έποπτείαν δέ ονομάζει τήν περί τά νοητά καί τά όντως όντα καί τά 

1 Σουίδας και Ησύχιος έν λ. Διός κώδιον. 
2 Πβλ. Δημοσθ περί στεφ. 313 : και καθαϊρων τονς τελούμενους . . . και άνι-

στας άπό τοϋ καθαρμου κελευων λέγειν εφυγον κακόν, ευρον αμεινον. 
3 Εύριπ. Ελένη, 865 κ. έξ. 
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τών ιδεών πραγματείαν. Άνάδεσιν δέ καί κατάστεψιν ήγητέον τό έξ ών 
αυτός τις κατέμαθεν οίον τε γενέσθαι καί έτερους είς τήν αυτήν θεωρίαν 
καταστήσαι». 

Τών μερών τούτων τής μυστικής μυήσεως ουδέν εικονίζεται έν τώ 
μνημείω ημών ούδ' έν τοις λοιποίς άντιγράφοις, ούδ' είναι έλπίς νά 
εύρωμέν ποτε τοιαύτην άπεικόνισιν έπί οιουδήποτε άλλου μνημείου 
ένεκα τοΰ απόκρυφου χαρακτήρος ακριβώς τών μερών τούτων τής 
μυήσεως. Διότι πρέπει νά λάβωμεν ύπ' όψιν ότι περί τών έν τώ εσωτε
ρικό) τοΰ Ιεροΰ τεμένους λεγομένων, δεικνυμένων καϊ, δρωμένων άπη-
τεΐτο παρά τών μυστών άκρα σιωπή, ήτις καί όντως έκρατήθη εύλα-
βώς καί αυστηρώς καθ' άπασαν τήν αρχαιότητα" όθεν βεβαίως παράλο-
γον θά ήτο νά άντιγράφωνται τά μυστικά ταΰτα έν έργοις τής τέχνης 
προσιτοϊς εις πάντας. 

«Πέμπτη δέ — εξακολουθεί ό Θέων — ή έξ αυτών περιγενομένη κατά 
τό θεοφιλές καί θεοϊς συνδίαιτον ευδαιμονία», περί ής προσθέτει έν 
σχέσει πρός τήν Πλατωνικήν φιλοσοφίαν «Πέμπτη δ' άν είη καί τελευ
ταία ή έκ τούτων περιγενομένη ευδαιμονία καί κατ ' αυτόν τόν Π λ ά 
τωνα όμοίωαις θεώ κατά τό δυνατόν». 

Τόν πέμπτον τοΰτον βαθμόν τής Έλευσινιακής μυήσεως σαφέστατα 
εικονίζει τό ύπό τών μορφών 1—3 άποτελούμενον δεύτερον μέρος τής 
κάλπης. Ό μύστης δήλα δή Ηρακλής δέν αναγνωρίζεται σχεδόν πλέον 
ή έκ τοΰ ροπάλου, δι' ού στηρίζεται έπί τοϋ πρό τής Δήμητρος όμφα-
λοειδοΰς βωμοΰ. Κατά πάντα τά λοιπά εικονίζεται «όμοιος θεώ κατά 
τό δυνατόν», άναδεδεμένος περί τήν κεφαλήν στρόφιον, τό σημεϊον τής 
αθανασίας, καί φέρων τά ιερατικά εκείνα ενδύματα άτινα έλαβεν ήδη 
κατά τόν τέταρτον βαθμόν τής μυήσεως (παράβαλε τό ένδυμα τοΰ 
Ηρακλέους τούτου πρός τό τοΰ ιερέως τής πρώτης σκηνής άρ. 6). 
"Εχει δέ εξιδανικευμένα τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου αύτοΰ καί 
ώς ευδαίμων τις συνδιαιτάται νΰν ταϊς θεαϊς τών μυστηρίων Δήμητρι 
καί Κόρη (άρ. 2 καϊ 1), ώς σαφέστατα παριστά ή οϊκειότης δι' ής 
αναστρέφεται μετά τοΰ ιερού όφεως, στηρίζων συγχρόνως τό ρόπαλον 
ώς νικητής τις έπ' αύτοΰ τοϋ ίεροϋ βωμοΰ τής Δήμητρος Αχαίας ήτοι 
έπί τής αγέλαστου πέτρας, τουτέστι τής «πύλης τοΰ Ά δ ο υ » . 
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Έν ετει 1859 άνεκαλύφθη έν τάφω τοΰ Παντικαπαίου (Κέρτς) τής 

Ταυρικής χερσονήσου θαυμάσιόν τ ι άγγείον (πελίκη), όπερ άποκείμενον 
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έν τώ Αύτοκρατορικώ μουσείω E r m i t a g e τής Πετρουπόλεως φέρει 

έπϊ τής μιας πλευράς τήν άντιγραφομένην ενταύθα εικόνα. 

Έπί ύψηλοΰ βράχου κάθηται πρός άριστεράν έχουσα έστραμμένον τό 

σώμα γυνή τις, ουχί νεανις, (άρ. 6), ήμίγυμνον έχουσα τό στήθος, μυρ-

τοστεφή τήν κεφαλήν, φωτίζουσα δέ διά δύο δάδων καί επιβλέπουσα 

τήν όλην σκηνήν. Παρ' αυτή ευρίσκεται έπί τοΰ βράχου αύτοΰ άλλ' έπί 

χαμηλότερου πεδίου ιστάμενη κατά μέτωπον νεωτέρα τις γυνή, κόρη 

προφανώς (άρ. 5), εντελώς άπρακτοΰσα καί αμέτοχος τών δρωμένων, 

μόνον δέ φιλίως καί οίκείως έρειδομένη έπί τών γονάτων τής πρεσβυτέ

ρας γυναικός. 

Ύπό τόν βράχον εικονίζεται μέγα σπήλαιον, έορτασίμως δι ' ανθέων 

ή μικρών φώτων κεκοσμημενον, έχον δε τό στόμιον κατά μέγα μέρος 

όρατόν υπέρ τήν γήν. Έν τώ σπηλαίω δέ τούτω εικονίζεται, εϊτε 

έκ τοΰ βάθους αύτοΰ ανερχομένη, εϊτε μάλλον έπί τού χαμηλότερου 

εδάφους τής οπής τού σπηλαίου ιστάμενη, επομένως ουχί καθ' ολοκλη

ρίαν ορατή, γυνή τις (άρ. 1). Αύτη , κισσοστεφής ούσα, κρατεί δι' αμφο

τέρων τών χειρών έν ή πλείονα αντικείμενα ολοσχερώς κεκαλυμμένα έν 

δέρματι έλάφου, παραδίδει δέ τόν μυστηριώδη τούτον σάκκον εις νεα-

νίαν τινά (άρ. 2). ίστάμενον έπί τού χείλους τοΰ πυθμένος τού σπηλαίου 

και λαμβάνοντα ήδη δι' αμφοτέρων τών χειρών τό ρηθέν δέμα. Τούτον 

δέ ουδέν άλλο χαρακτηρίζει ή πέτασος διάφορος τό σχήμα τοΰ συνήθους 

πέτασου τού Έρμοΰ, κεκοσμημένος διά τροχοΰ τετρακνήμου καί κλά

δου μύρτου. 

Τόν νεανίαν δέ τούτον καί τό φορτίον αύτοΰ προσέρχεται σπεύδουσα 
καί πάνοπλος ή πολιούχος τών Αθηνών θεά ίνα προστατεύση, καί ήδη 
τήν δεξιάν έκτείνουσα καλύπτει αυτόν προστατευτικώς διά τοΰ δόρατος, 
υποδεικνύουσα συγχρόνως διά τής περιβαλλούσης τόν νεανίαν δεξιάς, 
τής πρός τά εμπρός κυκλικώς ήδη φερομένης, ώς καί διά τών πρός τήν 
τυμπανοφόρον γυναίκα έστραμμένων βλεμμάτων αυτής, τήν όδόν ήν 
πρέπει νά άκολουθήση ό νεανίας μετά τού φορτίου του. Συγχρόνως 
υπεράνω τής "Αθηνάς καθίπταται ή θεά Νίκη (άρ. 7), τήν χείρα καί 
τό βλέμμα τείνουσα πρός τό μυστηριώδες δέμα, ώς άν ήτο αυτή ή μέλ
λουσα νά λάβη ο,τ ι ή τοΰ σπηλαίου γυνή αναβιβάζει τή βοήθεια τοΰ 
νεανίου. 

Η δέ καθήμενη τυμπανοφόρος γυνή (άρ. 4), έχουσα έστραμμένον τό 
σώμα πρός δεξιάν, στρέφει τά βλέμματα πρός τούς πρός αυτήν μέλλον-

2 

Μετακομιδή των μυστικών Ιερών έξ Έλευσΐνος εις Άθήνας 

καΐ σχετικά τινα ζητήματα. 
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τας να έλθωσι μετά του μυστηριώδους φορτίου, τούτους δέ άναμένουσα 
κρούει τή δεξιά τό χαρακτηρίζον αυτήν τύμπανον, όπερ άνέχει διά τής 
αριστεράς. 

Περαιτερω, έπί εδάφους υψηλότερου, θεά τις (άρ. 9), καθ' Ολα σχε
δόν όμοία πρός τήν Δήμητρα τήν έπί τής έτερας παρειάς τοΰ αύτοΰ 
αγγείου, ΐσταται ήσύχως άναμένουσα καϊ αύτη τά κύρια τής σκηνής 
πρόσωπα, βλέπουσα Ομως πρός τάς δύο υπέρ τό σπήλαιον καθημένας 
γυναίκας. 

Τέλος και τής θεάς ταύτης ύψηλότερον, άλλ' ολίγον τ ι ένδον, πρός 
τά αριστερά, κάθηται έπί θρόνου ύπό σφιγγών κεκοσμημένου θεός τις 
(άρ. 8) πάνυ σεμνός, μυρτοστεφής καϊ σκηπτοΰχος, άναπαύων τήν μέν 
δεξιάν έπϊ τών γονάτων, τήν δ' άριστεράν έπϊ τοΰ έρεισινώτου τοΰ θρό
νου αύτοΰ, συγχρόνως δέ βλέπων ούχϊ πρός τήν δρωμένην σκηνήν άλλά 
πρός τήν παρ' αύτω ΐσταμένην θεάν ή μάλλον πρός τόν πέρα αυτής 
ορίζοντα. 

Καθ 'ημάς παραστάνεται διά τής εικόνος ταύτης ή πασίγνωστος καί 
διασημότατη μετακομιδή έξ Έλευσϊνος είς Αθήνας τών Ιερών τών 
μεγάλων μυστηρίων, ήτοι ή τελετή εκείνη ήτις άπετέλει τό κύριον 
προοίμιον συμπάσης τής εορτής τών μεγάλων Έλευσινιακών μυστηρίων, 
τών άπό τής 13 μέχρι τής 23 τοΰ Βοηδρομιώνος μηνός αγομένων, ίδία 
δέ τήν κυρίαν προπαρασκευήν τής μεγάλης πομπής τοΰ Ιάκχου τής 
αγομένης τήν 19 καϊ 20 τοΰ αύτοΰ μηνός. 

Τήν 13 δήλα δή, ήτοι τήν πρώτην ήμέραν τών εορτών, οί Αθηναίοι 
έπεμπον είς Ελευσίνα τούς έφηβους «μετά τον είθισμένου σχήματος τής 
αμα ίεροΐς πομπής, ίνα τη τετράδι έπι δέκα παραπέμψωσι τά ιερά μέχρι 
τοΰ Έλευσινιου τοΰ ύπό τή πάλει, ώς αν κόρμος καϊ φρουρά μείζων 
περί τά ίερά ύπαρχοι»' έδει δέ «παραπέμπειν τους εφήβους πάντας 
έχοντας τήν πανοπλίαν, έστεφανωμένους δε μυρρίνης στεφάνω και βαδί
ζοντας έν τάξει». Καί ταΰτα μέν κ α τ ' έπιγραφήν τών αυτοκρατορικών 
ρωμαϊκών χρόνων. Κ α τ ' άλλην δέ άρχαιοτέραν οί έφηβοι δεν έβάδιζον 
μέχρι τής Έλευσϊνος, άλλ' ήρχοντο εις προύπάντησιν τών ιερών μόνον 
μέχρι τής έπί τής ιεράς όδοΰ θέσεως Ήχους, οπόθεν συνώδευον αυτά 
«εν οπλοις» μέχρι τοΰ Ελευσίνιου τών Αθηνών. 

Τίς ή θρησκευτική (ήτοι ό Ιερός λόγος) ή ή πολιτική σημασία τής 
εις Αθήνας μετακομίσεως τών ιερών τής Έλευσίνος, είναι άγνωστον 
δύναται όμως ό μετ ' επιστασίας μελετών τό πράγμα νά είκάση, μετά 
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μεγίστης πιθανότητος, ότι ή μετακόμισις τών ιερών είς Αθήνας, ίνα 

πάλιν εκείθεν έν πομπή κομισθώσιν είς Ελευσίνα, ουδέν άλλο είναι ή 

σύμβολον τής ύπό τών Αθηναίων, έν μυθικοϊς σχεδόν χρόνοις, κατα

κτήσεως τής Έλευσίνος καί τής οίκειοποιήσεως τής πολιτικής διοική

σεως τής τελετής τών Ελευσίνιων μυστηρίων, μετά τόν περίφημον εκεί

νον καί πασίγνωστον μεταξύ τών δύο πόλεων πόλεμον, ού συνεπεία ή 

μέχρι εκείνου εντελώς ανεξάρτητος τών Αθηνών Έλευσίς απετέλεσε 

μέρος τοΰ κράτους αυτών, τηρήσασα μόνον τό δικαίωμα τοΰ νά θεω-

ρώνται τά ίερά αυτής ώς πάτριον κτήμα τοΰ Έλευσινιακοΰ γένους τών 

Εύμολπιδών, επομένως δέ καί ύπ' αυτών θρησκευτικώς νά διοικώνται 

καί ύπηρετώνται. Τοΰτο δέ ένδεικνύει καί τό γεγονός Οτι, οτε τά ίερά 

έφθανον είς Αθήνας έξ 'Ελευσίνος ύπό τοΰ Άθηναϊκοΰ στρατοΰ προ-

πεμπόμενα, ο Ελευσίνιος φαιδυντής τής Δήμητρος καί Κόρης ανήγ

γελλε τήν έλευσιν αυτών ουχί ταϊς ίερατικαϊς άρχαϊς τοΰ έν Αθήναις 

ίεροΰ τής Δήμητρος καί Κόρης (Ελευσίνιου), άλλά τή ίερεία τής πολι

ούχου Αθηνάς. Άπό δέ τής κατακτήσεως τής Έλευσίνος ύπό τών 

Αθηναίων φαίνεται μοι ότι ό τόπος τής πανηγύρεως τών καθαρώς 

Αθηναϊκών μυστηρίων, ή Ά γ ρ α , πρός ήν καϊ ουχί πρός τήν Ελευσίνα 

θά έβαινε, πρό τής κατακτήσεως, έκ τοΰ έν άστει Ελευσίνιου ή πομπή 

τών μυστηρίων, απώλεσε πολύ τής σημασίας αυτής, διατηρηθέντων μέν 

τών μυστηρίων αυτής κατά τά πάτρια, άλλά μικρών έν συγκρίσει πρός 

τά τής Έλευσϊνος κληθέντων καί τροποποιηθέντων ούτως ώστε νά συν-

δέωνται θρησκευτικώς πρός τά έν Έλευσίνι, άτινα ήδη απέβησαν τά 

κύρια μυστήρια αυτών τών Αθηναίων. 

Επίσης άγνωστον είναι, ποΰ εκείτο ή Ήχώ. Ά λ λ ' αυτό τό γεγονός 

ότι οί αντιπρόσωποι τών Αθηνών έφηβοι ήρχοντο μέχρι τής Ήχους, 

ίνα ύποδεχθώσι καί προπέμψωσι τά ίερά μέχρι Αθηνών, υποδεικνύει 

σαφώς οτι ή θέσις αύτη έκειτο εις τό σημείον εκείνο τής ιεράς όδοΰ Οπερ 

εύρίσκετο εντός τής χώρας τών Αθηναίων καί παρά τά αρχαία σύνορα 

αυτών πρός τούς Ελευσίνιους, ήτοι είς τούς 'Ρειτούς. Ό κ. Σ . Δρα

γούμης άπό ετών ήδη φρονεί, ώς μοί άνεκοίνωσεν, ότι ή Ηχώ έκειτο 

εκεί που περίπου παρα την θάλασσαν, συμπεραίνει δέ τοΰτο καί έκ τής 

ισχυρότατης ήχους ήν άποδίδουσιν οί παρά τήν ίεράν όδόν βράχοι τοΰ 

μέρους τούτου. 

Άγνωστον πρός τούτοις είναι τό τίς έφερεν ή συνώδευε τά ίερά έξ 

Έλευσίνος μέχρι τής Ήχους, ένθα άνέμενον οί έκ τής πόλεως πρός 
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ύποδοχήν ερχόμενοι Αθηναίοι, ότε ούτοι δεν προσήρχοντο μέχρι αυτής 

τής Έλευσΐνος πρός ύποδοχήν τών ιερών. Ά λ λ ' είναι επίσης πιθανώτα-

τον, νομίζω, ότι ώς οί άπό τής Ήχους μεχρι Αθηνών συνοδεύοντες τά 

ίερά ήσαν αντιπρόσωποι τών Αθηνών, ούτω καί οί άπό Έλευσΐνος 

μεχρι τής Ήχους προπεμποντες αυτά θά ήσαν αντιπρόσωποι τής Έλευ

σΐνος. Γνωρίζομεν τουλάχιστον βασίμως ότι κατά τήν διάβασιν τής 

γέφυρας τών 'Ρειτών, οΐτινες έκειντο έν τή αρχαία Ελευσίνια χώρα, 

έφερον τά ίερά ίέρειαι, αίτινες, ώς γνωστόν, πάσαι ανήκον εις Έλευσι-

νιακά ιερατικά γένη. Καί δεν είναι μέν γνωστόν, άν ή μαρτυρία αύτη 

άναφέρηται εις τήν έξ Έλευσΐνος εις Αθήνας μετακόμισιν καί ούχϊ τήν 

έξ Αθηνών εις Ελευσίνα, είναι όμως πιθανώτατον καί τοΰτο διά τό 

χωρίον τών Σχολίων τοΰ Θεόκριτου (4, 55), καθ' ο «κατά τήν ήμέραν 

τής τελετής τάς νομίμους βίβλους και ιεράς (παρθένοι γυναίκες) υπέρ 

τών κορυφών αυτών άνετίθεσαν καί άπήρχοντο εις Έλευσϊνα». Έ κ τής 

μαρτυρίας ταύτης εξάγεται ότι κατά τήν ήμέραν τής έξ Αθηνών πομ

πής εις Ελευσίνα ουχί Έλευσίνιαι ίέρειαι άλλά παρθένοι γυναίκες, προ

φανώς Άθηναϊαι , ώς αί τής πομπής τών Παναθηναίων, έφερον τά ίερά 

εις τήν Ελευσίνα. "Αρα αί Έλευσίνιαι ίέρειαι έφερον αυτά μόνον κατά 

τήν έξ Έλευσΐνος εις Αθήνας πομπήν. 

Τέλος εντελώς άγνωστον είναι τό τί ήσαν αυτά ταΰτα τα Ίερά. 

Πασαι αί άρχαΐαι πηγαί χαρακτηρίζουσιν αυτά σαφώς ώς τά άγια τών 

άγιων τής Έλευσΐνος, ουδεμία όμως έξ αυτών παρέχει ήμίν ουδέ τόν 

ελάχιστον ύπαινιγμόν περί τοΰ εις τί ταΰτα συνίσταντο, τηρούσαι πάσαι 

βαθεϊαν θρησκευτικήν σιωπήν περί τών μυστηριωδών τούτων αντικειμέ

νων. "Ο,τ ι δέ περί αυτών γνωρίζομεν είναι φύσεως εντελώς εξωτερικής. 

Γνωρίζομεν δήλα δή ότι άπεκρύπτοντο επιμελέστατα καί έπί ποινή 

θανάτου άπό τών όφθαλμών πάντων, μόνον δέ άπαξ καί έπί βραχύ 

έπεδεικνύοντο εις τούς μύστας καί δή κατά τό τελευταϊον σημεϊον τής 

μυήσεως, ότε ό ίεροφάντης έν λαμπρά στολή, εξερχόμενος τής θύρας τοΰ 

έν Έλευσΐνι ίεροΰ καί εις πάντας ανεξαιρέτως άδυτου καί απροσπέ

λαστου ανακτόρου τής Ελευσίνιας Δήμητρος, έπεδείκνυε ταΰτα τοις 

μύσταις νύκτωρ έν μέσω άπλετου φωτός. Επειδή δέ ό ιεροφάντης εφε-

ρεν αυτά βαίνων πρός τήν θύραν τού ίεροΰ, ώς και αί ίέρειαι έφερον 

αυτά κατά τήν διάβασιν τών 'Ρειτών, είναι προφανές ότι δέν ήσαν 

βαρέα τινά άντικείμενα, αγάλματα π. χ. ίερά, ώς τίνες υπέθεσαν, άλλ' 

ελαφρά τινα σχετικώς αντικείμενα. 
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Εννοείται ότι οί νεώτεροι σοφοί έγραψαν άπειρους καί ποικίλωτάτας 

περί τής φύσεως τών ιερών τούτων εικασίας, άλλά μέχρι τούδε ουδεμία 

τούτων έγένετό πως αποδεκτή, ούδ' ώς πιθανή τουλάχιστον. Καί ό 

τελευταίος δέ περί αυτών γράψας κ. Foucar t συμπεραίνει ότι τό πρό

βλημα απέχει πολύ ακόμη τής επιλύσεως, έπιλέγων ορθότατα ότι «εϊτε 

τά ίερά ήσαν εικόνες τών θεών εϊτε μόνον σύμβολα τινα αυτών, είναι 

φανερόν ότι διέφερον άπό τών παραστάσεων τών γνωστών είς τούς πολ

λούς" διότι άλλως δέν ήθελεν είναι δεδικαιολογημένον τό νά έκρύπτοντο 

μετά τοσαύτης προσοχής καί δέν έδεικνύοντο ή μή εις τούς μεμυημένους 

ώς μία τών μεγίστων αποκαλύψεων τών μυστηρίων». 

Ήμεΐς δέ μετά μακράν καί έπισταμένην μελέτην, ήν δέν επαρκεί 

βεβαίως ό ένταΰθα χώρος ίνα έν τώ συνόλω αυτής έκθέσωμεν, κατελή-

ξαμεν είς τό συμπέρασμα ότι τά ίερά ταύτα ουδέν άλλο ήσαν ή ό,τι τά 

άγια τών αγίων καί έν γένει τά ίερά καί έν τοις ίεροΐς ναοϊς τής δiαδε-

χθείσης τήν έθνικήν Έλληνικήν λατρείαν "Ελληνικής χριστιανικής τοιαύ

της, επιμελώς κρυπτόμενα ή διαφυλασσόμενα, ήτοι τά ίερά νεκρικά λεί

ψανα τών χριστιανών άγιων καί τά συμβολίζοντα τό σώμα καί αίμα 

τοΰ ιδρυτού τής πίστεως ήμών καί υπέρ ημών θανόντος Χρίστου, τά 

αποτελούντα τήν βάσιν τοΰ μεγίστου τών μυστηρίων τής χριστιανικής 

θρησκείας, μετά τοΰ αυτού δέ «φόβου θεοϋ και πίστεως» μεθ' ού καί 

έν Έλευσΐνι «φόβου και σιωπής», έν άπλέτω φωτί ύπό τών ίεροφαντών 

τής χριστιανικής λατρείας έπιδεικνυόμενα καί μεταδιδόμενα είς τούς 

τελείους καί καταλλήλως—ώς έν Έλευσΐνι — προπαρασκευασθέντας καί 

άπό παντός ψυχικού ρύπου καθαρισθέντας μύστας τής χριστιανικής 

λατρείας, ή ώς τά άγια λείψανα (οστά) τών αγίων τής Εκκλησίας 

ημών, τά μετά τοΰ αύτοΰ, ώς έν Έλευσΐνι, μυστικισμοΰ έν ταΐς κρύ-

πταις καί τάφοις τών χριστιανικών ναών φυλασσόμενα καί μετά μεγά

λης πομπής έπιδεικνυόμενα είς τούς πιστούς. 

Αληθώς, άν άπελευθερώσωμεν τό πνεΰμα ημών τών μυρίων υποθέ

σεων καί συλλογισμών καί τών πρός αύτάς τάς ρητάς μαρτυρίας τών 

αρχαίων δυσπιστιών τών νεωτέρων σοφών ερευνητών τών Ελευσίνιων 

μυστηρίων, περί τών συγγραφών τών όποιων, ώς ορθώς παρατηρεί ο κ. 

F o u c a r t , δύναται νά ρηθή άν ουχί ότι έσκότισαν τό ζήτημα, άλλά 

βεβαίως ότι δέν τό διεφώτισαν, σκεφθώμεν δέ απλώς, άπερίττως καί 

συμφώνως πρός όσα αί άρχαΐαι πηγαί παρέδωκαν ήμίν περί τών μεγάλων 

Έλευσινιακών μυστηρίων, θά ΐδωμεν ότι τά μυστήρια ταΰτα έν τώ 
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συνόλω αυτών καί αρχικώς ουδέν άλλο ήσαν ή αυτή ή λατρεία τής τους 
νεκρούς περικαλυπτούσης χθόνιας γής μητρός ( = Δήμητρος) καί δή, ώς 
ρητώς λέγει ό άποκαλύπτων τά μυστήρια τών εθνικών Κλήμης ό Ά λ ε -
ξανδρεύς, «επιτύμβιοι τιμαι και ταφαί», «δράμα μυστικόν» είκονίζον 
τήν ύπό τοΰ Πλούτωνος (ήτοι τοΰ θανάτου) αρπαγήν τής Κόρης (ήτοι 
τόν θάνατον αυτής), τό έπί τούτω άχος καί πένθος τής μητρός αυτής 
(Αχαίας Δήμητρος), καί τέλος τήν έπί τή έπανόδω (ήτοι άναστάσει) 
τής Κόρης χαράν καί εύτυχίαν τής μητρός γής καί πάντων τών μεμυη-
μένων ήτοι τών πιστών. 

Τοΰ θανάτου άρα καί τής αναστάσεως τής Κόρης σύμβολα θά ήσαν 

καί τά άγια τών άγιων τής Έλευσίνος, τά ίερά. Ήδύνατο τις λοιπόν 

νά ύποθέση ότι τά μυστηριώδη ίερά τής Έλευσίνος ήσαν αυτά τά λεί

ψανα τής θρηνουμένης Κόρης, καϊ πρός τοΰτο έπίκουρον θά είχε τό ότι 

είς πολλά μέρη τής Ελλάδος έδεικνύοντο οί τάφοι πολλών καί δή έκ 

τών μεγίστων θεών τοΰ Ελληνικού πανθέου 1. Ά λ λ ' επειδή τάφος τής 

Κόρης ούτε έν Έλευσίνι ούτε άλλαχοΰ αναφέρεται, προτιμότερα φαίνε

ται μοι ή ύπόθεσις ότι τά ίερά ήσαν ούμβολα τών λειψάνων αυτής μάλ

λον ή αυτά ταΰτα τά λείψανα. 

Γνωστού δ' όντος ότι ή Δήμητηρ εικονίζει τήν γήν μητέρα, ή δέ 

Κόρη αυτής πάσαν βλάστησιν τής γής, φυτικήν ή ζωϊκήν, έπεται ότι ώς 

λείψανα τής άρπαγείσης Κόρης, ήτοι τής θανούσης βλαστήσεως, δύναν

ται νά θεωρηθώσι τά λείψανα τής ετησίας γήινης παραγωγής, φυτικής 

ή ζωικής, ήτοι τά σπέρματα, οί καρποί κλπ. 

Πρός τό συμπέρασμα τοΰτο συμφωνεί μαρτυρία τις τών αρχαίων 

καθ' ήν οί κέρνοι 2 , ους έκόμιζον κατά τήν ήμετέραν γνώμην ώς θήκας 

τών Ιερών έπί κεφαλής κατά τάς πομπάς τών μυστηρίων, περιείχον 

μήκωνας, πυρους, πισούς, λαθύρους, ώχρους, φακάς, κυάμους, ζειάς, 

βρόμον, έλαιον, οίνον, παλάθιον, εις ά ή έτερα τών μαρτυριών προσθέτει 

καί τά προϊόντα τής ζωικής βλαστήσεως τής γής, ήτοι μέλι, γάλα καί 

δϊον έριον άπλυτον. 

Φρονώ λοιπόν ότι πάντα ταΰτα, ή αρχικώς τουλάχιστον μόνον τά 

1 Ίδέ π. χ. τούς τάφους τοϋ Διός, τοϋ Διονύσου, τής Αφροδίτης, τοϋ Σιλη-
νοΰ, τής Αριάδνης κτλ. 

2 Ούτω λέγονται άγγεϊά τινα άπαντώντα έν τή τελετή τών Ελευσίνιων 
μυστηρίων. 
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ξηρά παντοειδή σπέρματα τών κυριωτερων καί χρησιμωτέρων τώ άν-

θρώπω ετησίων φυτών τής κουροτρόφου γής, θά ήσαν τά περίφημα 

ίερά τής Έλευσίνος καί τών δύο κατ' εξοχήν γεωργικών θεών Δήμη

τρος καί Κόρης. Βλέπομεν δέ πράγματι ότι καί τά μυστικά κάνι-

στρα, τά λίκνα καλούμενα, ών έγίνετο χρήσις προς ένθεσιν μυστικών 

ίερών, παρίστανται πλήρη τοιούτων καρπών, πρός δέ ότι άντί τών ιερών 

παρίσταται ή Ελευσίνια γή γεννώσα τόν Πλουτον, πλούτος δέ τής γής 

είναι, ώς γνωστόν, οί ετήσιοι καρποί αυτής" παρατηροΰμεν δέ επίσης 

ότι οί πεπωματισμενοι Έλευσινιακοί κέρχνοι τών Έλευσινιακών καί 

Αθηναϊκών νομισμάτων καί συμβόλων κοσμοΰνται πλειστάκις ύπό στά-

χεων ήτοι τών κατ ' εξοχήν συμβόλων τών ξηρών καρπών τής γής, 

τοΰθ' όπερ συμπίπτει πρός τινά άρχαίαν μαρτυρίαν : « 'Αθηναΐοι μυουν-

τες Έλευσίνια και έπιδεικνύντες τοις έποπτεύουσι τό μέγα και θαυμα-

στόν και τελειότατον έποπτικόν εκεί μυστήριον, έν σιωπή τεθερισμένον 

στάχυν». 

"Οτι δέ ταΰτα ήσαν σύμβολα τής νεκράς Κόρης, υποδεικνύει φρονώ 

καί ή ένθεσις αυτών έν κέρνοις καί λίκνοις σχήματος απαράλλακτου πρός 

αγγεία καί λικνομόρφους λάρνακας χρησιμεύουσας πρός έναπόθεσιν έν 

τάφοις τής τέφρας ή τών οστών τών νεκρών διαφόρων τόπων τής 

αρχαίας Ελλάδος. 

Πρός έρμηνείαν τής απασχολούσης ημάς αγγειογραφίας ενδιαφέρει 

μεγάλως νά γνωρίζωμεν επίσης, ποΰ τοΰ ίεροΰ περιβόλου τής Έλευσίνος 

έφυλάσσοντο, έκρύπτοντο, ή μάλλον ειπείν, συμφώνως πρός τήν σημα-

σίαν αυτών, έθάπτοντο τά ίερά ότε δέν έγίνετο χρήσις αυτών. Αί ειδή

σεις τών αρχαίων περί τούτου δέν είναι διόλου σαφείς, καί τό μόνον 

ασφαλές καί βέβαιον έξ αυτών είναι ότι κατά τήν στιγμήν τής επιδεί

ξεως τών ιερών ο φαίνων αυτά τοις μύσταις ίεροφάντης έξήρχετο τής 

πύλης τοΰ ανακτόρου. Τοΰτο όμως δέν αποδεικνύει ότι καί έν αύτώ τώ 

άνακτορω έκρύπτοντο τά ίερά καθ' Ολον τό μακρόν διάστημα τής αχρη

στίας αυτών, διότι δυνάμεθα κάλλιστα νά ύποθεσωμεν, στηριζόμενοι 

έπ' αύτοΰ τοΰ είς άκρον απόκρυφου τής φύσεως τών ιερών καί τών 

μεγάλων φροντίδων μεθών διεφυλάσσοντο καί άπεκρύπτοντο, ότι άλλου 

που καί δή έν χώρω τοις πάσιν αγνώστω κατετίθεντο. Ό χώρος ούτος 

καλείται ρητώς ύπό τών πηγών μέγαρον, ό δέ νεκρικός χαρακτήρ τών 

ιερών καί ή σημασία αυτών ώς συμβόλων τών λειψάνων τής ύπό τοΰ 

Πλούτωνος άρπαγείσης Κόρης ένδεικνύει, νομίζω, έκ τών προτέρων ώς 
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πιθανωτάτην τήν ύπόθεσιν ημών ότι θά έκρύπτοντο έν τω Πλουτωνείω 
σπηλαίω τοΰ ίεροΰ τής Έλευσίνος περιβόλου, ήτοι έν τω ύπογείω 
μεγάρω τοΰ άπαγαγόντος τήν Κόρην θεοϋ του θανάτου. 

Πράγματι δέ τοΰτο εξάγεται σαφώς, ώς νομίζω, έκ σπουδαιότατης 
Έλευσινιακής επιγραφής, άναγραφείσης κατά πρότασιν αύτοΰ τού ίερο-
φάντου πρός τιμήν ανδρός τίνος, έν γένει μέν «επειδή σπουδαϊός εστι 
περί τα ίερά και τό γένος τών Ευμολπιδών», ιδία δέ επειδή «καλώς 
καϊ φιλοτίμως και ευσεβώς τών ιερών έπιμελουμενος τό τοΰ Πλούτωνος 
ιερόν καλώς έκόσμησεν». Πρόκειται δήλα δή περί τοΰ ύπό τάς διαταγάς 
τοΰ ίεροφάντου φύλακος, φαιδυντοΰ ή έπιμελητοΰ τών ιερών, όστις επι
τελούμενος τών Ιερών, ήτοι έν τή περιπτώσει ταύτη, ώς άριστα κατε-
δειξεν ό κ. F o u c a r t , ουχί τών ιερών ναών άλλά τών ιερών συμβόλων 
τής Έλευσΐνος, έκόσμησε τό Πλουτωνειον, ένθα επομένως καί ουχί έν 
τώ άνακτόρω τής Δήμητρος, έκρύπτοντο καί διεφυλάσσοντο τά ίερά, 
άτινα εξαγόμενα εντεύθεν κατά τάς ημέρας τών τελετών θά έκομίζοντο 
πρώτον μέν είς Αθήνας, εκείθεν δέ έν πομπή είς τά άνάκτορον ήτοι 
τόν ναόν τής Δήμητρος, όποθεν, έν τή υπάτη στιγμή τής τελετής λαμ
βάνων αυτά ό ϊεροφάντης έξήρχετο τοΰ ανακτόρου καί προ τής θύρας 
αυτού ιστάμενος έπεδείκνυεν είς τούς μύστας, μεθ' ο τής εορτής ληξά-
σης θά κατετίθεντο πάλιν, προς ασφαλή διαφύλαξιν καί τοις πάσιν 
άγνωστα, έν τώ Πλουτωνείω μεγάρω μέχρι τών ήμερων τής αυτής 
τελετής τού προσεχούς έτους. 

Άλλως τε καί ή κοινώς παραδεκτή γενομένη γνώμη ότι τό Άνά

κτορον ή Μέγαρον τής θεάς ήτο αυτό τό Τελεστήριον, ώς επίσης καί ή 

γνώμη ότι τά ίερά έπεδεικνύοντο έν τώ Τελεστηρίω, είναι, νομίζω, 

εντελώς έσφαλμέναι καί στηρίζονται έπί έντελοΰς παρανοήσεως τών 

πολυαρίθμων σχετικών πρός τό ζήτημα τοΰτο χωρίων τών αρχαίων, 

ώς καί έπί παραγνωρίσεως αυτών τών τελείως, χάρις είς λαμπράς καί 

συστηματικάς άνασκαφάς τοΰ κ. Δ. Φιλίου, άποκαλυφθέντων καί φανε

ρών τοίς πάσι νΰν προκειμένων ερειπίων τοΰ ίεροΰ τής Έλευσίνος 

περιβόλου. 

Περί τού ζητήματος τούτου έπιφυλασσόμεθα νά γράψωμεν έκτενέστε-

ρον έν ιδιαιτέρα μελέτη. Ένταΰθα άρκούμεθα παρατηροΰντες ότι αί 

λεξεις μέγαρον καί άνάκτορον περί θεών λεγόμεναι σημαίνουσιν οίκον 

θεου, δηλ. ναόν. Τό σχήμα όμως τοΰ Τελεστηρίου ουδέ κατ' ελάχιστον 

προσομοιάζει πρός τό σχήμα οιουδήποτε ελληνικού ναού, ώστε νά θεω-
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ρήσωμεν αυτό ώς τό ιερόν άνάκτορον ή τό μεγαρον τής Έλευσίνος. 

Πρός τούτοις έν τώ Τελεστηρίω, εί και τοΰτο εντελώς μέχρι τοΰ βρά

χου άνεσκάφη καί τό σχέδιον αύτοΰ πρόκειται ήμίν τέλειον, ουδέν άνε-

καλύφθη ή έφάνη δυνάμενον νά θεωρηθή είτε ώς ίδιαίτερον άδυτον 

(μέγαρον, άνάκτορον) κατάλληλον πρός φύλαξιν τών ιερών, είτε ώς 

βήμα άφ' ού νά έπεδεικνύοντο τά ίερά. Τό τελευταίον μάλιστα καθίστα 

εντελώς αδύνατον τό πυκνόν δάσος τών κιόνων, Οπερ φέρον τήν στέγην 

τοΰ Τελεστηρίου έκωλυε τών έν αύτώ ισταμένων τήν θέαν πρός οιονδή

ποτε μέρος, έστω καί έν τώ ύπό τήν στέγην άνω διαμερίσματι τού 

Τελεστηρίου νά θέσωμεν, ώς πολλοί έπραξαν, τά βήμα τού επιδεικνύον

τος τά ίερά ίεροφάντου. Είναι δέ καί άλλως όλως απίθανος ή γνώμη 

ότι άνάκτορον ή μέγαρον έκαλεϊτο τό άνω πάτωμα τού Τελεστηρίου, 

διότι πλήν άλλων θά ήτο ακατανόητος καί ή αρχαία μαρτυρία καθ' ήν 

τις «μυστηρίων όντων εν Έλευσΐνι» έθηκε τή ερωμένη αύτοΰ «θρόνον 

παρά τό άνάκτορον». Αληθώς άν τό άνάκτορον άπετέλει τό άνω πάτωμα 

τοΰ Τελεστηρίου, τότε ό θρόνος ούτος ίνα εύρίσκηται παρά τό άνάκτο

ρον έδει νά ήτο μετέωρος! Τ ά δέ μέγαρα «κατώγειαι οικήσεις και βάρα

θρα» ( Η σ ύ χ . ) , «ίερά τοίς ΰποχθονίοις θεοίς» (Πορφυρ. Άντρ. νυμφ. β'). 

"Αλλως όμως έχει τό πράγμα, έάν τό Άνάκτορον τής Έλευσίνος θεω-

ρήσωμεν ώς τόν ναόν τής Δήμητρος, καί δή εντελώς άσχετον καί δια-

κεκριμένον τοΰ Τελεστηρίου. Ή γνώμη μου ανέκαθεν ήτο καί είναι οτι 

Άνάκτορον τής Δήμητρος είναι ό συμφώνως τώ Όμηρικώ ύμνω (στίχ. 

270 — 273 καί 298) έπί τής κορυφής τοΰ υπέρ τό Τελεστήριον κολωνοΰ 

ναός, βλέπω δέ μετά χαράς οτι τήν ύπόθεσιν ταύτην, ήν καί άλλοι εξέ

φρασαν, υποστηρίζει νΰν καί λαμπρώς αποδεικνύει ό κ. F o u c a r t , δι ' ό 

και μεγάλως θαυμάζω, πώς καί μετά τοΰτο ό κ. F o u c a r t επιμένει 

εις τήν άρχαίαν γενικήν πλάνην οτι τά ίερά έπεδεικνύοντο έν τώ Τελε

στηρίω, ένώ, ώς θά ϊδωμεν αμέσως κατωτέρω, ήδύνατο νά σκεφθή έτε'-

ραν άπλουστέραν λύσιν τοΰ προβλήματος. 

Τό Τελεστήριον οϋδεμίαν έχον σχέσιν άρχιτεκτονικήν πρός ναόν καϊ 

δή τό άνάκτορον τής Δήμητρος, ουδέν άλλο ήτο ή , — ώς λέγει ό σαφώς 

διακρίνων αυτό τοΰ ίεροΰ ναοΰ τής Ελευσίνιας Δήμητρος Στράβων—-ο 

«μυστικός σηκός, όν καιεσκεύασεν (δήλα δή ηύρυνεν) Ικτίνος οχλον θεά-

τρον δέξασθαι δυνάμενον». Ώ ς γνωστόν, ή λέξις αηκός έν τή πρώτη 

αυτής έννοια σημαίνει τά περιφράγματα, μάνδρας καί επαύλεις τών 

ποιμνίων, άρνίων, έρίφων, βοών. Προς τούτοις σημαίνει τούς περιβό-
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λους (γυμνάσια) εν οίς συνήρχοντο οί έφηβοι καί έν γενει οίκον ανθρώ
πων. Έ κ τής πρώτης σημασίας, τής ουδέν σχετικόν έχούσης πρός τόν 
ναόν, μόλις κατόπιν, ώς ορθώς παρατηρεί ό αρθρογράφος τοϋ μεγάλου 
λεξικοϋ τοϋ Έρρ. Στεφάνου, έφηρμόσθη ή λέξις καί έν τή σημασία ναοϋ 
ή άδυτου ναοϋ, ίεροϋ, ηρώου καί τάφου Βεβαίως όμως προκειμένου 
περί τού Τελεστηρίου τής Έλευσίνος, ού ή πρώτη άνέγερσις ανάγεται, 
ώς αυτά τά ερείπια απέδειξαν, είς πανάρχαιους χρόνους, δέον νά έφαρ-
μόσωμεν τήν λέξιν σηκός έν τή πρώτη αυτής έννοια, τή οϋδεμίαν σχέ-
σιν έχούση πρός τά ίερά ανάκτορα καί μέγαρα ήτοι πρός τούς ναούς 
τών θεών. 

Ά ρ α ό «μυστικός σηκός» τοϋ Στράβωνος είναι ό περίφρακτος οίκος 
τών μυστών, οίκος ού πράγματι είχον μεγίστην ανάγκην οί τελούμενοι, 
διότι, ώς γνωστόν, οί μύσται έν πομπή μετά μακράν καί έπίπονον, 
σχεδόν διήμερον όδοιποριαν άφικνούμενοι είς Ελευσίνα έν μέση νυκτί 
ειχον ανάγκην ίδιας σκέπης πρός άνάπαυσιν, άφοϋ βεβαίως ουδείς ιδιώ
της ήδύνατο νά φιλοξενήσω τοσούτον πλήθος, καί ίδιου μυστικού περι-
φράγματος, απροσίτου είς τούς οφθαλμούς τών λοιπών πολυαρίθμων 
συνοδών αυτών, ών μεταξύ πλείστοι ήσαν οί μή μεμυήμενοι. Έ κ τού
του καϊ τό όνομα τοϋ Τελεστηρίου «μυστοδόκος δόμος» 1. Πρός τούτο 
δέ, νομίζω, και αί πρός νυκτερινόν ύπνον, ίεράν κατάκλισιν καί ήμερη-
σίαν άνάπαυσιν κατάλληλοι έσωτερικαί εύρείαι βαθμίδες τοϋ Τελεστη
ρίου. Τέλος ένεκα τούτου καί ό Βιτρούβιος έν τή απαριθμήσει τών 
ιερών οίκων λέγει ότι ό έν Έλευσίνι σηκός (cella) έστεγάσθη πρός άνά
παυσιν τών μυστών. 

Έν τώ Τελεστηρίω βεβαίως κατά τήν νύκτα τής άφίξεως καί τάς 

έπιούσας οί μύσται, «παννύχιοι κεδρήν θεόν Ιλάσκοντες, δείματι παλλό 

μενοι» κατά τόν Όμηρικόν Υμνον είς Δήμητρα 2 , τόν πάντως, ώς 

νομίζω, τήν προπαρασκευαστικήν ταύτην έορτήν ύπονοοϋντα, διεξήρ-

χοντο τά μέρη τής πολυμερούς καί πολύπλοκου μυστηριώδους εκείνης 

προσευχής καί μυήσεως, τά καθιστώντα αυτούς ικανούς πρός θέαν τών 

ιερών ήτοι τελείαν μύησιν, ώς κατόπιν, επί τής διαδόχου θρησκείας, 

καθιστών τελείους χριστιανούς τά έκτος τών χριστιανικών ιερών ιδρυό

μενα βαπτιστήρια, — τά κατ' έμέ τό τελεστήριον τής Έλευσίνος διαδε-

1 Αριστοφάνους Νεφέλαι 302. 
2 Στίχ. 292-293 
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χθέντα — καί ικανούς ίνα προσέλθωσιν είς τό ύπατον τών χριστιανικών 
μυστηρίων, τό τής μεταδόσεως ή μεταλήψεως τοΰ σώματος καί αίμα
τος τοΰ Ίησοΰ Χρίστου. 

Πράγματι δέ ή άπό τών Προπυλαίων εντός τοΰ ίεροΰ περιβόλου 
πομπική οδός άγει κατ' αρχάς είς τάς πύλας τοΰ Τελεστηρίου καί ουχί 
πρός τάς πύλας τοϋ Ανακτόρου τής Δήμητρος, άφ' ών έδεικνύοντο τά 
ιερά. Ίνα δέ παραστώσιν είς τήν τελευταίαν πράξιν του μυστικού δρά
ματος, ήτοι τήν φανέρωσιν τών ιερών «νυξιν έν άργεννάϊς», συνέβαινε, 
νομίζω, ό,τι καί νΰν συμβαίνει παρ' ήμϊν κατά τόν πανηγυρισμόν τοΰ 
χριστιανικοΰ εκείνου μυστηρίου τής αναστάσεως τοΰ Χρίστου, Οπερ πλη
ροί τάς καρδίας τών Ελλήνων χριστιανών διά τής αυτής χαράς καί 
ευφροσύνης δ ι ' ών έπληροΰντο, ώς γνωστόν, αί ψυχαίτών ίδόντων τά 
ίερά τών εθνικών ημών προπατόρων. Έξήρχοντο δήλα δή οί τελεσθεν-
τες έκ τοϋ Τελεστηρίου είς τό ΰπαιθρον, καί δή διά τών νοτίων αύτοΰ 
πυλών, ανερχόμενοι δέ έν σπουδή διά τής αυτόθι ευρείας κλίμακος, 
κατελάμβανον όλην έκείνην τήν έν τώ βράχω πρός τοΰτο, νομίζω, 
εσκαμμένην εύρυτάτην καί πλατεϊαν πρόσοδον τοΰ ίεροΰ Ανακτόρου τής 
Δήμητρος, καί «μετα φόβου και σιωπής» ιστάμενοι (ώς νΰν ϊστανται οί 
χριστιανοί «μετά φόβου θεου πίστεως και αγάπης», τών Ιερών επιφαι
νομένων καί ύπό τοϋ ιερέως έπιδεικνυομένων άπό τής ωραίας πύλης έν 
μέσω άπλετου φωτός καί μεγαλοπρέπειας) άνέμενον τήν ύπάτην έκείνην 
στιγαήν τής τελετής, καθ' ήν άνοιγομένων τών πυλών τοΰ ίεροΰ τής 
Δήμητρος Ανακτόρου, έξήρχετο εις τό ύπαιθρον ο ίεροφάντης «νυξιν έν 
άργενναϊς», ήτοι έν μέσω τοΰ άπλετου φωτός τοΰ έκ τοϋ ναοΰ καί τών 
δάδων τών μυστών εκπεμπόμενου καί φωτίζοντος έκπλάγως τό σκότος 
τής ιεράς νυκτός, τότε δέ έπεδείκνυε τά ίερά εϊς τούς μύστας καί μόνους 
αυτούς, ώς τής ευφυέστατα πράς τοΰτο παρεσκευασμένης υπαίθρου πλα
τείας μή έπιτρεπούσης είς άλλους ή τούς τήν πλατεϊαν κατέχοντας 
μύστας νά βλέπωσιν αυτά. Ό ίεροφάντης δήλα δή, μεταξύ τών κιόνων 
τοΰ πρόναου ιστάμενος, ήτο αόρατος έκ τοΰ βορείου, ανατολικού καί 
δυτικοΰ μέρους, ένώ οί μύσται, ους έκάλυπτον έκ δυσμών μέν ό βράχος 
καί έξ ανατολών ό τοίχος τοΰ άνω δώματος τοΰ Τελεστηρίου, κατεϊχον 
όλην τήν πλατεϊαν, ής τό νοτιώτατον τέρμα, άπολήγον παρά τήν άπό-
τομον κλιτύν τού λόφου τής Έλευσίνος, οϋδεμίαν παρείχε θέσιν διά τούς 
αμύητους καί τούς έστω καί πάνυ μακρόθεν θέλοντας νά ίδωσι τά ίερά 
βέβηλους. Τ ά δ' ίερά ταύτα, προφανώς τήν άνάστασιν τής Κόρης συμ-

21 
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βολίζοντα, ώς όντα τά σπέρματα, δι'ών άνίσταται έκ νέου ή θανούσα 

βλάστησις, επομένως τό άφθιτον πάσης ζωικής υπάρξεως διδάσκοντα 

καί βεβαιοΰντα, έπλήρουν χαράς τάς ψυχάς τών μυστών, ολβίους αυτούς 

καθιστώντα, είς ους οΰτως ένεπνέετο, ώς φαίνεται μοι, πλήν άλλων καί 

ή πεποίθησις ότι ό θάνατος ουχί μόνον δέν είναι τ ι φοβερόν διά τους 

πιστούς άλλά τουναντίον ευβουλον δώρημα θείον και πολύτιμον 1 . 

Ά λ λ ' έπανέλθωμεν εϊς τό Πλουτώνειον τής Έλευσίνος, έν ώ κατατ ι 

θέμενα, ώς εϊπομεν, έκρύπτοντο τά ίερά καθ' όλον τό έτος. 

Ό κ. Φίλιος ορθώς ανεγνώρισε καί έβεβαίωσε διά πολλών μνημείων, 

καί πάντες έκτοτε παρεδέχθησαν, ότι τό Πλουτώνειον άπό αρχαιοτάτων 

ήδη χρόνων εκείτο έν τώ μεγάλω σπηλαίω τώ εύρισκομένω ύπό τόν βρά-

χον τού ιερού περιβόλου, κάτω ακριβώς τού ανακτόρου τής Δήμητρος. 

Φυσικώς τό σπήλαιον ήτο ιερόν τού Πλούτωνος καί πριν ή κτισθή έν 

αύτώ ναίσκος τού Πλούτωνος. Αυτό δ' είναι προφανώς τό «αντρον 

δήμον Έλευσινος, τόθιπερ πυλ' είσ' 'Αίδαο», δι ' ών άγαγών έκρυψεν έν 

τώ "Αδη (ήτοι έθαψε) τήν Κόρην ό άρπάσας αυτήν Πλούτων - θάνατος. 

Παρουσιάζει δέ τό σπήλαιον τούτο περιεργότατά τινα πράγματα, ουχί 

επαρκώς μέχρι τούδε παρατηρηθέντα. Ό έν αύτώ δήλα δή ναίσκος τού 

Πλούτωνος εκείτο έπί εδάφους κατά δύο μέτρα περίπου ΰψηλότερον 

εκείνου έφ' ού ϊσταντο οί εκτός αυτού περίεργοι, οί είς επαρκή άπόστα-

σιν κρατούμενοι διά τριγωνικού, άλλοτε κιγκλιδωτοΰ, ώς έξ επιγραφών 

έβεβαιώθη, περιβόλου, επομένως τό έδαφος αυτού ήτο άόρατον αύτοίς, 

αόρατος δέ κυρίως ήτο καί βόθρος τις φρεατόμορφος κείμενος έν τώ κέν-

τρω τού τεμένους, βόθρος ή καταβάσιον, περί ού ό άνακαλύψας αυτόν 

καί ώς φρέαρ έκλαβών κ Φίλιος σημειοϊ τά δι ' ημάς πάνυ σπουδαία 

ταύτα, οτι δήλα δή είναι «απόπειρα μόνον φρέατος έγκαταλειφθεϊσα, 

διότι ό βράχος ευρέθη σκληρός ών». 

Ό ναίσκος τού Πλούτωνος έκάλυπτεν άπό τών έξω βλεμμάτων μέγα 

μέρος διόδου επαρκώς στενής, όπισθεν αύτοΰ κειμένης έν τώ τρία ανοίγ

ματα έχοντι σπηλαίω, βαινούσης δέ όπισθεν τοΰ ναοΰ έκ τοΰ νοτίου 

ανοίγματος πρός τό βόρειον, κατά τήν βορείαν πλευράν τοΰ οποίου 

1 Πρβλ. το επιθετον Ευβουλευς και Ευβουλος του Ελευσίνιου Πλούτωνος καί 
τήν εννοιαν τών στίχων 488—491 του Όμηρικοϋ "Υμνου είς Δήμητρα, έν οίς 
τόν Πλούτωνα αντικαθιστά ό ταυτόσημος Πλούτος, πρός δε τά περί Κλεόβιος και 
Βιτωνος πασίγνωστα μυθεύματα. 
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υπάρχει, έπί τής παρειάς τού σπηλαίου, ευμεγέθης οπή, δι' ής άνέτως 

δύναται νά διέλθη άνθρωπος εύμεγέθη άποσκευήν φέρων. Ό διερχό

μενος διά τής οπής ταύτης, έν τω σπηλαίω ευρισκόμενος έβαινεν έπί 

τεχνητού κατωφλίου διαιρουμένου είς τρία τετράγωνα έχοντα ανάγλυφους 

παχείας γραμμάς, χρησιμεύουσας ίνα μή όλισθαίνωσιν οί πόδες τοΰ διά 

τής οπής εξερχόμενου ή εισερχομένου είς τό σπήλαιον. Ό πους αύτοΰ, 

άμα διελθόντος τήν όπήν έκ τοΰ σπηλαίου, εύρισκε τάς βαθμίδας μικράς 

κλίμακος έπί τοΰ βράχου λελαξευμένης, δι' ής κατέρχεται τις εις μικρόν 

τετράγωνον σχεδόν χώρον, πανταχόθεν περιβαλλόμενον ύπό τής βορείου 

παρειάς τού καθέτως υπερκειμένου βράχου καί ισχυρών τοίχων, καθι-

στάντων εντελώς περίκλειστον καί άόρατον αυτόν. Έν τώ χώρω τούτω 

ουδέν άλλο ευρίσκεται νΰν ή φρέαρ, μάλλον δέ φρεατοειδές κατασκεύα

σμα, τετράγωνον έχον το στομιον. Ά ν και έπεσκέφθην επανειλημμένως 

τό φρέαρ (;) τοΰτο κατά τάς ύγροτέρας έποχάς τοΰ έτους, ουδέποτε 

εύρον έν αύτώ ούδ' ίχνος ύδατος, δέν δύναμαι όμως και νά βεβαιώσω 

ότι ό βαθύς πυθμήν αύτοΰ είναι καθαρός πάσης έπιχώσεως. Φρονώ λοι

πόν ότι ό χώρος ούτος, ό μυστικόν θάλαμον τού Πλουτωνείου άποτελών, 

μετά τοΰ έν αύτώ φρεατοειδοϋς κατασκευάσματος, είς όν κατήρχετό τις 

διά τοιούτου μυστικού καί περιέργου τρόπου, είναι τό Καταβάσιον, τό 

σκοτεινόν εκείνο καί άδυτον μέρος τοΰ ίεροΰ τής Έλευσίνος περιβόλου, 

τό γνωστόν ήμίν έκ μόνου τοΰ έπομένου χωρίου τοΰ περί τά 390 μ.. Χ . 

γράψαντος Αστεριού 1 : «Ου συ Δήμητραν και Κόρην υπό τής άνοιας 

σαυτοϋ έθέωσας; έδείμω ( = ώκοδόμησας) δε δύο γυναίους ναούς καϊ 

θυσίαις ταύτας τιμάς καϊ παντοίαις προσκυνεΐς θεραπείαις; ου κεφά-

λαιον τής αής θρησκείας τά εν Έλευσίνι μυστήρια καϊ δήμος αττικός 

καϊ ή Έλλας πάσα συναιρεί, ϊνα τελέση ματαιότητα; Ούκ έχει τό 

Καταβάσιον τό σκοτεινόν και αί σεμναί τοΰ ίεροφάντου πρός τήν 

ίέρειαν συντυχίαι, μόνου πρός μόνην; ούχ αί λαμπάδες σβέννυν-

ται καϊ ό πολύς καϊ αναρίθμητος δήμος τήν σωτηρίαν αυτών είναι 

νομίζουσι τά έν τω σκότει παρά τών δύο πραττόμενα;» 

Καταβάσια παρά τοίς χριστιανοίς έκαλοΰντο αί ύπό τούς ναούς κρύ-

πται ήτοι τάφοι τών ιερών λειψάνων 2. Παρά δέ τοίς έθνικοίς τά κατα-

1 Όμιλ. 10 εις 40 μάρτυρας, σελ. 324 έκδ. Migne. 
2 Ίδέ τά χωρία τά έν τώ Θησαυρώ τοΰ Ερρίκου Στεφάνου έν λ. Καταβά-

σιον, ώς καϊ Δουκάγγιον έν λ. Καταβάσιον. 
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βάσια έλαβον τό όνομα, άπό τής καταβάσεως εις "Αδου 1 , ούτινος εθεω
ρούντο ή είσοδος 2. 

Ενταύθα λοιπόν τής Έλευσϊνος θά έγίνετο ή καταγωγή, ήτοι κατά -
θεσις τών συμβολιζόντων τά λείψανα τής Κόρης ιερών, άμα τή μετά 
τήν 23 τοΰ Βοηδρομιώνος μηνός συντελέσει τών επιταφίου χαρακτήρος 
Έλευσινιακών μυστηρίων, ήτοι ακριβώς ολίγας ημέρας πρό τής ενάρ
ξεως τοΰ Πυανοψιώνος μηνός, τοΰ συμπίπτοντος πρός τό μετόπωρον 
ήτοι τήν «φθινάδα ώραν καρπών ετησίων»3, ήτις πάλιν είναι ακριβώς 
ή τόν θάνατον τής ετησίας βλαστήσεως συμβολίζουσα εποχή, καθ' ήν 
συνεκομίζοντο καί κατετίθεντο είς τάς άποθήκας οί ετήσιοι καρποί. Έ κ 
τοΰ καταβασίου τούτου νύκτωρ καί σβεννυμένων τών λαμπάδων, ότε 
ήρχετο πρός άνακομιδήν εις Αθήνας τών ιερών ό πολύς καί αναρίθμη
τος δήμος τών Ελευσίνιων καί Αθηναίων, θά άνήγεν ή ιεροφάντις τή 
βοηθεία τοΰ ίεροφάντου — ώς έπί τής αγγειογραφίας ημών ή θεά Έ λ ε υ -
σίς τή βοηθεία τοΰ Έρμου — τά ίερά σύμβολα τών λειψάνων τής Κόρης 
(ιδέ κατωτέρω τά περί τής τοιχογραφίας). 

Πρός τό συμπέρασμα τοΰτο φαίνονται έκ πρώτης όψεως αντικείμενα 
τό χωρίον τοΰ λεξικογράφου Φωτίου «μάγαρον, ον μέγαρον, εΐς ο τά 
μυστικά Ίερά τιθεται» καί τό τοΰ Αμμωνίου έν λ. βωμός, «τό δε μέγα
ρον ένθα τά μυστικά τής Δήμητρος». Γνωρίζομεν όμως ότι ή λέξις 
μέγαρον δέν έλέγετο μόνον περί ίεροΰ τής Δήμητρος, άλλά καί περί τών 
οίκων άλλων θεών. Κυρίως όμως μέγαρα έκαλοΰντο «τά βάραθρα και 
αί κατώγειοι οικήσεις»4, μάλιστα δέ μέγαρα καί βόθροι έκυριολεκτοΰντο 
ώς ίερά οικήματα τών υποχθονίων θεών 5 . "Άρα καί τό Πλουτώνειον 
τής Έλευσϊνος ήδύνατο νά είναι τό κατ' εξοχήν Μέγαρον τής Έλευσί-
νος. "Ισως δέ διά τοΰτο έλευσινιακαί έπιγραφαί όμιλοΰσαι περί τοΰ ναοΰ 
τοΰ Πλούτωνος άναφέρουσιν αυτόν ουχί ώς ναόν, άλλ' απλώς ώς «τό 
τον Πλούτωνος» εξυπακουόμενης πιθανώς τής λέξεως μέγαρον ή Ίερον 
μέγαρον. 

1 Ισοκράτους 211, Ε. 215, Ε. 
2 Πρβ. Σουΐδαν έν λ. Πορθμήιον : — έν Αιγιαλω καταβάσιόν εστίν "Αδου, εις ο 

είσελθουσα ή Δημήτηρ εμαθε παρά τών περιοίκων περί τής Κόρης. 
3 Πρβ. Σβορώνου 'Αττικον λαίκον ήμεοολόγιον έν Αρμονία τ. Α ' σ. 80. 
4 Ήσυχιος έν λ μέγαρον. 
5 Πορφυρ. "Αντ. νυμφ. 6. —Παυσαν. 9, 8, 1. 
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Τούτων τεθέντων 'έλθωμεν νΰν είς την ήμετέραν έρμηνείαν τής παρα
στάσεως τής ύπό συζήτησιν περίφημου αγγειογραφίας τοΰ Μουσείου τής 
Πετρουπόλεως, ρίπτοντες Ομως πρό τούτου εν βλέμμα έπί ετέρας περι-
εργοτάτης παραστάσεως, ήτις έτυχε μέν σμικράς μέχρι τούδε προσοχής, 
δύναται όμως μεγάλως νά επίρρωση τήν γνώμην ημών ότι ή τής 
αγγειογραφίας ημών παράστασις αναφέρεται είς τήν έκ τοΰ καταβασίου 
τής Έλευσϊνος έξαγωγήν τών ιερών τής Έλευσϊνος καί την είς Αθήνας 
πομπήν αυτών. 

Εννοώ τήν έν ταϊς κρύπταις τής 'Ρώμης άνακαλυφθείσαν παράδο-
ξον καί μοναδικήν έκείνην τοιχογραφίαν, ήν ήρμήνευσαν οί αρχαιολόγοι 

Είκών 5. 

ώς «βακχικήν μύησιν».Ώς βλέπει ό αναγνώστης έκ τής ενταύθα παρα-

τιθεμένης εικόνος, αϋτη παριστά γυναίκα έστεμμένην, προφανώς ίερο-

φάντιν, έν καταβασίω ίσταμένην, όρατήν δέ τά άνω τών γονάτων 

(ακριβώς ώς ή έπί τής αγγειογραφίας ημών), έχουσαν πρό αυτής άνοι-

κτήν μυστικήν κίστην, ώς εί παρέδωκεν ήδη τό περιεχόμενον αυτής καί 

συνδιαλεγομένην, περί τής πράξεως προφανώς, πρός τόν επίσης εισέτι 

έν τω καταβασίω ίστάμενον ή έξ αύτοΰ άνερχόμενον σύντροφον αυτής, 

προδήλως τόν ίεροφάντην τόν βοηθήσαντα αυτήν πρός άναγωγήν τής 

ιεράς κίστης. 

Πρός τίνα σκοπόν έχρησιμοποιήθη τό περιεχόμενον τής ούτως άναβι-

βασθείσης μυστικής κίστης, δεικνύει τό δεύτερον μέρος τής είκόνος. 
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Πρό ζεύγους δήλα δή γυναικών, Δήμητρος καί Κόρης, ών ή μέν κάθη-
ται έπί πέτρας, ή δέ φιλικώς ερείδεται έπί τής πρώτης, θεωμενων 
δ' αμφοτέρων ήσύνως τά δρώμενα, ϊστανται δύο ίέρειαι, ή ιερείς ώς 
γυναίκες ένδεδυμένοι, προφανώς παστοφόροι, φέρουσαι εις τάς χείρας 
λίκνον ή παστόν κεκαλυμμένον καί εντελώς διά νεκρικών στεφάνων καί 
διά ταινιών κεκοσμημένον, περιέχοντα δέ προφανώς εκείνα άτινα αί δύο 
πρώται ίέρειαι έξήγαγον έκ τής μυστικής κίστης. Υπό δέ τόν παστόν 
τούτον παις μύστης, μυστικώς κεκαλυμμένος, διερχόμενος υποδύεται, 
άπαραλλάκτως ώς κατά πανάρχαιον έθιμον υποδύονται νΰν διερχόμενοι 
οί παίδες ορθοδόξων Ελλήνων χριστιανών ύπό τόν παστόν έν τώ όποίω 
κατατίθεται άνθοστεφής ή είκών τοΰ νεκρού Ίησοΰ κατά τήν ήμέραν 
τών επιταφίων θρήνων. Είς ένια μάλιστα μέρη τής "Ελλάδος κατά τήν 
ήμέραν τοΰ μυστηρίου τής ταφής του Χρίστου δύο ιερείς έγείρουσιν είς 
χείρας τόν έπιτάφιον παστόν, ίνα ύπ' αυτόν διέλθωσιν οί πιστοί. 

Ό τ ι δέ ή παράστασις δέν αναφέρεται εις τήν βακχικήν, άλλά είς 
Έλευσινιακήν μύησιν, καταδεικνύει, νομίζω, ή σοβαρότης τής Ολης 
δράσεως, ή παρουσία τής Δήμητρος καί Κόρης καί ή παραβολή τής 
παραστάσεως πρός τό γνωστόν σύνθημα τών μυστών τών Έλευσινια-
κών μυστηρίων «ελαβον έκ κίστης, εγγευσάμένος άπεθέμην είς κάλαθον 
(=λίκνον ή παστόν) καί εκ του καλάθου είς κίστην» καί τό τούτου 
παράλληλον έτερον παρόμοιον σύνθημα «έκερνοφόρηοα (κέρνος δέ τό 
λίκνον), υπό τον παστόν ΰπέδυον». 

Τ ί σημαίνει δέ τό τών μυστών «έλαβον και εφαγον έκ τής κίστης» 
τής τά ίερά ήτοι τά ετήσια σπέρματα περιεχούσης, αποδεικνύει, νομίζω, 
ή μέχρι τοΰ νΰν διασωθείσα ίερά συνήθεια τών ορθοδόξων χριστιανών 
τοΰ νά τρώγωσιν αμέσως μετά τάς νεκρικάς πομπάς κόλλυβα ήτοι 
σΐτον έφθόν. 

'Ερχόμεθα τέλος είς τήν έρμηνείαν αυτής τής απασχολούσης ημάς 
αγγειογραφίας. 

Είναι προφανές, άν καί δέν παρεδόθη ήμίν έφ' όσον ήδυνήθην προ-

χείρως νά εξιχνιάσω, ότι ή την αρχήν αυτής εις μυθικούς χρόνους άνά-

γουσα τελετή τής είς Αθήνας μετακομίσεως τών ιερών θά έστηρίζετο — 

συμφώνως πρός τό πνεύμα καί τάς μεθόδους συμπάσης τής "Ελληνικής 

λατρείας — εις τινα ιερόν λόγον ήτοι μΰθον, έν ω τά δρώντα πρόσωπα 

θά ήσαν έξ άπαντος θεοί ή ημίθεοι. Τόν απολεσθέντα (;) ή συμφώνως 

πρός τόν μυστικόν χαρακτήρα τής 'Ελευσινιακής λατρείας άποσιωπη-
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θέντα μΰθον τούτον παριστά ή πολύτιμος ημών αγγειογραφία, ής αί 
λεπτομέρειαι πιστώς συμφωνοΰσι πρός όσα περί τής ύπό θνητών δράσεως 
τής τελετής ταύτης γνωρίζομεν. 

Δήλα δή έν τώ ύπό τόν ύψηλόν βράχον, έφ' ού τό άνάκτορον τής 
Δήμητρος, σπηλαίω τής Έλευσϊνος, έορτασίμως δι'ανθέων κεκοσμημένω, 
βλέπομεν ίσταμένην έν τώ Καταβασίω γυναίκα, προσωποποιούσαν προ
φανώς τήν παράγουσαν τούς ιερούς καρπούς 'Ραρίαν γήν (ίσως Δηώ τήν 
'Ραρίδα) ή έν γένει τήν παράγουσαν καί διαφυλάττουσαν τούς ιερούς 
καρπούς 'Ελευσινίαν γήν, ήτοι αυτήν τήν Ελευσίνα (άρ. 1), ήτις ώς 
γνωστόν άπαντα έπί τών μνημείων πάντοτε ώς γυνή, παραδίδουσαν δέ 
μυστηριωδώς κεκαλυμμένα έν δέρματι νεβροΰ τά ίερά, άτινα άρτι άνή-
γαγεν έκ τοΰ Καταβασίου μόνη ή τή βοήθεια τοΰ παραλαμβάνοντος 
αυτά. Παρίσταται δέ κισσοστεφής είτε ώς χιονία ενταύθα θεότης εϊτς 
καί ώς κρηναία, άφοΰ έκ τοΰ ύγροΰ καί φρεατομόρφου Καταβασίου 
εξέρχεται. 

Ό τά ίερά παρά ταύτης παραλαμβάνων, ή βοηθών αυτήν ίνα τά 
άναγάγη έκ τοΰ Καταβασίου, είναι όφθαλμοφανώς ό Έρμης (άρ. 2), 
ήτοι ό θεός εκείνος ον κατ ' αυτόν τόν Όμηρικόν "Υμνον είς Δήμητρα 
(στίχ. 337 κ. έ.) έπεμψεν ό Ζεύς ίνα «άγνήν Περσεφόνειαν υπό ζόφου 
ήερόεντος ές φάος έξαγάγοι», ότε ή κατά τών θεών ώργισμένη Δημήτηρ 
«σπέρμ' υπό γης κρυπτουσα» ώρκίσθη «ου πρϊν γής καρπόν άνήσειν, 
πριν ΐδοι όφθαλμοϊσιν εήν ενώπιδα κόρην» (στίχ. 332 κ. έ.). Έπϊ τοΰ 
πέτασου φέρει ό ψυγοπομπός θεός μύρτον, τό ιερόν φυτόν τών μυστη
ρίων, πρός δέ τροχόν ήτοι τό σύμβολον τοΰ κύκλου τοΰ ένιαυτοϋ, 
τοΰ άνιστώντος τήν βλάστησιν τής γής, σύμβολον δέ κατ' εξοχήν τοΰ 
ηλίου, ού ή θερμότης ανάγει είς τό φώς τής ημέρας τά λείψανα τής 
Κόρης. "Ισως έν τω Έρμη τούτω ήδύνατό τις νά ζήτηση καί τόν άντι -
πρόσωπον τών πρός τάς Αθήνας έξ Έλευσΐνος προπεμπόντων τά ίερά 
Αθηναίων έφηβων έναγώνιον Έρμήν, άφοΰ μάλιστα μόνον ύπό τό έπί-

θετον τοΰτο άπαντα μέχρι τοΰδε έν Έλευσΐνι. Ά λ λ ά τούς ένοπλους 
φύλακας καί προπομπούς τών ιερών έφηβους ώς καί σύμπαν τό πλήθος 
τοΰ υποδεχόμενου καί προπέμποντος τά ίερά τοΰ Αθηναϊκού δήμου, 
λαμπρότερον καί σαφέστερον αντιπροσωπεύει ένταΰθα αύτη ή πολιοϋ-
χος Άθηνά (άρ. 3), ή έν όπλοις σπεύδουσα είς παραλαβήν τών ιερών 
καί ήδη παραλαμβάνουσα, προστατεύουσα καί καλύπτουσα αυτά τώ 
δόρατι καί τή άσπίδι. 
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Υπέρ τήν Άθηνάν καθίπταται σπεύδουσα πρός τά ίερά, ή ακόλουθος 
αυτή Νίκη (άρ. 7), τείνουσα ήδη τήν χείρα πρός τά ίερά, προφανώς, 
ίνα αυτή, παρά τών χειρών τών άναγόντων αυτά λαβοΰσα, κομίση πρός 
τάς Αθήνας ώς διάκονος τής Αθηνάς, τοΰθ' όπερ σαφώς έπιμαρτυ-
ρεί και έτερον Έλευσινιακόν έξ Άγρας μνημείον. Τούς κομιστάς τών 
ίερών πρώτη αναμένει, ώς δεικνύουσι και τά πρός αυτήν ήδη έστραμ-
μένα βλέμματα τής Άθηνας, τά δηλούντα τήν μέλλουσαν διεύθυνσιν 
τής πομπής, ή Ήχώ (άρ. 4), ήτοι ή προσωποποίησις του χώρου εκεί
νου τής ίεράς όδοΰ ένθα ή πρός τάς Αθήνας πομπή τών ίερών ΐστατο 
τό πρώτον. Κάθηται δέ αύτη έπί πέτρας ώς τοπική τις θεότης καί 
άναμένουσα τούς φορείς τών ίερών κρούει τό χαρακτηρίζον αυτήν τ ύ μ -
πανον, ού οί ήχοι συμβολίζουσιν ίσως τάς ίαχάς καί τούς ήχους τών 
ύμνων τοΰ ένταΰθα άναμένοντος καί τό πρώτον συναντώντος τά ίερά 
μεγάλου πλήθους τοϋ έξ Αθηνών εξερχόμενου πρός ύποδοχήν καϊ προ-
πομπήν τών ίερών λαού. 

Μετά τήν Ή χ ώ αναμένει ήσύχως καί μεγαλοπρεπώς τήν πομπήν 
έτερα θεά, έπί απωτέρου καί υψηλότερου τοΰ τής Ήχους εδάφους ιστά
μενη (άρ. 9), ήτοι κατέχουσα τό τέρμα τής όδοΰ ήν πρόκειται νά άκο-
λουθήση ή πομπή τών ίερών. Ή θεά αύτη δέν είναι κατ' έμέ ή "Ηρα, 
ή ουδόλως άναμιγνυομένη είς τά Έλευσινιακά μυστήρια, άλλ' ή Δημή-
μηρ Ελευσίνιου τοΰ έν αστει, ένθα έκομίζοντο καί κατετίθεντο τά 
ίερά. "Οτι δέ αύτη είναι Δημήτηρ, ορθώς ανεγνώρισαν ό' τε S tephan i 
καί ό Pe te rsen , στηριζόμενοι έπί τής ταυτότητος τής μορφής ταύτης 
πρός τήν Δήμητρα τήν καθημένην έν τώ κέντρω τής παραστάσεως της 
ετέρας παρειάς του αύτοΰ αγγείου. 

Ά λ λ ά τίς τότε ό έπί πεδίου υψηλότερου τής θεάς του Ελευσίνιου 
καθήμενος θεός (άρ. 8); Ό Ζεύς, λέγουσι πάντες, εί καί έλλείπουσι τά 
κύρια τών φορημάτων καί συμβόλων αυτού, ήτοι ό κεραυνός καί ό τό 
σκήπτρον ή τήν χείρα ή τόν θρόνον τοΰ Διός κοσμών αετός."Εχων όμως 
ύπ' Οψιν Οτι ό Ζεύς ουδόλως πρός τήν πομπήν τών "Ελευσίνιων σχετί
ζεται καί ότι μάλιστα κατά τόν Όμηρικόν είς Δήμητρα "Υμνον (στίχ. 
27) έκάθητο αδιάφορος καί αμέριμνος «νόσφιν θεών», ότε ή Κόρη ήρπά-
ζετο ύπό τοϋ Πλούτωνος, αναγνωρίζω έν τή ύπ' άρ. 8 μορφή τόν στε
νότατα πράς τά Έλευσινιακά μυστήρια συνδεόμενον θεόν Άσκληπιόν, 
ού ακριβώς τό ιερόν έκειτο τοπογραφικώς περαιτέρω καί ύψηλότερον τοϋ 
έν άστει Ελευσίνιου. Πρός άπόδειξιν τοΰ όρθοΰ τής γνώμης μου αρκεί 
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ή παραβολή πρός άλλας παραστάσεις τοΰ Άσκληπιοΰ έκ τοϋ Ασκλη
πιείου τών Αθηνών, αίτινες είκονίζουσι τόν Άσκληπιόν ύπό μορφήν έν 
πάσαις ταϊς λεπτομερείαις όμοίαν τή έπί τής αγγειογραφίας ημών, ουδέ 
τής κοσμούσης τήν χείρα τοΰ θρόνου μικράς σφιγγός μετά τής επικείμε
νης κεφαλής κριοΰ έλλειπούσης, ήτις άπαντα έπί τών πλείστων έκ τού 
Ασκληπιείου τών Αθηνών καί Επιδαύρου προερχομένων ανάγλυφων 
παραστάσεων τοΰ θεοΰ τής Επιδαύρου. Μαρτυρεϊται ρητώς ότι ό 
Ασκληπιός ήλθεν έξ Επιδαύρου εις Αθήνας, ίνα μυηθή τά Έλευσι

νιακά μυστήρια καί έγκατασταθή ώς κατ ' εξοχήν Θ Ε Ο Σ ύπό τήν 
Άκρόπολιν. "Αρα έν τή αγγειογραφία ημών κάθηται ό Έπιδαύριος θεός 
ύπό τήν Άκρόπολιν, υπεράνω τοΰ Ελευσίνιου, αναμένων μυρτοστεφής 
ώς μύστης τήν έξ Έλευσίνος πομπήν τών ίερών, ήτις έσήμαινε τήν 
έναρξιν τών μεγάλων μυστηρίων, πρός ά στενώς σχετίζεται ό Έπιδαύ
ριος θεός, ού ένεκα καί δύο τών ήμερων τών μυστηρίων εκλήθησαν 'Επι-
δαυρια. Αναμένων δέ ίνα μετάσχη τής κατόπιν έξ Αθηνών είς Άγραν 
ετέρας πομπής τών αυτών ίερών, στρέφει τά βλέμματα αύτοΰ πρός 
τό σημεϊον εκείνο τοΰ ορίζοντος, ένθα γεωγραφικώς ευρίσκεται ή ίερά 
αύτοΰ πόλις Επίδαυρος. 

Ερωτάται τέλος, τίνες αί δύο γυναίκες (άρ. 5 — 6) αί είκονιζόμεναι 
υπέρ τό Πλουτώνειον σπήλαιον τής Έλευσίνος. 

Βασιζόμενοι έπί τοπογραφικών λόγων τής Έλευσίνος, περί ών ένταΰθα 
μόνον τοσοΰτον λέγομεν, ότι αναμφιβόλως ύπήρχον έν Έλευσίνι χωρι
στοί ναοί τής Δήμητρας καί Κόρης, Οπερ μαρτυροϋσι καί αί ανωτέρω 
μνημονευθείσαι λέξεις τοϋ Άστερίου «αύταϊς έδείμω δυο γυναίους ναούς», 
καί λαμβάνοντες ύπ' Οψιν ότι πάντοτε ή τε ποίησις, άπ' αύτοΰ ήδη τοϋ 
Όμηρικοΰ "Υμνου, καί ή τέχνη παριστώσι τάς δύο θεάς πλησίον άλλή-
λως καί «άμφαγαπαζομένας», τής Κόρης συχνότατα οίκείως έρειδομέ-
νης έπί τής Δήμητρος, ώς π. χ. έπί τής τοιχογραφίας τής "Ρώμης, ήν 
ανωτέρω έσχολιάσαμεν, δυνάμεθα, νομίζω, νά συμπεράνωμεν ασφαλώς 
ότι έχομεν ένταΰθα επίσης παράστασιν τών δύο θεών τούτων Δήμητρος 
καί Κόρης. 

I. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΦΗΚΑ 

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν Ε Ν Δ Α Κ Ι Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν Τ Ο Υ 1 8 2 1 

Μεταξύ τών έγγραφων τού αειμνήστου έκ Στεμνίτσης οπλαρχηγού 

Κωνσταντίνου Αλεξανδροπούλου η Ύψηλάντου 1, άτινα οί εγγονοί 

αυτού λίαν προφρόνως παρεχώρησαν πρός δημοσίευσιν έν τοις ύφ' ημών 

δημοσιευθησομένοις Μνημείοις τής Νεωτέρας Αρκαδικής Ιστορίας, 

άνεύρομεν χειρόγραφον τεΰχος περιέχον τάς κατωτέρω τού Δημητρίου 

Σφήκα αναμνήσεις, γεγραμμένον ούχ ύπ' αύτοΰ τοΰ Δημητρίου Σφήκα, 

άλλ' ύπό άντιγραφέως εις κάλλος γράφοντος διά γραφίδος λεπτής. Τό 

αύτόγραφον τοΰ Δημητρίου Σφήκα τά νΰν ευρίσκεται είς χείρας τού 

φιλόμουσου καί έλλογίμου κ. Γεωργίου Οίκονομοπονλου, πατρός τοΰ 

δημάρχου Τρικολώνων κ. Ηλία Οίκονομοπούλου, όστις καϊ παρεχώ-

ρησεν ήμϊν τοΰτο πρός μελέτην. Τό αύτόγραφον, γεγραμμένον, ώς έκ 

τοΰ χάρτου φαίνεται, πάντως μετά τό 1835, βρίθει ούκ ολίγων ανορθο

γραφιών καί ασυνταξιών, έξ ών ό άντιγραφεύς έν τώ παρά Κ. Ά λ ε -

ξανδροπούλω αντιγράφω διορθοϊ πολλά καί πλείονα ό υιός τούτου Αλέ

ξανδρος Κ. Αλεξανδρόπουλος, όστις διά παχείας γραφίδος λέξεις και 

περιόδους όλας τοΰ κειμένου διαγράφει είς τρόπον, ώστε καθ' όλου νά 

μή διακρίνωνται, καί άνωθεν αυτών έν τώ διαστίχω μεταγράφει ταύτας 

διωρθωμένας τήν γραφήν ή φράσιν εϊτε σύνταξιν. Έν τοις ήμετέροις 

Άρχείοις τής νεωτέρας Αρκαδικής ιστορίας άναδημοσιεύοντες τάς έν 

λόγω αναμνήσεις, θά περιγράψωμεν διά μακρών τό αύτόγραφον τοΰ 

1 Περί τούτου ίδέ / . Φιλήμονος Ιστορικόν Δοκίμιον περί τής ελληνικής επανα
στάσεως. Τόμ. Δ' , σελ. 94 και 419.— Φωτίου Χρυσανθοπούλου ή Φωτά-
κου: Βίοι Πελοποννησίων ανδρών έκδοθέντες υπό Σταύρου Άνδροπούλου, σελ. 
432 κ. ε.—Νίκου Βέη, Ανέκδοτος επιστολή Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έν Εθνικη 
'Αγωγη, τόμ. Γ' (1900) σελ. 157 κ. έ. 
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Δημητρίου Σφήκα καί τάς έν αύτώ άπαντώσας γραφάς θά σημειώσω-
μεν. Ένταΰθα προβαίνομεν εις τήν έκδοσιν κατά τό μεταξύ τών εγγρά
φων τοΰ Κ. Αλεξανδροπούλου εΰρεθέν άντίγραφον, άλλως τε τών έν 
αύτώ διορθώσεων γενομένων τή παρακλήσει αύτοΰ τοΰ Δημ· Σφήκα, 
ώς δεικνύει άχρονολόγητον σχέδιον επιστολής γεγραμμένης ύπό τοΰ 
Α λ ε ξ . Αλεξανδροπούλου έπί φύλλου λευκού έπιστολιμαίου χάρτου. 
Ή έν σχεδίω αύτη επιστολή απευθύνεται πρός τόν άοίδιμον Γεώργιον 
Τερτσέτην1, τήν δέ δημοσίευσιν αυτής άναβάλλομεν, άτε άσκοπον θεω-
ροΰντες ένταΰθα τοΰτο. 

Ή δ η έρχόμεθα νά εϊπωμεν ολίγα τινά περί αύτοΰ τοΰ Δημητρίου 
Σφήκα καί τής άξιας, τήν οποίαν τυχόν έχουσιν αί έκδιδόμεναι ανα
μνήσεις αύτοΰ. 

Ό Δημήτριος Σφήκας άνηκε είς γνωστήν τής Στεμνίτσης οίκογέ-
νειαν, τήν οποίαν απαντώ έν νοταριακοϊς έγγράφοις άπό τοΰ Ι Η ' αρχο
μένου αιώνος. Περί τοΰ πρό τής επαναστάσεως βίου του αναφέρει ό ϊδιος 
έν ταϊς άναμνήσεσιν αύτοΰ, ότι διετέλει διοικητικός υπάλληλος έν Βεσ-
σαραβία μετά τοΰ εξαδέλφου Η λ ί α Μίγκλερι, μεθ' ού κατά τό έν 
Δακία κίνημα συνέπραττε, διορισθείς ύπό τοΰ Α . Ύψηλάντου έκατόν-
ταρχος. Ό Σπ. Τρικούπης έκθετων τά κατά τήν Δακίαν ποιείται 
μνείαν καί τίνος Σφήκα. Αναφέρει δήλα δή ότι ούτος μετά τού 
Σαχίνη κατείχε τήν παρά τό Νοτσέτον μονήν τού Αγίου Γεωργίου, 
καθ' ής έφορμήσαντες τή 27η Μαίου οί Τούρκοι ύπεχώρησαν, μή δυνη-
θέντες νά καταλάβωσι τήν έν όχυρώ μονήν έκείνην ένεκεν τής δεινής 
αντιστάσεως τών έν α ύ τ η 2 . Ό Δ. Σφήκας όμως έν ταΐς άναμνήσεσιν 
αύτοΰ ούδένα λόγον ποιείται περί τοΰ γεγονότος τούτου. "Οθεν πρόκειται 
βεβαίως περί τοΰ Γεωργίου Σφήκα, τοΰ έξ Αγίου Πέτρου Κυνουριέως, 
ού μνείαν ονομαστικήν ποιείται ό Ίωάν. Φιλήμων 3 , καί όστις έζη κατά 
τό 1838, λοχαγός τής φάλαγγος ών 4 . 

Πληγωθείς τό δεύτερον έν άκροβολισμώ παρά τό Σκουλένιον συνελή-

1 Περί τούτου ίδέ : Αγγέλου Βλάχου Γεώργιος Τερτσέτης, έν Παρνασσω, τόμ. 
Α ' (1877) σελ. 161 κ. έ. 

2 Σπ. Τρικούπη: Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως. "Εκδοσις τρίτη Π. 
Ασλάνη, τόμ. Α ' , σελ. 96. 

3 "Ε. ά. τόμ. Β' σελ. 174. 
4 Έιρημ. τής Κυβερν. άρ. 18 τής 20 Μαίου 1838, σελ. 86. 
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φθη ύπό τών εχθρών καί ήχθη εις Ίάσιον, οθεν κατώρθωσεν έν καιρώ 
νυκτός νά έπανέλθη είς τούς μαχόμενους εταίρους αύτοΰ. Κατά δέ τήν 
ήμεραν τής μεγάλης τοΰ Σκουλενίου μάχης πληγωθείς καί αύθις μετηνέ-
χθη είς τό ρωσσικόν έδαφος, ένθα αί πληγαί έπουλώθησαν καί πλείστην 
περίθαλψιν έσχε παρά τών ύπό τοΰ "Υψηλάντου διωρισμένων Εφόρων 
τοΰ Ιασίου, οίτινες πολύ πρό τής μάχης ειχον καταφύγει είς τό ρωσσι-
κόν έδαφος 1. Άκολουθήσας τόν Φώτιον Ήλιάδην, έμπορον έκ Δ η μ η -
τσάνης έγκατεστημένον πρό τοΰ αγώνος έν Ίασίω καί ένα τών μνη-
σθέντων εφόρων2, ώδευσε μετ ' αύτοΰ καί άλλων πολλών διά "Ρωσ-
σίας καί Γερμανίας 3 , όθεν μόνος διεπεραιώθη είς Λονδϊνον καί έτυχεν 
εκεί πλείστης περιποιήσεως παρά τινι Γιαννίμπα έκ Βαλτετσινίκου 
τής Γόρτυνος άρμωμένω και έκεϊ άπό μακροΰ εγκατεστημένω 4 , προ-
θύμως δέ παρέχοντι τήν δυνατήν περίθαλψιν παντι φυγάδι "Ελληνι. 
"Εκείθεν δέ πλανώμενος έπί μακρόν άφίκετο τέλος είς τήν έλευθέραν 
πλέον "Ελλάδα καί έγκατέστη έν τώ τόπω τής γεννήσεως του, ένθα 
ήσυχος έτελεύτησε. 

Αί αναμνήσεις αύτοΰ τυγχάνουσι σπουδαιότατοι, άτε παρέχουσαι 
πλείστας νέας ειδήσεις περί τών έν Δακία γεγονότων, και μάλιστα περί 
τής μάχης τοΰ Σκουλενίου, τής μάχης δήλον ότι εκείνης, ήτις μετά 
τής τοΰ Δραγατσανίου προσδίδει ακτίνας δόξης είς τό άλλως τε άδο-
ξον καί άτυχες έν Δακία κίνημα. "Εν Δραγατσανίω έπεσον οί απο
τελούντες τόν ιερόν λόχον νεαροί βλαστοί, τούς όποιους ομοθυμαδόν 
έφερεν είς τά πεδία τών μαχών ή ύπό τής ελληνικής παιδείας εμπνεό
μενη ενθουσιώδης πρός τό καθήκον καί τήν έθνικήν τιμήν άφωσίωσις. 
'Εν Σκουλενίω δ' έπεσον άντιπροσωπεύοντες τρόπον τινά τούς άρμα-
τωλους και κλέφτες ό Καρπενησιώτης καί οί σύντροφοι αύτοΰ, οΐτι-
νες αίσχρώς έγκαταλειφθέντες ύπό τοΰ άρχηγοΰ των Κατακουζηνοΰ 
δέν έμιμήθησαν τό παράδειγμα τοΰ άνανδρου καί αναξίου εκείνου-

καίπερ δέ προτρεπόμενοι ύπό τών άντίπεραν "Ρώσσων είς έγκατάλειψιν 

1 Μ. Οικονόμου: Ιστορικά τής ελληνικής Παλιγγενεσίας. Έν Αθήναις 1873, 
σελ. 111 καϊ 112. Πρβλ. καί σελ. 93. 

2 "Εν. ά. σελ. 90, 93, 865.—Πρβλ. Φ. Χρυσανθόπουλον ή Φωτάκον ε. ά. 
σελ. 151 κ. έ. Πρβλ. Διατριβήν Ν. Λεβέντη έν 'Ελπίδι, έτος Κ θ ' (1865), άριθ. 
1318, 31 Αύγουστου, σελ. 3, στήλη 2. 

3 Πρβλ. Οίκονόμον ε. ά. σελ. 112 κ. έ. έν υποσημειώσει. 
4 Αυτόθι. 
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τών ασθενών όχυρωμάτων αυτών δέν ύπήκουσαν εις τάς προτροπάς, 

άλλά « κοινώνήσαντες τών Άχραντων Μυστηρίων έπερίμενον τήν τών 

Τούρκων έπίθεσιν, χαίροντες καϊ ύμνους ηρωικούς ψάλλοντες καϊ ίκ τον 

προχείρου όχυρωθέντες εις τι μέρος καϊ οχι τό καλίτερον . . . . έδειξαν 

ανδρείας τεράστια κατορθώματα» 1, καί τέλος πάντες σχεδόν διά τοΰ 

τιμίου αίματος αυτών τοΰ Προύθου τά ρείθρα έβαψαν 2 . Περί τής μιας 

ή ετέρας τών μαχών τούτων πάν ιστορικόν μνημείον θεωρηθήτω ώς 

πολυτιμώτατόν τι χρήμα. Μάλιστα δέ αναμνήσεις ανδρός άψευδοΰς και 

ζώντος άείποτε μετά τών αναμνήσεων τούτων, οίος ό Δημήτριος Σ φ ή 

κας υπήρξε. 

Τάς τυχόν ανορθογραφίας τοΰ χειρογράφου διορθώσαμεν. Διά γραμ

μάτων δέ κυρτών έσημειώσαμεν τάς λέξεις τάς γεγραμμένας ύπό τοΰ 

'Αλ. Αλεξανδροπούλου έν τώ διαστίχω άνωθεν λέξεων όλως δι ' όλου 

ύπ' αύτοΰ διαγεγραμμένων. 

1 Αυτόθι. 
2 Περί τής μάχης τοϋ Σκουλενίου διά μακρών έγραψαν καί τή βάσει πολλών 

καί αξιόπιστων πηγών οί εξής : Φιλήμων (ε. ά. τόμ. Β' σελ. 195 κ. έ.), ό αύτος 
δημοσιεύει αυτόθι (σελ. 372 κ. έ.) περιγραφήν τοϋ Ίακωβάκι Ρίζου, περιγρα
φρήν κατά τήν διήγησιν τοϋ Γεωργίου Παπα (σελ. 395 κ. έ.), και έτέραν έπι-
στολιμαίαν περιγραφήν ανωνύμου (σελ. 399 κ. έ.). — Τρικούπης (έ. α. σελ. 
106 κ. έ.). — Iacobaky Rizo Neroulo ( H s t o i r e m o d e r n e d e l a G r e c e 
d e p u i s l a c h u t e d e l ' E m p i r e d ' O r i e n t . Γενέβη 1828, σελ. 311 κ. έ . ) .— 
Pouqueville ( H s t o i r e d e l a G e n e r a t i o n d e l a G r e c e . Τόμ. Β'. 'Εν 
Παρισίοις 1824, σελ. 480 κ. έ.). — Διά βραχυτέρων έκθέτουσι τά κατά τήν τήν 
έν λόγω μάχην οί έξης: Μ. Οικονόμος (ε. ά. σελ. 516), Άμ. Φραντζής καϊ 
άλλοι (Ιστορία τής άναγεννηθείσης Ελλάδος. Τόμ. Α ' . 'Εν Αθήναις 1838, σελ. 
219 κ. ε.). — Gervinus ( I n s u r r e c t i o n e l R e g e n e r a t i o n de l a G r e c e . 
T r a d u c t i o n F r a n g a i s e p a r J . F. M i n s s e n et L . S g u t a s . Τόμ. Α ' . 
'Εν Παρισίοις 1863, σελ. 207 κ. έ.). — Ν. Σπηλιάδης (Απομνημονεύματα Ίνα 
χρησιμεύσωσι είς τήν νέαν Έλλην. Ίστορίαν. 'Εν "Αθήναις 1845 σελ. 179 κ. έ.). 
— G. F inlay ( H i s t o r y o f t h e G r e e k r e v o l u t i o n . Τόμ. I. 'Εδιμβοϋργον 
1861, σελ. 167 κ.έ.). — Zinkeisen ( G e s c h i c h t e d e r g r i e c h i s c h e n R e v o 

lution. Τόμ. I. 'Εν Λειψία 1840, σελ. 152 κ. ε.). — Ό Φωτεινός Πατρευς 
(Οί άθλοι τής έν Βλαχία ελληνικής επαναστάσεως συγγραφέντες παρά Ηλία Φωτει

νού τοΰ Πελοπον. Π. Πατρέως καϊ εκδοθέντες διά τήν συνάφειαν τής γενικής ιστο
ρίας τής Ελλάδος είς εν τμήμα. 'Εν Λειψία τής Σακσονίας 1846, λιθόγραφον, πραγ
ματικούς έξεδόδη έν Ίασίω) ουδέ καν μνημόνευε τήν μάχην τοϋ Σκουλενίου. 
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Διηγήσεις τσϋ Δημητρίου Σφήκα. 

Ό Η λ ί α ς Μίγκλερις 1 , Πελοποννήσιος έκ της επαρχίας Καρυταίνης, 
άπό τήν κωμόπολιν Στεμνίτσαν 2 , ευρέθη εις τήν Βασσαραβίαν τής 
'Ρουσσίας, είς μίαν έπαρχίαν όνομαζομένην είς την ρουσσικήν διάλε-
κτον Κενούσκογο -Όκγροΰγο, διοικητής πολιτικής δουλεύσεως 3 , μαζί 
δέ μ' αυτόν συνευρέθησαν καί άλλοι πατριώτες καί συγγενείς, δήλα δή ο 
αϋτάδελφός του Βασίλειος Μίγκλερις 4, ό άξάδελφός του Δημήτριος 
Σφήκας, βοηθός του είς τήν δούλευσιν, υποδιοικητής με δίπλωμα, έξε-
τέλει καί αυτός τά ίδια με εκείνον καθήκοντα καί διοικητικα έργα.—Φέρω 
τά ονόματα καί τών λοιπών πατριωτών, που συνευρέθησαν μαζί μας, 
δήλα δή ό Ιωάννης Πυργάς, ό Νικόλαος 'Ροϊλός 5 , ό 'Αργύρις Νικολε-
τόπουλος 6 . 

Κατά τάς 7 τοϋ Ιανουαρίου τοΰ 1821 ήλθε μίαν διαταγή άπό τό 
Κισνόβι, άπό τόν υψηλό γενεράλη, λέγοντας : ο καπετάν Μίγκλερις μέ 
τόν βοηθόν του νά παρευρέθη είς τό Κισνόβι τήν ϊδιαν στιγμήν. 'Ανεχω-
ρήσαμε και μετά τέσσαρες ημέρας έφθάσαμεν. Ώ ς τόν είδεν ό γενεράλες 

1 Ό Μίγκλερις ύπό τοϋ Φιλήμονος (έ. ά. σελ. 194 καί 197) φέρεται Μαγκλέ-
ρος καϊ Μήγκλαρης (ε. ά. σελ. 142, 197). Έν τω ύπ' αύτοΰ δημοσιευόμενω 
Β' παραρτήματι (Τόμ. Β' σελ. 366 καί 375) φέρεται Μέγκλερος ή Μέγκλερης 
(αυτόθι σελ. 386 χα.). — Παρά Τρικούπη (έ. ά. σελ. 271) λέγεται Μιγγλιάρης. 
— Παρά Pouqueville (ε. ά. σελ. 468) M i n g r e l i s . 

2 Ό Ίακ.'Ρίζος Νερουλός (έ. ά. σελ. 317), ό Pouqueville (έ. ά. σελ. 467) 
καϊ ό Τρικούπης (ε. ά. σελ. 271) άναφέρουσι τούς αδελφούς Μίγκλερι εσφαλμέ
νως ώς Κεφαλλήνας. Ό δέ Φιλήμων (έ. ά. σελ. 142) έκ κακής αντιλήψεως άνα-
φέρει Ήλίαν Μίγκλαρην Γορτύνιον καϊ αδελφούς Μαγγλέρον Κεφαλλήνας. 

3 Ό κ. Τάκης Κανδηλώρος [Ιστορία τής Γορτυνίας. Πάτραι 1897, σελ. 235) 
εσφαλμένως αναγράφει τόν Ήλ. Μίγχλεριν ώς έμπορον έν Ίσμαηλίω. 

4 Ό Βασίλειος Μίγκλερις, Ό αδελφός τοϋ Ηλία Μίγκλερι, υπό τοΰ I. 'Ρίζου 
Νερουλοϋ παρά Φιλήμονι (ε. ά. σελ. 366 καϊ 375) καϊ τοϋ Pouqueville (έ. ά. 
σελ. 468), καθώς καί ύπό τοϋ κ. Τάκη Κανδηλώρου (έ. ά. σελ. 287) καλείται 
εσφαλμένως Τρύφων. 

5 Συγγενής τοϋ Δημητρίου και Κωνσταντίνου 'Ροϊλοϋ μετασχόντων καί τούτων 
τοΰ έν Δακία κινήματος. "Ετι συγγενής τών προκρίτων Στεμνίτσης Καλλογέρου 
καί Λάμπρου 'Ροϊλών, καί τών έξ αυτής οπλαρχηγών Βασιλείου καϊ Γεωργίου 
Ροϊλων (Φ. Χρυσανθοπούλου ή Φωτάκου, ε. ά. σελ. 132 κ. ε.). 

6 Ό κατωτέρω Νικολέτος λεγόμενος. 
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τόν έφίλησε σταυροειδώς, και9'οτι τόν έγνώριζε άπό πολλούς πολέμ,ους τής 
'Ρουσσίας, είς τά 1811 είς τό ρεσάλτο τής Συλίστριας, δπον έκεϊ έπρω-
τοβραβεύθη καβαλλιέρης, και 'ς τά 1812 είς τοΰ Ναπολέοντος τήν 
μάχην. Τέλος μέ τά παράσημα ό γενεράλες μας έστειλε είς τόν Κουμ-
περνάτορα 1 κατά τάξιν, αυτός μας εδέχθη ομοίως καί μας συνώδευσε 
ίίς τήν πεθερά του Ί'ψηλάνταινα. Έκεϊ μόλις έφθάσαμε 'ς τήν σάλα 
έφθασεν ό Αλέξανδρος Υψηλάντης καί τόσην χαράν έλαβε ώς είδεν τόν 
Ηλία Μίγκλερι, ώστε πολλή ώραν έστάθηκαν χειροκροτούμενοι λέγοντες 

τόν άοπαομόν τής Έιαιρείας μνατικά, δπον προ πολλον εΐχον. Εις τήν 
ιδίαν στιγμήν μας έμπασε είς μίαν κάμαραν, όπου ήτον ό Εσταυρωμένος 
καί έκαίγονταν δύο κεριά αναμμένα. Τότε άρχισε ό διδάσκαλος του καί 
έδιάβασε τόν δ'ρκον2, άφ' ον έβάλαμε εμείς τά χε'ργια μας είς τό ιερόν 
Εύαγγέλιον καί τά δύο μας δάχτυλα νψώοαμεν. Τελειώνοντας τόν όρκον 
μας είπε τό μ,υστικό καί 'ς τήν στιγμήν ό διδάσκαλος έγραψε τό δίπλωμα 
τοΰ καπετάν Η λ ί α Μίγκλερι διορίζοντας τον συνταγματάρχην. 

Τότε ερώτησε καί δι ' έμέ τί είμαι. Τοΰ είπε ό καπετάν Η λ ί α ς , ότι 
είμ-at άξάδελφός του καί έχει τήν έμπιστοσύνην είς έμέ, καθώς καί είς τήν 

' Κουμπερνάτορα εννοεί τόν Κωνσταντίνου Κατακάζην, Έλληνα έκ Πάτμου 
έν 'Ρωσσική υπηρεσία; διατελοΰντα, πολιτικόν διοικητήν τής Βεσσαραβίας χατα 
τό 1821. Ούτος ήτο σύζυγος τής Αικατερίνης Ύψηλάντου, τής κατά τό 1791 γεν-
νηθείσης κόρης τοΰ Κωνσταντίνου Ύι/ιηλάντου έκ τής δευτέρας αύτοΰ συζύγου 
Ελισάβετ Βακαρέσκου, έξ ης έγεννήθηστν ό Αλέξανδρος (1792 \ 1828) ό Δημή
τριος (1794 f 1832 έν Ναυπλίω), ό Νικόλαος, b Γεώγιος (f 1829), σύζυγος 
Μαρίας Κωνατ. Μουρούζη, πατήρ τής Σοφίας συζύγου τοϋ κόμητος Διονυσίου 
'Ρώμα, Ό Γρηγόοιος σύζυγος Χαρίκλειας Σκαναβή, ή ^ηθεϊσα Αικατερίνη, καί ή 
κατά τό 1798 γεννηθείσα Μαρία σύζυγος τοΰ Α. Σχινα. Τούτων ετεροθαλής 
αδελφή ήτο ή κατά τό 1789 γεννηθείσα Ελένη, σύζυγος τοΰ Αλεξάνδρου Νέγρη, 
κόρη τοϋ Κωνσταντίνου Ύψηλάντου έκ τοϋ πρώτου αύτοΰ γάμου μετά τής Ί'αλοϋς, 
κόρης τοΰ' Αλεξάνδρου Καλιμάχη. Τοΰ Κωνσταντίνου Κατακάζη ό υιός Γαβριήλ διε
τέλεσε πρεσβευτής τοϋ αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας παρά τώ βασιλεΐ τής Ελλά
δος κατά τήν μεταπολίτευσιν τοΰ 1843. (Πρβλ. Φιλήμονα, ε. ά. τόμ. Β' σελ. 
288). Ό υιός τοΰ Γαβριήλ Κατακάζη Κωνσταντίνος εζη τω 1869 πρεσβευτής 
τής 'Ρωσσίας έν Βραζιλία. 

2 Πρόκειται βεβαίως περί στρατιωτικοΰ όρκου καί ουχί περί τοιούτου τής 
Φιλικής Εταιρείας, διότι ταύτης είχε μυηθή ό Ήλ. Μίγκλερις άπό τοϋ 1817 
κατηχηθείς ύπό τοΰ ΆΦ· Σέκερη (Πρβλ. Όνομαστικόν χατάλογον τών μελών 
τής Φιλικής Εταιρείας δημοσιευόμενον υπό I. Φιλήμονος, ε. ά. Τόμ. Α ' σελ. 
402, άριθ. 364). 
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δούλεψιν ήμαστε μαζί. "Εγραψε καϊ δι' έμέ έν δίπλωμα διορίζοντας με 

έκατόνταρχον καί μέ είπε νά φροντίσω νά συνάξω τούς εκατό στρατιώ-

τας καί ή πατρίς θά μέ βράβευση. Ύπεγράψαμε τότε καί εις έν βιβλίον. 

Μάς έβίασε νά άναχωρήσωμεν καί σύντομα νά περάσωμεν είς τήν 

Δακίαν, οπου ξανά θά άνταμόσωμεν. Έρχάμενοι έμεϊς είς τό κατάλυμα 

μας έδώσαμεν τήν άπαραίτησίν μας άπό τήν δούλευσι καί έβάλαμε προ-

κήρυξι είς ολην τήν έπαρχίαν, ότι άναχωροΰμεν καί όποιος 'έχει απαι

τήσεις νά έλθη νά λάβη το δικαίωμα του.'Έρχοντας οί κάτοικοι εκλαιον 

τήν ΰστέρησιν του καλού τους διοικητού καί προστάτου, όπου τούς αποί

κισε άπό τά Τούρκικα μέρη είς τόν καιρόν τοϋ 1811. Τέλος αρχίσαμε 

καί συνάξαμε στρατιώτας καί "Ελληνας καί Βουλγάρους καί Σέρμπους 

και Μουλτουβάνους 1 καί κρυφίως τούς άπερνούσαμε είς τό Γαλάζιον μέ 

όπλα, πολεμοφόδια, άλογα καί έξοδα, διά νά στέκωνται έκεΐ όσο νά άπε-

ράσωμε καί έμεϊς. Ετοιμάσαμε πολεμοφόδια 12 φορτία καί άπεράσαμε τόν 

Προΰτον διά νυκτός μέ τούς Καζάκους, τούς έδώσαμε 360 γρόσια, όπου 

μάς άπεράσανε 1 2 ανθρώπους και 2 5 άλογα διά νυκτός. Εις τόν Βάλτο 

έδοκιμάσαμε πολύ κόπο, έπερπατήσαμε όλην τήν ήμέραν καί έφθάσαμε 

είς έν χωρίον τής Μόλδοβας καί ηύραμεν 25 "Ελληνες Καρπενησιώτες 

έτοιμους και αυτούς νά πάν είς τό Τεκοΰτζι, όπου ήταν ο μπίμπασης 

Άθανάσις 2 μέ όσους έρχονταν άπό τό Γαλάζιον καί άπό άλλα μέρη. 

— Τήν Μεγάλην Παρασκευή αναχωρήσαμε διά Τεκοΰτζι καί οί σύντρο

φοι μας είχανε ανάγκη γιά φουσέκια καί 'μεϊς διά πέτρες. "Εστειλαν 5 

συντρόφους τους, μαζί καί έγώ ό Δημήτριος Σφήκας, καί επήγαμε ς τό 

Μπουρλουτο τό εσπέρας. 'Εψωνίσαμε τά Οσα ήθέλαμεν καί τό Μεγα-

λοσάββατο έκινήσαμε διά νά πάμε 'ς τό Τεκοΰτζι. Μάς έκυνήγησαν 150 

Τοΰρκοι, όλοι καβελλαραϊοι, άλλ' ήμαστε άπερασμένοι τόν ποταμόν, 

αυτοί 'ς τό άλλο μέρος, δέν ήτο τόπος νά άπεράσουν, έρριχναν ολοένα 

εις ημάς πυροβόλα, έπληγώθην έγώ είς τό αριστερό ποδάρι. Έπλησίαζε 

νύξ, μάς έχασαν. Έφθάσαμε τήν νύχτα 'ς τό Τεκοΰτζι, όπου ηύραμε 

1 Μουλτουβάνοι = Μολδαβοί. 
2 Τοΰ Άθανασίον Καρπενησιώτου, όστις τόσον ήρωϊκώς δρα κατά τό έν Δακία 

κίνημα καί όστις τόσων επαίνων ετυχεν παρ' όλων τών έξιστορησάντων τό κίνημα 
τοΰτο, βιογραφίαν, έλαχίστας όμως πληροφορίας παρέχουσαν, έδημοσίευσεν ό 
Άν. Γοΰδας Βίοι παράλληλοι των κατά τήν Ελληνικήν επανάστασιν διαλαμψάντων 
ανδρών. Έν Αθήναις 1876. Τόμ. Η' σελ. 441 κ. έ.). 
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πολλούς συναγμένους καί τόν μπίμπαση Άθανάσι μέ τόν καπετάν Μ ίγ -

κλερί' τήν ίδια νύχτα επήγαμε 'ς τόν οντά, Οπου ήταν καταλληλότε-

ρον, τό πρωί έκάμαμε 'Ανάστασιν. Εις τόν ίδιον καιρόν έφθασαν άπό 

τόν Υψηλάντη 2 Επτανήσιοι Κεφαλλήνες φέροντες έν έγγραφον. όθεν 

ήθελεν εύρεθή ελληνική δύναμις νά δώση χείρας βοηθείας. Ησυγκρίθησαν 

οί δύο αρχηγοί καπετάν Η λ ί α ς καί 'Αθανάσις νά συντροφεύσωμε τούς 

δύο απεσταλμένους έως 'ς τό Γαλάζιον καί νά πάρωμεν άπ' εκεί τούς 

Οσους στρατιώτες ήτον άπερασμένοι άπό Τουσσίαν. Εις τόν δρόμο έκά

μαμε δύο άκροβολισμούς με τούς εχθρούς. Φθάνοντας 'ς τό Γαλάζι ό 

μπίμπασης Άθανάσις έβγαλε 6 κανόνια άπ' τά καράβια έξω είς τήν 

στεριάν, Οπου ήτον παλαιοχαντάκι καί μικρός λόφος. Βλέποντας ο 

καπετάν Ηλίας έδυσαρεστήθη λέγοντας" Δέν είν' δίκαιον νά κάμωμεν 

εμείς έδώ στάσι, ότι έάν μας πάρουν οί εχθροί ένα κανόνι, είναι κακή 

φωνή τού έθνους καί μάς καταδικάζει ή πατρίς. Αυτός δέν ήκουσε, 

άλλ' ώς έμάθαμε είχεν όμιλίαν μέ τους άρχοντες τής Μολδόβας νά 

φυλάξη το Γ α λ ά ζ ι 1 , καί έκ τούτου ολίγον έλειψε μόνοι μας νά σκοτω-

θοΰμεν είς τάς 18 Απριλίου 1821. Eις τάς 20 Απριλίου ήλθε ένας 

άνθρωπος καί μάς λέγει, ότι είς τό Ίμπραίλι ήλθαν 14000 Τοΰρκοι και 

κατ' αύτάς θά έλθουν νά σας πολεμήσουν, καθώς συνάξουν καί τούς 

εντοπίους άπ' όλα τά μέρη, καί έστω πρός είδησίν σας. Τότε πάλιν 

ήλθαν όλοι οί οπλαρχηγοί καί συνοψίλησαν, άλλ' ό μπίμπασης Ά θ α 

νάσις δέν ήκουσε καί ολίγον έλειψε νά φονεύση τόν Ήλίαν Μίγκλεριν 2 . 

Άλλ' ο Μίγκλερις μήν γίνη αιτία τοΰ κακοΰ ώς γενναίος καί πολύ φρό

νιμος απεσύρθη 'ς τό αντικρύ μέρος, 'ς τό Ντζιφούτ, έπεσε 'στά Όβρέϊκα 

μνημούρια καί συναχθήκαμεν εκεί όλοι οί Πελοποννήσιοι καί Κρητικοί 

καί λοιποί. Είς τάς 30 Απριλίου έφθασαν μίαν ώραν μακράν τοΰ Γαλά

ζιου 'ς τό λεγόμενον Σερέτη 3 καί έτρέξαμεν όλοι είς άπάντησίν τους, 

ήλθαμε είς άκροβολισμόν μέ τούς εχθρούς, ώστε έφονεύθησαν πολλοί 

εχθροί καί ίπποι, έπληγώθη ένας ιδικός μας ολίγο. Έγώ καί ό Βασί 

1 Ο Αθανάσιος Καρπενησιώτης, ώς κοινώς άναγράφεται, εστάλη ΰπ' αύτοΰ 
τοΰ Α. Ύψηλάντου πρός φρουράν τοΰ Γαλάζιου. 

2 Αί σχέσεις τοΰ Ηλ. Μίγκλερι καϊ τοΰ 'ΑΘ. Καρπενησιώτου πόριω άπεϊχον, 
φαίνεται, τής αβρότητος.— Πρβλ. τά αναφερόμενα ύπό ανωνύμου τινός μαχητού 
τής μάχης τοΰ Γαλάζιου, τοΰ όποιου τήν άφήγησιν περί ταύτης δημοσιεύει ό 
/. Φιλήμων (ε. ά. τόμ. Β' σελ. 379 κ. έ). 

3 Ποταμός έκβάλλων είς τόν Δούναβιν. 
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λείος Μίγκλερις ήμασθε εις αμπέλι καλά τοποθετημένοι και έχτυπού-
σαμε τους εχθρούς. Μας 'ξάνοιξαν τά παλιόσκυλα καϊ ήλθαν νά μας 
συλλάβουν είς άπ' τό Άργος ονομαζόμενος Κοτυρας βλέποντας τόν κίν-
δυνον έτρεξε και έφόνενσε δυο και επήρε ένα άλογον. Τό πρωί εις την 
1 Μαίου, άμα εξημέρωσε, ήλθαν ένα πλήθος εχθροί, ώστε μας έπλη-
σίασαν δίχως νά λάβωμεν καιρόν νά άντιπαραταχθώμεν, άλλ' έχάλασεν 
ολη ή τάξις και έκύτταξε καθείς πού νά σωθή, άλλ' εις μάτην. 

Καί έβλεπες μέσα 'ς τά σοκάκια νά πολεμούν άπό 10 καί 15 ώς ευρέ
θησαν, έμάχοντο ώσθ' οπου έπλήρωσαν τό χρέος τής πατρίδος. Έγώ δέν 
είδα τούς άλλους πόθεν έμάχοντο καί έτρεχα μήν ήξεύρωντας, ξαφνου 
είδα τήν τάπιαν καί έρριχνε κανόνια καϊ έστρεψα κατ ' έκεϊ, άλλά παν
τού εχθροί πυροβολώντας με καϊ άμα όπου έπλησίασα είς τόν χάντακα 
του άμπελώνος πλησίον τής τάπιας άφησα τό άλογο καί πέρνοντας τής 
κοιλίας έμπήκα μέσα καί ήτον όλοι μέσα 40 και ένας έγώ 41, μ' ένα 
κάρτο ήρθε καί ό μπίμπαση Άθανάσις καί έγίναμε όλοι 4 2 ' . Έ β ά σ τ η ξ ε 
ό πόλεμος άπό τό πρωί έως τοίς έξη ώρες τής νυχτός, έπληγώθηκαν 
άπό τό κανόνι δύο καί είς τή φευγάλα μάς έπιασαν δύο αδελφούς, αμέ
σως τους άπεκεφάλισαν. Έκεϊ δέ έν ω μάς έκυνηγουσανε οί Τούρκοι 
έφθάσαμε εις τόν Σαλαχανά, ήλθε ή καβελλαρία πλήθος, έπέσαμε μέσα 
'ς τήν λίμνην, ώστε τό έπίλοιπον τής νυκτός καί τά μισά τής ημέρας 
έπέρασαν, ώστε νά φθάσωμεν 'ς τόν Προΰτον, όπου καί οί λοιποί ήσαν 
έκεϊ φτασμένοι, οσοι έγλύτωσαν άπό τήν αϊχμαλωσίαν καί τό ξίφος, 
περισσότεροι τών χιλίων ψυχών.Ένεκα τού Μίγκλερι ήτο έκεϊ τό καράβι 
τοΰ καπετάν Δημητρίου Λιμνίον καί άλλα οθωμανικά, Οπου πρότερον 
οί Έλληνες είχαν πάρει 2 καϊ μάς περιποίθηκαν. Είς αυτήν τήν μάχην 
έφονεύθησαν πολλοί, ό Ιωάννης Πύργας, ό Θεοδόσιος Ιωάννου Πατρη-
νός 3 καϊ ό Κωνσταντίνος "Ροϊλός καϊ ό Κοτύρας και άλλοι πολλοί, 

1 Διαφόρως πως εκτίθεται τό γεγονώς ύπό Α. Φραντζή (ε. ά. τόμ. Α ' σελ. 
211 κ. έ.). 

2 Τά έν λόγω τουρκικά πλοία κυριευθέντα ύπό τών "Ελλήνων αρχομένου 
τοϋ Μαρτίου διωκοϋντο ύπό τοϋ Δ. Σφαέλου. — Πρβλ. Φιλήμονα, ε. ά. σελ. 119. 

3 Ό κ. Τ. Κανδηλώρος (ε. ά. σελ. 288) τόν Θεοδόσιον Ιωάννου, ό όποιος 
κατήγετο έκ Πατρών, δι' ο καί Πατρηνός ανωτέρω καλείται, ονομάζει /. θεοδω-
ρίδην καταγόμενον δήθεν έκ Στεμνίτσης. Επίσης εσφαλμένως αναφέρει (αυτόθι) 
Οτι ο Κωνσταντίνος 'Ροίλός επεσεν έν τη μάχη του Σκουλενίου. 
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άλλά δέν ένθυμοΰμαι τά ονόματα τους. *Ηλθε ό πολκόβνικος Κοντογό-
ν η ς 1 , Δημητσανίτης, καϊ έλαβε τό άρχηγεϊον. Έκεϊ έσταθήκαμεν άπό 
τάς 2 τοΰ Μαίου έως τάς 10 Ιουνίου καί άνεχωρήσαμε μέ κιρλακία, 
μέ κανόνια, μέσα 'ς τόν ποταμόν Προΰτον. 

Ό δέ Κοντογόνης μόλις έλαβε τήν άρχηγίαν τοΰ στρατοΰ έδωσε τήν 
αρχήν τής καβαλλαρίας είς τόν καπετάν Ήλίαν Μίγκλεριν. Ό δέ Μίγ -
κλερις άπό τό μέρος τής Μολδόβας 'ς τήν άκραν τοΰ Προύτου έβάδιζε 
μέ τό ίππικόν, οστις άγρυπνος καί γενναίος ών εξέδωσε διαταγήν πρός 
τόν έκατόνταρχον Δημήτριον Σφήκαν λέγοντας : Ν ά πάρης 50 καβαλ-
λαραίους καϊ μ' αυτούς νά έρχεσαι μίαν ώραν μακράν τοΰ πόταμου, μήν 
μάς έχουν καμμίαν ένέδραν οι εχθροί."Αμα έμακρύναμεν είς τήν Ίωβά-
νιτσαν, όπου ήτον μύλοι, μάς είπαν δύο άνθρωποι." Εμπρός όπου πάτε 
είναι ς τό λόγγο πολλοί Τοΰρκοι. Έδώσαμε τήν εϊδησιν είς τόν κ. Μίγ 
κλερι καϊ πάραυτα έφθασε μέ τούς λοιπούς καβαλλαραίους. Οι Τοΰρκοι 
ώς μάς είδαν μέ τόσην όρμήν άφησαν τήν θέσιν τους καί δρομέως άπε-
σύρθησαν μακράν, ομοίως καί είς άλλο μερος. Τέλος έφθάσαμε είς τό 
Γιάσι άπ ' έξω, έπεράσαμε καί επήγαμε είς τήν Στίγκα 2 τού Μετο-

1 Ό Κοντογόνης υπό τίνων καλείται κακώς Κοντογούνης (I. Ρ. Νερουλός έ. ά. 
σελ. 317. Α. Φραντζής, έ. ά. σελ. 225 κλπ.) Ό Ν. Σπηλιάδης (έ. ά. σελ. 
179) καλεί αυτόν Κοντογούρην. Τό βαπτιστικόν αύτοϋ όνομα ήτο Νικόλαος, εσφαλ
μένως δέ ό I. Φιλήμων (έ. ά. σελ. 194) αναφέρει ότι ητο Ιωάννης. — Ό Γεώρ
γιος Πάπας παρά Φιλήμονι (έ. ά. σελ. 397) τά εξής χαρακτηριστικά αναφέρει 
περί τοΰ Ν. Κοντογόνη: «Ό πολκόβνικος Ν. Κοντογόνης, άνήρ γενναιόψυχος και 
ουχί στερημένος κάποιας θεωρίας και πράξεως, ήδυνατο ώφελίμως νά υπηρέτηση 
τήν πατρίδα είς τάς περιστάσεις, οπου εΰρίσκετο, αν ή μεγάλη του ΰψηλοφροσύνη και 
τό ΰπεροπτικόν τοϋ φερσίματος του δέν έκαμον τους στρατιώτας έν γένει νά τόν βδε-
λύσσωνται και νά τόν άποστρέφωνται». 

2 Ό Α. Φραντζής (έ. ά. σελ. 216) εσφαλμένως τήν Στίγκα καλεί Στίγμα. 
Ητο δέ ή Στίγκα, ώς ό I. "Ρίζος Νερουλός παρά Φιλήμονι (έ. ά. σελ. 371 κ. έ.) 

αναφέρει, «άγρις κείμενος επάνω είς λόφον υψηλόν, και εν τέταρτον τής ώρας απέ
χων άπό τήν κώμην τον Σκουλενίου έπί τής οχθης τον Προΰτον, καλός μεν δια τόν 
περικαλή έν αύτώ οίκον, έργον Βοϊαρικής τρυφής, και εΰθετος διά τήν γειτνίασιν τοϋ 
Προυτου πρός ανθρώπους μελετώντας φυγήν, άνεπιτηδειότατον ομως είς στρατοπεδίαν 
δια τήν έλλειψιν μάλιστα τοϋ ύδατος». — 'Ανήκε δέ ό ανωτέρω μνημονευόμενος 
οίκος είς τινα πλούσιον Μολδαβόν Ρασδοβάνον (Πρβλ. Φιλήμονα, ε. ά. σελ. 153). 
Περί τόν οίκον τοϋτον συνήφθη τή 16 Ιουνίου 1821 μάχη πεισματώδης μεταξύ 
35 "Ελλήνων κατά 700 καί πλέον Όθωμανών. (Πρβλ. 'Αφήγησιν Γεωργίου 
Παπα παρά Φιλήμονι, ε. ά. σελ. 399). 
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βάνου, όπου ήτον ό πρίγκιπας Κατακουζηνός. Μας έδέχτη μέ πολλήν 

χαράν' , έκαθίσαμεν τό εσπέρας, τήν άλλην ήμέραν είς τάς 16 Ιουνίου 

ήλθαν οί Τοΰρκοι εις τό Γιάσι 2 8 χιλιάδες 3 , μας εδόθη ή εϊδησις αμέ

σως, ό Κατακουζηνός καί άλλοι πολλοί μετ' αύτοΰ επήγαν είς τό Σκου-

λ έ ν ι 4 καί άρχισαν καί έκαμαν ένα φράγμα άπό άδεια βουτσιά καί 

τάβλες καί ερριχναν χώμα άπάνου, όχι Ομως σέ ασφαλισμένο μέρος, 

άλλά αντικρύ είς τήν Καραντίναν άπόλα τά μέρη μάς 'πολεμούσανε. 

Είς τας 16 ήλθαμε είς άκροβολισμούς μέ τούς εχθρούς καί πολλούς 

έθανατώσαμε. 'Εφονεύθησαν καί δύο έξ ημών καί ήχμαλωτίσθη καί ό 

Δημήτριος Σφήκας, πληγωθείς είς τό ποδάρι μέ ξίφος καί είς τό αρι

στερό χέρι μέ ντουφέκι. Συλληφθείς τόν ήφεραν είς τό Γιάσιον καί τόν 

'ρώτησε ό Πασάς' Ποΐος είναι εκείνος όπου είχε τά βραβεία καί τόν κόκ

κινο γιακά καί πώς τόν λένε καί ποΰθε είναι ; Τοΰ είπε τήν άλήθειαν, 

ότι καπετάν Ήλίαν τόν λένε καί είναι Μωραίτης. Είπε* θέλω τόν φέρει 

ζωντανόν ώς καί σέ. Τήν νύκτα έφυγα μπουσουλώντας καί ήλθα εις 

Στίγκα καί έπλησίασα είς τήν γέφυρα καί μέ είπαν νά 'πώ τό μυστι

κόν, άλλ' έγώ τούς είπα : μιλήστε τοΰ καπετάν Η λ ί α . Ώμίλησαν καί 

ήλθαν καί μέ 'πήραν. "Αμα εξημέρωσε 'ς τάς 17 Ιουνίου επήγαμε νά 

ΐδοΰμεν τί ταμπούρια είχαν ετοιμασμένα καί ποΰ βλέπουμε τιποτέ-

1 Πρβλ. Α. Φραντζήν, ε. ά. σελ. 216, άφήγησιν Γεωργίου Παπα παρά 
Φιλήμονι, έ. ά., σελ. 396. 

2 Ή είσοδος τών Τούοκων εις Ίάσιον έγένετο τή 13" Ιουνίου, κατά 1. 
Φιλήμονα (έ. ά. σελ. 193), Σ . Τρικούπην (ε. ά. σελ. 107), G . Gervinus 
(ε. ά. σελ. 207) καί G. Finlay (ε. ά. σελ. 167). —Μετά τοΰ Σφήκα συμ
φωνεί καθ' Οσον άφορα εις τήν ήμερομηνίαν ταύτην καί /. 'Ρίζος Νερουλός 
(έ. ά. σελ. 318. Πρβλ. Φιλήμονα, έ. ά. σελ. 372) καί Pouqueville (έ. ά. 
σελ. 478). 

3 Ό Φιλήμων (έ. ά. σελ. 195) αναφέρει όλίγω ήττονα τόν αριθμόν τών είς 
Ίάσιον έλθόντα Τούρκων, επτά περίπου χιλιάδας.—Ό Ν. Σπηλιάδης (έ. α. 
σελ. 180) συμφωνεί πρός τόν Σφήκα. 

4 Ό Α. Φραντζής (ε. ά. σελ. 219 έν υποσημειώσει) τά εξής σημειοϊ περί 
τής θέσεως τοΰ Σκουλενίου: «Τό Σκουλένιον κείται επί τοΰ Προύτου πόταμου τοΰ 
διαχωρίζοντος τήν Μολδαυίαν άπό τήν Βασαραβίαν αποτελεί μέρος τής 'Ρωσσίας και 
μέρος τής Βασαραβίας, εις τό όποιον είναι καί Λοιμοκαθαρτήριον τής 'Ρωσσίας- και 
εις τά μέν 'Ρωσσικόν μέρος αύτοΰ κείται εν μικρόν χωρίον εν τέταρτον τής ώρας 
άπέχον τοΰ πόταμου, είς δέ τό μέρος τής Μολδαυιας ήσαν όλίγαι τινές άποθήκαι». 
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νια. Ό Μίγκλερις καί ό Κοντογόνης εσυνωμίλησαν' Ό αρχηγός 1 έπέ-

ρασεν είς τήν Καραντίναν, εις εμάς καμμία έλπίς δέν μένει ειμή νά 

έμψυχώσωμεν τούς στρατιώτας νά έκδικηθοΰν διά τήν άγάπην τής 

πατρίδος καί εμείς νά κάμωμεν τόν άσπασμόν τόν τελευταίον, ότι ώς 

πληροφορούμεθα άπό τόν Σφήκα οί εχθροί είναι πολλοί καί εμείς πολλά 

ολίγοι άλλά γενναίοι, άλλοι Λεωνίδαι, Θεμιστοκλείς, Μιλτιάδαι καί 

Φιλοποίμενες Μεγαλοπολϊται και λοιποί ήρωες τής πατρίδος μας' νά 

μετρήσωμεν πόσοι είμαστε σύντομα, ότι οί εχθροί έπλησίασαν. Τότε ό 

Τρύφωνας Κλήρης έμέτρησε καί ήτον όλοι 248 2 μέ τούς αρχηγούς καί 

πληγωμένους. Ό δε Μίγκλερις έβγαλε λόγο: Αδελφοί συστρατιώται, 

"Ελληνες και λοιποί, οί εχθροί έρχονται, δεχθήτε τους γενναίως, σταθήτε 

άνδρες, μιμηθήτε τούς προγόνους μας, μή φοβηθήτε τόν αριθμόν τους 

άλλ' ούτε τά όπλα τους, ώς λέοντες όρματε καί έχομε τόν τίμιον σταυ

ρόν βοηθόν. — Τότε ό δεινός Τρύφωνας Κλήρης 3 όρμήσας κατά τοΰ 

1 'Αρχηγόν εννοεί τόν Γ. Κατακουζηνόν, Οστις δύο ημέρας πρό τής μάχης 
τοΰ Σκουλενίου (Πρβλ. 'Ρ. Νερουλόν, ε. ά. σελ. 317) έπί τή προφάσει Οτι 
μεταβαίνει δήθεν πρός άποχαιρετισμόν τής μητρός του διέβη τόν Προΰθον και 
ήλθεν είς τό ρωσσικόν λοιμοκαθαρτήριον, έγκαταλείψας σκληρώς τό σώμα καί 
τήν πολεμικήν θέσιν αύτοΰ. Ό άνανδιος οίτος διά υπομνήματος εκδοθέντος έν 
ταΐς έπιστολάΐς αύτόπτου τής ' Ελληνικής Επαναστάσεως τον έτους 1821 μάρτυρος, 
έν "Αλλη Σαξώνων 1 8 2 4 (Βriefe eines Augenzeugen der Griechischen 
Revolution), πειράται φληναφών νά δικαιολόγηση τήν κατάπτυστον διαγωγήν 
του, άλλά μάτην. 

2 Ό άριθμός τών γενναίων μαχητών τοΰ Σκουλενίου ΰπό πάντων τών ιστο
ρικών φέρεται μείζων τοΰ μνημονευομένου ΰπό τοΰ Σφήκα. Κατά τόν Pοu — 
queville (ε. ά. σελ. 485) καί 'Ρίζον Νερουλόν παρά Φιλήμονι (έ. α. σελ. 373) 
ήσαν 485, κατά τόν 'Ρίζον Νερουλόν (σελ. 317) 500, κατά Λ. Φραντζήν (ε. ά. 
σελ. 219) 350, κατά Σ . Τρικούπην (ε. ά. σελ. 107), I. Φιλήμονα (έ. ά. σελ. 
195), Μ. Οίκονόμον (έ. ά. σελ. 111), G. Finlay (έ. ά. σελ. 167) 400, κατά 
Gervinus (έ ά. σελ. 208) 400 — 500. Κατά τινα έπιστολήν ϋπο ανωνύμου 
πεμφθεϊσαν πρός τόν Κ. Οίκονόμον τόν έξ Οικονόμων, δημοσιευθεϊσαν δέ ΰπό 
I. Φιλήμονος (ε. α. σελ. 400), ησαν 450 περίπου.— Ή άρίθμησις όμως ή μνη
μονευομένη υπό τοΰ Σφήκα έγένετο μετά τούς ακροβολισμούς τούς πρό τής 
κυρίως μάχης. 

3 Ό Τρύφων Κλήρης επεσεν έν τή μάχη. (Πρβλ. Τρικούπην, έ. ά σελ. 271). 
Ούτος ήτο Στεμνιτσιώτης, τοΰ όποιου τό όνομα ό κ. Τάκης Κανδηλώρος (ε. ά. 
σελ. 288) έκ παρανοήσεως μετεμόρφωσεν είς Δ. Κλήν. 



342 Δ. ΣΦΗΚΑ ΑΝΑΜΝ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΔΑΚΙΑι ΓΕΓΟΝ. ΤΟΥ 1821 

εχθρού πολλάκις, άβλαβης επέστρεφε· έδωκε κ' είς τούς λοιπούς καλόν 

παράδειγμα. Ό πόλεμος άρχισε δύο ώρες ημέρα καί έως τό μεσημέρι 

έγενότανε μέ μεγάλην γενναιότητα καί άπό τά δύο μέρη - τούρκικα 

κεφάλια περίπου 50 στημένα μέ τάς λόγχας τριγύρο 'ς τό ταμπούρι. 

Τό μεσημέρι ήφεραν τά κανόνια καί τά έστησαν εις έν μέρος κατά 

μεσημβρίαν 12, καί 12 είχαν πρότερον κατά Δυσμάς."Οταν άρχισαν τά 

τής μεσημβρίας δέν είχαμε φυλαμένο μέρος ούτε δάχτυλο. Εμε ίς δέν 

είχαμε τέσσαρα 1 μικρά κανονάκια πολύ κοντούλια ώς 3 ρούπια μάκρος, 

έσώσαμε δέ τές μπάλες καί έβάναμε καρφιά καί τές χάλκινες γαζέτες 2 . 

Τότε είχα δύο πληγές ελαφρές καί ακόμη έτρεχε τό αίμα. Τ Ηλθε ό καπετάν 

Η λ ί α ς πληγωμένος καβελλάρης καί του είπε ό Νικόλας "Ροϊλός : Κατέβα 

νά δέσωμε τήν πληγην σου, καί άποκρέται : Έ , έ, δειλέ, τήν γιαίνει ή 

πατρίς 3 . "Εφυγε άπό 'κεί καί ώμίλησε μέ τόν Κοντογόνη : 'Εκλαμπρό-

τατε, στείλε αντίπερα τούς πληγωμένους, μήν δειλιάζουν οί άλλοι. Τούς 

άπέρασαν όλους, έφεραν καί τόν Παναγιώτην Στασινόπουλον 4 άπό τό 

Άργος πληγωμένον ελαφρά καί τόν άπέρασαν μαζί μ' έμέ."Οταν μ' άφη

σαν χάμου,έστρεψα τά 'μάτια μου καί είδα τήν μεγάλην όρμήν τοϋ εχθρού 

καϊ τούς "Ελληνας, οί όποιοι έπιάσθηκαν είς τά γούμενα τού γεφυριού. 

"Εκοψαν οί Τούρκοι τά 'γούμενα καί έπεσαν 'ς τόν ποταμόν και έπνίγη-

1 Το πυροβολικόν τών ημετέρων, τό όποιον άπετελεϊτο κατά τόν Σφήκαν έκ 
τεσσάρων κανονιών, συνεκρότουν κατά τόν Pouqueville (έ. ά. σελ. 481) εννέα 
κανόνια, κατά τόν I. "Ρίζον Νερουλόν (ε. ά. σελ. 318), Τρικούπην (ε. ά. σελ. 
107), I. Φιλήμονα (έ. ά. σελ. 195), Bartholdy (σελ. 383) και Σπηλιάδην (σελ. 
180) οκτώ, κατά τόν Α. Φραντζήν (έ. ά. σελ. 223) δέκα καϊ εξ, κατά τόν G . 
Finlay (έ. ά. σελ. 167) έξ, κατά τήν προμνημονευθεϊσαν πρός Κ. Οικονόμον 
έπιστολήν τήν δημοσιευομένην ύπό Φιλήμονος (έ. ά. σελ 400) δέκα. 

2 Πρβλ. Φραντζήν (έ. α. σελ. 223)' «άφοΰ έδαπάνησαν οσας διά τά κανόνια 
ειχον σφαίρας, οί έφοροι τοις απέστειλαν Καπίκια (χάλκινα 'Ρωσσικά νομίσματα) μή 
έχοντες άλλας σφαίρας, καί έγέμιζον έξ αυτών τά κανόνια· δαπανηθέντων δέ οϋτω 
πως καί τών Καπικίων, τοις έστειλαν καρφιά, τά όποια έφερον τήν μεγαλητέραν φθο-
ράν».— Πρβλ. καϊ I. Ρ. Νερουλόν παρά Φιλήμονι (έ. ά. σελ. 374). 

3 Ό I. Φιλήμων (έ. ά. σελ. 197) λέγει περί τοϋ Ήλ. Μίγκλερι: Ό Μήγ-
κλαρης καϊ προτρεπόμενος είς φυγήν ήρνήθη και έθανατώθη μαχόμενος. 

4 Τόν Παναγιώτην Στασινόπουλον μνημονεύει καί ό Α. Φραντζής (ε. α. σελ. 
225) μεταξύ τών διακριθέντων καί φονευθέντων έν τή μάχη τοΰ Σκουλινίου. Έκ 
τών αναμνήσεων τοϋ Σφήκα εξάγεται ότι έπληγώθη μόνον. 
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σαν, οί δέ λοιποί ήρθαν χέρια με χέρια, καθώς καί ό καπετάν Μίγκλερις, 

όπου τόν έκαμαν κομμάτια άπό τήν λύσσα τους, κατ ' αυτών όμως εξε-

δικήθη ώς άλλος Λεωνίδας νέα σειρά.—'Εφονεύθη καί ό αδελφός του 

Βασίλις, ό Νικόλας "Ροϊλός, ό Άργύρις Νικολέτος καί άλλοι πολλοί, 

τά όνόματάτων δέν τά ένθυμοΰμαι, ότι έπέρασε καιρός. 'Εγώ δέ έλαβα 

άπό τόν Κατακουζηνόν έν ένδεικτικόν οτι έφονεύθησαν οί Μιγκλεραϊοι 

καί έτερον άπό 7 συστρατιώτας μου έκατοντάρχους καί τά έχω είς τήν 

γραμματείαν τών Στρατιωτικών καί ώς ώρας είμαι αδικημένος, ότι έχω 

έξωδευμένα 37000 γρόσια καί τόρα ύστεροΰμαι. 

Ν. Α. ΒΕΗΣ 
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Μία τών σπουδαιότερων εφαρμογών τής ηλεκτρικής ενεργείας τυγχά
νει ή πρός παραγωγήν φωτός. Τό πρός τοΰτο άναγκαιούν ηλεκτρικόν 
ρεΰμα παρεχεται τήν σήμερον αποκλειστικώς σχεδόν διά δυναμομη-
χανών είτε έν κεντρικοϊς ήλεκτρικοίς σταθμοΐς εγκατεστημένων εϊτε έν 
αύτώ τώ ήλεκτρικώς φωτιζομένω οίκοδομήματι" κατά τήν πρω-
την τών δύο τούτων περιπτώσεων οί μικράς ποσότητος ηλεκτρικού 
φωτός καταναλωταί λαμβάνουσιν άντί ώρισμένης τιμής τήν δι ' αγωγών 
έκ τοΰ κεντρικού ήλεκτρικοΰ σταθμού μεταβιβαζομένην ήλεκτρικήν ένέρ-
γειαν, ήτις έν ταϊς ήλεκτρικαϊς λυχνίαις μετατρέπεται είς θερμότητα καί 
φώς" είς τούς μεγάλους έν τοσούτω καταναλωτάς, οίον ίδιοκτήτας 
μεγάλων ξενοδοχείων, θεάτρων κ.λ.π., μάλλον συμφέρουσα τυγχάνει ή 
ιδιαιτέρα έγκατάστασις έν τώ φωτισθησομένω οίκοδομήματι δυναμομη-
χανής, πρός κίνησιν τής όποιας χρησιμοποιείται συνήθως ατμομηχανή 
ή άλλη διά πετρελαίου π. χ. ή δι' αερίου κ.λ.π. μηχανή (moteur). 
Κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν δύνανται νά χρησιμοποιηθώσι 
συγχρόνως καί οί ηλεκτρικοί συλλεκτήρες (accumulateurs) , Οπερ επι
φέρει οίκονομίαν μεγάλην κατά τήν έκμετάλλευσιν άντί δυναμομηχανής 
τουτέστι μεγάλων διαστάσεων δύναται νά χρησιμοποιηθή τοιαύτη ολι
γότερων ίππων ενεργείας, ήτις νά έργάζηται καί κατά τάς ώρας τής 
ημέρας πρός φόρτισιν τών ηλεκτρικών συλλεκτήρων, όπως κατά τάς 
νυκτερινάς ώρας τό διά τό ηλεκτρικόν φώς ρεΰμα παρέχηται έκ τε τής 
δυναμομηχανής καί έκ τών έκφορτιζομένων συλλεκτήρων. 

Ήλεκτρικοΰ φωτός ύπάρχουσιν έν χρήσει δύο είδη, τό διά τών 
λυχνιών πυρακτώσεως (ή Ed ison) καί τό διά λαμπτήρων βολταίκου 
τόξον, αμφότερα λίαν διαδεδομένα τήν σήμερον, τό μέν πρώτον έν οίς 
ιδία τόποις είναι ανάγκη λυχνιών περισσοτέρων μέ έντασιν φωτιστικήν 
μικροτέραν, οίον έν ταΐς οίκίαις και έν τοις γραφείοις, τά δέ δεύτερον 
πρός φωτισμον μεγάλων αιθουσών, καταστημάτων, δημοσίων οδών καί 
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πλατειών, σιδηροδρομικών σταθμών καί έν γένει όπου απαιτείται έντα-
σις φωτός μεγάλη. Ώ ς τρίτον μεταξύ τών δύο ανωτέρω κείμενον είδος 
ηλεκτρικού φωτός δύναται νά θεωρηθή τό τοΰ λαμπτήρος N e r n s t , 
όστις έχρησιμοποίησε τήν ιδιότητα τών σπανίων λεγομένων μετάλλων 
νά παρέχωσι φωτιστικήν έντασιν μεγάλην, καταστήσας τά μεταλλοξείδια 
ταΰτα άγωγά διά προθερμάνσεως" τό είδος όμως τοΰτο τοΰ ηλεκτρικού 
φωτός πρό διετίας μόλις άνακαλυφθέν καί ύπό τής έν Βερολίνω A l l g e -
meine Elektr iz i tatsgesel lschaft έκμεταλλευόμενον περιωρισμένην 
μόνον μέχρι σήμερον εύρε διάδοσιν, καίπερ κεκτημένον τήν ιδιότητα νά 
δαπανά έπί ίσης φωτιστικής εντάσεως ένέργειαν ήλεκτρικήν όλιγωτέραν. 
Καί ό γνωστός δέ εφευρέτης A l i e r VOll W e l s b a c h έλαβεν εσχάτως 
προνόμιον δι' ίδιον είδος ηλεκτρικού φωτός, τοϋ όποιου όμως εφαρμογή 
εισέτι δέν έγένετο" διό καί περιοριζόμεθα είς τήν περιγραφήν τών δύο 
πρώτων μόνον ειδών, τής λυχνίας τουτέστι πυρακτώσεως καί τοΰ τοξο
ειδούς λαμπτήρος. 

Λυχνίαι ήλεκτρικοΰ φωτός διά πυρακτώσεως κατασκευάζονται δι' έν

τασιν άπό ενός κηρίου μέχρι 500 κηρίων, συνηθέστερον όμως χρησιμο

ποιούνται τοιαΰται τών 10, 16, 20 καί 32 κηρίων φωτιστικής εντά

σεως.— Σημειωτέον ένταΰθα έν παρόδιο ότι ύπό τήν έκφρασιν εντασις 

φωτιστική ενός κηρίου νοείται τό είκοστόν τής φωτιστικής εντάσεως ήν 

παρέχει ή κατά τά έν Παρισίοις συνέδρια 1881 καί 1884 ώς διεθνής 

μονάς τής εντάσεως τού φωτός εκλεγείσα λαμπάς V i o l l e , ήτοι τό φώς 

λευκοχρύσου τηκομένου επιφανείας ενός τετραγωνικοΰ έκατοστομέτρου" 

ώς πρότυπον πρός παραγωγήν φωτιστικής εντάσεως ίσης πρός τό είκο

στόν τής ανωτέρω, ήτοι ίσης πρός έν κηρίον, δύναται νά θεωρηθή μέ 

προσέγγισιν μεγάλην ό λύχνος H e f n e r - Al teneck. — Ιδού όποια τις 

είναι ή άρχή τής παραγωγής φωτός ήλεκτρικοΰ διά πυρακτώσεως : Εάν 

παρεμβάλωμεν είς κύκλωμα διαρρεόμενον ύπό αρκούντως ίσχυροΰ ρεύ

ματος τεμάχιον λεπτότατου μεταλλικοΰ σύρματος, ένεκα τής αναπτυσ

σόμενης μεγάλης αντιστάσεως τοΰ σύρματος τούτου μέγα μέρος τής 

ηλεκτρικής ενεργείας μετατρέπεται είς θερμότητα, ήτις διαθερμαίνουσα 

αυτό δύναται νά έπιφέρη τήν πυράκτωσιν, ακόμη δέ καί τήν τήξιν 

αύτοΰ. Αί πρώται δόκιμα: πρός παραγωγήν τοιαύτης πυρακτώσεως έγέ-

νοντο κατ' αρχάς διά τής χρησιμοποιήσεως λευκοχρύσου, Οστις τήκεται 

είς βαθμόν θερμότητος μέγαν καί επομένως δύναται νά διατηρηθή έν 

καταστάσει διαπυρώσεως" έν τοσούτω πλεϊσται παρουσιάζονται δυσκο-
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λέαι Οπως διακριθώσιν ακριβώς άπ' αλλήλων τά όρια μεταξύ διαπυρα-

κτώσεως καϊ τήξεως, καϊ διαμείνη έπομενως τό έκ λευκοχρύσου σύρμα 

είς τήν κατάστασιν τής διαπυρακτώσεως χωρίς νά τακή" άλλως τε 

μετά διαρκή πυράκτωσιν τό σύρμα θραύεται, ούτω δέ καθίσταται 

άχρηστον ύλικόν ήκιστα εύωνον ώς ό λευκόχρυσος. Ώ ς έκ τούτου διά 

τό σήμερον έν χρήσει ήλεκτρικόν φως πυρακτώσεως χρησιμοποιούνται 

νήματα άνθρακος. Είναι γνωστόν ότι ό άνθραξ έν τώ έλευθέρι αέρι 

καίεται, ήτοι ένοΰται μετά τού έν τώ αέρι οξυγόνου, διά τούτο δέ καί 

τά διά τό ήλεκτρικόν φώς χρησιμοποιούμενα άνθράκινα νήματα κλεί-

ονται εντός ύελου έχούσης τό σχήμα άπιου, έξ ής αφαιρείται ό άήρ όσον 

ένεστι τελειότερον είναι αληθές ότι τελεία τοΰ αέρος έκκένωσις είναι 

αδύνατον νά έπιτευχθή, έν τοσούτω ή διάρκεια τών άνθρακίνων νημά

των, ήτις θεωρητικώς έπρεπε νά έξακολουθή έπ' άπειρον, είναι τόσον 

μεγαλύτερα, όσον τελειότερα ή έκκένωσις τής άπιοειδοΰς ύέλου" ή διάρ

κεια αύτη ποικίλλει μεταξύ 600 καί 900 ωρών. Τήν πρώτην πρα

κτικώς έφαρμόσιμον λυχνίαν πυρακτώσεως όφείλομεν είς τόν μέγαν 

άμερικανόν έφευρέτην T h o m a s E d i s o n , ύπό τήν αυτήν δέ περίπου 

έξωτερικήν μορφήν ύφ' ήν τό πρώτον ύπ' αύτοΰ τε καί τοϋ S w a n έδη-

μιουργηθη αύτη, παρουσιάζεται καί σήμερον έτι , καθ "Οσον έλαχίστας 

μόνον ύπό τήν 'έποψιν ταύτην υπέστη έκτοτε μεταβολάς. Ά λ λ ' ή άνά-

πτυξις καί πρόοδος αυτής ύπό τήν έποψιν τής κατασκευής καί τής έν 

τή πράξει εφαρμογής ύπηρξε παμμεγίστη" κατωρθώθη π. χ. νά άνυ-

ψωθή ή ήλεκτρεγερτική δύναμις τοΰ διά τών νημάτων αυτής διερχο

μένου ηλεκτρικού ρεύματος άπό 100 είς 200 βολτ, ή αυξησις δέ αύτη 

έσχεν ώς αποτέλεσμα ότι ηλεκτρική ενέργεια ενός ίππου παρέχει έν ταϊς 

λυχνίαις πυρακτώσεως φωτιστικήν έντασιν 200 κηρίων άντϊ 120, ώς 

κατά τήν πρώτην αυτών έμφάνισιν συνέβαινεν ώς άνθράκιναι ίνες άντϊ 

τών τέως έν χρήσει ολιγώτερον κανονικών καλαμίνων ινών έφηρμόσθη-

σαν νήματα κυψελοειδή τεχνητώς παραγόμενα, άτινα καί διάρκειαν 

πλειοτέραν έξασφαλίζουσι καί φώς κανονικώτερον καί αμεταβλήτου σχε

δόν εκτάσεως παρέχουσιν αί ύέλιναι σφαϊραι έκενοΰντο πρότερον λίαν 

ατελώς δι' υδραργυρικών αντλιών, ένώ ήδη αφαιρείται έξ αυτών ό άήρ 

διά τρόπου χημικοΰ καί ή τοιαύτη έκκένωσις είναι πολλώ τελειότερα" ή 

τιμή τέλος έκαστης λυχνίας, ήτις ότε τό πρώτον εισήχθη έν Ευρώπη 

έτιματο 7,50 φράγκα, ύπεβιβάσθη εις 60 μόνον, και ολιγώτερον ετ ι , 

εκατοστά τοΰ φράγκου, τοΰθ'όπερ επιτρέπει είς τά πλείστα τών ήλεκ-
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τρικών καταστημάτων νά μεταλλάσσωσιν άνεξόδως τάς λυχνίας τών 

πελατών αυτών. 

Τό παρατιθέμενον σχήμα 1 παριστά μίαν τών συνηθέστερων τήν 

σήμερον μορφών λυχνίας πυρακτώσεως" τό λεπτόν άνθράκινον νήμα στη

ρίζεται κατά τά δύο άκρα αύτοΰ έπί δύο συρμάτων πλατίνης, άτινα 

είναι διά τήξεως προσκεκολλημένα έπί τών τοίχων τής άπιοειδοΰς ύέλου 

καί άγονται πρός τήν κεφαλήν αυτής" τούτων τό 'έν τελευτα είς τόν 

σπειροειδή έν έσοχαίς καί έξοχαίς περιβάλλοντα τό άνω 

τής λυχνίας άκρον όρείχαλκον, ένώ τό άλλο τελευτα είς 

πλάκα ορειχαλκίνην κλείουσαν οριζοντίως τήν λυχνίαν καί 

άπομεμονωμένην τού άλλου ορειχάλκινου περιβλήματος 

διά γύψου. Τήν όλην ταύτην λυχνίαν κοχλιοΰμεν έπί 

λυχνοστάτου έχοντος αντιστοίχους έσοχάς καί έξοχάς και 

φέροντος τούς δύο αγωγούς τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος" ή 

κλείσις τοΰ κυκλώματος γίνεται ώς έξης" 5 είς τών 

αγωγών καταλήγων είς τόν έξωτερικόν τής κοχλιώσεως 

όρείχαλκον συγκοινωνεί μετά τοΰ εσωτερικώς συνεσπει-

ρωμένου ορειχάλκου καϊ δι' αύτοΰ μετά τοϋ ενός τών δύο 

εκ πλατίνης συρμάτων ό έτερος δέ αγωγός καταλήγων είς μετάλλινον 

έλασμα εφάπτεται κατά τήν κοχλίωσιν τής οριζοντίου πλακός καί συγ

κοινωνεί ούτω δι' αυτής μετά τοΰ έτερου έκ πλατίνης σύρματος. Ούτω 

τοΰ ρεύματος κλειομένου τό άνθράκινον νήμα πυρακτοΰται, μεταβαλλό

μενης είς θερμότητα καί φώς τής ηλεκτρικής αύτοΰ ενεργείας, ή πυρά-

κτωσις δέ αύτη δέν επεκτείνεται καί μέχρι τών τήν συγκοινωνίαν μεταξύ 

τοΰ νήματος καί τών δύο αγωγών άποκαθιστώντων συρμάτων πλατί

νης, διότι τούτων ή άντίστασις έν παραβολή πρός τήν τοΰ νήματος είναι 

πολλω μικρότερα, Αί διά πυρακτώσεως λυχνίαι κατασκευάζονται συνή

θως διά ήλεκτρεγερτικάς δυνάμεις ποικίλλουσας περί τούς αριθμούς τών 

110 ή 220 βόλτ. Κατά δέ τήν έγκατάστασιν πλειοτέρων λυχνιών γίνε

ται χρήσις διαφόρων διατάξεων καί ιδία τής λεγομένης παραλλήλου" τό 

παρατιθέμενον διάγραμμα (σχήμα 2) δύναται νά δώση μικράν ίδέαν 

τών τριών διαφόρων συστημάτων πρός διάταξιν λυχνιών τροφοδοτού

μενων έξ ηλεκτρικής πηγής Δ, ήτις εστί συνήθως δυναμομηχανή. Τό 

δεξιά κείμενον κύκλωμα δεικνύει τήν συνήθη παράλληλον διάταξιν, τής 

οποίας μόνον μειονέκτημα τυγχάνει ότι αί μακρότερον άπό τής δυνα-

μομηχανής κείμεναι λυχνίαι έχουσι τάσιν ήλεκτρεγερτικήν μικροτέραν 

Σχ.1 
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τής τών πλησιέστερον προς τήν δυναμομηχανήν κείμενων, τοϋτο δέ 

διότι κατά τόν νόμον τοΰ O h m ή άντίστασις καί ή τάσις είναι αντι 

στρόφως ανάλογοι, ή δέ άντίστασις αυξάνει αυξανομένου τοΰ μήκους 

τοΰ άγωγοΰ. Τό μειονέκτημα τοΰτο παρακάμπτεται διά τής αριστερά 

τής πηγής Δ δεικνυομένης διατάξεως, καθ' ήν ό είς τών δύο κυρίων 

τοΰ ρεύματος αγωγών τών έκ τών δύο τής δυναμομηχανής πόλων εξερ

χόμενων φέρεται μέχρι τοΰ πέρατος τής όλης αγωγής, καμπτόμενος δέ 

επιστρέφει πρός τά οπίσω, ούτω δέ ή παράλληλος τών λυχνιών τοπο-

θέτησις γίνεται μεταξύ τοΰ μέρους τούτου τοΰ ενός αγωγού καί τοΰ 

έτερου κυρίου άγωγοΰ. Συνηθέστατη έν τοσούτω είναι και ή ύπό τού 

κατωτέρου τοΰ σχήματος μέρους δεικνυο-

μένη κατάταξις' έκαστον τών δύο συρ

μάτων αποτελεί κύκλωμα κεκλεισμένον, 

έξ αμφοτέρων δέ τούτων τών παραλ

λήλων πρός άλληλα βαινόντων κυκλω

μάτων αγωγής ύποδιακλαδοΰνται σύρ

ματα, μεταξύ τών όποιων τοποθετούνται 

αί λυχνίαι. 

Είς τό έτερον δέ είδος τοΰ ήλεκτρικοΰ 

φωτός, τό διά τοΰ βολταϊκού τόξου, ή 

είς μίαν θεσιν τοΰ κυκλώματος συγκέν-

τρωσις τής θερμότητος κατορθοΰται διά τής έν αύτώ παρεμβολής δύο 

ράβδων έξ άνθρακος, τά είς αίχμήν άπολήγοντα άκρα τών όποιων ευρί

σκονται είς επαφήν. Είς τήν θέσιν τής επαφής ή άντίστασις είναι τόσον 

μεγάλη, ώστε τά άκρα τών ανθράκων πυρακτοΰνται καί πέριξ αυτών 

σχηματίζεται ατμόσφαιρα πυρακτουμένου άτμοΰ άνθρακος. Ή ατμό

σφαιρα αυτη χρησιμεύει ώς αγωγός τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος, ούτως 

ώστε είναι δυνατόν νά άπομακρυνθώσιν άπ' αλλήλων κατά τ ι οί άνθρα

κες, χωρίς τό ρεΰμα νά διακοπή. Η μεταξύ τών δύο ανθράκων τοιου

τοτρόπως σχηματιζόμενη πύρινη γέφυρα είναι κεκυρτωμένη, ώς έκ τοΰ 

όποιου άποδίδομεν είς τό φαινόμενον τοΰτο τό όνομα τοΰ φωτεινοί) ή 

βολταίκον τόξου (Davy, 1810). Έν τώ φωτεινώ τούτω τόξω εδρεύει 

παμμεγίστη θερμότης (3000° μέχρι 4000° ) , τών ανθράκων όλονέν καιο-

μένων, έν αντιθέσει πρός τό διά πυρακτώσεως ηλεκτρικόν φώς, έν ω δέν 

λαμβάνει χώραν καΰσις τοΰ άνθρακος. "Ενεκα τής διαρκούς τών ανθρά

κων καύσεως ή μεταξύ τών δύο άκρων αυτών άπόστασις αυξάνεται 
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διαρκώς μέχρις ού γίνεται τοσαύτη, ώστε νά μή δύναται πλέον νά 
ύπερνικηθή ύπό τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. "Ινα μή διακοπή επομένως 
τοΰτο, είναι ανάγκη διά καταλλήλου αύτορρυθμιστικοΰ μηχανήματος νά 
πλησιάζωσιν όλονέν πρός αλλήλους οί άνθρακες, όπως ούτω διατηρήται 
ή αυτή μεταξύ τών άκρων αυτών άπόστασις. 

Τό τοξοειδές ηλεκτρικόν φώς παρουσιάζεται ύπό δύο διαφόρους μορ-
φάς αναλόγως τής φύσεως τοΰ ρεύματος, όπερ χρησιμοποιείται πρός 
παραγωγήν αύτοϋ. Καί Οταν μέν γίνηται χρήσις ρεύματος συνεχούς, ό 
θετικός άνθραξ πυρακτοΰται ίσχυρότερον τοΰ άρνητικοΰ καί καίεται έν 
σχέσει πρός τόν άρνητικόν κατά τόν λογον 2 : 1 περίπου· καί αυτός μέν 
κοιλοΰται, ένώ ό αρνητικός σχηματίζει αίχμήν. "Οταν δέ γίνηται χρήσις 
ρεύματος εναλλακτικού, αμφότεροι οί άνθρακες σχηματίζουσι κρατήρας 
καί καταναλίσκονται έξ ίσου, καθ' όσον έκαστος τούτων γίνεται εναλλάξ 
θετικός καί αρνητικός. 

Τό αύτορρυθμιστικόν μηχάνημα το σκοπούν τήν διατήρησιν τής 
αυτής μεταξύ τών ανθράκων αποστάσεως αποτελείται κυρίως έκ δευτε
ρεύοντος ηλεκτρομαγνητικού κυκλώματος, όπερ κλείεται ευθύς ώς ή 
άπόστασις αύτη αυξανομένη ώς έκ τής καταναλώσεως τών ανθράκων 
τείνει νά διακόψη τό κύριον ρεΰμα. Τά δευτερεύον τοΰτο ήλεκτρομαγνη-
τικόν κύκλωμα είναι δυνατόν νά τεθή είτε έν τώ κυρίω ρεύματι (εν 
σειρά), είτε παραλλήλως αύτοΰ (κατά παραγωγην), είτε έν συνδυασμώ 
αμφοτέρων τών δύο τούτων τρόπων (διαφορικός λαμπτήρ)- κατά τήν 
πρώτην περίπτωσιν ή ρύθμισις γίνεται έπί σταθεράς εντάσεως τοΰ ρεύ
ματος, κατά δευτέραν περίπτωσιν ή ρύθμισις επιτυγχάνεται διά σταθε
ράς ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως καί κατά τήν τρίτην περίπτωσιν τήν τοΰ 
διαφορικού λαμπτήρος παραμένει σταθερά ή άντίστασις. 

Ώ ς κυριώτερα παραδείγματα ηλεκτρικών τοξοειδών λαμπτήρων άνα-
φόρομεν διά μέν τό συνεχές ρεΰμα 1) τόν τών K r i z i k καί Piette 
(1886), όστις ύπό τού S c h u c k e r t καί άλλων κατασκευάζεται καί 
μέχρι σήμερον, είναι δέ αρκούντως διαδεδομένος έν Αγγλ ία γνωστός 
ύπό τό όνομα P i l s e n , καί 2) τόν τών S iemens καί H a l s k e - διά δέ 
τό έναλλακτικόν ρεΰμα 1) τόν τής εταιρείας « H e l i o s » καί τόν τής 
εταιρείας πρώην S c h u c k e r t ' καί τέλος διά ρεύματα μικράς εντάσεως 
1) τόν τής γενικής ηλεκτρικής εταιρείας τοΰ Βερολίνου καί 2) τόν τών 
K o r t i n g καί Math iesen . Καί συνίσταται μέν κυρίως ή τεχνική 
τελειοποίησις τών τοξοειδών λαμπτήρων είς τήν κατασκευήν αύτορρυθ-
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μιστικοΰ μηχανήματος όσον ένεστι απλού καί ασφαλέστερου κατα την 

λειτουργίαν, άλλ' αί κατά τά τελευταία έτη έπιτευχθείσαι έπί τών 

λαμπτήρων τούτων βελτιώσεις υπήρξαν γενικώτεραι, ούτω δέ ένώ ή 

τιμή τών τοξοειδών λαμπτήρων ανήρχετο άλλοτε είς τό ποσόν τών 

250 — 375 φράγκων, τιμώνται ούτοι σήμερον μόνον 45 — 80 φράγ

κων ένώ κατ' αρχάς μόνον μεμονωμένως νά άναφθώσιν ήτο δυνατόν, 

συνενοΰνται σήμερον έν σειρά άνά 6, 12 ή καί 20, ή τοιαύτη δέ σύν-

δεσις ούδεμίαν άπώλειαν ηλεκτρικής ενεργείας επιφέρει καί Οταν ακόμη 

τινές μόνον έκ τών πρός αλλήλους συνδεομένων εύρίσκωνται έν λειτουρ

γία" ή ποιότης τέλος καί ή κατασκευή τών ανθράκων έβελτιώθη είς 

τοιούτον βαθμόν, ώστε καί έντασιν φωτός μεγάλην καί διάρκειαν ίκανήν 

νά κέκτηνται" είς τόν λαμπτήρα π. χ. του B r e n n e r ηλεκτρική ενέρ

γεια ενός ίππου παρέχει φωτιστικήν έντασιν 

3 — 4 χιλιάδων κηρίων, είς δέ τόν λαμπτήρα 

J a n d u s οί άνθρακες δύνανται κατά τά γενό

μενα πειράματα νά διαρκέσωσι μέχρι 100 καί 

πλέον ωρών άντϊ τών συνήθων 8 —10 ωρών. 

Οί συνήθεις τοξοειδείς λαμπτήρες κατασκευά

ζονται διά διαφόρους εντάσεις του ηλεκτρικού 

ρεύματος άπό 1,5 αμπέρ με'χρι 35 αμπέρ 

(συνήθως 8, 10 καί 12 αμπέρ), μ.έ μέσην ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν 55 

βόλτ. Δύνανται δέ νά τοποθετηθώσιν είτε εν σειρά, είτε παραλλήλως. 

Τό σχήμα 3 παρέχει τήν έν σειρα διάταξιν 6 λαμπτήρων Λ τροφοδο

τούμενων ύπό τής δυναμομηχανής Δ, τό δέ σχήμα 4 παρέχει διάταξιν 

παράλληλον, πρός τά δεξια μέν 

τής δυναμομηχανής λαμπτήρων 

μόνον τοξοειδούς φωτός, οπόταν 

ή μεταξύ τών πόλων τής δυνα-

μομηχανής ήλεκτρεγερτική δύνα-

μις δύναται νά ποικίλλη μεταξύ 50 καί 60 βόλτ, πρός τά αρι

στερά δέ λυχνιών πυρακτώσεως καί λαμπτήρων τοξοειδών έν τη 

περιπτώσει ταύτη ή μεταξύ τών πόλων τής δυναμομηχανής ήλεκ

τρεγερτική δύναμις δέον νά η ίση πρός 110 βόλτ, διότι τοσαύτην 

χρειάζονται αί λυχνίαι πυρακτώσεως, άλλ' έν τή συνθέτω έγκατα-

στάσει δέον πρός μίαν λυχνίαν πυρακτώσεως (λ) νά άντιστοιχώσι 

δύο λαμπτήρες (Α) τοξοειδείς έν σειρά πρός αλλήλους συνδεόμενοι, 
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επειδή δι' εκαστον έξ αυτών απαιτείται ήλεκτρεγερτική δύναμις 55 

μόνον βόλτ. 

Ουδέν άλλο είδος φωτισμού δύναται νά παράσχη τόσην μεγάλην 

φωτιστικήν έντασιν όσον τό ήλεκτρικόν φώς τών τοξοειδών λαμπτήρων, 

ένεκα δέ τού λόγου τούτου οί τοξοειδείς λαμπτήρες περιβάλλονται έξωθεν 

δι' ήμιδιαφανούς ύελίνου κώδωνος πρός προφύλαξιν άπό τών κατ' ευθείαν 

άκτίνων τού φωτεινού τόξου. Ά λ λ ' ό εξωτερικός ούτος κώδων κέκτηται 

τό μειονέκτημα νά έπιφέρη έλάττωσιν τής φωτιστικής εντάσεως αναλο

γούσαν είς 15 τοίς 0/0 διά τάς έξ αλαβάστρου σφαίρας, είς 20 τοις 0/0 

διά τούς όπαλίους κώδωνας καί είς 30 — 50 τοίς 0/0 διά τάς γαλακτό-

χρους ύελίνους σφαίρας. Συγκρινόμενοι δέ οί τοξοειδείς λαμπτήρες πρός 

τάς διά πυρακτώσεως λυχνίας ευρίσκονται πλεονεκτοΰντες αυτών πλην 

τής φωτιστικής εντάσεως καί κατά τά όλιγώτερα έξοδα πρός παραγω-

γήν φωτός έπί ίσης εντάσεως" αί λυχνίαι πυρακτώσεως έξ άλλου παρέ-

χουσι θερμότητα μικροτέραν, έχουσι συνήθως μεγαλυτέραν κανονικότητα 

φωτισμού, δέν χρειάζονται συχνήν τής άνθρακίνου ύλης άντικατάστασιν, 

ούδένα κίνδυνον πυρκαϊάς γεννώσι καί ούδεμίαν άλλοίωσιν τοϋ αέρος 

τοΰ έν ω είσι έγκατεστημέναι χώρου έπιφέρουσι. 

ΕΠΑΜ. Θ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
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Έν τώ άρτι έκδοθέντι 5ω τεύχει τής «Αρμονίας» έν τώ άρθρω «Schlum-
berger, L e s Almugavares» (σελ. 268) παρετήρησα μίαν πάλαιαν ίστορικήν 
άνακρίβειαν, ήτις χαίπερ πολλάκις άνασκευασθεϊσα ούν ήττον εξακολουθεί διαιω
νιζόμενη έν συγγράμμασι καί περιοδικοϊς. 

Έν τώ άοθρω τοΰ κ Άδ . Αδαμαντίου αναγινώσκεται σΰν τοις άλλοι: καί 
ή φράσις : «ή μεγάλη μάχη τής Κωπαΐδος, όπου έπεσε τό άνθος τών Φράγκων 
ιπποτών τής Ελλάδος, και ή οποία επέφερε την ΐδρυσιν ίσπανικοΰ δουκάτου 
ύπό τόν Παρθενώνα». 

Ουδείς αμφιβάλλει Οτι πρόκειται περί τής κατά τό 1311 μαρτίου 15 ιστο
ρικής καί κρισίμου μάχης μεταξύ τοΰ δουκός τών Αθηνών Γουαλθήρου Βριεν-
νίου (Gautier de Brienne) καί τών Καταλανών, καθ' ήν κατεστράφη τελείως 
τό φραγκικόν δουκατον τών 'Aθηνών τοΰ οίκου De la Roche. 

Τήν μάχην ταύτην άπαντες οί νεώτεροι συγγραφείς έθεώρουν ώς συμβασαν 
παρά τάς όχθας τοΰ Κηφισοΰ έν τή Κωπαίδι, παραπεισθέντες έκ τών ύπό τοΰ 
Νικηφόρου Γρήγορα Ίστορουμένων, γράψαντος μετά 50 έτη τήν χρονογρα-
φίαν αύτοΰ. 

Πρώτοι ημείς έν τοις «Φθιωτικοΐς» ημών τώ 1891 έκδοθεΐσιν έκ τοΰ Χρο
νικού τοΰ Μωρέως πεσθέντες και άλλων πηγών, έτέμομεν νέαν όδόν γράψαντες 
Οτι ή μάνη εκείνη έγένετο έν Αλμυρώ τής Θεσσαλίας παρά τάς όνθας τοΰ 
Κουαρίου, παραθέντες καί αύτολεξεί στίχους τινάς τοΰ Χρονικοΰ, ελλείψει πλείο
νος χώρου Τώ δέ 1892 ό μακαρίτης ιατρός έν Αίγύπτω Τάσος Νεροΰτσος 
έν ταΐς Χριατιανικαϊς Αθήναις, πολυτίμω ιστορική μελέτη καταχωρισθείση έν 
τώ Δ' τόμω τοΰ Δελτίου τής Ιστορικής καϊ Εθνολογικής Εταιρείας, έπεσφρά-
γισε τά ύφ'ήμών γραφέντα, άπερ, ώς δηλοΰται έκ τίνων φράσεων, είχεν ύπ 
οψιν, γράψας ότι ή περιβόητος εκείνη μάχη έγένετο έν Αλμυρώ Θεσσαλίας. 

Τώ 1894 έγράψαμεν πάλιν έν τή Εβδομαδιαία 'Επιθεωρήσει τον Νεολόγον 
(τόμ. Γ' σελ. 915) Οτι ή μάχη αύτη έγένετο έν Άλμυρώ. "Ηδη δ' έχομεν 
ετοίμην σχεδόν ποός έκδοσιν μελέτην περί τών Μεσαιωνικών Αλμυρών, έν ή 
ούκ ολίγα γράφονται καί περί τής μάχης ταύτης. 

Άγνοοΰμεν όθεν, διατί έξακολουθοΰσιν εισέτι διά ζήτημα λελυμένον νά έπα-
ναλαμβάνωσιν άντιγράφοντες αλλήλους, καί δή συγγραφείς, οίος ό κ. Schlum-
berger, Οτι ή μάχη εκείνη έγένετο έν Κωπαΐδι. 

' Αλμυρός 10 Ιουνίου 1902. 

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Υ Μ Α Ρ Ι Ν Ο Υ 

Ό περιηγούμενος είτε πρός μελέτην είτε και χάριν αναψυχής τήν 
Βόρειον Ίταλίαν καί γνωρίζων σχετικά τινα περί τής μικράς ταύτης 
δημοκρατίας τού Άγιου Μαρίνου, είναι αδύνατον νά μή επιχείρηση τό 
άπό 'Ρίμινι εις τήν κωμόπολιν Βόργο, τήν δευτερεύουσαν τής δημο
κρατίας πόλιν, τρίωρον γραφικώτατον ταξείδιον, διά τής ωραίας αμα
ξιτής όδοΰ τής συνδεούσης τόν Άγιον Μαρίνον μετά τού βασιλείου τής 
Ιταλίας. 

Ή δημοκρατία τοΰ Άγιου Μαρίνου, τό μικρότατον αύτόνομον καί 
άνεξάρτητον κράτος τής Ευρώπης, είναι έκτισμένη έπί τών τελευταίων 
κορυφών σειράς πετρωδών λόφων, οϊτινες φαίνονται αποσπώμενοι ανα
τολικώς έκ τής σειράς τών Άπεννίνων, καί οίτινες μετά πολλάς δια
κυμάνσεις καταλήγουσιν άποτόμως καί σχεδόν καθέτως είς μικράν άπό 
τής ιταλικής πόλεως 'Ρίμινι άπόστασιν. Έπί τοΰ τελευταίου μεγαλό
πρεπους καί επιβάλλοντος βράχου τής σειράς ταύτης, oστις ώς έκ τών 
τριών αύτοΰ κορυφών φαίνεται ότι και είς τήν αρχαιότητα έκαλείτο, 
Οπως καί τώρα, Τιτάν, κείται ή μικρά αύτη δημοκρατία, μεταξύ τής 
ιταλικής επαρχίας Pesaro - U rb inO πρός δυσμάς καί τής επαρχίας 
F o r l i πρός βορραν, είς 738,13 μέτρων ύψος άπό τής επιφανείας τής 
θαλάσσης, καί είς άπόστασιν 1500 περίπου μέτρων άπ' αυτής. 

Η γεωλογική σύνθεσις του όρους Τιτάνος είναι έκ τών περιεργοτέ-
ρων. Σύγκειται έκ δύο κυρίων στοιχείων, έκ πώρου αμμώδους κιτρινω
πού περιέχοντος καί πλείστα άλλα ορυκτά, άλάβαστρον, μάρμαρον, 
γαιάνθρακας, σίδηρον, μαγνησίαν, θείον κτλ. , καί έξ ενός είδους μαρ
μάρου γνωστοΰ ύπό τό όνομα μάρμαρον τοΰ Άγιου Μαρίνου, τό όποιον 
έχει τήν ιδιότητα νά σκληρύνηται διά τής επαφής αυτού πρός τόν άτμο-
σφαιρικόν αέρα. Τό μάρμαρον τοΰτο αποτελεί τόν κυριώτατον πλοΰτον 
τής χωράς. 

Ή ιστορία τής δημοκρατίας τοΰ Αγίου Μαρίνου άρχεται κυρίως 
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άπό τοϋ Δ ' αιώνος μ. Χ . Ό λιθοξόος Μαρίνος, Δαλματός τήν κατα-
γωγήν, έκ τής νήσου A r b e , μετέβη έκ τής πατρίδος αύτοΰ είς "Ρίμινι, 
όπως κερδίζη τά πρός τό ζήν εργαζόμενος έν τώ τότε κατασκευαζόμενοι 
λιμένι τής πόλεως, καί έγένετο χριστιανός, βαπτισθείς ύπό τοΰ επισκό
που τής πόλεως εκείνης. 

Ά λ λ ά κατά τήν έποχήν ταύτην άρχεται ό εναντίον τών χριστιανών 

διωγμός τοΰ Διοκλητιανοΰ (303). Ό Μαρίνος έντρομος καταφεύγει είς 

τάς υπώρειας τοΰ ορούς Τιτάνος, όπου τοσάκις άλλοτε είχε μεταβή πρός 

άναζήτησιν μαρμάρων. Μετά τήν παραίτησιν τοΰ Διοκλητιανοΰ (305) 

ό Μαρίνος λαβών θάρρος επανέρχεται είς τό 'Ρίμινι, προχειρίζεται ύπό 

τοΰ επισκόπου τής πόλεως ταύτης Γαυδεντίου διάκονος καί επιστρέφει 

είς τό όρος, όπου υποβάλλει εαυτόν είς κακουχίας και ζή πλέον ώς 

ερημίτης. 

Ή φήμη τής άγιότητος τοΰ χριστιανού ασκητού, όστις ήρχισε νά 

θαυματουργή, έφθασεν είς τάς άκοάς τών πέριξ οίκούντων, οϊτινες αθρόοι 

προσέτρεχον έκεϊ, όπως ίαθώσιν έκ τών ψυχικών καί σωματικών αυτών 

ασθενειών, πολλοί δε καί παρέμενον. 

Μεταξύ τών πολλών ασθενών έπορεύθη πρός τόν Μαρϊνον καί πλού

σια τις "Ρωμαία δέσποινα ονομαζόμενη Ευτυχία, μετά τών δύο άσθε-

νούντων αυτής υιών, οιτινες άφοΰ ϊάθησαν ύπό τού μονάζοντος Μαρίνου 

έδέχθησαν τό βάπτισμα καί έδωκαν δώρον είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης 

πρός αυτόν τό όρος, έπί τοΰ όποιου ούτος εμόναζεν. 

Έν τούτοις ό αριθμός τών μαθητών αύτοΰ ηύξανε, τινές δέ ήρχισαν 

καί νά κτίζωσι καλύβας έπϊ τοΰ όρους. Αποθνήσκων δέ ό Μαρίνος άφή-

κεν είς τούς οπαδούς του τό όρος, μέ τήν ρητήν παραγγελίαν νά μή 

θελήσωσιν ουδέποτε ν' αΰξήσωσι τάς κτήσεις αυτών διά πολέμου ή 

άλλων βίαιων μέσων, άλλά μόνον νά προσπαθήσωσι νά γίνωσι πολυ

πληθέστεροι. 

Πράγματι δέ ό κατ' αρχάς ελάχιστος αριθμός τών οπαδών τοΰ 

Δαλματοΰ λιθοξόου ηύξησε καταπληκτικώς καί μετά τήν πτώσιν τοΰ 

ρωμαϊκοΰ κράτους αθορύβως πάντοτε ό μικρός ούτος πληθυσμός έπολ-

λαπλασιάζετο άποβάλλων ήδη τόν καθαρώς θρησκευτικόν αύτοΰ χαρα

κτήρα καί λαμβάνων όψιν πόλεως ελευθέρας καί αυτοδιοικούμενης, ώς 

εξάγεται έκ τοΰ PlacitO F e r e t r a n o , χειρογράφου ευρισκομένου έν 

τοις δημοσίοις άρχείοις τής δημοκρατίας, Οπερ είναι καί τό άρχαιό-

τατον εγχωριον ιστορικόν μνημειον (885). 
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"Ηδη άπό τοΰ έτους 1100 διά τής συνετής αυτών διοικήσεως οί 
κάτοικοι τοΰ Αγίου Μαρίνου ήρχισαν νά έπεκτείνωσι τάς κτήσεις τής 
μικρας αυτών πολιτείας, χωρίς εννοείται νά έγκαταλίπωσι τό άπόκρη-
μνον αυτών όρος, άλλά αγοράζοντες διαφόρους ισχυρούς πύργους παρά 
τών πέριξ οίκούντων ιπποτών. Καί κατά πρώτον ήγόρασαν κατά τό 
1100 παρά τοΰ κόμητος Montefeltre τόν πύργον τής P e n n a r o s s a 

κείμενον είς μικράν άπό τοΰ όρους άπόστασιν, κατά δέ τό έτος 1150 ή 
1170 μέρος τής κομητείας Casa le παρά τοΰ κόμητος de la C o r p e g n a . 

Μετά δέ τήν συνθήκην τής Κωνστάντιας (Ιούνιος 1183) άνεκήρυξαν 
εαυτούς άνεξάρτητον δημοκρατίαν καί μετ' ού πολύ κατά τόν Ι Α ' αιώνα 
ώχύρωσαν τήν πρωτεύουσαν αυτών, ήν πρός τιμήν τού πρώτου οϊκι-
στοΰ του όρους Τιτάνος ώνόμασαν Άγιον Μαρϊνον. 

Περί δέ τόν Ι Γ ' αιώνα οί κάτοικοι τοΰ B u s s i g n a n o προσεχώρησαν 
οικειοθελώς είς τήν νέαν δημοκρατίαν. Ά λ λ ' αί κτήσεις τής αρτισύστα
του δημοκρατίας καί πάλιν έμελλον ν' αύξηθώσι. 

Κατά τό έτος 1460 ό τύραννος τοΰ "Ρίμινι Σιγισμοΰνδος Μαλατε'-
στα κατεπίεζε τούς πέριξ τής πόλεως αυτού υποτελείς τώ Πάπα καί τώ 
κόμητι τοΰ Ούρβίνου λαούς. 

Ό στρατός τοΰ Πάπα Πίου τοΰ Β ' καί τών συμμάχων αύτοΰ εΐχεν 
ήδη άποκρουσθή ύπό τοΰ Μαλατέστα, έντρομος δέ τότε ό Πάπας ζητεί 
βοήθειαν παρά τών ανδρείων πολιτών τής νέας δημοκρατίας. Πράγματι 
ή δράξ εκείνη τών γενναίων καί αποφασιστικών ανδρών έξορμί έκ τοΰ 
όρους καί ένωθείσα μετά τών στρατιωτών τοΰ Ποντίφικος κατατροπώ
νει τόν στρατόν τοΰ Μαλατέστα. 

Είς άμοιβήν δέ τής βοηθείας ταύτης ό Πάπας Πίος ό Β' διά τής 
άπό 27 Ιουνίου 1463 βούλλας αύτοΰ έδώρησεν είς τήν δημοκρατίαν τά 
τέσσαρα οχυρά φρούρια Ser rava l le , Cor te di F i o r e n t i n o , M o n -
tegardino καί Fae tano , πρός τούτοις δέ καί τό χωρίον P iegg io . 

Ούτος ύπήρξεν ό πρώτος καί μόνος αμυντικός πόλεμος τής δημοκρα
τίας, είς ον ήναγκάσθησαν νά λάβωσι τά όπλα οί γενναίοι αυτής ύπερα-
σπισταί, όχι τόσον έξ υποχρεώσεων πρός τόν Πάπαν, άλλά μάλλον έκ 
φόβου, μήπως άπολέσωσι τήν εαυτών έλευθερίαν καί άνεξαρτησίαν, διότι, 
ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, άφ' ενός μέν τά όχυρόν τής θέσεως άφ'έτερου 

1 Ό chevalier Artaud έν τώ Univers (Italie) σελ. 193 εσφαλμένως, 
νομίζομεν, ονομάζει αυτήν Penna-Rosta. 
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δέ ό ελάχιστος αριθμός τών κατοίκων πολλάκις διήγειραν τάς κατακτη
τικές βλέψεις τών πέριξ λαών. 

Πράγματι άπό τών άρχων τοΰ ένατου αιώνος ό ισχυρός επίσκοπος 
του 'Ρίμινι Del tone, ύπό τό πρόσχημα ότι αί κτήσεις τής δημοκρα
τίας άπετέλουν μέρος τής Πενταπόλεως, ήτις μετά τής εξαρχίας τής 
'Ραβέννης έδωρήθησαν ύπό του βασιλέως τών Φράγκων Πιπίνου τοΰ 
Βραχέος πρός τόν Πάπαν Στέφανον τόν Β ' κατά τό έτος 755, ηθέλησε 
νά ύποτάξη τούς Άγιο - Μαρινίτας είς τήν Άγίαν "Εδραν, άλλ' οί 
ειρηνικοί τής μικράς χώρας κάτοικοι πειθόμενοι τή γνώμη τοϋ ηγου
μένου τής μονής τοϋ Ά γ . Μαρίνου, Στεφάνου, άντί νά λάβωσι τά 
όπλα προσέτρεξαν εις τήν διαιτησίαν τοΰ επισκόπου τοΰ Montefeltre 
Ιωάννου, Οστις θεωρήσας τάς απαιτήσεις τοΰ συναδέλφου υπέρμετρους 
ήνάγκασεν αυτόν ν' αναγνώριση τήν άνεξαρτησίαν τών κατοίκων τοΰ 
Τιτάνος. Άργότερον δέ περί τό 1294 ό αποστολικός επίτροπος τής 
"Ρωμανίας (Romagna) Ίλδεβράνδος ηθέλησε νά καταστήση αυτούς 
φόρου υποτελείς τώ Πάπα - καί ούτος απέτυχε είς τούς σκοπούς του. 
Τόν μεγαλύτερον όμως κίνδυνον ή μικρά δημοκρατία διέτρεξε περί τά 
μέσα τοΰ Ιζ" αιώνος. 

Καίτοι ό Πάπας Ιούλιος ό Β ' διά τής άπό 31 Μαρτίου 1500 βούλ-
λας αύτοΰ είχεν αναγνωρίσει τήν άνεξαρτησίαν καί αύτονομίαν τής 
δημοκρατίας, έν τούτοις ό αποστολικός επίτροπος Φάβιος D a Monte 
S a n Sav ino αποστέλλει κατά τήν 3 η ν πρός τήν 4 η ν Ιουνίου τοΰ 1543 
500 στρατιώτας, όπως έξ εφόδου κυριεύσωσι τήν πόλιν' άλλ' ισχυρά 
λαΐλαψ ήνάγκασε τούς πολιορκητάς νά ύποχωρήσωσιν άπρακτοι κατα-
στραφέντος τοΰ ήμίσεος καί πλέον τοΰ στρατοΰ των. "Εκτοτε ή 4η 

Ιουνίου λαμπρώς πανηγυρίζεται έν τή δημοκρατία ώς ήμερα απελευ
θερώσεως. Ό μόνος όμως, όστις δύναται νά καυχηθή ότι έστω καί έπί 
μικρόν ώς κατακτητής έπάτησε τό ελεύθερον τής δημοκρατίας έδαφος, 
είναι ό πολύς Φιλίππου τοΰ Ε ' τής "Ισπανίας υπουργός, ό Ιταλός καρ
δινάλιος Ιούλιος Άλβερώνης. 'Εκδιωχθείς τό 1737 τής ισπανικής 
αυλής κατόπιν τών πολλών αύτοΰ ραδιουργιών, κατεφυγεν εις τήν 
"Ρώμην, κατώρθωσε δέ μετά έν περίπου έτος νά διορισθή ύπό τοΰ Πάπα 
Κλήμεντος τοΰ IB ' αποστολικός επίτροπος έν "Ρωμανία. 

Ευθύς έξ αρχής ό καρδινάλιος έζήτησε νά ύποτάξη τώ Πάπα τήν 
μικράν δημοκρατίαν κατώρθωσε δε τοΰτο μετά έν περίπου έτος (24 
Όκτωβρίου 1739) είσβαλών διά προδοσίας είς τήν πρωτεύουσαν ώς 
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νικητής. Είσελθών εις τό μέγαρον τοΰ συνεδριάζοντος Συμβουλίου έξε-
φοβισε τούς συμβούλους καί ήνάγκασε πάντας νά όμόσωσι πίστιν τώ 
Πάπα. Συνελθόντες όμως έκ τού πρώτου αυτών τρόμου οί γενναίοι 
Άγιομαρινίται έκδιώκουσιν αμέσως τόν Άλβερώνην καί τούς περί αυτόν 
τυχοδιώκτας, τήν διαγωγήν τών οποίων άποδοκιμάσας ό Πάπας συνήψε 
μετά τής δημοκρατίας συνθήκην αιωνίου φιλίας (5 Φεβρουαρίου 1740). 

Τοιουτοτρόπος ή δημοκρατία τοϋ Άγιου Μαρίνου εξακολουθεί νά 
διατηρή τήν εαυτής άνεξαρτησίαν καί αύτονομίαν, ουδείς δ' έκτοτε επε
χείρησε νά προσβάλη τά δικαιώματα αυτής, ούδ' αυτός ό μέγας κατα
κτητής Βοναπάρτης, όστις γενόμενος κατά τό 1797 κύριος τής Ιταλίας 
άπάσης ού μόνον δέν έζήτησε νά βλάψη τήν μικράν δημοκρατίαν, άλλά 
τουναντίον προέτεινεν είς τούς κατοίκους αυτής νά επαύξηση τάς κ τ ή 
σεις των. 

Αληθώς, έν Τολεντίνω τά στρατόπεδον αύτοΰ έχων, αποστέλλει τήν 

12 η ν Φεβρουαρίου 1797 ώς πρέσβυν αύτοΰ παρά τή δημοκρατία τοΰ 

Άγιου Μαρίνου τόν διάσημον άστρονόμον Monge , όστις γενόμενος 

δεκτός μετ' εξαιρετικών τιμών ύπό τοΰ πλήθους, εισέρχεται είς τήν 

αίθουσαν του συνεδριάζοντος Συμβουλίου καί προτείνει έξ ονόματος του 

Βοναπάρτου έδαφικήν αύξησιν τής δημοκρατίας. 

Ή κυβέρνησις Ομως τής χώρας, πιστή είς τήν αρχήν της « i n p i c -

colezza l i b e r t a » , τ . έ. έν τή σμικρότητι ελευθερία, καί κατ'είσήγησιν 

του τότε προέδρου O n o f r i , απέκρουσε τήν πρότασιν τοΰ Βοναπάρτου 

ούδ' ηθέλησε νά δεχθή τά ύπ' αύτοΰ προσφερθέντα τέσσαρα χάλκινα 

τηλεβόλα ώς εργαλεία άχρηστα εις τήν δημοκρατίαν. Καί ό Ναπολέων 

έσεβάσθη τήν έλευθερίαν τής δημοκρατίας μή συμπεριλαβών αυτήν είς 

τόν νομόν τής 'Ραβέννης, έν ώ συμπεριελήφθησαν πάσαι αί πλησίον 

χώραι' αι δέ συνθήκαι τοΰ 1815 ανεγνώρισαν τήν δημοκρατίαν τοΰ 

Αγίου Μαρίνου ώς ελεύθερον καί αύτόνομον κράτος. 

Ά φ ' ού έν σπουδή διήλθομεν τά κυριώτερα σημεία τής ιστορίας τής 

δημοκρατίας τοΰ "Αγίου Μαρίνου, δέν νομίζομεν άσκοπον νά εϊπωμέν 

τινα περί τής διοικήσεως, τοΰ κυβερνητικού συστήματος καί τής έν 

γένει οικονομικής καταστάσεως αυτής. Τό κυβερνητικόν σύστημα τοΰ 

"Αγίου Μαρίνου είναι ή ολιγαρχία, ή νομοθετική καί εκτελεστική 

εξουσία είναι είς χείρας τοΰ υπάτου καϊ κυριάρχου Συμβουλίου τής 

δημοκρατίας (Consig l io P r i n c i p e e S o v r a n o del la Republ ica) , 
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συγκείμενου έξ 60 μελών, άνά 20 έκ τών τριών τάξεων, τής αριστοκρα

τίας, τών αστών καί τών χωρικών. Τά μέλη αύτοΰ εκλέγονται ύπό τοΰ 

ίδιου Συμβουλίου έκ τών έκ γεννετής πολιτών τής δημοκρατίας τών 

εχόντων ήλικίαν 25 ετών. Καθ'έκάστην έξαμηνίαν κατά τήν 1 η ν Α π ρ ι 

λίου καϊ 1 η ν Οκτωβρίου τό Συμβούλιον τούτο εκλέγει έκ τών ίδιων 

αύτοΰ μελών δύο επισήμους αντιπροσώπους τής δημοκρατίας (capi-

tani regenti) , ένα έκ τής άριστοκρατιας καί ένα έκ τών χωρικών. Οί 

δύο ούτοι ύπατοι, ών ή εκλογή μετ' έπισημότητος γίνεται έν τή μητρο-

πόλει τής πρωτευούσης τοΰ Άγιου Μαρίνου καί αναγορεύεται ύπό τοΰ 

εφημερίου αυτής, καθήκον έχουσι νά προεδρεύωσι τοΰ μεγάλου Συμβου

λίου καί νά καλώσι τοΰτο εις συνεδρίαν, κατοικοΰσι δέ εντός τοΰ μεγά

ρου τοΰ Συμβουλίου. Κατά τάς επισήμους έορτάς καί λοιπάς τελετάς 

τής δημοκρατίας φέρουσι μεσαιωνικήν στολήν έκ μαύρου βελούδου καί 

τόν μεγαλόσταυρον τοΰ τάγματος τοΰ Άγιου Μαρίνου. 

Άλλά πλήν τοΰ μεγάλου Συμβουλίου οί δύο ούτοι ύπατοι έν τή διοι

κήσει τής δημοκρατίας περιστοιχούνται ύπό δύο διαρκών επιτροπειών, 

εκάστη τών όποιων προεδρευομένη ύφ' ενός γραμματέως τής επικρα

τείας επέχει τόπον υπουργείου. Ή πρώτη τών επιτροπειών τούτων διευ

θύνει τά τμήματα τών εσωτερικών καί τών οικονομικών, ή δευτέρα τό 

τών εξωτερικών, ό δέ προϊστάμενος αυτής γραμματεύς τής επικρατείας 

εΐναι ταυτοχρόνως καί ό αρχηγός τής έξ ευγενών φρουράς τοΰ μεγάλου 

Συμβουλίου. Πλήν τούτων υπάρχει καί τρίτη συμβουλευτική επιτροπεία, 

τό έκτακτον Κονγκρέσσον (Congresso Straordinar io) , συγκειμένη έξ 

είκοσι μελών έκ τής τάξεως τών ευγενών καί επέχουσα τόπον συμβουλίου 

τής επικρατείας, αποφαινομένη δέ έπί σπουδαίων ζητημάτων τοΰ κρά

τους. Τά οικονομικά τής δημοκρατίας διευθύνονται εκτός τοΰ έπί τών 

οικονομικών τμήματος καί ύπό οικονομικής επιτροπείας ( C o n g r e g a -

zione economica) καί τοΰ ελεγκτικού συνεδρίου, πρός τούτοις δέ καί 

ύπό τοΰ κεντρικοΰ ταμείου τής δημοκρατίας. 

Ή οικονομική κατάστασις τοΰ Άγιου Μαρίνου είναι ανθηρότατη· ο 

προϋπολογισμός αύτοΰ ον έχομεν ύπ' όψει γράφοντες τάς γραμμάς ταύ

τας, αναγράφει ώς έσοδα έκ φόρων έπί τής κτηματικής περιουσίας, έκ 

τών σχολικών, ταχυδρομικών καί τηλεγραφικών τελών καί τών τοΰ 

χαρτοσήμου φρ. 361,344, ώς έξοδα δέ φρ. 356,879, είς τρόπον ώστε 

υπάρχει ετησίως περίσσευμα 5 — 6 χιλιάδων φράγκων. Ό "Αγ. Μαρίνος 

είναι τό μόνον κράτος, τοΰ όποιου τό δημόσιον χρέος είναι μηδέν. 
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Ή δικαιοσύνη απονέμεται ύπό τριών δικαστικών επιτρόπων εκλεγο
μένων ύπό τοΰ υπάτου Συμβουλίου. Οί τρεις ούτοι επίτροποι είναι Ι τ α 
λοί την υπηκοότητα, καί τούτο Οπως μή έπηρεάζωνται ύπό τών εγχω
ρίων έν τή εξασκήσει τών υψηλών αυτών καθηκόντων είς τόπον ένθα 
πάντες είσί γνωστοί πρός αλλήλους. Έ κ τούτων ό μέν πρώτος δικάζει 
πρωτοδίκως τάς πολιτικάς υποθέσεις, ό δεύτερος τάς ποινικάς καί ό τρί
τος άμφοτέρας κατ' έφεσιν. Τέλος δωδεκαμελές συμβούλιον, τό Συμβού
λιον τών Δώδεκα, έκλεγόμενον έξ αυτών τών μελών τοΰ Μεγάλου Σ υ μ 
βουλίου, επέχει τόπον Αρείου Πάγου. 

Ή θανατική ποινή έν τή δημοκρατία τοΰ Ά γ . Μαρίνου κατηργήθη, 
σωφρονιστικάι δέ φυλακαί δέν ύπάρχουσι, διό καί πάντες οι έγκληματίαι 
οί άνω τών 6 μηνών καταδικαζόμενοι, δυνάμει τής άπό 28 Ιουλίου 
1897 συμβάσεως μετά τής Ιταλίας, άποτίουσι τήν ποινήν είς τάς 
ίταλικάς φύλακας. Ή δημοσία έκπαίδευσις είναι είς άκρον διαδεδομένη 
είς τόν Άγιον Μαρϊνον, ελάχιστος δέ ό αριθμός τών παντελώς άγνο-
ούντων άνάγνωσιν καί γραφήν. Είς έκάστην τών 8 ενοριών (paroc-
chie) λειτουργεί άνά έν πλήρες δημοτικόν σχολείον. Υπάρχει δέ πρός 
τούτοις καί πανεπιστήμιον (Istituto Belluzzi) καϊ πλήρες γεωργι-
κόν σχολείον. 

Ή δημοσία βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 20 χιλ. τόμους. Τό δέ δημό
σιον άρχεϊον είναι έκ τών αρχαιοτέρων τής Ευρώπης άρχόμενον άπό τοΰ 
885, περιέχει δέ πλείστα ανέκδοτα χειρόγραφα σχετικά πρός τήν ίστο-
ρίαν τοΰ Ά γ . Μαρίνου. H στρατιωτική δύναμις τής χώρας απαρτίζε
ται έξ 9 λόχων τής εθνοφρουράς εχόντων δύναμιν 100 ανδρών έκαστου 
μετά 38 αξιωματικών καί ενός στρατηγοΰ, τής έξ ευγενών φρουράς τοϋ 
Μεγάλου Συμβουλίου, συγκειμένης έκ 250 ανδρών, καί τής έξ 100 
απομάχων φρουράς τοΰ φρουρίου De l la R o c c a . 

Άπαντες οί τά ανωτέρω αξιώματα κατέχοντες πολϊται τής δημο
κρατίας δέον νά έξασκώσι ταΰτα άμισθεί, έπί ποινή δημεύσεως τών 
κτημάτων αυτών δυνάμει τοΰ άρθρου 13 τοΰ έν ισχύει Συντάγματος. 
Τής διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οί δύο ύπατοι, οϊτινες διαρκούσης 
τής υπατίας αυτών λαμβάνουσιν ώς έπιχορήγησιν φρ. 300 έκαστος, έξ 
ών 150 ώς έξοδα παραστάσεως. Ή μόνη ηθική αμοιβή, είς ήν οί κάτοι
κοι τής μικράς ταύτης δημοκρατίας δύνανται ν' άποβλέπωσιν, είναι ή 
έγγραφη είς τήν Χρυσήν Βιβλον τής ευγενείας καί ή απονομή τίτλων. 

Ή δημοκρατία απονέμει επίσης καί παράσημα αναγνωριζόμενα ύφ' 
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Ολων τών κρατών της Ευρώπης, πλην καί ταΰτα μόνον εις ξένους υπη
κόους απονέμονται εξ άβρότητος. Ή φιλανθρωπία εσχάτως άνεπτύχθη 
εις ύψιστον βαθμόν λειτουργεί έν τή πρωτευούση τής δημοκρατίας 
νοσοκομεϊον D e l l a M i s e r i c o r d i a έφάμιλλον πρός τά τελειότερα νοσο
κομεία τής Ευρώπης, τρεις παθολογικάι κλινικαί καί μία τοιαύτη χε ι 
ρουργική διά τούς άπορους ασθενείς. Υπάρχει δέ πρό πολλών ετών 
ταμιευτήριον, λαϊκή τράπεζα καί σύλλογος αλληλοβοήθειας. Επικρα
τούσα θρησκεία τής δημοκρατίας είναι ή καθολική, άλλά κατά τό 
Σύνταγμα καί πάσα άλλη είναι ανεκτή. 

Τό έδαφος τοΰ Ά γ . Μαρίνου εκτάσεως 60 χιλιομ. μέ 9,600 κατοί
κους (160 άνά 1 χιλιολ.) είναι εύφορώτατον, παράγον οίνον, δημη
τριακούς καρπούς κτλ. Ή δέ κτηνοτροφία είναι αρκούντως ανεπτυγ
μένη. Ά λ λ ' ό κύριος πλοΰτος τής χώρας, ώς καί ανωτέρω ελέχθη, είναι 
τά μάρμαρα, τά γνωστά ύπό τό όνομα μάρμαρα τοΰ Ά γ . Μαρίνου. 

Τοιαύτη έν συντόμω ή ιστορία, έξ ής σαφώς καταφαίνεται ότι ή φιλο
πατρία καί ή ομόνοια υπήρξαν άείποτε αί άρεταί έκεϊναι τοΰ γενναίου 
καϊ μεγαλόφρονος λαοΰ τής δημοκρατίας τοΰ Ά γ . Μαρίνου, αίτινες 
διεφύλαξαν έπί 16 όλους αιώνας άνεξάρτητον καί αύτόνομον τόν λαόν 
τοΰτον, ού τήν άνεξαρτησίαν τόσοι μεγάλοι τής Ι ταλ ίας κατακτηταί 
έσεβάσθησαν. 

Άθήναι, Μάιος 1902. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. Ε. ΚΕΦΑΛΑΣ 

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Α Τ Η Σ Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α Σ 

— — · — 

Ά φ ' ότου πρό τριάκοντα καί έπέκεινα ετών ή σκαπάνη τών αρχαιο
λόγων ήρχισε ν' άποκαλύπτη τά μέχρι τοΰδε έντεθαμμένα εις τό σώμα 
τής μητρός γής λείψανα τοΰ πολιτισμού τών αρχαίων κατοίκων τής 
Ελλάδος, ο ορίζων τής ιστορίας τούτων έπεξετάθη πρός τά οπίσω κατά 
πολλάς εκατονταετηρίδας ετών. Μακράν ήδη κείνται οί χρόνοι καθ'ους 
εθεωρείτο ό "Ομηρος ιστάμενος έπι τής βαλβίδος ούτως ειπείν τοΰ ιστο
ρικού σταδίου τοΰ ελληνικού έθνους- τουναντίον πάντες νΰν πρέπει νά 
άναγνωρίσωμεν ότι ούτος όντως αποτελεί ήδη τόν κολοφώνα μακροχρο
νίου αναπτύξεως, περί ής ελάχιστα έγινώσκομεν, πριν άνοιχθώσιν οί 
τάφοι τών βασιλέων τών Μυκηνών καί άφαιρεθή τό παχύ στρώμα τό 
κάλυψαν πρό αμνημονεύτων χρόνων τά ανάκτορα πλουσίων δυναστών 
άκμασάντων έν ταϊς έλληνικαίς χώραις κατά τήν δευτέραν χιλιετηρίδα 
π. Χ . Καί είναι μέν αληθές ότι ύπήρχον καί πρό τής ανασκαφής τών 
μνημείων τούτων ενδείξεις τινές περί τής προομηρικής περιόδου τής 
Ελλάδος, έγκατεσπαρμέναι παρά τε τώ Όμήρω καί άλλοις συγγρα-
φεΰσιν άλλ' αί ειδήσεις αύται καί συγκεχυμέναι ησαν καί ύπό τοΰ 
πέπλου τοΰ μύθου έκαλύπτοντο, ούτως ώστε μόνον είς εικασίας έδιδον 
δικαίωμα, δέν παρεϊχον όμως τά απαιτούμενα στοιχεία άσφαλοΰς γνώ
σεως. Νΰν όμως τά διά τών ανασκαφών γνωσθέντα συνδυαζόμενα μετά 
τών αμυδρών εκείνων ειδήσεων δίδουσιν ήμϊν σαφή πως εικόνα τοΰ πολι
τισμού τών παλαιότατων εκείνων χρόνων, ήτις άσημέραι προσλαμβάνει 
όριστικωτέραν μορφήν. 

Ή είκών αύτη βεβαίως δέν είναι κατά πάντα εύάρεστος, ούδ' έπρεπε 
νά άναμείνωμεν τοιαύτην τινά. Παρ' ούδενί λαώ ό πολιτισμός γεννάται 
άνευ μακράς κυήσεως καί μεγάλων ώδινων, ούδαμοΰ δέ, ούδ' έν 
"Ελλάδι, ή θεά τής σοφίας άναθρώσκει πάνοπλος έκ τής κεφαλής τοΰ 
πατρός Διός. Πρός δέ παρατηρητέον ότι μεγάλη τυχόν άνάπτυξις έν 
ένί ή και πλείοσι κλάδοις τοΰ πολιτισμού δέν απαιτεί όμοίαν μόρφωσα 
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καί έν τοις άλλοις. Ούτω βλέπομεν οτι και έν τή αρχαιότατη περιόδω 
της Ελλάδος, ήν συνειθίσαμεν νά όνομάζωμεν μυκηναϊκήν, ένώ π. χ. 
ή καλλιτεχνία είχε περιέλθει είς μεγίστην ήδη άκμήν, αί θρησκευτικαί 
ίδέαι 1 πολύ ολίγον διέφερον εκείνων, ας κατέχουσι σήμερον ακόμη οί 
άγριοι λαοί τής γής. Ά λ λ ά θά κατακρίνωμεν διά τοΰτο τούς ανθρώπους 
εκείνους, ημείς οί μή δυνάμενοι σήμερον ακόμη παρ' ολην τήν έπίδρασιν 
τοΰ χριστιανισμού νά άπαλλαχθώμεν τών παντοίων προλήψεων καί 
άνοήτων παραστάσεων, πιστεύοντες αποφράδας ημέρας και ούκ ολίγας 
παραδεχόμενοι γοητείας ; 

Ώ ς γνωστόν, οί άγριοι έπί τής κατωτάτης θρησκευτικής βαθμίδος 
ιστάμενοι λατρεύουσιν ώς θεόν ή δαίμονα λίθον τινά, κόγχην, μαργαρί-
την καί άλλα τοιαύτα αντικείμενα, εις ά καταφεύγουσι ζητοΰντες άπαλ-
λαγήν άπό ασθενείας ή άλλου τινός κακοΰ, καϊ άφ' ών νομίζουσιν οτι έν 
γένει εξαρτάται ή τύχη τοΰ άνθρωπου, διό και προσφέρουσιν εις τά 
αντικείμενα ταΰτα θυσίας (εδέσματα και ποτά) καϊ φοροΰσιν αυτά παρ' 
έαυτοίς, ίνα κατά πάσαν στιγμήν δυνηθώσι νά προσφύγωσιν είς τήν 
δύναμιν αυτών. Λείψανον τής τοιαύτης δεισιδαιμονίας είναι μεταξύ 
άλλων τά καί σήμερον ακόμη πολλαχοΰ παρά λαοϊς κατά τάλλα λίαν 
άνεπτυγμένοις έν χρήσει όντα φυλακτήρια, είς ά αποδίδεται ή δύναμις 
νά προφυλάττωσιν άπό τής βασκανίας. Τοιαύτην λοιπόν λατρείαν άψυ
χων καί άμορφων αντικειμένων εύρίσκομεν καί παρά τοίς παλαιότατοις 
κατοίκοις τών ελληνικών χωρών. Τις δέν ένθυμεϊται έκ τών Ξενοφον-
τείων Απομνημονευμάτων τοΰ Σωκράτους τό χωρίον εκείνο ( Α ' 1, 14), 
έν ώ διακρίνει ούτος μεταξύ τών «ούθ' ιερόν ούτε βωμόν ούτ' άλλο 
τών θείων ουδέν» τιμώντων καί τών «λίθους και ξύλα τά τυχόντα καί 
θηρία» σεβόμενων ; Ό τ ι ενταύθα ό Σωκράτης έχει πρό οφθαλμών τά 
έν μέσαις Αθήναις τότε ακόμη συμβαίνοντα, μαρτυρεί πλήν άλλων ό 
Θεόφραστος περιγράφων ώς τύπον τοΰ δεισιδαίμονος ( I ς ' , 5) τόν κατα-
χέοντα έλαιον έπί τών έν ταίς τριόδοις «λιπαρών λίθων» καϊ προσκυ-
νοΰντα αυτούς. Οί λιπαροί ούτοι λίθοι (λιπαροί ήσαν άπό τών σπονδών 

1 Πρό τίνος έξεδόθη υπό τοΰ έν Ρόστοκ καθηγητού τής άρχαιολογίας κ. Ο. 
Kern βιβλιάριον ύπό τόν τίτλον «Αί αρχαι τής ελληνικής θρησκείας». Έκ τού
του ήδυνήθημεν νά παραλάβωμεν διά τήν προκειμένην μελέτην πολλά, έν άλλοις 
όμως διαφωνοϋμεν ριζηδόν, πλείστα δέ ήναγκάσθημεν καί νά ποοσθέσωμεν. Οΰν 
ήττον συνιστώμεν είς τούς γερμανομαθεις συνδρομητάς τής 'Αρμονίας τήν άνα-
γνωσιν αύτοΰ θερμότατα. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 363 

ελαίου) εθεωρούντο ως αληθείς θεοί' ουχί δέ πολύ διαφέρει τής δεισι

δαιμονίας ταύτης ή λατρεία τών κωνοειδών λίθων τοΰ Απόλλωνος 

Πατρώου καί τοΰ Απόλλωνος Άγυιέως, οΐτινες ϊσταντο πρό τών οικιών 

καί έν ταϊς όδοΐς τών Αθηνών. Ά ν ένταΰθα ήδύνατό τις νά εϊπη οτι 

οί τελευταίοι ούτοι λίθοι ήσαν 'ίσως ήδη μόνον σύμβολα τοΰ θεού, πάσα 

αμφιβολία αίρεται δταν άκούσωμεν ότι π. χ. οί Θεσπιεΐς έλάτρευον 

άργόν λίθον (Παυσαν. 9, 27, 1), είς ον είτα έδωκαν τό όνομα τού 

"Ερωτος, καί οτι ποιήσαντος αύτοϊς τοΰ Πραξιτέλους άγαλμα λαμπρό-

τατον τοϋ Έρωτος δέν έπαυσαν διά τοΰτο προσφέροντες τώ λίθω έκείνω 

τήν λατρείαν αυτών, οταν πρός τούτοις άκούσωμεν οτι έλατρεύοντο 

σανίδες η κορμοί δένδρων κτλ. ύπό τό όνομα τής "Ηρας έν Σάμω, τής 

Αητοΰς έν Δήλω, τής Αρτέμιδος έν Ικαρία καί τών · Διοσκούρων έν 

Σπάρτη. Αναμφιβόλως τά αντικείμενα ταύτα έτιμώντο ώς θεότητες 

ήδη πριν είσαχθώσιν ύστερον τά ονόματα τής "Ηρας, τής Λητούς, τής 

Αρτέμιδος καί τών Διοσκούρων. Εννοείται δέ Οτι ιδίως προσείλκυον 

τήν λατρείαν λίθοι μετεωρϊται, έκ τοΰ ούρανοΰ δήλα δή πεσόντες. Ούτω 

γνωρίζομεν οτι παρά τό Γύθειον έλατρεύετο ό Ζευς Καππώτας, οστις 

ήτο αργός λίθος έκ τοΰ ούρανοΰ καταπεπτωκώς ( κ α π π ώ τ α ς = κ α τ α -

πώτας, παρά τό πετ-, πωτ- , πρβλ. πωτάομαι) 1 λίθος δ' ευρεθείς 

παρά τή Μαντινεία φέρει άρχαίκήν έπιγραφήν δεικνύουσαν, πώς ήδύ

νατό νά ταυτισθή τοιούτος λίθος πρός τόν Δία, διότι ή επιγραφή λέγει 

«Διός Κεραυνοΰ». Και αί άμορφοι «πέτραι» αϊ ύπό τό όνομα τών 

Χαρίτων έν Όρχομενώ λατρευόμεναι (Παυσ. 9, 38, 1) είχον πέσει έκ 

τοϋ ουρανού, ώς καί τό παλαιότατον ξόανον τής έν Έφέσω Αρτέμιδος. 

Έν τή γραπτή παραδόσει γίνεται πολλάκις μνεία τής λέξεως «βαί-

τυλος» ή «βαιτύλιον», ήν έτυμολογοΰσι μέν οί αρχαίοι γραμματικοί έκ 

τοΰ κρητικού «βαίτη» = αίγίς, δέρμα αίγός, ή αίξ, ήτις ομως πιθανώ-

τερον είναι σημιτικής προελεύσεως, σημαίνουσα λίθον ιερόν, περιέχοντα 

έν έαυτώ τήν θεότητα. Ώ ς παρά Σημίταις, ούτω καί παρ' Έλλησιν 

έλατρεύοντο ύπό τό όνομα τούτο λίθοι κονικόν έχοντες σχήμα ή καί 

πυραμοειδές, οίοι σώζονται έκ μεταγενεστέρων χρόνων έπί έργων τής 

τέχνης (αγγείων καί νομισμάτων). 

Πολύ φυσικόν μετά ταΰτα φαίνεται οτι άνθρωποι τιμώντες άπλοΰς 

λίθους ή σανίδας ώς θεούς έξέτεινον τήν λατρείαν αυτών καί έπί ζών-

1 Sam Wide, Lakonische Culte, σελ. 21. 
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των δένδρων. Διότι έν τούτοις και τή μυστηριώδει αυτών ζωή δηλοΰ-
ται τό θείον βεβαίως πολύ άμεσώτερον ή έν άργοίς λίθοις καί κορμοίς 
έστω καί μυστηριώδους προελεύσεως. Καί είναι μέν αληθές ότι πολύ 
έπεκρίθη ή ιδέα αύτη, ήν έξέθηκεν έν μεγάλω έργω ό Γερμανός 
αρχαιολόγος Κ. Boet t icher ( B a u m k u l t u s der Gr iechen) πρό 
έξήκοντα ετών, άλλ' έν τούτοις ού μόνον δέν έλειπον καί άλλοτε μαρ-
τυρίαι τινές τής λατρείας ταύτης, ώς π. χ. ή τού Διονύσου συκίτου τ . ε. 
έχοντος μορφήν συκής ( Ά θ η ν . III, 14), άλλά καί ευρέθησαν μεταξύ 
τών μνημείων τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού πολλά δυνάμενα ίσως νά έπι-
βεβαιώσωσι τήν γνώμην ταύτην. 

Ό έν Κρήτη μετά θαυμάσιας επιτυχίας άνασκάψας τό έδαφος τής 
αρχαίας Κνωσού Άγγλος κ. A r t h u r J - E v a n s έξέδωκε πρό ενός περί
που έτους έργον περιεργότατον ύπό τόν τίτλον T h e Mycenaean tree 
and p i l lar cult ήτοι Ή μυκηναϊκή λατρεία δένδρων καί κιόνων, έν ώ 
περισυνέλεξε τά είς τήν θρησκείαν τών μυκηναϊκών χρόνων αναφερόμενα 
μνημεία καί έξεθηκε τά έκ τούτων συμπεράσματα αυτού. Τ ά μνημεία 
ταΰτα είναι παραστάσεις έπί αγγείων, δακτυλίων καί λίθων έγγεγλυμ-
μένων, πλίνθων, τοίχων κτλ. Αί είρημέναι παραστάσεις δεικνύουσι 1 

δαίμονας ποτίζοντας φοίνικα2 ή έκχέοντας σπονδάς έπί κιόνων ή βαι -
τυλίων ή απλών σορών λίθων, ανθρώπους προσκυνοΰντας ή οϊλλως 
τιμώντας κίονας, είτα ίερά δένδρα και κίονας έν τώ μέσω δύο ζώων 
αντιμέτωπων 3 ώς είς τά οικόσημα τών δυναστών κλ. (είς τήν συστάδα 
ταύτην ανήκει καί τό περίφημον γλυπτικόν έργον τής πύλης τών λεόν
των έν Μυκήναις) - άντί τοΰ δένδρου ή κίονος, έν ώ πρέπει νά έννοήσωμεν 
κατά τον E v a n s τό άμεσον άντικείμενον τής λατρείας, τόν θεόν, παρί
σταται ενίοτε τό βαιτύλιον, ό ιερός λίθος, μετεσχηματισμένος είς βωμόν, 
ού συνήθως τότε αποτελεί τήν μεσαίαν βάσιν 4 , τέλος δέ ή θεότης έν 
μορφή φανταστικού ζώου ή καί έν ανθρωπινή μορφή 5 · Εις τινα μνη
μεία τό βαιτύλιον ώς άντικείμενον τής λατρείας παρίσταται μόνον, 

1 Επειδή έν τώ περισπουδάστω έργω τοϋ ημετέρου κ. Τσούντα περί Μυκη
νών αντεγράφησάν τίνες τών παραστάσεων τούτων, παραπέμπομεν τούς άναγνώ-
στας είς τας εκεί εικόνας, μή δυνάμενοι νά παράσχωμεν ένταΰθα νέας τοιαύτας. 

2 Τσούντα Μυκήναι, πιν. 5 άρ. 8. 
3 Αυτόθι άρ. 6. 
4 Αυτόθι άρ. 3. 
5 Αυτόθι άρ. 5. 
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συνήθως περιβαλλόμενον ύπό σηκοΰ τινός ή περιβόλου, είς άλλα δέ 
εμφανίζονται αμφότερα τό τε βαιτύλιον καί τό ιερόν δένδρον. 

Έν τή άνω σειρά παρατηροΰμεν άνάπτυξίν τινα σημαντικήν, κλί
μακα άρχομένην άπό τής χρονδροειδεστάτης ύπό μορφήν άργοΰ λίθου 
μέχρι τής ύπό μορφήν άνθρωπου παραστάσεως τοΰ θείου όντος. Βεβαίως 
παρήλθε πολύς χρόνος πριν άναπτυχθώσιν αί περί θεών ίδέαι τών 
Μυκηναίων λαών άπό τής κατωτάτης μέχρι τής ανωτάτης βαθμίδος -

έν τούτοις πρέπει νά έχωμεν πρό οφθαλμών Οτι καί διά τοΰ σχηματι
σμού υψηλών πως ιδεών περί τοΰ θείου δέν εξαλείφονται παντάπασιν αί 
παλαιότεραι καί άτελέστεραι. Παράδειγμα τούτου πρόχειρον είναι αί 
δεισιδαιμονίαι άς καί παρ' ήμϊν δέν έξερρίζωσαν ακόμη εντελώς τά διδάγ
ματα τής ιεράς ημών θρησκείας, παράδειγμα τά παρά τώ έλληνικώ 
λαώ τών μεταγενεστέρων χρόνων σωζόμενα μνημεία παλαιότατων θρη
σκευτικών ιδεών, παράδειγμα καί δή διδακτικώτατον ή άνακάλυψις τοΰ 
E v a n s ότι τήν σήμερον ακόμη έν χωρίω τής Μακεδονίας διατηρείται 
ή λατρεία τοΰ θείου ύπό τήν μορφήν κίονος ή λίθου έκ παλαιότατων 
χρόνων. Έν Τεκέκιοϊ ( τ . έ. χωρίον προσκυνήματος), μεταξύ Σκοπίων 
καί Ίστίπ, υπάρχει τοιούτος κίων τετράπλευρος, αποτελούμενος έκ δύο 
μερών, ών τό εν έπί τοΰ έτερου κείμενον είναι ακανόνιστου πως σχήμα-
ματος, πρός όν ού μόνον οί Μουσουλμάνοι, παρ' οίς τοΰτο ουδόλως 
εκπλήττει, άλλά καί πολυάριθμοι Χριστιανοί, κυρίως κατά τήν έορτήν 
τοϋ Ά γ . Γεωργίου, μεταβαίνουσιν, ίνα προσκυνήσωσιν αυτόν καί ζητή-
σωσι παρ' αύτοΰ διά θυσιών τήν άπαλλαγήν άπό νοσημάτων καί άλλων 
κακών '.'Όμοιον ιερόν κίονα τετράπλευρον εύρεν ό αυτός κ. E v a n s κατά 
τάς άνασκαφάς τής Κνωσού- οί αποτελούντες αυτόν σχεδόν κυβικοί λίθοι 
φέρουσιν έπί τών πλευρών έγγεγλυμμένον άνά ένα διπλοΰν πέλεκυν, διό 
καί εικάζει ό κ. E v a n s ότι πρόκειται ένταΰθα κίων παριστών τόν θεόν 
εκείνον, Οστις το πάλαι έλατρεύετο έν Kαρια ΰπό τό όνομα Ζεύς 
Λαβρανδεύς, κυρίως δέ ήτο αυτός ό διπλοΰς πέλεκυς, ή «λάβρυς». 
Διδακτικώτατον παράδειγμα τής έξισώσεως Οπλου καί θεοΰ αναφέρει ό 
Σχολιαστής είς Ιλιαδ. Α , 264 : (Καινεύς) πήξας άκόντιον έν τω μεσαι-
τάτω τής αγοράς θεον τοΰτο προσέταξεν άριθμεΐν (ίδέ καί κατωτέρω). 

1 Ό φίλος κ. 1. Ν. Σβορώνος άνεκοίνωσέ μοι Οτι έν μέσαις Αθήναις ευρί
σκεται κίων άρχαίου ναοί, είς όν ύπό τοϋ λαοϋ επίσης αποδίδονται θεραπευτικάι 
ιδιότητες. 
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Νέα τοιαΰτα μνημεία, σειρά πλουσιωτάτη πήλινων αποτυπωμάτων 

άπό έγγεγλυμμένων λίθων, δακτυλίων κλ. , άνεκαλύφθησαν κατά Μάρ-

τιον τοϋ 1901 ύπό του Άγγλου κ. H o g a r t h έν άνασκαφαίς παρά τό 

χωρίον Κάτω Ζάκρο τής ανατολικής Κρήτης. Τ ά αποτυπώματα ταύτα 

φέρουσι τά μέν παραστάσεις ανάλογους πρός τάς ανωτέρω, τά δέ απλου

στέρας, κυρίως δαίμονας ύπό ποικιλωτάτας μορφάς. Παρατηρείται δέ 

ότι οί τύποι αυτών είναι μέν είλημμένοι έξ έργων καλών τεχνιτών άλλ' 

εργασία χειρονακτών, οίτινες καί συνδυάζουσιν ενίοτε πλείονας τύπους 

πρός παραγωγην νέων. Τούτο ώς καί τό γεγονός ότι έν τώ αύτώ μέρει 

ευρέθησαν τινών έκ τών διαφόρων τύπων πολλά αποτυπώματα, καί δή 

πάντα ήψημένα, αποκλείει κατά τήν ήμετέραν γνώμην τήν ύπόθεσιν ότι 

τά αποτυπώματα ταύτα είναι σφραγίδες, τό δέ σύνολον είδος αρχείου -

μάλλον δέ κλίνομεν νά είκάσωμεν ότι έχομεν ένταΰθα άποθήκην έμπο

ρου ή κατασκευαστου τοιούτων άποτυπωμάτων, άπερ ειμή άπαντα, 

άλλά τουλάχιστον πολλά έξ αυτών, έχρησίμευον ώς φυλακτήρια 1. 

Αί παραστάσεις θεών ή δαιμόνων ύπό μορφήν φανταστικού ζώου ή 

1 Θά ήδύνατό τις 'ισως νά ειπη, ότι τά περίεργα ταΰτα αντικείμενα ώς και 
τά μνημεία έν γένει τά έν Κρήτη, Βαφιω, Μυκήναις και ανακαλυφθέντα τών 
προϊστορικών χρόνων δέν είναι ελληνικά, αλλ' ανήκουσιν είς λαόν πρό τών 
Ελλήνων κατοικοϋντα τάς ύστερον έλληνικάς χώρας, τοσούτω μάλλον καθ' 
όσον τά έν Κνωσω μετ' εκείνων ευρεθέντα επιγραφικά μνημεία (πλίνθοι ήψη-
μένοι) φέρουσι γραφήν μη ελληνικήν, τουλάχιστον μή αναγνωσθείσαν μέχρι 
τούδε μηδέ άποδειχθείσαν ώς ελληνικήν ή σχετιζομενην μετά τής ελληνικής 
γραβής, και κατ' ακολουθίαν ηδύνατό τις νά έλέγξη ήμας όμιλοϋντας περί λατρείας 
ισως ουχί ελληνικής. Άλλ ' αναμφιβόλως τάς αύτάς θρησκευτικάς ιδέας εύρί-
σκομεν και παρά τοις Ελλησιν έν μεταγενεστέροις χρόνοις, καί έάν δέν είναι 
ελληνικής κυρίως προελεύσεως, ώκειοποιήθησαν όμως ύπό τών Ελλήνων και διά 
τοΰτο πρέπει νά έξετασθώσιν έν μελέτη περί τών άρχων τής λατρείας παρ' "Ελλη
σιν. 'Επιτραπήτω δ ήμίν νά έκφράσωμεν ένταΰθα τήν είκασίαν ότι τά αρχαιό
τερα τών μνημείων, άτινα ευρέθησαν έν έλληνικαίς κατόπιν χώραις, ανήκουσιν 
εις λαόν κατοικοϋντα περί όλην σχεδόν τήν άνατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου 
θαλάσσης καί έχοντα μέν στενοτάτας σχέσεις πρός τούς Σημίτας και τούς Αιγυ
πτίους, Οπερ αποδεικνύουσι πολλά κοινά μετά τούτων στοιχεία τοϋ αναχαλυφθέν-
τος πολιτισμοϋ, αναπτύςαντα δ' ομως τοΰτον όλως άνεξαρτήτως, κέντρον έχοντα 
τήν Κρήτην, ήτις κατά παλαιότατους χρόνους άπετέλει μεγάλην θαλασσοκρα-
τίαν. Τό κράτος τοΰτο κατά τήν γνώμην τοΰ Evans, ήν άνεκοίνωσεν ήμίν 
φίλος τις αρχαιολόγος, διεσπάσθη είτα είς μικρότερα βασίλεια, οία ησαν τά τών 
Μυκηνών, τών "Αμυκλών κά. 
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τέρατος προϋποθέτουσι καθ 'ημάς είδος λατρείας τοϋ θείου, όπερ θά ήτο 
πολύ διαδεδομένον έν "Ελλάδι κατά τούς παλαιότατους χρόνους, τήν 
λατρείαν δήλα δή τών ζώων αυτών ώς θεοτήτων. Μεσάζουσαν ούτως 
ειπείν θεσιν κατέχουσιν εκείνα τά μνημεία, έν οίς τό θείον ον απεικονί
ζεται μετ' ανθρωπίνου μέν σώματος άλλά κεφαλής ζώου τινός. Είς τήν 
τάξιν ταύτην ανήκει μεταξύ άλλων τό τεμάχιον τοιχογραφίας τό έν 
Μυκήναις άνακαλυφθέν, έν ω βλέπομεν τρεις άνθρωπίνας μορφάς μετ ' 
όνοκεφαλής. φέρουσας μακράν κάμακα ' . Άνάλογον παράστασιν ευρε 
τώ 1901 ό Ιταλός αρχαιολόγος κ. H a l b h e r r έν Φαιστώ έπί απο
σπάσματος αγγείου' ένταΰθα έχομεν σειράν ανθρωπίνων μορφών μετά 
κεφαλής πτηνού. Είς τήν αυτήν κατηγορίαν άνήκουσι καί πολλαί τών 
ύπό τοΰ H o g a r t h έν Ζάκρω εύρεθεισών παραστάσεων, όσαι δήλα δή 
δεικνύουσι θεούς καί θεάς τά μέν άλλα άνθρωπίνην μορφήν έχοντας, τήν 
δέ κεφαλήν πτηνού, ταύρου (όπερ ύπομιμνήσκει τόν Μινώταυρον, ον 
πρέπει νά έκλάβωμεν ώς θεόν) κά. Πώς πρέπει νά ερμηνεύσωμεν ταΰτα, 
διδάσκουσιν ημάς αί παρ' Αίγυπτίοις συνηθέσταται τοιαΰται εικόνες τών 
θεοτήτων άλλά καί έν αυτή τή "Ελλάδι ύπάρχουσι πολλαί αποδεί
ξεις ότι πάσαι αί εικόνες αύται παριστάνουσι θεότητας λατρευομένας 
παλαιότερον ύπό τό σχήμα ζώων, ώς καί παρ' Αίγυπτίοις έν τή λατρεία 
τοϋ ίεροΰ βοός "Απιδος έσώζετο έν μεταγενεστέροις χρόνοις ακόμη ή 
αρχαία ζωολατρεία. 'Εν Μυκήναις ευρέθη αργυρά κεφαλή βοός καί 
τινα πήλινα ειδώλια παριστάνοντα βοΰς. Ταΰτα άποδεικνύουσιν ότι τό 
πάλαι έν τή Άργολίδι έτιμάτο τό θείον ον ύπό τήν μορφήν βοός- έν τή 
αύτη δέ χώρα εύρίσκομεν ύστερον, έν ίστορικοίς χρόνοις, τήν λατρείαν 
θεάς, ήτις παρ' Όμήρω λέγεται «βοώπις», τής "Ηρας. Καί ό μάλι 
στα εφεκτικός παρατηρητής θ' αναγνώριση τήν άμεσον σχέσιν τών δύο 
φάσεων, έν αίς ή λατρεία μιάς καί τής αυτής θεότητος εμφαίνεται 
αναπτυσσόμενη άπό τής χονδροειδούς ζωολατρείας μέχρι σχετικώς ευγε
νούς θρησκείας. Εννοείται ότι τό όνομα τής "Ηρας εδόθη τη έγχωρίω 
θεα τής Αργολίδος μόλις μετά τήν είσαγωγήν τών ομηρικών θεοτήτων 
ή μάλλον ονομάτων θεών. Περί άλλης τοιαύτης θεάς, τής Μέλαινης 
Δήμητρος (μέλαινα έκαλείτο άπό τοΰ ένδύματος), έν άντρω παρά τήν 
Φιγαλίαν λατρευομένης, αφηγείται ήμίν ό Παυσανίας (8, 42, 3). Τό 
έκεϊ παλαιότατον ξόανον αυτής είχε σώμα έν γένει άνθρώπινον, κεφα-

Βλ. Τσοΰνταν έ. ά. πιν. 5 άρ. 7. 
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λήν δέ ίππου καί προσπεφυκότας τή κεφαλή δράκοντας καί άλλα θηρία. 

"Οτι δ' ή πρώτη ύπόστασις, ύφ' ήν έτιμάτο ή θεά, ήτο αυτή ή ίππος, 

αποδεικνύει μετά πιθανότητος ή εγχώριος παράδοσις περί μεταμορφώ

σεως τής θεάς είς ϊππον (βλ. καί κατωτέρω). Αναμφιβόλως έχομεν καί 

ένταΰθα παράδειγμα λατρείας θεάς ζωομόρφου, ήτις έν τοις ύστερον 

έταυτίσθη πρός τήν μεγάλην θεάν Δήμητρα. 

Πρός τούτοις καί πολλά επίθετα τών είς τάς έλληνικάς χώρας έν 

Ίστορικοΐς χρόνοις λατρευομένων θεοτήτων άναμιμνήσκουσι τήν παλαιο-

τέραν έκείνην περίοδον, καθ' ήν τό θείον όν έτιμάτο ύπό τήν μορφήν τών 

ζώων εκείνων, άφ' ών ελήφθησαν τά επίθετα ταύτα. Να ι μέν είναι 

άμφίβολον, άν ή νεωτάτη θεωρία, καθ' ήν ό Ζεύς Λύκειος ή Λυκαίος 

τής Αρκαδίας ήτο τό κατ ' αρχάς αυτός ό λύκος, είναι ορθή, διότι 

ανθίστανται είς αυτήν σπουδαίοι λόγοι, περί ών ενταύθα δέν δυνάμεθα 

νά όμιλήσωμεν άλλά πολλά σωζόμενα καλλιτεχνικά μνημεία, έν οίς ή 

Αθηνά παρίσταται ύπό τήν μορφήν γλαυκός έχούσης κεφαλήν άνθρωπί-

νην, άποδεικνύουσιν ότι ή «γλαυκώπις Άθήνη» τοΰ Όμηρου ήτο όντως 

τό πάλαι αυτή ή γλαύξ, ώς ή «βοώπις Ή ρ η » αυτή ή βούς. Ούτω καί 

τά συμβολικά έν τοις ύστερον ζώα τών θεών, ώς ό αετός, ό όφις, ύπο-

μιμνήσκουσι τούς χρόνους, καθ' ους τά ζώα ταΰτα ήσαν παρά τοις 

κατοίκοις τής Ελλάδος αυτοί οί θεοί, ώς συνέβη καί συμβαίνει παρ' 

άλλοις λαοίς' ούκ άπίθανον δέ φαίνεται ήμϊν ότι τήν αυτήν έννοιαν 

έχουσι πολλά τών ζώων, άπερ έξελέγοντο ύπό τών πόλεων ώς σύμβολα 

καί έχρησίμευον έν τοις ύστερον ώς νομισματικοί τύποι, επίσης δέ καί 

εκείνα, άπερ εμφανίζονται ώς σήματα έπί τών ασπίδων νομίζομεν 

δήλα δή ότι ταύτα ήσαν τό κατ' αρχάς θεοί προστάται τών πόλεων καί 

μαχητών. Ά λ λ ού μόνον τά επίθετα, άλλά καί τά ονόματα τών υπη

ρετούντων παρά τισι θεοίς ιερέων ύπεμφαίνουσι τήν πάλαιαν ζωολα-

τρείαν. Ό άρχιερεύς τής Έφεσίας Αρτέμιδος έκαλείτο «έσσήν», ήτοι 

βασιλεύς τών μελισσών, αί δέ παρθένοι ίέρειαι «μέλισσαι», πιθανώτατα 

διότι ή εγχώριος θεά τής Εφέσου, ήτις έταυτίσθη είτα πρός τήν Ά ρ τ ε -

μιν, έλατρεύετο άλλοτε ύπό τήν μορφήν μελίσσης, όπερ καθ' ημάς δηλοΰ-

ται καί ύπό τοΰ αρχαιοτάτου νομισματικού τύπου τής Εφέσου, όστις 

είναι ή μέλισσα. Αί ευγενείς κόραι τών Αθηναίων αι προσφέρουσαι 

θυσίας τή έν Βραυρώνι τής Αττ ικής καί είτα έν τή άκροπόλει Αθηνών 

λατρευομένη Άρτέμιδ ι , έλέγοντο «άρκτοι» - ένθυμούμενοι δέ ότι έν 

Αρκαδία έτιμάτο τό πάλαι ή άρκτος, ήν άντικατέστησεν έν μεταγε-
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νεστέροις χρόνοις ή Άρτεμ ις , δέν θά παραγνωρίσωμεν τήν μεταξύ τών 

δύο γεγονότων σχέσιν. Μεταβάσεις τοιαΰται τοΰ ονόματος τής αρχικής 

θεότητος μετά τήν μετονομασίαν ταύτης, εις δευτερεύον πρόσωπον, 

ευρίσκονται πλείσται όσαι 1 . « Ε ά ν άπό αών τοιούτων άρχων ορμώμε

νοι, λέγει ορθότατα ό κ. K e r n , έξετάσωμεν τούς πολλούς μύθους περί 

μεταμορφώσεων, αποκαλύπτονται ούτοι έν τή άληθεί σημασία των». 

Πολλοί έξ αυτών είναι αρχαιότατοι, ώς π. χ. καί ό ανωτέρω μνημο

νευθείς περί τής Μέλαινης Δήμητρος. «Επίσης δέ καί ή ιδέα τής μετεμ-

ψυχώσεως, ήτις έν "Ελλάδι πιθανώς πρώτον κατά τόν Ζ ' π. Χ . αιώνα 

έδιδάχθη ύπό τών Όρφικών, έν τοις τοιούτοις "έχει τήν ρίζαν». 

Ά λ λ ' είς ταΰτα δέν περιωρίζοντο αί παρά τοις άρχαίοις κατοίκοις 

τής "Ελλάδος θρησκευτικάι ίδέαι. « Ό τ ε ακόμη έπεκράτει, λέγει ό 

K e r n , ή λατρεία τών τερατόμορφων δαιμόνων εις τά κατώτερα στρώ

ματα τού λαοΰ, άνεπτύχθη παρά τοϊς ύπερηφάνοις δυναστικοϊς οϊκοις 

κυρίως τής Βοιωτίας καί τής Αργολίδος λατρεία τις τών προγόνων, ής 

οί μάρτυρες, οί επιβλητικοί θολωτοί τάφοι τοΰ Όρχομενού καί τών 

Μυκηνών, έμπνεουσιν ήμϊν καί σήμερον ακόμη ευσεβή θαυμασμόν. Τοΰ 

κρατεροΰ βασιλέως, όστις έν τή άκροπόλει του ήρξεν απεριορίστως καί 

έν τή αίγλη ανατολικής σχεδόν μεγαλοπρέπειας, δέν έπιστεύετο Οτι 

μετά τόν θάνατον άπώλλυτο πάν ίχνος. Ώ ς έφοβοΰντο αυτόν έφ' όσον 

'έζη, ούτως έφοβοΰντο τήν ψυχήν αύτοΰ αποθανόντος. Τό φάσμα αύτοΰ 

ένεφανίζετο είς τούς υπηκόους του κατ' όναρ, έπλήρου αυτούς τρόμου, 

είχε γείνει θεία δύναμις, ής καθήκον είχον νά ζητώσι διά θυσιών καί 

προσευχών τήν έπιείκειαν καί εύνοιαν. Ούτως ερμηνεύονται αί μεγάλαι 

θολωταί οίκοδομίαι τών Μυκηνών, ούτως ή ευρύχωρος αίθουσα, είς ήν ό 

επισκέπτης εισέρχεται καί νΰν μετά φρίκης καί ήν αναγνωρίζει αμέσως 

ώς προωρισμένην διά τήν συνέλευσιν πολλών ευσεβών. Ένταΰθα συνη-

θροίζοντο οί υπήκοοι καθ' ώρισμένας άναμνηστικάς ημέρας, ένταΰθα 

έθυον καί προσηύχοντο, ενώ έν τώ συνέχει μικρώ δωματίω, τώ κυρίως 

τάφω, έκοιμάτο ό αποθανών, ού ή ψυχή ένέβαλλεν ακόμη φόβον είς τούς 

απογόνους καί υπηκόους του. Ή λατρεία αύτη τών νεκρών 2 , αναπτυ

χθείσα κατά πάσαν πιθανότητα μόλις έπί τής ακμής τών βασιλέων 

1 Περί τούτων βλ. κυρίως Η. Usener, Gotternamen (Bonn 1896) σ. 48 κέ. 
2 Περί ταύτης εγραψεν ο Ε. Rohde περίφημον καταστάν έργον, έπιγραφό-

μενον Psyche (β' εκδ. 1898). 
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εκείνων, διετηρήθη εν διαφόροις μορφαΐς έπί πολύν χρόνον, έξ αυτής δέ 

αναμφιβόλως έπήγασε καί ή λατρεία πολλών χθονίων θεών». Ή ύπόθε-

σις ότι τήν αρχήν αυτής πρέπει νά ζητήσωμεν παρά τοις οίκοις τών 

δυναστών, έχει τινά πιθανότητα" έν τούτοις δέον νά έχωμεν πρό οφθαλ

μών, ότι παρά τώ άνθρώπω έν γένει ό θάνατος καί τό νεκρόν σώμα 

έμπνέουσι φρίκην, δυναμένην παρά λαώ εύφαντάστω, οίος ήτο καί είναι 

ό τής Ελλάδος, εύκολώτατα καί άνευ αναφοράς είς τήν έν τή ζωή 

δύναμιν τού αποθανόντος νά προκαλέση τοιαύτην λατρείαν τούτου" εάν 

δέ αύτη δέν δεικνύη παρά τώ κάτω λαώ τήν αυτήν πολυτέλειαν καί 

μεγαλοπρέπειαν, ήν παρατηροΰμεν είς τά σωζόμενα μνημεία τών οίκων 

εκείνων, ούχ ήττον πρόκεινται ήμίν πλείσται όσαι αποδείξεις βεβαιοΰσαι, 

ότι ήτο λίαν διαδεδομένη έν Ελλάδ ι , ήδυνήθημεν δέ νά άποδείξωμεν ότι 

καί σήμερον ακόμη ύπάρχουσιν ίχνη αυτής απανταχού τής Ε λ λ ά δ ο ς 1 . 

Παρ' αυτήν όμως δέν παύουσι νά ζώσι περαιτέρω καί αί παραστάσεις 

περί θεών καί δαιμόνων οίαι περιεγράφησαν ανωτέρω" διότι αί ψυχαί 

τών νεκρών ήσαν ούτως ειπείν θεοί ιδιωτικοί, ανήκοντες μόνον εις ώρι-

σμένον γένος ή οίκον, ουδέν δέ έφρόντιζον, ή πολύ ολίγον, περί αυτούς 

οί μακράν του γένους ή τού οίκου αυτών ιστάμενοι. "Οθεν ή λατρεία 

τών νεκρών δέν έκώλυε παντάπασι τήν περαιτέρω ένέργειαν τής θεο-

πλαστικής φαντασίας τοΰ λαοΰ. Καί όντως βλέπομεν τήν παράστασιν 

τών θεών ή δαιμόνων ύπό τερατώδεις μορφάς δηλουμένην έν ταίς ίδέαις 

περί σατύρων, τριτώνων, κενταύρων καί άλλων πλασμάτων τής μυθο

λογίας, ήτις διεσώθη ήμίν μόνον έν μνημείοις μεταγενεστέρων χρόνων, 

ής όμως ή πλάσις ανέρχεται είς παλαιοτάτην περίοδον τής Ελλάδος. 

Πόσον πλούσια καί εύφορος ώς πρός τοΰτο ύπήρξεν έν τοις χρόνοις 

τούτοις ή δημιουργική φαντασία τού έλληνικοΰ λαοΰ, σχεδόν έκαστη 

ήμερα αποδεικνύει φαεινότερον διά τών νέων ανασκαφών. Ού μόνον 

έκαστη φυλή, έκαστη πόλις, άλλά καί έκαστη τάξις ανθρώπων, δυνά

μεθα σχεδόν νά είπωμεν έκαστος άνθρωπος δι ' εαυτόν ήδύνατο νά 

πλάση ίδιον αύτοΰ θεόν, ον έλάτρευεν ώς ίδιον προστάτην επικαλού

μενος τήν βοήθειαν αύτοΰ έν τυχούση ανάγκη. Ούτως έχομεν θεούς παν

τοίων επαγγελμάτων, έμπορων, αλιέων, ποιμένων, ναυτών κλ. Πλεί

στων τοιούτων θεοτήτων, περί ών τά σωζόμενα συγγράμματα τών 

αρχαίων σιωπώσι παντάπασιν, ουδέ τά ονόματα θά έγινώσκομεν, άν δέν 

1 Βλ. Αρμονίας 1900 σελ. 314 κ έ. 
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ήγεν είς φώς ή σκαπάνη τών αρχαιολόγων τάς μαρτυρούσας ού μόνον 
τήν ύπαρξιν άλλά πολλάκις καί τήν μεγάλην σημασίαν αυτών έπιγρα-
φάς. Τό τοιοΰτον ουδέν έχει τό θαυμαστόν, άν λάβωμεν ύπ' όψιν ότι 
καί ή πρώτη βαθμίς θρησκευτικών ιδεών, ό φετισισμός ήτοι ή λατρεία 
άψυχων αντικειμένων, περί ής ανωτέρω ώμιλήσαμεν, καί έν μεταγενε-
στέροις ακόμη χρόνοις ού μόνον έσώζετο έν λειψάνοις τισίν, άλλά είς 
διδομένην περίστασιν άνεφαίνετο έν πλήρει άκμή, δημιουργούσα τούς 
ύπό τοΰ U s e n e r κληθέντας Augenb l i cksgo t te r ήτοι «θεούς τής 
στιγμής». Ήδύνατο δήλα δή συμβεβηκός τ ι όπωσοΰν σπουδαϊον νά γέν
νηση έν τή ψυχή τοΰ άνθρωπου τήν παράστασιν, ότι τό δι ' ού έδη-
λώθη άντικείμενον είναι αυτός ό θεός. Παραπέμποντες τους άναγνώστας 
ώς πρός τάς λεπτομέρειας τής τοιαύτης πλάσεως θεών είς τό πολλού 

λόγου άξιον έργον τοΰ κ. Η . U s e n e r , G o t t e r n a m e n (σ. 279 κέ. ) , 
περιοριζόμεθα πρός έρμηνείαν αυτής είς τό έκ τοΰ Πλουτάρχου γνωστόν 
παράδειγμα (Πελοπ. 29), καθ' Ο Αλέξανδρος ο Φεραίος «τήν λόγχην, 
ή Πολύφρονα τόν θείον άπέκτεινε, καθιερώσας καί καταστέψας έθυεν 
ώσπερ θεώ καί Τύχωνα προσηγόρευε». Ουδείς άμερολήπτως κρίνων θά 
λέγη ότι ή λόγχη αύτη είναι ένταΰθα σύμβολον μόνον τοΰ θείου όντος, 
όπως επίσης δέν πρόκειται περί συμβόλου έν τώ χωρίω τών Αίσχυλείων 
Έπτά έπί Θήβας (529), ένθα ό Παρθενοπαϊος παρίσταται σέβων τήν 
αίχμήν (λόγχην) αύτοΰ «μάλλον θεοΰ, ομμάτων θ ' ύπέρτερον». Καί 
ένταΰθα έχομεν τήν έξίσωσιν όπλον = θεός, ώς έν τώ χωρίω τοΰ Σχο-
λιαστοΰ τής Ίλιάδος (βλ. σ. 365). Ώ ς λέγει ό U s e n e r , «ζωή καί θάνα
τος εξαρτώνται άπό τής εύθυβολίας καί τής ρώμης, άπό τής εύνοιας 
ούτως ειπείν τοΰ όπλου" έν τή κρισίμω στιγμή τής μάχης ό αγωνιστής 
αισθάνεται τοΰτο μετά μεγίστης ισχύος" ή προσευχή αύτοΰ δέν προσκα
λεί θεόν έξ αποστάσεως, ίνα ίθύνη τό οπλον, άλλ'αυτό τό όπλον είναι 
ό προστάτης σωτήριος θεός». Πόσα τεκμήρια τοιαύτης θρησκευτικής 
καταστάσεως ήθέλομεν ανακαλύψει, άν ήτο δυνατόν νά άναδράμωμεν 
είς τήν βαθυτάτην ελληνικήν αρχαιότητα, άφοΰ πολύ μεταγενέστεροι 
χρόνοι δεικνύουσιν ήμίν αυτήν εισέτι άκμάζουσαν ! 

Απέναντι τών ταπεινών τούτων θρησκευτικών ιδεών ό Ομηρικός 
"Ολυμπος τών θεών φαίνεται ήμίν ώς όντως μεγάλη πρόοδος, παρ' 
όλας τάς αδυναμίας καί μάλιστα κακίας, δι' ών άμαυροΰται. Ά λ λ ά 
τίς ή σχέσις τής Όμηρικής θρησκείας πρός τήν τών διαφόρων ελλη
νικών φυλών ; Κατά πόσον έδίδαξεν άληθώς ό Ομηρος τούς "Ελλη-
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νας τους θεούς, ώς συνήθως λέγεται ή τουλάχιστον άλλοτε έλέγετο ; Τό 
κεφάλαιον τοΰτο δέν δύναται νά είναι άντικείμενον τής μελέτης ταύτης, 
άλλ' ουχ ήττον πρέπει έν συντόμω νά όμιλήσωμεν καί περί τούτου, 
τοσούτω μάλλον καθ' Οσον ή άνακάλυψις τοΰ μυκηναϊκοΰ πολιτισμοΰ 
καί τών μνημείων τών συνδεομένων μετά τών πρωτοστατούντων έν 
τοις Όμηρικοϊς 'έπεσι βασιλέων συνεπήνεγκε τήν έπί εσφαλμένοι προϋ
ποθέσεων στηριζομένην τάσιν νά έρμηνεύωνται πάντα τά ευρήματα 
ταΰτα διά τοΰ Όμηρου καί τά παρ' Όμήρω διά τών μνημείων εκείνων. 

Ο Rohde έν τώ ανωτέρω μνημονευθέντι έργω περί τής λατρείας 
τών νεκρών παρετήρησεν ήδη Οτι παρ' Όμήρω ύπάρχουσι μόνον λεί
ψανα τινα τής λατρείας ταύτης, ένώ κατά τούς μεταγενεστέρους χρό
νους αύτη ήκμαζεν έν Ε λ λ ά δ ι . Επειδή δέ άφ' έτερου έκ τών μυκη
ναϊκών μνημείων ασφαλέστατα βεβαιοΰται ότι ακριβώς είς τούς δυνα
στικούς οίκους τής προομηρικής περιόδου τής Ελλάδος άνεπτύχθη είς 
ύψιστον βαθμόν, είκασε, καί μετ' αυτόν καί άλλοι, ότι ή πανάρχαια 
αύτη θρησκευτική φάσις ώπισθοχώρησεν έκβληθεΐσα ύπό τοΰ υψηλότερου 
συστήματος τοϋ άντιπροσωπευομένου ύπό τοϋ Όμηρου, ότι δέ κατόπιν 
επανήλθε πάλιν έν όλη τή δυνάμει της. Ουδέν άπιθανώτερον τούτου ! 
"Ηδη αυτό τό γεγονός, ότι τό αναμφιβόλως παρά τοις μεγάλοις οϊκοις 
τής Πελοποννήσου, ών τήν δράσιν φαίνεται Οτι ψάλλει ό "Ομηρος, 
άκμάζον έθιμον τής λατρείας εκείνης τόσον όλίγην σημασίαν έχει παρά 
τούτω καί ότι έν γένει έν πολλοίς υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ Όμηρου 
καί τών ύπό τών ανασκαφών άνακαλυπτομένων, έπρεπε νά υπόδειξη τώ 
R o h d e καί τοις όπαδοίς αύτοΰ τήν αληθή αίτίαν : ό Όμηρικός κόσμος, 
ώς έδίδαξεν εσχάτως καί ό κ. F u r t w a n g l e r έν άρθρω περί τών «"Ομη
ρικών όπλων» τοΰ προώρως διά τήν έπιστήμην αποθανόντος W . R e i -
che l , δέν είναι ταυτόσημος τώ μυκηναϊκώ, δέν είναι οί κόσμοι ούτοι 
κύκλοι ομόκεντροι, άλλά τέμνουσιν αλλήλους. Ό ποιητής τών "Ομηρικών 
έπων ώς τέκνον τμήματος μόνον καί μάλιστα κατά πάσαν πιθανότητα 
του μικρασιάτικου τμήματος τοΰ ελληνικού λαοϋ. δέν αντιπροσωπεύει έν 
ταίς ίδέαις αύτοΰ πάσαν τήν "Ελλάδα, άλλά μόνον μέρος τής βορειοα
νατολικής "Ελλάδος, ήτις είχεν άναπτυχθή πολύ περισσότερον τής λοι
πής και σχηματίσει κόσμον θεών πολύ μάλλον ιδεώδη· πρός τούτοις δέ 
πολλαί παρ'αΰτώ θρησκευτικαί ίδέαι (καί τίς θά είπη όπόσαι ;) πρέπει 
νά θεωρώνται ώς γεννηθεϊσαι έν αϋτώ τώ δαιμονίω πνεύματι τοΰ ποιη-
τοΰ, όστις ώς πρός ταύτας έν μέσω τοΰ ελληνικού λαοϋ καταλαμβάνει 
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ίσως θέσιν άνάλογον πρός έκείνην, ήν κατέχει ό Σωκράτης μετά τής 
φιλοσοφίας του έν μέσω τοΰ άθηναϊκοΰ.Ή παράδοσις ότι αυτός έφερε 
τοις "Ελλησι τούς θεούς, ούτω προσλαμβάνει όλως ιδίαν σημασίαν. 
Τό ζήτημα είναι, κατά πόσον οί μαθηταί έδέχθησαν τήν διδασκαλίαν 
αύτοΰ. Τοΰτο τουλάχιστον φαίνεται βέβαιον, ότι οί θεοί τού "Ομηρι
κού "Ολύμπου έγένοντο έν τή κυρίως "Ελλάδι μόνον έπί τοσοΰτον 
δεκτοί, καθ όσον ήδη έλατρεύοντο ένταΰθα παρά τώ λαώ θεοί δυνάμενοι 
όλως ή καί έν μέρει νά ταυτισθώσι πρός εκείνους. Εισαχθέντες «επισήμως» 
είς τάς διαφόρους πολιτείας δέν κατέστησαν οί "Ομηρικοί θεοί διά τοΰτο 
άναγκαίως καί προσφιλή αντικείμενα τής λαϊκής λατρείας. Χαρακτηρι-
στικώτατον τούτου τεκμήριον είναι αυτή ή "Ομηρική βασίλισσα τών 
θεών "Ηρα, ής έν Αθήναις ουδείς αναφέρεται ναός. Ά φ ' έτερου δέν είναι 
σπάνιον τό φαινόμενον ότι θεότητες όλως ύποδεεστέραν παρ' Όμήρω 
κατέχουσαι θέσιν, ώς π. χ. ή Δημήτηρ, πολλαχοϋ τής κυρίως "Ελλά
δος εμφανίζονται περιβεβλημέναι μεγίστην δύναμιν καί σεβασμόν, ύπο-
σκελίζουσαι μάλιστα καί αυτόν τόν Δία έν τή λατρεία τού λαοϋ. «Είναι 
μέν αληθές, λέγει ό κ. K e r n , ότι ποιηταί καί σοφοί προσεπάθησαν νά 
εύρωσιν έν τή μορφή τοΰ Διός ύψηλήν καί καθαράν έννοιαν τού θείου, 
καί ουδείς ώραιότερον, ουδείς ένδομυχώτερον ή ό Αισχύλος έν τώ πρωτω 
χορικώ τοΰ Αγαμέμνονος (στ. 160 κ. έ . ) -

Ζευς, όστις ποτ' εστίν. . 

Ούκ έχω προσεικάσαι, 
πάντ' έπισταθμωμενος κτλ. 

Ά λ λ ά έπί τής βαθμίδος ταύτης ουδέποτε ϊστατο αυτός ό ελληνικός 
λαός. . . . Καί έάν πολλάκις έπεκαλείτο αυτόν ώς πατέρα τών ανθρώ
πων, ή ενδόμυχος αγάπη, ήτις ώθεϊ τόν υΐόν πρός τόν πατέρα, έλειπε 
τή έπισήμω ταύτη θρησκεία . . · , Οστις δέ ήθελε νά προσευχηθή, έκ 
βαθύτατης καρδίας νά προσευχηθή, έτρέπετο πρός τόν άρχαϊον έγχώριον 
θεόν τών πατέρων αύτοΰ ή πρός τήν Δήμητρα τής 'Ελευσϊνος». 

Ή λατρεία τής Δήμητρος σημαίνει τόν κολοφώνα λαϊκής θρησκείας 
είς όν ήδυνήθη νά άνέλθη ό ελληνικός λαός. Άρξαμένη έκ μικρού σπό
ρου έν άρχαιοτάτοις επίσης χρόνοις άνεπτύχθη έν ίστορικοίς είς ύψηλόν 
καί μεγαλοπρεπές δένδρον, ύπό τό όποιον εύρον χιλιάδες και χιλιάδες τήν 
είρήνην. πριν άνατείλη καί έπί τής χώρας ταύτης ό σωτήριος ήλιος 
τοΰ χριστιανισμού. 

Γ. Μ Π Α Ρ Τ 
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Διακόσια καί κατά Κτησίαν τόν Κνίδιον πεντακόσια περσικά πλοία 
έν τω περιφήμω στενώ πόρω, όστις χωρίζει τήν Σαλαμίνα τής Α τ τ ι 
κής, συνετάφησαν άδελφικώς έν τοϊς ύδασιν έκείνοις μετά τεσσαράκοντα 
ελληνικών σκαφών. Τά ύπερδιακόσια ταΰτα εύθραυστα ξύλινα κατα
σκευάσματα, άτινα δέν ήδυνήθησαν νά έπιζήσωσι τής υπέρτατης πάλης 
συναπεκόμισαν εις τόν ένδοξον αυτών τάφον ΰπερπεντήκοντα χιλιάδας 
νεκρών μετά πάντων τών εφοδίων των διά μάκρους πλους. Καί άπό 
τών τετιμημένων εκείνων ναυαγίων, άτινα άπό δισχιλίων ετών ανα
παύονται ολίγα μέτρα ύπό τήν έπιφάνειαν τών γαληνιώντων υδάτων 
τής Σαλαμίνος, άνέδυσε λαμπρότατος ό δίκαιος θρίαμβος, όστις έθηκε 
τάς βάσεις τής ελευθερίας τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος καί σύν αύτώ τού 
παγκοσμίου πολιτισμοΰ. 

Ή αρχαιολογική έξερεύνησις τοΰ βυθοΰ τούτου είναι ού μόνον καθή

κον τοΰ νεαροΰ απογόνου κράτους, οπερ μικρόν περαιτέρω πήγνυσι 

σήμερον έπί τών ένδοξων τούτων υδάτων τούς στόλους του, άλλά καί 

παγκοσμία οφειλή πρός τούς παλαίμαχους εκείνους τού πολιτισμού. 

Καί ένώ έκ πρώτης όψεως ό έξερευνητέος χώρος φαίνεται λίαν εκτε

ταμένος, έν τούτοις κατ ' ούσίαν δέν έχει ούτω τό πράγμα, διότι τά 

έξερευνητέα σημεία ορίζονται καλύτερον. Πράγματι , ανεξαρτήτως τής 

ακράδαντου ημών πεποιθήσεως, ήν διετυπώσαμεν έν τή "Αρμονία (ίδέ 

τεύχη 10, 11 καί 12 τοΰ 1902), Οτι παρά τήν Ψυττάλειαν συνεκρο-

τήθη ή ναυμαχία, πανταχόθεν βεβαιοΰται ότι, οιανδήποτε μορφήν καί 

παράταξιν άν είχεν αύτη, ή φυγή τών Περσών πρός τήν Ψυττάλειαν 

έλαβε χώραν καί τούς παρ' αυτήν πόρους, ώς επίσης οτι καί άν 

δέν κατεποντίσθησαν αμέσως τά καταναυμαχηθεντα πλοία άλλά βρα-

δύτερον, βεβαίως ό πνέων καθ' Ήρόδοτον Ζέφυρος, ό όποιος μάλι -

στα καί τινα τούτων πέρα είς τήν Κωλιάδα άκραν, τόν άγιον δηλαδή 

Κοσμάν ήγαγε, πρός τήν ψυττάλειαν εξώθησε τά πλοία ταΰτα κατα-
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βυθιζόμενα 1. "Επειτα ό "Ηρόδοτος αναφέρει ότι οί Αίγινήται ύποστάν-

τες έν τώ πορθμώ «έργα λόγου άξια άπεδέξαντο», έν τώ παρά τήν 

Ψυττάλειαν δηλαδή πορθμώ, «κεραίζοντες τάς έκπλωούσας . . .» Έπί 

πλέον καί ό Πλούταρχος προσμαρτυρεϊ ότι παρά τήν Ψυττάλειαν έλαβε 

χώραν ή βιαιοτέρα σύγκρουσις, λέγων «ό δέ πλείστος ώθισμός καί τής 

μάχης τό καρτερώτερον έοικε περί τόν τόπον εκείνον γενέσθαι» προκει

μένου περί τής Ψυτταλείας. Ώ σ τ ε είς οιονδήποτε μέρος καί άν συνέβη 

έν τω στενώ ή ναυμαχία, ό έξερευνητέος χώρος περιορίζεται περί τήν 

Ψυττάλειαν ιδίως. Βεβαίως, άν ήδύνατο ή έξερεύνησις αύτη νά έπεκταθή 

έφ' ολοκλήρου τοΰ κόλπου τοΰ Κερατσινίου καί εκείθεν κατά μήκος τών 

στενών μέχρι τής νησϊδος τοΰ "Αγίου Γεωργίου, πιθανόν, έκτος τής 

αρχαιολογικής σημασίας τών έξαχθησομένων εκείθεν κειμηλίων, διευκρι-

νιζομένου είς τίνας τών αντιπάλων ανήκον ταΰτα έν σχέσει πρός τήν 

θέσιν έν ή ή πλειονότης αυτών ευρέθη, καί ζητήματα σχετικά πρός τήν 

παράταξιν τών στόλων καί τήν ναυμαχίαν αυτήν νά έπιλυθώσι. 

Είναι δέ βεβαιωμένον οτι γεωλογικάι αλλοιώσεις, έξ εκείνων αϊτινες 

μεταβάλλουσιν άρδην τήν ύδρογραφικήν μορφήν τών ακτών καί τοΰ 

βυθοΰ, δέν έχουσι λάβει χώραν έν τώ στενώ. Τοΰτο παραδέχονται οί 

γεωλόγοι, έν οίς καί ό διάσημος αυστριακός Σύς· άλλ' ούτε καταστρε

πτικοί σεισμοί έξ ηφαιστείων, έξ εκείνων οίτινες έχουσιν ώς αποτέλεσμα 

αξίας λόγου καθιζήσεις τοΰ βυθοΰ καί επομένως σημειοΰνται έν τή ιστο

ρία, έλαβον χώραν ποτέ έν τή Α τ τ ι κ ή , ούτε προσχώσεις συνεπεία έκβαλ-

λόντων έκεϊ μεγάλων ποταμών συνέβησαν έκτοτε, άφοΰ ούδεις αξιοση

μείωτος ποταμός έκτος μικρού χειμάρρου έκβάλλει έν τοίς στενοίς, ούτε 

ρεΰμα ίσχυρόν, έξ εκείνων άτινα παρασύρουσι και κατατρώγουσι τόν 

πυθμένα, διαρρέει ουδέ διέρρευσε ποτε τά στενά - τουναντίον τό υπάρχον 

έν αύτοϊς ρεΰμα, έως 2 μιλλίων έν τοϊς στενοτάτοις, είναι άνίσχυρον διά 

τοιούτου είδους παραμορφώσεις, ώς επίσης άνίσχυρον ίνα παράσχη τό 

ένδόσιμον νά ύποθέση τις οτι τά ναυάγια παρεσύρθησαν ύπ' αύτοΰ έξω 

τών στενών. 

"Ρίψωμεν ήδη, άποκλεισθείσης τής γεωλογικής παραμορφώσεως τοΰ 

βυθοΰ, έν βλέμμα έπί τοΰ υδρογραφικού χάρτου τών στενών. Έχομεν 

1 Έπί τοϋ ζητήματος τούτου άνεκοινώσαμεν τινάς τών παρατηρήσεων ημών 
τούτων έν τώ φιλολογικώ καί αρχαιολογικώ τμήματι τοϋ Παρνασσού κατά 
Φεβρουάριον έ. έ. 
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επ' αύτοΰ αξιοσημείωτους παρατηρήσεις νά έπιφέρωμεν. Έν πρώτοις ο 
βυθός παρουσιάζει ομαλότητα άξιοσημείωτον αυξήσεως τών βολισμά-
των άπό τών ακτών πρός τόν άξονα τών στενών. Λαμβανομένου επο
μένως ύπ' όψιν του ακανόνιστου καϊ ανωμάλου όπωσοΰν τών πέριξ βου
νών άφ' ενός, έν αντιθέσει πρός τόν βυθόν, καί ότι τοιαύτη όμαλότης 
καταφαίνεται μείζων εκεί ένθα παρά τάς άκτάς ύπάρνουσιν υψηλότεροι 
βουνοί καί επομένως περισσότερον ύλικόν πρός κατάχωσιν, δύναται τις 
νά συμπεράνη ότι εκεί συντελείται άπό αιώνων καταχωστική επεξεργα
σία τοϋ βυθού, ήτις είναι δυνατή τόσω μάλλον όσω τό υπάρχον ρεύμα 
είναι άνίσχυρον, ώς είπομεν, νά παρασύρη έξω τών στενών τήν ΐλύν. 
Πράγματι όμαλότης άκρα τών τοιούτων βολισμάτων υπάρχει αί δέ 
γραμμαί ίσων βολισμάτων, ή ίσοβαθείς, ευρίσκονται περίπου είς απο
στάσεις άπό τών ακτών ανάλογους πρός τά ύψη τών βουνών. Η κατα
χωστική αύτη επεξεργασία είναι μάλλον διακριτή παρά τάς έκβολάς 
τού χειμάρρου έν Κερατσινίω καί παρά τά υψηλότερα βουνά, Ινώ παρά 
τήν Κυνόσουραν, τήν λεπτήν άκραν, δέν διαφαίνεται αξιοσημείωτος 
τοιαύτη. 

"Επειτα παρατηρητέον ότι έπί παντός εμποδίου, οίον βράχων, λίθων, 
τών στομίων τών στενών καί τών στενότερων μερών, ιδία πρός τά Μέγαρα, 
έχουσιν έν τώ βυθώ σχηματισθή περί τά εμπόδια ταΰτα καί κατά τάς 
διευθύνσεις τοΰ ρεύματος οιονεί τύμβοι (tumuli) , αμμόλοφοι. Ούτω 
συμβαίνει πέριξ λίθων τινών έν τώ βάθει τοΰ κόλπου τοΰ Κερατσινίου, 
πέριξ τής υφάλου τοΰ Περάματος 1 , παρά τόν μεγαρικόν πορθμόν. Ή 
ύπαρξις λοιπόν τών τοιούτων βουνών περί παν έμπόδιον δηλοϊ Οτι 
άμμος έν λεπτότατη ύποστάσει αιωρούμενη έν τώ ΰδατι παρασύρεται 
ύπό τοϋ άσθενοΰς ρεύματος κατακαλύπτουσα βαθμηδόν τά διάφορα 
εμπόδια καί σχηματίζουσα περί αυτά τούς αμμόλοφους. Τοιαυτα έμπό-

1 Τι ύφαλος αύτη τοϋ Περάματος μοι έφάνη προς στιγμήν ότι δέν είναι ειμή 
λείψανον τής άρξαμένης διαχωστικής τοϋ πορθμού εργασίας μετά τήν ναυμαχίαν 
παρά τοϋ Ξέρξου. Άλλ' έκτος τοΰ ότι ή ύφαλος αύτη εχει τήν σύστασιν έξ ομοιο
γενούς καί ενιαίου βράχου σκληροΰ, υποθέτω ότι καί πασα τοίαυτη εργασία δια-
χωστική δέν θά έγίνετο πρός αυτήν τήν πόλιν τής Σαλαμίνος, άλλ' είς έτερον 
σημεϊον τοΰ πορθμοΰ, π. χ. πρός τήν Κυνόσουραν, αφοΰ άλλως τε έναντι τής 
Κυνοσούρας πρός τήν 'Αττικήν ακτήν καί εις τό βάθος τοΰ κόλπου τοΰ Κερα
τσινίου διακρίνονται, καίπερ χωριζόμενοι τής ξηρας διά βαθέων, μικροί τίνες σκό
πελοι καί ρηχίαι χωρίς νά ύπέρκεινται υψηλά ορη. 
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δια άποτελοϋσιν αναμφιβόλως τά ναυάγια πλοίων έν τώ πυθμένι καί 

πάς τοιούτος τύμβος, ενδεικνυόμενος διά βολίσματός τίνος περιστοιχιζο-

μένου ύπό άλλων μειζόνων, πιθανόν νά καλύπτη τοιαΰτα ναυάγια. Καί 

επειδή τό ρεύμα είναι ασθενές, είναι φανερόν ότι έχρειάσθη χρόνος μακρός 

πρός συντέλεσιν τής καταχωστικής ταύτης εργασίας, χρόνος ό όποιος 

δύναται νά άναχθή μέχρι τής έν λόγω εποχής. 

Έξετάσωμεν ήδη τήν ποιότητα τοΰ βυθού καί τό βάθος αυτού σήμε

ρον. Κατά τάς ενδείξεις τών τελευταίων υδρογραφικών χαρτών καί τάς 

μαρτυρίας τών δυτών τό βάθος ποικίλλει κυρίως άπό 14 όργυιών έως 

18, άλλαχού δέ φθάνει καί 22" ή δέ ποιότης τοΰ βυθοΰ, ήν έφερεν 

ώς δείγμα ή υδρογραφική βολίς καί ήν έπιβεβαιοΰσιν άλιεύσαντες εκεί 

δύται, είναι κυρίως άμμόχονδροι, άμμος, ένιαχοΰ δέ καί φύκη, ώς 

λέγουσιν τραγάνα, βυθός δηλαδή άλιευτός παρέχων γένεσιν είς είδη τινά 

οστράκων. 

Ά λ λ ά τό τε βάθος καί ή ποιότης τοΰ βυθοΰ είναι τά μάλιστα ευνοϊκή 

διά τήν έξερεύνησιν τού βυθοΰ. Τό μέν βάθος είναι τόσον μέγα, ώστε ό 

βυθός νά διατηρήται τελείως ατάραχος καί νά δύνανται οί δύται νά 

βλέπωσιν είς δεκάδας τινάς βημάτων καί σκάπτωσιν έν τώ βυθώ εύχε-

ρέστερον βεβαίως ή έν Άντικυθήροις, δέν είναι δε καί ύπερβολικώς μέγα 

ώστε νά παρακωλύωνται αί έργασίαι τών δυτών. Τό βάθος είς ό έλαβον 

χώραν αί έργασίαι έν Άντικυθήροις, άς παρηκολούθησα έν μέρει επιβαί

νων τοΰ όπλιταγωγοΰ Μυκάλης, ήτο άπό 25 έως 28 Ίσως καί πλέον 

όργυιών, τό μέγιστον σχεδόν βάθος Οπερ είναι προσιτόν εις τό άπλοΰν 

σημερινόν σκάφανδρον τοΰ δύτου. Ένεκα τούτου οί δύται δέν ήδύναντο 

νά παραμένωσιν έν τώ βυθώ πλέον τών 8 λεπτών τής ώρας, ουδέ νά 

έκτελώσι πλέον τών δύο καταδύσεων έν διαστήματι ημέρας έκαστος. Έν 

Σαλαμίνι όμως, είς βάθος 20 όργυιών, θά δύνανται νά παραμένωσι περί 

τά 20 έως 25 λεπτά τής ώρας έκαστος, ίσως καί πλέον, και πλείονας 

καταδύσεις νά έκτελώσι καθ' ήμέραν. Άλλως τε ό χρόνος τής έν τώ 

ύδατι διαμονής δέν έχει μεγάλην σημασίαν, διότι έκαστος δύτης άμα τή 

συμπληρώσει τού χρόνου καθ' ον δύναται νά παραμείνη έν τώ βυθώ, 

αφίνει σημαντήρα είς τό τέρμα τής εργασίας του, έξ ού βοηθείται ό διά

δοχος του είς τήν συνέχισιν τής εργασίας. Ή εφαρμογή μάλιστα τελειό

τερων μηχανημάτων θέλει μεγάλως διευκολύνει τήν έργασίαν. 

Η ποιότης ύστερον τοϋ βυθοΰ είναι επίσης ευνοϊκή. Πράγματι ούδα-

μοΰ υπάρχει βράχος, ειμή είς ελάχιστα βάθη πολύ παρά τάς άκτάς, 



378 Η ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

προσιτά βεβαίως καί είς γυμνούς δύτας, οίτινες πιθανόν έκτοτε νά είχον 
εξερευνήσει τάς άκτάς. Έ ξ Αντικυθήρων έδιδάχθημεν καί ή πείρα τών 
δυτών βέβαιοι οτι πάν χάλκινον ή μαρμάρινον άντικείμενον Οπερ έζή-
τησεν έπί βράχου ξενίαν, αφέθη άπροστάτευτον πανταχού είς τήν έπή-
ρειαν τού θαλασσίου ύδατος, πάν δ' ο,τ ι έκεϊ ευρέθη ήτο τελείως κατε-
στραμμένον. Ή άμμος τουναντίον είναι εκείνη ήτις παρέλαβε καί περιε-
κάλυψε φιλοστόργως τον Έρμήν ή Περσέα καί τόν Απόλλωνα καί τόσα 
άλλα πολύτιμα ευρήματα. Ή πεϊρα τών δυτών, οίτινες εύρίσκουσι σχε
δόν άθικτον τήν χαλκήν έπένδυσιν ναυαγησάντων πλοίων, διδάσκει οτι 
ού μόνον ό χαλκός άλλά καί ό μόλυβδος διατηρούνται άριστα έν τή 
θαλασσή. Ό δέ μόλυβδος αναμφιβόλως ήτο είς χρήσιν είς τήν ναυπη-
γίαν τότε, άφοΰ εΰρομεν τοιούτον έν Άντικυθήροις εί καί έπί πλοίων 
μεταγενεστέρων, χρησιμοποιούμενος ϊσως διά τήν έξωτερικήν έπένδυσιν 
τού σκάφους- άλλως τε ή συντηρητική επενέργεια τού μολύβδου ήτο 
πιθανώς γνωστή καί είς τήν αρχαιότητα 1 , μάλιστα άπό τών ομηρι
κών χρόνων. "Οσα μέρη έκ τών χάλκινων αγαλμάτων, άτινα έξη-
γάγομεν έν Άντικυθήροις, ήσαν καλώς έν τή άμμω κατακεχωσμένα, 
διατηρούνται άριστα - νομίζει τις ότι έξήλθον ήδη έκ τού εργαστηρίου 
τού γλύπτου. 

Τόσα επομένως αντικείμενα, άτινα φέρει ό Ηρόδοτος ώς αποτελούντα 
μέρος τού οπλισμού τών επιβαινόντων τών διακοσίων πλοίων Περσών 
καϊ άτινα ήσαν χαλκά ώς έπί τό πλείστον, έκ τού μετάλλου τουτέστιν 
οπερ άριστα έν τώ θαλασσίω ύδατι διατηρείται, τά δρέπανα, τά ναύ-
μαχα δόρατα, τά ακόντια καί τά ξίφη καί αί μάχαιραι, τά ποικίλα 
στολίσματα αυτών, είναι δυνατόν συνεσωρευμένα μετά τόσων όγκων 
πλοίων, ίσως έν τώ στενώ έκείνω τόπω καί τό έν ακόμη έπί τοϋ 
άλλου, νά μή άφήκαν ελάχιστον λείψανον έν τώ βυθώ έκείνω, νά μή 
διεσώθη τ ι έξ αυτών ; 

Αλλά καϊ τεμάχια ξύλινα έκ τών πλοίων δύνανται νά εύρεθώσιν. Ή 
σκληρή ξυλεία διατηρείται άριστα έν τή άμμω και τή ίλύει. Καί σήμε
ρον εισέτι ώς μέσον τεχνικόν πρός διατήρησιν τής ναυπηγησίμου ξυλείας 

1 Οδ. ι, 125, νήες μιλτοπάρηοι. Έκ τοϋ χρωματος της μίλτου καϊ τών ιδιο
τήτων αυτής συμπεραίνουσί τίνες σήμερον Οτι αύτη ητο το έν χρήσει σήμερον 
εις την ναυπηγίαν χρώμα μινιόν (ένωσις διοξειδίου μολύβδου μιετά όξειδιου μολύ
βδου, Ρβ 3 O4). 
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θεωρείται ή έμβύθυσις αυτής έν ίλύει, ώς γίνεται έν T o u r l a v i l l e παρά 
τό Χερβοϋργον, καί τοΰτο διότι ούτω διηθείται τό θαλάσσιον ύδωρ καθι-
στάμενον ύφάλμυρον, οπερ είναι τό άριστον διά τήν καταστροφήν του 
θαλασσίου σάρακος (taret). Μάλιστα τά ξύλα έν τή άμμω σκλη
ρύνονται εις τοσούτον βαθμόν ώστε νά μή καθίστανται κατεργάσιμα 
έάν έπί μακρόν παραμείνωσιν έν τή άμμω, ώς συνέβη έν Πόρω. Έπί 
πλέον διά τήν κατασκευήν τών νομέων καϊ τής τρόπιδος κυρίως χρη
σιμοποιείται γενικώς σκληρότατη ξυλεία καί σήμερον. Πιθανόν επο
μένως διά τόν άριστον φοινικικόν στόλον άν ούχΐ έξ ολοκλήρου τουλά
χιστον διά τούς νομείς καί τάς κυρίας ένδέσεις τών πλοίων νά έχρησι-
μοποιήθη ή γνωστή σκληρότατη ξυλεία τής Συρίας, ή κέδρινη πιθανώς. 
"Αλλως τε καί αύτη η γόμφωσις, ήτις έγίνετο τότε χαλκή, συνέτεινεν 
είς τοΰτο, άφοΰ καί σήμερον ή ξυλεία πρός διατήρησιν υφίσταται ενέσεις 
θειικού χαλκοΰ. "Αλλως τε έχομεν παράδειγμα διδακτικόν έκ τών Α ν τ ι 
κυθήρων, ένθα οί δύται διέκριναν όλόκληρον περίπου τόν σκελετόν του 
ναυαγήσαντος πλοίου καίπερ έκτεθειμένον είς βράχον, έπιβεβαιωθέντος 
εκείνου τό όποιον λέγουσιν οτι ή σκληρά ξυλεία γίνεται πέτρα άντϊ νά 
σήπηται παραμένουσα έν τω ύδατι. Έν Ναυαρίνω, λέγω τοΰτο καίτοι 
ελάχιστον διέρρευσε χρονικόν διάστημα έν σχέσει πρός τήν έποχήν τών 
μηδικών χρόνων, είδον καί ήψάμην μάλιστα λειψάνων τών νομέων τών 
ναυαγίων τελείως διατετηρημένων, εί καί ήσαν όλως εκτεθειμένα και 
άκατάλυπτα. Έν 'Αντικυθήροις μεταξύ άλλων ευρέθησαν εντός αγγείων 
έξ όπτής γής πυρήνες έλαιών άποτελουσών βεβαίως μέρος τής έφοδείας 
του πληρώματος, καί τοΰτο διότι ό πυρήν ούτος ήν ξύλον σκληρότατον 
τέλος ή ξυλίνη πυξις ώσεί ενός εκατοστού μόνον πάχους, έν ή ήτο έντε-
θειμένος ό τελευταίως αναγνωρισθείς αστρολάβος τών "Αντικυθήρων, 
διατηρεί ακόμη λείψανα ξύλου παρ' ό'λην τήν λεπτότητα της. 

Έ ξ ολων εκείνων τών σωρών τών ύπερδιακοσίων καταναυμαχηθέντων 
πλοίων, άτινα θά συνεσωρεύθησαν έν τώ βυθώ, είμαι βέβαιος ότι θά 
φέρη τι εις φώς έκτελεσθησομένη έκεϊ έξερεύνησις. 

Εϊδομεν έν άρχή οτι ό έξερευνητεος χώρος περιορίζεται κυρίως παρά 
την ψυττάλειαν. Πρό πάντων ή εργασία πρέπει νά διενεργηθή έν τώ 
πορθμώ Ψυτταλείας-Κυνοσούρας, ένθα ό βυθός είναι έξ άμμου και ιλύος. 
Επειτα έν τώ πόρω Ψυτταλείας - Κεράμου κατά δεύτερον λόγον, οπό

θεν θά έφυγε τό μέγα μέρος τοϋ στόλου- κατόπιν είναι ό χώρος ολόκλη
ρος ό ένδοθι τής Ψυτταλείας πρός τό Κερατσίνι, εις ον αναμφιβόλως θά 
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έλαβον χώραν πλείστοι εμβολισμοί καί καταδύσεις πλοίων, και τέλος ό 
πρός τό βάθος τοϋ κόλπου τοϋ Κερατσινίου κολπίσκος, οπόθεν καθ' ημάς 
οί Φοίνικες ήττηθέντες θά άνέιρερον πρός τόν Ξέρξην τά παράπονα των 
κατά τών Ιώνων. 

Ώ ς έλεγχον δέ τών όσων ανωτέρω σχετικώς πρός τούς αμμόλοφους 

περί πάν έμπόδιον είπομεν καί εις έπαλήθευσιν τών ιδεών ημών περί τοΰ 

μέρους εις ο δέον νά ένεργηθή ή άνασκάλευσις, άναφέρομεν ότι ακριβώς 

είς τά μέρη ταΰτα, έν τοις πόροις εκατέρωθεν τής Ψυτταλείας και έν 

τώ κόλπω τοΰ Κερατσινίου, ενδείκνυνται πολλά βολίσματα περιστοιχι-

ζόμενα ύπό έτερων μειζόνων ήτοι άμμόλοφοι διακόπτοντες τήν ομαλό

τητα τών βολισμάτων καί παρέχοντες ώς είπομεν τό ένδόσιμον Οτι 

πιθανόν νά καλύπτωσιν ναυάγια έκ τής ναυμαχίας, άν δέν όφείλωνται, 

όπερ άπίθανον, είς φυσικήν διαμόρφωσιν τοΰ βυθοΰ.Άλλως τε καί δύται 

εκεί άλιεύσαντες βεβαιοϋσιν ημάς ότι εκεί άνά σωρούς είναι διατετα

γμένη ή άμμος. "Ημείς κατεμετρήσαμεν 14 τοιαύτα βολίσματα. 

Έκτος ομως τών παρατηρήσεων ημών τούτων πρός καθαρισμόν τών 

διαφόρων σημείων ένθα ύπάρχουσιν αί μείζονες πιθανότητες, νομίζω ότι 

καί δοκιμαστική διασκόπησις τοΰ βυθοΰ θά ήτο αναγκαία καί επωφελής. 

Ενθυμούμαι ότι παρά τό Πανεπιστήμιον τής Χριστιανίας έν Νορβηγία 

έν στεγάσματι καταλλήλω είδον επιμελώς φυλασσόμενα σκάφη ολόκληρα 

ανήκοντα είς τούς V i k i n g s , ευμεγέθη καί έχοντα τό πηδάλιον είς τάς 

πλευράς ώς τά σκάφη τών αρχαίων. Τά πλοία ταΰτα έξ ανασκαφών 

έξαχθέντα διεσώθησαν χάρις είς τήν κυανήν άργιλλον, εις ήν τυχαίως 

είχον ταφή τά πλοία ταΰτα κατά άρχαΐον έθιμον τών V i k i n g s τοϋ 

νά συνθάπτωσι τοις άποθανοΰσιν άρχηγοίς τά πλοία των. Δοκιμαστική 

λοιπόν έρευνα έπί δειγμ.άτων έκ τού βυθοΰ θά ήδύνατο νά βεβαίωση τήν 

σύστασιν αύτοΰ καί πιθανόν εκείθεν νά διηυκρινίζετο, άν ή γεωλογική 

σύστασις τοΰ βυθοΰ είναι κατάλληλος καί εις ποία μέρη αύτοΰ όπως 

διατήρηση άπό τόσων αιώνων λείψανα πλοίων καί τίνα έξ αυτών. Ή 

τοιαύτη έγκαιρος αρωγή τής χημείας πρός τήν άρχαιολογίαν θά άπήλ-

λασσε πιθανώς τήν δευτέραν έκ ματαίων δαπανών καί θά συνέτρεχεν 

αυτήν είς τήν ταχυτέραν καί άσφαλεστέραν συντέλεσιν τοΰ έργου της. 

Έπί πλέον νέα λεπτομερέστατη καϊ επιμελής υδρογραφική εργασία δέον 

νά προηγηθή έν τοις ύποδεικνυομένοις μέρεσι τών στενών πρός έξακρί-

βωσιν τών βολισμάτων καί όπως βεβαιωθή τελείως ό σχηματισμός τοϋ 

βυθοΰ καί ή ϋπαρξις τών αμμόλοφων έφ' ών ίδία δέον νά ένεργηθή ή 
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εξερευνητική εργασία. Κυρίως έπί τών άμμολόφων τούτων δέον νά 
συγκεντρωθή ή εξερευνητική εργασία έκσκαφομένων καϊ διερευνωμέ-
νων αυτών καλώς. Έπί πλέον κατά πλάτος τών πορθμών περί τήν 
Ψυττάλειαν δέον νά άνοιγώσιν αύλακες Οσον οίον τε ευρείς καί βαθείς. 
Τι έρευνα έπί τών άνασκαλευομένων μερών δέον νά γίνηται ού μόνον 
κατά τήν ώραν τής εκσκαφής, άλλά καί τήν πρωίαν τής επομένης πρό 
τής νέας εργασίας, οπότε γενικώς κατά τήν αύγήν τά ύδατα είναι διαυ
γέστατα καί ή άμμος ή έγειρομένη ύπό τής σκαπάνης θά έχη ηρεμήσει 
έν τώ πυθμένι. Άλλως τε οί δύται εισϊν έξωκειωμένοι νά διακρίνωσιν έν 
τώ βυθώ άμέσως καί τό ελάχιστον σημεϊον όπερ ήδύνατο νά δώση ύπο 
νοίας ότι ανήκει είς ξένην ή ό βυθός ύλην, καί τούτο ώς έκ τοΰ επαγ
γέλματος αυτών τής αλιείας τών σπόγγων, οστράκων κλπ. Δέν υπάρχει 
δ' ανάγκη όπως αί αύλακες αύται έξικνώνται μέχρι τής ακτής, διότι 
πάν ναυάγιον εκεί προστυχόν θά είχεν αναμφιβόλως έξαχθή τόσον ύπό 
τών "Ελλήνων κατόπιν όσον ύπο τών ιδίων Περσών, οΐτινες έμειναν 
άρκετάς ήμέρας μετά τήν ναυμαχίαν κάτοχοι τής αττικής ακτής, άφοΰ 
καί τόν πορθμόν έπειράθησαν «διαχοΰν». 

Γοιαΰται αί σκέψεις ημών έπί τής επιβαλλομένης άνασκαλεύσεως τοΰ 
βυθοΰ τοϋ πεδίου τής ναυμαχίας τής Σαλαμίνος, ήτις πάντοτε μέν ήτο 
καθήκον, σήμερον δέ έπί πλέον καί τά μάλιστα δυνατή μετά τάς άξιοση-
μειώτους βελτιώσεις τών καταδυτικών μηχανών. Ά φ ' ής στιγμής ήδυ-
νήθη ή έπιστήμη νά έκτείνη τόν όφθαλμόν της είς βάθη τουλάχιστον 
ίσα πρός τά τών στενών τής Σαλαμίνος, δέν επιτρέπεται ή έπί πλέον 
αναβολή τοΰ έργου τής έξερευνήσεως τοΰ βυθοΰ τούτου έπί προφανεί 
βλάβη τών πιθανών εύρημάτων. Είμεθα δέ βέβαιοι ότι, άν ήμέραν τινά 
είτε ή Αρχαιολογική εταιρεία είτε ευγενής τις ιδιώτης έπελαμβάνετο 
τών έργων τής άνασκαλεύσεως τών ένδοξων στενών, ή ανωτέρω εκφρα
σθείσα πεποίθησις ημών θέλει δικαιωθή ύπό τών πραγμάτων. 

Επί τής Β. 'Ατμοημιολΐας «Σαλαμίνίας». 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ. ΡΕΔΙΑΔΗΣ 
Ανθυποπλοίαρχος του Β. Ναυτικου 
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Πώς θεραπεύονται τά δήγματα τών οφεων. — Ό ιός τών όφεων και τα 
ιογόνα όργανα Τίνα ζώα εχουσιν άπαθώς πρός τε τά δήγματα καί 
πρός τόν ιόν τών οφεων. — Τίνα ζωα τυγχάνουσιν εχθρά τών Ιοβόλων 
όφεων εργαζόμενα προς καταστροφήν αυτών. — Όφιομαγγανευταί τών 
Ινδιών καϊ τά μυστήριον τής ανοσίας κατά τών δηγμάτων τών ιοβόλων 
οφεων. Όρρός άντιώδης και παρασκευή αΰτοΰ. Όρροθεραπεία τών 
δηγμάτων τών ιοβόλων όφεων. 

Έ κ πάντων τών έπί γής ζώων ό όφις τυγχάνει βεβαίως τό άπεχθε-

στατον καϊ φοβερώτατον, εκείνο μέν τουλάχιστον έν μέρει διότι υπήρξε 

κατά τόν Μωϋσεα αίτιος τής έκ τοΰ παραδείσου αποπομπής τοΰ πρω

τοπλάστου ζεύγους τών ανθρώπων, τοΰτο δέ διότι, εί καί οί πλείστοι τών 

γνωστών οφεων τυγχάνουσιν απολύτως αβλαβείς, τουναντίον όμως οί 

άφθόνως διεσπαρμένοι έν ταϊς τροπικαίς χώραις τού τε παλαιοϋ καϊ τοΰ 

νέου κόσμου ιοβόλοι όφεις άποτελοΰσι φοβερόν κίνδυνον τής ζωής τών 

ανθρώπων. Καί έν ταίς έκτος τών τροπικών χώραις τών πέντε ηπείρων 

ευρίσκονται τίνες τών ιοβόλων όφεων, περί ών, άν καί τά δήγματα 

αυτών μηδόλως συνεπάγωνται τούς αυτούς κινδύνους τής ζωής ώς εν 

ταϊς τροπικαϊς χώραις, ούχ ήττον άξιοπαρατήρητον είναι ότι εντός 

εξαετοΰς χρονικού διαστήματος συνέβησαν έν τοις γαλλικοϊς νομοϊς τής 

Βανδέας καί τοΰ Κάτω Λείγηρος 321 δήγματα ύπό ιοβόλων όφεων, 

ών τά 62 θανατηφόρα. Ή τοξικότης τού δήγματος τυγχάνει άσυγκρίτω 

τώ λόγω ανωτέρα έν ταϊς θερμαϊς τών τροπικών χώραις, λαμβανομένου 

ύπ' όψει ότι 22 όλαι χιλιάδες ανθρώπων θνήσκουσιν ετησίως έν ταϊς 

άγγλικαίς Ίνδίαις ένεκα δήγματος ύπό τοΰ δηλητηριωδεστάτου όφεως 

Κόβρα. Έάν δέ ένθυμηθώμεν ότι έν τοίς καθ'ημάς χρόνοις αί κατά τάς 

τροπικάς χώρας κτήσεις και άποικίαι τών ευρωπαϊκών εθνών άεί μάλ

λον επεκτείνονται, κατανοοΰμεν ευχερώς, πόσης σπουδαιότητος κρίνεται 

άξιον τό ζήτημα τής λυσιτελούς θεραπείας τών δηγμάτων τών ιοβόλων 

όφεων έν γένει και της προλήψεως τοΰ θανάτου τόσων ανθρώπων. 
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Πάσαι αί μέχρι σήμερον έφαρμοζόμεναι θεραπεϊαι ώς λυσιτελείς κατά 
τών δηλητηρίων δηγμάτων τών οφεων τυγχάνουσι τοπικαί, τοΰτ' έστι 
περιορίζονται είς εϋρείαν διάνοιξιν τής πληγής διά μαχαιριού, καυτη-
ρίασιν διά πεπυρακτωμένου σιδήρου ή διαπύρου άνθρακος ή χημικών 
ουσιών άπανθρακουσών τά απαλά μόρια είς βάθος, είς περίδεσιν τοΰ 
δηχθέντος μέλους καί διακοπήν τής κυκλοφορίας, είς άναμύζησιν καί 
έκθλιψη τών υγρών έκ τοΰ ανοίγματος τής πληγής, κτλ. Οί ιθαγενείς 
ένίων έκ τών τροπικών χωρών έπιθέτουσιν έπί τής πληγής τεμάχια 
κιμωλίας ή έλαφοκέρατος. Τό γνωστόν έν Σ ιάμ ύπό τό όνομα Φνάμ.-Πός 
ήτοι όφιόλιθος μέσον ουδέν άλλο είναι ή κέρας έλάφου άποξηρανθέν δι' 
ειδικής τίνος μεθόδου, έπιτιθέμενον δ' έπί τής πληγής ενεργεί καθ' ον 
τρόπον καί ή μύζησις ή τό τεμάχιον τής κιμωλίας, άναπίνον δήλα δή 
τά μολυνθέντα διά τοΰ ίοΰ ύγρά. Πρός έπιτυχίαν όμως τοΰ ποθουμενου 
ανάγκη νά έφαρμόζωνται τά μέτρα ταΰτα ευθύς μετά τό δήγμα καί λίαν 
ταχέως, ώς έπί τό πλείστον δέ δέν λυσιτελοΰσιν είς πάσας τάς περιπτώ
σεις. Έγενετο προσέτι χρήσις μετά τίνος επιτυχίας καί χημικών ουσιών, 
οίον ύποχλωριώδους ασβεστίου ή χλωριούχου χρυσού, καταστρεφουσών 
τήν δραστικότητα τοΰ ίοΰ. Τέλος δέ καί ή στρυχνίνη, ώς έκ τής τονωτι
κής αυτής ενεργείας έπί τοΰ νευρικού συστήματος, ύπό μικράς δόσεις δρα 
εύνοϊκώς έπί τών δηχθέντων ατόμων, διό καί άπό αιώνων ήδη οι Σϊναι 
ποιούνται χρήσιν τοΰ φαρμάκου τούτου ύπό μορφήν καταποτίων καλου
μένων χοάν-νιάν, οί δέ ιθαγενείς τής μεσημβρινής Αμερικής χρησι-
μοποιοΰσιν έν όμοία περιπτώσει τό κεδροκάρυον (noix de Cedron) , 
περιέχον άλκαλοειδή τινα ούσίαν παρεμφερή κατά τάς φυσιολογικάς ιδιό
τητας πρός τήν στρυχνίνην. 

Ά λ λ ά , ώς καί προηγουμένως ελέχθη, πάσαι αί θεραπευτικαί αύται 
μέθοδοι ώς έπί τό πλείστον άστοχούσι, μόνον δέ ή άνακάλυψις τοΰ 
άντιώδους όρροΰ παρέχει σήμερον απόλυτον μέσον ίάσεως, ύπό τόν όρον 
όμως να χρησιμοποιήται δ'σον ένεστιν έγκαιρότερον. 

Τά ιογόνα όργανα τών ιοβόλων οφεων σύγκεινται έκ δύο αδένων εχόν

των τό σχήμα αμυγδάλου, κειμένων κατά μήκος τής κεφαλής όπισθεν 

έκατέρου τών οφθαλμών, άποληγόντων δ' έκατέρου πρός τά πρόσω δι' 

εκφορητικού πόρου έκβάλλοντος είς τήν βάσιν οδόντος φέροντος έπί τίνων 
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Εϊκών 1. 

μεν ειδών όφεων σωλήνα τελειον, επί δ' άλλων απλην τινα αύλακα, και 

περιβαλλόμενων διά πλέγματος μυϊκών δεσμίδων, αιτινες διά συσπά-

σεως έπιφερουσι την εν τω σωληνι η τη αυλάκι έκχυσιν του ίοΰ. "Οπι

σθεν τών ιοβόλων οδόντων 

κείνται κεκλιμένοι επί της 

σιαγόνος 'έξ άναπληρωτικοι 

όξεις καϊ έπικαμπεϊς οδόν

τες, ούτως ώστε και αν τις 

αυτών τυχαίως θραυσθη ή 

άποσπασθη κατά την δηξιν, 

να ύπάρχωσιν άλλα προς 

άντικατάστασιν και μή μ α -

ταίωσιν της λειτουργίας τοϋ 

ενοφθαλμισμού τοϋ ιού δια τοϋ δήγματος (βλ. είκ. 1). 

Ή δηλητήρια ένεργεια και το ποσόν τοϋ ίοΰ τυγχάνουσιν άλλοτε 

άλλα έπί τών διαφόρων ειδών τών ιοβόλων όφεων. Τά γνωστά ώς 

έπιφεροντα κινδυνωδεστατα 

δήγματα εϊδη τών οφεων 

είναι ό Τριγωνοκεφαλος 
(Bothrops atrox), έπι-

πολάζων έν τη Μαρτινίκη, 

και ό Κόβρας η Νάγιας ό 

πυρριχίζων ( C o b r a capel 

η Na ja t r ipudians) (είκ. 

2). Περϊ τοξικότητος προ-

κειμενου παρατηρητεον ότι 

αϋξάνει αΰτη όταν ό όφις 

άσιτηση επί μακρόν χρόνον, 

ή δε ταχυτης της ενεργείας 

έξαρτάται εκ τοϋ τρόπου 

και τοΰ τόπου της εισόδου, 

τοϋ θανάτου επερχομένου 

μοιραίως μεν και ταχέως 

όταν ό ιός έγχυθη εις φλέβα, σχετικώς δέ βραδέως όταν ένοφθαλ-

μισθη εις χώραν τοϋ σώματος ολίγον μόνον άγγειοβριθη. Είναι δέ 

αναγκαίος όρος της εκ τοϋ δήγματος δηλητηριάσεως νά επελθη λυσις της 
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συνεχείας τού δέρματος καί επαφή τοΰ ίοΰ πρός τό λεμφατικόν πλέγμα. 

Ούτως ή άλλως είσδύσας άπαξ ό ιός είς τόν όργανισμόν διαχεϊται 
τάχιστα, τοΰθ' όπερ δικαιολογεί τήν άστοχίαν έν ταϊς πλείσταις τών 
περιπτώσεων καί τών δραστηριωτάτων έτι τοπικών θεραπειών. 

Σημειωτέον τέλος ότι παρά πάσι τοίς ίοβόλοις ζώοις ό ιός τυγχάνει 
τής αυτής πάντοτε φύσεως, είτε πρόκειται περί μελίσσης, εϊτε περί σφη-
κός, είτε περί σκορπιού τοΰ χερσαίου, είτε περί έχιος τοΰ ευρωπαίου, εϊτε 
τέλος περί τοΰ τρομερωτάτου τών όφεων τών τροπικών χωρών. Μόνον 
κατά τήν τοξικότητα υπάρχει διαφορά τις αιτιολογούσα τήν άλλοτε άλλην 
εικόνα τών έκτου δήγματος τοπικών καί γενικών φαινομένων, δεινουμέ-
νων καί μέχρι θανάτου. Ό ιός τής μελίσσης, τής σφήκας καί τοΰ σκορ
πιού περιέχει έπί πλέον καί μυρμηκικόν όξύ, καθιστάν τό δήγμα όδυ-
νηρότατον, ένώ τό όξύ τοΰτο ελλείπει έκ τοϋ ίοϋ τών όφεων, ών τά 
δήγματα τυγχάνουσιν ανώδυνα. 

Τινά έκ τών θερμαίμων ζώων, ώς ό 'Ερπυστής ή Μουγκός (Herpe -
Stes gr iseus) , ό Αγριόχοιρος καί ό Άκανθόχοιρος, τυγχάνουσι πεπροι-

Είκων 3. 

κισμένα έκ φύσεως ύπό ανοσίας τελείας κατά τών δηγμάτων τών ιοβό
λων όφεων. Ό 'Ερπυστής είναι γένος σαρκοφάγων μαστοφόρων ζώων έκ 
τής οικογενείας τών Βιβερριδών, περιλαμβάνον τό γνωστότατον είδος 
Ίχνεύμονα ή Φαραώνειον μυν, ώς καί έτερον είδος ιθαγενές τής Ασίας, 
τόν Μοΰγκον Ο Μαγκούσταν (είκ. 3). έπιδεκτικόν τιθασσεύσεως, θηρευ-
τικόν τών ιοβόλων όφεων, Οστις εισαχθείς έκ τής Βαρβάδης είς Γουαδε-
λούπην πρός τόν σκοπόν τής έξολοθρεύ σεως τών αρουραίων μυών και 
είτα έξαπλωθέν καθ' ολην τήν Μαρτινίκην, έπέδειξεν ένταΰθα τό πλεονέ-

25 

Εικων 2 
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κτήμα αύτοΰ ού μόνον τής ανοσίας κατά τών δηγμάτων τών ιοβόλων 
όφεων, άλλά καί τής θήρας τών οφεων, ών κατατρώγει τά σπλάγχνα. 

Ό δόκτωρ Ca lmet te , διευθυντής τοΰ έν Λίλλη Παστερείου Ι ν σ τ ι 
τούτου περιγράφει τήν μεταξύ ενός Μαγκούστου καί ενός Κόβρα πάλην 
ώς έξης: «Εντός ύαλοφράκτου κλωβοΰ ένέκλεισα ένα Μαγκούσταν καί 
ένα μεγαλοσωμον Κόβραν ή Νάγιαν πυρριχιστήν. Ό όφις πάραυτα ανορ
θωθείς καί διαστείλας τόν λαιμόν του επετέθη μανιώδης κατά τού μικροΰ 
σαρκοβόρου ζώου, όπερ πρός στιγμήν έκπλαγέν κατώρθωσεν όμως ώς έκ 
τής μεγάλης ευκινησίας του ν' άποφύγη την έπίθεσιν καί νά άποσυρθή 
εϊς τινα γωνίαν τοΰ κλωβοΰ. Τάχιστα δέ συνελθόν έκ τής καταπλήξεως, 
καθ' ήν στιγμήν ό όφις ήτοιμάζετο πρός δευτέραν έπίθεσιν, τό μικρόν 
ζωον έχον τό στόμα ευρέως διηνεωγμένον έπέπεσεν εύστόχως κατά τής 
κεφαλής τοΰ έρπετοΰ καί δήξαν ισχυρώς τήν άνω σιαγόνα κατέθραυσε 
τό κρανίον αύτοΰ έν ροπή όφθαλμοΰ». Πειραματικώς δέ κατεδείχθη διά 
τών ενοφθαλμισμών ότι τό έν λόγω σαρκοφάγον ζώον τυγχάνει δυσπα-
θέστατον είς τόν ιόν τών όφεων, ούτινος ακινδύνως ανέχεται μεγάλας 
δόσεις ύπερβολικώς δυσαναλόγους πρός τό βάρος τοΰ έαυτοΰ σώματος. 
"Εχον τάς διαστάσεις μεγάλου σκούρου, κατάγει θριάμβους, ώς έκ τής 
ύπερβαλλούσης ευκινησίας του, παλαϊον καί πρός τούς μέγιστους τών 
ιοβόλων όφεων. 

Έ κ δέ τών ψύχραιμων ζώων οι βάτραχοι τυγχάνουσιν οί ολιγώτερον 

ευπαθείς προς τόν ιόν τών οφεων καί ό θάνατος αυτών επέρχεται λίαν 

βραδέως. Τουναντίον αί σαΰραι καί οί χαμαιλέοντες, καί ταΰτα ζώα έκ 

τών ψύχραιμων, έμφανίζουσι μεγίστην εύπάθειαν πρός τόν ιόν. Όσον 

δ' άφοροι είς τούς άνιοβόλους όφεις, πρός θάνατον αυτών απαιτούνται 

δόσεις ίοΰ μεγάλαι έν σχέσει πρός τό βάρος τοΰ σώματος. Μόνον οί 

ιοβόλοι όφεις καί πάντα τά έντομα καί τά μαλάκια, ών τά δήγματα 

τυγχάνουσι δηλητήρια, δεικνύουσιν απόλυτον άπάθειαν καί πρός μεγά-

λας δόσεις τοΰ εαυτών ίου. Ή γνώσις αύτη έχουσα έπιστημονικόν κΰρος 

απόλυτον ώς στηριζομένη έπί πειραμάτων τελεσθέντων μετά λεπτολό-

γου επιστημονικής ακριβείας, αναιρεί τήν κοινήν πεποίθησιν Οτι ό σκορ

πιός ό χερσαίος ευρεθείς έν μέσω κύκλου πυρός αυτοκτονεί δάκνων καί 

δηλητηριάζων εαυτόν, τό δ' αληθές είναι οτ ι , απαθέστατος άλλως τε ών 

πρός τόν έαυτοΰ ιόν, αποθνήσκει ύπό τής υψηλής θερμοκρασίας. 
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Έν αίς χώραις οί οφεις καί δή οί ιοβόλοι έπιπολάζουσιν, ύπάρχουσι 

πολλοί άνθρωποι οΐτινες κατορθοΰσι νά φυλάσσωνται άπό τών κινδύνων 

τών δηλητηρίων δηγμάτων. Έν ταΐς Ίνδίαις, χωρα κατ' εξοχήν τών 

όφιομαγγανευτών, υπάρχει ολόκληρος φυλή ή κοινωνική τάξις ανθρώ

πων καλουμένων Μάλ καί εχόντων επάγγελμα τήν σύλληψιν καί πώλη-

σιν τών οφεων, ουχί ομως καί τήν μετ' αυτών θαυματοποιιαν. ήτις ανή

κει είς άλλην κοινωνικήν τάξιν, τήν τών Σαγγίς τήν περιλαμβάνουσαν 

ανθρώπους έπαγγελλομένους τήν μαγγανείαν ή γοητείαν τών οφεων καί 

καλουμένους Ψύλλας ή Όφιομαγγανευτάς (είκ. 4). Ύπό τούς ήχους 

Eικων 4 

στοιχειωδών όλως μουσικών οργάνων κατορθοΰσιν οί Ψύλλαι ή Όφιο 

μαγγανευταί νά έξασκώσι μεγίστην καί βαθυτάτην έπίδρασιν έπί τά κακο-

ποιά ερπετά, ούτως ώστε ταΰτα κατακηλούμενα άνορθοΰνται, ποιοΰσι 

κινήσεις ήσυχους καί ρυθμικάς, άποβάλλουσι τήν πρός έπίθεσιν καί δήξιν 

ένστικτον παρόρμησιν καί τιθασσευόμενα τοιουτοτρόπως συλλαμβάνον

ται άνευ αντιστάσεως ύπό τών ψυλλών ακινδύνως. Τινές τούτων δέον 

νά θεωρώνται ώς φενακισταί καί απατεώνες, διότι οσα θαυματουργή-

ματα έπιδεικνύουσι πρός χρηματισμόν έν ταϊς μετά τών ιοβόλων οφεων 

σχέσεσιν αυτών, τελοΰνται άφ ' οΰ προηγουμένως συλληφθώσιν οί όφεις 

καί ή άφαιρεθώσιν άπαντες οί οδόντες, οπότε καί αδύνατος αποβαίνει 
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ή οιά δήγματος λύσις της συνεχείας τοϋ δέρματος και ή παραγωγή 
δηλητηριώδους πληγής, ή συνηθεστερον οί μεν οδόντες άφεθώσιν άνεπα-
φοι κατά χώραν αυτών, μόνον δέ οί ίογόνοι αδένες καταστραφώσι διά 
πολλών βελονοκεντήσεων, οπότε τό μέν δήγμα είναι τέλειον, χαρα-
κτηριζόμενον διά λύσεως της συνεχείας, ούχι όμως και δηλητηριώδες, 
διότι δεν έγένετο έναπόθεσις ίοΰ έν αύτώ. "Αλλοι όμως Όφιομαγγανευ-
ταί υφίστανται πράγματι τά δήγματα οιωνδήποτε ιοβόλων όφεων ΰπό 
οιουδήποτε άλλου άνθρωπου προσφερομενων και δέν άποθνήσκουσιν έκ 
τούτων. Οί τοιοΰτοι, άπό μικράς ηλικίας προορισθέντες ΰπό τών γονεων 
αυτών ίνα μετέλθωσι τό επάγγελμα τοϋ γόητος τών όφεων και τοϋ 
θαυματουργού, υποβάλλονται εις τά δήγματα νεαρών όφεων και επιδιώ
κεται ή εκ παντός τρόπου διάσωσις αυτών. Βέβαιον ότι πολλοί τών 
παίδων τούτων άποθνήσκουσι δηλητηριαζόμενοι. "Αλλοι όμως έπιζώσιν 
εις τά ελαφρά δήγματα, οπότε ό οργανισμός αυτών ύποστάς άπαξ" τήν 
έκ τοϋ ιοϋ τών όφεων δοκιμασίαν δεικνύει τοΰντεΰθεν κατά τ ι ήλλατ-
τωμένην τήν εύπάθειαν πρός νέον δηλητηριώδες δήγμα, εάν δέ και 
τοΰτο ύποστη νικηφόρως, δύναται πλέον τοϋ λοιποϋ νά ύποβάλληται 
κατά καιρούς εις τά δήγματα τών ιοβόλων όφεων άνευ μεγάλου κινδύνου, 
μέχρις οτου κτήσηται απόλυτον έξ έθισμοΰ άνοσίαν, πράγμα τό όποιον 
έπιστώθη και περί πασών τών δηλητηρίων ουσιών ορυκτών τε και φυτι
κών και ζωικών. Οί τοιούτοι αληθείς Όφιομαγγανευταί παρουσιάζονται 
εις τα δημόσια μέρη και φέροντες μεθ' εαυτών δηλητηριώδεις όφεις 
θαυματοποιοΰσιν απέναντι τοϋ κοινοΰ, όπερ άγνοεϊ όλοτελώς τόν τρόπον 
καθ' ον οί άνθρωποι ούτοι κατώρθωσαν νά έπιτύχωσι τοιαύτης ανοσίας 
πρός τά ιώδη δήγματα και θεωρεί αυτούς ώς έχοντας ύπεράνθρωπον 
δύναμιν κτηθείσαν μυστηριωδώς. Και έν τω Μεζικώ οί ιθαγενείς όφιο-
θηρευταί κατορθοΰσι δι' επανειλημμένων κεντημάτων δι ' οδόντων Κρο
ταλιών νά τύχωσιν ανοσίας πρός τόν ίόν τών ιοβόλων τούτων ερπετών 
και νά ύποβάλλωνται άνευ κινδύνου της ζωής εις τά δήγματα αυτών. 
Παρόμοια: μέθοδοι εφαρμόζονται ύπό τών ιθαγενών και πολλών χωρών 
της Αφρικής και δη έν Μοζαμβίκη. Εννοείται όμως ότι δέν είναι 
ποσώς δυνατόν νά έφαρμοσθώσιν έπι πάντων τών ανθρώπων, καθότι 
αέχρι της επιτεύξεως τοϋ ποθούμενου βαθμοϋ της πρός τόν ιόν απά
θειας τοϋ οργανισμού οί κίνδυνοι της ζωής αείποτε παρομαρτοϋσι. 
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Πρός μελέτην τοΰ ζητήματος τής ανοσίας τοΰ ανθρωπίνου όργανι-
σμοϋ κατά τοΰ ίοΰ τών όφεων δέν υπάρχει ανάγκη πειραματισμού έπ' 
αύτοΰ τοΰ ίδιου άνθρωπου, άπ' ευθείας γνωστοΰ όντος Οτι καθ' ομοιον 
περίπου τρόπον δρα καί αντιδρά ό οργανισμός πολλών ειδών ζώων. 
Καθ ' όν τρόπον άπαραλλάκτως πρός παρασκευήν τοΰ άντιδιφθερικου 
όρροΰ χρησιμοποιείται ό ίππος, ούτω καί περί τοΰ άντιώδους όρροΰ 
προκειμένου γίνεται ενοφθαλμισμός τοΰ ίοΰ τών όφεων είς τόν οργανι-
σμόν τοΰ ίππου. Ό θεραπεύων τήν έκ τών δηγμάτων τών ιοβόλων 
όφεων προϊοΰσαν δηλητηρίασιν ορρός ουδέν άλλο είναι ή τό ρευστόν 
μέρος τοΰ αίματος ζώου έμβολιασθέντος πρός άνοσίαν κατά τοΰ ίοΰ τών 
όφεων. Ό τοιοΰτος αίματορρός εισαχθείς είς τόν άργανισμόν άτομου 
δηχθέντος ύπό όφεως αναχαιτίζει τά έκ τοΰ ίοΰ τοξικά αποτελέσματα 
και καθίστησι τόν όργανισμόν ίκανόν πρός άντίδρασιν. 

Ό ορρός ούτος παρασκευάζεται είς τά έν Λίλλη Παστέρειον Ίνστι -
τοΰτον ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ δόκτωρος Calmette και έξαποστέλλεται 
είς πάντα τά μέρη τοΰ παλαιού καί του νέου κόσμου, ένθα τά έκ τών 
ιοβόλων όφεων δήγματα τυγχάνουσι συνήθη. 

Ώ ς καί ανωτέρω ελέχθη, ό ιός πάντων τών δηλητηρίων ζώων 
είναι τής αυτής μεν φύσεως, διαφόρου όμως τοξικότητος, διό καί ό έν 
λόγω ορρός δυνατόν νά χρησιμοποιηθή κατά τών δηγμάτων οιουδήποτε 
είδους δηλητηριώδους ζώου, άρκεϊ μόνον ίνα τό ζώον έξ ού ελήφθη ό 
ορρός ένεβολιάσθη δι' ίοΰ μείζονος τοξικότητος τής τοΰ ίοΰ τοΰ προβλε
πομένου δήγματος. Ό ορρός λ. χ. ζώου έμβολιασθέντος δι ' ίοΰ τοΰ 
Τριγωνοκεφάλου λυσιτελεϊ κατά τοΰ δήγματος Έχιος τοΰ ευρωπαίου, 
ένώ ό ιός ζώου εμβολιασθέντος δι ' ίοΰ Έχιος ουδόλως ωφελεί κατά 
δήγματος Τριγωνοκεφάλου. Πρωτίστως άρα αναγκαία παρίσταται ή 
προμήθεια ίοΰ ανήκοντος είς τούς κινδυνωδεστάτους τών ιοβόλων όφεων, 
τοΰθ' Οπερ αποτελεί πράξιν αναντιρρήτως κινδυνώδη καί απαιτούσαν ού 
μόνον θάρρος, άλλά καί δεξιότητα ού τήν τυχοΰσαν και γνώσιν πλήρη 
τών έξεων τών όφεων. Οί ιθαγενείς τών τροπικών χωρών, έξωκειωμένο1 

πρός τόν χειρισμόν τών όφεων καί σπουδάσαντες έκ παρατηρήσεως τάς 
έξεις αυτών, γνωρίζουσι τήν κατάλληλον στιγμήν καθ'ήν δέον νά δρά-
ξωνται τών ερπετών τούτων, πριν διαταθή ό λαιμός αυτών πρό τής 
δήξεως, καί προβαίνουσιν είς τήν περισυλλογήν τοΰ ίοΰ πιέζοντες τόν λα ι -
μόν καί τούς ίογόνους αδένας, χωρίς νά έπιτρέπωσιν είς τό έρπετόν νά 
στήριξη οπου δήποτε τά οϋραίον άκρον αύτοΰ. Καθ' ομοιον τρόπον 
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προέβαινε και ό δόκτωρ Calmette κατ ' αρχάς, σήμερον όμως συμβου

λεύει ώς καλυτεραν τήν άκόλουθον άγωγήν : 

Διά μακράς και ίσχυράς λαβίδος έπενδεδυμένης τά άνω σκέλη διά 

καουτσου συλλαμβάνεται ό όφις άπό τοΰ λαιμοΰ και είτα ή λαβίς αντι 

καθίσταται διά τής χειρός πιεζούσης ισχυρώς καί έξαναγκαζούσης τό 

έρπετόν είς πλήρη άκινησίαν τής κεφαλής. Εισάγεται είτα ύελοΰς δί

σκος ωρολογίου είς τό στόμα τοΰ όφεως, όστις δάκνει αυτόν μανιωδώς 

καί προκαλεί τήν έπί τής ύέλου έκχυσιν τοΰ ίοΰ, ένώ συγχρόνως ό χε ι 

ρουργών πρός διευκόλυνσιν τής εκχύσεως πιέζει εκατέρωθεν τούς ίογό-

νους αδένας. Περισυλλέγεται ούτω μεγάλη ποσότης ιού, όστις δύναται 

νά διαφυλαχθή αυτούσιος, άποξηραινόμενος ύπό κώδωνα άερόκενον ή 

καί δι' έξατμήσεως ύπό φιάλην εύρύλαιμον έπί δοχείου περιέχοντος 

θειϊκόν οξύ. Ή περισυλλογή τού ίοΰ δυνατόν νά γίνη καί έκ τών πτω-

μάτων τών όφεων δι' ανατομής καί έκθλίψεως τών αδένων. 

Είς τό έν Λίλλη Παστέρειον Ίνστιτοΰτον μεγάλη ποσότης ίοΰ άπε-

ξηρασμένου αποστέλλεται έκ τών τροπικών χωρών, υπάρχει δ' όμως 

έν αύτώ και θερμοστέγη περιέχουσα δεκάδα κλωβών έξωθεν σιδηρο-

πλέκτων και έσωθεν ύελοφράκτων, έν οίς διατρέφονται περί τούς τριά

κοντα όφεις ιοβόλοι. Έκαστος τών κλωβών περιέχει μικράν δεξαμε-

νήν ύδατος καί μέγαν λίθον, έφ' ού προστρίβεται ό όφις κατά τήν 

έποχήν τής αλλαγής τοΰ δέρματος, φέρει δέ άνωθεν καταπακτήν, δι' ής 

άνοιγομένης εισάγεται ή λαβίς καί συλλαμβάνεται ό όφις πρός άφαίρε-

σιν τοΰ ίοΰ. 

Οί ιοβόλοι όφεις έν τή αιχμαλωσία καί τώ έγκλωβισμώ πίνουσι μέν, 

άλλά δέν τρώγουσι. Βάτραχος ή μΰς εισαγόμενος είς τόν κλωβόν φονεύε

ται μέν ύπό τών οφεων, δέν κατατρώγεται όμως. Τούτου ένεκα πρός 

διατήρησιν τών οφεων έν τή ζωή επιβάλλεται ή διά βίας σίτισις αυτών, 

ήτις γίνεται ανά δεκαπενθήμερον, συλλαμβανομένου τοΰ όφεως ώς άνωθι 

εξετέθη, εισαγομένης δέ χοάνης είς τόν φάρυγγα καϊ έγχεομένων δύο 

ώών άναταραχθέντων. Σημειωτέον πρός τούτοις οτι οί όφεις δύνανται 

καί άνευ τροφής καί διά πόσεως ύδατος μόνον νά έξακολουθήσωσι ζών

τες έπί οκτώ μήνας όλους. 

Τό πρός άνοσοποίησιν χρήσιμον ζώον είναι ό ίππος, οστις παρέχει 

ευκόλως μεγάλην ποσότητα αίματος είς τάς εκάστοτε αφαιμάξεις πρός 

άποχωρισμόν τοΰ όρροΰ. Περιττόν νά λεχθή οτι οι πρός τοΰτο ίπποι 

τυγχάνουσι πλείστων περιποιήσεων ύπό πάσαν έποψιν. Ιδού πώς περι-
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γράφει ο Calmette τόν τρόπον, όν μετέρχεται πρός έπίτευξιν τής ανο

σίας τοΰ ίππου : 

«Άρχόμεθα ένιέντες ύπό τό δέρμα τοΰ τραχήλου καί όπισθεν τοΰ 

ώμου δόσεις ίοΰ βαθμηδόν αύξανομένας' έπαναλαμβάνομεν τάς ενέσεις 

καθ' έκάστην τετάρτην ή πέμπτην ήμέραν κατ' αρχάς ή καί άραιότερον 

έτι έάν τυχόν τά τοπικά φαινόμενα έμφανίζωσι μεγάλην έντασιν. Μετά 

παρέλευσιν δύο μηνών κατά γενικόν κανόνα οί δοκιμαζόμενοι ίπποι, ών 

μετά πλείστης προσοχής και ακριβείας παρατηρούνται αί διακυμάνσεις 

τοΰ βάρους, ανέχονται δόσιν ίοΰ καθαροΰ ίκανήν νά φονεύση 100 χλγρ. 

κονίκλων. Άπό τής στιγμής ταύτης τά μεθ'έκάστην ένεσιν ίοΰ τοπικά 

φαινόμενα άποβαίνουσιν αεί μάλλον ελαφρότερα». 

"Ινα ό ορρός έχη τήν άναγκαιαν πρός θεραπευτικόν σκοπόν δραστι

κότητα, ανάγκη νά προπαρασκευασθή ό ίππος έπί εξ ολόκληρους μήνας, 

καί τοΰτο μετά πολλής περισκέψεως, καθότι ό ίππος κατ' αρχάς λίαν 

δυσκόλως ανέχεται τάς ενέσεις καί δύναται ν'άποθάνη ευκόλως. 

Καλός άντιωδης ορρός οφείλει ύπό ποσόν ενός κυβικοΰ ύφεκατομέτρου 

ένιέμενον είς κόνικλον νά προφυλάσση αυτόν κατά τής ενεργείας δόσεως 

ίοΰ επαγόμενης τόν θάνατον τοΰ ζώου εντός 20 λεπτών τής ώρας. 

Τωόντι δέ ό προκείμενος Ορρός ού μόνον θεραπεύει τά δηχθέντα ζώα και 

φέροντα άρα τόν θανατηφόρον ιόν, άλλά καί προφυλακτικώς καθίστησι 

πάν δήγμα άκίνδυνον. Δυστυχώς ομως τά άποτελέσματα τών προφυλα

κτικών ενέσεων βραχΰν όλως χρόνον παραμένουσι καί δέν είναι κατ' άκο-

λουθίαν δυνατή ή χρήσις αυτών πρός απόλυτον προφύλαξιν. 

Ό τ α ν τελεσθώσιν αί κρινόμεναι άναγκαϊαι ενέσεις τοΰ ίοΰ καί θεω-

ρηθή ό ίππος έτοιμος πρός παροχήν τοΰ ορρού, γίνονται κατά καιρούς 

αφαιμάξεις, αποχωρίζεται ό ορρός άπό τοΰ πλάσματος καί τίθεται εντός 

φιαλιδίων μολυβδόχρων 10 κυβ. ύφεκ. έκαστου καί περιεχομένων εντός 

ξυλίνης θήκης φερούσης τήν ήμερομηνίαν τής παρασκευής. 

Αί ενέσεις τοΰ όρροΰ γίνονται δι' άπεστειρωμένης σύριγγος λαμβανομέ

νων πασών τών συνήθων περί καθαριότητος καί άσηψίας προφυλάξεων. 

Ή βελόνη τής σύριγγος είσωθείται βαθέως είς τόν ύποδόρειον κυτταρο-

λιπώδη ίστόν καί ή ένεσις τελείται εντός 1—2 εξηκοστών τής ώρας. 

"Οπως περί άνθρωπου ούτω καί περί ζώων δηχθέντων ύπό ιοβόλου 

όφεως προκειμένου γίνεται χρήσις τοΰ αύτοΰ ορρού καί τών αυτών δόσεων. 

Δύναται τις άνευ υπερβολής νά είπη οτ ι , έκτος εξαιρετικών τίνων 

περιπτώσεων, καθ' άς αθρόος ό ιός ένεχύθη είς φλέβα, ή ίασις ασφαλώς 



392 Ο ΙΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ ΩΣ ΙΑΜΑ 

επακολουθεί άν ή έπέμβασις έγένετο άνευ πολλής αναβολής. Μεταξύ 

τών άπειρων πειστικών παρατηρήσεως, άς παραλείπομεν πρός συντο-

μίαν, άρκούμεθα είς τήν μνείαν τών δύο επομένων : 

Ό κ. G u e r i n , διευθυντής τοΰ κτηνιατρικού φροντιστηρίου τοϋ κ. 

Ca lmet te , ειδικώς άναλαβών τήν κατεργασίαν τοΰ ίοΰ και τήν παρα-

σκευήν τοΰ όρροΰ, έν ταίς πρώταις άποπείραις έδήχθη δις ύπό Κροτα

λιών. Υποβληθείς αμέσως είς τήν δι' όρροΰ θεραπείαν έσώθη. 

Ιατρός τών γαλλικών αποικιών διηγείται τήν άκόλουθον περίπτωσιν, 

ής έγένετο αυτόπτης μάρτυς: Είς Σολόν, πλησίον τής έν Κοχιγκίνη 

Σαϊγκόν, δύο Άνναμίται έδήχθησαν ταυτοχρόνως ύπό τοΰ αύτοΰ όφεως, 

Κόβρα τοΰ μέλανος. Τούτων ό μέν υπεβλήθη μετά δύο ώρας εις την 

δι' όρροΰ θεραπείαν και έσώθη ίαθείς, ό δέ αρνηθείς νά ύποβληθή είς τάς 

ενέσεις απέθανε μετά τινας ώρας. 

Πείραμα έκ τών άποδεικτικωτάτων είναι τό έπόμενον : Γίνεται ενε-

σις 4 / 1 0 κυβ. ύφεκ. διαλύματος ίοΰ 1:100 είς ώτιαίαν φλέβα κονίκλου 

καί τό ζώον αποθνήσκει εντός 5 λεπτών τής ώρας. Είς άλλον κόνικλον 

γίνεται ένεσις είς ώτιαίαν επίσης φλέβα κατ' αρχάς μέν 3 κυβ. ύφεκ. 

άντιώδους όρροΰ καί είτα ενεσις έκ διαλύματος ίοΰ όση καί είς τόν προη-

γούμενον κόνικλον, τό δέ ζωον ούδεμίαν κακουχίαν επιδεικνύει καϊ 

τρώγει μετ' ορέξεως προσφερθέν δαυκίον. 

Περιττόν θεωροΰμεν νά ένδιατρίψωμεν έπί πλέον άποδεικνύοντες τάς 

μεγάλας υπηρεσίας άς παρέσχεν είς τε τούς ανθρώπους καί τά ζώα ή 

όρροθεραπεία τής έκ τών δηγμάτων τών ιοβόλων όφεων δηλητηριάσεως 

άφ'ού χρόνου άνεκαλύφθη και παρασκευασθείς ετέθη είς χρήσιν ό άντι -

ώδης ορρός τού Calmette . Τά έν Λίλλη Παστέρειον Ίνστιτοΰτον προ

μηθεύει ετησίως 25000 δόσεις τοιούτου ορρού θεραπευτικού έκτος εκεί

νων τάς όποιας παρασκευάζουσιν αί κυβερνήσεις τής Αγγλίας καί τής 

Αμερικής έν ταίς Ίνδίαις καί είς τό Κολοράδον. 

Ευχής έργον είναι ή όσον ένεστι μείζων διάδοσις καί χρησιμοποίησις 

τής τόσον ωφελίμου καί φιλάνθρωπου ταύτης άνακαλύψεως, οΰ μόνον 

είς τάς τροπικάς χώρας τής Ασίας, τής Αφρικής καί τής Αμερικής, 

άλλά καί εις τάς έν Ευρώπη θερμάς καί εύκρατους ζώνας, ένθα τά 

δηγματα τοΰ κοινού 'έχιος ή έχίδνης ούκ ολίγους θανατοΰσιν ανθρώπους. 

Κατά το Γαλλικον του Ι. Β. C h a r c o t . 


